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OKŁADKA:
Zwycięska kartka pocztowa 
w XIX Konkursie plastycznym 
na świąteczną kartkę pocztową 
Gminy Bychawa 
Boże Narodzenie 2015 

rys. Diana Pastuch/2015

�� Jedna z prawie pięciuset
Z radością informujemy, 
że laureatką głównej nagrody 
w XIX konkursie na świąteczną 
kartkę pocztową Gminy Bychawa 
została Diana Pastuch, uczennica 
kl. II LO w Zespole Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego. Do konkursu 
wpłynęły 472 projekty kartek 
pocztowych.

 Projekt Diany został wydrukowany po raz pierwszy 
w imponującym, bo 5-tysięcznym nakładzie (wcze-
śniej nakłady były dużo niższe) i trafił z życzeniami 
do wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy. 
Został też rozesłany po instytucjach całego kraju.
Ze względu na wyjazd Diany, wręczenie głównej na-
grody odbyło się nieco wcześniej niż to zwykle bywa, 
bo już 11 grudnia, w kameralnym gronie w Urzędzie 
Miejskim. Pan burmistrz pogratulował Dianie wy-
jątkowego projektu, wręczył pamiątkowy dyplom 
oraz zestaw nagród – były to książki o Bychawie 
i Lubelszczyźnie oraz piękna torba. Odbyło się to 
w obecności nauczyciela – p. Leszka Asyngiera, który 
uczy Dianę wiedzy o kulturze, oraz zastępcy burmi-
strza p. Magdaleny Kostruby.
Wręczenie dyplomów i upominków trzydziestu 
wyróżnionym uczestnikom konkursu odbyło się 
tuż przed świętami w dn. 21 grudnia. Serdecznie 
gratulujemy!
Komisja konkursowa przyznała również wyróżnie-
nia niżej wymienionym uczestnikom:
�» Stanisławowi Bryczkowi (5 lat) z Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Bychawie (grupa „Myszki”, nauczy-
ciel Agnieszka Sobaszek)
�» Amelii Kiljanek (5 lat) z Samorządowego Przedszkola nr 

1 w Bychawie (grupa „Krasnale”, Marzena Różycka)
�» Julii Krysce (5 lat) z Samorządowego Przedszkola nr 1 

w Bychawie (grupa „Biedronki”, Bożena Mazur)
�» Hannie Doleckiej (6 lat) z Samorządowego Przedszkola 

nr 1 w Bychawie (grupa „Pszczółki”, Mirosława Spust)
�» Zuzannie Kuśmierz (6 lat) z Przedszkola Niepublicznego 

„Akademia Poziomkowa” w Bychawie (Agnieszka 
Puchala)

�» Marii Dojutrek z kl. I Szkoły Podstawowej im. Kajetana 
Koźmiana w Bychawce (Beata Chmielowiec)
�» Martynie Migryt z kl. I Szkoły Podstawowej w Starej 

Wsi Drugiej (Joanna Łukasik-Tworek)
�» Aleksandrze Piórkowskiej z kl. I c Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (Teresa Czajka)
�» Annie Powęzce z kl. I Szkoły Podstawowej im. Zofii 

Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (Zofia Walczak)
�» Aleksandrze Prajsnar z kl. I Szkoły Podstawowej 

w Zaraszowie (Jolanta Flis)
�» Michałowi Jarosiewiczowi z kl. II a Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (Sławomira Wrzesińska)
�» Patrycji Baran z kl. II b Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (Bożena Warda)
�» Mikołajowi Asyngierowi z kl. II c Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (Dorota Drążek)
�» Karolinie Jężak z kl. II d Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (Elżbieta Małecka)
�» Amelii Kotule z kl. II Szkoły Podstawowej w Starej Wsi 

Drugiej (Monika Korpysa)
�» Kindze Dojutrek z kl. II Szkoły Podstawowej im. 

Kajetana Koźmiana w Bychawce (Jolanta Maksim)
�» Oli Sulowskiej z kl. III Szkoły Podstawowej im. Zofii 

Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (Barbara Jargiełło)
�» Natalii Wegner z kl. III a Szkoły Podstawowej 

w Bychawie
�» Patrykowi Wosiowi z kl. III Szkoły Podstawowej 

w Starej Wsi Drugiej (Maria Jezierska)
�» Janowi Barszczowi z kl. IV Szkoły Podstawowej im. 

Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (Agnieszka 
Daśko)

�» Agacie Sękowskiej z kl. IV b Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (Krzysztof Mendykowski)
�» Karolinie Capale z kl. V z Zespołu Szkół Specjalnych 

przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie Oddział 
Kiełczewice Maryjskie (Edyta Błasik)
�» Anicie Rekiel z kl. V Szkoły Podstawowej w Zaraszowie 

(Jolanta Flis)
�» Barbarze Sadło z kl. V Szkoły Podstawowej w Starej 

Wsi Drugiej (Beata Szmit)
�» Nadii Niedźwiadek z kl. V d Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (Regina Kloc)
�» Natalii Przybylskiej z kl. V a Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (Jolanta Stoczkowska)
�» Weronice Pielasze z kl. VI Szkoły Podstawowej 

w Zaraszowie (Jolanta Flis)
�» Weronice Rozwód z kl. VI d Szkoły Podstawowej 

w Bychawie (Anna Nawrocka)
�» Karolowi Tudrujkowi z Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 

Ojczyzny w Bychawie (Agnieszka Daśko)
�» Ewie Sawie z kl. III Technikum w Zespole Szkół 

Zawodowych nr 1 im. mjra H. Dobrzańskiego 
w Bychawie.

Bychawa

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia 

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. 

Ten cudowny czas spędzamy zazwyczaj w g�onie rodziny,
ciesząc się blaskiem choinkowych światełek, zapachem choinki i wigilijnych pot�aw 

oraz uśmiechem najbliższych.

Choć marzenia nie zawsze się speł�iają, a życie stawia przed nami coraz t��dniejsze zadania, 
wspólne chwile spędzone przy wigilijny� stole, wszystko wy�ag�adzają.

Życzy�y Państ�u, aby ta wspaniała at�osfera 
pozostała z Wami aż do następnych Świąt.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Grzegorz Szacoń

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Autorka grafi ki:
Diana Pastuch z kl. II LO w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,
laureatka XIX edycji konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej 
Gminy Bychawa BOŻE NARODZENIE 2015.
Patronat nad konkursem objął Burmistrz Bychawy.

do ZoBACZENIA
WWW.YoutuBE.CoM/uSEr/BychawaPL

��Wybory sołtysa 
w Marysinie

Burmistrz Bychawy zarządzeniem z dnia 7 grud-
nia 2015 r. wyznaczył wybory sołtysa w so-
łectwie Marysin na dzień 11 stycznia 2016 r. 
(godz. 17.00 – pierwszy termin, godz. 17.15 – 
drugi termin). Wybory odbędą się w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Piłsudskiego 22. Zapraszamy mieszkańców 
sołectwa.
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�� Przygotowania 
do przyjęcia nowej 
strategii

 

 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BYCHAWA 

NA LATA 2016-2023 

PROJEKT 

BYCHAWA 
2016 

�� Nasi sołtysi na II Kongresie Sołtysów
Dziesięciu sołtysów 
wraz z zastępcą 
burmistrza 
Magdaleną 
Kostrubą 
reprezentowało 
naszą gminę 
na II Kongresie 
Sołtysów.

28 listopada 2015 roku 
Sekretariat Regionalny Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Lubelskiego zor-
ganizował II Kongres Sołtysów, 
który odbył się na tere-
nie Muzeum Wsi Lubelskiej 
w Lublinie. Najważniejszą rolę 
podczas spotkania pełnili bardzo 
liczni przedstawiciele sołectw 
z terenu województwa lubel-
skiego. Gminę Bychawa repre-
zentowali następujący sołtysi: p. 
Teresa Michalewska, p. Joanna 
Gołąb, p. Justyna Kowalczyk, 
p. Jerzy Rybaczek, p. Andrzej 
Poniewozik, p. Mirosław 
Grzesiak, p. Gustaw Szorek, 

p. Jan Florek, p. Stanisław 
Ziarkowski oraz p. Stanisław 
Gajur. Wśród zaproszonych go-
ści znaleźli się również poseł na 
Sejm RP p. Jan Łopata, wicemar-
szałek województwa lubelskie-
go p. Artur Walasek oraz staro-
sta powiatu lubelskiego p. Paweł 
Pikula.
Podczas kongresu przeprowa-
dzona została konferencja na te-
mat roli sołectw we wdrażaniu 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. Uczestnicy 
mieli także możliwość zapozna-
nia się z prezentacjami przy-
gotowanymi przez Lubelski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli. Przedstawiciele 
LODR-u przedstawili sytuację 
rolnictwa i obszarów wiejskich 
na terenie województwa lubel-
skiego oraz zasady wsparcia roz-
woju małych gospodarstw rol-
nych. W trakcie trwania spotka-
nia przeprowadzone zostały dwa 
konkursy kulinarne z nagrodami 
w kategoriach przekąski poda-
wane na zimno oraz ciasta i de-
sery. Wszyscy zaproszeni goście 
mogli wziąć udział w degustacji 
produktów regionalnych oraz 
tradycyjnych.

�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane z ostatniego sprawozdania z pracy 
Burmistrza Bychawy w okresie od 30 października 
do dnia 18 listopada 2015 r.
�» 2 listopada 2015 r. – spotkanie organizacyjne 

w sprawie obchodów Święta Niepodległości 11 
Listopada. Ponadto wizyta w Pracowni Planistycznej 
Ekoplan w sprawie rozpatrywania uwag złożonych 
do projektu zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bychawa,
�» 3 listopada 2015 r. – narada kierownictwa oraz na-

czelników Wydziałów UM w sprawie projektu budże-
tu na rok 2016,
�» 4 listopada 2015 r. – spotkanie z przedstawicielami 

Koła Wędkarskiego w Bychawie oraz posiedzenie 
Zgromadzenia i Zarządu Celowego Związku Gmin 
„PROEKOB” w Bełżycach,
�» 6 listopada 2015 r. – udział w konferencji pt. 

Budowa i modernizacja dróg lokalnych w ramach 
PROW 2014-2020, zorganizowanej przez Urząd 
Marszałkowski w Lublinie,
�» 8 listopada 2015 r. – uczestnictwo w premierze 

spektaklu „Książę nie z tej bajki”, przygotowanym 
przez grupę teatralną „Ogniste Dzieciaki” z Bychawki 
Pierwszej, 
�» 9 listopada 2015 r. – spotkanie z przedstawicielami 

Firmy VESPER w sprawie lokalnego programu rewita-
lizacji. Ponadto kolejna narada kierownictwa w spra-
wie projektu budżetu na rok 2016,

�» 10 listopada 2015 r. – spotkanie z delegacją rodzi-
ców uczniów Szkoły Podstawowej w Zaraszowie 
w sprawie ocieplenia budynku szkoły,
�» 11 listopada 2015 r. – udział w gminnych obchodach 

Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada,

�» 12 listopada 2015 r. – udział na spotkaniu 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie projektu 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowo-
ści Gałęzów – Wola Gałęzowska,
�» 16 listopada 2015 r. – spotkanie z przedstawiciela-

mi Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów 
i Okolic w sprawie termomodernizacji budynku 
szkoły,
�» 18 listopada 2015 r. – udział na konferencji między-

narodowej w Warszawie dotyczącej rozwoju part-
nerstwa publiczno-prawnego w Polsce.

do ZoBACZENIA
WWW.YoutuBE.CoM/uSEr/BychawaPL

�� 12 i 13 grudnia br. zdarzyło się w Bychawie mnóstwo małych 
i wielkich cudów 
Wiele potrzebujących rodzin 
z Rejonu Bychawa otrzymało 
wsparcie w postaci paczek, 
w których poza żywnością, 
odzieżą i środkami czystości, 
znajdowały się również meble, 
pralki, lodówki, kuchenki 
oraz węgiel. 

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne zaanga-
żowanie lidera zespołu – Mateusza Wróblewskiego 
oraz lokalnych wolontariuszy. Wszystkim 

wolontariuszom dziękuję za ich poświęcenie, za 
wielkie serca, za kreatywność i gotowość do działa-
nia, za czas oddany na rzecz bychawskich rodzin, któ-
re potrzebują wsparcia. Dziękuję wszystkim, którzy 
w te grudniowe dni poświęcili swój czas i energię, 
aby dać potrzebującym rodzinom wiele szczęścia! 
W szczególności dziękuję Darczyńcom, tym lokalnym 
jak również z całej Polski bez których zaangażowania 
i dobroci nie byłoby Szlachetnej Paczki. To dzięki nim 
chociaż część potrzebujących rodzin w naszej okolicy 
będzie miało piękne Święta. Bez tych wszystkich ludzi 
oraz wielu innych dobrych serc – Szlachetna Paczka 
w Bychawie i okolicach nie mogłaby zaistnieć. Dzięki 
nim, a zwłaszcza dzięki wspaniałym wolontariuszom 

i Darczyńcom Szlachetna Paczka mogła zakończyć się 
sukcesem!

Z wyrazami uznania, w nadziei na kontynuację 
w przyszłych latach, 

Janusz Urban 
Burmistrz Bychawy 

Przemysław Stępniak

Kim jest nowy prezes BPK?
�� 23 listopada 2015 Rada Nadzorcza 
Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego sp. z o. o. dokonała 
zmiany na stanowisku prezesa. 
Szefem bychawskiej spółki, której, 
przypomnijmy, sto procent udziałów 
posiada Gmina Bychawa, został 
Przemysław Stępniak z Lublina. 
Zastąpił na stanowisku Sylwestra 
Krusińskiego.

Nowy szef BPK sp. z o.o. urodził się 
20 czerwca 1965 r. w Lublinie. Jest 
absolwentem Wydziału Inżynierii 
Budowlanej i Sanitarnej Politechniki 
Lubelskiej. Dyplom magistra inżynie-
ra o specjalności inżynierii sanitarnej 
uzyskał w 1991 roku. Posiada upraw-
nienia budowlane o specjalności insta-
lacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci 
sanitarnych.
Po studiach przez pięć lat praco-
wał w Przedsiębiorstwie Robót 
Inżynieryjnych „Energopol-Lublin” 
S.A. na stanowisku kierownika ro-
bót montażowych. Następnie – 
od 1996 do 2003 związany był 
z Zakładem Gospodarki Komunalnej 
w Puchaczowie, najpierw na stano-
wisku kierownika budowy i oczysz-
czalni ścieków, a już od 1997 roku 

– dyrektora. W latach 2004-2005 
pracował na stanowisku pełnomoc-
nika ds. jakości i serwisu w spółce 
„Goran”, a od 1 marca 2006 r. przez 
ponad dziewięć lat, był kierowni-
kiem Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna 
sp. z oo.
Przemysław Stępniak posiada więc 
znakomite przygotowanie meryto-
ryczne i doświadczenie zawodowe 
w zarządzaniu branżą komunalną.
Stanowisko w Bychawie objął 24 li-
stopada, zatem miał na razie tyl-
ko trzy tygodnie na zapoznanie się 
z funkcjonowaniem przedsiębior-
stwa. (Przypomnijmy, że Bychawskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 
jest jednym z większych zakładów 

pracy w gminie, zatrudnia ponad pięć-
dziesiąt osób.)
Jak mówi nowy prezes, w pierwszych 
miesiącach na stanowisku skupi się 
przede wszystkim nad optymalizacją 
pracy i poprawą wydajności zatrud-
nionego zespołu. Przyjrzy się również 
celowości i jakości dokonywanych 
zakupów, zużycia materiałów i ich 
rozliczania.
Więcej na ten temat sytuacji przed-
siębiorstwa i swoich planów na przy-
szłość, prezes będzie mógł powiedzieć 
dopiero po następnym posiedzeniu 
Rady Nadzorczej, które odbędzie się 
22 grudnia.

Jako ciekawostkę możemy podać, że 
jeszcze w trakcie studiów Przemysław 
Stępniak pracował jako młodszy nu-
rek w Lidze Morskiej Przedsiębiorstwo 
Robót Podwodnych, co zaowocowa-
ło tym, że nurkowaniem interesuje 
się do dziś – posiada CMAS stopień 
wyższy płetwonurka oraz kwalifi-
kacje instruktora nurkowania swo-
bodnego. Od 1983 roku przynale-
ży do Ochotniczej Straży Pożarnej 
Ratownictwa Wodnego (pełni funkcję 
naczelnika); został odznaczony brązo-
wym, srebrnym i złotym medalem za 
zasługi dla pożarnictwa.

mg/UM

Mamy projekt dokumentu 
wypracowanego przez 
grupę mieszkańców naszej 
gminy pn. „Strategia rozwoju 
Gminy Bychawa na lata 
2016-2023”, który jest 
spójny z obowiązującymi 
dokumentami strategicznymi 
na poziomie wspólnotowym, 
krajowym i regionalnym w tym 
z celami Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. 

Ważnym argumentem aktualizacji strategii jest 
konieczność dostosowania jej do celów i działań 
nowej polityki spójności Unii Europejskiej.
Dokument ten jest podstawą do realizacji szeregu 
przedsięwzięć finansowych zarówno ze środków 
własnych, jak i źródeł zewnętrznych, a w szcze-
gólności z funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
Projekt strategii wraz z formularzem zgłaszania 
uwag zamieszczony jest na stronie interneto-
wej www.bychawa.pl. Zapraszamy do składania 
uwag. 
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�� Od 15 lat ogólnopolski 
projekt Szlachetna 
Paczka pomaga 
zmieniać świat na 
lepsze. Wolontariusze 
i Darczyńcy łączą 
siły, aby nieść pomoc, 
rodzinom, które 
nie z własnej winy 
znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej.

Raz w roku, na dwa tygodnie przed Świętami 
Bożego Narodzenia ma miejsce Finał Szlachetnej 
Paczki, który jest magicznym czasem najprawdziw-
szych cudów. Jest to czas, który łączy działania se-
tek tysięcy ludzi bezinteresownie zaangażowanych 
w walkę z biedą. To czas, który przynosi łzy wzru-
szenia, radość i nadzieję na lepszą przyszłość. Nie 
wierzycie? Oto fakty.
Od początku listopada na terenie gminy Bychawa 
swoją działalność podjęło 11 wolontariuszy, którzy 
poświęcili swój czas, aby spotkać się z rodzinami. 
Wolontariusze odwiedzili 41 rodzin, które opowie-
działy im swoje historie. Najważniejsze w rozmo-
wach z rodzinami było dostrzeżenie walecznych 

postaw rodzin, które pomimo trudności nie pod-
dawały się. Każdego dnia stawały do walki, podej-
mując codzienne wyzwania pokazywały, jak dawać 
nadzieję i wiarę. Wielokrotnie wolontariusze byli 
świadkami stawiania czoła przeciwnościom takim, 
jak choroba, niepełnosprawność, bieda, starość, 
samotność czy wykluczenie.

Bychawa dołączyła do Szlachetnej Paczki

Spośród odwiedzonych rodzin, do Projektu zosta-
ły włączone 23 rodziny, które otrzymały pomoc. 
Mądrą Pomoc, która jest odpowiedzią na potrzeby 
rodziny oraz ma na celu pokazanie rodzinom, że nie 
zostały same. Ważne jest, aby potrzebujące rodzi-
ny wiedziały, że ich życie może się zmienić, czasami 
potrzebny jest tylko impuls. Takim impulsem jest 
Szlachetna Paczka – ideałem projektu jest świat, 
w którym wszyscy są w stanie sobie poradzić. 

Szlachetna Paczka angażuje setki tysięcy osób, 
świadczy o tym fakt, że paczkę dla jednej rodziny 
przygotowuje średnio 36 osób. W tym roku w pro-
jekt zaanagażowanych było 805 000 Polaków. 
W samej gminie Bychawa wolontariusze z pomocą 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Olszowca i pracow-
ników Urzędu Miejskiego w Bychawie, rozwieźli 
259 paczek do 23 rodzin. Paczki dla siedmiu rodzin 
przygotowali Darczyńcy z Warszawy, pozostałe ro-
dziny włączone do projektu otrzymały pomoc dzię-
ki ofiarności i otwartości lokalnych Darczyńców. 
Darczyńcy to osoby, które dobrowolnie angażują 
siebie, swoich przyjaciół, współpracowników, ro-
dziny i znajomych w skompletowanie paczki, która 
będzie odpowiedzią na potrzeby konkretnej rodzi-
ny. W całej Polsce pomoc otrzymało 19 580 rodzin.
Hasło Szlachetnej Paczki – Jeden za wszystkich 
– wszyscy za jednego inspiruje ludzi do stawa-
nia się bohaterem, do wychodzenia poza granice 
własnych możliwości, do wygrania własnego ży-
cia! Ważny jest każdy człowiek i taką myśl pragnął 
przekazać inicjatorzy projektu wszystkim, którzy 
o tym zapomnieli. Jeden z Darczyńców napisał w e-
-mailu do wolontariuszki: Wierzymy, że kiedy ro-
dzi się w sercach radość i nadzieja, Święta Bożego 
Narodzenia są piękne. Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w projekt za otwrtość, szczodrość, po-
moc i obecność.

Agnieszka Wróblewska

�� List 
bożonarodzeniowy 
do bychawian... 

Szanowni i Drodzy Mieszkańcy Bychawy!
Bychawa była, jest i pozostanie  ważna 
w moim sercu. To miejsce mojego dzieciń-
stwa, młodości i wchodzenia w dorosłe życie. 
Każdy nas w swoim życiu robi różne rzeczy: 
dobre i złe, wzniosłe i fatalne. Jestem prze-
konany, że także w moim życiu jest podobnie. 
Łatwo przyznajemy się do tych dobrych, do 
tych niechlubnych – raczej nie. W dzisiejszym 
świecie raczej jest to niepopularne, jednak 
kiedy chce się żyć prawdziwie, potrzeba takie-
go rozliczenia, by można było spojrzeć sobie 
w oczy!  Życie bywa trudne i wtedy szukamy 
drogi na skróty, często błądząc i raniąc innych 
ludzi. Święty Augustyn napisał: Błądzenie jest 
rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błę-
dzie jest rzeczą diabelską.  Zrozumiałem to 
dotknięty wezwaniem  zawartym w Ewangelii 
– Miłuj bliźniego swego jak siebie samego – 
co oznacza jednocześnie: nie czyń bliźniemu 
tego co tobie niemiłe!
Dlatego też chciałbym bardzo serdecznie 
PRZEPROSIĆ  PANA WOJCIECHA JACHYMKA 
ORAZ CAŁĄ JEGO RODZINĘ za moje działanie 
i współautorstwo listu, który zawierał nie-
prawdziwe informacje i insynuacje dotyczące 
osoby Pana Wojciecha, kiedy pełnił on funk-
cję Burmistrza Bychawy. 
Przepraszam także wszystkich mieszkańców 
Bychawy i Gminy Bychawa, a także znajo-
mych Pana Wojciecha, za moje niewłaściwe 
zachowanie.
Pragnę także, przeprosić tych wszystkich, 
których w jakikolwiek sposób dotknąłem lub 
sprawiłem przykrość moimi słowami, dzia-
łaniami lub brakiem działania w trakcie mo-
jej pracy w ZSZ nr 1 w Bychawie oraz w cza-
sie gdy byłem odpowiedzialny za Bychawskie 
Centrum Kultury jako dyrektor. 
Niech Jezus Chrystus uleczy zranione serca, 
niech je wypełni swoim pokojem i miłością.
Życzę wszystkim błogosławionych, rado-
snych, pełnych pokoju i miłości Świąt Bożego 
Narodzenia oraz dobrego Nowego Roku! 

Mariusz Nawłatyna

�� Jak zrobić stroik świąteczny? 
Okazuje się, że nie jest to trudne, 
czasem wystarczy pomysł i kilka 
rad prawdziwego specjalisty, 
np. że świetnie sprawdzają się 
przy robieniu stroików gąbki, 
pianki florystyczne (które 
wcale nie są drogie), i że bardzo 
przydatny jest np. klej w laskach 
na gorąco.

Tego wszystkiego dowiedziały się, a co najważniejsze 
mogły wykorzystać w praktyce mieszkanki Woli Dużej 
na kolejnych warsztatach artystycznych zorganizowa-
nych w swojej wsi w dn. 10 grudnia. Warsztaty popro-
wadził florysta p. Piotr Kozak, zaś zorganizowały je 
p. Marzena Polska z Woli Dużej i p. Ewelina Markowska 
z bychawskiego Zespołu Doradztwa Rolniczego.  
W warsztatach wzięło udział dziesięć pań w różnym 
wieku. Oprócz świeżego, pachnącego świerku, jodły 
i sosny, panie poprzynosiły mnóstwo ciekawych świą-
tecznych ozdób, które potem stały się elementami bo-
żonarodzeniowych stroików: świece, szyszki, orzechy, 
małe bombeczki, koraliki, sznurki, wstążki, suszone 

owoce i przyprawy, sztuczne kwiaty, kokardki, aniel-
skie włosy i mnóstwo innych błyskotek. Z tego kolo-
rowego miszmasz w jedną godzinę wyczarowały kilka 
pięknych stroików bożonarodzeniowych. 
Można oczywiście kupić gotowy stroik w sklepie, jed-
nak takie wykonane własnoręcznie ze świerku ze swo-
jego ogródka (jak to było w tym przypadku), nie tylko 
cieszą oczy, ale roztaczają wokół niepowtarzalny za-
pach świąt. Wykonane wspólnie z rodziną, integrują 
i przywracają wspomnienia.
Szkolenie odbyło się w ramach działań na rzecz zacho-
wania dziedzictwa kulturowego prowadzonych przez 
Zespół Doradztwa Rolniczego przy współpracy z wsią.

mg/UM

�� Świąteczne warsztaty w Bychawce Pierwszej
Niewiele chyba osób może sobie 
wyobrazić Boże Narodzenie 
bez choinki, stroików, bombek 
i innych ozdób świątecznych. 
Są nieodłączną częścią 
świąt, a ich własnoręczne 
przygotowanie wspaniale 
wprowadza w tę wyjątkową 
atmosferę.

Dziewczęta z Bychawki Pierwszej zorganizowały dla 
dzieci ze swojej miejscowości warsztaty tworze-
nia takich ozdób. Wszystko rozpoczęło się w nie-
dzielę 13 grudnia po czternastej w Centrum Kultury 
Wiejskiej w Bychawce Pierwszej. W warsztatach 
wzięły udział: Beatka Krusińska, Małgosia Krusińska, 
Milena Żmudziak, Kinga Boguta, Ola Boguta, Wiktoria 
Skoczylas, Julka Sprawka, Wiktoria Legencka oraz ich 
mamy i babcie. Prawdopodobnie przybyłoby dużo 
więcej osób, ale pogoda nieco odstraszyła.

Organizatorki warsztatów, czerpiąc inspiracje – jak 
się same przyznały – z internetu, przygotowały dla 
uczestników kilka ciekawych propozycji wykonania 
oryginalnych ozdób świątecznych – stroików, cho-
inek i bombek oraz zabezpieczyły całe potrzebne do 
tego zaplecze: setki szyszek, sterty gałązek świerko-
wych, krążki styropianu, farby, kleje, koraliki…
I tak na warsztatach powstały oryginalne choin-
ki z papierowych tasiemek i orzeszków arachido-
wych malowanych na złoto. Mamy i babcie stworzy-
ły ekologiczne stroiki ze świerku i szyszek, zdobione 

gwiazdą betlejemską; młodsze dzieci dekoracje z gę-
sich piórek i kolorowe bombki.
W sprytnych rękach dziewcząt nawet zwykły słoik 
spożywczy zmienił się szybko w piękny bożonarodze-
niowy lampion.
Warsztaty odbyły się dzięki anonimowemu spon-
sorowi, który sfinansował potrzebne materiały pla-
styczne i dekoracyjne (o wartości ponad 200 zł), 
ale przede wszystkim dzięki Ani Krusińskiej, Kasi 
Szewczyk i Kasi Krusińskiej, które je zorganizowa-
ły. Wszystkiemu przyglądał się sołtys Bychawki 
Pierwszej – p. Stanisław Szewczyk, który jest bardzo 
dumny z dziewcząt, ich twórczych pomysłów i wiel-
kiego zapału.

mg/UM

do ZoBACZENIA
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�� Odurzający zapach 
sosnowych gałązek, 
wigilijnego barszczu 
z grzybami, smak 
karpia, odgłosy 
ucieranego w makutrze 
maku, gwar, śmiech 
i charakterystyczny 
radosny nastrój 
towarzyszyły 19. edycji 
literacko-kulinarnego 
wydarzenia z cyklu „…
dla Mola” w Bystrzycy 
Nowej.

Pomysł molowego świętowania u sąsiadów po-
wstał, jak zwykle, przypadkiem, pod wpły-
wem impulsu, jako efekt współpracy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie i Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej 
w Strzyżewicach. Gościny użyczyli Państwo Edyta 

i Ireneusz Jamrozowie, właściciele Sosnowego 
Dworku w Bystrzycy Nowej (gmina Strzyżewice). 
Czytelnicy przeszukali biblioteczne księgozbio-
ry i odnaleźli receptury świątecznych dań. A oto 
efekty:
�» pierniczki (Katarzyna Michalak – Przepis na szczę-

ście), całą ich górę upiekła Sylwia Jezierska z Żabiej 
Woli, a goście świetnie się bawili, ozdabiając je kolo-
rowymi pisakami;
�» ciasteczka Franklina (Franklin i ciasteczka), prze-

pis odnalazł Filip Pruchnicki, a ciasteczka upiekły 

Danie dla Mola, czyli święta w literaturze i na talerzu

uczennice kl. V Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli: 
Magdalena Kijek, Klaudia Wnuk i Karolina Kowalczyk;
�» sałatka jarzynowo-śledziowa (Anna Ficner-

Ogonowska – Szczęście w cichą) przyrządziła drużyna 
z Urzędu Miejskiego w Bychawie: Agnieszka Szacoń, 
Edyta Wójcik, Agnieszka Grabarska i Beata Mączka; 
�» śledzie po naszemu, z cebulką i olejem…  (Małgorzata 

Kalicińska – Widok z mojego okna), recepturę odna-
lazła Sylwia Ciesielska-Olichwiruk z Białej Podlaskiej, 
a przyrządziła Agnieszka Sawicka z restauracji U Saszy;
�» zapiekanka rybna (Tove Jansson – Dolina Muminków 

w listopadzie) to dzieło rodziny państwa Łypów 
z Lublina, Agnieszki, Mirosława i małego Bartka; 

�» barszczyk wigilijny inspirowany Przepisem na szczę-
ście Katarzyny Michalak serwowała Barbara Wiechnik 
z Rechty;
�» karp w szarym sosie (Jan Brzechwa – Obserwatorium 

gastronomiczne) po mistrzowsku przyrządzony przez 
Martę Wachowską, uczennicę kl. III Gimnazjum 
w Pszczelej Woli, wspieraną przez nauczycielkę Ewę 
Toruń; 
�» zgrabne pierogi z kapustą i grzybami, podobno do-

prawiane… pokrzywą (?!), okraszone rodzinną gawędą 
i podane przez Genowefę Baran z Kiełczewic Dolnych;
�» ptysie serowe (Susan Wiggs – Droga nad jezioro) re-

klamowała Weronika Rycak, uczennica Zespołu Szkół 
Techniki Rolniczej w Piotrowicach, wspierana przez na-
uczycielki: Barbarę Budziłowicz i Justynę Górczyńską;
�» kluski z makiem (Anna Ficner-Ogonowska – Szczęście 

w cichą), z ciasta własnoręcznie zagniecionego zręczną 
ręką bibliotekarki Ewy Sprawki, z makiem ucieranym 
przez gości wydarzenia!

Karpia w sosie szarym i ciasteczka Franklina pu-
bliczność nagrodziła tytułem Świątecznego Dania 
dla Mola 2015. 
Z serca dziękujemy:
�» za wsparcie rzeczowe i finansowe partnerom: fir-

mie OSMOFROST Sp. z o.o., Lilii Bogusławskiej, 
OSM w Bychawie, hurtowni elektrycznej LENART, 

Piekarni-Ciastkarni KUNA, Robertowi Bogudzińskiemu 
– studio Art Foto, SBP – koło powiatu lubelskiego 
ziemskiego;
�» za ufundowanie upominków dla uczestników konkur-

su: wójtowi Gminy Strzyżewice, burmistrzowi Bychawy 
i staroście Powiatu Lubelskiego;
�» za opiekę medialną: dziennikarzom Radia Lublin, 

w szczególności Magdalenie Lipiec-Jaremek, 
Informacyjnej Agencji Samorządowej, redakcji „Głosu 
Ziemi Bychawskiej”;
�» za gościnę – Edycie i Ireneuszowi Jamrozom, właścicie-

lom Dworku Sosnowego w Bystrzycy Nowej;
�» za literacko-kulinarną „próbę generalną” przed 

Świętami Bożego Narodzenia – uczestnikom konkursu;
�» za uśmiech i prezenty dla gości – Molikowi (Jakub 

Kulpa).
Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bychawie,
Monika Zagórska-Kozak, dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. E. Kołaczkowskiej w Strzyżewicach

www.biblioteka.bychawa.pl

�� MIK-ołajowa misja wykonana w 100 %
W tym roku, wzorem 
lat ubiegłych, podczas 
mikołajkowych dni 
– 6. i 7. grudnia, 
wyruszyły w teren 
MIK-ołajowe ekipy 
Młodzieżowej 
Inicjatywy Kulturalnej 
z Bychawskiego 
Centrum Kultury. 

Pod okiem nowej młodziutkiej i chary-
zmatycznej opiekunki, p. Kingi Moląg. 
Mikołaje wraz z uroczymi Śnieżynkami 
odwiedzili wiele dzieci, wywołując ra-
dość, uśmiech i ogromne emocje zwią-
zane z wizytą „Niezwykłych Gości”. 
Z moich ustaleń wynika, że mło-
dzież gościła m.in. w Szkole 
Podstawowej w Bychawie, SP im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, 
PSP  im. Marszałka J. Piłsudskiego 
w Srzyżewicach-Rechcie oraz 
w „Tęczowym Zakątku” – Świetlicy 
Wiejskiej dla Dzieci w Gałęzowie. 

Wszędzie pozostawiając miłe wrażenia 
zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.
Chciałabym serdecznie podzięko-
wać w imieniu rodziców i pań oraz 
Tęczowych Skrzatów z Tęczowego 
Zakątka w Gałęzowie, a także w imieniu 
dyrekcji, nauczycieli, rodziców i przede 
wszystkim uczniów SP w Bychawie, 
niezwykle zdolnym i kreatywnym 
Młodym Ludziom za uśmiech, profe-
sjonalizm i dojrzałość, która spowodo-
wała, że misję powierzoną Wam, wy-
konaliście w 100 procentach, wywo-
łując promienny uśmiech na twarzach 
wielu dzieci i dorosłych, wprowadza-
jąc nas tym samym, w magiczny okres 
przedświąteczny.
Pozdrawiamy Was serdecznie, życząc 
Wesołych Świąt, a w Nowym Roku, 
sukcesów w realizacji Waszych nie-
zwykłych inicjatyw. Oczywiście cze-
kamy na Was w przyszłym roku. Choć, 
kto wie, może jeszcze wcześniej nada-
rzy się ku temu okazja…

Ilona Fijołek-Mituła

�� Hura! Mamy nową grupę teatralną „Ogniste dzieciaki”!
Tworzą ją dzieci i młodzież 
skupione wokół Centrum 
Kultury Wiejskiej w Bychawce 
Pierwszej. Młodzi aktorzy 
pod okiem starszych koleżanek 
od kilku miesięcy pracowali 
nad spektaklem, by w niedzielę 
8 listopada zaprosić na premierę 
„Księcia nie z tej bajki”. 

W bajce wystąpiły dzieci i młodzież z Bychawki 
Pierwszej, zaś w rolę księcia wcielił się… poseł 
Parlamentu Europejskiego – p. Krzysztof Hetman! 
W spektaklu „Książę nie z tej bajki” wystąpili boha-
terowie różnych bajek, m.in. Czerwony Kapturek, 
Wilk, Smerfy, Smok, Żaba. Główna bohater-
ka – księżniczka Roszpunka poszukiwała księcia. 
Doradzono jej na przykład, by poszukała księcia na 
Facebooku, ale, że mieszkała w lesie, to nie miała 
dostępu do nowoczesnych technologii. Najlepszym 
księciem okazał się potem sam narrator – książę nie 
z tej bajki.  
Do Centrum Kultury Wiejskiej w Bychawce Pierwszej 
na premierę sztuki bardzo licznie przybyła całymi 

rodzinami lokalna społeczność Bychawki Pierwszej 
z sołtysem Stanisławem Szewczykiem oraz zapro-
szeni goście, m.in. ks. proboszcz S. Góra, starosta 
lubelski P. Pikula, burmistrz Bychawy J. Urban, za-
stępca burmistrza M. Kostruba, sekretarz Gminy 
Bychawa J. Cajzer, dyrektor BCK P. Gęba, sekretarz 
ZM-G OSP RP – p. P. Winiarczyk.
Młodzi aktorzy oprócz wielkich braw od publicz-
ności otrzymali bukiet kwiatów od p. Starosty oraz 
kosz słodkości od p. Burmistrza. Na zakończenie wi-
downia została zaproszona na mały poczęstunek – 
kawę, herbatę i ciastko. 

mg/UM
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�� 19.11.2015 podczas 
XV sesji Rady Miejskiej 
w Bychawie – Józef 
Rachwał otrzymał 
brązową Odznakę 
za Zasługi dla Sportu 
przyznaną przez 
Ministra Sportu. 
Odznakę wręczyli 
burmistrz Bychawy 
Janusz Urban oraz 
przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bychawie 
Grzegorz Szacoń. 

To odznaka, na którą pan Rachwał w pełni zasłużył. 
Pan Józef Rachwał to wielka postać w dziedzinie 
bychawskiego sportu. Przez 47 lat animował i roz-
wijał sport w Bychawie, w szczególności wiodącą 

u nas dyscyplinę – piłkę nożną. Jego osoba zwią-
zana jest z klubem sportowym BLKS „Granit” 
Bychawa od jego powstania aż do chwili obec-
nej. Od 1965 był zawodnikiem drużyny piłkarskiej 

Srebrna odznaka za zasługi dla sportu dla pana Józefa Rachwała, 
wieloletniego trenera i menadżera Klubu „Granit”

LZS „Czarni”, potem BLKS „Granit”. W roku 1976 
rozpoczął pracę jako trener tej drużyny. Przez 
wiele lat sprawował w Klubie funkcję menadże-
ra drużyny, sekretarza i skarbnika. Odpowiadał za 

sprawy kadrowe Klubu oraz kontakty z Okręgowym 
Związkiem Piłki Nożnej. Dbał i nadzorował obsługę 
techniczną stadionu sportowego, wkładając swój 
wysiłek i pracę w jego zabezpieczenie i utrzymanie. 
To pod jego trenerską wodzą, „Granit” świętował 
pierwszy w historii awans w rozgrywkach ligowych. 
Pan Józef Rachwał to znakomity organizator i koor-
dynator imprez sportowych. Zawsze potrafił zjedny-
wać ludzi, uczył swoich podopiecznych wytrwałości 
w dążeniu do wyznaczonego celu oraz wyciągania 
wniosków z porażek. Wyróżniała go wysoka aktyw-
ność w lokalnym środowisku sportowym. Traktował 
sport jako instrument wychowawczy, promujący 
wartości moralne wśród sportowców i młodzieży. 
Troszczył się o wysoki poziom moralny zawodników 
sportowych i działaczy oraz otaczał ich opieką. 
Za swoje zasługi sportowe i wkład włożony w edu-
kację sportową, w roku 2006 został wyróżniony na-
grodą Gminy Bychawa za upowszechnianie kultury 
w dziedzinie sportu. W roku 2013 za szczególne osią-
gnięcia w działalności na rzecz Gminy Bychawa w za-
kresie kultury fizycznej i sportu otrzymał wyróżnie-
nie „Zasłużony dla Gminy Bychawa”.

Inne wyróżnienia p. Józefa Rachwała:
�» 1985 r. – srebrna odznaka honorowa Lubelskiego 

Związku Sportowego
�» 1988 r. – odznaka zasłużonego działacza LZS
�» 1991 r. – brązowa odznaka „Zasłużony działacz kultury 

fizycznej”
�» 2000 r. – medal 80-lecia Polskiego Związku Piłki 

Nożnej
�» 2003 r. – srebrna odznaka honorowa Lubelskiego 

Związku Piłki Nożnej
�» 2003 r. – złota odznaka honorowa Lubelskiego 

Związku Piłki Nożnej
�» 2006 r. – nagroda za upowszechnianie kultury w dzie-

dzinie sportu
�» 2013 r. – medal 90-lecia lubelskiego związku piłki noż-

nej za zasługi dla piłki nożnej dla Lubelszczyzny.
Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” to trzystopniowa 
(brązowa, srebrna lub złota) odznaka przyznawa-
na przez Ministra Sportu, ustanowiona rozporzą-
dzeniem Ministra Sportu z dnia 6 czerwca 2007 r. 
w sprawie nagradzania za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury fizycznej. 

Panu Józefowi Rachwałowi składamy serdeczne 
gratulacje!

Na wspólnym zdjęciu z zastępcą burmistrza 
Magdaleną Kostrubą, radnym Bogdanem 
tylusem (prezesem BlKS „Granit” w latach 2007-
2011) oraz burmistrzem Bychawy januszem 
urbanem i przewodniczącym rady Grzegorzem 
Szaconiem.

�� Siwe włosy, 
starsze kości, 
a w sercach 
piłka gości...

Pod takim hasłem odbyły 
się na „ORLIKU” w Bychawie 
I Międzygminne Spotkania 
Piłkarzy-Weteranów. 
W pięknej jesiennej oprawie spo-
tkali się „starsi panowie” z Bychawy, 
Batorza, Jabłonnej i Łęcznej, by biega-
jąc za piłką, przywrócić wspomnienia 

z lat 70. i 80., kiedy to rywalizowali 
między sobą, grając w ligach OZPN.
Ideą Spotkań była chęć zebrania jak 
największej liczby zawodników z tam-
tych lat, którzy ciągle kochają piłkę 
i mimo upływu lat spotykają się by 
wciąż cieszyć się grą na boisku, dzięki 
czemu czują się ciągle młodo. Wyniki 
rozgrywek były dla  zawodników nie 
najważniejsze. Liczyło się to, że wielu 
z nich spotkało się ze sobą po kilku-
dziesięciu latach i mogli nacieszyć się 
swoją obecnością. Najstarszym we-
teranem był p. Józef Rachwał, który 
nie wystąpił na boisku, ale był bardzo 

zaangażowany w odświeżanie wspo-
mnień ze spotkań sprzed wielu lat. 
Dzięki sponsorom organizatorzy przy-
gotowali poczęstunek dla wszystkich 
uczestników, co nastroiło uczestni-
ków do sentymentalnych powrotów 
w przeszłość. Oficjalnych wyników 
rywalizacji na boisku nie było, a zwy-
cięzcami I Międzygminnych Spotkań 
Piłkarzy-Weteranów byli wszyscy 
uczestnicy. Wielkie brawa dla Nich.
Animatorzy Orlika serdecznie dzię-
kują sponsorom, którymi byli: Sklep 
Komputerowy LEGE.pl Stanisław 
Malec, Księgarnia internetowa Lumer 

Leszek Szewczyk, OSK Blue Marek 
Toporowski, Piekarnia Państwa 
Kowalskich, Państwowy Dom Dziecka 
w Woli Gałęzowskiej, RZiS Studio 
Fotograficzne Roman Rusinek.
Swoje podziękowania kierują także dla 
panów Stanisława Kryka i Tadeusza 
Całka, którzy zadbali o to, by strudzeni 
zawodnicy mogli posilić się grillowaną 
kiełbaską oraz pana Andrzeja Tracza, 
który zadbał o przyjemną dla ucha 
muzyczną oprawę imprezy.

Mieczysław Tracz

�� Gminne zawody w pływaniu

W sobotę 21 listopada na pływalni Zespołu Szkół 
im. A. Kwiatkowskiego w Bychawie odbyły się 
gminne zawody w pływaniu w kategorii indywidu-
alnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych 
i gimnazjów. Głównym organizatorem imprezy był 
Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” działają-
cy przy Szkole Podstawowej w Bychawie, a patro-
nat objął Burmistrz Bychawy, który ufundował dla 
wszystkich uczestników medale. 
Zawody odbywają się co roku, od siedmiu lat, ale 
pierwszy raz było tak wielu zawodników. Rodzice 

również licznie przybyli i kibicowali swoim dzie-
ciom. Rywalizacja była zacięta, ale na twarzach 
wszystkich widać było uśmiech, tym bardziej, że 
nikt nie wyszedł bez dyplomu i medalu, bez wzglę-
du na uzyskany wynik.
Szczególne podziękowania należą się p. Annie 
Nawrockiej, instruktorce pływania, nauczyciel-
ce wychowania fizycznego, która jest głównym 
inicjatorem zawodów od ich samych początków. 
Dziękujemy również za pomoc w organizacji zaprzy-
jaźnionym nauczycielom wychowania fizycznego.

�� Siatkarskie Święto 
Niepodległości

Jak co roku w dn. 11 listopada, w gościnnej hali 
Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego odbył 
się turniej piłki siatkowej mężczyzn o Bychawską 
Podkowę. Rozgrywki zorganizował BLKS Granit 
Bychawa wspólnie z ww. szkołą pod honorowym 
patronatem Burmistrza Bychawy (fundatora pa-
miątkowych statuetek). Po kilku godzinach ry-
walizacji stojącej momentami na wysokim po-
ziomie, I miejsce wywalczyła drużyna GRANITU 
BYCHAWA. Drugi plac przypadł zespołowi pod 
wymowną nazwą KULAWI. Kolejne miejsca za-
jęli młodzi siatkarze z KWIATKA oraz ZSZ nr 1 
w Bychawie. 
Bardzo cieszy mnie fakt, że w takiej małej miej-
scowości jaką jest Bychawa, udało się zebrać 
cztery drużyny grające na dobrym poziomie 
w siatkówkę.
Chciałbym serdecznie podziękować: dyrektoro-
wi Zespołu Szkół Henrykowi Dudziakowi za udo-
stępnienie hali na turniej, Rysiowi Adamczykowi 
i Piotrkowi Skórce za sędziowanie oraz wszyst-
kim, którzy pomogli w organizacji imprezy.

W imieniu organizatorów
Jarosław Pawłowski

�� Tenis stołowy 
dla dorosłych

14.11.2015 r. w Szkole Podstawowej w Bychawie od-
był się turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza 
Bychawy. Do turnieju mogły się zgłosić wszystkie 
chętne dorosłe osoby. W zawodach wzięło udział 
13 zawodników, w tym jedna kobieta. Rozgrywki 
odbywały się systemem „do dwóch przegranych”, 
tzn. każdy zawodnik musiał rozegrać co najmniej 
dwa mecze. Spotkanie między dwoma zawodnikami 
rozstrzygało się po wygraniu przez jednego z nich 
trzech setów do 11 punktów. Wszystkie mecze roz-
grywane były w miłej i przyjaznej atmosferze, ale jak 
przystało na sportowe zawody, nie zabrakło emocji 
i zaskakujących wyników. Trzech najlepszych za-
wodników zostało nagrodzonych pucharami, które 
zostały ufundowane przez pana burmistrza Janusza 
Urbana.
Uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy 
do wzięcia udziału w następnym turnieju, który od-
będzie się  już niebawem.

Andrzej Miszczak

I miejsce – przemysław Sujka, II miejsce – 
Karol Styk, III miejsce – Andrzej Makuch

mieszkańcy mieszkańcy
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�� W czerwcu zakończyły 
się, trwające dwa lata, 
rozgrywki Orlików 
(roczniki 2004-
2005) w piłce nożnej 
pod patronatem 
Lubelskiego Związku 
Piłki Nożnej, w których 
uczestniczyła dziecięca 
drużyna „Granitu” 
Bychawa, zapisując 
w tym czasie wspaniałą 
kartę w historii, nie 
tylko bychawskiej, 
ale i regionalnej piłki 
nożnej.

Czas kopania i biegania za futbolówką w kategorii 
Orlik LZPN minął dla naszych piłkarzy bezpowrotnie, 
ale zawsze do wydarzeń takich jak m.in. całodnio-
wy Wojewódzki Turniej Orlików patronowany przez 
Motor Lublin, ostatni mecz z Janowianką Janów 
Lub, wygrana z MUKSEM Kraśnik w Garbowie czy 
traktowane niczym derby, odwieczne boje ze szko-
łą Mistrzostwa Sportowego w Niemcach, spotkanie 
z obrońcą Śląska Wrocław i byłym reprezentantem 

Polski Mariuszem Pawelcem, selfie z takimi gwiaz-
dami polskiej Ekstraklasy jak Marco i Flario Paixao, 
będziemy wracać z dumą i uśmiechem na twarzy.
Sezon piłkarski 2015/16 rozpoczęliśmy już w kate-
gorii Młodzik, gdzie obowiązuje większe pole gry, 
większa liczba zawodników grających (8 + bram-
karz), auty rzucane, a nie kopane, zasady nieco róż-
niące się od zasad gry orlikowej i znacznie bliższe 
prawdziwej piłce nożnej. 
Dwumiesięczne przygotowania do rozgrywek 
w tym systemie podparte zostały kilkudnio-
wym obozem sportowym w Krasnobrodzie, dwo-
ma meczami kontrolnymi, z JKS 1909 Jarosław 

Zdjęcie dedykowane sponsorowi drużyny. 
Góra od lewej: ł. Marzec, Sz. Karsai-flis, N. frant, d. 
Sprawka, M. Głąb, M. pawelec, W. długoszek, j. Golan. 
dół od lewej: M. Wójcicki, K. osmoliński, K. Karmiński, ł. 
Woźniak, M. podolski, M. Szmit, M. Borowski, K. Kalicki, I. 
Szumiło, K. daśko. Nieobecni: r. Nawrocki, d. Zarzeczny, 
H. Holweg.

BLKS „Granit”: jak z Orlików zrobili się Młodzicy

(woj. podkarpackie) wygranym 3:2 (Ł. Woźniak, 
M. Podolski, K. Zarzeczny), Avenirem Jabłonna wy-
granym po kanonadzie strzeleckiej naszych zawodni-
ków 12:0 (Ł. Woźniak 2, M. Podolski 2, M. Pawelec 2, 
M. Głąb 2, Ł. Marzec, J. Szumiło, K. Karmiński, 
K. Zarzeczny, K. Osmoliński) oraz Turniejem 
Wawrzynek 2015 w Czerniejowie, gdzie wygraliśmy 
wszystkie mecze: GLKS Głusk – Granit Bychawa 0:2 
(Ł. Marzec, Ł. Woźniak), Avenir Jabłonna – Granit 
Bychawa 0:2 (Ł. Woźniak, Ł. Marzec), FC Skrzynice – 
Granit Bychawa 0:1 (Ł. Woźniak), Super Boys – Granit 
Bychawa 0:7 (Ł. Woźniak 4, Ł. Marzec, M. Pawelec) 
napawały optymizmem przed nowym sezonem 
piłkarskim, jednak była świadomość tego, że aby 

optymalnie zrozumieć, nauczyć się gry w nowych 
warunkach, potrzeba przynajmniej kilkunastu me-
czów do rozegrania. 
Rzeczywistość okazała się bardziej brutalna, w pierw-
szych czterech oficjalnych spotkaniach z HEKSA 
Niedrzwica, MUKSEM Kraśnik, Motorem Lublin 
i BKSem Lublin, tracąc przy tym 26 goli, a strzelając 8.
Z każdym meczem jednak łapaliśmy więcej pewno-
ści siebie, zdobywaliśmy potrzebne doświadcze-
nie, zawodnicy rozumieli się na boisku coraz lepiej. 
Systematycznie wprowadzaliśmy elementy popra-
wiające naszą grę. Efekty naszej pracy pojawiły się 
dość szybko, bo już w kolejnym meczu, kiedy gra-
liśmy z Avenirem Jabłonna, wygrana 7:0, następ-
nie podejmowaliśmy Tęczę Kraśnik, wygrana 2:0, 
w siódmym meczu gościł nas Sygnał Lublin, wygra-
na 1:13, w ostatnim meczu zmierzyliśmy się ze Stalą 
Poniatowa, która przez dłuższy czas rozgrywek 
utrzymywała się na pozycji wicelidera, wygrana 5:1.
Bilans bramkowy po czterech ostatnich oficjalnych 
meczach to 27 goli zdobytych i tylko 2 stracone. 
Ostatecznie Granit Bychawa uplasował się na 4. miej-
scu w tabeli, ze stratą 2 pkt do Motoru Lublin i 4 pkt 
do drugiej w klasyfikacji HEKSY Niedrzwica.
Biorąc pod uwagę fakt, że na półmetku rozgrywek 
znajdowaliśmy się na ostatnim miejscu z zerowym 
dorobkiem punktowym, to bardzo dobry wynik i nie-
wątpliwy sukces naszego zespołu. 
Sukcesem indywidualnym zaś może pochwalić się 
Michał Pawelec, lewoskrzydłowy Granitu Bychawa, 
który zdobył tytuł Króla Strzelców rundy jesiennej 
i z 18 golami przewodzi w klasyfikacji superstrzelców, 

drugi z zestawienia jest zawodnik MUKSU Kraśnik 
z 11 golami na koncie. 
Pozostali zawodnicy Granitu, którzy wpisali się na li-
stę strzelców:
�» Ł Marzec – 6 goli (z powodu choroby nie grał ze Stalą 

Poniatowa)
�» Ł. Woźniak – 6 goli
�» M. Podolski – 2 gole (z powodu choroby nie grał ze 

Stalą Poniatowa)
�» M. Wójcicki – 1 gol
�» K. Karmiński – 1 gol (z powodu choroby nie grał z Tęczą 

Kraśnik, Avenirem Jabłonna i Motorem Lublin)
�» D. Sprawka – 1 gol.

Obecnie kadra Młodzików liczy 19 zawodników, 
zaś ogólna średnia frekwencji treningowej i meczo-
wej wynosi 94 %. Warto dodać, że indywidualnie 
100 % obecnością mogą pochwalić się Ł. Woźniak, 
W Długoszek, Sz. Karsai-Flis, a w tygodniu mamy dwie 
lub  trzy jednostki treningowe plus mecze. Wysoka 
frekwencja na zajęciach świadczy o tym, że nasi za-
wodnicy dość poważnie traktują swoją przygodę 
z futbolem i odpowiedzialnie podchodzą do swoich 
piłkarskich obowiązków. Dlatego też, jako klub, moc-
no pracujemy nad tym, żeby zapewnić młodym piłka-
rzom jak najlepsze warunki do rozwoju sportowego, 
aby osiągnięcia i wyniki przez nich zdobywane były 
jeszcze lepsze i cieszyły jeszcze bardziej.

Artur Frączek
trener drużyny

�� BLKS „ Granit” – Junior młodszy
Już za nami runda jesienna 
sezonu piłkarskiego 
2015/2016. Czas na 
krótkie podsumowanie 
osiągnięć drużyny 
(chłopcy z rocznika 1999-
2002) grającej w Lubelskiej 
Lidze Juniorów Młodszych 
(gr. 1).

Młodzi piłkarze w 11 rozegranych spotka-
niach odnieśli 8 zwycięstw, 1 remis i 2 po-
rażki, co dało im 25 punktów! Wspólnie 
z drużyną z Opola Lubelskiego prowadzą 
w ligowej tabeli! Dodatkowo nasz zespół ma 
najlepsze statystyki: najwięcej strzelonych 
i najmniej straconych goli – bilans 44:11!  
To świadczy o skuteczności w ofensywie 

i dobrej grze obronnej całej drużyny. 
Jeszcze jeden rzecz jest warta uwagi. 
W 5 kolejce Juniorzy „Granitu” odnieśli 
(co się później okazało) najwyższe zwy-
cięstwo w lidze. Rozgromili rówieśników 
z Borzechowa 14:1!
Rundę jesienną oceniam bardzo dobrze, 
chociaż jest jeszcze wiele rzeczy do po-
prawy w naszej grze. Należy pamiętać, że 
przed młodymi piłkarzami bardzo dużo pra-
cy i tylko od nich zależy, czy chcą podnosić 
swoje umiejętności i po prostu coraz lepiej 
grać w piłkę.
Do zobaczenia na treningach w lutym!

Sławomir Różycki,
trener drużyny

Żołnierz
I w dali słychać żołnierską pieśń,

pieśń boju i zwycięstwa
dla wroga to strach i klęska.

Idziemy wyzwolić Warszawę stolicę naszą,
będziemy walczyć jak lwy o nasz bój,

bo my Polacy, bo Polska to my.
Za naszą wolność do ostatniej kropli krwi.

My żołnierze walczymy niszcząc wroga moc
bohaterski atak i wygrana walki noc.

Strzał przeszył moje serce,
przez chwilę patrzę, krzyczę: niech żyje Polska!

Za Polskę umieram, za niepodległość
I krople krwi spływają po sercu.

I zginał żołnierz, oddając życie za Polskę po bohatersku.
Tomasz Kołacz [ŚDS]

�� ŚDS patriotycznie
Jak co roku, aby uczcić 11 listopada uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie 
przygotowali spotkanie, podczas którego zapre-
zentowali montaż słowno-muzyczny poświęco-
ny wydarzeniom odzyskania niepodległości przez 
Polskę. W czasie spotkania przytoczone zostały 
fakty historyczne mające wpływ na odrodzenie się 
państwa polskiego, śpiewano pieśni patriotyczne, 
jak również była to okazja do zaprezentowania 
własnej twórczości związanej z tym świętem. 
Pamiętając o żołnierzach poległych w obronie 
kraju uczestnicy odwiedzili również grób Żołnierza 
Września 1939 – p. Franciszka Lizonia – ojca 
p. Krystyny Aleksander z Krościenka, zaprzyjaź-
nionej zarówno z naszym Domem, jak też z wielo-
ma mieszkańcami Bychawy. Na grobie złożyli wią-
zankę wykonaną podczas zajęć terapeutycznych 
w ŚDS oraz zapalili znicz. 

O Franciszku Lizoniu mogliśmy poczytać w ostat-
nim numerze „GZB”.

�� ŚDS na sportowo 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bychawie 
włączył się w realizację 
Gminnego Programu na ścieżce 
zdrowia w parku miejskim 
pt. Przełamujemy bariery. 

Celem przeprowadzonych zajęć była integracja osób 
niepełnosprawnych z mieszkańcami Bychawy. 
Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącach paź-
dzierniku i listopadzie, czyli ogólnie odbyło się czte-
ry spotkania, w których aktywny udział brali chętni 
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. 
W tym roku jesień wybitnie dopisała pogodą, dla-
tego też można było zrealizować zaplanowane za-
jęcia sportowe na świeżym powietrzu. W miesiącu 
październiku na ścieżce zdrowia odbyły się zajęcia 
ogólnorozwojowe połączone z aerobikiem przy mu-
zyce i nordic walkingiem. Grupa uczestników aktyw-
nie uczyła się prawidłowego chodu alejkami na wy-
znaczonej trasie zdrowia. Na zajęciach przybliżono 
informację o korzyściach płynących z uprawiania 
sportu: np. nordic walking jest lepszy od zwykłego 
marszu, gdyż angażuje do pracy górną część ciała, 
w sumie 90 procent mięśni, poprawia ogólną wydol-
ność i kondycję fizyczną, wzmacnia mięśnie poprzez 
zwiększony zakres ruchu. Innymi zajęciami, które 
odbyły się na ścieżce zdrowia to: gimnastyka ogól-
nie usprawniająca, zajęcia grupowe z piłką, zajęcia 
z przyrządami oraz marszobieg po ścieżce zdrowia.
Ciekawymi oraz nowymi zajęciami, które cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem była gra w bule. 
Gra również nazywana petanką (od francuskiego 
Petanque) czy grą w kule, jest bardzo popularna we 
Francji i innych krajach europejskich oraz regionach 
świata. Bule to świetna propozycja sportu dla dzie-
ci i dorosłych. Rozgrywki odbyły się w trzech druży-
nach na trawie. 
Gminny program okazał się świetną okazją do in-
tegracji mieszkańców Bychawy z osobami niepeł-
nosprawnymi, z zaangażowaniem różnych placó-
wek m.in. Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Uczestnicy – osoby niepełnosprawne wyszły na-
przeciw wyzwaniom zarówno sportowym jak i spo-
łecznym, szkoda tylko, że tak mało chętnych miesz-
kańców Bychawy skorzystało z możliwości wzięcia 
udziału we wspólnej rekreacji i integracji na "ścieżce 
zdrowia". 

Iwona Kurlej

mieszkańcy mieszkańcy
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Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie

śp. Romana Szmidta 
 składają

burmistrz, kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie 

Serdeczne wyrazy współczucia
Mężowi i całej Rodzinie

śp. Zofii Kowalczyk 
 składają

burmistrz, kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie 

"Miłość potężniejsza niż śmierć"

Państwu Zofii i Stanisławowi 
SAKOM 

serdeczne wyrazy żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

syna PAWŁA 
składa Zarząd Bychawskiego Towarzystwa 

Regionalnego oraz Przyjaciele i Sasiedzi 
– bychawianie

Panu Janowi Jankowskiemu
oraz całej Rodzinie 

serdeczne wyrazy żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Żony Wiesławy 
 składają

burmistrz, kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie

Panu Ryszardowi Kowalczykowi
oraz całej najbliższej rodzinie
z powodu śmierci ukochanej 

żony, mamy i babci 
– szczere i serdeczne wyrazy współczucia

 składa dyrekcja Zespołu Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego w Bychawie

Mężowi oraz całej Rodzinie
z powodu śmierci

Zofii Kowalczyk, 
wieloletniej członkini naszego stowarzyszenia, 

szczere i serdeczne wyrazy współczucia
składa Zarząd Bychawskiego Towarzystwa 

Regionalnego

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odnbierze, zawsze 

będą z nami. 

Mirosławie Dudzik-Szalewskiej 
i jej Rodzinie 

składamy 
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu 

z powodu śmierci ukochanej Matki 

ŚP
Marii Dudzik 

Pracownicy oraz współpracownicy 
Okulistyki S.C., Lub-Med Sp. z o.o.

 z oddziałów Lublin, Bychawa, Tomaszów 
Lubelski, Parczew

mieszkańcy mieszkańcy

�� Fragmenty ostatniego 
pożegnania 
nauczycielki Zofii 
Kowalczyk

Wielce czcigodni księża!
Pogrążona w smutku i bólu rodzino Śp. Zofii!
Szanowni uczestnicy tej nader smutnej żałobnej 
uroczystości!

Życie określa się i wartościuje poprzez wewnętrzny 
kształt miłości – ten szczególny rodzaj miłości 
płynący z nauki Świętego Jana Pawła II i w ten li-
stopadowy dzień pański tak licznie gromadzi nas 
w parafialnym kościele wokół trumny pogrążonej 
snem wiecznym Śp. Zofii, by pokłonić się i oddać 
jej ziemskim prochom, zadumać się nad jej wiel-
kością i trudną, ale wielce owocną drogą ziemskie-
go pielgrzymowania, i by prosić w modlitwie Boga 
Najwyższego i Matkę Przenajświętszą o nagro-
dę – szczęście wieczne w niebie za jej piękne ży-
cie jako córki, siostry, żony, matki, babci, koleżan-
ki, przyjaciela, a nade wszystko pełnego wielu pasji 
pedagoga.
Życie jest pytaniem pozbawionym odpowiedzi. 
I choć każdy z nas z niczym przychodzi na ten świat 
i nic z niego odchodząc zapewne nie weźmie, to 
ważne, by dla innych pozostawić swój znamienny 
ślad, by mogli nim odważnie podążać przez życie.
Droga Zofio. Twój piękny życiowy ślad znaczony 
ciężką pracą na różnych posterunkach ziemskie-
go pielgrzymowania może być dobrym wzorem 
dla innych, bo tylko życie dla innych i dla najbliż-
szych, i praca dla nich ma sens, a życie warte jest 
przeżycia, pozwala bowiem tworzyć dobro służą-
ce teraz i następnym pokoleniom. Tak czynili nasi 

ojcowie, tak czyniłaś i Ty. Ja stoję dziś przy Tobie, 
by stanowczo i dumnie zaświadczyć o Twojej nie-
zwykłości, skromności i pracowitości, by wyrazić 
ogromną wdzięczność za lata owocnej, szlachetnej 
pedagogicznej współpracy, zaświadczyć o ogrom-
nym Twoim wkładzie w tworzenie współczesnej hi-
storii naszej małoojczyźnianej bychawskiej oświaty.
W umysłach i sercach nas wszystkich, którzy mieli 
ogromną satysfakcję i przyjemność z Tobą współ-
pracować, pozostaniesz na zawsze jako piękny 
wzór nauczycielskiego kunsztu, jako sprawdzona 
i oddana koleżanka jako serdeczny przyjaciel mło-
dzieży, jako osoba niezwykle w swym wymiarze 
szlachetna, zawsze życzliwa, pogodna i uśmiech-
nięta, otwarta na ludzi i dla ludzi, tryskająca dow-
cipem i fantastycznym humorem, a nade wszystko 
tytan dydaktyczno-wychowawczej pracy!

Życiorys
Zofia Kowalczyk z domu Gonek, 
ur. 15 maja 1939 roku w Borku 
Starym w powiecie rzeszowskim, 
zmarła 27 listopada 2015 roku 
w Bychawie

Wykształcenie:
�» W 1960 r. ukończyła Liceum Pedagogiczne 

w Rzeszowie.
�» W 1966 r. ukończyła Studium Nauczycielskie im. 

A. Struga w Lublinie na kierunku zajęcia praktyczno-
-techniczne i wychowanie plastyczne.
�» W 1975 roku uzyskała dyplom Wyższych Studiów 

Zawodowych w zakresie nauczania początkowego.
�» W 1981 r. uzyskała tytuł magistra pedagogiki na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
�» W 1986 r. uzyskała drugi stopień specjalizacji zawodo-

wej w zakresie nauczania początkowego.

Praca zawodowa:
�» Pracę zawodową rozpoczęła 15.08.1960 r. na stano-

wisku nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rechcie.
�» 1.11.1973 r. została przeniesiona na stanowisko wizy-

tatora metodyka przedmiotowego nauczania począt-
kowego w Bychawie.
�» 1.08.1975 r. została przeniesiona na stanowi-

sko zastępcy dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej 
w Bychawie, a od 1984 r. w Szkole Podstawowej 
w Bychawie, gdzie pracowała do 31 marca 1991 r. (w 
1984 r. nastąpiła zmiana organizacyjna jednostki).

Inne osiagnięcia:
�» W 1982 r. została powołana na kuratora społecznego 

nieletnich przy Sadzie Rejonowym w Lublinie
�» W 1972 r. otrzymała podziękowanie od Ministra 

Oświaty i Wychowania za wzorową i owocną pra-
cę w zakresie kształcenia i wychowania młodego 
pokolenia.
�» W 1976 r. otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty 

i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydak-
tycznej i wychowawczej.
�» W 1980 r. został nadany jej dyplom Przyjaciela 

Dziecka w dowód uznania pracy społecznej w dziedzi-
nie wychowania i opieki nad dzieckiem.

Rodzina dziękuje...
Czcigodnym księżom, lekarzom i personelowi 
szpitali: PSK nr 4 w Lublinie i SPZOZ w Bychawie, 
rodzinie, wszystkim bliskim, przyjaciołom 
i sąsiadom oraz tym, którzy pomagali, łączy-
li się w bólu i cierpieniu, jak też oddali hołd 
mojej ukochanej żonie w czasie uroczystości 
pogrzebowej

Śp. Zofii Kowalczyk
wdzięczny z serca ciepło i serdecznie dziękuję.
Niech miłosierny Bóg, za te wszelkie przejawy 
dobra, życzliwości i solidarności, nagrodzi do-
brym słowem i obfitymi łaskami.

Ryszard Kowalczyk z rodziną

Zosiu! Wyrośliśmy z polskiej wsi, w atmosferze sza-
cunku dla Boga, ziemi, ludzi chleba i Ojczyzny. Tym 
ideałom byłaś wierna przez całe swoje życie, i choć 
życie nie głaskało Cię po głowie, to nigdy nie uskar-
żałaś się na nie, nie złorzeczyłaś, z pokorą znosiłaś 
trudy, a w pracy wyzwalałaś pozytywną energię i ra-
dość życia. 
„Człowiek jest wielki nie przez to kim jest, nie przez 
to co ma ale przez to czym potrafi dzielić się z inny-
mi” – mawiał przed laty św. Jan Paweł II, a Ty dro-
ga koleżanko tym wielkim człowiekiem byłaś zawsze 
i takim pozostaniesz w żywej naszej pamięci jako ce-
niony nauczyciel, dyrektor, koleżanka, sąsiadka.
Myślę, że czułaś się spełniona i szczęśliwa, szczęśli-
wa udaną rodziną i choć zwykle byłaś skromną – to 
rodzina napawała Cię dumą, z szacunkiem odnosi-
łaś się do rodziców i teściów, wzniośle wyrażałaś się 

o swoim mężu Rysiu, radowałaś się szczęściem swo-
ich dzieci Ewy i Artura, ceniłaś synową Ulę i zięcia 
Grzegorza, a w sposób szczególny kochałaś gromad-
kę sześciorga wnucząt.
Często zapominałaś o sobie, bo żyłaś dla innych, sta-
rałaś się zawsze to życie pomnażać i pogłębiać z po-
wagą patrząc wstecz i po życie sięgać nowe.
Moi drodzy!
Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy 
przecież w naszych dzieciach i następnych pokole-
niach, albowiem one dalej to my, a nasze ciało to tyl-
ko zwiędłe liście na drzewie życia.
I śp. Zofia żyć będzie nadal w sercach naszych i swo-
ich najbliższych, w imieniu których wyrażam serdecz-
ne podziękowanie za piękne świadectwo życia jako 
żony, matki, babci, a przede wszystkim jako Polki 
i katoliczki.
Najlepsza część ludzkiego życia, to małe, bezimien-
ne i często zapomniane akty dobroci i miłości. Śp. 
Zofia te dobre uczynki czyniła na co dzień, bowiem 
jej piękno jako człowieka tkwiło w samym środku jej 
duszy.
Dziś zapewne może z innego, lepszego świata patrzy 
na nas tak licznie przy trumnie przy ołtarzu pańskim 
zgromadzonych i mymi słowy chciałaby powiedzieć: 
dziękuję Wam kochani, że jesteście ze mną, dziękuję 
za wspólne lata – te chwile przyjemne i te smutne, 
dziękuję za modlitwę i komunię świętą. 
Za piękne, owocne wspólne pielgrzymowanie, za 
piękne świadectwo miłości i rodzinnego życia kocha-
nemu mężowi Rysiowi dziękuję, dziękuję swojemu 
rodzeństwu siostrom i braciom, dziękuję teściowi 
Janowi a z naszych dzieci, ich rodzin i wnucząt zawsze 
byłam a dziś szczególnie jestem dumna.
I pamiętajcie – nieszczęścia i cierpienia zsyłane są 
nam po to, abyśmy się uważniej swemu życiu przy-
glądali i czynili dobro. (…)

A ja, a ja zaś w imieniu nas tu wszystkich tak licznie 
zgromadzonych swoim własnym i mojej rodziny chcę 
Tobie Zosiu podziękować:
�» za to, że przez całe lata byłaś z nami, dzieliłaś rado-

ści i smutki, a na problemy życia potrafiłaś znaleźć 
receptę,
�» za to, że pięknie spełniałaś się na tej drodze ziemskiej 

wędrówki,
�» za to, że szlachetnie realizowałaś pedagogiczną misję – 

służąc dzieciom młodzieży, ludziom, Bogu i Ojczyźnie,
�» za to, że do bogatej historii strzyżewickiej i bychaw-

skiej ziemi dopisywałaś swą owocną pracą i oddaniem 
nowe szlachetne ogniwa,
�» i za te wszystkie przejawy dobra, życzliwości, uczciwo-

ści, ciepła i miłości, które przez całe swoje życie wle-
wałaś w ludzkie serca.

Bóg czasu jest łagodnym Bogiem bogatym w miło-
sierdzie, który wszystko leczy – niech zatem najbliż-
szym pozwoli dzielnie znieść rozłąkę i da nadzieję na 
ponowne spotkanie ze Śp. Zofią w przyszłości u bram 
raju.
Rysiu – mój drogi przyjacielu, wszyscy dzielimy Twe 
cierpienie i ból. Przyjmij od nas jako głowa rodzi-
ny serdeczne wyrazy żalu i współczucia dla Ciebie 
i Twoich najbliższych i zapewnienie o żywej pamięci 
Zosi, która swoim prawym życiem udowodniła, iż żyć 
warto było, pracować warto było i czynić dobro dla 
innych warto było.
A Ty droga Zosieńko w tej bychawskiej ziemi, którą za 
życia kochałaś, spoczywaj z Bogiem w pokoju…

Henryk Dudziak

Zofia Kowalczyk (1939-2015) 

Spoczywaj, Zosieńko, w tej bychawskiej ziemi
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Odcinek 2 - Wola Gałęzowska – Gałęzów
�� Rozpoczynamy zjazd 
na zachód, ku dolinie 
Gałęzówki. Ładnie 
eksponowana 
droga. Kamienista 
szutrówka, później 
asfalt, wiedzie ponad 
nieckowatą dolinką. 
Najstarsi mieszkańcy 
wspominają, 
że niegdyś, za pamięci 
ich dziadków płynął 
nią strumień biegnący 
od lasu, hen, aż do 
rzeki. Pośród wiejskich 
zabudowań zachowało 
się trochę tradycyjnych 
domów szalowanych 
deskami, zdobionych 
klepką w kształcie 
trójkątów i rombów 
i jeszcze starszych 
bielonych i z zagatą.

Są drewniane spichlerze i stodoły. W ogród-
kach ujrzeć można stare wozy i maszyny 
rolnicze wystawione w charakterze ozdoby. 
Poszczekują na nas wiejskie kundelki, spod 
kół zrywają się barwne bażanty, nawet praw-
dziwe krowy pasą się na łące. Skrajem za-
gajnika pomyka stado saren (kolega myśliwy 
mówi „rudel”). Nad głową, w strugach wiatrów 
i prądów powietrznych, unoszą się myszołowy. 
Zjeżdżamy. Jedni pędzą z góry na łeb, inni le-
niwie, kontemplują pejzaż. Egzotyki dopełniają 
wyczytane z mapy nazwy Marynki, Kopanina.
Kopanina to słowny ślad po dawnym le-
sie wyciętym i wykarczowanym z korzenia-
mi. Wydobyte pniaki, tzw. karpinę wyko-
rzystywano jako opał lub surowiec do pro-
dukcji smoły i terpentyny. Jak podają panie 
Dębowczyk i Pytlak, pod koniec XIX w. wła-
ściciel Woli Gałęzowskiej wykarczował kawał 

lasu, by stworzyć pastwiska dla szlachetnej 
rasy owiec hodowanych w majątku. Zaś na-
zwy odimienne upamiętniają członków rodzin 
ziemiańskich, założycieli lub właścicieli tych 
miejscowości.
Osiągamy uczęszczaną drogę powiatową 
nr 834; nią, karnym „sznureczkiem” do dworu 
Wola Gałęzowska.
Wola Gałęzowska, odległa od nas o pół godziny 
marszu... była własnością mojej matki chrzest-
nej i ciotki Konstancji Wysockiej, zwanej „ciocią 
Kotusią”. Był to kiedyś folwark Gałęzowa, ale 
już od stu lat samodzielny obiekt. Był tam mu-
rowany pałac, otoczony stylowym parkiem, na 
wschodniej stronie znajdował się staw z wy-
spą pośrodku. Za stawem – wieś Wola... Stary 
pałac miał pięknie usytuowany taras z wido-
kiem na staw. W stołowym stał wielki samo-
war, zawsze pod parą... Obok na ścianie wisiał 
portret naszej prababki Koźmianówny, pędzla 
Andriollego...
Po śmierci babci, a później dziadzia, ciocia 
Kotusia zdecydowała się postawić nowocze-
sny dwór, skanalizowany i z centralnym ogrze-
waniem i już w 1929 roku został on oddany do 
użytku. Stary rozebrano, nie stał on nawet stu 
lat. [K. Rostworowski „Zmierzch Gałęzowa” 
2009]
Istotnie budynek, który widzimy nie przypo-
mina sarmackiego dworu, nie przypomina też 

samego siebie sprzed lat. Zbudowany jako mo-
dernistyczny, lekki, przeszklony pawilon. Dziś 
szary, zeszpecony licznymi przeróbkami i dobu-
dówkami. I tak miał wiele szczęścia – ocalał. 
A wraz z nim jeszcze rządcówka i pozostałość 

po słynnej gałęzowskiej gorzelni, a nade wszyst-
ko park ze stawem i wyspą. Tuż obok biją źródła 
dające początek rzece Gałęzówce, ongiś zwa-
nej Samicą. Górny bieg rzeki mający początek 
w Starej Wsi jest obecnie martwy, ożywa tylko 
po obfitych opadach lub roztopach. W sąsiedz-
twie parku szkoła podstawowa, nosi od niedaw-
na imię Zofii z Koźmianów Przewłockiej (pra-
babci z portretu), ziemianki, patriotki wspierają-
cej Powstanie Styczniowe, pisarki i orędownicz-
ki polskiej oświaty dla chłopskich dzieci. Dwór 
i park użytkuje Państwowy Dom Dziecka w Woli 
Gałęzowskiej.
Ruszamy z biegiem Gałęzówki. Po prawej drew-
niana kapliczka, dalej ukryty wśród drzew ko-
ściółek (również drewniany) pw. św. Antoniego 
Padewskiego. Zbudowany w 1928 r. trochę góral-
ski, a trochę modernistyczny. Wewnątrz piękny 
malowany krucyfiks, pozostawiony przez armię 
rosyjską podczas I wojny światowej. W otocze-
niu skromny grób oraz kamień upamiętniają-
cy trójkę dawnych właścicieli Woli Gałęzowskiej.
Z braku czasu na zwiedzanie, mijamy kościół, 
podążając wzdłuż rzeki. Po prawej zadrzewiona 
skarpa przechodzi w prawdziwą, choć minia-
turową puszczę, pełną starych dębów, lip, klo-
nów, modrzewi etc. U podnóża skarpy kompleks 
zniszczonych i zarośniętych dzisiaj stawów. 
Ostatnio gospodarują tutaj bobry, raz po raz 
przepędzane przez ludzi. Po lewej na pagórku, 

wśród starego parku w stylu angielskim ukryty 
modrzewiowy dwór „pobity” gontem. Właściwie 
to dosyć wierna rekonstrukcja z zachowaniem 
sporej ilości oryginalnego materiału. Oryginalny 
budynek, w którym w 1771 roku przyszedł na 
świat Kajetan Koźmian: prawnik i polityk rządu 
Królestwa Polskiego, a także literat, poeta i tłu-
macz poezji łacińskiej, kronikarz epoki; odebra-
no po II wojnie światowej właścicielom (rodzinie 
Konstantego Rostworowskiego). Użytkowany 
przez szkołę podstawową a następnie opuszczo-
ny budynek niszczał, wyposażenie rozgrabiono 
i zdewastowano. Dziś ponownie w rękach dale-
kich krewnych rodziny, odnowiony przy udzia-
le Ministerstwa Kultury. Niestety dalszą rekon-
strukcję uniemożliwia brak funduszów i spory 
z konserwatorem zabytków o kształt i przyszły 
charakter obiektu.
Jedna z uczestniczek wycieczki zauważa, że 
park położeniem i klimatem przypomina lubel-
ski Ogród Saski. Nie bez kozery, bliskim krew-
nym, a krótko fikcyjnym właścicielem mająt-
ków Gałęzów – Wola, był Feliks Bieczyński, in-
żynier wojewódzki, twórca pierwszego publicz-
nego parku w Lublinie. Rozległe założenie dwu 
parków połączonych fragmentem naturalnego 
lasu (przez mieszkańców zwanego „Sadkiem”) 
może być ideą Bieczyńskiego. Zachowały się 
liczne i znakomite literacko opisy życia ziemiań-
skiego w dworach Gałęzów i Wola Gałęzowska. 
Ich autorami byli członkowie rodziny, rezyden-
ci, goście, ludzie wysokiej kultury, przeczący 
stereotypowi szlachcica-hreczkosieja, hulaki 
i wyzyskiwacza.
Z ruchliwej szosy uciekamy drogą w kierunku 
zachodnim wzdłuż rozproszonych zabudowań 
Kolonii Gałęzów II. Kolonie to najpóźniej zasie-
dlone obszary, bo dopiero pod koniec XIX lub 
w XX w. Jeszcze za życia Kajetana Koźmiana 
szumiała tu odwieczna puszcza, w której żyły 
wilki i niedźwiedzie. Niedawno byłem świad-
kiem rozmowy starego mieszkańca wsi z urzęd-
nikiem od spraw gospodarki przestrzennej.
– To je, panie, droga ukazowo – mówił staruszek. 
– A tutaj był wygun.
Droga ukazowa (czyli ta którą jedziemy) powsta-
ła po carskim ukazie uwłaszczeniowym 1864 
znoszącym pańszczyznę i nadającym chłopom 
ziemię.
Zaś wygonami (ten ciągnie się na południe 
od drogi) nazywano porośnięte trawą wąwozy, 
użytkowane jako wspólne pastwiska. Tak, od 
historii uciec nie sposób. Jerzy Krzyżanowski 
opisuje akcję oddziałów partyzanckich mającą 
na celu przejęcie zrzutów broni i zaopatrzenia 
oraz podjęcie skoczków – oficerów z Anglii.

Właśnie tutaj – na wschód od Gałęzowa znaj-
dowało się zrzutowisko o kryptonimie „Szczur”, 
gdzie rzecz miała miejsce 4 i 5 maja 1944 r. [na 
podst. Jerzy Krzyżanaowski „U Szarugi”]
Na prawo od nas Las Gałęzowski, ładne uro-
czysko z wąwozami, malinami i grzybami la-
tem, zimą dogodne dla wycieczek narciarskich. 
Jeszcze za pamięci mojego pokolenia w wąwozie 
był staw. Przyjeżdżaliśmy się kąpać, wody było 
na chłopa. Dziś z trudem odnaleźć można reszt-
ki grobli.
Dojechaliśmy do końca wsi, było pod wiatr 
i pod górkę. Droga biegnie w lewo do Kowerska 
i Rudnika, zwanego Złodziejskim. My w prawo 
wzdłuż kolejnego lasku, po betonowych pły-
tach. W lesie odnaleźć można stare okopy i za-
pomniane mogiły z I wojny światowej.
Płytami, szutrówką, polną drogą (suchą 
na szczęście) docieramy do asfaltu. Przez 
Kiełczewice Pierwsze – jeszcze jedno pole bitwy 
i cmentarz wojenny – oraz Łęczycę wracamy 
do Bychawy. W nagrodę za trudy, piękny zjazd 
z widokiem na miasto w dole. Mijamy stary szpi-
tal (ob. pogotowie) most i do parku. Tuż przed 
nami na metę dociera „grupa Północ”. – Tyle tu 
piękna, tyle wspaniałej historii, tylko drogi takie 
okropne – narzeka miła pani z Lublina, która 
dzielnie pokonała trasę rowerem elektrycznym.
PS Jeżeli wędrówka i opowieść pozostawiły nie-
dosyt i pewne „rzeczy pomieszanie”, polecam 
lekturę wymienionych tu książek. Niestety obec-
nie dostępnych tylko w bibliotekach. Będziemy 
optowali za wznowieniami.

Rowerem przez historię

Gałęzówka  
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Wola Gałęzowska, kapliczka na wodzie

„Sadek” – stawy

„prastara puszcza” 

Kościół świętego Antoniego, Wola Gałęzowska

Grób przewłockich, Wola Gałęzowska

Kamień fundatorów 

Kapliczka, Wola Gałęzowska

Wola Gałęzowska, staw

dwór w Gałęzowie

Marek Kuna
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�� Ściany odkryły 
tajemnice dawnego 
bychawskiego kina
W nawiązaniu do cyklu 
artykułów Wiesława Boguty 
o historii kina „Uciecha”. 

W trakcie remontu prowadzonego w budynku 
w podwórzu GS, ekipa remontowa odkryła dobrze 
zachowane otwory projektora kinowego, z któ-
rych w latach 50. i 60. ub. wieku wyświetlano filmy 
w dawnym bychawskim kinie „Uciecha”. Filmy były 
wyświetlane w sali kinowej, w której obecnie mie-
ści się sklep chemiczny p. Krawczyka. Dawniej był 
to parter Domu Ludowego, czyli pierwszego domu 
kultury w naszym mieście.
Dziękujemy serdecznie p. Marcinowi Krykowi z fir-
my OSK „Krynio” za szybką informację i kontakt 
z nami oraz możliwość wykonania zdjęć.

Czytelników zachęcamy do przypomnienia so-
bie cyklu wspomnień o dawnym kinie „Uciecha” 

w „Głosie Ziemi Bychawskiej” numery 2/2014 
i 3/2014.

W sobotę, 28 listopada 2015 r. 
w Bychawskim Centrum Kultury 
odbyły się XVIII już Spotkania 
Regionalne, które w tym roku 
przybrały formę konferencji  
naukowej zorganizowanej 
przez Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne przy współpracy 
z Zakładem Kultury Polskiej 
na Wydziale Humanistycznym 
UMCS i przebiegały pod 
hasłem Architektura – Drewno 
– Bychawa.

Lubelską Alma Mater reprezentowali pracownicy 
naukowi: prof. dr hab. Jan Adamowski, dr Mariola 
Tymochowicz, dr Agnieszka Kościuk-Jarosz oraz ab-
solwentka mgr Sylwia Stachyra.
Na spotkania przybyli też przedstawiciele 
Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego Anna 
Otrocka i Grzegorz Kuras, Magdalena Kosidło 
z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej 
oraz Krystyna Romer-Patyra i Waldemar Patyra 
z Towarzystwa Przyjaciół Wilna. Władze samorzą-
dowe reprezentowała Elżbieta Dworak – skarb-
nik Gminy Bychawa, media lubelskie – redaktor 
Magdalena Lipiec-Jaremek (Radio Lublin), a media 
lokalne redaktor „Głosu Ziemi Bychawskiej”.
Publiczność stanowili bychawscy regionaliści, 
członkowie i sympatycy Towarzystwa, nauczy-
ciele, studenci, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bychawie oraz ich rodzice.
Przed częścią merytoryczną konferencji mi-
nutą ciszy uczczono ś.p. profesora Dominika 

Fijałkowskiego, nestora polskich botaników 
i obrońców środowiska naturalnego. Przez lata kie-
rował Katedrą Systematyki i Geografii Roślin na 
UMCS. Dzięki niemu region lubelski, jako jedyny 
w Polsce, posiada niemal pełne opracowania zbio-
rowisk leśnych, wodnych, synantropijnych, ksero-
termicznych i łąkowych. Do tego dodać należy mo-
nografię parków wiejskich. O jego śmierci poinfor-
mowała zebranych prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Wilna Krystyna Romer-Patyra. Dla przypomnie-
nia dodam, że w 1991 r. Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne zorganizowało I Dni Ekologii, na któ-
re złożyła się akcja sprzątania rzek Kosarzewki 
i Gałęzówki oraz dwie lekcje „Z przyrodą na ty” – 
prowadzone w rezerwacie roślinności stepowej 
„Podzamcze” przez prof. D Fijałkowskiego z UMCS 
dla uczniów szkół podstawowych z Bychawy 
i okolic.
Prof. Jan Adamowski swój wykład poświę-
cił Lubelszczyźnie jako regionowi o ogromnej 

do ZoBACZENIA
WWW.YoutuBE.CoM/uSEr/BychawaPL

�� Podłaźniczki, światy i pająki, czyli tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe
Święta Bożego Narodzenia 
tuż tuż. Niebawem będziemy 
przystrajać choinki 
w różnokolorowe, błyszczące 
bombki, łańcuchy, anielskie włosy 
i inne mieniące się ozdoby – 
zakupione uprzednio w sklepie.

Tymczasem dawną izbę w czasie zbliżających się świąt 
zdobiły podłaźniczki – wierzchołki choinek ozda-
biane często kulistymi światami lepionymi z koloro-
wych opłatków czy pająki – przestrzenne konstrukcje 

wykonywane z łatwo dostępnych materiałów m.in. 
piór, grochu, fasoli, włóczki, postrzępionego płótna, 
kolorowej bibuły i słomy, która stanowiła ich podsta-
wowy budulec. Wieszano je w świętym kącie, w oto-
czeniu oleodruków o tematyce religijnej, bądź w cen-
tralnym miejscu izby, przymocowując je do tragarza, 
czyli najważniejszej belki biegnącej wzdłuż pułapu, na 
której opierała się cała konstrukcja chałupy. 
Pająki wykonane w głównej mierze ze słomy, która 
ma magiczną moc wyzwalania i wzmagania urodza-
ju i płodności, stanowiły symbol dostatku i szczę-
ścia w nowym roku. Z biegiem lat przybierały różne 
formy. Najstarszymi są pająki kuliste, ich podstawę 

stanowił ziemniak, burak lub kula gliny, bądź wosku, 
w którą wbijano słomki. Później upowszechniły się 
pająki krystaliczne, składające się z przestrzennych, 
słomianych graniastosłupów ozdabianych bibułko-
wymi kwiatami. Jako ostatnie izbę opanowały okaza-
łe pająki żyrandolowe, według niektórych miały one 
odwzorowywać okazałe żyrandole zawieszane w ko-
ściołach, czy dworach. 
Z biegiem lat zarówno opłatkowe światy jaki i ele-
menty z których wykonywano pająki stały się ozdo-
bami choinek, które przywędrowały do Polski wraz 
z niemieckimi protestantami, wypierając stopniowo 
nasze rodzime ozdoby świąteczne.

XVIII Spotkania Regionalne 

różnorodności kulturowej zarówno materialnej jak 
i niematerialnej. Przede wszystkim skupił się na 
konieczności ochrony niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego wynikającej z konwencji UNESCO 
przyjętej w październiku 2003 roku, a ratyfikowa-
nej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. 
Według konwencji niematerialne dziedzictwo kul-
turowe przejawia się w tradycjach i przekazach 
ustnych, języku, sztukach widowiskowych doty-
czących zwyczajów, rytuałów i obrzędów świą-
tecznych, wiedzy i praktykach dotyczących przy-
rody i wszechświata, sposobów leczenia, czy umie-
jętnościach związanych z dawnym rzemiosłem. 
Jako przewodniczący komisji w Radzie do Spraw 
Dziedzictwa Narodowego rozwodził się na temat 
zasadności tworzenia m. in. krajowej listy repre-
zentatywnej czy listy dobrych praktyk, które upo-
wszechniają i promują lokalne zjawiska kulturowe.
Dr Mariola Tymochowicz w swoim wystą-
pieniu podsumowała badania etnograficzne 

przeprowadzone w ubiegłym roku przez studen-
tów etnologii, które objęły Bychawę i okoliczne 
wsie, a dotyczyły dawnej zabudowy drewnianej 
(zinwentaryzowano około 180 obiektów), stąd ty-
tuł konferencji: Architektura – Drewno – Bychawa. 
Publiczność z dużym zainteresowaniem oglądała 
prezentację ilustrującą m. in. zawęgłowanie ścian, 
ich malowanie, zdobienie, szalowanie, typy kon-
strukcji chałup, rodzaje dachów, okien czy ganków.
Wybrane wierzenia i zwyczaje związane z do-
mem w polskiej kulturze tradycyjnej omówiła 
dr Agnieszka Kościuk-Jarosz. Niezwykle ciekawe 
były przykłady z relacji ustnych dotyczące lecz-
nictwa ludowego, ochronnej mocy poświęconych 
przedmiotów, praktyk związanych z chrzcinami, ob-
rzędów weselnych, czy też praktyk pogrzebowych.
Mgr Sylwia Stachyra swój wykład poświęciła ogro-
dzeniom w kulturze regionalnej Bychawy i oko-
lic. Omówiła różne typy płotów w zależności od 
materiału, z jakiego były wykonane oraz ich pod-
stawowe funkcje. Zainteresowanych szczegó-
łami odsyłam na kanał Bychawa.pl w serwisie 
YouTube, na którym zamieszczono pełną filmową 
relację z XVIII Spotkań Regionalnych.
Sympatycznym przerywnikiem w wykładach była 
scenka rodzajowa z życia dawnej podbychawskiej 
wsi przygotowana przez uczniów klasy VI a Szkoły 
Podstawowej w Bychawie w reżyserii Teresy Tracz. 
Dzieci chętnie włączyły się w organizację spotkań, 
ponieważ taka forma edukacji regionalnej rozwija 
zainteresowania oraz sprawdza ich twórcze umie-
jętności. Swoim występem wzbudzili zachwyt pu-
bliczności i uatrakcyjnili przebieg konferencji na-
ukowej. Zorganizowanie konferencji było możliwe 
dzięki dofinansowaniu przez Gminę Bychawa oraz 
pracy społecznej członków Zarządu Bychawskiego 
towarzystwa Regionalnego i pracowników 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.

Teresa Tracz 
prezes Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego

pająk 
krystaliczny 

fragment 
łańcucha 

gwiazda kryształ ozdoba ze słomy
Sylwia Stachyra
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szkoły szkoły

�� Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Bychawie informuje
Szanowni Państwo!

W dniu 21 listopada 2015 r. w BCK 
odbyła się zabawa andrzejkowa, ma-
jąca na celu zgromadzenie środków 
pieniężnych na zakup nowego sprzę-
tu sportowego oraz pianina cyfrowe-
go do naszej szkoły. Tego dnia zgro-
madziliśmy ponad 160 gości, wśród 
których znaleźli się zarówno rodzice, 
nauczyciele naszej szkoły, jak i goście 
z zewnątrz. Wszystkim serdecznie 

dziękujemy za przybycie i wsparcie 
naszej inicjatywy. Jednak nie doszła-
by ona do skutku, gdyby nie zaangażo-
wanie, ogromne serce i wrażliwość na 
potrzeby podopiecznych naszej szkoły 
oraz ciężka praca wielu ludzi. 
Pragnę więc podziękować wszystkim 
tym, którzy nas wsparli:
�» dyrektorowi Bychawskiego 

Centrum Kultury, p. Piotrowi Gębie, 
który zawsze ochoczo wspiera 

nasze inicjatywy i już po raz kolejny 
udostępnił nam lokal,
�» najlepszemu DJ-owi w regionie, 

p. Mateuszowi Wróblewskiemu 
z „EVENTO” za wspaniałe popro-
wadzenie imprezy i zadowolenie 
gustów muzycznych wszystkich na-
szych Gości. Polecamy gorąco,
�» dyrekcji, nauczycielom oraz pra-

cownikom Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, za wsparcie duchowe 
i materialne; udostępnienie naczyń 

oraz kuchni szkolnej dla potrzeb 
przygotowania części posiłków, 
a także za ufundowanie bigosu. 
Szczególne podziękowania nale-
żą się kucharkom szkolnym – pa-
niom: Halince, Bożence i Iwonce za 
ogromną pomoc i złote rady pod-
czas przygotowań,
�» dziękujemy naszym sponsorom: 

p. Marcie Dawidczyk za ufundo-
wanie mięsa mielonego oraz p. 

�� Arkadiusz Jabłoński, 
Radosław Stańczuk, 
Maciej Banaszek 
i Stefan Makowski 
paraolimpijczycy, 
wielokrotni medaliści 
Mistrzostw Świata 
i Europy udowodnili 
naszej młodzieży, że 
niepełnosprawność 
nie skreśla szans na 
realizację swoich 
marzeń.

Od stycznia bieżącego roku, Fundacja 
Akademia Integracji wraz z Klubem KNS 
START Warszawa realizuje autorski program 
współfinansowany przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Projekt nosi nazwę „Wygraj życie dzięki marze-
niom” i skierowany jest do dzieci, młodzieży, 
nauczycieli, ludzi na co dzień zajmujących 
się pracą z osobami niepełnosprawnymi i nie 
tylko. Unikatowa formuła dialogu z młodzieżą 
odbywa się poprzez pokaz edukacyjno-
integracyjny z dwiema dyscyplinami sportu: 
koszykówką na wózkach oraz z szermierką na 
wózkach.

Medaliści paraolimpijscy w szermierce na wózkach odwiedzili „Hubala”

We wtorek 20 października 2015 r. wielokrotni 
medaliści paraolimpijscy w szermierce 
na wózkach odwiedzili Zespół Szkół im. 
mjra H. Dobrzańskiego. Przedstawicielami 
Paraolimpijskiej Kadry Polski w szermierce na 
wózkach byli członkowie Fundacji Akademia 
Integracji.

Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wygląda ży-
cie osób niepełnosprawnych, i jak zmieniło się 
podejście do niepełnosprawności w Polsce i na 
świecie. Przekonali się również, że sport stano-
wi wspaniałą alternatywę i doskonały sposób 
na spełnianie swoich marzeń i samorealizację.
Istotną kwestią poruszaną podczas spotkania 
było uwrażliwienie młodzieży na problem bez-
pieczeństwa. Goście, opowiadając o przyczy-
nach swojej niepełnosprawności, przestrzegali 
uczniów przed niebezpiecznymi zachowaniami, 
które mogą doprowadzić do utraty zdrowia lub 
życia. Przestrzegali młodych ludzi przed bez-
myślnymi zachowaniami, które często prowa-
dzą do kalectwa. Pokazywali, że jedna chwila 
nieuwagi może zmienić całe ich życie. Na wózek 
inwalidzki bardzo łatwo usiąść ale rzadko się 
z niego schodzi.
Ponadto uczniowie obejrzeli pokaz walki szer-
mierczej na wózkach w wykonaniu paraolimpij-
czyków. Młodzież sama mogła na chwilę wcie-
lić się w rolę osób niepełnosprawnych, biorąc 
udział w drużynowych zawodach szermierczych 

na wózkach. Uczestnicy tych zawodów otrzyma-
li nagrody za odwagę i chęć udziału w pokazie.
Paraolimpijczycy udowodnili naszej młodzie-
ży, że niepełnosprawność nie skreśla szans na 
realizację swoich marzeń. Wręcz przeciwnie – 
zwiększa determinację i wysiłek do przezwycię-
żania słabości fizycznych. Sportowcy z zaanga-
żowaniem opowiedzieli o swojej pasji, szermier-
ce, dzięki której odnieśli światowe sukcesy. 
Działania naszych para olimpijczyków można 
podsumować jednym zdaniem – wpłynęły na 
zmianę naszych stereotypów o osobie niepełno-
sprawnej, popularyzację sportu oraz przyczyni-
ły się do kształtowania postawy tolerancji i sza-
cunku dla osób niepełnosprawnych jak również 
uwrażliwienia młodych ludzi na szacunek wo-
bec innych.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotka-
nia integracyjnego otrzymali z rąk mistrzów 
opaski odblaskowe. Inicjatorem spotkania 
był p. Andrzej Pietrzak, a w organizacji spo-
tkania na terenie szkoły pomogli p. Joanna 
Mendykowska oraz p. Janusz Sagan.

Sylwestrowi Mitule za ufundowa-
nie wędlin,
�» rodzicom uczniów SP w Bychawie 

za upieczenie pysznych ciast, do-
starczenie produktów spożyw-
czych z własnej spiżarni i ogromną 
pomoc w ciągu pięciu dni, tj. przed, 
w trakcie i po imprezie – podczas 
przygotowań, obsługi, oraz sprzą-
tania lokalu. Dziękujemy Paniom 
i Panom: Justynie Trzcińskiej, 
Urszuli Góźdź, Annie Szacoń, 
Justynie Kowalczyk, Dorocie 

Rozwód, Reginie Kloc, Beacie 
i Piotrowi Gąbkom, Mateuszowi 
Niezgodzie, Justynie i Grzegorzowi 
Kmieciom, Katarzynie Janik, Elizie 
Golik, Izabeli Michalewskiej, 
Elżbiecie Smagłowskiej, Mariuszowi 
Malcowi, Małgorzacie Wolskiej, 
Marcie Dawidczyk, Jolancie 
Szewczyk, Justynie Orszulskiej-
Kazubskiej, Monice Owczarek oraz 
Sebastianowi Muzyce,
�» w sposób szczególny pragnę po-

dziękować paniom: zastępcy 

przewodniczącej Rady Rodziców 
SP w Bychawie, p. Annie Woźniak 
– naszemu Master Chefowi, mó-
zgowi całej operacji, koordynator-
ce wszelkich działań, zwłaszcza od 
strony kuchni oraz zastępcy prze-
wodniczącej Rady Rodziców SP 
w Bychawie, p. Żanecie Dygule – 
koordynatorce na linii szkoła – BCK, 
fundatorce większości warzyw 
z własnych zapasów. Mamy nadzie-
ję Żanetko, że na zimę zostało coś 
jeszcze dla rodziny.

Jednocześnie pragniemy poinformo-
wać, że udało nam się zgromadzić spo-
rą część potrzebnej kwoty, w związku 
z powyższym, dokonaliśmy już zakupu 
pianina cyfrowego. A w najbliższych 
dniach zamówiony zostanie częścio-
wo, najbardziej potrzebny sprzęt spor-
towy. Wszystkim raz jeszcze gorąco 
dziękujemy i zapraszamy w przyszłości 
do wspierania naszych akcji.

Ilona Fijołek-Mituła, 
przewodnicząca Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej w Bychawie

�� „Rybki” i „Misie” to już prawdziwe przedszkolaki
W oddziałach przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej w Zaraszowie odbyła się pierwsza 
ważna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka.
Dzieci z grup przedszkolnych „Rybki” i „Misie” wy-
stąpiły przed licznie zgromadzonymi Rodzicami, 
Uczniami i Nauczycielami z programem artystycz-
nym: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tań-
czyły otrzymując gromkie brawa od zaproszonych 
gości. Dla większości dzieci był to pierwszy publicz-
ny występ, a mimo to mali artyści spisali się na me-
dal dostarczając radości i wzruszeń. Podczas części 
artystycznej dzieci uroczyście złożyły ślubowanie 
przedszkolaka. 

Pani dyrektor Bożena Koziej pasowała każde dziec-
ko na przedszkolaka przy pomocy „zaczarowanego” 
ołówka, włączając tym samym maluchy i starszaki do 
szkolno-przedszkolnej społeczności. Na zakończe-
nie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dy-
plomy wraz ze słodką niespodzianką od pań, drob-
ne upominki od rodziców oraz zestawy gier i ukła-
danek do użytku przedszkolnego od Pani Dyrektor 
i Rady Pedagogicznej. Był to niezapomniany dzień 
pełen emocji i miłych wrażeń, a wystrój sali, stroje 
dzieci i uroczysta atmosfera podkreśliły doniosłość 
tego wydarzenia. Kilkoro dzieci ze względu na je-
sienny czas przeziębień nie mogło uczestniczyć w tej 
uroczystości, ale przed nimi na pewno będą kolejne 
okazje.

Po części oficjalnej dzieci wraz ze swoimi rodzicami 
udały się na słodki poczęstunek do szkolnej stołówki. 
O kolorowy wystrój pomieszczenia, pyszne smakoły-
ki zadbali rodzice dzieci, którzy tym samym aktywnie 
włączyli się w organizację uroczystości, za co im ser-
decznie dziękujemy.

Jolanta Flis

�� Bezpieczniejsi w  drodze do szkoły
30 listopada 2015 r. w Szkole 
Podstawowej w Bychawie odbyło 
się spotkanie uczniów z klas I-III 
z policjantami z Komisariatu 
Policji w Lublinie.

Przedstawiciele policji w osobach p. Elżbiety 
Nowogajek oraz st. asp. Marka Dulbasa zapozna-
li uczniów z przepisami ruchu drogowego, zasada-
mi zachowania się podczas przekraczania jezdni, 
w szczególności w drodze do i ze szkoły.
Policjanci przypomnieli również o korzyściach no-
szenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź 
tornistrze oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi 

nas obca osoba. Największym jednak zainteresowa-
niem cieszyły się wśród dzieci opowiadania o co-
dziennej pracy Policji. Dzieci czynnie uczestniczy-
ły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami 
i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. 
Szczególnie ciekawiło je, jak zostać policjantem oraz 
kiedy można otrzymać kartę rowerową i prawo jaz-
dy. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było ogląda-
nie przyniesionych przez naszego gościa podstawo-
wych akcesoriów policjanta. Dzieci mogły obejrzeć 
kajdanki, kamizelkę czy pałkę policyjną.
Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się 
dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do 

której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się 
o pomoc.
Była to bardzo ciekawa i interesująca wizyta, któ-
ra na długo zostanie naszym uczniom w pamięci. 
Zwieńczeniem spotkania była wspólna fotografia 
z „Misiem policjantem” – maskotką lubelskiej policji.

Małgorzata Grabczyńska

�� Nakręcili 
eksperyment 
ze szklanką wody

Kilku ambitnych uczniów z klasy II c LO w ZS im. ks. 
A. Kwiatkowskiego w Bychawie – Emilia Popławska, 
Albert Rachwał, Jakub Rosołowski, Marcin Dziadosz 
i pod opieką p. Zenona Kozieła, wzięło udział 
w konkursie „Filmowe Laborki”, zorganizowanym 
przez UMCS w Lublinie. Jego celem było wyłonie-
nie najlepszego filmu pokazującego przebieg i wy-
niki dowolnego eksperymentu. Nagrany film nale-
żało umieścić w serwisie YouTube. Przedsięwzięcie 
to wymagało zaangażowania i poświęcenia zarów-
no ze strony uczniów, jak i nauczyciela tym bar-
dziej, że uczniowie dowiedzieli się o konkursie do-
piero na tydzień przed terminem zakończenia. Nie 
wystarczyły same chęci, liczył się też pomysł.
Ostatecznie, 30 października uczniowie stworzy-
li krótki, interesujący film pod tytułem Magiczna 
szklanka z wodą. Nagrane doświadczenie w cieka-
wy sposób pokazuje oddziaływanie sił w przyro-
dzie. Wyniki konkursu są już znane. Co prawda nie 
udało się zdobyć głównej nagrody, lecz uczestnicy 
konkursu zdobyli cenne doświadczenie, które na 
pewno zaprocentuje w przyszłości. Gratulujemy!

Link do filmu na stronie www.kwiateklo.pl.
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szkoły szkoły

�� Tradycją naszego 
gimnazjum stały się 
coroczne obchody 
Święta Szkoły, 
które przypadają 
w przeddzień 
Narodowego Święta 
Niepodległości.

Jest to dzień szczególny. Listopad skłania nas 
do refleksji, zasłuchania się czasem w wiatru 
granie, szum gałęzi.... Pochylamy głowy nad 
grobami naszych zmarłych. Zanosimy kwia-
ty, palimy znicze. Chcemy pokazać, że pamię-
tamy i nigdy nie zapomnimy o tych, którzy 
byli nam bliscy i których tak bardzo kocha-
my. Zapaliliśmy także znicze na mogiłach nie-
znanych żołnierzy, tak licznych na naszym by-
chawskim cmentarzu.
10 listopada 2015 r. na uroczystości Święta 
Szkoły (szósta rocznica nadania szkole imie-
nia i otrzymania sztandaru) mogliśmy oddać 
hołd obrońcom naszej Ojczyzny, także tej ma-
łej, maleńkiej Ojczyzny – Bychawy.
Na to ważne wydarzenie przybyli wyjątkowi 
goście:
Burmistrz Bychawy Janusz Urban. Obecni 
byli liczni kombatanci i członkowie ich rodzin. 
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Żołnierzy Batalionów Chłopskich Oddział 
Lublin pułkownik Władysław Rokicki, wice-
prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Żołnierzy Batalionów Chłopskich Oddział 

Lublin p. Edward Harasim, porucznik Jan 
Kusz i kapitan Julian Strumiński – człon-
kowie Oddziału Stowarzyszenia Żołnierzy 
Batalionów Chłopskich. Pan Marian Wojtas 
– autor słownika biograficznego Żołnierzy 
BCH. Pan generał Henryk Dziudek. Prezes 
Zarządu Koła Żołnierzy Armii Krajowej pod-
porucznik Zbigniew Frączek i wiceprezes 
Zarządu Koła Żołnierzy AK podporucznik 
Krzysztof Ziętek, p. Aleksander Łyś z małżon-
ką oraz kombatant Wojska Polskiego Zdzisław 
Gomułka. Przybyli także: kapitan Zdzisław 
Bednarczyk, pułkownik Henryk Czerkas 
– prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku 

PODZIĘKOWANIA
Dziękuję rodzicom uczniów Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie za zaangażowa-
nie, wsparcie i wszelką pomoc w przygotowaniu 
Święta Szkoły – szczególnie p. Jolancie Bieleckiej, 
p. Agacie Luterek, p. Annie Woźniak, p. Anecie 
Lenart, p. Irenie Maj, p. Agnieszce Sawickiej, 
p. Bożenie Haratym, p. Wioletcie Kalickiej, p. Marcie 
Sulowskiej, p. Joannie Grabczyńskiej, p. Agnieszce 
Regmunt, oraz p. Krystynie Kośce.
Gratuluję wszystkim rodzicom tak wspaniałej mło-
dzieży. Dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom 
i pracownikom szkoły za zrealizowane zadania, któ-
re przyczyniły się do przygotowania tak wspaniałe-
go święta szkoły. Uroczystość była przepiękna.
Szczególne podziękowania dla bychawskich stra-
żaków za pomoc. Paniom pracującym w stołówce 
Szkoły Podstawowej w Bychawie za przygotowanie 
pysznego obiadu. Na ręce p. dyrektor Małgorzaty 
Tudrujek składamy podziękowania.

Dyrektor Gimnazjum Bożena Toporowska

Żywa lekcja historii w Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych, podporucz-
nik Wojciech Goliński – bratanek Krzysztofa 
Golińskiego poległego w Bychawie. Syn zmarłej 
p. Romany Baran – p. Andrzej Baran i wnucz-
ka – p. Monika Raczkowska z mężem. Wśród 
przybyłych gości byli: p. Małgorzata Tudrujek 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie, 
p. Bogusława Rosołowska dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Bychawce, dyrektor Zespołu 
Szkół im. H. Dobrzańskiego p. Jerzy Sprawka, 
ks. Wikariusz Leszek Tałanda, p. Józef 
Stanicki z małżonką, wieloletni nauczyciel hi-
storii w Gimnazjum – p. Janusz Szwałek oraz 

przedstawiciele Rady Rodziców naszej szkoły. 
Bychawskie media reprezentowała red. Monika 
Głazik.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w koście-
le parafialnym. Ks. Leszek Tałanda skierował 
do całej społeczności szkolnej wzruszające i wy-
mowne słowa nawiązujące do naszych patronów 
i historii naszej Ojczyzny.
O godz. 11. 00 wszyscy zebrali się w hali spor-
towej pięknie udekorowanej pod kierunkiem 
p. Elżbiety Korby i p. Agnieszki Daśko. Pani 
dyrektor Bożena Toporowska powitała gości, 
przypomniała o zobowiązaniu, które podję-
ła cała społeczność szkolna, by pod otrzyma-
nym sztandarem – nauką i pracą dobrze słu-
żyć Polsce i naszej małej Ojczyźnie – Bychawie. 
Powiedziała o konsekwentnie realizowanych 
zadaniach związanych z naszymi bohaterami. 
Uświadomiła, że dzięki ich obecności oraz wspar-
ciu, młodzież naszego gimnazjum może pozna-
wać historię w mniej typowy sposób. Na uroczy-
stości zostały podsumowane konkursy przepro-
wadzone w szkole o naszym zbiorowym patro-
nie: konkurs wiedzy o patronach szkoły, pla-
styczny i na najciekawszą gazetkę patriotyczną. 
Zwycięzcom p. Burmistrz wraz z wnuczką p. 
Romany Baran – Moniką Raczkowską wręczył 
nagrody uczniom. Większość nagród to albu-
my z własnej biblioteczki, które przekazała p. 
Baranowa szkole. Zapewne wszystkim zapadną 
w pamięci słowa jednego z Szanownych Gości, 
że wszelki trud wniesiony w pielęgnowanie pa-
triotyzmu młodego pokolenia jest miarą nasze-
go człowieczeństwa i kontynuacją walki o za-
chowanie tożsamości narodowej.
Uwieńczeniem tego wyjątkowego spotkania była 
jakże wymowna i wzruszająca część artystyczna 

przygotowana przez gimnazjalistów, pod kie-
runkiem p. Magdaleny Konefał i p. Krzysztofa 
Mendykowskiego. Wspaniały montaż słowno-
-muzyczny był niezapomnianą, żywą lekcją hi-
storii, który uświadomił nam, że patriotą nie 
jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale 
jest się nim także, na co dzień wtedy, gdy sza-
nuje się symbole narodowe, kiedy dba się o ję-
zyk polski, kiedy pamięta się o wydarzeniach, 
bohaterach i rocznicach. Tak jak społeczność 
Gimnazjum nr 1 to czyni.

Magdalena Konefał, 
nauczyciel Gimnazjum nr 1

�� Biblioteka, KRUS i Domestos – starowiejskim dzieciom…
W filii Biblioteki 
Publicznej w Starej 
Wsi nie tylko 
wypożycza się 
książki… 
Minionej jesieni pracownicy placów-
ki zaproponowali naszym uczniom 
warsztaty plastyczne, prowadzone 
przez Olgę Tofil – studentkę V roku 
malarstwa Wydziału Artystycznego 
UMCS w Lublinie. Młoda artystka 
jest laureatką wielu konkursów, m.in. 
międzynarodowego „Dessine – moi la 
paix 2009”, organizowanego przez Fair 
Events wraz z Ministerstwem Edukacji. 

Dwukrotnie nasi uczniowie mieli możli-
wość korzystania z wiedzy i umiejętno-
ści pani Olgi. 25.09.2015 r. próbowali 
swoich sił w malowaniu na szkle. Efekt 
zajęć, w postaci wystawy prac uczniów 
w Starowiejskiej Galeryjce „Lazur”, 
jest imponujący i upiększa przytulne 
wnętrze sali bibliotecznej. 27 listopada 
odbyło się drugie spotkanie, podczas 
którego dzieci wykonywały odlewy 
gipsowe i malowały je. Organizatorzy, 
czyli p. Ewa Nieściur i p. Krzysztof Dyś 
zadbali o wszystkie niezbędne mate-
riały i rekwizyty. Uczniowie uczestni-
czyli w tworzeniu figurek od mieszania 
zaprawy gipsowej aż do malowania. 

Powstały przepiękne aniołki, Mikołaje, 
duszki i zwierzątka. Dla niektórych 
było to powtórzenie, gdyż z tą tech-
niką starsze dzieci zetknęły się już 
w ubiegłym roku, wykonując z panią 
Magdaleną Kotarską-Sędłak upominki 
dla jasełkowych gości.
Bogatsi o nowe doświadczenia, ugosz-
czeni pysznymi ciasteczkami, wrócili-
śmy do szkoły ciesząc się, że biblioteka 
wspiera, uzupełnia i wzbogaca działal-
ność szkoły.

Akcja KRUS
W realizację treści Szkolnego 
Programu Profilaktyki, dotyczących 

zasad bezpieczeństwa podczas prac 
w gospodarstwie rolnym, włączył się 
bieżącym roku szkolnym KRUS. 10 li-
stopada odbyło się spotkanie z pra-
cownikiem tej instytucji. Pan Rafał 
Pasierbiak przeprowadził z uczniami 
pogadankę na temat prac polowych, 
których nie wolno wykonywać dzie-
ciom. Ilustracją dla omawianych treści 
był film o podobnej tematyce, ukazu-
jący problem w zależności od pór roku.
Następnie p. Rafał zapoznał uczniów 
z regulaminem konkursu plastyczne-
go ph. „Jak bezpiecznie pomagać ro-
dzicom w gospodarstwie rolnym.” 
Udział w nim wzięło 48 osób. 23.11 

komisja konkursowa oceniła pra-
ce, a 27.11.2015 wręczono nagrody 
i wyróżnienia. Laureatkami konkursu 
w klasach młodszych zostały: Amelia 
Kotuła, Kinga Skorek, Lena Pytlak. 
Zwycięzcy w kategorii klas IV-VI to: 
Michał Sapuła, Weronika Kasperek 
i Barbara Sadło. Przyznano również 
sześć wyróżnień, a pozostali uczestni-
cy otrzymali od KRUS długopisy z na-
pisem „Pracuj bezpiecznie”.
Za wszystko składamy bardzo ser-
deczne podziękowania p. kie-
rownik Ewie Bartnik i p. Rafałowi 
Pasierbiakowi.

Łazienka marzeń
Nasza szkoła zaangażowała się rów-
nież w realizację programu „Wzorowa 
łazienka” ogłoszonego przez firmę 
Domestos. Najpierw należało stwo-
rzyć galerię prac uczniów, przedsta-
wiających szkolną „Łazienkę marzeń” 
i zamieścić ją na stronie programu, 
a następnie codziennie głosować, aby 
znaleźć się wśród 100 szczęśliwych 
szkół, które otrzymają roczny zapas 
środków marki Domestos. O nagro-
dę główną, czyli remont łazienki, nie 
walczyliśmy, gdyż odbył się niedawno 
podczas termomodernizacji szkoły.
Przedsięwzięcie wydawało się ła-
twe, jednak rzeczywistość była inna. 

Przyrost liczby głosów wskazywał, że 
nie wszyscy, na których liczyliśmy, 
głosowali. Nad systematycznością 
uczniowskich i nauczycielskich głoso-
wań czuwała p. M. Kotarska-Sędłak. 
Nowych sprzymierzeńców szukała 
p. dyr. Marta Żyśko, która dziękuje 
za wsparcie dyrekcjom, uczniom i na-
uczycielom ze Szkół Podstawowych 
w Woli Gałęzowskiej i Bychawce oraz 
z Gimnazjum w Tarnawce. I udało się 
– po trzech miesiącach żmudnego 
klikania zakończyliśmy program na 
56. pozycji. Czekamy na odbiór pro-
duktów, które sprawią, że będziemy 
mieć wzorowe łazienki.

Grażyna Rakuś

�� Grali o puchar Zofii 
Przewłockiej

Zofia Przewłocka ucząc i wychowując dzieci mia-
ła na uwadze ich wszechstronny rozwój. Z pewno-
ścią nie zapominała także o ćwiczeniach cielesnych 
swoich uczniów. Wszak w zdrowym ciele - zdrowy 
duch… 
Upamiętniając jej działania w Szkole Podstawowej 
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej dnia 
24.11.2015 r. odbyły się zawody w halową pił-
kę nożną o puchar patronki. W progach naszej 
szkoły powitaliśmy uczniów i opiekunów ze szkół 
w: Bychawie, Bychawce, Starej Wsi Drugiej oraz 
Zaraszowie. Walka na boisku była zacięta i do koń-
ca trzymała w napięciu wszystkich uczestników. 
I mimo, że naszym uczniom bardzo zależało na zdo-
byciu pierwszego miejsca, to jednak zwycięski pu-
char trafił do Szkoły Podstawowej w Bychawie. 
Nasi zawodnicy musieli zadowolić się drugim miej-
scem, a trzecie wywalczyli uczniowie z Zaraszowa. 
Gratulujemy! Tuż poza podium znalazły się drużyny 
z Bychawki  i Starej Wsi Drugiej. Dziękujemy wszyst-
kim zawodnikom i ich opiekunom za wspólne roz-
grywki i wspaniałą zabawę. Zapraszamy do nas za 
rok! Podziękowania kierujemy również do zaprzy-
jaźnionego sponsora z Bychawy za ufundowanie 
wspaniałych pucharów.

Janusz Flis 
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