
GŁOSZIEMI BYCHAWSKIEJj12 (261)
2014-12-19

egzemplarz

BEZPŁATNY

3j Rozmowa z burmistrzem na start kadencji

3j Bychawski kalendarz na 2015 rok  

3j Bychawa tuż po wojnie – ulica Partyzancka

3j Święty Mikołaj w szkołach i przedszkolach

Bychawa 
w tysiącach 

fotografii
Janusza Kulika



ii

samorząd
SAMORZĄD 

 3 Burmistrz złożył ślubowanie

 4 Komisje Rady Miejskiej w Bychawie

 4 Burmistrz na start!

 5 Wojewoda wyróżnił pracowników bychawskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 6 Radni Rady Miejskiej w Bychawie

 6 Ile „zarabia” radny?

 7 Podsumowanie projektu systemowego ,,Pomagamy sobie” za rok 2014

 7 Niektóre sprawy urzędowe załatwisz drogą elektroniczną 

 7 Świąteczne paczki dla potrzebujących

MIESZKAŃCY 
 8 Nowy samoobsługowy sklep OSM otwarto 13 grudnia

 8 Gratulacje Panie Burmistrzu Urbanie!

 8 Bychawa w tysiącach fotografii Janusza Kulika

 9 A Stokrotka?

 9 Policjanci dla dzieci

 9 W styczniu odbędzie się bezpłatny kurs chemizacyjny dla rolników 

 9 Wandalizm!

10 Kwartalne wieści ze Środowiskowego Domu Samopomocy

GŁOS REGIONALISTÓW 
11 Ulica Partyzancka

SZKOŁY 
13 Święty Mikołaj u przedszkolaków!

13 Miłe szkolne niespodzianki

13 „MIK-ołaj” w Tęczowym Zakątku

14 Świąteczne drzewko...

14 Certyfikat dla Samorządowego Przedszkola nr 1

14 Dzieci – dzieciom

14 Zaproszenie na II Przegląd Kolęd i Pastorałek 25 stycznia

15 Pasowanie na Przedszkolaka w Zdrapach

15 Jak bałwanek od baranka szaliczek dostał cieplutki... :)

16 Kartki konkursowe w XVII edycji konkursu plastycznego na projekt kartki 
pocztowej Gminy Bychawa Boże Narodzenie 2014

4

8

11

13

GŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSGŁOSZIEMI BYCHAWSKIEJ12 (261)
2014-12-19

EGZEMPLARZ

BEZPŁATNY

  Rozmowa z burmistrzem na start kadencji

  Bychawski kalendarz na 2015 rok  

  Bychawa tuż po wojnie – ulica Partyzancka

  Święty Mikołaj w szkołach i przedszkolach

Bychawa 
w tysiącach 

fotografi i
Janusza Kulika

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali głos 
na moją osobę w Wyborach Samorządowych. 
Cieszę się, że obdarzyli mnie Państwo tak wiel-
kim zaufaniem. Otrzymana liczba głosów – 1923 
świadczy o tym, że docenili Państwo moją dotych-
czasową pracę na rzecz „Naszej Małej Ojczyzny”. 
Słowa wdzięczności kieruję także do osób, które 
okazały mi pomoc i wsparcie podczas kampanii 
wyborczej. Wszystkim życzę zdrowych i spokoj-
nych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku.

Z poważaniem
Andrzej Sobaszek

Szanowni Państwo!
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tego-
rocznych wyborach samorządowych i zadecydowali o przyszłości Powiatu 
Lubelskiego. Wasza obecność w lokalach wyborczych jest dla nas najlepszym 
dowodem dojrzałości, odpowiedzialności i troski o naszą Małą Ojczyznę.
W szczególności dziękujemy Wyborcom, którzy obdarzyli zaufaniem kandyda-
tów Polskiego Stronnictwa Ludowego z okręgu wyborczego nr 1, dzięki czemu 
Państwa reprezentantami w Radzie Powiatu w Lublinie będą: Paweł Pikula, 
Jan Król, Urszula Zdun i Henryk Krajewski.
Dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania i pragniemy za-
pewnić, że jako radni, będziemy pracować na wspólne dobro i rozwój naszego 
Powiatu.

Paweł Pikula i Henryk Krajewski

Podziękowania 
od radnego

Składam serdeczne podziękowania 
Wyborcom z Leśniczówki, Gałęzowa 
Kolonii Pierwszej, Łęczycy oraz 
Podzamcza za oddane głosy w wyborach 
do Rady Miejskiej w Bychawie. Dzięki 
Waszemu zaufaniu zdobyłem mandat 
radnego.

Z wyrazami szacunku,
Jerzy Rybaczek

radny Rady Miejskiej w Bychawie

kadencyjnie

Burmistrz złożył ślubowanie
3� W poniedziałek 8 grudnia 
na 2. sesji Rady Miejskiej 
w Bychawie, Janusz Urban, 
burmistrz Bychawy złożył 
ślubowanie i oficjalnie 
objął stanowisko na drugą 
kadencję.

Pierwszym punktem było odebranie przez 
p. Janusza Urbana zaświadczenia Miejskiej 
Komisji Wyborczej o wyborze na Burmistrza 
Bychawy. Oficjalne objęcie obowiązków przez 
burmistrza na 2. kadencję nastąpiło z chwilą zło-
żenia wobec Rady ślubowania o następującej tre-
ści: Obejmując urząd burmistrza Bychawy, uro-
czyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy. Tak mi dopomóż Bóg!

Przyjmując kwiaty od przewodniczącego Rady 
Miejskiej, burmistrz wygłosił również krótkie 
przemówienie. Podziękował za zaufanie w wy-
borach i wyraził nadzieję, że nowa kadencja sa-
morządu będzie kadencją udanej współpracy 

pomiędzy burmistrzem, radą, sołtysami i prze-
wodniczącymi zarządów osiedli. Powiedział, że 
nowa kadencja niesie wiele szans dla naszej gmi-
ny, gdyż jej początek pokrywa się niemal zupełnie 
z nowym okresem programowania środków z UE, 
co otwiera nam nowe możliwości pozyskiwania 
funduszy. Ale dążeń, marzeń, planów jest wiele, 

dlatego kadencja ta będzie również kadencją kom-
promisu, by w ciągu czterech najbliższych lat zre-
alizować największe plany i spełnić najważniejsze 
marzenia i oczekiwania mieszkańców.

Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwał 
w sprawach powołania siedmiu komisji Rady 
Miejskiej oraz wybór ich przewodniczących.

Bychawa
2014

Gmina Bychawa

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Grzegorz Szacoń

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

� okazji Świąt �ożego �arodzenia
przesyłamy najlepsze życzenia

zapachu świeżej choinki z lasu
własnoręcznie zdobionych bombek

pachnącego barszczu z uszkami
i mnóst�a prezentów pod choinką

� w Nowy� 2015 Roku
szczęścia, zdrowia i radości
i wszystkiego co najlepsze

Autorka grafi ki:

Wiktoria Bartoszek z kl. I c Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie
Laureatka XVII edycji konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki 
pocztowej Gminy Bychawa BOŻE NARODZENIE 2014

Patronat nad konkursem objął Burmistrz Bychawy
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OKŁADKA
Dzięki panu Januszowi Kulikowi, Bychawa w Internecie to nie tylko gminna stro-
na www, hasło w Wikipedii i kilkanaście lokalnych stron, ale tysiące zdjęć mia-
sta i okolicy zamieszczonych w największym globalnym serwisie fotograficznym 
Panoramio.com, witrynach Google Maps i Google Earth. 
P. Janusz trzyma w rękach bychawski kalendarz na 2015 rok wydany w grudniu  
przez Urząd Miejski w Bychawie.

Fot. Marek Matysek/UM Bychawa

Projekt kartki: Wiktoria Bartoszek, ucz. kl. I c Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie
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samorząd samorząd
3j Komisje Rady Miejskiej 
w Bychawie

Na 2. sesji Rady Miejskiej 
w dn. 8 grudnia br. podjęte zosta-
ły uchwały w sprawach powoła-
nia siedmiu komisji Rady Miejskiej 
oraz wyboru ich przewodniczą-
cych.

Komisja do spraw budżetu i finansów
3» Tadeusz Gajur – przewodniczący

3» Andrzej Pietrzak

3» Mateusz Wróblewski

3» Artur Płaza

3» Zbigniew Maksim

3» Grzegorz Szacoń

3» Bogdan Tylus

Komisja do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki 
przestrzennej i mienia
3» Janusz Lipiec – przewodniczący

3» Dariusz Buczek

3» Andrzej Grzywa

3» Zbigniew Maksim

3» Tadeusz Gajur

3» Mirosław Malec

3» Anna Pawlas

Komisja do spraw komunalnych i mieszkaniowych
3» Waldemar Tudrujek – przewodniczący

3» Janusz Lipiec

3» Andrzej Grzywa

3» Mirosław Malec

3» Kazimierz Walczak

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa 
publicznego, ochrony zdrowia i pracy
3» Bogdan Tylus – przewodniczący

3» Jerzy Rybaczek

3» Andrzej Pietrzak

3» Tadeusz Gajur

3» Kazimierz Walczak

Komisja do spraw oświaty
3» Kazimierz Walczak – przewodniczący

3» Anna Pawlas

3» Artur Płaza

3» Zbigniew Maksim

3» Bogdan Tylus

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kul-
tury, sportu i współpracy międzynarodowej
3» Mirosław Malec – przewodniczący

3» Jerzy Rybaczek

3» Dariusz Buczek

3» Waldemar Tudrujek

3» Mateusz Wróblewski

Komisja Rewizyjna
3» Mateusz Wróblewski – przewodniczący

3» Jerzy Rybaczek

3» Waldemar Tudrujek

3» Janusz Lipiec

3» Anna Pawlas

3� Burmistrz bardziej 
dostępny dla mieszkańców, 
Urząd bardziej przyjazny 
dla interesantów. Drogi, 
oświetlenie, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, 
solary, rewitalizacja 
okolic zalewu – to główne 
zadania tej kadencji. 
Burmistrz w rozmowie 
optymistycznie mówi 
o swoich planach 
w zakresie inwestycji, 
informuje też o aktualnym 
zadłużeniu Gminy. Ma być 
teraz łatwiej, bo ścieżki 
inwestowania zostały już 
przetarte i na projekty 
będą nowe pieniądze z UE.

?Gratulujemy Panu zwycięstwa w wyborach 
samorządowych. Jaki dla Pana był ten czas? 
Czy było trudniej niż cztery lata temu?

Janusz Urban: Myślę, że w pewnym stop-
niu było trudniej. Była oczywiście większa 
liczba osób kandydujących na to stanowisko, 
w związku z tym czułem trochę większą pre-
sję. Kampania, niestety, nie należała też do naj-
czystszych, bo było wiele brzydkich pomówień 
itd. Pod tym względem zaskoczyła mnie bar-
dziej negatywnie niż poprzednia. Z mojej strony 
była to kampania merytoryczna. Starałem się 
być w niej czysty i skupiać się tylko na progra-
mie i na rozmowach z ludźmi… Żałuję tylko, że 
nie wszyscy potraktowali moje zachowanie jako 
zapowiedź dyskusji na temat przyszłości gmi-
ny, a nie dorabiania życiorysów kandydatom, 
co niestety miało miejsce. Przykre, ale atmosfe-
ra i niektóre zachowania nie godziły się zupeł-
nie z moją wizją kampanii wyborczej skupionej 
na programach. Mieliśmy też przede wszystkim 
długą kampanię (przez II turę wyborów), ale 
miało to też swój plus, bo trzeba było dotrzeć ze 
swoim programem do jeszcze większej liczby lu-
dzi i zorganizować jeszcze więcej spotkań.

?Czy planuje Pan jakieś innowacje, zmia-
ny organizacyjne w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie?

Na pewno wsłuchując się w głos mieszkańców, 
chciałbym jeszcze bardziej otworzyć Urząd na 
interesanta, dotyczy to zarówno Punktu Obsługi 
Interesanta, jak i mojego własnego sekretariatu. 
Chciałbym być w miarę możliwości bardziej do-
stępny dla ludzi, mimo że, kalendarz burmistrza 
jest wypełniony wieloma sprawami, wyjazdami, 
spotkaniami. Zrobię wszystko, aby być bliżej 
mieszkańców.

Na pewno trzeba będzie też poprawić termino-
wość załatwiania spraw. By mieszkańcy i intere-
sanci mieli świadomość tego, że jeżeli przycho-
dzą do Urzędu, są traktowani nie tylko z troską 
i przyjaźnie, ale też z sumiennością, fachowo-
ścią a przede wszystkim z obiektywnym, bez-
stronnym podejściem do sprawy. I to jest chy-
ba na dzień dzisiejszy strategicznie najważniej-
sza sprawa, a wszelkie zmiany organizacyjne 
w Urzędzie będą służyć przede wszystkim reali-
zacji tego celu.

?Jakie ma Pan plany inwestycyjne dla naszej 
gminy na najbliższe cztery lata?

Najważniejsze dotyczą oczywiście przedsię-
wzięć drogowych. W dalszym ciągu będziemy 
starali się poprawiać stan dróg gminnych na 
terenach wiejskich i w mieście oraz tych woje-
wódzkich i powiatowych. Przy realizacji tych 
projektów bardzo ważna będzie współpraca fi-
nansowa, jak i organizacyjna. Będziemy starali 
się wykorzystać wszelkie dostępne ścieżki finan-
sowania dróg, bo inwestycje te należą do niesły-
chanie kosztownych. Trzeba mieć świadomość, 
że potrzeby gminy w tym zakresie są ogromne, 
i z całą pewnością, nawet przy bardzo dobrym 
wykorzystaniu środków przez cztery lata, nie za-
spokoimy wszystkich oczekiwań mieszkańców 
w tym zakresie.

Na pewno z punktu widzenia strategicznych 
potrzeb będziemy kontynuować prejekt „solar-
ny”, gdyż bardzo wielu mieszkańców (teraz już 
przekonanych do jego skuteczności, opłacalno-
ści i wysokiej jakości) upomina się o to.

Na obszarach wiejskich oczywiście będziemy 
próbowali „rozkręcić” projekt przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Wiadomo, że kanalizacja 
w mieście to temat jeszcze wieloletnich starań 
i inwestycji, a co dopiero mówić na obszarach 
poza miastem. Więc przydomowe oczyszczalnie 
ścieków to jakaś alternatywa, myślę, że nie tylko 
ekologiczna, ale i ekonomiczna dla wsi.

wywiad na początek kadencji

Burmistrz na start!

Będziemy chcieli rozpocząć pierwszy etap re-
alnej gazyfikacji gminy (bo prace dokumentacyj-
ne są kończone), by doprowadzić gaz do Bychawy 
i rozpocząć proces jego rozprowadzania po mie-
ście, do spółdzielni mieszkaniowej i najważniej-
szych instytucji.

Sporo uwagi trzeba poświęcić oświetleniu, bio-
rąc pod uwagę możliwość finansowania z Unii 
tego typu inwestycji w ramach odnawialnych źró-
deł energii. To będzie też jeden z priorytetów in-
westycyjnych naszej gminy na najbliższe cztery 
lata, bo w tym zakresie potrzeby mieszkańców są 
ogromne.

Istnieje jeszcze potrzeba prac modernizacyjnych 
w niektórych budynkach użyteczności publicznej.

?Jak ocenia Pan perspektywy rozwoju i możli-
wości finansowe gminy?

Jestem optymistą, jeżeli chodzi o te perspekty-
wy; zresztą nie kandydowałbym na burmistrza, 
jeżeli nie widziałbym tego w dobrym świetle. 
Myślę, że po pierwsze, przez ostatnie cztery lata 

udowodniliśmy, że można uzyskać bardzo do-
bre efekty w krótkim czasie. Mamy sojuszników 
w innych samorządach, nawiązane odpowiednie 
kontakty, dobre doświadczenia, które owocują do-
brze napisanymi wnioskami i realizowanymi pro-
jektami. Przetarliśmy już wiele dróg i dzisiaj tymi 
już wydeptanymi ścieżkami jest nam iść po pro-
stu łatwiej; nie poszukujemy a tylko odnawiamy 
kontakty...

Natomiast jeśli chodzi o możliwości finansowe 
gminy, wiadomo, że każda ma ograniczony bu-
dżet, również i nasza bychawska. Trzeba oczywi-
ście planować zadania realistycznie, ale myślę, 
że przy odpowiednim dofinansowaniu inwestycji 
na kluczowe projekty jesteśmy w stanie zapewnić 
środki finansowe. Dlatego ważne jest, żeby pozy-
skać odpowiednie dotacje od różnych instytucji 
krajowych bądź unijnych.

?No właśnie. Udało się naszemu 
Przedsiębiorstwu wygrać przetarg na oczysz-
czanie miasta...

Tak, i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy będą zadowoleni, nie tylko z tego, że 
nasze rodzime przedsiębiorstwo spełnia tę funk-
cję usługową, ale również z jakości prac.

?Zadłużenie gminy wzbudziło sporo emocji 
w okresie wyborczym. Na jakim poziomie się 
ono kształtuje i czy stanowi to problem dla 
gminy?

Niecałe 14 milionów złotych na koniec roku. 
[Dokładnie 13 886 434 zł przyp. red.] Zadłużenie 
jest o około 5 mln zł wyższe niż cztery lata temu, 
ale muszę przypomnieć, że pieniędzy, które gmina 
pożyczyła w tym okresie, nie „przejadaliśmy”, nie 
wydawaliśmy na wydatki bieżące. Były to kredyty 
inwestycyjne. Dzięki tym pieniądzom zdołaliśmy 
pozyskać środki z Unii Europejskiej i innych in-
stytucji, prawie 13 mln złotych. Prawda jest taka, 
że samorządy, by móc inwestować, muszą się nie-
stety zadłużać.

Pamiętajmy też, że Gmina oczywiście nie może 
zadłużać się w nieskończoność. Istnieją odpowied-
nie przepisów, które skutecznie to uniemożliwiają.

?Czy zastanawiał się Pan nad jakimś pro-
jektem rozwoju turystyki na terenie naszej 
gminy?

To bardzo dobre pytanie. Myślę, że rozwój tury-
styki w naszej gminie, z natury urodziwej, mają-
cej warunki pod tym względem, zależy w dużym 
mierze od budowania odpowiedniej infrastruk-
tury. I tutaj mamy naprawdę przed sobą jeszcze 
dużo do zrobienia i pierwszym takim krokiem bę-
dzie złożenie wniosku na rewitalizację terenów 
wokół zalewu. Dokumentacja została opracowana 
już w minionej kadencji. Czekamy na termin na-
boru wniosków, a ponieważ mamy kilka atutów 
(choćby bliskość parku krajobrazowego i walory 
tego miejsca) to wniosek ma bardzo dużą szan-
sę przebicia się. W programie tym można apliko-
wać do 2 mln złotych. Pozwoli nam to upiększyć 
ten rejon, uporządkować, wzbogacić o elementy 
małej infrastruktury. Będą nowe alejki dla tury-
styki pieszej, nordic walkingu i dla urzędujących 
tam już permanentnie wędkarzy; dla wszystkich 
–miejscowych i dla turystów.

?Zbliża się Boże Narodzenie. Jak zamierza 
je Pan spędzić i czego chce życzyć naszym 
mieszkańcom?

Chciałbym ten czas spędzić w rodzinnej atmos-
ferze, odpocząć i pocieszyć się możliwością kon-
taktu ze swoją rodziną. Będą to typowe, polskie 
święta, mam nadzieję, że niczym nie zakłócone. 
W związku z tym chciałbym życzyć mieszkańcom 
takich właśnie bardzo spokojnych świąt, niosą-
cych pozytywny dystans do rzeczywistości. Niech 
święta będą okazją do tego, by spotkając się przy 
wigilii naładować akumulatory i wewnętrznie na-
brać dobrego stosunku do świata i jednocześnie 
lekko wyciszyć. I tego wyciszenia i tej radości 
chciałbym wszystkim mieszkańcom życzyć, no 
i oczywiście wiary w to, że wspólnie możemy na-
prawdę bardzo wiele.

Rozmawiała M. Głazik, not. R. Woźniak

3j Wojewoda wyróżnił pracowników bychawskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 21 listopada wo-
jewoda Wojciech Wilk wręczył odznaczenia państwowe wy-
różniającym się pracownikom pomocy społecznej. Wśród 
wyróżnionych znalazły się trzy pracownice Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie: p. Jadwiga Zawiślak, starszy pra-
cownik socjalny, p. Maria Frączek, starszy specjalista pracy 
socjalnej oraz p. Anna Niedbała, specjalista pracy socjalnej.
Podczas spotkania, które odbyło się w Sali Błękitnej 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, najlepsi pracownicy 
socjalni województwa lubelskiego zostali odznaczeni złoty-
mi, srebrnymi i brązowymi medalami Prezydenta RP za dłu-
goletnią służbę. Wojewoda wręczył także dyplomy uznania 
za całokształt działań realizowanych na polu szeroko rozu-
mianej pomocy społecznej. Przekazał podziękowania i wy-
razy uznania wszystkim pracownikom socjalnym oraz służb 

społecznych za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu szla-
chetnej służby na rzecz drugiego człowieka.
Z tej okazji pragnę również w imieniu własnym skierować 
do wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bychawie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Bychawie najserdeczniejsze życzenia wrażliwości na po-
trzeby innych, wytrwałości w pokonywaniu trudności, sa-
tysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem dru-
giego człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Teresa Szopa 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie

Maria Frączek
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3j Świąteczne paczki 
dla potrzebujących
Do 28 rodzin z naszej gminy 
trafiły prezenty w ramach świątecznej 
akcji zorganizowanej przez burmistrza 
Janusza Urbana. 

Ogromny udział miał w tym anonimowy sponsor – mieszkaniec 
Bychawy, przedsiębiorca. Dziękujemy!
Z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w ramach akcji 
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę przygotował ok. 80 paczek dla 
potrzebujących rodzin. Sprawozdanie z przebiegu akcji na tere-
nie naszej gminy w następnym numerze. 

Radni Rady Miejskiej w Bychawie
Dariusz Buczek

44 lata
rolnik, prowadzi gospodar-
stwo rolne
zainteresowania: sport, rol-
nictwo, przyroda, motory-
zacja, technika, budownic-
two, praca ze zwierzętami

Tadeusz Gajur

56 lat
technik mechanik maszyn 
i urządzeń rolniczych
zainteresowania: sport, hi-
storia, polityka

Andrzej Grzywa
50 lat
z zawodu mechanik – kie-
rowca, prowadzi własną 
działalność gospodarczą 
i gospodarstwo rolne
zainteresowania: myśli-
stwo, narciarstwo biegowe 
i zjazdowe

Janusz Lipiec

55 lat
technik budowlany, tech-
nik pożarnictwa, prowa-
dzi własną działalność 
gospodarczą
zainteresowania: teatr, nar-
ty, majsterkowanie

Zbigniew Maksim

51 lat
nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Bychawce
zainteresowania: historia, 
religioznawstwo, turystyka, 
prawo oświatowe

Mirosław Malec
35 lat
stolarz, rolnik, posia-
da własne gospodar-
stwo rolne w Kosarzewie 
Dolnym-Kolonii
zainteresowania: mu-
zyka, sport, przyroda, 
motoryzacja

Anna Pawlas

43 lata
ekonomista, rolnik, matka 
6-letniej córki
zainteresowania: książ-
ki, historia wsi Zaraszów 
i okolic

Artur Płaza

47 lat
nauczyciel, rencista
zainteresowania: węd-
karstwo, ludzie i historia 
regionu

Andrzej Pietrzak

55 lat
urzędnik, pracuje 
w Starostwie Powiatowym 
w Lublinie, kierownik 
Wydziału Komunikacji
zainteresowania: uprawa 
warzyw

Jerzy Rybaczek

62 lata
rencista
zainteresowania: praca 
społeczna dla dobra miesz-
kańców gminy Bychawa

Grzegorz Szacoń

40 lat
pracuje w Starostwie 
Powiatowym w Lublinie
zainteresowania: turystyka, 
technika, samorząd

Waldemar Tudrujek

42 lata
pracuje w Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bychawie, 
technika rolnicza i leśna
turystyka, sport

Bogdan Tylus

47 lat
strażak, funkcjonariusz 
PSP, pracuje w Komendzie 
Miejskiej PSP w Lublinie
zainteresowania: sport, 
motoryzacja

Kazimierz Walczak

59 lat
nauczyciel historii w Szkole 
Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej
zainteresowania: historia, 
szachy, góry

Mateusz Wróblewski

24 lata
animator kultury, pracuje 
w Bychawskim Centrum 
Kultury
zainteresowania: kino, te-
atr, muzyka, motoryzacja

3j Ile „zarabia” radny?
Stawki diet dla naszych radnych są te same od 10 lat. 
Ich wysokość jest zgodna z obowiązującą uchwałą w tej 
sprawie Nr XVII/170/04 Rady Miejskiej w Bychawie 
z dnia 18 marca 2004 r.

Podstawowa zryczałtowana dieta miesięczna radnych wynosi: w przypadku nie pra-
cowania w komisji – 100 zł, w przypadku pracy w jednej komisji – 260 zł, w przypadku 

pracy w dwóch lub więcej komisjach – 340 zł. Przewodniczący komisji RM otrzy-
mują zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 500 zł. Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej otrzymują zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 580 zł. 
Zryczałtowana dieta miesięczna przewodniczącego Rady Miejskiej wynosi 1202,67 zł.
Diety ulegają zmniejszeniu o 20 % za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji, 
o 40 % za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej, nie więcej jednak niż o 100 %. 
Sołtysi otrzymują dietę za każdorazowy udział w sesji Rady Miejskiej w wysokości 
80 zł.

3j Podsumowanie projektu systemowego ,,Pomagamy sobie” za rok 2014
Projekt systemowy pn. „Pomagamy 
sobie” realizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bychawie 
w latach 2008-2014 zakończył się. 
Z tej okazji 12 grudnia 2014 roku 
w Bychawskim Centrum Kultury 
odbyła się konferencja, podczas której 
podsumowano podjęte działania, 
osiągnięte wyniki i rezultaty. 

Na spotkaniu podsumowującym obecni byli: p. Janusz 
Urban – burmistrz Bychawy, przedstawiciele szkół: 
p. Małgorzata Tudrujek – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, p. Marta Żyśko – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej, p. Bożena Koziej – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie, p. Renata Krusińska – zastepca 
dyrektora Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie, 
p. Grażyna Adamczyk – reprezentująca Powiatowy Urząd 
Pracy w Bychawie, p. Monika Głazik – redaktor „Głosu 
Ziemi Bychawskiej”, uczestnicy projektu, zespół projektowy 
oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. 
Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom.
Projekt skierowany został do 17 osób z terenu gminy 
Bychawa, korzystających z pomocy społecznej i zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Jego głównym celem było 
stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla uczest-
ników projektu. Pomoc zaoferowana w projekcie miała 
charakter kompleksowy. Wszystkim uczestnikom projektu 
zaproponowano instrumenty aktywnej integracji, w tym 
poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz możliwość 
ukończenia kursów zawodowych. Kwalifikacje zawodowe 

w ramach realizacji zadań aktywnej integracji uzyskało 13 
osób. Pięć uczestniczek brało udział w pracach społecznie 
użytecznych, zaś cztery kolejne (po zakończonych kursach: 
w 2010 r. – wózki jezdniowe z napędem silnikowym (1M), 
w 2012r. – obsługa kasy fiskalnej (1K), w 2013r. florysta/bu-
kieciarz (1K) i obsługa kasy fiskalnej (1K) zostało skierowa-
ne na płatny staż zawodowy. Wszystkie działania założone 
w projekcie zostały zrealizowane.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie od 2008 r. re-
alizował projekt systemowy, od tego czasu pozyskał 
1 254 001,57 zł, przeszkolono 108 osób, w tym 30 mężczyzn 
i 78 kobiet, w tym 76 osób bezrobotnych, 11 osób zatrudnio-
nych (9 rolników), 2 osoby niepełnosprawne, 21 osób zosta-
ło zatrudnionych na stałe lub okresowo.

Jego realizacja była możliwa dzięki finansowaniu przez 
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja in-
tegracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnie-
nie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej.

Małgorzata Korba, pracownik socjalny OPS Bychawa

Projekt „Pomagamy sobie” jest współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego

3j Niektóre sprawy urzędowe załatwisz drogą 
elektroniczną 

Warunek? Trzeba posiadać 
profil zaufany
Od stycznia 2015 r. każdy mieszkaniec naszej gmi-
ny będzie mógł założyć i potwierdzić profil zaufany 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie. Pod koniec listo-
pada br. nasz Urząd otrzymał zgodę z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji na utworzenie Punktu 
Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP. A wszyst-
ko to w ramach realizacji wspólnego projektu 
„E-administracja w Powiecie Lubelskim”.
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane mieści się 
w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Bychawie (na parterze) i czynny jest w godzinach 
pracy Urzędu. Serdecznie zapraszamy wszystkich za-
interesowanych do skorzystania z tej usługi. Pierwsi 
klienci Punktu otrzymają promocyjne gadżety.

Co to jest profil zaufany i jak 
działa?
Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdza-
nia tożsamości mieszkańca w systemach admini-
stracji elektronicznej. Inaczej mówiąc – to odpo-
wiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, 
który jest weryfikowany właściwym certyfikatem 
kwalifikowanym.
Każdy interesant dzięki profilowi zaufanemu może 
załatwić różne sprawy administracyjne, np. zło-
żyć podanie, odwołanie czy skargę, drogą elektro-
niczną bez konieczności osobistego udania się do 

urzędu. Działanie profilu zaufanego jest bardzo pro-
ste. Mieszkaniec loguje się na stronie internetowej 
www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zre-
alizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem 
zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu. 
Profil zaufany będzie również pomocny przedsię-
biorcom lub osobom chcącym założyć działalność 
gospodarczą, bo posiadając profil zaufany będzie 
można założyć firmę bez wizyty w urzędzie lub też 
dokonać zmian w formularzu CEIDG w firmach już 
działających.

Jak uzyskać profil zaufany?
W systemie ePUAP istnieją dwie możliwości uzy-
skania profilu zaufanego. Pierwsza z nich - potwier-
dzenie tożsamości w punkcie potwierdzenia profilu 
zaufanego (m.in. w Urzędzie Miejskim w Bychawie) 
– dostępna jest dla każdego obywatela. Wystarczy 
założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wnio-
sek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać 
się osobiście do dowolnego punktu potwierdzenia 
celem potwierdzenia tożsamości. Wizyta w urzędzie 
jest jednorazowa. Z drugiej możliwości – samozaufa-
nia – mogą korzystać osoby posiadające bezpieczny 
podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfi-
katem kwalifikowanym. Wówczas wypełniając wnio-
sek o założenie profilu zaufanego – sami, za pomo-
cą bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym 
certyfikatem kwalifikowanym, mogą potwierdzić 
swoje dane.

Teresa Szopa  
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3j A Stokrotka?
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 
supermarket sieci Stokrotka zostanie otwarty 
pod koniec stycznia 2015 r. Właściciel rozbu-
dowanego budynku – p. Czesław Ślepko infor-
muje, że otwarcie sklepu uzależnione jest od 

decyzji inspektora budowlanego. Jakieś dwa, 
trzy miesiące później zostanie też otwarty 
nowy w Bychawie sklep z AGD i RTV, który 
będzie mieścił się w piwnicach Stokrotki.

3j Gratulacje Panie Burmistrzu Urbanie!
Społeczeństwo ponownie Panu 
zaufało, jak i wielu członkom nowej 
rady gminy. Żyjemy w czasach 
szybkiego postępu technicznego 
i technologicznego, a więc i nasze 
oczekiwania są większe na miarę 
nowych czasów. Moim zdaniem 
dbanie o czystość i porządki 
w mieście, prawidłową obsługę 
interesantów w Urzędzie to trochę 
za mało.

Nasze miasto przeżywa regres. Nie przybywa nowych 
miejsc pracy ani w mieście, ani w gminie i dlatego, moim 
zdaniem, w tej kadencji należałoby więcej się skupić na 
sprawach ekonomicznych – gospodarczych.
Widzę potrzebę utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej 
dla nowych inwestycji w Bychawie.
Widzę potrzebę powołania forum gospodarczego przy gmi-
nie czy burmistrzu. Forum takie składałoby się z kierownic-
twa (przedstawicieli) istniejących zakładów pracy i innych 
osób kompetentnych. 
Widzę potrzebę otoczenia szczególną opieką i troską ist-
niejące na naszym terenie nieliczne zakłady pracy, poprzez 
liczne ułatwienia urzędowe i inne.

To od władz gminy oczekuje się koordynowania nowych 
przedsięwzięć gospodarczych. 
Uważam że na naszym terenie jest wielu przedsiębiorców 
i rolników z inicjatywą i chęcią przysłużenia się dla rozwoju 
tego regionu.
Ktoś powie, a skąd fundusze. Są fundusze unijne w zasię-
gu naszych możliwości. Na dobre projekty, dobrze uzasad-
nione pieniądze są. W razie potrzeby należałoby wzmocnić 
kadrowo komórkę zajmującą się pozyskiwaniem funduszy 
unijnych. 
Surowców do przetwarzania na ziemi bychawskiej mamy 
dosyć. Myślę tu o owocach i warzywach, możliwości prze-
twarzania zbóż (np. makarony, płatki owsiane, kukurydzane 
i inne).
Należałoby się bliżej zainteresować możliwością pozyski-
wania wód termalnych na naszym terenie, tak jak to po-
stulował jeden z kandydatów na radnego. Mógł to zrobić 
Uniejów, może to zrobić i Bychawa.
W sprawach przedsięwzięć gospodarczych ponadgminnych 
należałoby to skoordynować z wójtami sąsiednich gmin.
Bychawa ma bardzo bogatą tradycję różnych inicjatyw go-
spodarczych i ludzi jej oddanych. 
Podziwiamy i szanujemy inicjatywy i osiągnięcia księdza 
A. Kwiatkowskiego. Jemu też nie było łatwo. Wiemy, jak 
zdobywał fundusze na budowę szpitala, szkoły, banku spół-
dzielczego i spółdzielni handlowej „Jedność”. Uważał, że ist-
nieje taka potrzeba społeczna i całymi siłami do tego dążył.

W nowszych czasach też byli ludzie oddani tej ziemi i spo-
łeczeństwu. Jakby ktoś myślał, że ciapiarnia sama spadła 
z nieba, to się głęboko myli. Wielu starań i pracy ówcze-
snych władz powiatowych trzeba było, żeby ten zakład 
powstał (zatrudniał ponad 200 osób). Filia Lubelskich 
Zakładów Naprawy Samochodów (LZNS) powstała w tym 
samym czasie, jak i Spółdzielnia Krawiecka. Zakłady te za-
trudniały około 500 osób. 
Był to dobry okres dla Bychawy. Miasto się rozwijało i lu-
dzie mieli pracę.
Także same zobowiązania społeczne mają władze gminy 
i społeczeństwo Bychawy. Dla polepszenia życia i dla przy-
szłych pokoleń. Aby młodzi ludzie nie uciekali z Bychawy.
Nie wyczerpałem w tym artykule wszystkich problemów 
gospodarczych. Bez nowych inwestycji i nowych przedsię-
wzięć gospodarczych Bychawę czeka regres.
Niewykorzystanie funduszy unijnych dla naszej gminy bę-
dzie poważnym błędem, zaniedbaniem i będzie miało nega-
tywny wpływ na rozwój naszego regionu.
Nowe zakłady pracy to również dodatkowy dochód gminy. 
Jest o co walczyć i trudzić się.
Myślę, że „Głos Ziemi Bychawskiej” powinien być forum 
wymiany myśli ekonomicznych i innych dla pożytku spo-
łecznego Bychawy i okolic.

Tadeusz Szulowski z Bychawy, ekonomista

3j W styczniu 
odbędzie się 
bezpłatny kurs 
chemizacyjny 
dla rolników 

Od stycznia 2014 roku każdy rolnik, któ-
ry korzysta z dopłat obszarowych i wyko-
nuje opryski, ma obowiązek ukończyć kurs 
chemizacyjny.
Burmistrz Bychawy, Lubelski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Bychawie 
zapraszają zainteresowanych rolników na 
bezpłatny dwudniowy kurs chemizacyjny 
przeznaczony dla osób, które w przeszłości 
takiego kursu nie ukończyły. Termin kursu: 
26-27.01.2015 r. 
Miejsce kursu: Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-
130 Końskowola. 
Więcej na www.bychawa.pl.

3j Wandalizm!
W sobotę 13 grudnia wie-
czorem, dwaj zakapturze-
ni „panowie” skradli deko-
rację świąteczną ze ścia-
ny budynku Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie. Zostali 
co prawda zarejestrowani 
przez szkolne kamery, jed-
nak rozpoznać ich nie moż-
na. Sprawa została zgłoszo-
na na policję.
Mało tego, wandale znisz-
czyli także nową, pięk-
ną elewację budynku, 
bo wyrwali dekorację 
wraz z tynkiem i przewo-
dami. Złodzieje zadba-
li o to, by zabrać choinkę 
z Mikołajem wraz z prze-
wodami. Publikujemy archi-
walne zdjęcie skradzionej 

dekoracji. Zwróćmy na nią 
uwagę, być może zauwa-
żymy ją w czyimś ogródku.
To smutne, że zbliżające się 
święta Bożego Narodzenia, 
będące z założenia czasem 
radości i spokoju, mogą 
powodować takie przykre 
sytuacje.

3j Policjanci dla dzieci
Po raz kolejny Komisariat Policji w Bychawie 
włączył się w Akcję „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”. 

Z roku na rok w zbiórce darów dla dzieci uczestniczy coraz większa grupa 
pracowników i funkcjonariuszy policji w Bychawie. W tym roku zebrano 
ponad 250 produktów spożywczych i chemicznych, a całej akcji prze-
wodniczyli komendant Komisariatu podinsp. Zbigniew Zaborski oraz 
pracownik cywilny Marta Krzyżak.

3j Nowy samoobsługowy 
sklep OSM otwarto 
13 grudnia
Wielką niespodziankę mieli 
mieszkańcy naszego miasta w drugi 
grudniowy weekend. 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z okazji otwarcia no-
wej, pięknej siedziby swojego sklepu firmowego przygo-
towała atrakcyjne promocje cenowe – idealne na zbliżają-
ce się święta. Masło ekstra 82 % kosztowało tylko 2,99 zł, 
a kilogram twarogu 8,99 zł.
O promocjach cenowych dowiedzieliśmy się m.in. z wyda-
nej na tę okoliczność gazetki, którą znaleźliśmy w skrzyn-
kach pocztowych. Już przed 8.00 rano w sobotę przy sklepie 
zebrała kilkudziesięcioosobowa grupa klientów. Otwarcie 
przebiegło z udziałem zaproszonych gości i rozpoczęło się 
od przemówienia prezes OSM Zofii Popławskiej. Przecięto 
wstęgę, ksiądz proboszcz poświęcił budynek i nowy sklep 
został oficjalnie otwarty. Tego dnia sklep odwiedziły tłumy 
kupujących, a kolejki były jak za PRL-u…
Asortyment sklepu jest bardzo bogaty. Kupimy nie tylko 
nabiał bychawskiej OSM i pieczywo, ale również wędliny, 
ryby, ciasto (z Batorza i Goraja), garmażerkę oraz alkohole. 
Czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8-20.

3j Dzięki panu Januszowi, 
Bychawa w Internecie 
to nie tylko gminna 
strona www, hasło 
w Wikipedii i kilkanaście 
lokalnych stron, ale 
tysiące zdjęć miasta 
i okolicy zamieszczonych 
w największym globalnym 
serwisie fotograficznym. 

Wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy 
p. Janusz Kulik (emeryt, mieszkaniec osiedla 
koło szkoły podstawowej) kupił niewielki auto-
matyczny aparat cyfrowy (popularnego „pstry-
kacza”) i zaczął fotografować Bychawę. Nie było-
by w tym nic dziwnego, bo przecież wielu z nas 
tak robi, gdyby nie to, że zdjęcia te zaczął wrzu-
cać do sieci.

Idealnym miejscem do zamieszczania zdjęć 
miasta jest serwis dla fotografów – Panoramio, 
globalna foto-witryna internetowa, w której każ-
dy użytkownik może zamieszczać własne zdję-
cia z jednoczesnym zaznaczeniem ich miejsca 
na mapie. Dzięki temu zdjęcia te wyświetlają się 
również w systemie Google Earth i na mapach 
Googla.

Pan Janusz mówi, że wybór akurat tej witryny 
był wtedy zupełnie przypadkowy.

Przez cztery lata w serwisie Panoramio.com 
Janusz Kulik zamieścił 1630 zdjęć (ponad tysiąc 
samej Bychawy), z czego 1480 znajduje się rów-
nież na Google Maps. Zdjęcia p. Janusza mają 
w dniu dzisiejszym, tj. 19.12.2014 r. ponad dwa 
miliony wyświetleń (dokładnie – 2 227 472).

I tak po czterech latach, całe nasze miasto 
i okolice, wszystkie uliczki, zabytki, zakątki, 
przydrożne krzyże i kapliczki, miejsca znane 
i mniej znane, są w Internecie. Aby to sprawdzić, 
wystarczy wejść na strony serwisów i wpisać 

w sieci

Bychawa w tysiącach fotografii Janusza Kulika

w wyszukiwarkach słowo Bychawa. Można też 
wyszukać po licznych słowach kluczowych, 
przypisanych zdjęciu przez autora np. zamek, 
zalew, wiosna, Podzamcze, park itd. Można jest 
znaleźć również przez samą wyszukiwarkę ob-
razów Google'a.

Jedno ze zdjęć Bychawy p. Janusza ma ponad 
sto tysięcy odsłon.

Reakcja społeczności internetowej na zdjęcia 
J. Kulika jest bardzo pozytywna. Są same dobre 

opinie. Nie ma tu hejtu, tak rozpowszechnionego 
w komentarzach na portalach opiniotwórczych. 
Ale komentarzy Polaków jest mało, a samych by-
chawian bardzo, bardzo mało.

Dzięwiećdziesiąt procent dobrych słów 
o autorze, zdjęciach i fotografowanych miej-
scach płynie ze świata: z Grecji – Πολύ όμορφο 
τοπίο, μου αρέσει!; z Jordanii – Excellent shot!; 
z Argentyny – Preciosa fotografía en un bello lu-
gar!; Brazylii – Que bela e importante captura, 
lindas cores...like!

Monika Głazik

Dossier

Janusz Kulik
ur. w 1948 r., emerytowany mieszkaniec Bychawy, 
fotograf – amator, autor tysiąca zdjęć naszego mia-
sta i okolic zamieszczonych w globalnych witrynach 
internetowych: Panoramio.com, Google Maps, 
Google Earth oraz w kręgach Google +.

Z okazji Nowego Roku Urząd Miejski w Bychawie wydał 
limitowany (100 egz.) kalendarz z fotografiami Bychawy 
Janusza Kulika.
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Wspomnienia Aleksandra Kryski o powojennej Bychawie

Ulica Partyzancka
Część II

3j Tuż przed apteką 
p. Garbalskiego, w prawo, 
prosto ku słońcu bo na 
południe, prostopadle 
do głównej arterii 
miasta, odbiegała ulica 
Partyzancka. Ulica czy 
może raczej droga do 
Gałęzowa, bowiem 
kończyła się tuż przed 
Białą Górą, stanowiącą 
zjazd do tej wsi. Cóż to była 
za ulica? 

Po lewej stronie na anemicznym trawniku, stał 
czarny, ogrodzony niskim płotkiem, obelisk z ta-
blicą informującą ku czyjej czci został wysta-
wiony. Dziś pewnie były by poważne wątpliwo-
ści co do zasług i przyczyn upamiętnienia ludzi, 
którym go poświęcono, ale zapewne lokalizacja 
tego monumentu spowodowała, że ulicę nazwa-
no Partyzancka.

Nieco dalej, w miejscu gdzie dziś jest bank 
PKO, był drewniany, przedwojenny budynek 
gminy. Użytkowany jeszcze jakiś czas po woj-
nie. Był tam sklep, część służyła jako archiwum 
a część przeznaczono na mieszkania. Później zo-
stał rozebrany, pewnie ze względu na zły stan 
techniczny. W tym miejscu pobudowano dość 
prymitywny w formie i standardzie wyposaże-
nia, murowany budynek, w którym zamieszka-
ła rodzina p. Mudów. Między nim a następnym 
budynkiem p. Wróblewskich była przerwa, dość 
szeroka, stanowiąca dojście do studni, znajdują-
cej się tuż przy parku, obok dawnej remizy stra-
żackiej. Remizę po przeniesieniu siedziby stra-
ży do dawnej synagogi, rozebrano. Bardzo wie-
lu mieszkańców okolicznych domów z tej studni 
i tej ścieżki korzystało. Była też ona jakby za-
jezdnią pierwszych autobusów PKS, kursują-
cych z Lublina do Bychawy, bowiem dwaj syno-
wie p. Mudów, Edward i Tadeusz byli kierowca-
mi tych pojazdów, chyba jednymi z pierwszych. 
Swoje trasy mieli tak ułożone, że wczesnym ran-
kiem pierwszy kurs mieli do Lublina, a ostat-
ni z Lublina do Bychawy, gdzie swoje pojazdy 
parkowali pod domem. Zimą, podczas mrozów, 
nieraz silniki autobusów pracowały na wolnych 

obrotach całą noc, po to by rankiem nie było pro-
blemów z ich uruchomieniem.

Następnym było domostwo p. Wróblewskich 
z ładnym domem mieszkalnym z gankiem, za 
nim były murowane komórki i kuźnia, wygod-
na, przestronna, zapewniająca dobre warunki 
pracy. Z chwilą doprowadzenia prądu, właści-
ciel dobudował do kuźni duży, drewniany ale 
solidny i dobrze przeszklony pawilon warsztato-
wy, w którym znalazły miejsce nowoczesne, jak 
na owe czasy maszyny takie jak tokarka, duża 
wiertarka słupowa itp. Myślę, że były to pierwsze 
tego typu urządzenia w Bychawie. Znów spora 

przerwa i tuż przed ul. Turobińską stał budyne-
czek a raczej trochę większa budka, drewniana, 
obita papą, w której mieszkała dość liczna rodzi-
na p. Bartysków. Do dziś nie wiem jak oni wy-
trzymywali tam zimą, a przecież bywały wtedy 
zimy naprawdę ostre. Następny budynek a wła-
ściwie gospodarstwo p. Nejmanów, dom z gan-
kiem skierowany frontem do ul. Turobińskiej ale 
z wjazdem od Partyzanckiej, był ostatnim zabu-
dowanym fragmentem po tej stronie ulicy. Tuż za 
nim droga stanowiąca dojazd do gospodarstw na 
ul. Turobińskiej, a dalej już tylko pola zielone, 
aż do samego Gałęzowa. Jeszcze tylko, już poza 
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3j Kwartalne wieści ze Środowiskowego Domu Samopomocy
Na początek przypomnijmy, że 
Środowiskowy Dom Samopomocy to 
dzienny ośrodek wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
i zaburzeniami psychicznymi. Jak 
w każdym domu, tak i u nas ciągle 
coś się dzieje: staramy się integrować 
z młodzieżą, społecznością lokalną 
oraz edukować i promować zdrowie 
psychiczne.

W październiku
Środowiskowy Dom co roku włącza się w Obchody 
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W tym roku na 
nasze zaproszenie odpowiedziała licznie młodzież z oko-
licznych szkół. Były występy muzyczne i przedstawienia 
prezentujące umiejętności naszych uczestników, jak i za-
przyjaźnionych przybyłych gości; wokalne, taneczne i inne, 
rozwijane pod okiem instruktorów i terapeutów podczas 
zajęć w Środowiskowym Domu. Oprócz części artystycz-
nej, zamierzeniem Obchodów była także edukacja nt. 
zdrowia psychicznego, stąd było też wystąpienie psycho-
loga ze Środowiskowego Domu na temat, który był jedno-
cześnie hasłem obchodów Depresja – wyleczysz, gdy le-
czysz. Obchody uświetniły swoją obecnością władze gminy 
Bychawa, jak również dyrektorzy i przedstawiciele insty-
tucji działających m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych 
z Bychawy, Lublina i okolicznych gmin. Przygotowywane są 
przede wszystkim w ramach realizacji Gminnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Oprócz tego październik jest zwykle miesiącem Drzwi 
Otwartych w Środowiskowym Domu. Zapraszamy wte-
dy do współpracy placówki oświatowe. Młodzież ze 
szkół, które odpowiedziały na zaproszenie, uczestniczyła 
w warsztatach edukacyjno – integracyjnych w ŚDS, na któ-
rych to pod okiem instruktora powstały ciekawe prace rę-
kodzielnicze. Była pogadanka na temat zdrowia psychicz-
nego (objawów, zagrożeń, higieny psychicznej). Młodzież 
dzieliła się też swoimi doświadczeniami i wrażeniami: ja-
kie były oczekiwania i nastawienie przed przyjściem do 
ŚDS i po wizycie. Okazuje się, że były one zupełnie różne. 
Środowiskowy Dom kojarzony był bardziej ze szpitalem, 
jakimś miejscem ponurym i smutnym. Teraz, miejmy na-
dzieję, będzie kojarzony z przyjaznym ośrodkiem wspar-
cia i zaobserwujemy postawy tolerancji i akceptacji wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Taki był jeden z celów 
Naszego Domu zakładanych na miesiąc październik, jako 
jednej z instytucji realizujących wspomniany już Program 
Ochrony Zdrowia Psychicznego, ale i miejsca, które jest 
przede wszystkim dla wielu osób Domem, w którym or-
ganizujemy też spotkania wewnętrzne z różnych celebro-
wanych w Naszej społeczności okazji. W październiku był 
to Dzień Papieski i wspomnienie Świętego Papieża Polaka 
Jana Pawła II z zaproszonym gościem – ks. K. Gajdą.

W listopadzie
Skupiliśmy się m.in. na organizacji spotkania okolicz-
nościowego z okazji 11 listopada – Święta Odzyskania 
Niepodległości. Spotkanie miało charakter wewnętrzny, 
aby upamiętnić w naszym wąskim gronie ważną dla nas 
Polaków rocznicę; miało to ważne znaczenie, szczególnie 
dla osób ze starszego pokolenia, ale ze względu na swój 
patriotyczny nastrój, jaki udało się stworzyć, poruszyło 
także najmłodszych uczestników.

Dla grupy uczestników z niepełnosprawnością intelektu-
alną listopad to także miesiąc pełen wrażeń i przygody 
z końmi. Dzięki środkom pozyskanym przez Bychawskie 
Stowarzyszenie „Podkowa” od Fundacji PGE – Energia 
z Serca, grupa uczestników z Naszego Domu mogła wy-
jeżdżać na dodatkowe zajęcia poza ŚDS do Ośrodka 
Hipoterapii i Onoterapii „Przygoda” w Olszance. W skró-
cie chociaż należy wspomnieć, że wyjazdy te mimo swych 
terapeutycznych właściwości (poprawa funkcjonowania 
w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej), których 
to efekty obserwujemy, dostarczyły Naszym uczestnikom 
dużo radości, bo oprócz ćwiczeń przez zabawę, stanowiły 
niesamowitą przygodę z końmi, także podczas muzykote-
rapii, która była tam prowadzona; stąd tyle wrażeń.
W listopadzie dzięki współpracy instytucji z zewnątrz, kon-
tynuowaliśmy rehabilitację zawodową, która w tym roku 
jest dla nas, tzn. dla Zespołu Wspierająco-Aktywizującego 
Środowiskowego Domu, jednym z celów priorytetowych. 
Dostrzegamy bowiem potrzebę aktywizacji zawodowej 
grupy uczestników, która ze względu na wypracowa-
ny już duży stopień samodzielności, i dobrego funkcjo-
nowania oraz chęci do pracy – mogłaby podjąć zatrud-
nienie, co z kolei było by kolejnym etap ich rehabilitacji. 
Grupa uczestników zainteresowana podjęciem pracy po 
warsztatach organizowanych w ramach terapii zajęcio-
wej w Naszym Domu rozpoczęła udział w warsztatach 
prowadzonych przez specjalistów z zewnątrz w ramach 
projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z nie-
pełnosprawnością" realizowanego przez Wspólnotę 
Roboczą Związków Organizacji Socjalnych. Oprócz tego 
uczestnicy zostali zapoznani z ofertą Instytutu Organizacji 
Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBT Sp. z o.o. 
o ogłoszonym naborze kandydatów do projektu „ Przemyśl 
swoją przyszłość”, który zakłada m.in. warsztaty, szkole-
nia, konsultacje specjalistów i 3 miesięczne płatne staże 
zawodowe. Samą już decyzję o udziale w projekcie pozo-
stawiamy naszym uczestnikom. Tak więc miesiąc paździer-
nik mimo swej ponurej pogody w Środowiskowym Domu 
był pełen wrażeń, tym bardziej, że zakończył się zabawą 
andrzejkową z zaproszonymi gośćmi z zaprzyjaźnionego 
Środowiskowego Domu z Końskowoli.

W grudniu
Miesiąc rozpoczęliśmy obchodami Światowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. Tym razem grupa Naszych uczestni-
ków, korzystając z zaproszenia, wyjechała, aby włączyć się 
w obchody do ww. Środowiskowego Domu w Końskowoli. 
Tam oprócz mszy św. w intencji osób niepełnosprawnych 
była część edukacyjno – artystyczna, która wzbudziła duże 
zainteresowanie naszej grupy. Wyjazd ten i obchody były 
wyrazem solidarności osób niepełnosprawnych z przesła-
niem, że tak naprawdę wiele osób zdrowych jest niepełno-
sprawnych, osób które nic robią ze sobą i swoim życiem, 
nie mając celu i narzekając , mimo zdrowia i potencjału, 
które posiada każdy człowiek.
Poza tym grudzień to jak w każdym domu czas przygoto-
wań do Świąt Bożego Narodzenia. Robimy porządki, w pra-
cowniach wykonywane są ozdoby, stroiki, kartki świątecz-
ne, które w tym roku cieszą się wyjątkowym powodzeniem 
i zostały docenione także przez inne instytucje; no i przy-
gotowania w pracowni kulinarnej do obchodzonej co roku 
Wigilii, z opłatkiem, życzeniami i tradycyjnymi potrawami. 
Wigilii, która dla niektórych osób, szczególnie samotnych 
jest jedynym doznaniem prawdziwych świąt w gronie bli-
skich. W tak świątecznym kimacie kończymy zwykle rok, 
podsumowując go na spotkaniu Zespołu Terapeutycznego, 
aby dokonać ewaluacji całego roku w kontekście naszej 
pracy ogółem, jak i w indywidualnym kontekście każdej 
uczęszczającej do nas Osoby, aby podsumować co uda-
ło się wypracować i dostrzec jak wiele jeszcze jest do 
zrobienia… 
Więcej informacji o Środowiskowym Domu w Bychawie za-
mieściliśmy w świątecznym wydaniu naszej gazetki „Kurier 
ŚDS”.

Justyna Siek-Jacak

Korzystając z okazji nadchodzących Świat Bożego 
Narodzenia dyrekcja, pracownicy i uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy i Bychawskiego 
Stowarzyszenia „Podkowa” pragną złożyć wszyst-
kim mieszkańcom gminy Bychawa najserdeczniej-
sze życzenia zdrowych, spokojnych Świąt a rodzinom 
uczestników i instytucjom dalszej owocnej współpra-
cy w niesieniu pomocy potrzebującym. 
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Ulica Partyzancka w Bychawie, ok. 1960 r. Na pierwszym planie chałupka babci p. Bartyskowej (obecnie w tym miejscu 
znajduje się przejście dla pieszych do „Biedronki”). Widoczny kawałek budynku – magazyn GS Bychawa z nawozami, 
dalej niewidoczna kuźnia. Widoczny dom p. Rozalskich i p. Bielaków, przed domkiem na ganku przez lata prowadzili 
dyskusje koledzy Lolka – Waldek Bielak i Jurek Wróblewski. Za domkiem niewidoczny rodzinny dom Lolka Kryski 
(obecnie budynek sklepu chemicznego Mariana Krawczyka). W oddali dom towarowy w budowie. Zdjęcie redakcji 
udostępnił p. Zygmunt Krawczyk z Bychawy. 

Ulica Partyzantów, grudzień 2014  
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W ostatnim numerze, redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” zaczęła publikować moje, 
ówczesnego mieszkańca Bychawy, wspomnienia z pierwszych, około 15 lat, powojen-
nych lat dziejów moich ale i miasta. Długo wahałem się przed ich napisaniem, bowiem 
naprawdę miałem wątpliwości czy dziś, po 60 przeszło latach, odnajdę w pamięci praw-
dziwe obrazy naszego miasta i ludzi, którzy wtedy tam żyli. Niestety moje obawy w czę-
ści się sprawdzają, popełniłem pewne błędy, wynikające z zawodności mej pamięci. 
Mianowicie: pisząc o bychawskich szewcach, nie wymieniłem p. Juliana Ciężkiego; wy-
mieniając okoliczne młyny nie wymieniłem jeszcze jednego – w Kiełczewicach – sta-
nowiącego własność p. Iwanickiego; wreszcie nie wymieniłem rymarza p. F. Kawały, 
którego przypomniała mi notatka w gazecie.

Być może, w dalszej części moich wspomnień pojawią się jakieś omyłki czy niezgodno-
ści lub niedomówienia. Pragnę powiedzieć, że są to błędy niezamierzone, ot, po pro-
stu luki w pamięci, za które chcę przeprosić zainteresowanych. Widzę też pozytywną 
stronę sprawy, proszę o prostowanie moich omyłek lub uzupełnianie moich informacji, 
co pozwoli na stworzenie wiernego obrazu Bychawy z tamtych lat, dziś coraz bardziej 
odległych i zapominanych. Ludzi, którzy jeszcze ten obraz pamiętają jest coraz mniej, 
dlatego, by ocalić pamięć o nich i tamtym mieście, jest to bardzo ważne.

Pozdrawiam serdecznie 
A. Kryska

miastem, dwie polne drogi odbiegające w lewo 
w głąb pól, przy jednej krzyż drewniany przy 
drugiej żelazny, zaś bliżej końca rosła potężna 
sokora, jakiś czas miała listowie a później stała 
sucha, stanowiąc noclegownię wron i gawronów. 

Wrócę do placu obok kuźni p. Wróblewskiego. 
Pod koniec lat 40. powstał tam GOM, czy-
li gminny ośrodek maszynowy. Pobudowano 
dużą drewnianą szopę, w której przechowywa-
no motory spalinowe tzw. ropniaki i pomniej-
sze maszyny rolnicze. Duże młockarnie stały 
pod chmurką. Rolnicy mogli ten sprzęt wynaj-
mować. Zaplecze techniczne firmy stanowiła 
kuźnia p. Wróblewskiego, z której go wywłasz-
czono. Po pewnym czasie pojawiły się traktory, 
najpierw niemieckie Lanc-Buldog na żelaznych 
kołach, później Ursusy. Ich uruchamianie to 
cale misterium, zaś warczały a raczej strzelały 
w komin tak, że szyby dzwoniły w pobliskich do-
mach. Siały duże zamieszanie i popłoch pośród 
koni nieprzyzwyczajonych do takiego sąsiedztwa 
na drodze, a było to niebezpieczne także dla lu-
dzi. Ale dla nas, chłopaków z ulicy, to było fajne 
miejsce do buszowania i zabaw. Jeśli dobrze pa-
miętam firma ta działała do połowy lat 50. 

Po prawej stronie ulicy było nieco więcej bu-
dynków, ale ich usytuowanie na całej długości 
było jednak dość rzadkie. Pierwszym budynkiem 
poza wspomnianą kapliczką, był mój dom ro-
dzinny, u zbiegu z 1 Maja, wówczas Partyzancka 
nr 2. Za ścianą przylegającego do niego dru-
giego domu, mieliśmy sąsiadów p. Bielaków 
i p. Rozalskich. Były przy tych domostwach małe 
drewniane obórki, kryte słomą, a w nich oczywi-
ście zwierzęta. Pan Czesław Bielak, kowal i rol-
nik, były piłsudczyk, swoją miłość do koni cele-
brował całe życie. Zawsze był posiadaczem raso-
wych klaczy, wysoko ocenianych przez specjali-
stów i przez kilka lat ta obórka była także staj-
nią. Jedno z wejść do domu sąsiadów, od strony 
ulicy, prowadziło przez ganek. Ten ganek to było 
dla nas bardzo ważne miejsce, bo tam w gronie 
kolegów z ulicy spędzaliśmy bardzo dużo cza-
su na rozmowach, na zabawach, na obserwacji 
wszystkiego co działo się wokół, przechodniów, 
jadących wozów konnych czy innych pojazdów. 
Znaliśmy ludzi z sąsiednich wsi idących do mia-
sta czy do kościoła w niedzielę. Widywaliśmy 

kawalkady furmanek, odświętnie przybranych, 
wiozących młodych i gości weselnych na ceremo-
nię zaślubin do kościoła. W pierwszej furmance 
starostowie, dalej orkiestra, młodzi i goście. Im 
bogatsi ludzie tym więcej gości i więcej furma-
nek. Czasem tylko kilka, a czasem kilkanaście. 
Widywaliśmy też furmanki wiozące trumny ze 
zwłokami zmarłych i idących za nimi ludzi od-
dających zmarłym ostatnią posługę. Pamiętam 
p. Fiołka, o którym w swojej książce wspomina 
p. Rostworowski. My ze względu na jego wzrost 
nazywaliśmy go Fiołeczkiem. W każdą niedzielę, 
elegancko ubrany, w kapeluszu, z laseczką, ra-
zem z innymi mieszkańcami Gałęzowa, piecho-
tą przychodził do kościoła. Znaliśmy z widze-
nia wielu ludzi, ale też wielu traktowało nas jak 
znajomych. 

Ale wracam do wyglądu ulicy. Za domem 
p. Bielaków, w miejscu, gdzie w późniejszych la-
tach moi rodzice wybudowali swój dom, stał dość 
dużych rozmiarów, zrujnowany budynek, roze-
brany jeszcze w latach 40., a tuż za nim istnieją-
cy do dziś drewniany dom, (dziś wł. p. Szmitów 
i p. Popławskiej), mający bogatą przeszłość, je-
śli chodzi o ilość lokatorów zamieszkujących go 
na przestrzeni lat. Chyba jednak najciekawszym 
momentem w jego dziejach jest to, że mieścił się 
w nim zarząd ZMP (przełom lat 40. i 50.),organi-
zacji, która wtedy jednym, nazwijmy ich swoim, 
mogła życie ułatwić, ale innym uznającym nie-
co odmienną ideologię, bardzo je skomplikować. 
Otóż działacze tej organizacji, chyba w ramach 
budowy nowej, innej Polski, prowadzili tam ho-
dowlę jedwabników. Było to możliwe, bowiem 
w okolicach „Promienia”, w pobliżu pomnika 
J. Piłsudskiego rosły drzewa morwowe, których 
liście owe robactwo zjadało. Jednym słowem – 
chińszczyzna w dziejach Bychawy. Dalej już plac 
młyński, dość rozległy, wybrukowany, a w jego 
głębi młyn motorowy. Poświęcę mu kilka słów 
nieco później. Za młynem znów pola zielone aż 
do Gałęzowa, z rzadka wyrastającymi z nich do-
mostwami lub całymi gospodarstwami. Najpierw 
jednak, od granicy działki moich rodziców, dziś 
ul. Szkolna, aż do szczytu wzniesienia było tzw. 
księże pole, czyli ziemia należąca do miejsco-
wej parafii. Za nim dopiero zaczynały się domo-
stwa, rozstrzelone wzdłuż ulicy. Dzieliło je nieraz 

kilkanaście a czasem nawet kilkadziesiąt me-
trów. U szczytu wzgórza dom p. Chabiorów, nieco 
dalej gospodarstwo p. Kusych i Chemperków, za 
nim niewielka chatynka p. Kostrzewów, następ-
ne, ale bliżej ulicy obejście p. Kalickich, za któ-
rym wiodła droga do rzeźni. Jeszcze przez parę 
lat rzeźnia była czynna i służyła mieszkańcom. 
Obsługiwał ją i mieszkał w domu obok p. Olek 
Stelmach, zaś nadzorował jej pracę lekarz we-
terynarii p. Stefan Słowikowski. Za tą drogą, 
już rzadkie, poprzedzielane polami budynki, 
co kilkadziesiąt metrów, najpierw p. Kamolów, 
później p. Cichońskich, jeszcze dalej chałupi-
na p. Piotra Sprawki, wszystkie latem osłonięte 
zielenią zbóż od dołu i gałęziami krzewów górą, 
zimą tak zabielone śniegiem, z białą czapą na 
dachu, że trudno było je dostrzec. Jeszcze da-
lej gospodarstwo p. Kalickich i ostatnie, tuż 
przed tzw. Pasternikiem czyli dużym wąwozem 
gęsto porośniętym krzewami, drzewami i wszel-
kim zielskiem, oddalone od drogi, gospodarstwo 
p. Mierzwów. A za Pasternikiem już Gałęzów. 
Rzec można piękna, sielankowa wręcz wioska. 
Ale to nie wioska, to ulica Partyzancka, jedna 
z dłuższych i piękniejszych ulic w mieście. Przy 
tej drodze a raczej ulicy, gdzieś w połowie dłu-
gości, po obu jej stronach rosły drzewa czereśni, 
takich jakie dziś można kupić na każdym ziele-
niaku, wtedy jednak były rzadkością. Te dzikie 
nazywane trześniami, miały wiele barw, sma-
ków i zapachów, były pewnie smaczniejsze, i ro-
sły w każdym niemal ogrodzie, ale te szczepione 
były większe trudniejsze do zdobycia, toteż były 
celem naszych wypraw, niekoniecznie akcepto-
wanych przez osoby, które pilnowały, by ich nikt 
nie zrywał. Tak ta nasza ulica wtedy wyglądała, 
starałem się w miarę wiernie oddać jej wygląd, 
chociaż przyznam się, ze trudno mi dobrać sło-
wa oddające jej piękno w takiej postaci w jakiej 
pozostała w mej chłopięcej pamięci.

Aleksander Kryska
CDN

3j Święty Mikołaj u przedszkolaków!
5 grudnia do Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie przybył 
długo wyczekiwany przez dzieci 
gość. Był nim oczywiście Święty 
Mikołaj, który dotarł do naszych 
przedszkolaków pomimo braku 
śniegu. 

Mikołaj odwiedził wszystkie grupy przedszkolne. Miał ze 
sobą wiele ogromnych, ciężkich worków z prezentami. 
Tego dnia każdy przedszkolak dostał wspaniały upominek. 
Wśród prezentów znalazły się: lalki, misie, samochody, 
puzzle oraz pyszne słodkości. W podziękowaniu za wizy-
tę dzieci przygotowały dla Mikołaja piosenki, wiersze oraz 
tańce. Nasz gość z uwagą słuchał prezentowanego reper-
tuaru. Dzieci obiecały Mikołajowi, że przez cały kolejny rok 
będą bardzo grzeczne.
Ponadto w tym dniu na przedszkolaków z grupy „Myszki” 
czekała jeszcze jedna wyjątkowa, słodka niespodzianka. 
Pani Monika Bryczek – mama Stasia – naszego kolegi z gru-
py, przyniosła dzieciom „mikołajkowy prezent” w postaci 
piernikowego traktora. Traktor z piernika miał przyczepę, 
na której wiózł dla dzieci pyszne, czekoladowe ciasteczka. 

Radości i zachwytu dzieci nie było końca. Traktor wyglą-
dał tak pięknie, że aż szkoda nam było go skosztować. 
Serdecznie dziękuję p. Monice za ten wspaniały prezent 
podarowany „Myszkom” oraz za przybycie do naszej grupy 
i zdradzenie nam kilku kulinarnych sekretów.

Słowa wdzięczności kierujemy także, do wszystkich ro-
dziców, którzy pomogli w przygotowaniu przedszkolnego 
spotkania ze Świętym Mikołajem.

Agnieszka Sobaszek

3j Miłe szkolne niespodzianki
Pierwsze dni grudnia bieżącego 
roku, były jednymi z piękniejszych 
dla uczniów z klas I-III oraz 
dzieci z oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie.

Co takiego się u nas działo? Otóż wyjechaliśmy na wy-
cieczkę autokarową do Lublina. 
Pierwszym miejscem, które mieliśmy okazję poznać, 
było Centrum Rozrywki „Koziołek” mieszczące się 
w nowo powstałym budynku Galerii Olimp. Po wje-
chaniu windą na drugie piętro naszym oczom ukazał 
się kolorowy plac zabaw wykonany z miękkich, bez-
piecznych materiałów. Wśród krętych dróg labiryntu 
czekało nas wiele niespodzianek. Baseny z kolorowy-
mi kulkami, zjeżdżalnie, strzelające armatki, dmucha-
ne kulki do skakania, automaty, multimedialna pod-
łoga zawierająca kilkadziesiąt gier oraz interaktywna 
gra z kontrolerem ruchu sprawiły, że nikt nie pozostał 
bierny i każdy znalazł coś odpowiedniego dla siebie.
Po tak mile i aktywnie spędzonym czasie udaliśmy 
się w dalszą podróż. Autokarem zostaliśmy przywie-
zieni na Stare Miasto, gdzie spacerem wśród starych 
kamienic dotarliśmy do Teatru im. H. Ch. Andersena. 
W teatrze obejrzeliśmy spektakl pod tytułem „Mała 
Syrenka” oparty na znanej wszystkim baśni pod tym 
samym tytułem. Wszyscy z zapartym tchem śledzi-
liśmy losy ciekawej świata syrenki Iny i jej przyjaciół 
Żółwika i Konika Morskiego. 
W I akcie przenieśliśmy się oczami wyobraźni do ma-
gicznej wodnej krainy pełnej morskich stworzeń wy-
czarowanej dzięki lalkom, natomiast w drugim akcie 
znaleźliśmy się na lądzie, a dokładniej na dworze kró-
lewski, gdzie Mała Syrenka obdarzona przez wiedźmę 
nogami, a pozbawiona głosu, stara się zdobyć miłość 
księcia. Tu zamiast lalek na scenie i wśród widow-
ni mogliśmy podziwiać aktorów, którzy dzięki wy-
raźnie zarysowanym charakterom, chwycili za serce 

najmłodszą i dorosłą część widowni. Ta piękna baśń 
przeniesiona na deski teatru, jak i niesamowita gra 
aktorów, wspaniałe dekoracje wraz z oświetleniem 
i muzyką wzbudziły w widzach niezapomniane wraże-
nia i emocje. Niektórym dziewczynkom zakręciła się 
nawet łezka w oku. 
Szczęśliwi po całym dniu pozytywnych wrażeń wróci-
liśmy do szkoły.
Kolejnym niesamowitym wydarzeniem była wizy-
ta Mikołaja. Wszyscy, pełni nadziei oczekiwaliśmy 
na niego. Gdy usłyszeliśmy delikatny dźwięk dzwo-
neczków, nasza cierpliwość została wystawiona na 
wielką próbę. Warto było jednak czekać. Prezenty, 
które przyniósł Mikołaj sprawiły dzieciom wiele ra-
dości. Wszyscy uczniowie obiecali grzecznie się za-
chowywać i uczyć coraz lepiej, a nasz niesamowity 
gość obiecał nam odwiedziny w następnym rokuJ. 
Trzymamy za słowo.
Wszystkim dzieciom i dorosłym życzymy świąt spę-
dzonych w rodzinnej atmosferze, inspirujących pre-
zentów i wiele radości oraz nadziei na pomyślny 
Nowy Rok 2015.

Anna Sadowska – wychowawca w oddziale 
przedszkolnym

3j „MIK-ołaj” w Tęczowym 
Zakątku
5 grudnia do Tęczowego Zakątka zawitał Gość 
Specjalny. Nie trudno domyślić się, o kim 
mowa... Oczywiście o Mikołaju. Towarzyszyły 
mu dwie urocze Śnieżynki, które pomagały 
w rozdawaniu prezentów. 

Tęczowe Skrzaty – mali, baczni obserwatorzy – nie zakwestionowa-
ły autentyczności długo wyczekiwanego gościa, co świadczy o dużym 
profesjonaliźmie osób, które wykonywały tego dnia wyjątkową mi-
sję... A warto zauważyć, że mowa o bardzo młodych osobach, uczniach 
gimnazjum i liceum, członkach Młodzieżowej Inicjatywy Kulturalnej 
działającej przy Bychawskim Centrum Kultury pod opieką instruktora 
p. Tomka Hanaja. Kolejny rok z rzędu, ci młodzi ludzie, wzięli na swoje 
barki niezwykle trudne, wielogodzinne zadanie, pragnąc w ten sposób 
pozyskać drobne fundusze na rozwój swojej działalności. Odwiedzili 
wiele grup w szkołach i przedszkolach, rozdając młodszym i starszym 
milusińskim dziesiątki upominków i mnóstwo słodyczy, sprawiając im 
tym samym ogromną frajdę. W obecności dzieci, ani na chwilę nie 
wyszli ze swoich ról, aby jak najbardziej autentycznie i rzetelnie wy-
konać swoją misję. Za to należą im się wyrazy uznania i ogromne po-
dziękowania. Ja pozwolę sobie wyrazić naszą wdzięczność w imieniu 
rodziców oraz dzieci z „Tęczowego Zakątka” w Gałęzowie oraz Szkoły 
Podstawowej w Bychawie. Życzymy Wam Wesołych Świąt, i pamiętaj-
cie, że za rok o tej samej porze, znów małe tęczusiowe buziaki z utęsk-
nieniem i niecierpliwością będą wypatrywać w oknach znajomego, mi-
łego „starszego” pana w czerwonym płaszczu... 
Zapraszamy więc już dziś...
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szkoły szkoły
3j Świąteczne drzewko...
W naszym Oddziale Przedszkolnym 
w Zdrapach 9 grudnia gościliśmy 
mamy i babcie. Razem z dziećmi 
wykonały dekoracje świąteczne 
i pokazały nam różne cudeńka, które 
można zrobić samemu. 

Dzieci z zainteresowaniem obserwowały jak powstają 
śliczne papierowe gwiazdy, brodate Mikołaje, ptaszki z wy-
dmuszek i świąteczne stroiki. Najmłodsi wytrwale uczyli 
się sklejać tradycyjne pawie oczka i łańcuch z kolorowych 
paseczków. Przekonaliśmy się, że pięknych ozdób świą-
tecznych nie musimy kupować w sklepie. Własnoręcznie 
wykonanie świątecznych dekoracji sprawiło nam wszyst-
kim wiele satysfakcji. Dzięki takiemu rodzinnemu spotka-
niu mamy ślicznie przyozdobione sale i choinkę. 
Dziękuję wszystkim za wspólną pracę i miłe chwile spędzo-
ne razem z nami.

Zofia Tymińska

3j Pasowanie na Przedszkolaka 
w Zdrapach
Pasowanie na Przedszkolaka to piękna i ważna 
uroczystość w każdym przedszkolu. W Oddziale 
Przedszkolnym w Zdrapach odbyła się 27 listopada.

Wierszami i piosenkami powitały dzieci Panią Dyrektor Bogumiłę Rosołowską oraz ze-
branych rodziców. Choć niełatwo było maluszkom pokonać tremę, to trud występu na-
grodziły uśmiechy i oklaski. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i uroczyście przy-
rzekły, że będą kochać i słuchać się rodziców i Pani, zgodnie bawić się i porządkować 
zabawki. Rodzice również złożyli uroczyste ślubowanie – będą przytulać swoje pocie-
chy i kochać je bez względu na wszystko. Następnie Pani Dyrektor wielkim ołówkiem 
dokonała pasowania każdego dziecka na Przedszkolaka i wręczyła im słodkie upominki. 
Rodzice przygotowali poczęstunek i miło ugościli wszystkich zebranych. Później był czas 
na wspólne zabawy, tańce, śpiewy i andrzejkowe wróżby. 
Mam nadzieję, że ten miłe chwile w Oddziale Przedszkolnym w Zdrapach na długo pozo-
staną w pamięci wszystkich, którzy świętowali i bawili się razem z nami.

 Zofia Tymińska

3j Zaproszenie na II Przegląd Kolęd i Pastorałek 
25 stycznia
Jednym z ciekawszych bożonarodzeniowych zwyczajów jest kolędowanie. 

Dzieci i młodzież w całej Polsce w ciekawych przebraniach z gwiazdą, szopką i turoniem od drugiego dnia Świąt 
Bożonarodzeniowych do 6 stycznia (Trzech Króli) odwiedzały sąsiadów i nieznajomych w ich domach śpiewając im kolę-
dy oraz odtwarzając biblijne historie. W zamian były obdarowywane słodkościami, a nieco później drobnymi pieniędzmi. 
Dziś ten zwyczaj spotykany jest bardzo rzadko głównie na wsiach południowej i wschodniej Polski. A szkoda, bo to piękna 
i ciekawa tradycja o bogatej i bardzo długiej historii. 
Aby wyjść na przeciw tradycji Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa” wraz z Parafią Rzymskokatolicką pw. 
Św. Jana Chrzciciela w Bychawie organizuje II Przegląd Kolęd i Pastorałek w dniu 25 stycznia 2015 roku (niedziela) od go-
dziny 13.30 w tutejszym kościele. Do wspólnego kolędowania zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 9 lat z okolicznych szkół 
i przedszkoli.

3j W dzisiejszych czasach 
bardzo często omawiane 
są zagadnienia dotyczące 
zdrowego odżywiania 
oraz promowana jest 
w różnorodny sposób 
aktywność fizyczna. Te 
dwa czynniki mają bowiem 
decydujący wpływ na 
jakość ludzkiego życia. 
Już od najmłodszych lat 
należy uczyć dzieci dbania 
o zdrowie własne i innych.

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie 
podejmuje wiele inicjatyw, które zwracają na 
to uwagę. Z tą myślą nasze przedszkole wzię-
ło ostatnio udział w ogólnopolskim projekcie 
edukacyjnym dotyczącym zdrowia. W ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

(SPPW) „Zachowaj równowagę”, przystąpili-
śmy do projektu edukacyjnego KIK/34, które-
go temat brzmi: Zapobieganie nadwadze i oty-
łości oraz chorobom przewlekłym poprzez 
edukację społeczeństwa w zakresie żywienia 

3j Dzieci – dzieciom
Jak co roku Szkoła Podstawowa 
im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej włączyła się w akcję 
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

W ramach Szkolnego Koła PCK, którego opiekunem jest 
p. Janina Bogdańska, w dniach 27.11 – 12.12.2014 r. prze-
prowadzona została zbiórka darów. Akcję zainaugurowa-
ła zabawa andrzejkowa, podczas której uczniowie i ich 
rodzice przynosili artykuły spożywcze (cukier, ryż, kasze, 
herbatę, konserwy, makaron, mąkę) słodycze i zabaw-
ki. Wolontariusze i przyjaciele akcji zbierali przynoszone 
dary, a darczyńców nagradzali słoneczkami, zaś chłopcy 
z klasy piątej wcielili się w rolę ochroniarzy. Spisali się na 
medal! Zebrane artykuły w ilości ponad 66 kg przekaza-
no do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.

Podczas apelu dyrektor szkoły Mirosław Stoczkowski 
złożył podziękowania dzieciom oraz ich rodzicom za zro-
zumienie i okazane serce, a opiekunce PCK za przepro-
wadzenie akcji na terenie szkoły, jednocześnie zachęca-
jąc do dalszej pomocy potrzebującym i brania udziału 
w innych akcjach charytatywnych.

Regina Kloc

Kompetencje

Certyfikat dla Samorządowego Przedszkola nr 1

i aktywności fizycznej. Instytucją realizującą 
program jest Instytut Żywności i Żywienia im. 
prof. A. Szczygła w Warszawie oraz Akademia 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie. Głównym partnerem projektu jest 

Ministerstwo Zdrowia. W całej Polsce do projek-
tu przystąpiło 1600 szkół i przedszkoli, a wśród 
nich my. Celem programu jest szerzenie idei 
zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców. 

Przez cały rok przedszkolny nauczyciele z na-
szej placówki wspólnie z dziećmi, podejmowali 
szereg różnorodnych działań odpowiadających 
założeniom tego projektu: prowadzili zajęcia dy-
daktyczne motywujące do samodzielnych proz-
drowotnych wyborów oraz zajęcia kulinarne 
zwracające uwagę na zdrowe odżywianie, pra-
cowali nowatorską metodą projektu – projekt 
„Mleko”, organizowali imprezy sportowo-rekre-
acyjne z czynnym udziałem rodziców, prowa-
dzili zajęcia ruchowe i gimnastyczne w ogrodzie 
przedszkolnym, organizowali spotkania i poga-
danki z ekspertami z dziedziny odżywiania, wy-
konywali z dziećmi prace plastyczne promujące 
zdrowe żywienie. W przedszkolu nastąpiła rów-
nież zmiana dotycząca nawyków żywieniowych 
– wprowadzone zostało drugie śniadanie, pod-
czas którego dzieci spożywają ziarna zbóż, owo-
ce suszone, owoce egzotyczne itp. Sprawne pro-
wadzenie działań promujących zdrowe żywienie 

i aktywność fizyczną spowodowało, iż wszyst-
kie wymagane kryteria zostały spełnione i na-
sze przedszkole znalazło się na liście placówek 
wyróżniających się aktywnością w promowa-
niu zdrowego stylu życia – co jest równoznaczne 
z otrzymaniem certyfikatu. 28 listopada 2014 r. 
w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie cer-
tyfikatów placówkom, które w pełni zrealizo-
wały projekt edukacyjny. Jako przedstawiciel-
ka naszego przedszkola otrzymałam z rąk pani 
Elżbiety Papiernik – wojewódzkiego koordyna-
tora programu KIK/34 „Certyfikat Przedszkola 
Przyjaznego Żywieniu i Aktywności Fizycznej”. 
Uzyskanie certyfikatu jest dla naszej społecz-
ności przedszkolnej wielkim wyróżnieniem i na-
grodą za wykonaną pracę. Jednak, aby utrzy-
mać ten certyfikat niezbędne są dalsze działa-
nia w tym kierunku. A więc przed nami ogrom 
pracy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku po 
raz kolejny będziemy mogli pochwalić się naszy-
mi małymi sukcesami.

Agnieszka Sobaszek – lider projektu

3j Jak bałwanek od baranka szaliczek 
dostał cieplutki... :)

Zima za pasem więc i ubranka na cieplutkie 
wełniane zamienić pora... A skąd ta wełen-
ka na te ubranka...? Do dziś nie wszystkie 
Skrzaty wiedziały, ale od dzisiejszych za-
jęć, to już zapamiętają... Choć dziwnie się 
to wszystko zapowiadało od rana, bo niby 
tu pani owce pokazuje, o pasterzach opo-
wiada, o halach, o wełnie, o strzyżeniu, 
o runie, o nitkach, o motkach i kłębkach 
i nie wiadomo o czym tam jeszcze, aż tu 
na koniec bałwanka nam wyklejać kazała... 
A co ma piernik do wiatraka, a owieczka do 
bałwanka...? Ale wszystko miało się wyja-
śnić po śniadanku... Do naszej świetlicy za-
witał Gość Specjalny - Mamusia Marcysia 
i Lenki... Pod pachą dźwigała jakiś wielki 
kosz, a w nim... cuda i cudeńka... wełniane 
oczywiście. Bo Mamusia Paulinka jest mi-
strzynią drutów... I na tych drutach, z weł-
nianych nici tworzy na poczekaniu, co 
Waćpanna sobie zażyczy... Zażyczyła so-
bie więc Waćpanna Emilka szalik dla lali... 
A Mama Paulinka szast, prast drutami 
machnęła i szaliczek fioletowy dla lali go-
towy... Taka to zdolna ta nasza Mamusia... 
Opowiedziała dzieciom o tym jak z wełnia-
nej niteczki te wszystkie cudeńka wełniane 
wyczarować, a nawet pokazała i w dodat-
ku każdy Skrzat – z pomocą naszej Mamusi 
- parę oczek do szaliczka dołożył... Ależ to 
była ciekawa lekcja... Niektóre dziewczynki 
już zamówiły sobie następne... Trzeba bę-
dzie jakiś kurs w Tęczusiowie zorganizować 

w przyszłości. Ale największa niespodzian-
ka czekała na zakończenie pokazu. Otóż 
z magicznego koszyka Mamusi Paulinki 
wysypały się malutkie wełniane czerwo-
ne szaliczki, a każdy z inną plecionką. To 
dla naszych bałwanków. Więc Tęczusie 
wystroiły z ochotą swoje bałwanki, któ-
rym szaliczków właśnie brakowało. No, 
i spójrzcie tylko teraz, jakie nasze bałwan-
ki zadowolone... ;) :) A Mamusi Marcysia 
i Lenki, pani Paulinie Grycie ogromnie za 
taką ciekawą lekcję dziękujemy. 

Podziękowania
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Bychawie pragnie gorąco 
podziękować wszystkim gościom 
przybyłym na charytatywną, 
koszyczkową zabawę andrzejkową.

Organizowaną przez rodziców naszej szkoły w celu po-
zyskania dodatkowych funduszy na wspieranie inicja-
tyw mających na celu zwiększanie komfortu naucza-
nia naszych dzieci. W szczególności pragniemy podzię-
kować osobom, które w sposób wyjątkowy zasłużyły 
się podczas organizacji oraz przebiegu imprezy, i dzię-
ki którym możemy dziś zaliczyć ją do wyjątkowo uda-
nych: p. dyrektorowi Bychawskiego Centrum Kultury 
– Piotrowi Gębie, wspaniałemu DJ-owi p. Mateuszowi 
Wróblewskiemu, a także firmom; MS Projekt Sylwester 
Mituła – usługi projektowe oraz Eurorap – Andrzej Rapa. 
Jednocześnie pragniemy poinformować, że już wkrótce 
zaprosimy Państwa ponownie na podobną imprezę, tym 
razem karnawałową. Liczymy na większe zainteresowa-
nie ze strony wszystkich Państwa, serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych, a o szczegółach będziemy informo-
wać niebawem.
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Kartki konkursowe
3j Wyróżnienia w XVII edycji 
konkursu plastycznego na projekt 
kartki pocztowej Gminy Bychawa 
Boże Narodzenie 2014
Grand Prix w konkursie zdobyła Wiktoria Bartoszek, 
ucz. kl. I c Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie. Gratulujemy!
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