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�� Rada Miejska 7. kadencji już pracuje

�� Myślistwo to nie tylko pasja, ale i obowiązki

�� Tamta Bychawa – świat wiatraków i młynów

�� Gimnazjum nr 1 jest w wieku gimnazjalnym 
– skończyło 15 lat!

Nowy parking 
w centrum 

Bychawy

Nowy parking przy ul. Partyzantów w Bychawie. Oddany do użytku 30.11.2014 r. 
Nawet oponenci muszą teraz przyznać, że teren przy przedszkolu wygląda bardzo 
ładnie. I jest praktyczny. 
Fot. Marek Matysek/UM Bychawa

��Wyniki wyborów 
do Rady Powiatu 
Lubelskiego – Okręg 
Wyborczy nr 1

W Okręgu Wyborczym nr 1 radnymi zostali wybrani: 
Pikula Paweł lista nr 1 ― Komitet Wyborczy PSL, Król Jan 
Józef lista nr 1 ― Komitet Wyborczy PSL, Zdun Urszula 
Zuzanna lista nr 1 ― Komitet Wyborczy PSL, Krajewski 
Henryk lista nr 1 ― Komitet Wyborczy PSL, Wojtas 
Anna Elżbieta lista nr 3 ― KW Prawo i Sprawiedliwość. 
W związku z objęciem przez Annę Wojtas stanowiska 
wójta gm. Wysokie, mandat radnego objął Piotr Gęba.

��Wyniki wyborów na Burmistrza Bychawy 
- I (16 listopada) i II tura (30 listopada)

Lista nr 1 — Komitet Wyborczy PSL głosy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5942
Pikula Paweł 2243
Kasiak Czesław Grzegorz 518
Król Jan Józef 617
Zdun Urszula Zuzanna 588
Popławska Zofia 420
Czernicka-Szpakowska Anna 221
Romanek Henryk Stanisław 458
Krajewski Henryk 552
Jamróz Teresa Krystyna 126
Kostruba Ireneusz 199

Lista nr 3 — KW Prawo i Sprawiedliwość głosy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2087
Wojtas Anna Elżbieta 923
Gęba Piotr Jacek 346
Wójtowicz Marian Antoni 95
Wójcik Bogumiła 170
Szopa Teresa 146
Kamiński Piotr 107
Kursa Elżbieta 113
Tomas Magdalena 22
Baran Michał 37
Bartoszek Ilona Ewelina 128

Lista nr 4 — KW Platforma Obywatelska RP głosy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 332
Głąbicka Anna Ewelina 206
Smoleń Piotr Krzysztof 13
Wołoszyn Marta 67
Kozak Piotr Mirosław 18
Zagórska-Kozak Monika Katarzyna 18

Lista nr 6 — KKW SLD Lewica Razem głosy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 1119
Sobaszek Andrzej 369
Madej Jan 54
Szopa Irena Rozalia 241
Dubiel Tomasz 15
Smutek Józef 24
Sowa Ewa Anna 238
Rapa Agnieszka 26
Sawicka Agnieszka 67
Bąk Andrzej 66
Czajka Jacek 19

I TURA II TURA

Obwód GRYTA 
Danuta

KRZYŻAK 
Marta

MAZURKIEWCZ 
Jan

SOBASZEK 
Andrzej

URBAN 
Janusz

SOBASZEK 
Andrzej

URBAN 
Janusz

1 87 29 33 101 85 176 130
2 32 53 14 118 124 135 158
3 36 44 21 196 165 204 205
4 31 86 20 125 143 151 211
5 46 52 19 97 110 125 176
6 50 29 15 59 145 61 202
7 44 41 12 120 202 119 263
8 60 59 21 86 162 128 208
9 55 33 10 45 122 65 155

10 25 28 10 47 86 74 93
11 38 84 12 68 102 115 127
12 43 27 21 79 142 104 187
13 23 24 11 108 197 114 213
14 45 38 53 165 84 216 95
15 49 47 24 131 52 135 78
16 0 1 0 0 1 1 1
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Danuta GRYTA 
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Jan MAZURKIEWICZ 

Andrzej SOBASZEK 

Janusz URBAN 

II tura 
I tura 

Podziękowanie
Drodzy mieszkańcy Krzczonowa, Wysokiego, Zakrzewa, a zwłaszcza mia-
sta i gminy Bychawa! Czas wyborów samorządowych mamy już za sobą. 
Gratuluję wszystkim kandydatom, którzy zostali wybrani do rad gmin, 
rady powiatu oraz sejmiku, a także na zaszczytny urząd burmistrza, 
wójta. Nie odbyłoby się to jednak bez udziału Was – wyborców, dlate-
go też z całego serca chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli 
udział w wyborach, a w szczególności tym, którzy zaufali mi i oddali swój 
głos na moją kandydaturę. Chciałbym również gorąco podziękować tym, 
którzy pomagali i wspierali mnie podczas kampanii wyborczej. Drodzy 
Mieszkańcy, jako Radny Powiatu dołożę wszelkich starań, żeby zadbać 
o sprawy i dobro mieszkańców mojego okręgu wyborczego, a w szcze-
gólności mojej Gminy i mojego Miasta. 
Z poważaniem, 

Radny Powiatu Lubelskiego
Piotr Gęba

Szanowni Państwo!
W imieniu władz samorządowych  
gminy Bychawa, składam Państwu 
serdeczne podziękowania za udział 
w wyborach samorządowych. 
Dziękuję za każdy oddany głos 
i odpowiedzialne potraktowanie 
obywatelskiego obowiązku. 
Członkom Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Bychawie, 
Obwodowych Komisji Wyborczych 
oraz pracownikom Urzędu 
Miejskiego zaangażowanym 
w przeprowadzenie wyborów za 
sprawną i rzetelną pracę. 

Pragnę podziękować również wszystkim mieszkańcom, 
którzy docenili wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej 
gminy. Każdy oddany głos na moją kandydaturę to po-
parcie zrealizowanych już inwestycji, podjętych inicjatyw 
i wdrożonych pomysłów. Państwa zaufanie jest dla mnie 
zobowiązaniem do dalszej sumiennej pracy. 

Jestem przekonany, że wraz z radnymi nowej kadencji 
uda nam się uczynić wiele dobra dla wszystkich miesz-
kańców naszej małej ojczyzny.

Janusz Urban 
Burmistrz Bychawy
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��Wybory Samorządowe 
2014 – wysoka frekwencja 
wyborcza w gminie 
Bychawa w I turze

Wg sondaży, frekwencja w kraju wyniosła 47,68 proc. W Gminie 
Bychawa była sporo wyższa – wyniosła średnio 52,98 %. Najwyższą 
odnotowała Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Samorządowym 
Przedszkolu w Bychawie – 62,21 % wyborców, najniższa (48,41 %) 
w Okręgu Wyborczym nr 8, czyli w Bychawce Drugiej, Bychawce 
Drugiej Kolonii, Wincentówku i Zdrapach. W II turze było trochę 
gorzej – frekwencja mieszkańców naszej gminy wyniosła 46,65 %.
Frekwencja w I turze:

Okręg Liczba uprawnionych Liczba głosujących Frekwencja
1 659 336 50,98 %
2 591 349 62,21 %
3 857 464 54,14 %
4 793 415 52,33 %
5 665 329 49,47 %
6 605 304 50,24 %
7 787 425 54 %
8 818 396 48,41 %
9 494 272 55,06 %

10 358 203 56,70 %
11 600 306 51 %
12 604 321 53,14 %
13 652 376 57,66 %
14 785 388 49,42 %
15 545 315 57,79 %

RAZEM 9813 5199 52,98 %

Oprac. mg/UM

�� Wybrani przez 52,98 % 
uprawnionych do 
głosowania mieszkańców 
miasta i gminy Bychawa. 
Po raz pierwszy 
wybierani w okręgach 
jednomandatowych. 
W sumie na radnych 
VII kadencji oddaliśmy 
5199 głosów. To oni będą 
reprezentować interesy 
nas wszystkich, to im 
zaufaliśmy.

28 listopada o godz. 9.00 w sali konferencyj-
nej UM w Bychawie po raz pierwszy zebrała 
się nowa Rada Miejska. Świeżo wybrani radni 
otrzymali zaświadczenia o wyborczym zwycię-
stwie oraz złożyli ślubowanie. Dokonali rów-
nież wyboru przewodniczącego oraz dwóch 
wiceprzewodniczących.

I sesję Rady Miejskiej w Bychawie nowej ka-
dencji, zgodnie z ustawą o samorządzie gmin-
nym, otworzyła Sekretarz Gminy p. Jolanta 
Cajzer. Powitała nowo wybranych rad-
nych oraz burmistrza, pracowników Urzędu 
Miejskiego w Bychawie i sołtysów. Następnie 
przekazała głos najstarszemu wiekiem radne-
mu p. Jerzemu Rybaczkowi, który objął pro-
wadzenie sesji do momentu wyboru przewod-
niczącego Rady.

Wszyscy nowo wybrani radni otrzyma-
li zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Bychawie potwierdzające, że zostali 

wybrani w wyborach samorządowych w dn. 
16 listopada 2014 r. Później złożyli ślubowa-
nie, potwierdzając je słowami: „Ślubuję. Tak 
mi dopomóż Bóg!”. Następnie dokonano wy-
boru komisji skrutacyjnej, do której weszli: p. 
Anna Pawlas, p. Bogdan Tylus – przewodni-
czący i p. Kazimierz Walczak oraz przystąpio-
no do wyboru przewodniczącego i wiceprze-
wodniczących Rady.

Wiele wyjaśniło się już na 
pierwszej sesji

Na stanowisko przewodniczącego Rady 
został zgłoszony tylko jeden kandydat 

...i po wyborach

(zaproponowany przez radnego Artura Płazę) – 
p. Grzegorz Szacoń, który chwilę później został 
wybrany większością głosów (12 za, 2 przeciw, 
1 wstrz.). Na stanowiska dwóch zastępców zgło-
szono również tylko dwóch kandydatów: p. Artura 
Płazę i p. Andrzeja Pietrzaka, których wybra-
no głosami – Andrzej Pietrzak (13 za, 1 przeciw, 
1 wstrz.) i Artur Płaza (14 za, 1 wstrz.). Głosowano 
tajnie.

Po wyborze prowadzenie sesji objął nowy prze-
wodniczący Rady, który, przypomnijmy, tę funk-
cję pełnił również w poprzedniej kadencji.

Druga sesja nowej Rady odbędzie się 8 grud-
nia (poniedziałek) o godz. 13.00, wówczas zostaną 

wybrane składy komisji, ich przewodniczący oraz 
odbędzie się ślubowanie wybranego w II turze wy-
borów burmistrza Bychawy.

W 15-osobowej Radzie KWW Polskie  
Stronnictwo Ludowe ma 4 reprezentantów 
(Grzegorz Szacoń, Tadeusz Gajur, Janusz Lipiec, 
Waldemar Tudrujek), KWW Wspólna Gmina 
Bychawa również 4 (Artur Płaza, Mateusz 
Wróblewski, Mirosław Malec, Dariusz Buczek), 
KWW Razem dla Bychawy Gminy i Miasta – 
3 (Andrzej Pietrzak, Bogdan Tylus, Andrzej 
Grzywa), KWW Seweryna Gąbki – 1 (Kazimierz 
Walczak), KWW Nasze Miasto Nasza Gmina – 
1 (Jerzy Rybaczek) i KWW Prawo i Sprawiedliwość 
– 2 (Anna Pawlas, Zbigniew Maksim).

Dla niektórych Rada, to nie 
nowina

Aż dziewięciu radnych zdobyło po raz kolejny 
zaufanie wyborców. Nowa-stara, tak można po-
wiedzieć o Radzie Miejskiej w Bychawie VII ka-
dencji. Dla panów – Grzegorza Szaconia, Bogdana 
Tylusa, Andrzeja Pietrzaka, Rada to nie pierwszy-
zna – są w niej już po raz trzeci.

Jeden radnych to prawdziwy weteran w tej dzie-
dzinie. Mowa o p. Tadeuszu Gajurze z Woli Dużej 
Kolonii, który został wybrany do Rady po raz 
piąty.

Panowie: Mateusz Wróblewski i Zbigniew 
Maksim znaleźli się w Radzie po raz drugi, zaś 
panowie Kazimierz Walczak, Andrzej Grzywa 
i Artur Płaza przełamali brak szczęścia podczas 
poprzednich wyborów w 2010 r., i również znaleźli 
się w Radzie po raz drugi.

Burmistrz Bychawy dziekuje za współpra-
cę wszystkim radnym, którzy zakończyli pracę 
w Radzie 6. kadencji.

Jest i świeża krew
Swoje pierwsze kroki w Radzie stawia sześciu 

mieszkańców gminy: Janusz Lipiec, Waldemar 
Tudrujek, Mirosław Malec, Dariusz Buczek, 
Jerzy Rybaczek, Anna Pawlas. Powodzenia! 
Największym szczęściarzem był p. Mirosław Malec 
z Kosarzewa Dolnego Kolonii (Okręg wyborczy nr 
11), który posiadając identyczną liczbę głosów jak 
p. Henryk Nowak z Olszowca-Kolonii – po 61 – zo-
stał wyłoniony do Rady w drodze losowania!

W tym miejscu należy pogratulować również 
p. Waldemarowi Tudrujkowi, zdobycia najwięk-
szej liczby głosów w wyborach. Radny miał ich aż 
140 (Okręg wyborczy nr 4). Z kolei najmłodszym 
radnym jest nadal p. Mateusz Wróblewski, który 
ma dopiero 24 lata, a jest w Radzie Miejskiej już 
drugą kadencję.

Tak, tak… oświadczenia 
majątkowe

Za miesiąc (28 grudnia) minie termin składa-
nia przez radnych oświadczeń majątkowych. Dla 
tych, którzy są w Radzie któryś z kolei raz, to nic 
strasznego, ale nowi na pewno czują się nieswo-
jo. Trzeba się będzie przyznać zarówno do posia-
danej gotówki, jak i nieruchomości i ruchomości. 
Nie umkną też uwadze zadłużenia. Przypomnijmy 
również, że do składania oświadczeń majątkowych 
są zobowiązani nie tylko radni, ale także bur-
mistrz, zastępca, skarbnik, sekretarz oraz m.in. 
kierownicy jednostek organizacyjnych. Wszystkie 
oświadczenia są dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego Bychawie.

Monika Głazik

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Bychawy ogłasza pierwszy przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej przy ul. A. Budnego w Bychawie, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 
36/5 o powierzchni 1,9565 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
�» 1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00108702/6.
�» 2. Działka nr 36/5 położona przy ul. A. Budnego w Bychawie, w odległości około 1 km od 

centrum miasta w dzielnicy Podzamcze. Działka jest niezabudowana, nieużytkowana, 
zarośnięta chwastami, w pobliżu południowej granicy znajdują się zakrzaczenia. Do nie-
ruchomości jest dobry dojazd bezpośrednio z ulicy A. Budnego drogą dojazdową utwar-
dzoną oraz przez teren działki nr 36/3 będącej własnością Gminy Bychawa, przez którą 
będzie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu przy akcie notarialnym sprzedaży 
działki nr 36/5. Teren nieruchomości jest zróżnicowany, nierówny, kształt nieregularny. 
W niedalekiej odległości przy ul. A. Budnego znajdują się budynki mieszkalne i przemy-
słowe. Nabywca działki ustanowi służebność przejazdu i przechodu przy akcie notarial-
nym sprzedaży działki nr 36/5 przez teren działki 36/5 na rzecz działki nr 36/4.
�» Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 398 150,00 zł (słownie złotych: trzysta dzie-

więćdziesiąt osiem sto pięćdziesiąt). Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.

�» Postąpienie nie może wynosić mniej niż 3 990,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dzie-
więćset dziewięćdziesiąt). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
�» 3. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa działka przeznaczona 

jest w części pod tereny strefy aktywności gospodarczej – symbol planu 1 PB – S, w czę-
ści pod teren zieleni naturalnej – symbol planu 4 ZN, w części pod zieleń łąkową – sym-
bol planu 1 ZŁ, 5 ZŁ.
�» 4. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono wniosków 

o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.
�» 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysoko-

ści 39 815,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset piętnaście) na 
konto Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzo-
ne przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie w terminie do dnia 9 grudnia 2014 r. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
�» 6. Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2014 r. o godz. 8.30 w budynku Urzędu 

Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy 
może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym nie-
zwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Dodatkowych informacji o nieru-
chomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój 
nr 19 lub pod numerem telefonu 81 5660004 wewn. 39, gdzie można również zapoznać 
się z regulaminem przetargu.

�� Nowe, eleganckie miejscówki na nasze 
samochody
Nawet oponenci muszą 
teraz przyznać, że teren przy 
przedszkolu wygląda ładnie. 
Mimo, że jest tylko parkingiem.

Wykonawca oddał gotowy parking obok przedszko-
la w terminie tj. w dn. 30 listopada. Wyborcy uda-
jący się w niedzielę na głosowanie mogli podziwiać 
pięknie zagospodarowany plac. Interesanci Urzędu 
Miejskiego w Bychawie mają gdzie zaparkować, ro-
dzice odwożący dzieci do przedszkola też wydają się 
zadowoleni. Cieszą się również kurierzy zjeżdżający 
do miasta w samo południe (wówczas parkowanie 
w centrum było bliskie niemożliwości). 
By rozwiać wszelkie wątpliwości, wyjaśniamy, że bu-
dowa parkingu kosztowała 147 600 zł, zaś wykonawca 
został wyłoniony w drodze przetargu (w postępowa-
niu złożono cztery oferty, wybrana oferta była najko-
rzystniejsza pod względem kryterium ceny).

�� Skład Rady Miejskiej 
kadencja 2014-2018

Obwód - Imię i nazwisko
1 – Jerzy Rybaczek 
2 – Dariusz Buczek 
3 – Andrzej Pietrzak 
4 – Waldemar Tudrujek
5 – Mateusz Wróblewski 
6 – Janusz Lipiec 
7 – Artur Płaza 

8 – Andrzej Grzywa 
9 – Zbigniew Maksim 
10 – Tadeusz Gajur 
11 – Mirosław Malec 
12 – Grzegorz Szacoń 
13 – Kazimierz Walczak 
14 – Bogdan Tylus 
15 – Anna Pawlas 
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Rada Miejska 7. kadencji już pracuje

od lewej Dariusz Buczek, Waldemar Tudrujek, Bogdan Tylus (z urną), Artur Płaza, Mirosław Malec, Tadeusz Gajur

parking przy ulicy Partyzantów
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samorząd samorząd
Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta 
za pracę na rzecz potrzebujących pomocy
�� Miło nam donieść, 
że p. Danuta Adamek, 
dyrektor Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
została odznaczona 
przez Prezydenta 
RP – p. Bronisława 
Komorowskiego, 
Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Miało to miejsce 
w dniu 21 listopada br. 
w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski podczas uroczystości z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego wręczył odznaczenia 
państwowe osobom zasłużonym w działalno-
ści na rzecz pomocy społecznej. Spotkanie zor-
ganizowała Kancelaria Prezydenta wspólnie 
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Pani 
Danuta  Adamek była jedną z dwu osób z woje-
wództwa lubelskiego i jedną z jedenastu z kraju, 
które otrzymały to wyróżnienie. 
Wyjątkowe było to, że odznaczenia te zostały wrę-
czone przez Prezydenta osobiście. Najczęściej, od-
znaczenia państwowe w imieniu Prezydenta RP 
są wręczane przez wojewodów. Tak było w 2006 
roku, kiedy pani Danuta odbierała Brązowy Krzyż 
Zasługi również za działalność na polu pomocy 
społecznej.

Przyznaniem tego odznaczenia zostały doce-
nione wieloletnie wysiłki zawodowe i społeczne 
p. Danuty Adamek na rzecz osób niepełnospraw-
nych i chorych psychicznie m.in. z naszym lokal-
nym środowiskiem. Jest osobą ciepłą i bardzo za-
angażowaną. Od 18 lat pełni funkcję dyrektora 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie, 
który dzięki niej i jej pracownikom jest miejscem 
przyjaznym dla osób chorych, ale i otwartym dla 
ludzi zdrowych.

Samo przyznanie Srebrnego Krzyża było 
dla p. Danuty sporą niespodzianką. Kilka dni 
wcześniej została tylko poinformowana przez 
Kancelarię, że Prezydent zaprasza ją na spotka-
nie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i powin-
na ubrać elegancki strój, najlepiej z „klapą”.

Tajemniczy też był wnioskodawca. Dyrektor 
przypuszcza, że było to Lubelskie Stowarzyszenie 
Pracowników Pomocy Społecznej.

Po powrocie do Bychawy do życzeń i gratulacji 
dołączył się również burmistrz p. Janusz Urban 
i zastępca p. Marta Wołoszyn, którzy na spotka-
niu w dn. 26 listopada w Środowiskowym Domu 
Samopomocy z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
wręczyli pani dyrektor list gratulacyjny. 

M. Głazik

��Wybory do Rady Miejskiej w Bychawie w dn. 16.11.2014 – wyniki głosowania
Okręg Wyborczy nr 1
Bychawa ulice: Antoniego Budnego, Mikołaja Pileckiego, Podzamcze, Zamkowa
Sołectwa: Gałęzów -Kolonia Pierwsza, Leśniczówka, Łęczyca, Podzamcze

1 RZUCIDŁO Piotr 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 37

2 MAJDAN Tomasz Szczepan 
zgłoszony przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 18

3 RYBACZEK Jerzy 
zgłoszony przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 90

4 RUDZIK Edward 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 30

5 POPŁAWSKI Adam 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 47

6 FRYGA-DYŚ Urszula Teresa 
zgłoszona przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 39

7 HANAJ Danuta 
zgłoszona przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 43

8 ZMYSŁOWSKA Halina 
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6 29

Okręg Wyborczy nr 2
Bychawa ulice: 11 Listopada, Fryderyka Chopina, Grodzany, Mikołaja Kopernika, Tadeusza 
Kościuszki, Lubelska, Podwale, Mikołaja Reja, Rynek, Sportowa, Stefana Batorego, 
Stanisława Wyspiańskiego

1 KRYK Marcin 
zgłoszony przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 30

2 GĄBKA Seweryn Wojciech 
zgłoszony przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 38

3 SZAFRANEK Krzysztof 
zgłoszony przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 15

4 SZCZYGIELSKA Maria 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 55

5 TANIKOWSKI Jan Andrzej 
zgłoszony przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 27

6 PRĄCIK Tadeusz 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6 17

7 BUCZEK Dariusz 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 87

8 CYMERMAN Daniel Paweł 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 65

Okręg Wyborczy nr 3
Bychawa ulice: 1 Maja, Batalionów Chłopskich, Marii Dąbrowskiej, Aleksandra Fredry, 
Marii Konopnickiej, Kajetana Koźmiana, Księdza Dominika Maja, Księdza Antoniego 
Kwiatkowskiego, Piotra Ściegiennego, Kornela Makuszyńskiego, Elizy Orzeszkowej, 
Partyzantów, Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego, Szkolna, Stefana Żeromskiego

1 MISZCZAK Andrzej 
zgłoszony przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 93

2 KRAWCZYK Mariusz Adam 
zgłoszony przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 55

3 DZWONOWSKA Alicja Maria 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 65

4 LUTEREK Wojciech 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 19

5 SZMIDT Roman 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6 5

6 DĄBROWSKI Andrzej Szczepan 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 74

7 PIETRZAK Andrzej Marian 
zgłoszony przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 108

8 WIECZORKIEWICZ Mirosław 
zgłoszony przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 26

Okręg wyborczy nr 4
Bychawa ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego nieparzyste od nr 1-55A

1 DRĄŻEK Bogdan Adam 
zgłoszony przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 17

2 WALCZAK Ryszard Stanisław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 39

3 SPRAWKA Marek 
zgłoszony przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 53

4 TUDRUJEK Waldemar Andrzej 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 140

5 MICHALEWSKI Wojciech 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 89

6 WALCZAK Andrzej 
zgłoszony przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 23

7 MAZURKIEWICZ Jan 
zgłoszony przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 35

Okręg wyborczy nr 5
Bychawa ulice: Armii Krajowej, Jarosława Dąbrowskiego, Piękna, Macieja Rataja, Karola 
Świerczewskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego nieparzyste od nr 57 do końca

1 DUDEK Irena Joanna 
zgłoszona przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 87

2 LUBAŃSKI Leszek Czesław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 19

3 DUBIEL Artur 
zgłoszony przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 16

4 GIERCZYŃSKI Sebastian 
zgłoszony przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 34

5 WRÓBLEWSKI Mateusz 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 104

6 WOJTAŚ Piotr 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 41

7 KWIETNIEWSKI Stanisław 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6 7

8 PAWLAK Małgorzata 
zgłoszona przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 8

Okręg wyborczy nr 6
Bychawa ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Generała Władysława Andersa, Generała 
Grota -Roweckiego, Generała Władysława Sikorskiego, Powstańców Warszawy, Szarych 
Szeregów, Marszałka Józefa Piłsudskiego parzyste od nr 2 do końca

1 ŁOPUCKI Kazimierz 
zgłoszony przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 32

2 SZTYRAK Adam 
zgłoszony przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 52

3 LIPIEC Janusz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 74

4 GIERAK Eugeniusz 
zgłoszony przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 10

5 FLIS Zbigniew Franciszek 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 53

6 KRZYSIAK Jolanta Urszula 
zgłoszona przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 20

7 FRĄCZEK Zbigniew Wacław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 47

Okręg wyborczy nr 7
Bychawa ulice: Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, 
Spokojna, Wandzin, Marysin, Zadębie
Sołectwa: Marysin, Wandzin, Zadębie

1 MICHALEWSKI Piotr 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 87

2 PŁAZA Artur 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 125

3 KRYSKA Krzysztof 
zgłoszony przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 32

4 TOPYŁA Elżbieta Anna 
zgłoszona przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 32

5 SOBKOWICZ Wiktor Alfred 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6 35

6 BANCERZ Magdalena 
zgłoszona przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 18

7 DYŚ Tomasz 
zgłoszony przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 47

8 FIJOŁEK Leszek Tomasz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 35

Okręg wyborczy nr 8
Sołectwa: Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Wincentówek, Zdrapy

1 BŁAŻEJEWSKI Wiesław 
zgłoszony przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 45

2 MAZURKIEWICZ Mariusz 
zgłoszony przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 50

3 MARKIEWICZ Andrzej 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 70

4 WILKOŁAZKA Katarzyna 
zgłoszona przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 65

5 KOT Beata Grażyna 
zgłoszona przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 27

6 MAZIARZ Lechosław Zbigniew 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 10

7 GRZYWA Andrzej Grzegorz 
zgłoszony przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 124

Okręg wyborczy nr 9
Sołectwa: Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia- Kolonia

1 SKOCZYLAS Robert 
zgłoszony przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 29

2 BARAN Zofia 
zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6 16

3 SEŃ Marcin Lechosław 
zgłoszony przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 14

4 SZWAŁEK Tomasz Stefan 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 9

5 SZEWCZYK Stanisław Władysław 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 57

6 MAKSIM Zbigniew 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 81

7 MARCINIUK Kamil 
zgłoszony przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 32

8 MARZEC Agnieszka 
zgłoszona przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 26

Okręg wyborczy nr 10
Sołectwa: Osowa, Osowa-Kolonia, Wola Duża-Kolonia

1 SALASA Wioletta 
zgłoszona przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 24

2 FLIS Marian 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6 34

3 MADEJ Katarzyna 
zgłoszona przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 12

4 SAŁEK Janina Alina 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 29

5 KUNA Bogusław Jacek 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 34

6 SĄDEJ Marta Ewelina 
zgłoszona przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 15

7 GAJUR Tadeusz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 51

Okręg wyborczy nr 11
Sołectwa: Kosarzew Dolny-Kolonia, Olszowiec, Olszowiec-Kolonia, Romanów, Wola Duża

1 KOTUŁA Kazimierz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 19

 2 NOWAK Henryk 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3  61

 3 KAŁKUS Stanisław Marek 
zgłoszony przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14  57

 4
MALEC Mirosław - (kandydat wyłoniony w drodze losowania przez Komisję 
Wyborczą w Bychawie) 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15

 61

 5 GŁAZIK Mirosław Robert 
zgłoszony przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17  49

 6 GĄBKA Piotr Tadeusz 
zgłoszony przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18  50

Okręg wyborczy nr 12
Sołectwa: Gałęzów, Gałęzów-Kolonia Druga

1 BRONIKOWSKA Regina 
zgłoszona przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 48

2 SIUDYM Andrzej 
zgłoszony przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 54

3 SANKOWSKI Zygmunt 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 18

4 SPRAWKA Jacek 
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6 26

5 FLIS Janina 
zgłoszona przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 19

6 MAJ Konrad Piotr 
zgłoszony przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 26

7 SZACOŃ Grzegorz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 124

Okręg wyborczy nr 13
Sołectwa: Józwów, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, Kowersk

1 FLOREK Alicja 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 56

2 ZIĘTEK Antoni 
zgłoszony przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 28

3 WALCZAK Kazimierz 
zgłoszony przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 107

4 NOWAKOWSKI Sławomir Andrzej 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 64

5 SPRAWKA Elżbieta 
zgłoszona przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 8

6 ZIĘTEK Grzegorz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 8

7 JACKOWSKI Marek 
zgłoszony przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 93

Okręg wyborczy nr 14
Sołectwa: Stara Wieś Druga, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Trzecia

1 KOWALCZYK Władysław 
zgłoszony przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 63

2 TYLUS Bogdan 
zgłoszony przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 128

3 TURSKA-JURYCKA Urszula Magdalena 
zgłoszona przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 55

4 DĄBSKI Władysław 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 83

5 WIELGUS Urszula 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 61

Okręg wyborczy nr 15
Sołectwa: Skawinek, Urszulin, Zaraszów, Zaraszów-Kolonia

1 GOŁĄB Joanna 
zgłoszona przez KWW Aktywna Gmina, Lista nr 14 31

2 ŁYŚ Jacek Czesław 
zgłoszony przez KWW Razem Dla Bychawy Gminy i Miasta, Lista nr 18 24

3 SMYK Łukasz Krzysztof 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 54

4 KRZPIET Łukasz Marek 
zgłoszony przez KWW Seweryna Gąbki, Lista nr 16 8

5 FRĄCZEK Piotr 
zgłoszony przez KWW Nasze Miasto Nasza Gmina, Lista nr 17 37

6 KOWALIK Stanisław Mariusz 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Twój Ruch, Lista nr 12 21

7 PONIEWOZIK Andrzej 
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina Bychawa, Lista nr 15 63

8 PAWLAS Anna 
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3 71
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Burmistrz Bychawy gratuluje p. Jadwidze Zawiślak, 
p. Marii Frączek i p. Annie Niedbale, pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie otrzymania na-
gród za wyróżniającą się pracę w dziedzinie pomocy 
społecznej.

Artykuł na ten temat w 12. numerze GZB
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samorząd samorząd

władz samorządowych, zakładów pracy, partii i organizacji 
społecznych.
W drugiej części obchodów w Bychawskim Centrum Kultury 
p. burmistrz wręczył wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy 
Bychawa”. Wyróżnienie to nadawane jest za szczególne osią-
gnięcia na rzecz Gminy Bychawa w zakresie działalności go-
spodarczej, społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury, na-
uki i sztuki, kultury fizycznej i sportu. Utrwalając w pamięci 
społeczeństwa ludzi, przedsiębiorców, którzy w sposób szcze-
gólny związani są z Gminą Bychawa Rada Miejska w Bychawie 
na sesji w dniu 30 października 2014 r. na wniosek Burmistrza 
Bychawy podjęła uchwały o nadaniu tego tytułu Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie oraz Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Bychawie. W imieniu Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej wyróżnienie odebrała prezes Zofia 
Popławska, a w imieniu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” prezes Adam Bartoszek. 
Następnie burmistrz J. Urban wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej G. Szaconiem w obecności starosty P. Pikuli wrę-
czyli lokalnym przedsiębiorcom wyróżnienia przyznane przez 
Ministra Gospodarki p. Janusza Piechocińskiego. To forma 
podziękowania z okazji 25-lecia transformacji ustrojowej 
w Polsce, początków wolnego rynku i swobodnej działalności 
gospodarczej.
Na zakończenie spotkania, które upływało w miłej atmosfe-
rze, przy słodkim poczęstunku, uczestnicy spotkania mogli 
przekazać sobie spostrzeżenia w zakresie prowadzonych dzia-
łalności i podzielić się wspomnieniami.

�� Tegoroczne gminne 
obchody 11 Listopada 
były okazją nie tylko do 
wspólnego świętowania 
96. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę, ale również do 
wyróżnienia zasłużonych 
dla gminy podmiotów 
gospodarczych 
i przedsiębiorców.

Obchody rozpoczęły się przemarszem do kościoła 
w Bychawie, gdzie sprawowana była msza św. w inten-
cji Ojczyzny. Podniosły charakter uroczystości nadał wy-
stęp uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr 
Henryka Dobrzańskiego w Bychawie oraz występ orkie-
stry dętej „Henryczki” pod batutą p. Henryka Dudziaka 
– dyrektora Szkoły. Po mszy w rytmie patriotycznych me-
lodii, w promieniach jesiennego słońca, wyruszono pod 
pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie wystąpił burmistrz 
Bychawy Janusz Urban, podkreślając dziejowe znaczenie 
odzyskania niepodległości. Wieńce złożyli przedstawiciele 

pamięć

Narodowe Święto Niepodległości

�� Zasłużony dla Gminy Bychawa 2014
Tytuł ten w 2014 r. trafił do 
dwóch podmiotów gospodarczych 
z terenu naszej gminy – Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. 
Wyróżnienia przyznała Rada Miejska 
na wniosek Burmistrza Bychawy.

Wręczenie nagród odbyło się 11 listopada 2014 r. w BCK. 
Warto wspomnieć, że w ubiegłych latach wyróżnienie to 
otrzymali: w 2012 r. – Bernard Piraud, Gerard Potiron, Jan 
Stolarczyk, Fabrice Rousell, Helene Bocher, Paweł Pikula, 
Henryk Dudziak, Ryszard Sprawka, Mariusz Nawłatyna; 
w 2013 r. – Władysław Gromek, Maria Dębowczyk, Józef 
Rachwał, Jerzy Podstawka, Klub Seniora w Bychawie.

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” 
w Bychawie

Powstanie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Bychawie sięga początku XX wieku. Z inicjatywy ów-
czesnego proboszcza ks. A. Kwiatkowskiego powstało 
wiosną 1906 r. w Bychawie Spółdzielcze Stowarzyszenie 
Spożywców „Jedność” – pierwsze tego typu w guberni lu-
belskiej. „Jedność” prężnie rozwijała swą działalność han-
dlową artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Z inicja-
tywy ks. A. Kwiatkowskiego, który ciągle wspierał działal-
ność Spółdzielni powstał własny budynek „Jedności’’, któ-
ry stanął w centrum miasta w 1913 r. Nadano mu nazwę 
„Dom Ludowy”. W budynku „Jedności” oprócz pomiesz-
czeń na sklep z tzw. łokciowizną i artykułami spożywczymi 

oraz magazynem powstało pomieszczenie przeznaczone 
na salę widowiskową. Dom Ludowy pełnił wówczas rolę 
Ośrodka Kultury w Bychawie. Działacze „Jedności” dzię-
ki swojej pracy i uporowi doprowadzili do wybudowania 
wspaniałego na tamte czasy budynku spółdzielczego przy 
ul. Piłsudskiego 33 ze stylowym frontem zwieńczonym 
wieżyczką i zegarem bez którego trudno byłoby sobie wy-
obrazić główną ulicę naszego miasta. 
Wybuch II wojny światowej zniweczył wieloletni dorobek 
„Jedności’’, która jednak częściowo przetrwała i w 1947 r. 
przekształciła się w nową jednostkę gospodarczą Gminną 

Spółdzielnię „Samopomoc Chłopską”. Spółdzielnia rozwijała 
swoją działalność i na przełomie lat 60. i 70. nastąpiło oży-
wienie pod względem inwestycyjnym: wybudowała wiele 
budynków m. in. masarnię, piekarnię, magazyny zbożowe 
na Podzamczu, 6 sklepów w miejscowościach wiejskich, wy-
twórnię wód gazowanych i rozlewnię piwa, Dom Towarowy, 
Restaurację „Arkadia”, Pawilon Handlowy. Wówczas Gminna 
Spółdzielnia „SCH” w Bychawie była największym zakładem 
pracy w mieście. Od 1990 r. wraz ze zmianami politycznymi 
i gospodarczymi spółdzielnia zaczęła popadać w stan sta-
gnacji i upadłości. Od roku 2004 r. zarząd spółdzielni zaczął 

podejmować działania w celu zahamowania trudnej sytuacji 
finansowej spółdzielni i jej degradacji. Obecnie Spółdzielnia 
„SCh”, której prezesem jest Adam Bartoszek podejmuje 
działania przyczyniające się do ożywienia rozwoju spółdziel-
ni. Daje miejsca pracy wielu osobom. Zarówno w Bychawie, 
jak i na terenach wiejskich nadal funkcjonują sklepy, w któ-
rych kwitnie handel detaliczny. Funkcjonuje również piekar-
nia, w której w piecu z lat 70. ubiegłego stulecia w sposób 
tradycyjny wypiekane jest pieczywo. Wyroby tej piekarni są 
dostępne w prawie wszystkich sklepach spożywczych na te-
renie gminy Bychawa.

Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Bychawie
Powstała 8 stycznia 1928 r. z inicjatywy ks. Józefa 
Barszczewskiego, który został jej pierwszym prezesem. 
Początkowo zakład mieścił się w budynku należącym do 
Gminnej Spółdzielni w Bychawie. Około 1936 roku wyku-
piono plac, na którym obecnie mieści się zakład produkcyj-
ny. Spółdzielnia z biegiem lat coraz bardziej się rozwijała, 
zrzeszała coraz więcej udziałowców oraz skupowała coraz 
więcej mleka. Tworzyła nowe punkty skupu. Zakład produ-
kował bardzo dobre produkty nabiałowe m.in. sery, masło, 
śmietanę.
W latach 70. ubiegłego stulecia produkowano masło w becz-
kach dębowych, które posiadało znak jakości i było ekspor-
towane. Wówczas OSM Bychawa obejmowała swoim zasię-
giem pięć gmin: Bychawa, Krzczonów, Jabłonna, Strzyżewice 
i Zakrzew. Ilość dostawców i skupowanego mleka intensyw-
nie wzrastała. W kolejnych latach zakład systematycznie się 
rozbudowywał i poszerzał asortyment produkcji. Z końcem 
roku 2006 Spółdzielnia uzyskała status zakładu unijnego. 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska jest zakładem z bardzo 
dużymi tradycjami. Wyroby – głównie twarogi, masło, wy-
twarzane są nadal tradycyjnymi metodami. Surowiec, który 
wykorzystywała i wykorzystuje do produkcji swoich wyro-
bów pochodzi z terenów pozbawionych wielkiego przemy-
słu, czystych ekologicznie. Dzięki temu produkty posiadają 
doskonałe walory smakowe, zdrowotne i nie zawierają środ-
ków konserwujących ani barwiących. 
Obecnym prezesem Zarządu Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej Bychawa z ponad trzydziestoletnim doświad-
czeniem w pracy w spółdzielczości mleczarskiej jest Zofia 
Popławska, pod której kierownictwem OSM intensywnie 
się rozwija a jej wyroby tradycyjne i zdrowe, cieszą się uzna-
niem wśród szerokiego grona konsumentów.
Spółdzielnia uczestniczy w konkursach, promocjach i tar-
gach artykułów mleczarskich, np. masło extra – produkt 
z oferty Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie 
zdobył certyfikat „Doceń polskie” oraz prestiżowy tytuł 
TOP PRODUKT. W ten sposób spółdzielnia dołączyła do gro-
na laureatów Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego 
„Doceń polskie” realizowanego pod honorowym patrona-
tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dzięki staraniom obecnej prezes oraz pracowników 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie zakład 
otrzymał prestiżowy certyfikat „Perła 2014” za produkt ma-
sło ekstra. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Polską 
Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego dla najlepszych 
smakołyków kuchni tradycyjnej i podkreśla wysoką jakość 
lokalnych produktów oraz sprawdzonych receptur.

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Wyborcom 
z Bychawki, a zwłaszcza tym, którzy udzielili mi poparcia 
i oddali na mnie swój głos w wyborach do Rady Miejskiej 
w Bychawie. Dzięki Waszemu zaufaniu zdobyłem mandat 
radnego.
Zapewniam Państwa, że moje działania w samorządzie 
będą zgodne z głoszonym przeze mnie hasłem wybor-
czym: uczciwość, solidność, zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Maksim

Najem

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 518) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 
1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieru-
chomości położonej przy ul. K. Koźmiana w Bychawie 
przeznaczonej do oddania w najem.

�� Zawody strzeleckie 
z dekoracją...
16 listopada na strzelnicy Bychawa 
– Podzamcze odbyły się zawody 
strzeleckie z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. Zawody 
rozegrano w dwóch konkurencjach: 
karabin kbkak i pistolet CZ + pistolet 
MCM.

W kategorii karabin kbkak 1. miejsce zajął Jarosław 
Pawłowski, 2. Piotr Hordyjewicz, 3. Adam Hnatów; w kat. 
pistolet CZ + pistolet MCM 1. miejsce zajął Marian Drąg, 
2. Piotr Hordyjewicz, 3. Jarosław Pawłowski.
Po zawodach wręczono medale „Za zasługi dla obronno-
ści kraju”. Medal srebrny otrzymał Grzegorz Szacoń, prze-
wodniczący RM w Bychawie, medale brązowe: Marek 
Jurycki, właściciel piekarni „EMARK” Stara Wieś – wielolet-
ni sponsor, Henryk Romanek, wójt gminy Wysokie – wie-
loletni sponsor, Michał Famielec, właściciel firmy „FAMI” 
Bychawa – wieloletni sponsor, Andrzej Strzelec, zasłużony 
działacz KŻR – LOK Bychawa, Tomasz Niemiec, zasłużony 
działacz KŻR – LOK Bychawa. Gratulujemy!

Prezes KŻR – LOK Bychawa Marian Drąg
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mieszkańcy mieszkańcy
kreatywnie

O stoliku i pikniku
�� W sumie to do końca 
nie wiadomo, jaki był 
początek i jak to się stało, 
ale udało się połączyć siły 
ludzi z różnych zakątków 
Polski i stolik stoi teraz 
w bychawskiej bibliotece.

Stolik jest z drewna bukowego. Deski, co praw-
da zostały przygotowane na maszynach, ale wy-
konanie jest całkowicie ręczną pracą z użyciem 
tradycyjnych narzędzi stolarskich.

To, że stolik jest i mam nadzieję cieszy użyt-
kowników, jest zbiegiem dziwnych kolei losu, 
z wątkiem przygodowym.

Jak pojawił się pomysł na mebel do 
biblioteki?

Właściwie nie jest takie proste. Grunt, że wy-
nikiem tego pomysłu było zorganizowanie kon-
kursu skierowanego do wszystkich osób, które 
w bibliotece były choć raz i wiedziały jak biblio-
teka wygląda. Niezastąpiona w organizacji kon-
kursu była Pani Barbara Cywińska, pani dyrek-
tor biblioteki w Bychawie. Mebel, który miał wy-
grać, miał być zrobiony przez amatorów stolar-
stwa tradycyjnego podczas wakacyjnego spotka-
nia, Drugiego Pikniku Stolarskiego w Bychawce 
Drugiej w dniach 1-2 sierpnia 2014 r. Na kon-
kurs wpłynęły prace. Różne koncepcje i pomy-
sły. Internauci głosowali. I w sumie stolik nie 
wygrał. Zwycięski projekt, to połączenie sto-
larstwa z plastyką. Półki zamocowane na ścia-
nie mają być gałęziami namalowanego drzewa. 
Półki czekają na zamocowanie.

A stolik?
Stolik został wybrany przez jury konkurso-

we, jako dodatkowe wyzwanie dla stolarzy. Na 
podstawie nadesłanego na konkurs projek-
tu, przygotowany został projekt konstrukcyjny. 
Zaprzyjaźniony inżynier pracował nad nim rów-
no dwa dni, rysując bryły w specjalnym progra-
mie. Muszę się przyznać, że maczałam w tym 
palce, na papierze narysowałam główne elemen-
ty i wymyśliłam sposoby połączeń nimi. W mię-
dzy czasie, jak stolik „się rysował” próbowałam 
zamówić drewno. Drewno miało być suszone, a z 
tym nie jest taka prosta sprawa, jakby się wy-
dawało. Bukowe drewno suszone miało być do 

zabrania z suszarni na trzy tygodnie przed pik-
nikiem. Był to termin wymarzony, bowiem spo-
kojnie można było przez ten czas tartaczne deski 
przeobrazić w deski użytkowe. Ale okazało się, że 
w suszarni są przesunięcia terminów. Najpierw 
o tydzień. W porządku, jeszcze są dwa w zapa-
sie. Potem o kolejny tydzień, napięcie wzrosło. 
A kiedy się okazało, że do odbioru będą na dzień 
przed piknikiem, nie wytrzymałam. Pojechałam 
trzy dni przed piknikiem i kazałam suszarnię 
otwierać. Zabierałam deski gorące, można powie-
dzieć, że do wstępnej obróbki poszły „ciepłe bu-
łeczki”. Na domiar złego, dokładnie w tym samym 
czasie, zepsuła mi się maszyna i nie miałam jak 

przygotować desek. Na szczęście brać stolarska, 
amatorów stolarstwa tradycyjnego, jest życzli-
wa. Deski pojechały do Lublina do Marcina i Ewy 
Krzywickich i tam przeszły metamorfozę w tem-
pie ekspresowym, na dodatek w trybie nocnym. 
Marcin, wielkie dzięki! Całe szczęście, że akurat 
miałeś trochę wolnego i zechciałeś ten czas po-
święcić pracy społecznej!

Przygody przedpiknikowe
A jeśli ktoś uważa, że jak na przygody pikni-

kowo-stolikowych to trochę mało, to dopowiem, 
że tuż przed przyjazdem piknikowiczów pojawi-
ły się kłopoty z obiecanymi do pożyczenia stoła-
mi stolarskimi. Ewa Sprawka z Bychawki Trzeciej 
Kolonia, bez której pomocy nie byłoby zbyt wie-
le miejsca do piknikowego strugania, dwoiła się 
i troiła, by przywieźć stoły stolarskie. Jeden nie-
stety okazał się niedostępny, drugi był tak mocno 
przyciśnięty szafą, że wymagał od Ewy nie lada 
wysiłku, by go z miejsca ruszyć. Ale szczęśliwie 
wspaniały stół stolarski udostępniony przez Panią 
Anna Kozak z Bychawki Trzeciej Kolonia, za co 
pięknie dziękuję, znalazł się na pikniku. Drugi 
stół stolarski wypożyczony od Pana Stanisława 
Leżańskiego z Bychawki Pierwszej już po raz dru-
gi (w zeszłym roku również), za co jestem nie-
zmiernie wdzięczna, wiozła Ewa z niemałym po-
święceniem, bo zmokła wraz ze stołem dokument-
nie, gdy w trakcie jego ładowania do samochodu 
nastąpiło prawdziwe oberwanie chmury. Ale to 
w sumie nic, bo po rozładunku okazało się, że sa-
mochód Ewy nie mógł ruszyć. Awaria była spora. 
Chłopaki, Andrzej z Chełma i Tomek ze Śląska, 
co wcześniej na piknik przyjechali, pomogli prze-
pchnąć go do warsztatu samochodowego. Ewa, co 
ja bym bez Ciebie zrobiła. Bardzo dziękuję!

I z tego wszystkiego nie było już czasu na dalsze 
szykowanie desek.

Piknik
W sumie na piknik przyjechało kilkanaście 

osób dorosłych wraz z dziećmi. Przyjechali z wiel-
kim zapałem do strugania i od razu naładowali 
powietrze pozytywną energią. Byli to: wspomnia-
ni wcześniej Ewa, Marcin z Ewą, Andrzej i Tomek, 
ale także Marcin z Poznania, Andrzej z Karoliną 
z Lublina, Grzegorz z Lublina, Paweł z Pauliną 
z Poznania, Michał z Warszawy, Andrzej z Wiolą 
z Warszawy, Agnieszka z Andrzejem z Poznania, 
Wojtek z Justyną z Ełku, Mariusz z Lublina i ja. 
Od piątkowego ranka, do sobotniego wieczora, 
wszyscy zgodnie stukali, pukali, machali dłuta-
mi i szurali strugami. Docinali jedna deska za 
drugą, wycinali w nich zagłębienia, zgodnie z na-
rysowanymi planami. Niestety czas okazał się 
zbyt krótki i choć udało się przygotować niemal 
wszystkie elementy, to nie udało się złożyć stolika 
w całość. Chłopaki z Lublina, Marcin i Grzegorz, 
którzy na pikniku byli, zaoferowali pomoc przy 
jego kończeniu. Jak obiecali, tak zrobili i przyje-
chali w następną sobotę. Pomogli przy dogładza-
niu oraz składaniu półki na książki i wcześniej 
poklejonych przeze mnie nóg. Jednak i tej sobo-
ty nie wystarczyło. Stolik został ukończony póź-
niej samotnie. Trochę smutno mi było siedzieć sa-
mej nad nim kolejne trzy popołudnia i wspomnie-
niami być przy gwarnej piknikowej współpracy. 
W grupie raźniej się pracuje. Jest weselej i cie-
kawiej. Jak się uważny gość biblioteki stolikowi 
przyjrzy, to zauważy, że w ferworze wspólnej pracy 
czasem pomyłki się zdarzają i niekiedy trzeba je 
jakoś naprawiać. Zatem, gdy ktoś dopatrzy się ja-
kiegoś błędu, a szczególnie jednego, „jaskółkowe-
go”, to proszę niech pamięta, że w nas stolarzach 
amatorach, pasjonatach stolarstwa tradycyjnego 
rzewnie się łezka w oku kręci na wspomnienie 
o tym piknikowym wydarzeniu. To były niezapo-
mniane, fantastyczne chwile i już czekamy na ko-
lejne spotkanie.

Aneta Krzyżak

��Wspólne śpiewanie lekcją patriotyzmu
11 listopada o godz. 16.30 w sali 
widowiskowej BCK zgromadziła 
się licznie społeczność Bychawy. 
Mieszkańcy przybyli, aby wspólnie 
pośpiewać znane i lubiane pieśni 
patriotyczne oraz legionowe.

Przy wejściu rozdawane były dla każdego biało-czerwo-
ne kotyliony. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego 
odśpiewania Hymnu Narodowego oraz słowa wstępnego 
wygłoszonego przez głównego organizatora – ks. Piotra 
Stasieczka. Następnie Klub Seniora zaprezentował wią-
zankę pieśni patriotycznych. 
Kolejną część stanowiło wspólne śpiewanie. Przed każdą 
pieśnią młodzież przybliżała jej historię. Teksty wyświe-
tlane były na projektorze, a śpiew prowadził zespół mu-
zyczny. Bychawianie zaśpiewali m.in.: Pierwszą Brygadę, 
Modlitwę obozową, O mój rozmarynie, Rozkwitały pąki 
białych róż. Wieczór zakończył się odśpiewaniem pieśni 
Biały krzyż, która była dedykowana wszystkim osobom 
poległym w walce o wolność Polski. 
Dla uczestników przygotowany był poczęstunek w po-
staci ciasta, kawy i herbaty.

Wspólne śpiewanie nie byłoby możliwe, gdyby nie zaan-
gażowanie wielu osób. Serdecznie dziękujemy wikariu-
szowi naszej parafii – ks. Piotrowi Stasieczkowi, dyrek-
torowi BCK p. Piotrowi Gębie, Domowemu Kościołowi 
z Bychawy, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży 
„Altitudo”, Klubowi Seniora wraz z p. Marcinem Mączką 
oraz zespołowi muzycznemu w składzie: Aleksandra 
Żołynia, Łukasz Sobaszek, Łukasz Krzysztoń. Mamy na-
dzieję, że taka inicjatywa zostanie powtórzona, gdyż sta-
nowiła wspaniałą lekcję patriotyzmu!

Agnieszka Sobaszek

�� Czas, kiedy moje 
myśli biegną do 
fantastycznych osób
Stolik-Molik. Niemal każdego dnia, 
tuż przed rozpoczęciem pracy 
zasiadam na kanapie w czytelni. 
Przede mną na owym stoliku 
leży bieżąca prasa, a obok stoi 
filiżanka aromatycznej kawy. 
To czas, kiedy moje myśli same 
biegną do fantastycznych osób – 
Przyjaciół Biblioteki…

�» do p. Anety Krzyżak, która zawojowała nas 
w 2013 r. podczas wystawy i inspirującego spo-
tkania w starowiejskiej bibliotece. Obopólna sym-
patia trwa nadal. To w jej głowie powstał pomysł 
na mebel do biblioteki. To w jej pracowni, pod jej 
czujnym okiem pracowali pasjonaci stolarstwa 
z całej Polski. Każdy z nich włożył odrobinę serca 
w mebel, przy którym goście bychawskiej bibliote-
ki mogą przysiąść, by zatopić się w lekturze, roz-
mowie czy rozmyślaniach;
�» do p. Marka Powiecki z Knurowa na Śląsku, który 

w odmętach Internetu, znalazł ogłoszenie o kon-
kursie na projekt mebla i odpowiedział na nie. 
W zamyśle projektanta, integralną częścią sto-
lika jest lampa. Póki co, zamiast jest fikus a my 
szukamy firmy lub osoby, która chciałaby posta-
wić ową „lampę nad stolikiem”. Zaintrygowanym 
osobą projektanta polecam stronę: http://www.
meble.pl/design,odlotowa-galeria-na-lotnisku-w-
pyrzowicach,161.html;
�» do pozostałych uczestników konkursu: Agaty 

Grzywy z Kiełczewic, Marzanny Trzcińskiej 
z Targowiska oraz Doroty Szczepańskiej i Wiesława 
Boguty z Bychawy;
�» do przesympatycznych, pełnych humoru, radości 

życia i pasji uczestników Drugiego Ogólnopolskiego 
Pikniku Stolarskiego (Bychawka 1-2 sierpnia 
2014 r.), których miałam przyjemność poznać oso-
biście. W imieniu wszystkich zachwyconych no-
wym meblem bardzo Wam dziękuję i zapraszam na 
kawę przy stoliku-moliku!
�» do Janusza Urbana, burmistrza Bychawy, który po-

mógł przy zakupie drzewa;
�» do firmy Topex, fundatora nagród;
�» do Studia Fotograficznego Art Foto z Lublina, które 

wykonało obszerną galerię zdjęć z pracy nad stoli-
kiem, dostępną na: www.biblioteka.bychawa.pl;
�» do bibliotekarzy, w szczególności: Ewy, która przy-

łożyła swoją rękę do powstania „stolika-molika”, 
pani Elżbiety, Joanny i Teresy, które przeorganizo-
wały biblioteczną przestrzeń.

Wszystkim z serca dziękuję i zapraszam do odwiedza-
nia biblioteki!

Barbara Cywińska,  
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

�� Ppor. pil. mgr inż. Ewa Maj została prymuską dęblińskiej Szkoły Orląt
To dla nas bardzo miłe, bo Ewa Maj 
(z domu Klimek) pochodzi z naszej 
gminy – z Osowy Kolonii.

We wtorek 2 grudnia Ewa wraz z rodzicami odwiedziła nasz 
Urząd i wypiła kawę z panem burmistrzem. Podzieliła się 
swoimi wrażeniami z promocji absolwentów oraz z wszyst-
kich tych wydarzeń, które były ostatnio jej udziałem: zainte-
resowanie mediów, wizyta w telewizji śniadaniowej, artyku-
ły w prasie i Internecie.
Ewa jest jeszcze na urlopie, ale już przed świętami, 23 grud-
nia obejmie swoje pierwsze stanowisko służbowe. Będzie 
pilotem samolotu transportowego Bryza w 42. Bazie 
Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Teraz jedzie na tydzień do 
Francji, ale obiecuje, że przed podjęciem pracy udzieli nam 
jeszcze wywiadu do świątecznego numeru GZB.
Ewa Maj jest absolwentką kierunku lotnictwa i kosmonau-
tyki, specjalność pilot samolotu transportowego. Ukończyła 
szkołę z wynikiem 4,83 i tym samym została pierwszą ko-
bietą – prymuską w niemal 90-letniej historii dęblińskiej 
Szkoły Orląt. Tę wiadomość podały w niedzielę 23 listopada 
niemal wszystkie ogólnopolskie media. Promocja absolwen-
tów szkół wojskowych odbyła się przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie.

Nie wiemy, czy pamiętacie, ale o Ewie już pisaliśmy w na-
szej gazecie – cztery i pół roku temu (art. Ewa będzie pilo-
tem! „GZB” 5/2010), gdy rozpoczęła studia w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Już wtedy wróżyli-
śmy jej piękną przyszłość. 

Ewa jest absolwentką ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie. Przed rozpoczęciem studiów w 2009 roku 
w Dęblinie odbyła też staż w Urzędzie Miejskim w Bychawie, 
co bardzo miło wspominamy.
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mieszkańcy mieszkańcy

�� XV Wyprawa po zdrowie
18 X w lesie Dąbrowa odbyła się 
impreza edukacyjno-rekreacyjna 
pod nazwą „Wyprawa po zdrowie”, 
zorganizowana przez Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka” i Ośrodek 
Kuratorski nr 1 w Bychawie dla dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 

Tegoroczna impreza miała szczególny, jubileuszowy cha-
rakter i odbywała się w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 
„Zachowaj trzeźwy umysł”. Celem imprezy było pokazanie 
uczestnikom, że można spędzać wolny czas ciekawie, bez 
używek i przemocy, bawiąc się i ucząc zarazem.
XV Wyprawie po zdrowie przewodziło hasło „Żyj zdrowo! 
Żyj bezpiecznie!”. Wzięło w niej udział ponad sto osób. 
Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 
1 w Bychawie oraz ze szkół podstawowych w Starej Wsi, 
Zaraszowie, Woli Gałęzowskiej i Bychawce, wychowanko-
wie Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej oraz podopieczni 
ośrodków kuratorskich z Bychawy, Lublina i Świdnika.

Impreza przebiegała w formie marszu na orientację po le-
sie Dąbrowa. Uczestnicy musieli pokonać dziewięć etapów 
na wyznaczonych trasach, posługując się opisanymi punk-
tami topograficznymi i wykonać zadania na ośmiu punk-
tach kontrolnych. Zadania obejmowały tematykę związaną 
z profilaktyką uzależnień, umiejętnością udzielania pierw-
szej pomocy oraz z bezpiecznym i odpowiedzialnym za-
chowaniem na drodze, przypominając przy tym o koniecz-
ności używania przez pieszych elementów odblaskowych 
po zmroku. Była to doskonała lekcja, która będzie miała 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wyprawie po zdrowie towarzyszył element rywalizacji. 
Szesnaście drużyn walczyło o punkty w konkursowych za-
daniach. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą i spraw-
nością fizyczną. W rezultacie I miejsce zdobyła drużyna 
z Gimnazjum nr 1 w Bychawie, II miejsce zajął Ośrodek 
Kuratorski nr 1 w Bychawie, a III – Ośrodek Kuratorski nr 
2 w Świdniku. Wśród szkół podstawowych najlepsza była 
Szkoła Podstawowa w Bychawce. Zwycięskim drużynom 
wręczono nagrody. Pamiątkowe dyplomy i upominki otrzy-
mali również wszyscy uczestnicy imprezy. Były to m.in. róż-
nego rodzaju gadżety i kamizelki odblaskowe.
Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem z kiełbaska-
mi, bigosem i ciepłą herbatą. 

Organizatorzy dziękują sponsorom, wśród których znaleź-
li się: Urząd Miejski w Bychawie, Sąd Rejonowy Lublin – 
Wschód, Sąd Rejonowy Lublin – Zachód, Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska, firma Trouw Nutrition 
Polska Sp. z o.o. oraz firma DANELCZYK Autoryzowany 
Dealer Volkswagen.

Ewa Cichocka

�� Ola Ogłaza w Piekielnej 
Kuchni
Szef kuchni Wojciech Modest Amaro 
miał niewiarygodne szczęście, że 
w ostatnim wtorkowym odcinku 
„Hell’s Kitchen” – Piekielna Kuchnia 
odwiedziło go aż pięć pięknych pań! 
Każda z tytułem Miss Polski, w tym 
nasza najpiekniejsza bychawianka. 

Aleksandra Ogłaza (Miss Polski 2006) przybyła do progra-
mu na kolację razem z Adą Sztajerowską (Miss Polski 2013), 
Agatą Szewiołą (Miss Polski 2010), Angeliką Ogryzek (Miss 
Polski 2011) i Katarzyną Krzeszowską (Miss Polski 2012). 
Galeria zdjęć na stronie: www.hellskitchen.polsat.pl.

�� Bal sylwestrowy 
w Bychawce
Każde marzenie to cel, który ma 
swój termin realizacji. Marzeniem 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Bychawce zilustrowanym 
w pracach plastycznych jest szkoła 
wyposażona w pomoce naukowe, gry 
dydaktyczne, środki multimedialne 
i zabawki.

Dlatego Rada Rodziców przy SP w Bychawce planuje orga-
nizację balu sylwestrowego, z którego dochód będzie prze-
znaczony na wyżej wymieniony cel. Zapraszamy wszyst-
kie osoby do wspólnej zabawy i powitania Nowego Roku 
w miłej atmosferze, spełniając przy tym marzenia naszych 
dzieci i pomagając im przybliżyć termin jego realizacji.
Bal sylwestrowy odbędzie się w Centrum Kultury Wiejskiej 
w Bychawce Drugiej. Cena 250 zł od pary. Szykuje się nie-
zapomniana zabawa do białego rana. Szczegóły na plaka-
tach. Zapisy pod numerem telefonu: 512 447 248.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bychawce

w delegacji

Niedziela pamięci
�� Tamtej listopadowej 
niedzieli (22 XI 
1942) żołnierze 
Zmotoryzowanego 
Batalionu Żandarmerii 
Polowej SS otoczyli Kolonię 
Zbędowice, niewielką 
miejscowość położoną 
na krawędzi Płaskowyżu 
Nałęczowskiego. 

Mieszkańcom nakazano zabrać cenne rze-
czy i opuścić domostwa w celu wysiedlenia. 
Następnie poprowadzono ich w kierunku po-
bliskiego wąwozu i tam wymordowano strza-
łami z karabinów i pistoletów maszynowych. 
Pośród rozstrzelanych byli starcy, kobiety, dzie-
ci – w tym roczne niemowlę. Zginęły 84 osoby. 
Egzekucję przeżyła 8-letnia dziewczynka przy-
kryta ciałem zamordowanej matki. Ofiary po-
grzebano w naprędce wykopanych dołach, wieś 
spalono.

Masakra bezbronnej ludności była kulmi-
nacyjnym momentem akcji przeciw party-
zantom prowadzonej w dniach 18-24 listopa-
da 1942 roku. Ogółem uczestniczyło w niej ok. 
6 tys. żołnierzy wspomnianej już jednostki, 
wspieranej przez oddział SS „Ostlegion” złożo-
ny z jeńców radzieckich, którzy podjęli współ-
pracę z Niemcami, oraz lokalne siły policyjne. 
Operację rozpoczęła „Krwawa środa” (18 XI), 
kiedy to w Kazimierzu, Bochotnicy, Parchatce 

i Włostowicach rozstrzelano kilkadziesiąt osób, 
wskazanych przez konfidentów, a ok. 300 uwię-
ziono i wysłano do obozów koncentracyjnych. 
Zasadniczym celem Niemców było oczyszczenie 
Powiśla z oddziałów partyzanckich, jakie two-
rzyły się na tym terenie. Jednym z pierwszych 
i szczególnie aktywnym był oddział por. Jana 
Płatka ps. „Kmicic”, który już od wiosny 1942 
roku przeprowadził szereg akcji bojowych, wy-
mierzonych w transport i administrację okupan-
ta. Dowódca i wielu żołnierzy tego oddziału po-
chodzili właśnie ze Zbędowic. W trakcie prowa-
dzonej akcji doszło do bitwy znanej jako „bitwa 
w Lesie Stockim” (21 listopada). Po całodziennej 
walce, w której partyzanci zadali Niemcom cięż-
kie straty przy minimalnych stratach własnych, 

oddziałowi „Kmicica” udało się wyrwać z okrą-
żenia i uniknąć pościgu. Krwawa pacyfikacja 
Zbędowic była aktem zemsty za poniesione stra-
ty. Za cel obrano tę miejscowość, znaną z patrio-
tycznej postawy oraz umiejętności wojskowych jej 
mieszkańców. Zbędowice powstały w latach 20. 
jako kolonia osadników wojskowych: członków 
POW, weteranów I wojny światowej, walki o nie-
podległość 1918 oraz wojny bolszewickiej 1920, 
nagrodzonych za zasługi wojenne odznaczeniami 
oraz nadaniem ziemi z parcelacji majątków. 

Po wojnie wydarzenia „Krwawej środy” znalazły 
upamiętnienie jako przykład ślepego terroru oku-
panta. Tragedia Zbędowic pozostawała w cieniu, 
zapewne z przyczyn ideologicznych.

W tym roku, w 72. rocznicę pacyfikacji 
Zbędowic na cmentarzu wojennym – miejscu kaź-
ni mieszkańców, odbyła się uroczystość upamięt-
niająca te wydarzenia. Uroczystości zorganizo-
wał „Społeczny Komitet Ochrony Pamięci Bitwy 
Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942”. 
Na skromnym cmentarzu wojennym stawiły się 
licznie poczty sztandarowe i przedstawiciele or-
ganizacji kombatanckich i stowarzyszeń patrio-
tycznych. Wielu z nich wystąpiło w historycz-
nych mundurach Wojska Polskiego. Szczególnie 
malowniczo prezentowali się przybrani w płasz-
cze zakonne członkowie Stowarzyszenia Orderu 
Świętego Stanisława. Zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym meldunek o gotowości do otwar-
cia złożył płk Jan Rybak a przyjął jako najstar-
szy stopniem wiceadmirał Henryk Kalinowski. 
Uroczystość prowadził mec. Ryszard Murat 
– potomek rodziny osadników wymordowanej 
w Zbędowicach. Listy pasterskie do uczestników 
skierowali JE ks. Bolesław Pylak – abp senior oraz 
JE abp ks. Stanisław Wielgus – długoletni rektor 
KUL. Adres okolicznościowy do zgromadzonych 
przesłał Marszałek Województwa Lubelskiego 
Sławomir Sosnowski. Apel poległych poprowa-
dził gen. bryg. Edward Szwed. Okolicznościowy 
wiersz ku czci zamordowanych wygłosiła autorka 
p. Elżbieta Zimecka, poetka i prawnik. Po wysłu-
chaniu okolicznościowych przemówień nastąpiło 
uroczyste wręczenie nominacji i odznaczeń kom-
batanckich. Na stopień podpułkownika został 
mianowany pośmiertnie Jan Pociejowski – party-
zant placówki AK Zbędowice – zmarły w tym roku 
w wieku 94 lat. Akt nominacji odczytał oraz od-
znaczenia wręczył wiceadm. H. Kalinowski.

Tradycją tej uroczystości stało się zapraszanie 
gości z krajów dotkniętych wojną, o bogatych do-
świadczeniach walk partyzanckich. W ubiegłym 
roku byli to przedstawiciele stowarzyszeń kultu-
ralnych z Wietnamu. Obecną uroczystość zaszczy-
cił tajemniczy arystokrata bośniacko-turecki. 

(Stąd pośród sztandarów malowniczy buńczuk ze 
złotym półksiężycem). 

Wśród honorowych gości zasiadły damy re-
prezentujące rodziny prezydentów RP: dr Maria 
Bożena Mościcka-Wesołowska oraz p. Antonina 
Komorowska, kuzynka obecnego prezydenta. 
Podniosły nastrój uroczystości podkreślały ele-
menty ceremoniału wojskowego: warta honoro-
wa, sygnały odegrane na trąbce, komendy i ele-
menty musztry bronią białą. Z galą obchodów 
pięknie kontrastował jesienny pejzaż: droga w le-
śnym wąwozie, wioska zagubiona pośród pól, 
skromny cmentarzyk w otoczeniu drzew, bezlist-
nych już o tej porze roku. Nawet pogoda, cicha 
i bezwietrzna z błękitem prześwitującym przez 
niskie chmury współgrała z nastrojem chwili. 
Uroczystość zakończono krótką modlitwą za po-
ległych i pomordowanych.

W obchodach 72. rocznicy bitwy i pacyfika-
cji Zbędowic wzięły udział delegacje z Bychawy: 
uroczyście wystąpiły poczet sztandarowy 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
oraz Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie. Miło zakomunikować fakt nadania 
dyrektorowi szkoły p. mgr Bożenie Toporowskiej 
oraz p. mgr Zbigniewowi Milanowskiemu – na-
uczycielowi historii, odznaczeń za zasługi w krze-
wieniu postaw patriotycznych wśród młodzieży 
i społeczności lokalnej.

Na koniec: zbędowicki cmentarz warto po-
lecić uwadze turystów, zwiedzających okoli-
ce Puław i Kazimierza Dolnego. Z kilku powo-
dów: jako miejsce pamięci, jako okolicę niezwy-
kle malowniczą leżącą w obrębie Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego oraz dla wrażeń artystycz-
nych – pomnik upamiętniający ofiary jest dzie-
łem znanego nałęczowskiego artysty Stanisława 
Strzyżyńskiego. Do cmentarza prowadzą ozna-
czone szlaki turystyczne.

Marek Kuna

�� Apel Ośrodka Pomocy Społecznej 
Trudniejsze warunki atmosferyczne, jakie czekają nas w najbliższych 
miesiącach mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia osób 
bezdomnych, w podeszłym wieku czy też samotnych.

Wzorem lat ubiegłych Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie apeluje do sołtysów poszczególnych wsi z terenu Gminy 
Bychawa, radnych Rady Miejskiej w Bychawie, instytucji rządowych i pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców gmi-
ny Bychawa o szczególne zainteresowanie się losem drugiego człowieka w okresie zimy 2014/2015.
Trudniejsze warunki atmosferyczne, jakie czekają nas w najbliższych miesiącach mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla 
zdrowia, ale i dla życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku czy też samotnych.
W przypadku zaobserwowania lub podejrzewania zagrożenia zdrowia lub życia osób bezdomnych, złych warunków życia, 
braku zaopatrzenia w opał na zimę, braku zainteresowania ze strony najbliższych osób losem starszych, niepełnospraw-
nych, niezaradnych życiowo oraz nieprawidłowo wypełniających swoje funkcje opiekuńcze rodziców i opiekunów praw-
nych w stosunku do dzieci należy powiadomić tut. Ośrodek pod nr telefonu 81 5660127, 81 56669113, 81 5661265 (fax).
Pracownicy socjalni na każde zgłoszenie dokonają rozeznania sytuacji w trybie natychmiastowym, rozpatrując każdy 
przypadek indywidualnie. Zasadność udzielania wsparcia ze środków pomocy społecznej musi jasno wynikać i mieć od-
zwierciedlenie w warunkach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
987 – bezpłatna infolinia funkcjonująca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w ramach, której osoby bezdomne, uzy-
skają informacje na temat placówek udzielających pomocy w formie schronienia, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej.
www.lublin.uw.gov.pl/wydział-polityki-spolecznej
To adres zawierający aktualną bazę danych o działających w tym zakresie placówkach znajdujący się na stronie interne-
towej Wydziału Polityki Społecznej LUW.

Delfina Grossmann-Głowacka
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Otwarcie 
nowego sklepu 
OSM w Bychawie
Zapraszamy 13 grudnia w sobotę 
o godz. 8.00 na otwarcie nowego 
sklepu firmowego Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej 
w Bychawie. Będą promocje!

�� Największa w roku 
uroczystość myśliwych 
przypada na świętego 
Huberta, patrona 
myśliwych, czyli 3 
listopada. Z tej okazji 
myśliwi biorą udział 
w uroczystym zbiorowym 
polowaniu z naganką 
na zwierzynę łowną. 
Polowanie kończy 
pokot, w którym myśliwi 
oddają cześć i szacunek 
strzelonej zwierzynie 
łownej przy dźwiękach 
trąbki myśliwskiej. Zaś 
wieczorem urządza się 
radosną biesiadę z kuchnią 
myśliwską przy ognisku.

Tradycję polowań hubertowskich podtrzy-
muje Koło Łowieckie „Darz Bór” nr 75 we 
Franciszkowie, dzierżawiące obwód 214 
(wschodnia część gminy Bychawa). Myśliwi, 
w dn. 9 listopada br. wzięli udział w świątecz-
nym polowaniu, które odbyło się w lasach dru-
giego zarządzanego przez KŁ „Darz Bór” ob-
wodu łowieckiego – 216, a obejmującego część 
gmin Strzyżewice, Niedrzwica Duża i Bełżyce, 
Borzechów. Efektem polowania (7 pędzeń) w la-
sach obwodu był pokot w ilości 4 sztuk lisów (w 
ubiegłym roku 5 dzików i 8 lisów). „Królem polo-
wania” został Tomasz Piórkowski.

Zabawnym zwyczajem bywa wybór „króla 
pudlarzy”; tytuł ten trafił tym razem do naj-
młodszego stażem myśliwego. Po pokocie, czyli 
o godzinie 14.00 rozpoczęła się biesiada huber-
towska w „Hubertówce u Daniela” w Bystrzycy 
Starej.

Na chwałę polskiego łowiectwa bądź 
prawym myśliwym, niech ci bór 
darzy!

Hubertus to nie tylko początek sezonu łowiec-
kiego, ale również okazja do złożenia ślubowania 
przez młodych (stażem, niekoniecznie wiekiem), 
rozpoczynających swoją przygodę z łowiec-
twem  myśliwych. To pierwszy obrzęd myśliw-
ski, który przypomina trochę ślubowanie rycer-
skie. Ślubowanie w Kole „Darz Bór” przeprowa-
dził łowczy Waldemar Kostrzewa, a przed sze-
reg myśliwych stojących na skraju lasu wystąpił 
adept myślistwa – Stanisław Głazik (w Kole od 
tego roku). Za ślubującym stał opiekun jego sta-
żu myśliwskiego – Daniel Rozwód. Świeżo upie-
czony adept myślistwa wypowiada za łowczym 
słowa przysięgi: Przystępując do grona polskich 
myśliwych ślubuję uroczyście: przestrzegać 

sumiennie praw łowieckich, postępować zgod-
nie z zasadami etyki łowieckiej, zachowywać 
tradycje polskiego łowiectwa, chronić przyrodę 
ojczystą, dbać o dobre imię Polskiego Związku 
Łowieckiego i godność polskiego myśliwego.

Po wypowiedzeniu formuły myśliwy wstaje, 
a przyjmujący ślubowanie podaje mu rękę i wy-
powiada słowa: Na chwałę polskiego łowiectwa 
do grona myśliwych Cię przyjmuję, bądź prawym 
myśliwym, niech Ci Bór Darzy!

Teraz ten młody myśliwy będzie czekał na 
kolejny rytuał – chrzest myśliwski, ale będzie 
on możliwy dopiero wówczas, gdy upoluje swo-
jego pierwszego grubego zwierza. Klęcząc przy 
zwierzynie, złoży ślubowanie prawego myśliwe-
go przed najstarszym uczestnikiem polowania. 
Senior zanurzy nóż w ranie zwierzęcia, a następ-
nie wykreśli farbą znak krzyża na czole adepta, 
którego nie wolno ścierać do końca polowania.

Już prawie sześćdziesięciolatek…
Koło „Darz Bór” nr 75 jest jednym ze 193 kół 

łowieckich należących do Lubelskiego Okręgu 
Polskiego Związku Łowieckiego. Dzierżawi dwa 
obwody łowieckie – 214 i 216, łącznie 13,3 tys. 
hektarów. Koło powstało w 1955 roku i za rok 
świętować będzie 60-lecie.

Drugim kołem w naszych okolicach jest Koło 
Łowieckie nr 25 „Uroczysko”, które dzierżawi za-
chodnią część gminy.

Obecnie Koło „Darz Bór” liczy 36 człon-
ków, w tym dwunastu to nasi mieszkań-
cy. Są to panowie: Waldemar Kostrzewa 
(łowczy Koła), Grzegorz Bielak (sekretarz), 
Franciszek Piórkowski, Tomasz Piórkowski, 
Stanisław Krukowski, Andrzej Ozimek, Antoni 
Ozimek, Jan Placha, Jacek Prajsner, Zbigniew 
Wierzbicki, Zbigniew Wierzbicki jr, Stanisław 
Głazik. Pozostali członkowie Koła to mieszkań-
cy, m.in. gmin Strzyżewice, Niedrzwica Duża 
oraz Lublina.

Obwód 214 to 5,4 tys. hektarów, w większości 
to część północna i wschodnia gminy Bychawa, 
choć niewielkimi fragmentami „zahacza” też 

Darz Bór 

Myślistwo – nie tylko pasja, ale i obowiązki

o gminę Jabłonna. Z kolei drugi z obwodów dzier-
żawionych przez „Darz Bór” – 216 – znajduje się 
na terenie gmin Strzyżewice, Bełżyce i Niedrzwica 
Duża. Według łowieckiej kategoryzacji – oba ob-
wody określane są jako polne i słabo zasobne 
w zwierzynę łowną.

Sarny, dziki i… łosie?
Zasobniejszy w lasy i zwierzynę był do tej pory 

obwód 216, choć, jak mówi łowczy Waldemar 
Kostrzewa, ostatnio się to zmienia, bo na teren 
naszej gminy dotarły dziki.

– Przechodzą przez granicę Piotrków – Olszowiec, 
obok Góry Kamiennej na Górki Piotrkowskie. Dwa 
tygodnie temu napotkałem w tamtych okolicach 
pięć sztuk. A wiadomo – dziki to szkody. Jest ich 
coraz więcej, ale trudno się temu dziwić, gdyż 
mają teraz do rozwoju bardzo sprzyjające warun-
ki. Mamy grudzień, a jest jeszcze sporo pożywie-
nia na polu, choćby kukurydza. Kondycja loch 
jest bardzo dobra i bez problemu wychowują one 
młode, co sprzyja wzrostowi populacji.

Z kolei saren nie jest tak wiele, jak mogłoby się 
nam wydawać. Po prostu, w okresie zimowym 
zwierzęta zbijają się w rudle (stada) po 20-30 
sztuk i łatwo je wtedy zauważyć na polu. I jakimś 
dziwnym sposobem, bardzo łatwo mieć z nimi 
kontakt na drodze, chyba co drugi, trzeci kierow-
ca miał „epizod” z sarną.

Według łowczego, problemem w przyszłości 
będą też łosie, których w okolicach (Krzczonowski 
Park Krajobrazowy) jest 11-12 sztuk i populacja ta 
będzie prawdopodobnie rosła – łosie nie posiadają 
na naszym terenie wroga naturalnego, jakim jest 
wilk. Ale odstrzału na łosie (choć były takie pla-
ny) na razie nie ma, gdyż łoś, mimo że jest zwie-
rzęciem łownym, cały czas objęty jest warunkową 
ochroną. Problemem mogą być i tu wypadki ko-
munikacyjne, tragiczne w skutkach nie tylko dla 
łosi – dorosły męski okaz waży pół tony!

Zwierzyna drobna – nie-drobny pro-
blem

Jednak najwięcej zmartwień przysparza Kołu 
zwierzyna drobna, taka jak zające i kuropatwy, 
a właściwie jej brak. Od prawie 10 lat nie poluje 
się w obwodach 214 i 216 na kuropatwy – choć jest 
to zwierzyna łowna – a od roku na zające. Nieco 
lepiej sprawa wygląda z bażantami. Tych widać 
sporo, choć jeszcze kilka lat temu było ich więcej.

Kuropatwy. Mocno „przysłużył” się im mroźny 
i śnieżny kwiecień parę lat temu, kiedy kuropa-
twy po prostu poprzymarzały do lodu na polach.

Poczciwych szaraków jest u nas mało i to nie 
tylko u nas, ale i na terenie całego kraju. Miały 
tu wpływ różne czynniki, być może największy – 
choroby wirusowe zajęcy oraz wzrost liczby dra-
pieżników (w tym drapieżników objętych ochro-
ną gatunkową). Na niską populację szaraków są 
podobno sposoby, choć dość kosztowne i trud-
ne do przeprowadzenia – program reintrodukcji. 
W 2013 roku Koło „Darz Bór” dzięki staraniom 
stało się beneficjentem ogólnopolskiego progra-
mu reintrodukcji zwierzyny drobnej i otrzymało 
z Zarządu Głównego PZŁ w ramach tego progra-
mu 160 sztuk zajęcy do zasiedlenia w obwodzie 
214. Kosztowało to 7,5 tys. zł (były to środki wła-
sne Koła pozyskane ze składek myśliwych), choć 
cała wartość zajęcy wyniosła ok. 50 tys. zł – jeden 
zając kosztuje aż 350 zł. Zające te po 40 sztuk 
zostały wypuszczone w czterech rejonach naszej 
gminy. Jest nadzieja, że efekty tych zabiegów bę-
dzie można zauważyć zimą, gdy na śniegu poja-
wią się tropy zajęcy. Warunki powodzenia takie-
go programu to wstrzymanie polowań przez okres 
dwóch lat, intensyfikacja dokarmiania i odstrzał 
drapieżników, czyli lisów. Tych, tylko w tym sezo-
nie zostało pozyskanych 50 sztuk. 

W roku 2014 również z tego samego progra-
mu introdukcji zwierzyny drobnej KŁ otrzymało 
200 sztuk kuropatw (po 100 sztuk na każdy ob-
wód), które zostały wpuszczone w obwodach 214 
i 216. Wartość jaką koło zapłaciło to 5 tys. zł tak-
że z własnych funduszy, resztę kosztów pokrywa 
Zarząd Główny PZŁ. Co roku Koło otrzymuje od 
Funduszu Ochrony Środowiska 100 sztuk bażan-
tów (kury i koguty), które są introdukowane w ob-
wodach koła.

– Problemem, wręcz plagą, jest duża liczba bez-
pańskich psów, których nie możemy jako myśliwi 
eliminować. I jest to problem nie tylko dla zwie-
rzyny drobnej. W tamtym roku w Pawłowie zosta-
ło zagryzionych przez bezpańskie psy 12 saren.

Bezpańskimi psami zajmują się gminy, ale 
jest to dla gmin spory wydatek. Koszt odłowie-
nia, transportu, opieki weterynaryjnej i schro-
niska dla jednego bezpańskiego psa (wymaga-
ne prawem) wynosi 1230 zł brutto. W 2013 roku 
w gminie Bychawa zostało odłowionych 22 psy, 
w bieżącym – 15. Trzeba więc bardziej pracować 
nad świadomością mieszkańców w tym zakresie 
i uczyć odpowiedzialności za zwierzęta.

 Nie tylko pasja, ale i obowiązki
Choć wiele kontrowersji budzi dziś myśliwska 

pasja, bowiem zdarzają się poglądy o myśliwych 

jako krwawych eliminatorach zwierzyny, to i tak 
głównym zadaniem myśliwych zrzeszonych w ko-
łach łowieckich jest ochrona przyrody. Co roku 
koła wydają duże kwoty ze środków własnych na 
dokarmianie zwierzyny. – W tym roku nasze koło 
zakupiło 7 ton kukurydzy, a także 1 tonę pszeni-
cy (głównie ze względu na wpuszczane w obwo-
dach kuropatwy), siano, buraki dla zajęcy i sa-
ren. Ale jeśli zima będzie ciężka, to może to nie 
wystarczyć i trzeba będzie jeszcze dokupić – mówi 
łowczy.

Sam odstrzał i odławianie są potrzebne do re-
gulowania populacji zwierzyny. Nie jest to żad-
na wolnoamerykanka – koła łowieckie mają do 
wykonania coroczne plany odstrzałów (zatwier-
dzane przez Nadleśnictwo Świdnik oraz Zarząd 
Okręgowy) i za niewywiązanie się z nich płacą 
kary. Bo wysoka populacja zwierzyny leśnej po-
woduje wiele problemów, zwłaszcza duże szkody 
w rolnictwie, za które koła płacą odszkodowania. 
Przypomnijmy sytuację z dzikami na Podlasiu – 
sporo o tym mówiły media.

Przedwojenne polowania w okolicach 
Bychawy

Przed wojną polowania u nas urządzane były 
bardzo często. Było to związane ze światem zie-
miańskim i jego tradycją. Polowania urządzano 
zazwyczaj w Wigilię, bo polowanie wigilijne to jed-
na z najstarszych i najmilszych tradycji polskiego 
łowiectwa.

Opis jednego z takich przedwojennych polo-
wań w Gałęzowie (1938 r.) przywołuje Konstanty 
Rostworowski – wnuk Konstantego Przewłockiego. 
Jego wspomnienia opublikowane zostały w książ-
ce Zmierzch Gałęzowa, wyd. 2007. Czytając opis 
(rozdz. Gałęzowska młodość  s. 75-77) wydaje się, 
że takie polowanie mogłoby być teraz marzeniem 
myśliwego. Ustrzelono wówczas 570 zajęcy!

Monika Głazik

Dossier

Koło Łowieckie „Darz Bór” nr 75 
we Franciszkowie

Rok powstania: 1955
Liczba członków: 36
Zasięg: 13,3 tys. ha
Obwody: 214, 216
Gminy: Bychawa, Jabłonna, Bełżyce, Niedrzwica 

Duża, Borzechów, Strzyżewice
Prezes: Jerzy Wątróbka
Łowczy: Waldemar Kostrzewa
Wicełowczy: Sławomir Chromczak
Skarbnik: Mirosław Wróbel
Sekretarz: Grzegorz Bielak

�� Superdziewczyna 
z okładki 
Superdiamentem
Miło nam donieść, że 
dziewiętnastoletnia Dagmara 
Sprawka, dziewczyna z okładki 
poprzedniego "GZB", została 
wybrana Superdiamentem Lublina.

Czytelnicy „Kuriera Lubelskiego” zdecydowali, że głów-
ną nagrodę w konkursie Diamenty Lublina 2014 dla mło-
dych lubelskich wokalistów powinna zdobyć Dagmara. 
W SMS-owym konkursie otrzymała najwięcej głosów – 
210. W piątkowy wieczór 14 listopada odbył się koncert 
podsumowujący tegoroczny konkurs, na którym Dagmara 
wystąpiła jako jedna z gwiazd wieczoru. Gratulacje!
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Hubertus Koła Łowieckiego Darz Bór nr 75, ślubowanie
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postaciach. W gorszej sytuacji byli ci, którzy nie 
mieli ani kawałka ziemi. Ci niejednokrotnie pra-
cowali u tych bogatszych, szczególnie przy pra-
cach sezonowych jak żniwa, wykopki czy omłoty. 
W nielicznych wówczas sklepach, oprócz artyku-
łów przemysłowych, produktów spożywczych było 
niewiele. Sól, cukier, ocet, śledzie, czasem jakieś 
konserwy czy dżemy, to była oferta sklepów. Z bie-
giem lat stawała się coraz bogatsza. Do potrzeb 
mieszkańców dostosowało się rzemiosło, w wielu 
branżach i zawodach, także tych podstawowych, 
zapewniających mieszkańcom zaspokojenie naj-
ważniejszych potrzeb życiowych. Działały i cie-
szyły smakiem swych wypieków trzy piekarnie 
a mianowicie: istniejąca do dziś p. Kowalskiego 
(nowo wybudowana po wojnie w miejscu starej), 
p. Sobieszczańskiego przy Rynku bliżej kościo-
ła (dziś już nie istniejąca ) i p. Piotrowskiego też 
przy Rynku, ale przy ul. Lubelskiej. Walory sma-
kowe i względy dziś określane mianem produkcji 
zdrowej żywności były moim zdaniem nieporów-
nanie lepsze od dzisiejszych. A cebularze, którymi 
chwalą się dziś różne miasta, już wtedy jadaliśmy 
w Bychawie.

Świat wiatraków i młynów
Istniały w mieście cztery młyny mielące zbo-

ża na mąkę w rożnych gatunkach oraz pasze 
dla zwierząt. Pozwolę sobie je wyszczególnić: 
młyn motorowy przy ul. Partyzanckiej – wła-
ściciel p. Kryska i Ska, młyn wodny przy ul. 
Lubelskiej na Kosarzewce p. Łobodzińskiego, 
młyn wodny w Woli Dużej też na Kosarzewce, 
o ile pamiętam p. Lipińskich (wcześniej podwor-
ski p. Skawińskich) i młyn wodny na Podzamczu 
przejęty przez państwo z majątkiem podworskim 
p. Budnego. Była jeszcze za kościołem przed mo-
stem po prawej maleńka kaszarnia, która praco-
wała prawie do lat 60. Był też za kościołem młyn 
wodny wysadzony przez Niemców w czasie wojny. 

Pracowały młyny w sąsiednich miejscowościach 
w Bychawce p. Spozów, w Strzyżewicach podwor-
ski, upaństwowiony, w Kiełczewicach dwa – p. 
Seweryńskiego i p Kołodziejczyka.

Dzięki spiętrzaniu wody przez młyńskie jazy 
bychawskie rzeki wyglądały zupełnie inaczej, po-
ziom wody był w nich o wiele większy. Było wte-
dy w Bychawie, kilka miejsc, gdzie można było 
pływać, w obydwu rzekach. W okolicach Woli 
Gałęzowskiej, Starej Wsi można było spotkać wia-
traki, których śmigi poruszane wiatrem napędza-
ły mielące zboże maszyny, tchnęły one pięknem 
tamtych czasów, dziś już nie spotykanym. Piszę 
o tym, bowiem istnienie tych budowli i ich nad-
zwyczajna wręcz użyteczność były znamionami 
charakteru naszych rodzinnych stron i stanowiły 
o ich urodzie.

Era wiatraków i małych młynów skończyła się 
wraz z elektryfikacją wsi. Rolnicy nabywali urzą-
dzenia o napędzie elektrycznym pozwalające na 
przygotowanie pasz we własnym zakresie; z cza-
sem na półkach sklepowych pojawiła się mąka, 
kasze, zatem te obiekty przestawały być potrzeb-
ne, stopniowo popadając w ruinę i ginąc zupełnie. 
Dziś w Bychawie nie ma już żadnego.

Zawody, których już nie ma
Niemalże w każdym gospodarstwie były konie. 

Jeden a czasem dwa, w zależności od potrzeb. 
One stanowiły siłę roboczą i pociągową przy pra-
cach polowych i transportowych. W powszech-
nym użyciu były wtedy wozy konne zwane żela-
znymi. Wykonane z odpowiednio twardego drew-
na z różnego rodzaju elementami żelaznymi łączą-
cymi całą konstrukcję, nadającymi jej sztywność , 
wytrzymałość i manewrowość. Koła również były 
w uścisku żelaznych obręczy. Służyły do prze-
wozu wszelkich materiałów, płodów ziemi, zwóz-
ki zboża z pól (wtedy zamiast dennic zakłada-
no drabiny), a także przewozu ludzi. Drewniane 

dodatek
do „Głosu Ziemi Bychawskiej”
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Wspomnienia Aleksandra Kryski o powojennej Bychawie

Świat wiatraków i młynów
Część I

Wstęp 
Często myślę o przeszłości, o swoim dzieciń-

stwie, o miejscach bardzo mi bliskich, o ludziach 
wśród których żyłem, o kolegach, koleżankach, 
ale także o dorosłych, sąsiadach, znajomych 
i oczywiście o rodzinie. Wracam myślami do mo-
jego świata z tamtych, dziś już dość odległych 
powojennych lat. Nie było wtedy światła, radia 
i telewizji. Żyło się wolniej, inaczej… Więzy mię-
dzy ludźmi były mocniejsze. Mieli dla siebie wię-
cej czasu i poświęcali sobie więcej uwagi. Byli dla 
siebie ważni. Ktoś z przekąsem może twierdzić, że 
to objawy starczego zdziecinnienia. Myślę, że jest 
inaczej, to raczej wyraz nostalgii za tym co minę-
ło bezpowrotnie, za czasem, miejscami, za krainą, 
która nas wydała i ukształtowała.

Warto przypomnieć obrazy miasta, w którym 
spędzaliśmy szczęśliwe chwile. Właśnie skończy-
ła się wojna. Ożyły nadzieje na lepszą, spokojniej-
szą przyszłość, na lepsze życie. Był to czas trud-
ny, ale piękny, bo zawsze piękne jest dzieciństwo 
i zawsze piękna jest młodość.

Powojenna Bychawa spośród wielu podobnych 
miasteczek nie wyróżniała się niczym szczegól-
nym, nie grzeszyła urodą, ale dla nas była piękna. 
Nie znaliśmy jeszcze wtedy innych miejsc, nasz 
świat był tutaj. Bychawa była nasza. Jak wtedy 
wyglądała?

Miała charakter osady rolniczej
Większość mieszkańców trudniła się upra-

wą roli i hodowlą zwierząt. Potrzeby tego zajęcia 
określały funkcję, wygląd i sposób budowy obejść 
gospodarskich. Dom mieszkalny, najczęściej przy 
ulicy, a za nim w podwórzu obora, a właściwie bu-
dynek inwentarski mieszczący wszystkie zwierzę-
ta jakie były w gospodarstwie, te duże, jak konie, 
krowy czy trzoda, do tych drobnych z ptactwem 
domowym włącznie. Były w podwórzu często ja-
kieś komórki, czasem spichlerz, paszarnia czy 
drwalka, ale zawsze budynkiem zamykającym 
niejako całość była stodoła, z reguły najbardziej 
oddalona od domu. Za nią jeszcze kierat z wy-
deptanym przez konia kręgiem, bo to był napęd 
używanych wtedy maszyn. Budynki w większości 
drewniane, murowanych było mniej, wtedy jesz-
cze wiele z nich miało strzechy. Taki był stereotyp 
i taki wygląd miało wiele ulic, z tymi w środku 
miasta włącznie. Jedynie główna ulica zwana ul. 
22 Lipca i ul. Kościelna miały w dużej części zabu-
dowę ciągłą, zarówno drewnianą, ta była z reguły 
parterowa, jak i murowaną, najczęściej piętrową. 
Niestety ich stan pozostawiał wiele do życzenia. 

Wyróżniające się budynki zarówno wielkością jaki 
wyglądem, poza budowlami sakralnymi, to szko-
ła mieszcząca tzw. powszechniak i liceum, Bank 
Spółdzielczy, do dziś imponujący stylem i Jedność 
z przylegającym do niej Domem Ludowym, czyli 
salą widowiskową przekształconą później w sta-
łe kino o wdzięcznej nazwie „Uciecha”. Może jesz-
cze budynek gminy zamieniony na siedzibę partii 
politycznych, dość nowoczesny jak na owe czasy. 
Jednak tych zagród gospodarskich było zdecydo-
wanie najwięcej a widok krów pędzonych główny-
mi ulicami miasta był rzeczą codzienną.

Były w Bychawie wielkie połacie terenu zupełnie 
puste tzn. niezabudowane i niezagospodarowane. 
Największym placem była tzw. targowica ciągną-
ca się od parku, między ulicami Turobińską i 22 
Lipca aż do Polanówki. Jedyną budowlą na tym 
placu była tzw. świńska buchta, drewniana, po-
stawiona po wojnie buda, w której trzymano za-
kupione zwierzęta do chwili wywiezienia ich do 
odbiorców. Szkoła była ostatnim budynkiem po 
lewej stronie ulicy 22 Lipca, dalej pustka aż do 
Woli Dużej. Na placu w kwartale ulic zajmowa-
nych dziś przez dom towarowy – była nadal ist-
niejąca i wręcz historyczna kapliczka i maleńkie 
gospodarstwo p. B. Szalaka tuż przy ul. 1 Maja, 
z unoszącym się nad nim, niczym symbolem, sta-
dem gołębi hodowanych przez właściciela. Nawet 
Rynek, dziś rodzaj skweru, był pustym placem. 
Przy okazji odpustów ustawiano na nim karuze-
lę, huśtawki i tego typu atrakcje, wszystko o na-
pędzie ręcznym. To w pierwszych latach po woj-
nie, bo później już władza ludowa nie pozwalała 

by tak czcić święta kościelne. Zapełniały się te 
place, w zależności od pory roku w większym czy 
mniejszym stopniu, we wtorki, dni targowe, kie-
dy do Bychawy zjeżdżali gromadnie mieszkańcy 
okolicznych wiosek, by sprzedać swoje produkty 
i ewentualnie zakupić to co im było potrzebne. 
Złośliwie mówiono o tych dniach targowych, że to 
święto dyszla. Taki obraz miasta pozostał w mej 
pamięci. A jak żyli ludzie?

Jak wspomniałem, lwia część bychawskich 
mieszczan trudniła się rolnictwem. Trochę dziw-
ne zestawienie, miasto i rolnictwo. Tak jednak 
było, bowiem nie było dla nich żadnej alternaty-
wy. Nie było w mieście zakładu pracy, który mógł 
zapewnić utrzymanie im i ich rodzinom. Ludzie 
musieli być samowystarczalni, gdyż sami musieli 
wyprodukować wszystko co im do życia było po-
trzebne a więc zboże, mięso, i nabiał w różnych 

�� Mój dziadek – rymarz
Mój dziadek Franciszek Kawała (1900-1963) mieszkał ze 
swoją żoną, pięciorgiem dzieci przy ul. Grodzany. Jego go-
spodarstwo było rozpoznawalne z dużej odległości. Na gó-
rze przed stodołą pracował kierat, zaprzęgnięty do niego 
koń był zawsze pilnowany i popędzany przez czeladnika 
uczącego się zawodu. W kieracie były przygotowywane 
skóry, z których Dziadek wyrabiał uprząż dla koni. 
Dziadek nie był tylko rymarzem, posiadał także ziemię, do 
której uprawy serca nie miał. Lubił wyzwania, kochał robić 
coś nowego. Robił więc piękną uprząż, ale także siedziska 
tapicerowane do bryczek, wozów konnych, którymi wozi-
ło się rodzinę do kościoła. Jego córka Maria, a moja ciocia 
opowiadała mi o tym, że Dziadek na zamówienie dworu 
wykonał becik z włosa końskiego. Zamawiająca dziedzicz-
ka powiedziała, że w beciku z pierza dziecko odparza się. 
Więc Dziadek na białej tkaninie szydełkiem tkał z wło-
sa becik. Ja tego nie wiedziałam, ale bardzo chciałam to 
zobaczyć!
Nie był typowym rzemieślnikiem. Nigdy nie zależało mu na 
pieniądzach. Kochał książki, kiedy stracił wzrok to ja mu 
czytałam jego ulubione utwory literackie. Kochał biesiado-
wać. Kiedy przychodził klient po wykonaną uprząż i przy-
nosił „ćwiarteczkę” ja już się cieszyłam. Wiedziałam bo-
wiem, że Dziadek ma swój honor i wyśle mnie po swoją 

„ćwiarteczkę”. (Nie było wtedy przepisów zabraniających 
sprzedaży tych buteleczek dzieciom, zresztą w Bychawie 
wszyscy się znali i wiedzieli komu kupuje.) Biegłam więc do 
sklepu p. Smitowej i cieszyłam się, bo „za drogę” dostawa-
łam na lody, które oczywiście kupowałam u p. Żmindowej. 
Wykonanie kolejnego towaru przedłużało się, bo Dziadek 
lubił długo biesiadować i rozmawiać z klientem. Terminy 
były dla niego nieistotne. Kochał cieszyć się życiem, chwi-
lą. Teraz, gdyby żył, byłby rzemieślnikiem artystą, a mająt-
ku i dziś nie dorobiłby się, bo nigdy o niego nie zabiegał. 
Jego profesje kontynuował krótko jego syn – Witold. 
Dzisiaj koni coraz mniej, a zawodu rymarza już prawie nikt 
nie uprawia. A szkoda, bo konie to najpiękniejsze zwierzę-
ta świata i powinny mieć „ubranka” wykonane przez rze-
mieślników artystów takich, jak mój ukochany Dziadek 
Franciszek.
Dziadek nigdy nie narzekał, a przecież wiele przeszedł 
w swoim życiu. Stracił syna, który zginął w wieku 17 lat. 
W czasie II wojny został przez Niemców postrzelony w ra-
mię, rana dawała o sobie znać przez całe życie. Był tak-
że w więzieniu, aresztowany przez SB. Pod koniec życia, 
a umarł w wieku 63 lat, stracił wzrok. Mimo wszystko za-
chował pogodę ducha i radość życia. 

Grażyna Raganowicz z Bychawy

Autor o sobie

28 stycznia 1943 r., w połowie trwającej wojny, 
w rodzinie Antoniny i Władysława Krysków przyszło 
na świat dziecię, drugie w kolejności, lecz pierwsze 
płci męskiej. To byłem ja. Moi rodzice a wcześniej 
dziadkowie zamieszkiwali w samym centrum ówcze-
snej Bychawy, przy ulicy, już po wojnie ochrzczonej, 
Partyzancką. Koniec wojny i pierwsze lata po niej 
to był okres mojego, już coraz bardziej świadomego 
dzieciństwa.
W 1950 r. rozpocząłem naukę w szkole podsta-
wowej a następnie w liceum ogólnokształcącym 
w Bychawie. Maturę zdałem w 1961 r. W 1966 r. 
uzyskałem dyplom ukończenia Państwowej Szkoły 
Technicznej w Lublinie na wydziale technologii wody 
i ścieków. Rozpocząłem pracę zawodową Najpierw 
w PPRN w Bychawie w referacie gospodarki wod-
nej i ochrony środowiska. Po jego likwidacji z koń-
cem 1969 r. w Lublinie utworzono wydział rejono-
wy dla kilku powiatów, lecz odmówiłem pracy w tym 
wydziale. Miałem krótki epizod pracy w Miejskiej 
Radzie, po czym uległem namowom swojej żony 
i przeprowadziliśmy się do jej rodzinnego, warmiń-
skiego miasteczka Biskupca. Tu przez kilka lat praco-
wałem w wykonawstwie, zajmując się budową sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych a nawet wykony-
waniem odwiertów studni. W1982 r. rozpocząłem 
pracę jako kierownik, a po reorganizacji w 1990 r. 
dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Biskupcu. Tu doczekałem emerytury i chociaż 
niezrozumiała jest dla mnie szybkość upływu czasu 
(mam bowiem wrażenie, że jeszcze wczoraj ganiali-
śmy za piłką po boisku, a dziś już jestem, powiedzmy, 
w jesieni życia), nigdy nie zapomniałem, gdzie było to 
moje miejsce na ziemi.

Aleksander Kryska,
Biskupiec, listopad 2014

dokończenie na kolejnej stronie >>>>>
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Odwiedzając Bychawę, starałem się pokazać swoim 
bliskim miejsca piękne, ale i bliskie sercu. 
Z żoną Danusią na Podzamczu  w 2011 r.

Mój ojciec Władysław Kryska w motorowni młyna. 
Proszę zwrócić uwagę na wielkość widocznych 
elementów silnika spalinowego, stanowiącego napęd 
wszystkich maszyn i urządzeń młyńskich. Zdjęcie 
wykonane w 1949 r.

Młyn w pełnej krasie, wtedy jeszcze pracował. Zdjęcie robiłem w 1986 lub 1987 r.Młyn w pełnej krasie, wtedy jeszcze pracował. Zdjęcie robiłem w 1986 lub 1987 r.
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�� Bychawa w starej gazecie, odcinek I
Z życia jednego z miasteczek 
prowincjonalnych/ Wrażenia 
z Bychawy

Cicho mknie nasze auto po warszawskiej szosie. 
Szybko uciekają przed naszymi oczyma przy-
drożne wierzby. Po 30 minutach jazdy szofer 
skręca w bok i po chwili wóz nasz podskakuje już 
po polnej drodze. W oddali ukazuje się zbioro-
wisko różnej wielkości domków. W promieniach 
grudniowego słońca zabłysnął krzyż na kościele.
To Bychawa. Za czasów niemieckich centrum ru-
chu partyzanckiego, t. zwana stolica partyzan-
tów Lubelszczyzny, dziś miłe, zniszczone mia-
steczko. Bychawa przetrwała w całości mimo 
licznych akcji niemieckich i dopiero w czasie swej 
ucieczki ostatni oddział czołgów niemieckich 
otrzymał rozkaz zrównania z ziemią stolicy par-
tyzantów. Zbiry niemieckie nie mogły tego za-
dania wypełnić ze zwykłą w takich wypadkach 
skrupulatnością, gdyż deptała im już po piętach 
Armia Czerwona. Mimo to dnia tego poniosła 
Bychawa wielkie straty. Z dymem poszła prawie 
jedna trzecia miasteczka, a Niemcy zabili wiele 
osób, w tym także kilkunastu partyzantów, któ-
rzy starali się ochronić swoją stolicę przed znisz-
czeniem. Mieszkańcy Bychawy ze czcią wspomi-
nają partyzantów, którzy zginęli w walce o wol-
ną i demokratyczną Polskę. W ostatnich dniach 
miejscowe społeczeństwo ufundowało pomnik 
ku czci poległych bojowników podziemi.

Z chwilą wyzwolenia młodzież Bychawy ochotni-
czo pośpieszyła do szeregów Wojska Polskiego. 
Pomału Bychawa otrząsa się ze straszliwego 
koszmaru okupacji hitlerowskiej. Jednak jesz-
cze nie wszędzie zatarte zostały ślady niem-
czyzny. Tu i ówdzie przypominają napisy, że 
takie lub inne urzędy okupacyjne tu się znaj-
dowały. Jest już najwyższy czas, aby miesz-
kańcy Bychawy mogli zapomnieć o wszelkich 
Kreishauptmannschaftach. Mimo to tablice z ta-
kimi napisami przy wjeździe do miasteczka moż-
na zauważyć.
Gminna Rada Narodowa energicznie dąży do 
gospodarczej odbudowy miasteczka. Czynna 
jest już spółdzielnia rolniczo-handlowa, Bank 
Spółdzielczy i Dom Ludowy. Chlubą Bychawy 
jest szpital powiatowy, znajdujący się pod ener-
gicznym kierownictwem dr. Michalskiego i dr. 
Sawickiej. Prócz szpitala w Bychawie znajdu-
je się ośrodek zdrowia, który osiągnął już po-
ważne rezultaty w dziedzinie ochrony zdrowia. 
Bychawiacy nie zapomnieli również o gwiazdce 
dla żołnierzy. Liczne paczki odeszły w terminie 
na miejsce zbiórki.

E. J.
Przedruk artykułu z „Rzeczpospolitej” 

z dn. 30.12.1944 r. 
Pisownia oryginalna. 

Wyszukał Piotr

�� Bychawa w 3D
W październiku i listopadzie uczniowie Gimnazjum 
nr 1 mieli możliwość uczestniczenia w warszta-
tach modelowania trójwymiarowego. Warsztaty, 
zorganizowane przez Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne w ramach projektu „Wirtualna 
Bychawa”, miały na celu połączenie nauki kom-
puterowego modelowania 3D z lekcją historii 
o Bychawie.
W ciągu ośmiu spotkań, uczniowie poznali zasa-
dy funkcjonowania programu SketchUp, metody 
rysowania różnych figur geometrycznych, tekstu-
rowania powierzchni i komponowania złożonych 
modeli trójwymiarowych. Uczestnicy warszta-
tów wysłuchali także prelekcji dotyczących histo-
rii Bychawy, rozwoju przestrzennego miasta oraz 
sposobów badania przeszłości za pomocą map 
i nowoczesnych programów komputerowych (GIS). 
W ramach prac projektowych każdy uczeń wyko-
nał trójwymiarowy model wybranego budynku. 
Najlepsze modele zgłoszono do konkursu – roz-
strzygnięcie już 19 grudnia.
Pragnę złożyć najserdeczniejsze podzięko-
wania pani dyrektor Bożeny Toporowskiej za 

pomoc w organizacji warsztatów. Na podkreśle-
nie zasługuje również aktywny udział nauczycieli: 
mgra Artura Chrzanowskiego i mgra Bogusława 
Golewskiego. W warsztatach wzięło udział siedem-
naścioro uczniów i uczennic. Siedmioro wykazało 
się stuprocentową frekwencją – gratuluję wytrwa-
łości i zaangażowania.

Jakub Kuna
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�� V Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w „Hubalu”
W tym roku honorowy 
patronat nad konkursem 
objął Starosta Powiatu 
Lubelskiego p. Paweł 
Pikula.

14 listopada swoje umiejętności recytator-
skie zaprezentowali uczniowie: Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 
Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół 
im. S. Staszica w Wysokiem, Gimnazjum 
w Tarnawce, Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Mętowie, Zespołu Szkół Technicznych 
im. T. Kościuszki w Bełżycach, Zespołu 
Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. 
Dobrzańskiego w Bychawie. Konkurs odbył 
się w dwóch turach: dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Recytację uczniów oceniało jury w składzie: 
p. Barbara Cywińska – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie, p. Urszula 
Pytlak – nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie, p. Anna Siek – 
nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie. 
Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ 
uczniowie (zwłaszcza gimnazjów) zaprezen-
towali bardzo wysoki i wyrównany poziom. 

Po długiej naradzie komisja przyznała: I miej-
sce – Oskarowi Mitule z Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie, II miejsce 
– Agacie Smerdel z Gimnazjum w Tarnawce, 
III miejsce – Gabrieli Paździor z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Mętowie, III miejsce – 
Karolinie Grodzińskiej z Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie. Wyróżniła: 
Kingę Wierzbicką z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Mętowie, Dominikę Łukaszczyk 
z Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół 
im. S. Staszica w Wysokiem.
W grupie uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych komisja przyznała: I miejsce –
Małgorzacie Minik – z Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w Bełżycach, II miej-
sce – Konradowi Małkowi z Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 w Bychawie, III miej-
sce – Justynie Iwaniak z Zespołu Szkół 
im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. 
Wyróżniła: Weronikę Kręgiel z Zespołu 
Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, 
Przemysława Zdybla z Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 w Bychawie, Katarzynę 
Matuszewską z Zespołu Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Bełżycach.
Celem konkursu jest pielęgnowanie wśród 
młodzieży postaw patriotycznych i rozwi-
janie recytatorskich umiejętności uczniów. 
W dzisiejszym świecie młodzi ludzie mogą 

uczyć się, pracować za granicą, pozna-
wać kulturę innych państw, ale zawsze po-
winni pamiętać o tym, że żadne miejsce 
nie powinno być im milsze od Ojczyzny. 
Serdecznie dziękujemy paniom: Beacie 
Kamińskiej, Marcie Ziębie, Annie Matysek, 
Magdalenie Konefał, Annie Misztal-
Trzcińskiej, Magdalenie Miszczak, Amelii 
Dziurda-Multan, Marii Kalińskiej, Beacie 
Jeleniewskiej, Elwirze Martys-Górna za czas 

poświęcony na przygotowanie uczniów do 
konkursu i propagowanie wśród młodzie-
ży poezji patriotycznej. Dziękujemy pani 
Joannie Mendykowskiej za przygotowanie 
dekoracji, panu Robertowi Skoczylasowi  
i Robertowi Jarzynie za przygotowanie dy-
plomów, panu Januszowi Saganowi za po-
moc techniczną.

Jolanta Szpytma, Anna Prajsnar

�� Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Bychawie
Tegoroczne obchody Powiatowego 
Dnia Edukacji Narodowej zostały 
zorganizowane w Zespole Szkół im. 
ks. Antoniego Kwiatkowskiego i były 
połączone z 70-leciem szkolnictwa 
średniego w Bychawie.

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy pedagogiczni i admi-
nistracyjni, przedstawiciele władz powiatowych, nauczy-
ciele emeryci, absolwenci oraz przyjaciele bychawskiego 
„Kwiatka” spotkali się w Bychawskim Centrum Kultury, aby 
wspólnie podsumować kolejny rok pracy na rzecz powia-
towego szkolnictwa. Uroczystość rozpoczął dyr. p. Henryk 
Dudziak, który przywitał zgromadzonych gości. Następnie 
wysłuchaliśmy niezwykle ciekawego referatu regionalist-
ki p. Marii Dębowczyk. Wykład poświęcony był począt-
kom i rozwojowi szkolnictwa średniego od 1944 roku 
w Bychawie.
Bardzo miłym momentem uroczystości było wręczenie 
nagród osobom, które w wyjątkowy sposób angażują się 
w swoją pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz działalność 
na rzecz zarówno dzieci i młodzieży, jak i placówek oświato-
wych. Nagrody Starosty Lubelskiego 2014 otrzymali: Henryk 
Dudziak – dyr. ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, 
Urszula Stadnik – dyr. ZS w Niedrzwicy Dużej, Jerzy Sprawka 
– dyr. ZSZ nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, 
Agnieszka Kukuryk – wicedyr. ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie, Krystyna Błach – nauczyciel w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy, Agnieszka 
Skubik – logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Bełżycach, Elżbieta Saczuk – nauczyciel w ZS Specjalnych 
przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, Beata 
Wójtowicz – pedagog w Zespole Szkół Technicznych 

im. T. Kościuszki w Bełżycach, Agata Pietrzak – nauczy-
ciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Załuczu, Aneta Piotrowska-Sołtys – pedagog w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Lublinie, Agnieszka 
Budzyńska – pedagog w ZS Ponadgimnazjalnych 
w Niemcach, Magdalena Samborska – nauczyciel w ZS 
Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, Robert 
Śmiech – nauczyciel w ZS im. M. Kopernika w Bełżycach, 
Robert Skoczylas – nauczyciel w ZS Zawodowych nr 1 im. 
mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie.
Nagrody i wyróżnienia wręczył również dyr. ZS im. 
ks. A. Kwiatkowskiego. Otrzymali je nauczyciele: Grażyna 
Woch, Anna Sionkowska, Joanna Ścierzyńska, Agnieszka 

Walczak, Małgorzata Stępniak, Katarzyna Bornus, Tadeusz 
Kryska, Wioleta Tworek oraz pracownicy administracji i ob-
sługi: Elżbieta Wilkołaska, Teresa Babiarz, Jolanta Siczek, 
Wiesława Łukomska, Anna Robak i Robert Daśko.
Zwieńczeniem spotkania była kabaretowa część artystycz-
na, wyjątkowa, bo przygotowana wspólnie przez młodzież 
i nauczycieli ZS w Bychawie. Wykazali się oni ogromnym za-
angażowaniem, aby w humorystyczny sposób pokazać jak 
na co dzień wygląda praca w szkole. Uroczystości obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej zakończył występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „Henryczki” oraz spotkanie przy kawie 
i muzyce.

Monika Widomska

elementy wozów wykonywał stelmach lub kołodziej, ale już całe 
uzbrojenie żelazne to była robota kowala. Konie musiały być pod-
kuwane, bo dobre podkowy odpowiednio przybite do końskich ko-
pyt, znaczyły tyle co dla człowieka dobre buty. Także potrzeby 
wykonania czy naprawy narzędzi i sprzętu rolniczego powodowa-
ły, że kowal był w cenie. W owych latach było w Bychawie sześć 
kuźni (chociaż powstawały w różnym czasie), wykonujących 
usługi w pełnym zakresie a mianowicie: p. Wróblewskiego na 
Partyzanckiej, p. Bielaka na Turobińskiej, p. Żmindy na 1 Maja, 
p. Królikowskiego na Zadębiu, p. Skraińskiego za mostem za ko-
ściołem i p. Łobodzińskiego w dołku za dzisiejszym dworcem PKS. 
Jestem pewny, że wszyscy mieszkający w pobliżu tych kuźni, pa-
miętają melodie wygrywane przez młoty z towarzyszeniem ko-
wadła podczas kucia. Dziś już tej muzyki posłuchać nie można, 
pozostała we wspomnieniach. Były konie, wozy, potrzebna była 
uprząż, wykonywał ją i naprawiał w razie potrzeby, w swoim za-
kładzie rymarskim p. Koziród. Do uprzęży, ale też do innych po-
trzeb gospodarskich, potrzebne były postronki, liny i różne sznu-
ry, skręcał je w najprzeróżniejszych asortymentach miejscowy po-
wroźnik p. Kulesza. Dziś to już czas miniony. Poświęciłem sporo 
miejsca przedstawicielom zawodów, których dziś już w Bychawie 
nie ma. Do nich też trzeba chyba zaliczyć rzeźników – masarzy, 
którzy swoją pracę wykonywali na potrzeby i w gospodarstwach 
swoich zleceniodawców, na wesela, na święta, czy inne rodzinne 
uroczystości, a potrafili zrobić takie delikatesy, że ich smak i za-
pach pamiętało się długo. Ja pamiętam je do dziś.

Poświęcę jeszcze parę słów tym, którzy w zmienionej nieco for-
mie, funkcjonują do dziś. Myślę o szewcach, bo o nich chcę na-
pisać, a było ich w tamtym czasie kilku. Mając nadzieję, że nie 
pominę nikogo, postaram się ich wymienić: dwóch p. Kulińskich, 
dwóch p. Luterków, p. Kalicki, p. Jezierski, p. Wasilewski, chyba 
też p. Lemiecha. Sporo jak na miasto tej wielkości, ale też nie na-
leży zapominać, że były to inne czasy. Obuwie męskie, damskie 
czy dziecięce było bardzo drogie. Wykonywane głównie ze skór 
i innych solidnych materiałów, kupowano i noszono nawet kilka 
lat. Dbano o nie, pielęgnowano je, czyszczono, pastowano, glanso-
wano, w użyciu były prawidła bądź odpowiednie kopyta utrzymu-
jące ich należyty fason. Co było bardzo ważne, można je było w ra-
zie potrzeby oddać do naprawy, podzelować, odnowić czy nawet 
odpowiednio podkuć, by służyły dłużej. Można było sobie buty 
obstalować, czyli zamówić u szewca wykonywane na miarę we-
dług indywidualnych upodobań. Jak bardzo je szanowano niech 
świadczą poniższe fakty: w okresie wiosenno-letnim, kiedy na 
dworze było już w miarę ciepło, duża część dzieci przychodziła do 
szkoły boso, by nie niszczyć obuwia. Trwało to do jesieni. Względy 
zdrowotne były na drugim planie. Pamiętam także wiele kobiet 
przychodzących do miasta z kierunku Gałęzowa, boso. Po dojściu 
do młyna, w którego tylnej ścianie sterczała rura odprowadzają-
ca ciepławą wodę z chłodzenia motoru, myły nogi, wkładały buty 
i szły do miasta. Dziś inne są buty, inne ceny i inne potrzeby stąd 
i szewców jakby mniej. Wspomnę o fryzjerach, było ich dwóch, 
męskich, p. Manulewicz i p. Lipiński, natomiast nie było żadnego 
parającego się fryzjerstwem damskim. Oceniam, że fryzury no-
szone wówczas przez kobiety były równie piękne jak te dzisiejsze, 
może mniej udziwnione i ubarwione, ale były naturalne i wyko-
nane własnymi rękami przez ich właścicielki. Prawa rynku są 
nieubłagane, jednych zawodów ubyło, innych przybyło. Niektóre, 
szczególnie branżę budowlaną czekał rozkwit. Przybyło murarzy, 
tynkarzy, stolarzy, dekarzy, posadzkarzy i budowlańców różnej 
maści. Pojawiły się zawody, których wcześniej nie było jak mon-
terzy instalacji sanitarnych czy elektrycznych. Mam wrażenie że 
ten trend, ten ruch w kierunku zmian i rozwoju rozpoczął się wraz 
z awansem Bychawy do rangi miasta powiatowego w 1956 roku. 
Trochę się rozpisałem, ale chciałbym aby tamta Bychawa była za-
pamiętana taka, jaka wtedy była, aby pamięć o niej i o ludziach, 
którzy wtedy w niej żyli, pozostała wśród tych którzy żyją w niej 
teraz, bowiem tych pierwszych jest niestety coraz mniej. Pora 
wracać do domu, czyli na naszą ulicę…    CDN

A. Kryska 

Serdeczne podziękowania
dla p. Piotra Gąbki za darowizny na działalność statutową stowarzyszenia składa zarząd BTR
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szkoły szkoły
Podwójny jubileusz Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie

PODZIĘKOWANIA
Dziękuję RODZICOM uczniów Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie za zaangażowanie, 
wsparcie i wszelką pomoc w przygotowaniu Święta 
Szkoły – szczególnie p. Katarzynie Grodzińskiej, 
p. Jolancie Bieleckiej, p. Agnieszce Sawickiej, p. 
Waldemarowi Tudrujkowi, p. Agnieszce Kuś, p. Agacie 
Luterek, p. Annie Flis, p. Annie Woźniak, p. Anecie 
Lenart, p. Irenie Maj, p. Marii Rozdzialik, p. Ilonie 
Mituła, p. Jolancie Olesińskiej, p. Marcie Krzyżak, p. 
Iwonie Szafran, p. Wioletcie Kalickiej, p. Agnieszce 
Łupina, p. Marcie Baran, p. Sylwii Lipińskiej oraz p. 
Agnieszce Rubaj.
Gratuluję wszystkim RODZICOM tak wspania-
łej młodzieży. Dziękuję wszystkim UCZNIOM, 
NAUCZYCIELOM i PRACOWNIKOM SZKOŁY za zreali-
zowane zadania, które przyczyniły się do przygoto-
wania tak wspaniałego święta szkoły. Uroczystość 
była przepiękna. 

dyrektor szkoły Bożena Toporowska

�� 10 listopada 2014 r. 
był dniem szczególnym 
dla całej społeczności 
szkolnej Gimnazjum 
nr 1. Obchodziliśmy 
bowiem wyjątkową 
uroczystość: 15-lecie 
istnienia gimnazjum 
i 5-lecie nadania imienia 
i otrzymania sztandaru.

Był to czas refleksji nad minionym, okazja do 
niecodziennych spotkań, ale również nowe zobo-
wiązanie do podtrzymywania tradycji.

W uroczystości wzięli udział wyjątkowi goście: 
starosta lubelski p. Paweł Pikula, radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego i  dyr. Zespołu 
Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 
p. Henryk Dudziak, który reprezentował tak-
że Marszałka Województwa Lubelskiego, lubel-
ski kurator oświaty p. Krzysztof Babisz, który 
również reprezentował Wojewodę Lubelskiego, 
burmistrz Bychawy p. Janusz Urban, wicebur-
mistrz Bychawy p. Marta Wołoszyn, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Bychawie p. Grzegorz 
Szacoń, radny Rady Miejskiej i  dyr. Poradni 
Pedagogiczno-Psychologicznej w Bychawie 
p. Seweryn Gąbka oraz radny p. Piotr Gąbka.

Obecni byli liczni kombatanci i członkowie ich 
rodzin. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Żołnierzy Batalionów Chłopskich Oddział 
Lublin płk Władysław Rokicki, kpt. Tadeusz 
Soroka – przewodniczący Rady Stowarzyszenia 
Batalionów Chłopskich i wiceprezes Oddziału, 
por. Jan Kusz. Prezes Zarządu Koła Żołnierzy 
Armii Krajowej p. Zbigniew Frączek i wiceprezes 
Zarządu Koła Żołnierzy AK p. Krzysztof Ziętek, 
p. Irena Cieśla – żona zmarłego kombatanta 
AK, p. Aleksander Łyś z małżonką oraz komba-
tant Wojska Polskiego p. Zdzisław Gomułka. P. 
Marian Wojtas – autor słownika biograficznego 
Żołnierzy BCH.

Przybyli także: gen. Henryk Dziudek, kapitan 
w stanie spoczynku p. Stanisław Dryglewski, 

kpt. Zdzisław Błaszczyk, p. Andrzej Zapolski-
Kusy, syn żołnierza Oddziału „Nerwy”, twórca 
strony internetowej dotyczącej oddziału par-
tyzanckiego „Nerwy” Wojciecha Rokickiego, 
Wojciech Goliński – bratanek Krzysztofa 
Golińskiego poległego w Bychawie, córka zmar-
łej p. Romany Baran Anna Dan i wnuczki – 
Katarzyna Jaremen i Monika Raczkowska.

Wśród przybyłych gości byli: regionalist-
ka p. Maria Dębowczyk, p. Krystyna Mułenko 
dyr. Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina 
w Lublinie, p. Małgorzata Tudrujek dyr. Szkoły 
Podstawowej w Bychawie, p. Bogusława 
Rosołowska dyr. Szkoły Podstawowej 
w Bychawce, p. Marta Żyśko dyr. Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, p. Anna 
Pietrzak dyr. Samorządowego Przedszkola 
w Bychawie, Pan Mirosław Stoczkowski dyr. 
Szkoły Podstawowej w Woli Gałęziowskiej, wi-
cedyr. Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego 
p. Agnieszka Kukuryk, wicedyr. Zespołu Szkół 
im. H. Dobrzańskiego p. Tomasz Stoczkowski, dyr. 

Państwowego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej 
Wiesław Mazurek, dyr. Bychawskiego Centrum 
Kultury p. Piotr Gęba, p. Teresa Szopa kierow-
nik OPS w Bychawie, p. Alina Doroszewska pre-
zes Zarządu Ogniska Miejskiego ZNP w Bychawie, 
ks. Wikariusz Leszek Tałanda, p. Józef Stanicki 
i p. Leszek Gumienniak oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców naszej szkoły, wieloletni nauczy-
ciele gimnazjum – p. Irena Zarzycka i p. Grażyna 
Ozimek, liczni absolwenci.

W uroczystości wzięły udział poczty sztanda-
rowe: Szkoły Podstawowej w Bychawie, Szkoły 
Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, 
Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej, Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego w Bychawie i Zespołu Szkół 
im. H. Dobrzańskiego w Bychawie.

Podniosła uroczystość rozpoczęła się prze-
marszem uczniów, nauczycieli i dostojnych gości 
spod szkoły z akompaniamentem orkiestry dętej 
„Henryczki” pod batutą dyr. Henryka Dudziaka. 
Za co szczególnie należą się podziękowania. Mszę 
św. w kościele parafialnym odprawił ks. Leszek 

Tałanda, który skierował do całej społeczności 
szkolnej jakże wymowne słowa nawiązujące do 
naszych patronów. 

Po powrocie został poświęcony pamiątkowy 
kamień przed budynkiem gimnazjum, w hołdzie 
Obrońców Małej Ojczyzny, który upamiętniać bę-
dzie naszych bohaterów. 

Stanęliśmy w skupieniu i zadumie po to, aby 
przywołać pamięć tych, dla których Polska była 
do ostatniej chwili życia dobrem najwyższym. 
Stanęliśmy razem złączeni myślą o znanych i nie-
znanych Obrońcach Ojczyzny, obrońcach, którzy 
swym czynem, nieugiętą wolą walki, poświęce-
niem, a nawet śmiercią dali świadectwo umiłowa-
nia wolności i godności ludzkiej.

W przepięknie udekorowanej hali sportowej 
dyr. Bożena Toporowska bardzo serdecznie powi-
tała gości. Wspomniała przyjaciół, którzy odeszli, 
a jeszcze tak niedawno uczestniczyli w życiu na-
szej szkoły. Co uczciliśmy chwilą ciszy. 

Dyrektor w swym wystąpieniu nawiąza-
ła do kilku znaczących momentów z historii za-
cnej Jubilatki. Następnie zaprosiła w podróż 

multimedialną, w której zaprezentowano w no-
woczesny i zaskakujący sposób istotę pracy 
w „Jedynce” oraz jej duszę. Wszyscy byli ocza-
rowani. Nie zabrakło wzruszających momen-
tów. Podziękowała pierwszemu dyrektorowi 
gimnazjum p. Arturowi Płazie i wicedyrekto-
rowi p. Henryce Łoś za wieloletnią współpracę. 
Powiedziała: Wszystkim, którzy współtworzyli 
15-letnią historię Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie, jej tradycje i osiągnięcia – 
nauczycielom byłym i obecnym, rodzicom i przy-
jaciołom szkoły, a przede wszystkim jej uczniom, 
którzy z pasją i zaangażowaniem tworzyli wize-
runek gimnazjum – należy się szacunek, uznanie 
i podziękowanie.

Nawiązała również do przeprowadzonej w ostat-
nim roku szkolnym termomodernizacji budynku. 
Nowa, barwna elewacja budzi podziw wszystkich 
odwiedzających. Szkoła wypiękniała, stała się 
nowoczesna. Piękne, ciepłe kolory sprawiają, że 
przyjemniej pracuje się i uczy.

Podziękowała burmistrzowi Januszowi 
Urbanowi i pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Bychawie za ten wielki wysiłek i ogromną pracę.

Później zabrali głos goście, którzy byli pełni 
uznania dla dokonań nauczycieli i pracowników 
szkoły oraz jej wychowanków, którzy przyczynili 
się do rozwoju i osiągnięć gimnazjum. Upominki 
i wyrazy szacunku składali na ręce pani dyrektor.

Dopełnieniem była wzruszająca część arty-
styczna w wykonaniu gimnazjalistów, a przygoto-
wana pod kierunkiem p. Anny Siek i p.Krzysztofa 
Mendykowskiego.

W pięknie udekorowanej drugiej części hali 
delektowano się pysznym tortem zasponsorowa-
nym przez p. Katarzynę i Mariusza Grodzińskich 
oraz smakowitym obiadem, który przygotowały 
panie pracujące w stołówce Szkoły Podstawowej 
w Bychawie. Na ręce dyr. Małgorzaty Tudrujek 
składamy podziękowania.

Dziękujemy wszystkim za dar serca i pracę wło-
żoną w przygotowanie jubileuszu i zapraszamy na 
kolejny!

Bożena Toporowska, dyr. Gimnazjum 
nr 1 im. obrońców Ojczyzny w Bychawie 

�� Pielęgnujemy historię bychawczyńskiej oświaty
W związku ze 160-letnią rocznicą 
powstania budynku szkolnego 
w Bychawce, 9 listopada uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli we Mszy 
św. oraz uroczystości poświecenia 
zabytkowego budynku dawnej 
szkoły, który jednocześnie został 
gruntownie wyremontowany 
w bieżącym roku i ponownie 
oddany do użytku społeczności 
bychawczyńskiej.

Podczas nabożeństwa, oprócz pocztu sztandarowego 
miejscowej OSP, naszą szkołę reprezentował uczniowski 
poczet z historycznym sztandarem z 1926 r. We Mszy św. 
uczestniczyli organizatorzy uroczystości – miejscowi stra-
żacy (opiekunowie tego budynku), przedstawiciele władz 
powiatowych na czele ze Starostą Lubelskim – Pawłem 
Pikulą i gminnych władz samorządowych z Burmistrzem 
Bychawy – Januszem Urbanem, a także pani dyrektor na-
szej szkoły – Bogumiła Rosołowska, nauczyciele, ucznio-
wie, rodzice i parafianie. Mszę św. celebrował proboszcz 
– ks. Stanisław Góra. Oprawę liturgiczną przygotowa-
li uczniowie pod kierunkiem pani dyrektor i p. Tadeusza 
Kuranta. Po homilii, z informacjami historycznymi do-
tyczącymi początków funkcjonowania szkoły w naszej 
miejscowości, fundatorów, budowniczych tej pierwszej 

placówki oświatowej z 1854 r, wystąpił emerytowany 
nauczyciel polonista – p. Andrzej Mendykowski, któ-
ry na końcu swojego wystąpienia w imieniu miesz-
kańców Bychawki podziękował wszystkim osobom 
zaangażowanym w pozyskaniu środków na remont 
i jego wykonanie. 
Po Mszy św. zebrani przeszli na teren starego cmen-
tarza, na którym znajduje się grób fundatora pierw-
szej Szkoły Elementarnej w Bychawce – Józefa 
Poniatowskiego, aby modlitwą złożyć hołd darczyń-
cy. Następnie wszyscy przeszli przed pięknie odre-
montowany budynek dawnej szkoły, gdzie nastąpiła 
ceremonia poświecenia tego obiektu przez kapłana. 
Swoimi refleksjami na temat, konieczności remon-
tu tego zabytku i jego przeznaczenia dla miejscowej 
społeczności, podzielił się p. Burmistrz i p. Starosta. 

Następnie gospodarze obiektu zaprosili zebranych do 
środka budynku, w którego pomieszczeniach obecnie 
funkcjonuje biblioteka publiczna i pracownia kompu-
terowa. Na pamiątkę tej uroczystości wstawiono na 
frontowej ścianie tablicę informacyjną z napisem:

 Budynek powstał w 1854 r.  Z inicjatywy i wsparcia tu-
tejszego proboszcza – Ks. Walentego Baranowskiego. 

Przeznaczony był na szkołę elementarną – kontynuatorkę 
istniejącej wcześniej – szkółki parafialnej w Bychawce.
Fundusze na budowę tej placówki oświatowej przezna-
czył w 1844 r. dziedzic Tuszowa – Pułkownik wojsk pol-

skich – Józef Ciołek Poniatowski. Nauka w tej szkole trwała 
do 1937 r. Bychawka, A.D. 2014

Tekst opr. Anna Bartnik

�� Akademia Poziomkowa 
dla Maćka
W imieniu Organizatorów Koncertu 
Charytatywnego „Akademia 
Poziomkowa dla Maćka” składamy 
serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację 
koncertu:

�» p. dyrektorowi Piotrowi Gębie za udostępnienie sali 
w Bychawskim Centrum Kultury, sprzętu i nagłośnie-
nia; dzieciom, które swoimi występami wzbogaciły 
program naszego przedsięwzięcia,
�» p. dyrektor Małgorzacie Samol i uczniom SP im. Jana 

Pawła II z Zakrzewa za zaprezentowanie przedstawie-
nia „Od prehistorii do współczesności – szkolny pokaz 
mody”,
�» p. dyrektorowi Mirosławowi Stoczkowskieemu i zespo-

łowi tanecznemu „Smyki” ze SP im. Zofii Przewłockiej 
z Woli Gałęziowskiej za wiązanką tańców lubelskich, 
�» p. dyrektor Marty Żyśko i uczniom ze SP ze Starej Wsi 

Drugiej za spektakl „Kopciuszek na zawodach w pała-
cowych ogrodach”,
�» p. dyrektor Ewie Paszkowskiej i dzieciom z Przedszkola 

Niepublicznego „Akademia Poziomkowa” w Bychawie 
za występy wokalne i taneczne.

Słowa podziękowania kierujemy również do wszystkich 
osób, które odpowiedziały na nasze zaproszenie, przy-
były na koncert i swym datkiem wsparli nasz cel, którym 
była zbiórka pieniędzy na rehabilitację i zakup sprzętu po-
trzebnego do poruszania się dla naszego podopieczne-
go – Macieja Szyszko. Dzięki Państwa hojności w trakcie 
1,5-godzinnego koncertu udało nam się zebrać 1061 zł. 
Dziękujemy! Kwota ta została przekazana na ręce taty 
Macieja.

Wioletta Rak, Elżbieta Sobaszek
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szkoły szkoły
�� Sukcesy naszych 
wokalistów w Krężnicy
8 listopada w Zespole Szkół 
w Krężnicy Jarej, odbył się XII 
Powiatowy Festiwal Piosenki 
Patriotycznej. Nasza szkoła, czyli 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie wróciła 
z konkursu z Grand Prix!

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wójta 
Gminy Niedrzwica Duża i Starostwa Powiatowego. 
Wśród wykonawców byli uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów nie tylko z gminy Niedrzwica Duża, 
ale również innych miejscowości w powiecie lubel-
skim. Młodzi artyści wykonywali zarówno tradycyj-
ne pieśni wojskowe i wojenne, jak również współcze-
sne piosenki patriotyczne. Takie konkursy rozwijają 
wiedzę o historii Polski i kształtują postawę patrio-
tyczną młodego człowieka. 
Nasza szkoła, wzięła udział po raz kolejny w tym 
konkursie i wróciła z główną nagrodą. Oskar Mituła 
z kl. I a (Ostatni List – Katyń 1940) pokonał wszystkich 
uczestników!
To nie był jedyny sukces naszych młodych wokali-
stów. Szkołę Podstawową w Bychawie reprezento-
wała uczennica Eliza Kusy (IV c), która piosenką W li-
stopadzie wyśpiewała drugie miejsce w kategorii so-
liści klasy 4-6. Tym większy jest to sukces, że był to 
jej debiut.

Krzysztof Mendykowski

przyroda

Edukacja przyrodnicza „Myszek”
�� Przedszkolaki z grupy 
„Myszki” poświęciły 
ostatnio dużo uwagi 
zagadnieniom związanym 
z edukacją przyrodniczą. 
Wszystko to za sprawą 
jesieni – przepięknej pory 
roku.

Jesienną wędrówkę dzieci rozpoczęły od po-
znania owoców i warzyw, które spotykamy w na-
szych sadach i ogrodach. Przedszkolaki oma-
wiały wygląd owoców i warzyw oraz kosztowa-
ły ich smaku. Zapoznały się także z gatunkami 
drzew, na których rosną jabłka, gruszki, śliw-
ki. „Myszki” przyniosły do przedszkola mnóstwo 
darów, z których wspólnie z wychowawczynią 
stworzyły kącik przyrodniczy. Wśród nich były 
dary często trudne do zdobycia np. wiele gatun-
ków dużych, różnokolorowych, ozdobnych dyni. 
W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim 

Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w stwo-
rzeniu pięknego jesiennego kącika. „Myszki” 
udały się także do pobliskiego parku na spa-
cer, aby podziwiać drzewa „malowane” róż-
nymi kolorami. Dzieci zbierały barwne liście 
i robiły z nich bukiety. Obserwacje przyrod-
nicze prowadziły również na terenie przed-
szkola – podziwiały wiewiórkę, która biega-
ła po drzewach naszego ogrodu i nazwały ją 
„przedszkolną przyjaciółką”. 

Ponadto dzieliły się swoimi spostrzeżenia-
mi dotyczącymi jesiennej aury, wykonały 
szereg jesiennych prac plastycznych (jesien-
ne drzewko, muchomora, stroik), nauczyły 
się wierszyków i piosenek o jesieni. Nie tylko 
wzbogaciły wiedzę, ale przede wszystkim do-
skonale się bawiły. Miejmy nadzieję, że nad-
chodząca zima będzie równie piękna, jak od-
chodząca jesień.

Agnieszka Sobaszek

�� Dzieci ze Starej Wsi na scenie Sali Kongresowej 
Uniwersytetu Przyrodniczego
Byliśmy tam 30 października 2014 
roku na rozstrzygnięciu konkursu 
organizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Lublinie pod hasłem 
„Kształtujemy tożsamość krajobrazu”. 

Przedsięwzięcie, w którym biorą udział  placówki z całego re-
gionu, polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przyszkolne-
go ogrodu. My nie uczestniczyliśmy w konkursie, lecz mieli-
śmy nie mniej ważne zadanie – uświetnić galę wręczenia na-
gród zwycięskim szkołom – występem artystycznym. Dlaczego 
my? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w minionym roku 
szkolnym, kiedy to p. Elżbieta Sobaszek przygotowała spek-
takl profilaktyczny „Kopciuszek na zawodach”, prezentowany 
m.in. w BCK. Wieść o udanym widowisku dotarła do pani wi-
zytator, która w nagrodę zaprosiła małych artystów na ww. 
uroczystość, sugerując drobną przeróbkę scenariusza pod ką-
tem przyrodniczo- ogrodowym i skrócenie go, co wykonały 
panie: G. Rakuś i M. Kotarska-Sędłak (w związku z odejściem 
p. Sobaszek z naszej szkoły). Po dwóch miesiącach ciężkiej 
pracy komplikowanej chorobami wielu wykonawców nastą-
pił wielki finał i nie mniejszy sukces! Dzieci zagrały idealnie, 
wzbudzając zachwyt widzów, wśród których byli pracownicy 
Kuratorium Oświaty, przedstawiciele władz samorządowych 
i firm sponsorujących przedsięwzięcie, uczniowie i nauczyciele 
ze szkół biorących udział w konkursie, wykładowcy i prelegenci 
oraz nasza pani dyrektor. 
Z wielką przyjemnością podajemy obsadę starej sztuki pod 
nowym tytułem: „Kopciuszek na zawodach w pałacowych 
ogrodach”: Kopciuszek – Ewelinka Blacha, Macocha – Natalka 
Sadowska, Siostry – Karolina Sirko i Marysia Kudła (zastą-
piła chorą Małgosię Piędzia), Książę – Miłosz Tylus, Błazen – 
Paweł Pelak, Giermek – Krystian Kanios, Narrator – Maciej 
Dolecki, Zespół taneczny w składzie: Kinga Hajduk, Patrycja 
Mazur, Ewa Wierzchoń, Weronika Kasperek, Ewelina Blacha. 

Przygotowywała się też Wiktoria Kasperek, ale niestety, nie 
wystąpiła z powodu złamania nogi. Gość specjalny – Marysia 
Kudła, która przepięknie zaśpiewała liryczną piosenkę J. Kofty 
„ Pamiętajcie o ogrodach”. Dziękujemy Ci, Marysiu, że będąc 
gimnazjalistką, nie opuszczasz nas w potrzebie i wspierasz 
swoim talentem. Dziękujemy serdecznie Twoim rodzicom za 
zrozumienie i „ wypożyczenie” Ciebie na ten występ.
Podziękowania składamy też pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Bychawie za zapewnienie nam dojazdu autobusem szkol-
nym i panu kierowcy za cierpliwe oczekiwanie na  aktorów. 
Dzieciom dane było poznać smak sławy, gdyż najmłodsi wi-
dzowie prosili naszych artystów o autografy i o wspólne zdję-
cia. Jak rzekła pani dyrektor M. Żyśko: dla takiej chwili warto 
było… . Dziękujemy też pani dyrektor, bo to dzięki jej decyzji 
starowiejscy uczniowie znaleźli się na scenie Sali Kongresowej 
Uniwersytetu Przyrodniczego. Jeszcze podziękowania dla 
Dominika Sękuły i Przemka Marczaka za fotografowanie i na-
grywanie występu.

Grażyna Rakuś i Magdalena Kotarska-Sędłak w nowym wcie-
leniu instruktorki aerobiku, choreografa i specjalisty od efek-

tów specjalnych

�� Kolorowo-odlotowo, 
czyli Dzień Kolorów 
i Życzliwości 
w naszej szkole
Takie święto zostało 
zorganizowane po raz pierwszy 
w Dniu Praw Dziecka w Szkole 
Podstawowej w Zaraszowie.

Motywem przewodnim były nie tylko rozmowy 
o prawach dziecka. Pojawiło się wiele innych cie-
kawych akcentów.
Z samego rana już od progu widać było pale-
tę barw związaną z obchodem naszego święta. 
Uczniowie poszczególnych klas ubrani od stóp do 
głów w swój klasowy kolor (losowanie koloru od-
było się wcześniej), tworzyli na korytarzu niejako 
tęczę barw. Kto nie założył ubrania w kolorze kla-
sowym, był przepytany przez nauczycieli. Czy były 
takie osoby? Nie.
Na długiej przerwie odbył się konkurs „na kwaśny 
uśmiech z cytryną w ustach”. Każda klasa wybrała 
osobę, która miała na tyle odwagi, żeby zrobić so-
bie uśmiechnięte zdjęcia z cytryną w ustach. Jury 
wybrało zwycięzcę: Jan Dębskiego z klasy VI.
Podczas przerw uczniowie klasy piątej dyżurowa-
li przy Tablicy Przeprosin i Podziękowań, na któ-
rej można było napisać i przyczepić kartkę z prze-
prosinami lub podziękowaniami, gdyż był to także 
Dzień Życzliwości.
Uwieńczeniem dnia była degustacja kolorowych 
sałatek z owoców i warzyw, które wykonały po-
szczególne klasy. Sałatki były zdrowe, barwne 
i przepyszne. Zostały po nich tylko puste miski.
W rolę organizatorów tej szkolnej imprezy wcie-
lili się uczniowie klasy V ze swoją wychowawczy-
nią. Należy jednak obiektywnie dodać, że sukces 
szkolnego święta to zasługa wszystkich uczniów 
i nauczycieli.
Dzięki nowej szkolnej imprezie było wesoło i ko-
lorowo. Do kolorów dołączył oczywiście uśmiech, 
bo jak wiadomo, to najprostszy i najskuteczniejszy 
sposób przeciwdziałania stresom i zmęczeniu.

Anna Konopka, wychowawca kl. V

�� Zaraszów: Asy z pierwszej klasy
13 listopada zapisał się dużymi 
literami w historii Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie, tego 
dnia odbyło się ślubowanie uczniów 
klasy I.

Uczniowie przybyli odświętnie ubrani, na głowach mieli 
birety, a twarze zdobiły uśmiechy. Towarzyszyli im rodzi-
ce, którzy z zapartym tchem obserwowali swoje pocie-
chy, każdy chciał uwiecznić te chwile przy pomocy apa-
ratu fotograficznego, dzięki czemu cały występ odbył się 
w blasku fleszy.
Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały 
to, czego się już nauczyły, przepięknie recytowały wier-
szyki i śpiewały piosenki, przeszły testy przygotowane 
przez starszych kolegów. Pokazały, że zasłużyły na mia-
no ucznia.

Głównym punktem było złożenie przez dzieci uroczyste-
go ślubowania, którego tekst został podpisany symbo-
liczną „własną krwią”. Po ślubowaniu p. dyrektor Bożena 
Koziej dokonała aktu pasowania na ucznia. 
Uczniowie pierwszej klasy zostali obdarowani prezenta-
mi przez kolegów z klasy II oraz rodziców. Pamiątkowe 
dyplomy wręczyła wychowawczyni, a p. dyrektor oraz 
p. Marek Trzciński – wiceprezes Stowarzyszenia – prze-
kazali pierwszoklasistom plecaki z wyposażeniem – upo-
minki od Puławskich Azotów S.A i firmy Pro-Agro Jan 
Rząd sp. j., którym na łamach niniejszej gazety składamy 
serdeczne podziękowania.
Obdarowani i w dobrych humorach nasi mali bohate-
rowie udali się na słodki poczęstunek w towarzystwie 
uczniów z klasy drugiej. To był dzień pełen wrażeń 
i emocji.

Bożena Reszka, wychowawca klasy I

 
©

m
at

er
iał

y a
ut

or
a

 
©

m
at

er
iał

y a
ut

or
a

 
©

m
at

er
iał

y a
ut

or
a

 
©

m
at

er
iał

y a
ut

or
a

 
©

m
at

er
iał

y a
ut

or
a

Oskar Mituła

Eliza Kusy
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