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Przyjmijcie zatem z rąk naszych 
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�� Czas poprzedzający święta Bożego 
Narodzenia – czasem niesienia 
bezinteresownej pomocy 
potrzebującym
Koniec roku 
to czas dobroci. 
Kiedy w powietrzu czuć 
już zapach zbliżających 
się świąt, staramy się 
być lepsi. 

Łatwiej  dostrzegamy  problemy  naszych 
sąsiadów  i  chętniej niesiemy  im pomoc. 
Ochoczo  angażujemy  się  w  różnego  ro-
dzaju akcje dobroczynne. Również w na-
szej  gminie  miały  miejsce  wydarzenia, 
dzięki którym na twarzach wielu potrze-
bujących osób pojawił się uśmiech.

W dniach 29 listopada oraz 16 grudnia 
2016 roku Bank Żywności w Lublinie w ra-
mach  Programu  Operacyjnego  Pomoc 
Żywnościowa  2014-2020  Podprogram 
2016  dostarczył  do  Bychawskiego 
Centrum  Kultury  24  tony  żywności 
dla  najbardziej  potrzebujących  miesz-
kańców  naszej  gminy.  Wiele  osób  bez-
interesownie  pomagało  przy  rozdyspo-
nowaniu  darów.  Serdeczne  podzięko-
wania  składam  przede  wszystkim  pra-
cownikom  Ośrodka  Pomocy  Społecznej, 
Urzędu  Miejskiego  oraz  strażakom  OSP 
Olszowiec, OSP Kosarzew Dolny Kolonia, 
OSP  Wola  Gałęzowska,  wolontariuszom 
z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
oraz Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie 
za użyczenie wózka widłowego. Co war-
te podkreślenia,  to nie koniec dystrybu-
cji żywności, w nadchodzącym roku akcja 
będzie kontynuowana.

Innym istotnym ogólnopolskim projek-
tem, który w gminie Bychawa realizowa-
ny jest od ubiegłego roku jest Szlachetna 
Paczka. Jej hasło to Jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego.  Dzięki  tej  akcji  ist-
nieje możliwość dotarcia do osób praw-
dziwie potrzebujących wsparcia, nie  tyl-
ko  tego materialnego,  ale  i  poczucia,  że 
nie są pozostawione same sobie ze swo-
imi problemami. W tym przypadku celem 
jest  pomoc,  która  stanie  się  impulsem 
do  zmiany  na  lepsze.  Dzięki  nieocenio-
nej  pracy  wolontariuszy,  których  lide-
rem  jest  Mateusz  Wróblewski,  siedem 
rodzin  z  naszego  rejonu  otrzymało  dary 
odpowiadające  ich  indywidualnym  po-
trzebom, o ogólnej wartości około 18 ty-
sięcy złotych. Tegorocznymi darczyńcami 

są:  ks  dr  hab.  Janusz  Lekan  –  Wydział 
Teologii  Katolickiego  Uniwersytetu 
Lubelskiego,  Wojewoda  Lubelski, 
Burmistrz  Bychawy,  przedsiębiorcy: 
A&R  Radosław  Pietrys  Andrzej  Fidor, 
Leszek  Kuśmierz  –  Tradycyjne  wędliny 
od Kuśmierza, Anna Dworak – Pro Agro 
Gałęzów, Dorota Dyś – ADACHIP, Beacie 
i    Mirosławowi  Ciołkom,  Małgorzacie 
Cieśli  z  Pracowni  Florystycznej  Flower 
Power,  GS  „Samopomoc  Chłopska” 
w  Bychawie  oraz  instytucje:  Urząd 
Miejski w Bychawie, Ośrodek Kuratorski 
w Bychawie, Szkoła Podstawowa im. Zofii 
Przewłockiej  w  Woli  Gałęzowskiej, 
Bychawskie  Centrum  Kultury.  W  tym 
miejscu  nie  można  zapomnieć  o  zaan-
gażowaniu  strażaków  OSP  z  Bychawki 
Pierwszej – Pawła Krzykały, Przemysława 
Błasika,  Daniela  Słowińskiego  i  Michała 
Pawlaka,  którzy  pomagali  dostarczyć 
paczki. Wszystkim osobom zaangażowa-
nym w projekt Szlachetnej Paczki należą 
się gorące podziękowania.

Ponadto od kilku lat dzięki darczyńcy – 
miejscowemu  przedsiębiorcy,  w  okresie 
przedświątecznym  do  rodzin  znajdują-
cych się w trudnej sytuacji trafiają paczki 
świąteczne  zawierające  najpotrzebniej-
sze produkty żywnościowe. W tym roku 
36  rodzin  z  naszej  gminy  otrzyma  taką 
świąteczną pomoc.

Niezwykle  cieszy  fakt,  że  jest  wśród 
nas tyle osób chcących bezinteresownie 
nieść pomoc tym, którzy potrzebują na-
szego wsparcia, dobrego słowa, życzliwe-
go uśmiechu.

Wiadomym jest, że pomagać na-
leży nie tylko w okresie przedświą-
tecznym. Nikt nie powinien  zosta-
wać sam w nieszczęściu. Każdemu 
należy się wsparcie, o które często 
zwyczajnie  wstydzi  się  poprosić. 
Więc nie bójmy się prosić o pomoc 
dla siebie albo drugiego człowieka, 
do czego gorąco zachęcam. 

Pragnę  życzyć wszystkim, by  co 
roku  czas  poprzedzający  święta 
Bożego Narodzenia był tak obfitym 
w dobro, dzięki któremu nasz świat 
zmienia się na lepsze.

Z wyrazami szacunku,
Janusz Urban

Burmistrz Bychawy
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5 Kartki świąteczne 500+, czyli rekordowa 
liczba projektów

6 Krótkie sprawozdanie z bieżących 
inwestycji

6 odśnieżanie dróg 
w Gminie Bychawa 2016

7 dla pracodawców: można otrzymać 
nawet 18 500 zł z pup

8 14 grudnia odbyła się sesja sołtysów

8 Co dalej z oświatą?

8 Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

9 Budowa Zakładu Zagospodarowania 
odpadów w Bełżycach znalazła 
się w gronie finalistów konkursu 
regioStars Awards 2016

10 Złoto za złoto

10 tutejsze obchody Święta 
Niepodległości są wyjatkowe

10 Bychawska Złota jesień ze Złotą Iwoną

11 pożegnanie z Bychawą

MIESZKAŃCY 
12 Sport zakładowy

12 Gminna rada Seniorów w Sejmie rp

13 Konserwator, czyli 120 minut 
wyśmienitej zabawy dla 120 kobiet

13 Inicjatywy Seniorów i Kobiet 
Aktywnych na rzecz środowiska 
lokalnego

13 przedsiębiorco! dołącz do programu 
BYCHAWSKA KArtA SENIorA

14 10 października – dzień Zdrowia 
psychicznego

14 pół wieku razem

14 oto przykład dobrych praktyk!

15 Złoci jubilaci 50 lat i więcej

16 Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w pływaniu

16 Kolejna konferencja dla pracodawców 
w Bychawie

16 przystanek Bychawa

18 tenis stołowy dla dorosłych

18 podsumowanie BlKS „ Granit” – 
junior młodszy

18 Nasza droga na podium!

19 11 listopada i Mikołajki pod siatką

20 50 lat Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bychawie

22 Spotkanie z pisarką olgą rudnicką

22 Nasza mleczarnia na MlEKo-EXpo 
2016

23 o ostatnim partyzancie polskiego 
podziemia niepodlegościowego

23 Nowe opakowania oSM

GŁOS REGIONALISTÓW 
24 Antologia wierszy peron literacki 

z wierszami teresy Kopeć 
do poczytania w naszej bibiotece.

25 dawno temu we wsi Zdrapy...

26 Kapłan i Człowiek...

29 obozowe życie i koniec harcerskiej 
przygody

SZKOŁY 
31 Niezwykły gość w Samorządowym 

przedszkolu nr 1 w Bychawie!

31 Słodka wycieczka przedszkolaków!

31 Bezpieczeństwo na wsi, czyli ważna 
lekcja z udziałem KruS

32 Klasy patronackie w „Hubalu’’

33 pożyteczna #Komórkomania 
w „Hubalu”...

33 październikowe refleksje

33 „Hubalczycy” na WarsawMoto Show 
2016

34 ŚluBujEMY toBIE SZKoło!

34 olimpijka w Szkole podstawowej 
w Bychawie

34 Współpraca „Kwiatka” ze szkołami 
z ukrainy i Węgier

35 Żywa lekcja historii w Gimnazjum nr 1 
im. obrońców ojczyzny w Bychawie – 
ŚWIĘto SZKołY
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�� Aż 518 projektów 
kartek wpłynęło 
do XXI edycji konkursu 
plastycznego 
na projekt świątecznej 
pocztówki. Ranga 
i popularność 
konkursu stale rośnie.

W  tej  edycji  główną  nagrodę  zdobyła  uczennica 
kl.  IV  Szkoły  Podstawowej  im.  Kajetana Koźmiana 
w Bychawce Drugiej-Kolonii – Natalia Frączek.

Projekt  Natalii  został  już  wydrukowany  i  trafił 
z  bożonarodzeniowymi  życzeniami  od  Burmistrza 
Bychawy  do  wielu  instytucji  w  gminie,  kraju 
i za granicą. 

Spośród  wszystkich  kartek  komisja  wybrała 
również  41,  które  zdobyły  wyróżnienia.  Wszyscy 
laureaci  otrzymali  dyplomy  i  upominki  promocyj-
ne  z  herbem  Bychawy  na  uroczystym  wręczeniu 
w dn. 20 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu.

Wszystkim  uczestnikom  Burmistrz  Bychawy 
składa serdeczne podziękowania. Dziękuje również 
dyrektorom, nauczycielom i rodzicom za populary-
zację konkursu.

Wyróżnienia:
1. Gabriela Luterek z Samorządowego Przedszkola nr 1 

w Bychawie (grupa „Myszki”, nauczyciel Agnieszka 
Sobaszek)

2. Laura Wójcik z Samorządowego Przedszkola nr 1 
w Bychawie (grupa „Biedronki”, nauczyciel Bożena 
Mazur

3. Aleksandra Krawczyk (4 lata) z Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie (grupa „Słoneczka”, 
nauczyciel Gabriela Flis)

4. Blanka Kryk (5 lat) z Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie (grupa „Tygryski”, nauczyciel Beata 
Pawełczak)

5. Gabrysia Salasa (5 lat) z Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie (grupa „Motylki”, nauczyciel 
Bożena Sorek)

6. Daria Sak (6 lat) z Samorządowego Przedszkola nr 1 
w Bychawie (grupa „Biedronki”, nauczyciel Bożena 
Mazur)

7. Marcel Mączka (6 lat) z Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie (grupa „Krasnale”, nauczyciel 
Marzena Różycka)

8. Aleksandra Zasada (5 lat) z Przedszkola 
Niepublicznego „Akademia Poziomkowa” 
w Bychawie (nauczyciel Ewa Włodek)

9. Krzysztof Wojewódzki (5 lat) z Przedszkola 
Niepublicznego „Akademia Poziomkowa” 
w Bychawie (nauczyciel Ewa Włodek)

10. Wiktoria Skórka z Oddziału Przedszkolnego przy 
SP w Zaraszowie (grupa „Rybki”, nauczyciel Anna 
Sadowska)

11. Hanna Dolecka z kl. I a Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Bożena Szwałek)

12. Natalia Batyra z kl. I c Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Anna Rymarz)

13. Oliwia Kmieć z kl. II a Szkoły Podstawowej 
w Bychawie

14. Karolina Głąb z kl. II c ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Teresa Czajka)

15. Kamil Solowski z kl. II c ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Teresa Czajka)

16. Aleksandra Fijołek z kl. III a Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Sławomira Wrzesińska)

17. Krystian Kasperek z kl. III b Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Bożena Warda)

18. Karol Frant z kl. III c Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Dorota Drążek)

19. Patryk Korba z kl. III d Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Elżbieta Małecka)

20. Kamil Kostrzewa z kl. III d Szkoły 
Podstawowej w Bychawie (nauczy-
ciel Elżbieta Małecka)

21. Dawid Gryta z kl. IV c Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof 
Mendykowski)

22. Gabriela Hanaj ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof 
Mendykowski)

23. Natalia Przybylska z kl. VI a Szkoły 
Podstawowej w Bychawie (nauczy-
ciel Krzysztof Mendykowski)

24. Eliza Kusy z kl. VI c Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof 
Mendykowski)

25. Nadia Niedźwiadek z kl. VI d Szkoły 
Podstawowej w Bychawie (nauczy-
ciel Krzysztof Mendykowski)

26. Karolina Capała z kl. VI Szkoły 
Podstawowej Specjalnej ZSS przy DPS 
w Matczynie, Oddział Kiełczewice 
Maryjskie (nauczyciel Edyta Błasik)

27. Amelia Kotuła z kl. III Szkoły Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej (nauczyciel Monika 
Korpysa)

28. Ewa Chrzanowska kl. III Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej (na-
uczyciel Monika Korpysa)

29. Emilia Wawrzykowska (5 lat) ze Szkoły 
Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej (nauczyciel Barbara Jargiełło)

30. Hubert Skobel z kl. I Szkoły Podstawowej 
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 
(nauczyciel Anna Żak)

31. Patryk Balawender z kl. II a Szkoły 
Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej (nauczyciel Zofia Walczak)

32. Hubert Zieliński z kl. III Szkoły 
Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej (nauczyciel Halina Powęzka)

33. Aleksandra Sitarska z kl. IV Szkoły 
Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej (nauczyciel Agnieszka Daśko)

34. Katarzyna Galant z kl. VI Szkoły 
Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej (nauczyciel Agnieszka Daśko)

35. Julia Łukomska z kl. II Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie (nauczyciel Elżbieta Krasoń)

36. Anita Rekiel z kl. VI Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie (nauczyciel Jolanta Flis)

37. Emilia Tanikowska z kl. I b Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie (na-
uczyciel Agnieszka Daśko)

38. Karolina Frączek z kl. II b Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie (na-
uczyciel Agnieszka Daśko)

39. Paulina Kulpa z kl. III a Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie (nauczy-
ciel Regina Kloc)

40. Paweł Ostrysz z kl. III a Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie (nauczy-
ciel Agnieszka Daśko)

41. Eżbieta Novikova z Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego w Bychawie (nauczy-
ciel Leszek Asyngier).

konkurs

Kartki świąteczne 500+, czyli rekordowa liczba projektów
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Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem (gmina Bychawa) 
z podziałem na standardy

Numer 
drogi Nazwa drogi

Długość 
odcinka 

drogi (km)
Standard

2269 L Lublin (ul. Zemborzycka, ul. Osmolicka) – Bychawa 12,988 III
2278 L Osmolice – Bychawka – Bychawa (ul. Pileckiego) 10,120 V
2278 L Bychawa ul. Pileckiego 2,240 V
2280 L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska 8,038 V
2288 L Kiełczewice – Leśniczówka – Bychawa (ul. Grodzany) 10,230 V
2294 L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek 5,473 VI

2295 L Wola Gałęzowska – Majdan Starowiejski – Dębina – 
Baraki

4,705
V

10,246
2304 L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice 5,579 V
2303 L Stara Wieś – Spławy 5,893 V
2296 L Wola Gałęzowska – Krasławek 2,539 VI
2297 L dr. pow. 2287 L – Zaraszów – Kąty – Wysokie 12,571 V

2298 L Kolonia Zaraszów – Kosarzew Dolny
1,420

VI
0,870

2287 L Bychawa (ul. Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza) – Kosarzew 
– Zielona – Krzczonów 14,124 V

2283 L Osowa – Wola Duża 3,807 V

2284 L Bychawa (ul. Mickiewicza) – Olszowiec – Piotrków 
Kolonia 7,952 V

2285 L Olszowiec – Romanów – Piotrków Kolonia 6,302 V

Objaśnienia: W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszczal-
ne są przerwy w komunikacji: na drogach standardu III – do 6 godzin, IV – do 8 go-
dzin, V – do 24 godzin, VI – do 48 godzin.

Wykaz dróg gminnych w gminie Bychawa oraz kolejność ich odśnieżania

Numer 
drogi

Nazwa drogi wg obowiązującego 
wykazu urzędowego

Długość 
drogi (km)

Kolejność 
odśnieżania

107241 L Bychawka Pierwsza – Radków 1,8 I
107142 L Bychawa – Łęczyca 3,4 I
107212 L Kolonia Kowersk 1,4 I
107219 L Stara Wieś Druga – Karolin 3,5 I
107238 L Bychawka Trzecia Kolonia 2,6 II
107242 L Bychawka Druga 0,7 II
107237 L Bychawka Druga Kolonia „Mały Dołek” 1,4 II
107236 L Kolonia Wierciszów – Osowa 2,2 II
107233 L Osowa – Olszowiec Kolonia 3,2 II
107232 L Olszowiec – „Ziunin” 3,5 II
107207 L Podzamcze 1,4 II
107208 L Leśniczówka 1,4 II
107211 L Majdan Gałęzowski 0,8 II
107227 L Gałęzów – „Hektary” – Zaraszów 1,6 II
107199 L Marysin 1,5 II
107230 L Kosarzew Dolny Kolonia 2,5 II
107229 L Skawinek – Olszowiec 1 II
107215 L Wola Gałęzowska Kolonia 3,5 II
107222 L Zaraszów Kolonia 1,5 II
107213 L Kowersk – Józwów 1,5 II
107139 L Kolonia Tuszów 0,6 III
107173 L Bychawka Trzecia 1,97 III
107236 L Kolonia Wierciszów – Osowa 1,3 III
107180 L Osowa 0,6 III
107235 L Osowa 0,6 III
107234 L Osowa – „Wólka Osowska” 3,4 III
107243 L Bychawka Druga 1,9 III
107245 L Zdrapy 1,5 III
107244 L Kolonia Wincentówek 1,9 III

107247 L Wincentówek – Bychawka Druga – 
„Abramów” 1,9 III

107246 L Zdrapy – Wincentówek 1,5 III
107211 L Majdan Gałęzowski 0,7 III
107226 L Zaraszów – Władysławów 4,4 III
107228 L Wola Duża – Kosarzew Dolny Kolonia 4,00 III
107231 L Skawinek – Romanów 1,00 III
107210 L Gałęzów Kolonia Druga 2,00 III

107209 L Gałęzów Kolonia Pierwsza – Gałęzów 
Kolonia Druga 1,4 III

107215 L Wola Gałęzowska Kolonia 3,5 III
107216 L Wola Gałęzowska 2,5 III
107214 L Józwów 0,53 III
107223 L Zaraszów Kolonia 2,3 III
107224 L Zaraszów Kolonia 1,00 III
107222 L Zaraszów Kolonia 2,5 III
107221 L Stara Wieś Pierwsza 1,5 III
107225 L Urszulin 0,6 III
107217 L Stara Wieś Trzecia 2,1 III
107218 L Stara Wieś Druga – „Karolin” 1,4 III

Objaśnienia: I – przywrócenie przejezdności w ciągu 8 godzin, odśnieżanie 
całej  szerokości  jezdni.  II – przywrócenie przejezdności w ciągu 72 godzin, 
odśnieżanie pasa szerokości 4 m, mijanki co kilkadziesiąt metrów. III – przy-
wrócenie przejezdności w ciągu 6 dni, odśnieżanie pasa szerokości 4 m, mi-
janki co kilkadziesiąt metrów.

�� Odśnieżanie dróg w Gminie Bychawa 2016
Informacje o stanie przejezdności oraz wszelkie 

uwagi  odnośnie  zimowego  utrzymania  dróg  po-
wiatowych  można  uzyskać  telefonicznie  w  czasie 
trwania akcji zimowej w godzinach 4.00–20.00 pod 
numerem tel. 815 660 260. Za zimowe utrzymanie 
dróg  powiatowych  (teren  gminy  Bychawa)  odpo-
wiedzialny jest Obwód Drogowy Nr 2 w Bychawie.

Uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg wo-
jewódzkich można składać całodobowo pod nume-
rem telefonu: 81 56 61 392.

Informacje odnośnie zimowego utrzymania dróg 
gminnych można uzyskać telefonicznie w Urzędzie 
Miejskim  w  Bychawie  pod  numerem  telefonu: 

Osiedle nad Doliną
W  październiku  zakończyła  się  budowa  dróg 

gminnych  przy  ul.  Dąbrowskiej,  ul.  Słowackiego, 
ul.  Fredry,  ul.  Makuszyńskiego  wraz  z  przebudo-
wą ul. Żeromskiego w Bychawie. Budowa dróg zo-
stała dofinansowana przez Wojewodę Lubelskiego 
ze  środków  finansowych Budżetu Państwa w wy-
sokości  293  038,32  zł  (Program  rozwoju  gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019). Koszt budowy drogi wyniósł 586 075,32 zł.

Modernizacja sali gimnastycznej
Zakończyła się modernizacja sali gimnastycznej 

w Gimnazjum nr 1 w Bychawie. Projekt obejmował 
wykonanie  nowej  podłogi  poliuretanowej,  malo-
wanie  sali, montaż  centrali wentylacyjnej  z  odzy-
skiem ciepła, wymianę oświetlenia na energoosz-
czędne  oraz  zagospodarowanie  terenu  od  strony 
północnej budynku. W dniu 16.09.2016 r. podpisa-
no umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki o do-
finansowanie z programu modernizacja infrastruk-
tury sportowej edycja 2016, na kwotę: 164 300,00 

zł. Koszt zadania wyniósł 417 797,37 zł. Wykonawcą 
robót była firma „SANITECH” T. Baliński z Bełżyc.

Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Osowie

Krótkie sprawozdanie z bieżących inwestycji

Zakres  prac  obejmował  moderniza-
cję jezdni asfaltowej o długości 86 mb 
z  utwardzeniem  pobocza  i  zjazdami. 
Wykonawcą  robót  było  Komunalne 
Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych 
z Lublina.

Koszt  zadania: 74 990,71  zł, w  tym 
dotacja  celowa  na  budowę/moderni-
zację  dróg  dojazdowych  do  gruntów 
rolnych w wysokości: 40 000,00 zł.

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Bychawy ogłasza pierwszy przetarg ust-
ny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanej położonej w miejscowości Bychawka 
Druga-Kolonia, gmina Bychawa, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka o numerze ewidencyj-
nym 17 o powierzchni 0,11 ha.

Dane  dotyczące  nieruchomości  oraz  warunki 
przetargu:

1.  Dla  nieruchomości  Sąd  Rejonowy  Lublin  – 
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział 
Ksiąg  Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą 
LU1S/00019446/1.

2.  Działka  Nr  17  położona  jest  w  miejscowości 
Bychawka  Druga-Kolonia  gmina  Bychawa  w  od-
ległości około 4 km od miasta Bychawy. Część  za-
chodnia  działki  znajduje  się  w  pobliżu  granicy  za-
budowy zagrodowej. Działka  jest położona w oto-
czeniu  gruntów  rolnych,  tylko  w  pobliżu  granicy 
zachodniej  znajduje  się  zabudowa  mieszkaniowa. 
Działka  w  ewidencji  gruntów  jest  oznaczona  jako 
droga.  Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi 
4 147,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące sto czter-
dzieści  siedem)  zwolniona  z  podatku  VAT  na  pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. Postąpienie 
nie może wynosić mniej  niż  42,00  zł  (słownie  zło-
tych:  czterdzieści  dwa).  O  wysokości  postąpienia 
decydują uczestnicy przetargu.

3.  W  planie  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy Bychawa działka przeznaczona jest w części 
pod tereny upraw polowych bez prawa zabudowy 
– symbol planu RP, w części pod tereny lasów i za-
drzewień – symbol planu RL.

4.  Brak  przeszkód  prawnych  w  rozporządzaniu 
nieruchomością i nie zgłoszono wniosków o pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym 
terminie.

5.  Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest 
wniesienie gotówką wadium w wysokości 420,00 zł 
(słownie  złotych:  czterysta  dwadzieścia)  na  konto 
Urzędu  Miejskiego  w  Bychawie  Nr  97  8685  0001 
0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy 
Bank Spółdzielczy w Bychawie w  terminie do dnia 
27 stycznia 2017 r. Wadium wpłacone przez uczest-
nika,  który  przetarg wygrał,  zaliczone  zostanie  na 
poczet  ceny  nabycia  nieruchomości.  Wadium  nie 
podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od  zawarcia umowy w wy-
znaczonym terminie.

6.  Przetarg  odbędzie  się  dnia  1  lutego  2017  r. 
o  godz.  8.30  w  budynku  Urzędu  Miejskiego 
w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój nr 17 (I piętro). 
Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony prze-
targ jedynie z ważnych powodów, informując o tym 
niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłosze-
nia. Dodatkowych  informacji  o  nieruchomości  bę-
dącej  przedmiotem  przetargu  udziela  pracownik 
Wydziału  Gospodarki  Przestrzennej  i  Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w  Bychawie  ul.  Partyzantów  1 
pokój nr 19 lub telefonicznie 81 5660004 wewn. 39, 
gdzie można  również  zapoznać  się  z  regulaminem 
przetargu.

81 56 60 004 w. 54 oraz w pokoju nr 9  (w godz. 7.15–15.15) oraz pod numerami 
tel. 693 298 252 (p. Paweł Winiarczyk).

�� Dla pracodawców: można 
otrzymać nawet 18 500 zł z PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, 
że są środki finansowe na refundację kosztów 
doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje: Filia PUP w Bychawie, ul. Mickiewicza 11, pok. nr 8, 
tel. 81 566 00 36, 81 566 02 89 w. 13.
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OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) in-
formuję,  iż na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz części nierucho-
mości położonej przy ul. J. Słowackiego w Bychawie 
przeznaczonej do oddania w najem.

OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) in-
formuję,  iż na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz części nierucho-
mości położonej przy ul. M. Pileckiego w Bychawie 
przeznaczonej do wydzierżawienia.r

OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) in-
formuję,  iż na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1  zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieru-
chomości położonej przy ul. A. Budnego w Bychawie 
przeznaczonej do wydzierżawienia.

OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając  na  podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) in-
formuję,  iż na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz części nierucho-
mości położonej przy ul. J. Słowackiego w Bychawie 
przeznaczonej do wydzierżawienia.

�� Budowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 
w Bełżycach znalazła się w gronie 
finalistów konkursu RegioStars 
Awards 2016

W  tegorocznej  edycji  tego  prestiżo-
wego  konkursu,  wśród  23  finalistów 
z  14  państw  UE,  znalazły  się  cztery 
projekty  z  Polski, w  tym projekt  reali-
zowany  przez  Celowy  Związek  Gmin 
„PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach, któ-
rego członkiem jest Gmina Bychawa.

Komisja  Europejska  wyróżnia  co 
roku  oryginalne  i  innowacyjne  pro-
jekty,  które  mogą  się  stać  inspiracją 
dla  innych  regionów.  Nagrody  przy-
znawane  są w  5  kategoriach.  Budowa 
Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów 
w  Bełżycach  dla  potrzeb  Celowego 
Związku  Gmin  „PROEKOB”  została  do-
ceniona  w  kategorii  Zrównoważony 
rozwój: gospodarka cyrkularna.

Oprócz  tego  do  finału  weszły  trzy 
inne  projekty  z  Polski:  Rewitalizacja 
Dolnego  Miasta  w  Gdańsku  (w  kate-
gorii  CityStar:  innowacyjne  rozwią-
zania  dla  zrównoważonego  rozwo-
ju  miejskiego),  Akademia  Rozwoju 
Ekonomii Społecznej realizowany przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Krakowie (w kategorii Rozwój sprzy-
jający  włączeniu  społecznemu)  oraz 
Inteligentny  system  transportu  „ITS 
Wrocław”  realizowany  przez  miasto 
Wrocław (w kategorii CityStar: innowa-
cyjne rozwiązania dla zrównoważonego 
rozwoju miejskiego).

�� Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki
Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Spółka z o.o. 
w Bychawie, działając na podst. 
art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, ogłasza taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, 
obowiązujące od dnia 1 stycznia 
2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
dla odbiorców usług.

Spółka  opracowała  taryfy  zawierające  ceny 
i stawki opłat. 

Sporządzona taryfa jest:
�» w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – za-
wierająca ceny dla poszczególnych taryfowych grup 
odbiorców podane dla 1 m³ dostarczanej wody,

�» w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – 
taryfa jednolita zawierająca takie same ceny dla 
wszystkich grup odbiorców za 1 m³ odprowadzanych 
ścieków.

Uwzględniając  potrzebę  zachowania  ciągłości 
stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, 
mając  na  uwadze  sposób  korzystania  z  urządzeń 
wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  a  także  zróżni-
cowane  koszty  bieżącej  eksploatacji  oraz  koszty 
rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych, dokonano podziału Odbiorców usług:

W  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę 
Spółka  wyodrębniła  następujące  taryfowe  grupy 
odbiorców:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
dla odbiorców usług z Gminy Bychawa przedstawia się następująco:

Taryfowa grupa 
dostawców 

ścieków
Wyszczególnienie Cena 

netto
Jednostka 

miary
Grupa 1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach 
w oparciu o wskazania wodomierza głównego 
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

7,40 zł/odb.

Grupa 2 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach 
w oparciu o wskazania wodomierza głównego w kwartalnym 

okresie rozliczeniowym
14,98 zł/odb

Grupa 3 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach 
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) 

w kwartalnym okresie rozliczeniowym
13,24 zł/odb

Grupa 4 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach 
w oparciu o wskazania wodomierza ogrodowego 

w kwartalnym okresie rozliczeniowym
3,61 zł/odb

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1.01.2017 r. 
do 31.12.2017 r. dla odbiorców usług z Gminy Bychawa przedstawia się następująco:

Taryfowa grupa 
dostawców ścieków Wyszczególnienie Cena 

netto
Jednostka 

miary
Grupa 1 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,50 zł/ m3

1) Grupa  1  –  obejmująca  odbiorców  rozliczających 
się na podstawie wodomierza głównego w syste-
mie jednomiesięcznym;

2) Grupa  2  –  obejmująca  odbiorców  rozliczających 
się na podstawie wodomierza głównego w syste-
mie kwartalnym;

3) Grupa  3  –  obejmująca  odbiorców  rozliczających 
się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody 
(ryczałt) w systemie kwartalnym;

4) Grupa  4  –  obejmująca  odbiorców  rozliczających 
się na podstawie wodomierza ogrodowego w sys-
temie kwartalnym;
W  zakresie  zbiorowego  odprowadzania  ścieków 

Spółka  stosuje  jednolite  ceny  dla  wszystkich  grup 
odbiorców.
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Co dalej z oświatą?
�� Zbliżającej się reformie 
szkolnictwa zostało 
poświęcone spotkanie 
z Kuratorem Oświaty 
w Bychawskim 
Centrum Kultury 
w dn. 24 listopada. 
To jedno 
z wielu spotkań 
informacyjnych, 
które w związku 
z przyszłą reformą 
oświaty odbyły się 
w Polsce.

Spotkaniu w Bychawie przewodniczył bur-
mistrz Janusz Urban, który powitał radnych, 
dyrektorów szkół gminnych, nauczycieli, 
przedstawicieli związków zawodowych. W spo-
tkaniu w Bychawie uczestniczyli również 
przedstawiciele oświaty z gminy Jabłonna, 
z wójt Magdaleną Sałek.

Główne założenia i przesłanki reformy 
oświaty, która zacznie być wdrażana 1 wrze-
śnia 2017 rok, przedstawił wicekurator  
p. Ryszard Golec. 

– Reforma edukacji zostanie w przeprowa-
dzona całościowo i spłaszczanie całego sy-
temu edukacji tylko do likwidacji gimna-
zjów jest pewną nadinterpretacją – powie-
dział. Podkreślił, że rok 2017 to jedyny, kie-
dy tę reformę można wdrożyć, bowiem w 2018 
odbędą się wybory samorządowe w Polsce, 
w 2019 – parlamentarne.

Poinformował, że 3 listopada został po-
twierdzony harmonogram przeprowadzanej 

reformy i na grudzień są przewidziane pierwsze prace nad 
ustawami. Struktura szkolnictwa będzie wyglądała tak: 
szkoła podstawowa 6-letnia przekształci się w szkołę pod-
stawową ośmioletnią, liceum z trzyletniego przekształci się 
w czteroletnie, technikum czteroletnie w pięcioletnie, szko-
ła zawodowa w tzw. szkołę branżową 1. stopnia. Od roku 
szkolnego 2020-21 będzie funkcjonowała szkoła branżowa 
II stopnia, 2-letnia. 31 sierpnia 2019 przestaną funkcjono-
wać gimnazja. Jednocześnie będą wygaszane 3-letnie licea. 
Czas zakończenia reformy to 31 sierpnia 2022.

�� 14 grudnia odbyła 
się sesja sołtysów

Sesja  poświęcona  była  funkcjonowaniu  gminy 
w kontekście projektu budżetu na rok 2017,   złożo-
nego obecnie Radzie Miejskiej do analizy i uchwale-
nia, a także sprawom bieżącym.

  Dyskutowano  m.in.  o  reformie  oświaty,  przed-
siębiorcach  chcących  inwestować w  naszym  regio-
nie,  stanie  dróg. Nie  obyło  się  bez  niespodzianki  – 
każdy  sołtys  otrzymał  w  prezencie  jeszcze  gorący 
przewodnik po trzydziestu sześciu sołectwach gmi-
ny Bychawa Gmina Bychawa – moje małe centrum 
świata.
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�� Złoto za złoto
27 października na sesji Rady 
Miejskiej burmistrz Janusz 
Urban i przewodniczący Rady 
Grzegorz Szacoń wręczyli 
Iwonie Podkościelnej, 
w podziękowaniu za złoto 
zdobyte na igrzyskach 
w Rio, tę oto piękną złotą 
bransoletkę :) 

�� Oj, złotej jesieni 
to w niedzielę 
16 października 
w Bychawie nie było. 
Przenikliwe zimno, 
tylko 6 stopni na 
plusie, a sytuację 
pogarszała wilgoć 
po nocnym deszczu 
oraz porywisty wiatr, 
rozpędzający się nawet 
do 35 km na godzinę. 
Za to była z nami, tak 
jak obiecała, nasza 
złota medalistka Iwona 
Podkościelna.

Nie tylko oficjalnie otworzyła rajd, ale również po-
jechała  z  nami  na  wycieczkę.  Tandem  w  zastęp-
stwie Oli  Tecław pilotował  kolega  Iwony – Tomek 
Bala,  świetny  zawodnik,  na  co  dzień  trener  kolar-
stwa w Klubie „Hetman” oraz trener personalny.

Uczestników  rajdu było  –  27,  rowerów 26  (róż-
nica  wynika  oczywiście  z  obecności  tandemu 
Iwony i Tomka). Frekwencję zrobili nam przyjaciele 
z Lublina, głównie z klubu „Welocyped” przy PTTK, 
choć  wśród  uczestników  z  Bychawy  widać  było 
nowe twarze. Przybyli zachęceni reklamą radiową 

i  telewizyjną.  Np. w  niedzielę  rano  „lecieliśmy  na 
pasku” w Telewizji Lublin.

Z  parkingu  pod  przedszkolem  ruszyliśmy  punk-
tualnie o 11.15, wyprawieni w drogę przez burmi-
strza  Bychawy  Janusza  Urbana,  który  życzył  nam 
dobrych warunków na szosie i dobrego humoru.

Na drodze spotkało nas kilka miłych niespodzia-
nek.  Pierwsza  już  w  Zaraszowie.  Społeczność  wsi 
przygotowała  nas  Przystanek  Zaraszów  Kasztany. 
Przy  Letnim Kinie w  centrum wsi  powiewały  flagi 
i czekała na nas duża grupa mieszkańców ze swo-
imi  liderami:  radną p. Anną Pawlas, sołtys  Joanną 
Baran i p. Jackiem Łysiem, prezesem OSP Zaraszów. 
Strażacy  wystrojeni  w  odświętne  mundury,  dzie-
ci  podekscytowane  obecnością  olimpijki  Iwony. 
Specjalnie  został  dla  nas  ugotowany  na  ognisku 
„kociołek  zaraszowski”  (coś  w  rodzaju  gulaszu 
z ziemniakami, mięsem  i marchewką, pycha!), go-
spodynie  upiekły  ciasto  i  zaserwowały  pyszny, 

Bychawska Złota Jesień ze Złotą Iwoną

gorący  kompot  truskawkowy.  Cały  nasz  pobyt 
filmowali panowie Jurek Jelcow i Dominik Jelcow 
z portalu Zaraszow.pl.

W  szkole  w  Zaraszowie,  Iwona  razem 
z  panią  radną  wręczyły  dzieciom  nagrody 
w  „Kasztanowym  Konkursie”  na  najpiękniej-
szą kompozycję  jesienną  z kasztanów. Wystawa 
tych niezwykle oryginalnych prac zachwyciła nas 
wszystkich!

Ruszając w  dalszą  drogę,  po  drodze wstąpili-
śmy obejrzeć słynne zaraszowskie „drzewo cier-
niowe”,  czyli  egzotyczną  iglicznię  trójcieniową. 
Jedną z kilku na Lubelszczyźnie, ale zdaniem na-
szego przewodnika Marka, najbardziej okazałą.

Zaraszowskie  „górki”  pokonaliśmy,  walcząc 
z wiatrem. Niestety, nawet na chwilę nie zatrzy-
maliśmy  się  przy  pięknie  położonym  cmentarzu 
z I wojny św., gdyż wiatr w tym miejscu był okrut-
ny. Ciszej zrobiło się dopiero w Spławach.

Prowadzeni przez Tomka i Iwonę dojechaliśmy 
do Starej Wsi. Tam pani sołtys Starej Wsi Drugiej 
Małgorzata Pawełczak z mężem i synem przygo-
towała dla nas gorące przyjęcie. Ugotowała prze-
pyszny żur, upiekła z sześć rodzajów ciast… W mi-
łej  atmosferze  odpoczęliśmy  i  pogawędziliśmy. 
Uzupełniliśmy ubytki energii i ciepła cukierkami, 
ciastem, kawą i herbatą, pożegnaliśmy się i poje-
chaliśmy dalej.

Ze  Starej  Wsi  przez  Majdan  Starowiejski 
(to gmina Zakrzówek) dotarliśmy do naszej Woli 
Gałęzowskiej. Potem przez Gałęzów i Leśniczówkę 
przyjechaliśmy do Bychawy nad zalew do restau-
racji „U Saszy”. Tam na Iwonę i Tomka czekał pre-
zes Kolarskiego Klubu Tandemowego „Hetman” – 
p. Andrzej Góźdź. Na nas obiecane pierogi.

Rajd mimo  chłodnej  pogody  był  bardzo  uda-
ny.  Atmosfera  przyjazna,  ciepła;  słabsza  kondy-
cja  czy  gorszy  sprzęt  nikogo  nie  zdyskwalifiko-
wały. Najmłodszy uczestnik rajdu miał lat 8, naj-
starszy – 72. Wszyscy dali radę. Pani Todzia całą 
trasę pokonała na dość wiekowym Wigry 3, pani 
Danusi  z Bychawy nie przeszkodziło na  rajd po-
jechać  prosto  z  niedzielnej mszy.  Innej  pani  nie 
zniechęciła awaria  roweru.  (W tym miejscu  ser-
decznie dziękujemy pani Ani Pawlas z Zaraszowa 
za udostępnienie swojego). Kilometrów tego dnia 
wykręciliśmy ponad 40, a Ci którzy przyjechali do 
nas Lublina ostatecznie mieli  ich na  liczniku po-
nad sto.

Uczestnicy  nawet  na  krok  nie  odstępowali 
Iwony.  Każdy  chciał  wspólne  zdjęcie  i  autograf. 
Dziękujemy,  że  byłaś  z  nami!  Dziękujemy  rów-
nież Tomkowi i wszystkim uczestnikom za udział 
w rajdzie  i mile spędzony czas, społeczności wsi 
Zaraszów oraz  pani  sołtys  ze  Starej Wsi Drugiej 
za serdeczne i smakowite przyjęcie.

Monika Głazik

�� Tutejsze obchody Święta Niepodległości są wyjatkowe
11 listopada 2016 roku przyjechałam z Lublina 
do Bychawy, aby uczestniczyć w Święcie 
Niepodległości, pamiętając jak uroczyście 
obchodzony jest tu ten dzień. Bywałam tu bowiem 
także w poprzednich latach.

Zbliżając się do kościoła, zauważyłam młodzież wręczającą wszystkim biało-czer-
wone  chorągiewki.  Ten  gest miał wymowę  symboliczną  i  był  zaproszeniem do 
wzięcia udziału w uroczystościach.

Koncert  przed  Mszą  Świętą  w  wykonaniu  młodzieży  z  Zespołu  Szkół 
Zawodowych  im.  mjr.  H.  Dobrzańskiego  był  dla  mnie  wielkim  przeżyciem. 
Młodzież była wspaniała. Pieśni patriotyczne i Maryjne, piękne głosy młodych lu-
dzi, wzruszyły mnie do łez. Wielkie uznanie dla Dyrekcji i Pedagogów za tak piękne 
przygotowanie młodzieży w duchu patriotycznym. W czasie Mszy św. znakomicie 
zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego.

Przy pomniku Józefa Piłsudskiego, piękną mowę wygłosił Burmistrz Bychawy, 
p. Janusz Urban, dając rys historyczny walki o niepodległość Polski.

Takie obchody Święta Niepodległości to pielęgnowanie naszej historii i przeka-
zywanie wartości patriotycznych młodemu pokoleniu.

Janina Kaniewska z d. Cholszewska,
 absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Bychawie, matura 1950

�� Pożegnanie z Bychawą

Odpoczynku 
od codziennego 
zabiegania, chwil zadumy, 
wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku 
oraz spełnienia w życiu 
osobistym i zawodowym 

życzy wszystkim mieszkańcom 
Gminy Bychawa 

Zarząd Miejsko-Gminny 
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Drodzy Czytelnicy!
Nie zamyka się łatwo drzwi otwartych przez wiele 
lat. Jednak po 12 latach pracy w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie na stanowisku ds. komunikacji społecz-
nej, przyszedł czas na podjęcie kolejnych zawodo-
wych wyzwań. Od stycznia 2017 roku nie będę już 
pracownikiem tutejszego Urzędu, a Urzędu Miasta 
Lublin.

W  Bychawie  zostawiam  jednak  spory  kawałek 
serca, bowiem miasto to od 2000 roku nieprzerwa-
nie było moim miejscem pracy  zawodowej.  Prace 
nad  redagowaniem  „Głosu  Ziemi  Bychawskiej” 
oraz regionalnych publikacji należały do tych czyn-
ności, które najbardziej  lubiłam  i które dawały mi 
najwięcej  satysfakcji.  Cieszę  się,  że ostatni numer 
„Głosu”,  który miałam  przyjemność  przygotować, 
jest  grubszy  i  bardziej  wyjątkowy,  bo  świąteczny, 
i że w ostatnim tygodniu na naszej bychawskiej pół-
ce z książkami pojawiły się dwie nowości.

Dziękuję  wszystkim  za  lata  udanej  współpracy, 
w szczególności grafikowi Markowi Matyskowi, ko-
leżankom  i  kolegom  z Urzędu,  regionalistom oraz 
wszystkim społecznym korespondentom gazety.

Osobie, która zajmie moje miejsce, życzę przede 
wszystkim aktywności, wytrwałości i wielu nowych 
pomysłów  na  promocję  gminy  Bychawa.  I  by  pa-
trzyła na to miejsce przede wszystkim sercem...

Monika Głazik
redaktor naczelna
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�� Inicjatywy Seniorów i Kobiet 
Aktywnych na rzecz środowiska 
lokalnego

W  listopadzie  rozpoczął  się  kurs  kom-
puterowy  (80  godz.)  dla  10  członków 
Gminnej  Rady  Seniorów.  W  grudniu 
odbędą  się  kolejne  szkolenia  z  zakre-
su  obsługi  komputera  dla  seniorów 
z Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych i Klubu Seniora, a także dla 
wszystkich  chętnych  seniorów  z  te-
renu  Gminy  Bychawa  –  trwają  zapisy 
na  kolejne  cykle  szkoleniowe  (tel.  606 
964 537).

Kursy  obejmują  kompetencje  infor-
matyczne  i  informacyjne  (podstawy 
pracy  z  komputerem,  podstawy  pracy 
w sieci w tym obsługa Internetu i pocz-
ty elektronicznej, przetwarzanie tekstu, 
arkusze  kalkulacyjne)  i  są  zakończone 
certyfikatem VCC.

Na  początku  grudniu  rozpoczyna-
ją  się  bezpłatne  (120  godz.)  szkolenia 

z języka angielskiego na poziomie A1 – 
początkujący  i  A2  –  niższy  średnio  za-
awansowany,  zakończone  certyfika-
tem  TELC.  Szkolenia  skierowane  są  do 
wszystkich  chętnych  bez  limitu wieko-
wego – nie tylko dla seniorów – zapisy 
trwają (tel. 606 964 537).

Szkolenia  komputerowe  i  językowe 
są  organizowane  w  ramach  projektu 
„Lubelska Akademia Kwalifikacji”.

Cyklicznie  odbywają  się  bezpłat-
ne spotkania warsztatowe robie-
nia  ozdób  świątecznych  organizowa-
ne  przez  Bychawskie  Stowarzyszenie 
Kobiet  Aktywnych  –  w  każdy  piątek 
tj.  24  listopada,  2  grudnia,  9  grudnia 
i 16 grudnia (stroiki) – wszystkie spotka-
nia  odbywają  się  w  godzinach  16.00–
19.00 w Bychawskim Centrum Kultury. 
Zapraszamy wszystkich chętnych.

�� Jest 17 listopada 
2016 r. Wyjeżdżamy 
bardzo rano. GPS 
nastawiony – kierunek 
Warszawa. Dwa 
autokary, a w nich 
w sumie 120 kobiet 
z Klubów Kobiet 
Aktywnych 60+ 
z gminy Radecznica, 
Cyców, Nałęczów, 
no i Bychawa!

Jest  to  wyjazd  realizowany  w  ramach  projektu 
Kluby  Kobiet  Aktywnych  60+.  Projekt  realizowa-
ny  jest  przez  Bychawskie  Stowarzyszenie  Kobiet 
Aktywnych  w  ramach  Rządowego  Programu  dla 
osób starszych ASOS. Dzisiaj mamy w planie zwie-
dzanie: Muzeum Historii Powstania Warszawskiego 
i Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. 
Muzeum  powstania  dokumentuje  historię  po-
wstania  warszawskiego  i  prowadzi  działal-
ność  edukacyjną  poświęconą  dziejom  powstania, 
a  także historii  i  działalności Polskiego Państwa 
Podziemnego.  Jest  hołdem  wobec  tych,  którzy 

walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę, pokazu-
jąc następnym pokoleniom Polaków sens tamtych 
wydarzeń. Ekspozycja przedstawia walkę i codzien-
ność powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie 
złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojen-
ny terror komunistyczny i losy powstańców w PRL. 
Muzeum wykorzystuje nowoczesne techniki audio-
wizualne. Są one bardzo przydatne w dotarciu do 

Konserwator, czyli 120 minut wyśmienitej zabawy dla 120 kobiet

adresatów,  pozwalają  także  w  sposób  inspirujący 
opowiadać o historii i patriotyzmie.

Zwiedzanie Muzeum  Powstania Warszawskiego 
to  lekcja  historii  a  właściwie  jej  przypomnie-
nie,  sprzed  wielu,  wielu  lat.  Niesamowita  lekcja. 
Wychodząc  z  muzeum  słychać  było  głosy,  że  za 
krótko, że jeszcze więcej i dłużej chcielibyśmy zwie-
dzać. Ale cóż, jest plan wyjazdu, musimy się go trzy-
mać i jedziemy dalej.

Następne  w  planie  do  zwiedzania  Muzeum 
Błogosławionego  Ks.  Jerzego  Popiełuszki  które 
znajduje  się  w  podziemiach  kościoła  pod wezwa-
niem św. Staniława Kostki w Warszawie. Muzeum 
przedstawia  historię  życia  Błogosławionego 
Ks.  J.  Popiełuszki  i  jego  męczeńską  śmierć. 
Błogosławiony  Ks.  J.  Popiełuszko  dał  świadectwo 
o wartościach, które stanowią o godności człowie-
ka i społeczeństwa – prawdzie, jedności, wolności, 
miłości miłosiernej i wierności.

Zwiedzanie  Muzeum  Błogosławionego 
Ks.  Jerzego  Popiełuszki,  było  dla  nas  wszystkich 
niesamowitym duchowym przeżyciem. W ekspozy-
cjach obejrzeliśmy pamiątki rodzinne i osobiste rze-
czy ale największe wrażenie zrobiły na nas ekspo-
naty znajdujące się w sali nazwanej Golgota.

Po zwiedzaniu muzeum jedziemy na obiad a po 
nim mamy  chwilę  wolnego  czasu  do  17.30.  O  tej 
godzinie musimy być w Teatrze Komedia, gdzie na 
zakończenie  naszego wyjazdu  obejrzymy  spektakl 
pt. Konserwator.

Tam  120  kobiet  z  Klubów  Kobiet  Aktywnych 
60+,  zawładnęło  na  120  minut  widownię  Teatru 
Komedia w Warszawie. Fabuła przedstawienia jest 
lekka  i  humorystyczna.  Jeśli w  powiedzeniu  Stara 
miłość nie rdzewieje jest odrobina prawdy, to fran-
cuska komedia jest tego przykładem. Jest także od-
biciem lustrzanym życia współczesnego pokolenia.

Czy się podobał spektakl? TAK! Potwierdzeniem 
tego  były  wybuchy  śmiechu  i  oklaski  na widowni 
podczas spektaklu, czyli tak, jak to powinno być na 
dobrej komedii. 

Podsumowując  nasz  wyjazd  do  Warszawy, 
stwierdziłyśmy  wszystkie,  iż  niezwykle  ważne  dla 
nas było  to,  że mogłyśmy obejrzeć na żywo spek-
takl  i grę aktorów znanych nam z seriali telewizyj-
nych.  Podziwiałyśmy więc  na  scenie między  inny-
mi:  Marię  Pakulnis,  Jana  Jankowskiego,  Marcina 
Trońskiego i Wojciecha Wysockiego.

A po spektaklu w drodze powrotnej do domu był 
śpiew i dobry humor, pomimo że byłyśmy troszkę 
zmęczone tak intensywnie spędzonym dniem i wie-
czorem. Dało się usłyszeć pytanie uczestniczek: kie-
dy i czy następny taki wyjazd?

Jeszcze  tylko  na  zakończenie  podroży  fotka 
na pamiątkę  i mówimy sobie do widzenia  i  zapra-
szamy nasze koleżanki z Klubów Kobiet Aktywnych 
do Bychawy  już 28 grudnia na  spotkanie w BCK-u 
podsumowujące kończący się właśnie projekt.

Spostrzeżenia z wyjazdu spisała Ewa Rębecka, 
prezes Zarządu Bychawskiego Stowarzyszenia 

Kobiet Aktywnych 

�� Gminna Rada Seniorów w Sejmie RP
W dniu 1 października 2016 r. delegacja Gminnej 
Rady Seniorów w Bychawie: Ewa Rębecka – 
przewodnicząca Rady, Cecylia Rachwał – zastępca 
przewodniczącej Rady, Teresa Szopa – sekretarz 
Rady, uczestniczyła w konferencji RADY SENIORÓW 
– PARTNERSTWO Z SAMORZĄDAMI, która odbyła się 
w gmachu Sejmu RP.

Organizatorem konferencji była Komisja Polityki Senioralnej Sejmu RP, współor-
ganizatorem  – Ministerstwo  Rodziny  Pracy  i  Polityki  Społecznej, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych  i  Administracji,  pod  honorowym  patronatem Marszałka 
Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Celem  konferencji  było  podsumowanie współpracy  gminnych  rad  seniorów, 
powołanych na mocy ustawy o samorządzie gminnym w 2013 r. z  jednostkami 
samorządu terytorialnego, w zakresie tworzenia godnych warunków do starzenia 
się, w szczególności na poziomie lokalnym.

Głos zabierali: m.in.:
�» Kornel Morawiecki (Marszałek senior Sejmu VIII kadencji) - „Aktywność zawodowa 
i społeczna osób starszych”,
�» dr Grażyna Marciniak (Wiceprezes GUS) – Ludzie starzy w strukturze ludności 
w Polsce – stan i prognoza sytuacji demograficznej”,
�» Michał Guć (Przewodniczący Gdyńskiej Rady Seniorów) – Rola seniorów w lokalnej 
polityce międzypokoleniowej”,

�» prof. dr. hab. Jerzy Krzyszkowski prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego – 
„Samorządowa pomoc społeczna wobec seniorów”,
�» prof. dr hab. nauk med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (stały doradca Sejmowej 
Komisji Polityki Senioralnej) – „Potrzeby zdrowotne ludzi starszych”,
�» dr Mariola Racław (Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego) – „Ludzie starzy w rodzinie i społeczeństwie”,
�» prof. dr. hab. Józefa Hrynkiewicz (Przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej – 
Poseł na Sejm) – „O systemowych rozwiązaniach wobec osób starszych”,
�» dr Elżbieta Ostrowska (Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów) – „Rola Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kształto-
waniu polityki osób starszych”,
�» Barbara Szafraniec (Wiceprzewodnicząca Rady Krakowskich Seniorów) – „Partnerska 
współpraca rad seniorów i samorządów”.
Po zakończeniu konferencji uczestnicy zwiedzali Sejm RP.

Cecylia Rachwał, zastępca przewodniczącej Rady

�� Przedsiębiorco! Dołącz 
do Programu BYCHAWSKA 
KARTA SENIORA

Dbając o aktywizację środowiska seniorów naszej lokalnej społeczności, 
samorząd Gminy Bychawa zamierza przystąpić do realizacji Lokalnego 
Programu  Bychawska  Karta  Seniora.  Głównym  celem  programu  bę-
dzie poprawa jakości życia osób starszych. Program ma umożliwić oso-
bom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza ulg i zniżek na zaku-
py i usługi. Skierowany będzie on do mieszkańców naszej gminy, którzy 
ukończyli 60 lat. Według danych ewidencyjnych w gminie Bychawa za-
mieszkuje ponad 2800 takich osób.

Zapraszamy  lokalne  firmy,  przedsiębiorców  do  współpracy  przy 
realizacji  Programu,  wierząc  jednocześnie,  że  udział  w  Programie 
Bychawska Karta  Seniora  zwiększy  grono Państwa klientów, wzmocni 
wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność i wzbudzi zaufanie wśród 
mieszkańców.

Aby  zostać  Partnerem  Programu  wystarczy  wypełnić  deklara-
cję  z  propozycją  oferowanych  ulg  całorocznych  bądź  okazjonalnych. 
Samorząd ze swojej strony zapewnia promocję firmy, m.in. umieszcza-
jąc informacje o udzielonych rabatach na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego. Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w wy-
dziale Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego 
w Bychawie pod numerem telefonu: 81 5660 004, um@bychawa.pl.

�� Sport zakładowy

Piłka nożna  to  gra  zespołowa, na  której większość 
Polaków uważa, że „się zna”, grało  lub nadal w nią 
gra. Jest to, bez wątpienia, najpopularniejsza dyscy-
plina sportowa, zarówno wśród młodego pokolenia, 
jak  i dorosłych. Gra w piłkę nożną przynosi bardzo 
wiele korzyści dla organizmu człowieka. Dlatego, po 
długiej  przerwie,  postanowiłem  reaktywować  zor-
ganizowany sport dla dorosłych w formie zakłado-
wych turniejów. 
1.10.2016 r. odbył się Turniej Zakładów Pracy w Piłkę 
Nożną o Puchar Burmistrza Bychawy. Pogoda dopi-
sała, obyło się bez żadnych kontuzji, wszyscy spor-
towcy zmęczeni lecz zadowoleni zakończyli turniej. 
Oto drużyny, które stanęły na „pudle”:
�» I miejsce – Nauczyciele
�» II miejsce – Straż
�» III miejsce – Zarząd Dróg Powiatowych

Andrzej Miszczak
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�� 8 października 
w sali bankietowej 
Bychawskiego 
Centrum Kultury, 
za sprawą wyjątkowej 
uroczystości, 
królowały wzruszenia: 
20 małżeństw z gminy 
Bychawa świętowało 
półwiecze, a nawet 
sześćdziesięciolecie 
wspólnego życia. 
W obecności władz 
samorządowych 
i rodzin, jubilaci 
otrzymali Medale 
za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie 
– odznaczenie 
państwowe nadawane 
przez Prezydenta RP.

Medal  ustanowiono  już w  1960  roku  jako  nagro-
dę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związ-
ku małżeńskim.  Już w  samym  kształcie  to  bardzo 

romantyczne  odznaczenie.  Stylizowana  gwiazda 
z  różą,  na  różowej  wstążce.  O  przyznanie medali 
urzędy stanu cywilnego wnioskują do wojewodów, 
którzy z kolei składają wnioski do prezydenta.

Zwyczajowo  medale  wręczane  są  po  upływie 
50 lat małżeństwa, ale zdarza się, że pary otrzymu-
ją  je  później. W  tym  roku  takie medale w  gminie 
Bychawa zostały przyznane 33 parom, zaś na uro-
czystość jubileuszu przybyło 20 par.

Akt  dekoracji  poprzedziła wzruszająca  ceremo-
nia  podziękowań.  Prowadząca  spotkanie  Regina 
Skoczylas, kierownik bychawskiego USC, poprosiła 

wyjątkowy jubileusz

Pół wieku razem

jubilatów o powstanie, podanie sobie prawych dło-
ni  i  powtarzanie  podziękowania  dla  swoich  mał-
żonków: W dniu naszych Złotych Godów wyrażam 
Ci Żono/Mężu serdeczne podziękowanie za okazaną 
miłość…

Po  podziękowaniu  nastąpił  akt  dekoracji,  któ-
rego w  imieniu  Prezydenta  RP  dokonał  burmistrz 
Janusz  Urban.  Okolicznościowe  dyplomy  i  róże 
wręczyli zastępca burmistrza Magdalena Kostruba 
i Artur Płaza – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Bychawie.

Co  roku  ten  szczególny  jubileusz  uprzyjemniają 
członkowie bychawskiego Klubu Seniora z opieku-
nem muzycznym p. Marcinem Mączką. Tym razem 
zaśpiewali  dla  jubilatów  piękną  wiązankę  złotych 
przebojów przygotowanych na tę wzruszającą oko-
liczność. Dziękujemy!

Spotkanie  upłynęło  w  przemiłej  atmosferze, 
przy  muzyce,  lampce  szampana  oraz  jubileuszo-
wym torcie.

�� Złoci Jubilaci 
50 lat i więcej

Zofia i Wiesław Duda 50-lecie
Zofia i Władysław Frączek 50-lecie
Barbara i Jerzy Kołodziejczyk 50-lecie
Wiesława i Wiesław Komorowscy 50-lecie
Marianna i Mieczysław Kośka 50-lecie
Alicja i Zbigniew Krzyżanowscy 50-lecie
Bogumiła i Stanisław Nyka 50-lecie
Kazimiera i Henryk Lebioda 50-lecie
Zofia i Ryszard Paczkowski 50-lecie
Maria i Ryszard Rzucidło 50-lecie
Wanda i Zygmunt Różyccy 50-lecie
Helena i Marian Rymarz 50-lecie
Zofia i Adam Sak 50-lecie
Michalina i Jan Spust 50-lecie
Teodozja i Józef Sulowscy 50-lecie
Irena i Czesław Szacoń 50-lecie
Halina i Henryk Wałachowscy 50-lecie
Zofia i Józef Warda 50-lecie
Anna i Waldemar Wolski 50-lecie
Janina i Zygmunt Żak 50-lecie
Lucyna i Mieczysław Budzyńscy 51-lecie
Jadwiga i Stanisław Chyża 51-lecie
Irena i Andrzej Sprawka 51-lecie
Krystyna i Marian Ciężak 52-lecie
Krystyna i Stanisław Kucia 53-lecie
Jadwiga i Marian Janusz 55-lecie
Helena i Eugeniusz Kryk 56-lecie
Anna i Jan Pyszniak 59-lecie
Janina i Stanisław Bednarczyk 60-lecie
Katarzyna i Aleksander Gajur 60-lecie
Genowefa i Bronisław Kosz 61-lecie
Janina i Stanisław Niedźwieccy 61-lecie
Anastazja i Stanisław Szewczyk 63-lecie

�� Oto przykład dobrych praktyk!
Środowiskowy Dom 
Samopomocy – dzienny 
ośrodek wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, 
Bychawskie Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych realizujące 
działania na rzecz lokalnej 
społeczności oraz Zespół Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego – 
placówka oświatowa. Co mają 
wspólnego działając w tak 
różnych obszarach i realizując 
tak różne zadania?

Chyba tylko tyle, że wszystkie znajdują się na te-
renie gminy Bychawa. Tylko i aż…, bo okazuje się, że 
przy współpracy  i  odpowiedniej  inicjatywie mogą 
robić  całkiem  fajne  rzeczy  i  realizować  szczytne 
cele  na  rzecz  innych  osób. Najważniejszy  jest  po-
mysł,  współpraca  i  zaangażowanie.  Taką  właśnie 
inicjatywę podjęły Kobiety Aktywne włączając się 
w projekt Kobieca Akademia Partycypacji (realizo-
wany przez Stowarzyszenie BONA FIDES z Lublina). 
Obrały sobie zadanie: zorganizowanie warsztatów 
dla osób niepełnosprawnych  i  ich rodzin oraz wo-
lontariatu.  Środowiskowy  Dom  realizując  działa-
nia na  rzecz osób niepełnosprawnych, chętnie się 
w nią włączył, natomiast młodzież ze szkoły wyka-
zała  szczere  chęci  i  zaangażowanie.  Dzięki  podję-
tej współpracy  zorganizowano w Środowiskowym 
Domu 3 spotkania warsztatowe prowadzone przez 
pielęgniarkę,  psychologa  i  dietetyka  dla  osób 

�� 10 października 
– Dzień Zdrowia 
Psychicznego

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia 
Psychicznego.  Ustanowiony  on  został  w  1992  roku 
przez  Światową  Federację  Zdrowia  Psychicznego, 
która postanowiła zwrócić szczególną uwagę na pro-
blematykę  zdrowia  natury  psychicznej,  dotychczas 
zbyt mało dostrzeganą. Głównym celem tych obcho-
dów jest zatem rozpowszechnianie wiedzy na ten te-
mat,  zwiększenie  świadomości  społecznej  oraz  za-
chęcanie  do  podejmowania  działań  na  rzecz  higie-
ny  psychicznej.  Jedna  na  cztery  osoby  doświadcza 
przynajmniej  raz w życiu kryzysu natury psychicznej, 
który  może  zdominować  raz  na  zawsze  nasze  życie, 
wymykając  się  spod  kontroli.  Warto  więc  podkre-
ślić  jak ważna  jest  edukacja  społeczna w  tym  zakre-
sie,  wiedza  jak  skutecznie  reagować  w  takiej  sytu-
acji, gdzie i w jaki sposób szukać efektywnej pomocy. 
Środowiskowy Dom Samopomocy każdego roku włą-
cza  się w  różny  sposób w  te  obchody  realizując wy-
żej wymienione  cele w  swoim  środowisku  lokalnym. 
Myśląc  o  szeroko  rozumianej  psychoedukacji  przed-
stawiono propozycję warsztatów do młodzieży  szkół 
średnich z Bychawy. Obejmowały one zaproszenie do 
Środowiskowego  Domu  na  spotkanie  o  charakterze 
edukacyjnym pt. Jesteśmy wśród was – wizerunek oso-
by z chorobą psychiczną, połączone z warsztatami rę-
kodzielniczymi z udziałem osób chorujących psychicz-
nie. Młodzież,  która  skorzystała  z  zaproszenia, miała 
okazję poznać  funkcjonowanie  tych osób oraz dzien-
nego ośrodka wsparcia jakim jest Środowiskowy Dom 
Samopomocy  w  Bychawie.  Dla  większości  młodych 
osób  było  to  pierwsze  tego  rodzaju  doświadczenie. 
Ponadto były też spotkania edukacyjne w ZS im. ks. A. 
Kwiatkowskiego prowadzone przez pracowników ŚDS 
(psychologa i pielęgniarkę) na temat zdrowia psychicz-
nego, połączone z lekcją tolerancji i akceptacji wobec 
osób chorujących psychicznie.

Korzystając  z  artykułu  niech  to  będzie  też  lekcja 
świadomości  dla  każdego  z  nas,  że  kryzys  psychicz-
ny i choroba może zdarzyć się każdemu w dowolnym 
momencie  życia  (przewlekły  stres,  konflikty,  utrata 
bliskiej osoby, przerastające nas oczekiwania otocze-
nia, przykre zdarzenia losowe). Obecnie nie jest wsty-
dem pójście do lekarza psychiatry czy psychologa ale 
wstydem  jest  nic  nie  robienie  z  problemem  i  choro-
bą, tym bardziej że dostępne są  instytucje świadczą-
ce  pomoc w  tym  zakresie m.in.  Środowiskowy  Dom 
Samopomocy w Bychawie.  Istnienie  takiego ośrodka 
wsparcia potwierdza,  że osoby borykające  się  z pro-
blemami natury psychicznej jak i ich rodziny maja pra-
wo do pomocy i wsparcia, jak również mają mieć swo-
je miejsce, gdzie mogą godnie i pod fachowym okiem 
zdrowieć.  Wszystkich  zainteresowanych  zapraszamy 
do  współpracy:  Środowiskowy  Dom  Samopomocy 
w Bychawie, ul. Pileckiego 20, tel. (81) 566 02 66.

Justyna Siek-Jacak

niepełnosprawnych, opiekunów oraz młodzieży. Na 
zakończenie  i podsumowanie zorganizowane zosta-
ło dla ww. grupy spotkanie piknikowe w Bychawskim 
Centrum  Kultury,  gdzie  dodatkową  atrakcją  były 

warsztaty  rękodzielnicze  i  zabawa  integracyjna 
przy  muzyce.  Dzięki  wspólnym  spotkaniom  nawią-
zano współpracę  która  szybko  zaowocowała…  jako 
że  Środowiskowy  Dom  odpowiedział  zaproszeniem 

skierowanym do  Stowarzyszenia  Kobiet Aktywnych 
na  i  imprezę  sportowo  –  integracyjną  pod  hasłem 
Sport dla każdego”. Celem była integracja w społecz-
ności  lokalnej uczestników ŚDS, zaś efektem dodat-
kowym dobra zabawa zarówno osób niepełnospraw-
nych jak i samych pań. Wyżej wymienione doświad-
czenia to nic innego jak tak zwane „dobre praktyki” 
w naszej społeczności lokalnej. Raz podjęta inicjaty-
wa nie zakończyła się ale owocuje i trwa nadal, a idea 
wolontariatu  będzie  kontynuowana.  Środowiskowy 
Dom  Samopomocy  w  Bychawie  związku  z  tym 
chciałby  serdecznie  podziękować  Bychawskiemu 
Stowarzyszeniu  Kobiet  Aktywnych  oraz  pani  M. 
Butrym  opiekunowi  wolontariuszy  z  Zespołu  Szkół 
im.  ks.  A.  Kwiatkowskiego  za  podjętą  współpracę 
i działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Justyna Siek-Jacak
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�� Nasza przygoda 
podróżowania 
camperem zaczęła 
się dokładnie 26 lat 
temu, kiedy to w lipcu 
1990 roku zakupiliśmy 
furgonetkę Peugeot J5, 
którą w sposób bardzo 
praktyczny umeblował 
mój mąż. Znalazło się 
w niej wszystko co 
niezbędne, nawet mała 
lodówka, nawiasem 
mówiąc polskiej 
produkcji.

Przez  dziesięć  lat  tak  wyposażonym  wehikułem 
przemieszczaliśmy  się  w  każdy  dłuższy  weekend 
po  różnych  regionach  Francji,  a  w  okresie  waka-
cji  udawaliśmy  się  albo  do  Polski  albo  do  innych 
krajów Europy.  Jako kielczanka  z urodzenia a kra-
kowianka  z  zaadoptowania  (studia  i  pierwsze  lata 
pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim)  przede  wszystkim  wybierałam  te 
bliskie mi regiony, a więc Tatry  i okolice Krakowa, 
a następnie Góry Swiętokrzyskie. To były te poby-
ty  docelowe,  ale  po  drodze  zatrzymywaliśmy  się 
na Górnym  i  Dolnym  Śląsku,  poznawaliśmy  te  re-
giony nie tylko od strony krajobrazowej, ale także 
tradycyjnej,  zabytkowej,  historycznej  i  kulinarnej. 

Do  dzisiaj  wspominamy  pierwsze  zwiedzania 
Wrocławia,  Opola,  Nysy,  Brzegu,  Mszany,  od-
krycie  Góry  Swiętej  Anny  z  Muzem  Powstańców 
Śląskich itd…

To były nasze pierwsze szlaki po Polsce, potem 
zmieniały  się  campery  na  bardziej  komfortowe, 
co umożliwiało nam docieranie do  coraz dalszych 
i  oddalonych  od  głównych  tras  miejsc.  Tak  więc 
doszły Bieszczady a wraz z nimi wypad do Lwowa, 
następnie  pobyty  nad  Bałtykiem  od  Szczecina 
do  Flomborku  z  przemieszczeniem  wodolotem 
do  Kaliningradu,  poznaliśmy  też  Podlaskie  z  po-
stojem w Białowieży  i wypadami  rowerowymi  do 
puszczy.  Przebyliśmy  również  szlak  tatarski,  gdzie 
poznaliśmy  fragment  naszej  historii  trwającej  od 
czasów  króla  Jana  III  Sobieskiego,  męża  ukocha-
nej  Marysieńki,  czyli  Marie-Casimire  d  Arquien, 
księżniczki francuskiej z Burgundii. Były też Mazury 
ze  Świętą  Lipką  i  Kanałem  Elbląskim,  Kaszuby 

Nasze wspomnienie z wędrówki camperem

Przystanek Bychawa

z Kartuzami i okolicznymi pozostałościami po forty-
fikacjach z czasów okupacji hitlerowskiej.

I tak z czasem nasze wypady do kraju nad Wisłą, 
choć tylko raz w roku, stawały się coraz dłuższe, co 
pozwalało  nam  i  pozwala  do  dziś  na  docieranie  do 
może mniej turystycznych, ale nie mniej  interesują-
cych regionów Polski.

Zatem  w  tym  roku,  po  tradycyjnym  pobycie 
w Kielcach,  udaliśmy  się  do  Zamościa, miasta,  któ-
re po raz pierwszy zwiedzałam 50 lat temu i można 
powiedzieć, że odkryłam je jeszcze raz. Słońce świe-
ciło  a  my  spacerowaliśmy  po  wspaniale  zadbanej 
renesansowej  starówce  i  nie mieliśmy wątpliwości, 
dlaczego nazywa się  to miasto „perłą polskiego  re-
nesansu”. A potem trasa nasza wiodła bocznymi dro-
gami i dzięki temu zachwycaliśmy się hektarami po-
krytymi malinowymi krzewami, można bez przesady 
powiedzieć, że  i wzrokowo  i  zapachowo  i  smakowo 
napawaliśmy się tymi owocami. Było to dla nas przy-
byłych  z  Burgundii,  regionu  pokrytego  winnicami, 

odkrycie przyjemne do tego stopnia, że postanowi-
liśmy w Gorzkowie pójść do  skupu  i  nabyć  kilka  ki-
logramów  tych  pachnących  owoców,  zainstalować 
się z kuchenką gazową i słoikami i przygotować słod-
kie zapasy, które  teraz pochłania na śniadanie albo 
na deser nasza dwuletnia wnuczka.  I  dlatego w  ta-
kich  sytuacjach  nasza  forma  podróżowania  umoż-
liwia  w  pełni  nie  tylko  korzystanie  z  otaczającego 
krajobrazu, kontaktów z mieszkańcami, ale także na 
wzbogacanie naszych codziennych doświadczeń. I to 
z tych powodów często zjeżdżamy z głównych dróg, 
oddalamy  się  od  wymienianych  w  przewodnikach 
miejscowości,  aby poznać  często mniej  znane,  albo 
prawie nieznane miejsca, które odkrywają nie tylko 
urocze zakątki, ale i rzeczy przyjemne dla podniebie-
nia,  które  też musi  być brane pod uwagę  szczegól-
nie jeśli podróżuje się z Francuzem. Na szczęście ten 
„mój” Francuz ma polskie korzenie, przy żonie poznał 
język polski, dlatego w naszym kraju czuje się prawie 
jak  u  siebie.  Jagody, maliny,  grzyby,  zupy,  kapusta, 
kotlet schabowy, nasz chleb razowy, no i oczywiście 
pierogi  a  do  tego  piwo  z  beczki,  to  jadłospis  doce-
niany i powtarzany, a więc z wyżywieniem nie mamy 
kłopotów.  Dlatego między  innymi  i  z  tego  powodu 
pobyt w Bychawie pozostawił u nas miłe wspomnie-
nia. Tym bardziej, że kiedy pojawiliśmy się w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie z tradycyjnym pytaniem, gdzie 
możemy się zatrzymać na jedną czy dwie doby, aby 
zwiedzić okolicę, w dziale promocji miasta dwie sym-
patyczne osoby natychmiast zaopatrzyły nas w nie-
zbędne materiały i wykonały kilka telefonów, byśmy 
mogli bez  zawadzania mieszkańcom, pozostać kilka 
dni. Dziękujemy im za to.  Dzięki gościnności Państwa 
Popławskich, bo  to oni udostępnili  nam miejsce na 
zaparkowanie naszego campera, mogliśmy pospace-
rować wokół zalewu, zwiedzić ruiny zamku, a także 
spróbować  dań  przygotowanych  w  kuchni  zajazdu 
„Parkowe Zacisze”, które polecamy innym.

Takie  gesty  czynione  wobec  poruszających  się 
camperami  są  bardzo  istotne  i  bardzo  przez  nas 

doceniane. To dzięki tej pomocy możemy oddalić się 
od  głównych  szlaków,  opuścić  przeludnione  i  bar-
dzo hałaśliwe  (tak  jak wszędzie, nie  tylko w Polsce) 
o tej porze roku campingi i przeżyć może mniej wy-
godnie,  ale  za  to  ciekawiej  pod  każdym względem 
naszą wędrówkę. Tak było w Bychawie, Zakrzówku, 
Drohiczynie,  Goniądzu,  Tykocinie,  Radzyniu 
Podlaskim, Augustowie  i  Studzienicznej, a  z powro-
tem w Puławach, Sandomierzu, Połańcu, Szydłowie 
(nazywanym  „polskim  Carcassone”),  Daleszycach, 
by  zakończyć  naszą  tegoroczną  podróż  kilkudnio-
wym postojem u  stóp Tatr  i  nad brzegiem Dunajca 
w Sromowcach.

Dwa  miesiące  upłynęły  szybko,  w  tym  roku  nie 
mieliśmy wspaniałej pogody, ale zostało to zrekom-
pensowane odkryciem nieznanych nam miejsc, spo-
tkaniem  sympatycznych  ludzi,  z  którymi  nie  tylko 
wymienialiśmy poglądy, ale od których dowiedzieli-
śmy się niemało o ich „wczoraj i dziś”. W ciągu dwóch 
miesięcy  robiliśmy  to  co  lubimy,  przemieszczaliśmy 
się z miejsca na miejsce, od czasu do czasu zmienia-
jąc  zaplanowany kierunek,  kierując  się nie  tylko  in-
formacjami  uzyskanymi  z  przewodników,  ale  także 
naszymi chęciami odkrywania.

Na pewno w przyszłym roku znów powrócimy do 
Polski, może na  krócej  a może na dłużej,  bo  zosta-
ło  jeszcze  wiele  rzeczy  do  zobaczenia.  Zatem  jesz-
cze raz dziękujemy tym wszystkim, którzy obdarzyli 
nas zaufaniem i umożliwili spędzenie kilku dni w ich 
miejscowości,  czy w  ich okolicy,  a  tu  szczególnie p. 
Monice  Głazik,  p.  Markowi  Matyskowi,  państwu 
Popławskim,  a  także  Panu  Grzegorzowi  Krawcowi 
z Urzędu Miejskiego w Zakrzówku.

I może wkrótce do zobaczenia! Nous pensons que 
peut-être à bientôt !

Anna Nawrocki,
emerytowana profesor języka polskiego 
na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon

�� Kolejna konferencja dla pracodawców w Bychawie
Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyła się październikowa 
konferencja w Bychawie 
dedykowana pracodawcom 
i przedsiębiorcom. 
Organizatorem seminarium 
był Powiatowy Urząd Pracy 
w Lublinie oraz bychawska Filia.

Na spotkanie w Bychawskim Centrum kultury przy-
było  kilkudziesięciu  pracodawców,  zainteresowa-
nych  skorzystaniem  przy  zatrudnianiu  pracowni-
ków  z  różnych  form  wsparcia  z  krajowych  i  unij-
nych  funduszy. W seminarium udział wziął  starosta 
powiatu  lubelskiego  p.  Paweł  Pikula.  Urząd Miejski 

w  Bychawie  reprezentowany  był  przez  burmistrza 
Janusza  Urbana  oraz  naczelnik  Wydziału  Oświaty 
Spraw  Społecznych  i  Organizacyjnych  p.  Agnieszkę 
Szacoń. Jako pierwsza głos zabrała mł. chor. Lucyna 
Włada  (na  zdjęciu)  z  Aresztu  Śledczego w  Lublinie, 
która przybliżyła warunki  zatrudniania osadzonych. 
Zachęcała  obecnych  pracodawców  do  nawiązania 
w  tym  zakresie  współpracy  z  lubelskim  aresztem. 
Zatrudnianie  osadzonych  jest  najlepszą  formą  ich 
resocjalizacji. Uczy odpowiedzialności, sumienności, 
pozwala również regulować zobowiązania finansowe 
osadzonych  np.  alimenty. W  chwili  obecnej  na  ok. 
340 osadzonych w lubelskim areszcie, pracuje około 
240. Większość  zatrudniana  jest w  samej placówce 
przy różnych pracach porządkowych, remontowych, 
ale  na  zewnątrz wychodzi  ponad  100  osób  –  część 

pracuje  w  szpitalach,  fundacjach,  instytucjach  pu-
blicznych. Kilkadziesiąt osób z lubelskiego aresztu za-
trudnionych jest przez prywatnych przedsiębiorców, 
m.in. w branży spożywczej.

Pani  Włada  przedstawiła  korzyści  płynące  z  za-
trudniania osadzonych. Należą do nich, między inny-
mi, takie udogodnienia: przepisy prawa pracy stosu-
je się w tylko ograniczonym zakresie (dot. czasu pra-
cy i BHP), wynagrodzenie przysługuje skazanym tylko 
za pracę wykonaną (za wszelkie nieobecności praco-
dawca nie ponosi kosztów), nie stosuje się okresów 
wypowiedzenia  (w  każdej  chwili  można  zrezygno-
wać  ze  świadczenia  pracy  przez  skazanych)  oraz  to 
że  tytułu kosztów zatrudnienia osób pozbawionych 
wolności przedsiębiorca otrzymuje  ryczałt w wyso-
kości  20%  wartości  wynagrodzeń  przysługującym 

zatrudnionym osobom. Warto zauważyć, przy zatrud-
nianiu, osadzony nie jest stroną – pracodawca umo-
wę o zatrudnieniu podpisuje z aresztem. Pracodawcy 
zainteresowani  nawiązaniem  współpracy  w  tym 

zakresie, proszeni są o kontakt z Aresztem Śledczym 
w Lublinie.

Następnie  głos  zabrała  p.  Grażyna  Gwiazda,  dy-
rektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Lublinie, 

która  zaprezentowała  aktualne  możliwości  zatrud-
nienia  bezrobotnych  w  ramach  subsydiowanych 
form  wsparcia.  Ich  wachlarz  jest  bardzo  szeroki. 
Są to staże, prace  interwencyjne, roboty publiczne, 
prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wy-
posażenia  lub  doposażenia  stanowiska  pracy,  dofi-
nansowanie  wynagrodzenia  za  zatrudnienie  bezro-
botnego, który ukończył 50. r.ż., refundacja kosztów 
zatrudnienia  skierowanego  bezrobotnego  w  wieku 
do 30. r.ż. i inne.

Trzecią  prelegentką  była  p.  Paulina  Drążyk 
z  Lokalnej  Grupy  Działania  „Kraina  wokół  Lublina”, 
która  przedstawiła  formy  wsparcia  przedsiębior-
ców  w  ramach  nowego  programu  LEADER  na  lata 
2014-2020.

Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja.
Monika Głazik

�� Gminne Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 
w pływaniu
14 listopada na basenie przy 
ZS w Bychawie odbyły się 
Gminne Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w pływaniu. 
W zmaganiach sportowych 
wzięło udział 63 uczestników: 
42 dziewczynki i 21 chłopców.

Uczniowie ścigali się na dystansie 25 i 50-metro-
wym w kategorii indywidualnej, stylem: dowolnym, 
grzbietowym i klasycznym.

Organizatorem  zawodów  był  Uczniowski  Klub 
sportowy  „Podkowa”  działający  przy  Szkole 
Podstawowej  w  Bychawie.  Patronatem  zawody 
objął  Burmistrz  Bychawy,  który  wspólnie  z  Radą 
Rodziców  SP  w  Bychawie,  ufundował  medale  dla 
wszystkich uczestników.

Dzieci  mogły  wziąć  udział  w  zawodach  dzię-
ki  temu,  że  uczestniczyły  przez  cały  rok  w  zaję-
ciach z pływania pt. Umiem pływać sfinasowanych 
przez Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki  oraz  Gminę 
Bychawa.

Mamy nadzieję, że i w przyszłym roku Burmistrz 
Bychawy wygospodaruje  fundusze,  aby  dzieci mo-
gły  dalej  doskonalić  swoje  umiejętności.  A  za  ten 
rok dziękujemy!

Dziękuję  za  pomoc  w  organizacji  zawodów:  za-
stępcy  burmistrza  p.  Magdalenie  Kostrubie,  ra-
townikowi  p.  Robertowi  Daśko,  nauczycielom  wy-
chowania  fizycznego  –  p.  Krystynie  Kostrzewskiej, 
Beacie  Kot,  p.  Andrzejowi Miszczakowi,  Januszowi 
Flisowi oraz sekretarz zawodów p. Monice Ziętek.

Anna Nawrocka
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�� Podsumowanie BLKS „ Granit” – Junior młodszy
Za nami runda jesienna sezonu 
piłkarskiego 2016/2017. 
Czas na krótkie podsumowanie 
osiągnięć drużyny piłkarskiej 
(chłopcy z rocznika 2000-2003) 
grającej w Lubelskiej Lidze 
Juniorów Młodszych gr. 1.

Młodzi piłkarze w 11 rozegranych spotkaniach od-
nieśli 9 zwycięstw, 1 remis i 1 porażkę, co dało im 
28  punktów!  Bilans  bramkowy  53  –  19! Uzyskane 
wyniki  pozwoliły  zająć  drugie  miejsce  w  tabeli. 
Do  prowadzącej  Stali  Poniatowa  straty  jest  tylko 
dwa punkty! W  rundzie wiosennej  z  rówieśnikami 
Stali, mecz odbędzie się u siebie, więc będzie szan-
sa na odrobienie zaległości.

Po okresie  roztrenowania  przyszedł  też  czas  na 
odrobinę rozrywki i przyjemności. W ostatni wtorek 
listopada drużyna wybrała się do Lublina na kręgle.  Dzięki uprzejmości p. Adama Małeckiego transport 

był gratisowy, za co serdecznie dziękujemy!
Do zobaczenia na treningach w lutym!

�� 11 Listopada i Mikołajki pod siatką
Bychawska Podkowa
Jak co roku 11 listopada miłośnicy siatkówki spotyka-
ją się w Bychawie na Turnieju o Bychawską Podkowę. 
Tegoroczny turniej miał bardzo mocną obsadę ponie-
waż gościliśmy między innymi drużynę CKFiS Bełżyce 
grającą obecnie w III lidze. Mecze stały naprawdę na 
wysokim  poziomie  i  obfitowały w  długie wymiany. 
Nie  zabrakło  soczystych  ataków,  spektakularnych 
obron  i  technicznych  zagrań.  Do  historii  przejdzie 
drugi set pomiędzy Granitem a CKFiS. Od stanu 10:24 
rozpoczęła  się pogoń Granitu,  trwała ona do stanu 
25:24, niestety ostatnie punkty padły łupem druży-
ny z Bełżyc, co w efekcie dało im zwycięstwo w ca-
łym  turnieju.  Drugie  miejsce  zajęła  drużyna  BLKS 
Granit Bychawa,  trzecią  lokatę wywalczyła drużyna 
z Komendy Wojewódzkiej Policji grająca pod nazwą 
Kursor Lublin. Mimo ambitnej postawy młodzi  siat-
karze z KWIATKA zajęli czwarte miejsce. 
Oto  wyniki  poszczególnych  meczów:  ZS  KWIATEK–
BLKS GRANIT  0:2  (13:25,  24:26),  KURSOR-CKFiS  1:2 
(31:29,  15:25,  15:17,  GRANIT-KURSOR  2;0  (25:16, 

25:22),  CKFiS  –  ZS  KWIATEK  2:0  (25:13,  25:18), 
ZS KWIATEK – KURSOR 0:2 (22:25, 22:25), GRANIT –
CKFiS 0:2 (19:25, 25:27). Składam serdeczne podzię-
kowania  Dyrektorowi  ZS  im  ks.  A.  Kwiatkowskiego 
Henrykowi  Dudziakowi  za  udostępnienie  hali, 
Rysiowi Adamczykowi  i Piotrkowi Skórce za  sędzio-
wanie  oraz  Waldkowi  Włodarczykowi  za  pomoc 
w organizacji  Turnieju. Patronat honorowy nad  im-
prezą objął Burmistrz Janusz Urban.

Mikołajki
Tradycyjnie w okolicach MIKOŁAJEK na turnieju piłki 
siatkowej spotykają się kobiety. Bardzo się cieszę że 
kobiety albo jak kto woli dziewczęta mają ochotę na 
spędzenie  wolnego  czasu  na  sportowo.  Szczególne 
słowa  uznania  należą  się  drużynie  Absolwentek 
ZS  im.  ks.  A.  Kwiatkowskiego  w  Bychawie  za  to, 
że mimo ukończenia  szkoły, w niektórych przypad-
kach już studiów zechciały wrócić do swojej „starej 
szkoły”  i  zagrać  z  młodszymi  koleżankami.  Szkoda 
tylko,  że  tak  mało  kibiców  oglądało  te  niezwykle 

zacięte  spotkania.  O  końcowej  kolejności  decydo-
wały  naprawdę  detale.  Najbardziej  zdeterminowa-
ną drużyna były wspomniane wcześniej Absolwentki 
Kwiatka, które w meczu decydującym o podziale me-
dali wykazały  się nie  lada wyczynem. Przegrywając 
drugiego seta 8 do 20 z Absolwentkami Gimnazjum 
z  Krzczonowa  zdołały  go wygrać  do  20  pieczętując 
zwycięstwo w całym turnieju. Drugie miejsce wywal-
czyły siatkarski z KWIATKA, a trzecie Absolwentkami 
Gimnazjum  z  Krzczonowa,  który  serdecznie  dzię-
kuję  za  przyjęcie  zaproszenia.  Komplet  wyni-
ków:  KWIATEK  –  Absolwentki  KWIATKA  2:1  (18:25, 
23:25,  15:4),  KWIATEK  –  Absolwentki  Gimnazjum 
z Krzczonowa 1:2 (25:21, 14:25, 14:16), Absolwentki 
Gimnazjum  z  Krzczonowa  –  Absolwentki  KWIATKA 
0:2  (17:25,  20:25).  Skład  zwycięskiej  drużyny:  Ola 
Stelmach,  Kasia  Kuśmierz,  Milena  Małek,  Monika 
Szacoń, Iwona Kryk, Ola Żołynia. Dziękuję Michałowi 
Pawłowskiemu oraz Kamilowi Kukurykowi za sędzio-
wanie turnieju.

Jarosław Pawłowski

�� Młodzicy BLKS Granit 
podsumowali sezon. 
Rozgrywki zakończyli 
na pudle :)

Po  zakończonym  w  czerwcu  sezonie  piłkarskim 
2015/16  i  trzydziestu  dniach  regeneracji  i  odpo-
czynku od piłki, zespół młodzików Granitu Bychawa 
rozpoczął przygotowania do nowych rozgrywek pił-
karskich 2016/17 pod patronatem LZPN.

Zawodnicy  tej  kategorii  wiekowej  szkolą  swoje 
umiejętności sportowe praktycznie w tym samym 
składzie:  bramkarze  Sz.  Karsai-Flis, W.  Długoszek, 
M.  Borowski,  M.  Szmit;  obrońcy:  M.  Wójcicki, 
K.  Suarez  Kalicki,  J.  Golan,  M.  Głąb,  H.  Holweg, 
B.  Chemperek,  P.  Sokół,  N.  Frant;  pomocnicy: 
Ł. Marzec, D. Sprawka, D. Zarzeczny, K. Karmiński, 
K. Osmoliński, M. Podolski; napastnicy: M. Pawelec, 
Ł. Wożniak. Nowym zawodnikiem jest P. Sokół, któ-
ry wraz z D. Zarzecznym dojeżdża na zajęcia i mecze 
aż z Batorza.

Treningi  ruszyły  z  początkiem  sierpnia,  a  swój 
pierwszy testowy mecz Granit Bychawa rozegrał na 
wyjeździe już 8 sierpnia z rówieśnikami z Akademii 
Footbolisty Głusk, który zakończył się zwycięstwem 
naszych zawodników 1:12. Kolejny mecz w ramach 
przygotowań do Lubelskiej Ligii Młodzików, Granit 
Bychawa  rozegrał  również  na  wyjeździe,  tym  ra-
zem przeciwnikiem był Avenir  Jabłonna,  z którym 

odniósł zwycięstwo 1:16. W trzecim z kolei meczu 
sparingowym  młodzi  bychawscy  piłkarze  spotkali 
się z Piaskovią Piaski, z którą wygrali 4:7. Tuż przed 
rozpoczęciem  oficjalnych  rozgrywek  ligowych 
nasz zespół odniósł wysokie zwycięstwo w Meczu 
Przyjaźni,  z  bychawskimi  Orlikami,  którzy  mimo 
młodego wieku, zaprezentowali naprawdę wysokie 
umiejętności  piłkarskie.  Zwycięstwa, niesamowita 
skuteczność strzelecka i świetna gra napawała na-
szych zawodników radością, dużą pewnością siebie 
i niecierpliwością gry przed rozgrywkami ligowymi.

Na  pierwszy  mecz  sezonu  2016/17  zespół 
Granitu  Bychawa  wyjechał  do  Kraśnika,  by  zmie-
rzyć się z miejscową Tęczą, mecz był dość trudny, 
ciężko  było  przebić  się  przez  defensywę  przeciw-
nika,  jednak w  20. minucie  sposób  na  pokonanie 

bychawski sport

Nasza droga na podium!

bramkarza Tęczy znalazł M. Podolski, dobijając strzał 
jednego z naszych napastników. Gdy wydawało się, 
że 3 punkty powędrują do Bychawy, na kilka minut 
przed końcem, straciliśmy bramkę w kuriozalnej ak-
cji!  Szybko  ruszyliśmy  do  odrabiania  strat,  lecz  na 
zwycięstwo zabrakło  już czasu  i mecz zakończył  się 
remisem 1:1.

W  drugim  meczu  podejmowaliśmy  Janowiankę 
Janów  Lub.,  spotkanie  lepiej  ułożyło  się  dla  gości, 
którzy  zdołali  pokonać  W.  Długoszka,  i  gdy  wyda-
wało się, że na przerwę będziemy schodzić ze stra-
tą gola, bramkę kontaktową zaliczył M. Pawelec po 
potężnej „bombie” i świetnym prostopadłym poda-
niu  Ł. Woźniaka.  Drugą  odsłonę meczu  rozpoczęli-
śmy o wiele lepiej, a bardzo dobrą grę podkreśliliśmy 
golem Ł. Woźniaka na 2:1. Niestety, niedługo później 

Janowianka  wyrównała  wynik  spotkania. Mimo  to, 
świetna gra naszych zawodników pozwalała wierzyć, 
że  kolejne  gole  dla  Granitu  są  tylko  kwestią  czasu, 
niestety na przeszkodzie stawały dwa razy poprzecz-
ka i słupek bramki przeciwników – ostatecznie więc 
mecz zakończył się wynikiem 2:2 i podziałem punk-
tów. Skuteczność, którą imponowaliśmy w meczach 
sparingowych, póki co zawodziła, dopiero w trzecim 
meczu o stawkę mogliśmy cieszyć się ze zwycięstwa 
i kilku ustrzelonych zdobyczy bramkowych: nasi za-
wodnicy zaaplikowali aż 6 goli Akademii Footbolisty!

W  kolejnym  meczu  podejmowaliśmy  MUKS 
Kraśnik,  lidera  aktualnych  i  poprzednik  rozgrywek 
Młodzików LZPN. Mimo, że nasi rywale nie pozwalali 
na wiele, to zagraliśmy bardzo dobry mecz: byliśmy 
zorganizowani w grze, konsekwentnie realizując wy-
ćwiczone schematy, nie doprowadzaliśmy do chaosu 
po straconym golu, lecz nieco przestraszeni w defen-
sywie,  doznaliśmy  pierwszej,  niestety wysokiej  po-
rażki w  lidze  (8  straconych goli,  strzelając przy  tym 
jeden). Naszych piłkarzy należy jednak pochwalić za 
pomysłowość i konsekwencję w grze, mimo porażki, 
podnieśliśmy rękawicę rzuconą przez rywali i mogli-
śmy schodzić z boiska z podniesioną głową. Brawo za 
świetną akcję Ł. Woźniaka i M. Pawelca, który pora-
dził sobie z dwoma obrońcami na „plecach”!

W  piątym  meczu  o  punkty  trafiliśmy  na  Stal 
Poniatową. Na prowadzenie wyszliśmy już w pierw-
szej minucie meczu, kiedy to z rzutu karnego podyk-
towanego za faul na D. Sprawce, celnie przymierzył 
K.  Osmoliński.  Niestety,  kolejne  minuty  były  co-
raz  cięższe,  zawodnicy  Stali  coraz  bardziej  naciskali 
na naszą defensywę, sprawdzając tym samym formę 

naszego golkipera Sz. Karsai-Flisa. Udało  się  jednak 
przetrwać ataki rywali i na przerwę zeszliśmy z jed-
nobramkową  zaliczką. Mieliśmy  chwilę,  aby  ochło-
nąć  i  obrać  skuteczną  taktykę  na  drugą  część  spo-
tkania, którą rozpoczęliśmy od razu narzucając swój 
styl gry: rośli zawodnicy mieli trudności z naszą grą 
krótkimi podaniami i akcjami „ze skrzydeł” i niedłu-
go czekaliśmy na efekty naszych działań: M. Podolski 
przerzucił  piłkę  na  lewą  stronę  do  Ł. Marca,  który 
po szybkim rajdzie flanką, posłał precyzyjne dośrod-
kowanie na nogę M. Pawelca  i 2:0, na 3:0 podwyż-
szył  Ł. Woźniak,  który wykorzystał  świetne prosto-
padłe  podanie  M.  Pawelca.  4:0  to  znowu  zasługa 
Ł. Marca,  który  ponownie  popisał  się  precyzyjnym 
dośrodkowaniem i ponownie M. Pawelca, który ude-
rzeniem głową po raz drugi wpisał się na listę strzel-
ców. W  czasie,  gdy  na  boisku  przebywali  zawodni-
cy  rezerwowi,  Stal  Poniatowa  zdobyła  honorową 
bramkę,  jednak  radość  gospodarzy  szybko  ostudził 
D.  Zarzeczny,  popisując  się  precyzyjnym  strzałem 
pod poprzeczkę, ustalając wynik 1:5.

I  tak  zdobyliśmy  podium!  Po meczach  ligowych, 
tabela końcowa przedstawia się następująco:
�» 1. ULKS Dierzkowice 21 punktów
�» 2. MUKS Krasnik 18 punktów
�» 3. Granit Bychawa 11 punktów
�» 4. Tęcza Kraśnik 10 punktów
�» 5. Janowianka Janów Lubelski 8 punktów
�» 6. Akademia Footbolisty Głusk 6 punktów
�» 7. Stal Poniatowa 5 punktów
�» 8. Avenir Jabłonna 1 punkt.

Artur Frączek

�� Tenis stołowy 
dla dorosłych

19.11.2016  roku  o  godz.  9.00  dzięki  uprzejmo-
ści  pani  dyrektor  Małgorzaty  Tudrujek  w  Szkole 
Podstawowej  w  Bychawie  odbyły  się Mistrzostwa 
Bychawy dla dorosłych w Tenisie Stołowym o Puchar 
Burmistrza p. Janusza Urbana. Wszyscy tenisiści ry-
walizowali  w  jednej  grupie.  Do  turnieju  zgłosiło 
się  10  zawodników  z  Bychawy, Woli  Gałęzowskiej 
i Giełczwi. Chociaż sportowcy byli w różnym wieku, 
to nie zabrakło dobrej zabawy.

Oto oficjalne wyniki:
�» 1. Karol Styk – Bychawa
�» 2. Radosław Adamiak – Giełczew
�» 3. Grzegorz Wieczorkiewicz – Bychawa
�» 4. Przemysława Sękowski – Bychawa
�» 5. Michał Kasperski – Bychawa
�» 6. Paweł Prącik – Bychawa
�» 7. Waldemar Walczak – Wola Gałęzowska
�» 8. Grzegorz Łapiński – Bychawa
�» 9. Kazimierz Walczak – Wola Gałęzowska
�» 10. Mariusz Cymerman – Bychawa

Andrzej Miszczak

 
©

m
at

er
iał

y a
ut

or
a

 
©

m
at

er
iał

y a
ut

or
a

 
©

m
at

er
iał

y a
ut

or
a

mieszkańcy mieszkańcy

Głos Ziemi Bychawskiej  |  grudzień 2016 nr 9 (280)Głos Ziemi Bychawskiej  |  grudzień 2016 nr 9 (280) 1918



�� Kolebką ruchu 
spółdzielczego jest 
przemysłowa Anglia, 
gdzie w połowie 
XIX wieku powstało 
pierwsze wzorcowe 
osiedle robotnicze, 
a w 1890 roku weszła 
w życie ustawa 
o mieszkalnictwie 
klas pracujących, 
która jest modelowa 
dla podobnych praw 
konstytucyjnych na 
kontynencie Europy.

Pierwsze  próby  założenia  spółdzielni  mieszkanio-
wej na ziemiach polskich były czynione w Krakowie 
w  1897  r.,  jednak  większa  skutecznością  wy-
kazała  się  urzędnicza  Spółdzielnia  Budowlano-
Mieszkaniowa  powołana  do  życia  w  Tczewie  26 
sierpnia 1898 r., która już w dwa lata później odda-
ła do użytku cztery budynki mieszkaniowe istnieją-
ce do dzisiaj.

Inicjatywa  założenia  naszej  Spółdzielni  po-
wstała  w  1966  r.  Wówczas  to  19  osób  utworzy-
ło  Komitet  Założycielski  Powiatowej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Jego skład był następujący: Tadeusz 
Świderski,  Gustaw  Malikowski,  Ryszard  Wójcik, 
Halina  Surma,  Adam  Dziaduch,  Karol  Zalewski, 
Marian Stoczkowski, Władysław Ogórek, Waldemar 
Wasilik,  Tomasz  Wieczorkiewicz,  Bolesław 
Białas,  Tadeusz  Szajner,  Stanisław  Nyka,  Janina 
Siczek,  Halina  Molenda,  Wacława  Kiełbowicz, 
Zofia  Samborska,  Aleksandra  Wlaszczyk,  Zofia 
Szymańska.  W  dniu  6  czerwca  1966r  odbyło  się 
pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Komitetu 
Założycielskiego,  na  którym  zatwierdzono  pierw-
szy  statut  Spółdzielni.  Prezydium  Powiatowej 
Rady  Narodowej  przyjęło  inicjatywę  zarejestro-
wania Spółdzielni po uzyskaniu zgody Centralnego 
Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego 
Oddział w Lublinie w  formie oświadczenia o celo-
wości powstania  takiej spółdzielni w naszym mie-
ście  uzasadniając  perspektywą  rozwoju  Bychawy 
jako miasta powiatowego oraz potrzebami miesz-
kaniowymi ludności pracującej.

Dzień 9 grudnia 1966 roku uważa się za począ-
tek  istnienia  naszej  Spółdzielni  ponieważ  tego 
dnia  Sąd  Powiatowy  w  Lublinie  dokonał  jej  reje-
stracji.  Pierwszy  zarząd  Spółdzielni  stanowili  trzej 

członkowie założyciele, a byli to: Ryszard Wójcik – 
prezes Zarządu, Karol Zalewski – członek Zarządu, 
Tadeusz Świderski – członek Zarządu.

Spośród  członków  założycieli  wyłoniono  Radę 
Nadzorczą,  która  w  dniu  20  października  1968  r. 
podjęła  Uchwałę  w  przedmiocie  nabycia  działki 
pod  budowę  pierwszego  budynku  (obecnie  przy 
ul.  Piłsudskiego 38),  który  został oddany do użyt-
ku w 1970 r.

21 maja  1971  r.  na  podstawie  aktu  notarialne-
go  Spółdzielnia  stała  się  wieczystym  użytkowni-
kiem  sąsiedniej  działki,  na  której  został  wybudo-
wany  drugi  budynek  (ul.  Piłsudskiego  40)  oddany 
do  użytku w  1972  r.  Razem  oddano  40 mieszkań 
w technologi tradycyjnej z elementami żelbetono-
wymi. Władze  Gminy  przystąpiły  do wywłaszcze-
nia gruntów pod dalsze budownictwo spółdzielcze 
pozyskując  tereny  przy  obecnej  ul.  Piłsudskiego, 
bliżej  rzeki  Kosarzewki,  pozostawiając  jednak  in-
dywidualną  zabudowę  na  froncie  ulicy  od  banku 
do  tzw.  Promienia.  W  ramach  realizacji  II  etapu 
planu budownictwa mieszkaniowego w 1974 roku 
oddano  do  użytku  pierwszy  budynek  z  kotłownią 
osiedlową.

W latach 1975–1978 powstały cztery identyczne 
dwuklatkowe trzydziestorodzinne budynki w tech-
nologii  uprzemysłowionej  typu  Żerań.  Razem  sta-
nowiło  to  165  mieszkań  o  łącznej  powierzchni 
8,5  tys.  m².  Częściowo  zaspokoiło  to  narastające 
potrzeby mieszkaniowe naszej społeczności.

Na skutek zmian wprowadzonych w podziale ad-
ministracyjnym kraju od 1 stycznia 1976r zniknęły 
powiaty, więc i w nazwie naszej Spółdzielni skreślo-
no przymiotnik „Powiatowa”.

Potem  nastąpiła  kilkuletnia  przerwa  w  konty-
nuowaniu budownictwa  spółdzielczego w naszym 
mieście.

W 1984 roku rozpoczęto przygotowania do III eta-
pu budownictwa spółdzielczego. Wywłaszczono  te-
reny od frontowej strony ul. Piłsudskiego od banku 
do posiadłości,  która była własnością Pani  Frączek. 
Przygotowano  dokumentację  nowej  kotłowni  oraz 
pięciu  budynków  z  usługami  w  parterze,  co  razem 
dawało 124 mieszkania. Przygotowanie i pozyskanie 
wykonawcy  III  etapu  planowanej  inwestycji  zajęło 
prawie 2  lata. Pierwszy budynek oddano do użytku 
w 1989 r. ostatni w 1992 r. Budynki były kredytowa-
ne przez państwo tzw. kredytami „starego portfela”. 
W latach 1978–1979 Spółdzielnia przejęła do dalszej 
realizacji  dwa  budynki  przy  ul.  Kopernika.  Budowę 
rozpoczęła administracja rządowa ale dalsze kredy-
towanie tego typu  inwestycji było prawnie niemoż-
liwe  stąd  nastąpiło  jej  przejęcie  przez  Spółdzielnię. 
Oddano i zasiedlono 36 mieszkań z klucza rządowego 
i partyjnego.

W  latach  1988–1989  powstała  tzw.  inicjatywa 
budownictwa zakładowego. Ówczesne zakłady pra-
cy  takie  jak OSP Osowa,  LZNS Bychawa  ,  Komenda 
Policji  i  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej 
przygotowały  tereny  i  dokumentację  pod  trzy  bu-
dynki.  Po  zmianie  przepisów  rozpoczęte  przez  te 
instytucje  inwestycje  nie  mogły  być  kredytowane, 
w związku z tym Spółdzielnia przejęła całe zadanie. 
W latach 1990-1991 oddano do użytku 67 mieszkań 
zasiedlonych  z  list  typowanych  przez  w/w  zakłady 
pracy.  Budowę  prowadzono  w  latach  drakońskich 
odsetek od kredytów, co odbiło się później na wiel-
kości wkładów budowlanych do spłaty przez lokato-
rów zasiedlonych mieszkań.

Od  1992  roku  inwestycje  mieszkaniowe  prowa-
dzone  były  za  własne  środki  przyszłych  lokatorów 
wspierane  indywidualnymi  kredytami  zabezpieczo-
nymi  hipoteką.  Ten  typ  budownictwa  trwa  do  dzi-
siaj.  Od  1993r  do  2002  oddaliśmy  do  użytku  151 

mieszkań i od tamtego czasu nie prowadzimy inwe-
stycji  mieszkaniowych  z  powodu  braku  na  ten  cel 
uzbrojonych  terenów oraz  braku większego  zainte-
resowania  nabyciem  nowych  mieszkań.  Potrzeby 
mieszkaniowe pokrywa wtórny rynek mieszkaniowy.

Na  dzień  31  grudnia  2015  r.  Spółdzielnia  jest 
współwłaścicielem  21  budynków  wielorodzin-
nych,  w  których  jest  587  mieszkań  o  powierzchni 
29268 m²,  23  lokale  użytkowe  o  powierzchni  1413 
m².  Posiadamy  trzy  olejowe  kotłownie  osiedlowe 
o łącznej mocy 4325 KW. W 2003r dokonaliśmy wy-
dzielenia 16 jednobudynkowych działek gruntowych 
oraz  3  dwubudynkowych.  Razem  wykupiliśmy  na 
własność 2,56 ha gruntów. Posiadamy 4,83 ha grun-
tów w wieczystym użytkowaniu od Gminy Bychawa. 
Mieszkania, którymi zarządza Spółdzielnia posiadają 
różny status prawny od odrębnej własności do spół-
dzielczego i lokatorskiego prawa do lokalu. Wartość 
majątku na dzień 31.12.2015 wynosi 14 214 624 zł. 
Według  ewidencji  ludności  1/3  mieszkańców 
Bychawy to lokatorzy Spółdzielni. Ponad 7-hektaro-
we  zagospodarowane  tereny  Spółdzielni  stanowią 
między innymi wizytówkę naszego pięknego miasta.

Spółdzielnia  funkcjonuje  na  podstawie  ustawy 
Prawo Spółdzielcze, a od 2000 r. dodatkowo na pod-
stawie  Ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych. 
Reprezentowana  jest przez 3-osobowy Zarząd, któ-
rego Prezesi na przestrzeni  lat 1966–1989  zmienia-
li  się  co 2–3  lata.  Co  cztery  lata  zmieniały  się  skła-
dy Rad Nadzorczych. Dziś po 50 latach możemy po-
wiedzieć,  że  około  30%  członków  spółdzielni  brało 
udział  we  współrządzeniu  Spółdzielnią.  Prezesami 
Zarządów w poszczególnych latach byli:
�» 1966 – 1969 Ryszard Wójcik,
�» 1969 – 1970 Aleksander Kryska,
�» 1970 – 1972 Mieczysław Pałubski,
�» 1973 – 1975 Waldemar Wasilik,
�» 1975 – 1978 Zygmunt Klimek,
�» 1978 – 1981 Zenon Pikur,
�» 1981 – 1984 Kazimierz Rakuś,
�» 1984 – 1986 Jerzy Stachyra,
�» 1986 – 1989 Stanisław Sawecki,
�» od 15.02.1989 do dzisiaj – Zofia Kulik.
Z 19 założycieli żyje do dzisiaj 7 członków, a mia-

nowicie:  Karol  Zalewski,  Marian  Stoczkowski, 
Waldemar  Wasilik,  Tomasz  Wieczorkiewicz, 
Stanisław  Nyka,  Halina  Molenda,  Aleksandra 
Kucharska z d. Wlaszczyk. Na ich ręce, w dniu jubile-
uszu składamy podziękowanie za podjecie inicjatywy 
założenia Spółdzielni.

Spółdzielnie  mieszkaniowe  tak  jak  całe  nasze 
państwo  przechodziły  transformację  ustrojową. 
Nowelizacji  uległy  ustawy  ze  szkodą  dla  właścicie-
li  mieszkań,  co  powodowało  w  określonym  czasie 
nieuzasadnioną  krytykę  w  stosunku  do  zarządów 
spółdzielni.

Dziś przyszło nam działać w szczególnie skompli-
kowanych  warunkach  stworzonych  przez  dominu-
jącą  część  środowisk  politycznych  i  lobby  prywat-
nych  interesów deweloperów zabiegających o zyski 
ze strefy mieszkalnictwa. Środowiska te najchętniej 
pozbyłyby  się  spółdzielczości mieszkaniowej  –  stąd 
ciągłe próby manipulowania legislacją, psucia prawa 
i  stwarzania  coraz  trudniejszych  warunków  dla  tej 
formy społecznej inicjatywy.

Mieszkanie  jest  podstawową  potrzebą  człowie-
ka  ale  jego  zdobycie  i  utrzymanie  często  przekra-
cza  możliwości  uboższej  części  społeczeństwa. 
Mieszkalnictwo  jako  problem  społeczny  powinno 
być  traktowane  kompleksowo  jako  tworzenie  śro-
dowiska sprzyjającego rozwojowi człowieka. Władze 
publiczne (rządowe i lokalne) nie mogą uchylać się od 
odpowiedzialności  za  rozwiązywanie  kwestii miesz-
kaniowej,  do  czego  obliguje  je  art.  75  Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej.

My  mieszkańcy  naszego  miasta  powinniśmy  re-
alizować wartości wymierne  jak  i wyższe konieczne 
do właściwego funkcjonowania spółdzielni, aby war-
tością  nadrzędną  było  nasze  szczęście  postrzegane 
jako dobre życie. W dniu naszego jubileuszu życzymy 
sobie wzajemnie szczęścia,  troski o wspólne dobro, 
prospołecznych postaw, zgody i jedności w działaniu 
by móc je spożytkować dla wspólnego dobra.

18.09.2016 organy samorządowe Spółdzielni zor-
ganizowały  piknik  spółdzielców  z  okazji  jubileuszu. 
Członkowie  Spółdzielni  wraz  ze  swoimi  rodzinami 
mogli miło spędzić niedzielne popołudnie przy muzy-
ce, śpiewie i na wspólnym biesiadowaniu. Takie spo-
tkania integrują ludzi.

Zarząd  i  Rada  Nadzorcza  w  szczególny  sposób 
składa podziękowania na ręce p. Marcina Mączki za 
udział w spotkaniu Klubu Seniora i zespołu Słowianki, 
którzy swoim wspaniałym śpiewem uświetnili naszą 
uroczystość.

Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli naszą  ini-
cjatywę  organizacji  spółdzielczego  pikniku,  a  są 
to:  mieszkańcy  spółdzielni,  którzy  upiekli  ciasta, 
przygotowali  sałatki  itp.,  BUDMAR  Marek  Pijas, 
Hurtownia  Elektryczna  Wiesław  Lenart,  LUMER 
Leszek Szewczyk, Sklep Mięsny - Rafał Dzwonowski, 
Sklep  Mięsny  –  Dawidczyk,  Sklep  Mięsny  ŁUKÓW, 
OLMAD – Ewa i Robert Madejowie, Sklep Spożywczy 
- Kamila Szwajkowska, Apteka AMBER – Magdalena 
i Łukasz Dziewulscy, GRILL BAR u Saszy – Agnieszka 
i  Mariusz  Sawiccy,  Sklep  Spożywczy  Grzegorz 
Florek,  Sklep  Spożywczy  Mieczysław  Wac,  Owoce 
Warzywa  –  Marian  Rozwód,  Sklep  Odzieżowy  – 
Grażyna  Rozdzialik,  Sklep  Odzieżowy  –  Wojciech 
Foc,  EUROPROJEKT  –  Łukasz  Winiarczyk,  POLOIL 
Warszawa Janusz Fijałkowski, KRUS Odział Bychawa.

Z podziękowaniami
Zarząd i Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie

Jubileusz

50 lat Spółdzielni Mieszkaniowej w BychawieTak świętowano 
jubileusz...
BCK, 2016-09-18
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�� Spotkanie 
z pisarką 
Olgą Rudnicką
Zacznę od deklaracji: 
Nie będę pisać kryminałów. 
Wolę czytać – ostatnio 
najbardziej te, których 
Autorką jest Olga Rudnicka. 
A zaczęło się niewinnie...

Spotkania autorskie to świetna okazja, aby spo-
tkać  się  z  kimś  znanym,  sławnym,  ciekawym... 
Pewnie,  że  czasem można  się, mówiąc obceso-
wo, przejechać. Nie tym razem.

Zwykła, młoda kobieta. Taka... no Rudnicka ;) 
Nic nadzwyczajnego. Ale już po chwili...

Książki,  których  napisała  kilkanaście,  nie  po-
zwalają odpocząć ani na chwilę. Długie rozdzia-
ły, które w niepojęty sposób zamieniają się w za-
-krótkie,  kartki,  na  których  czają  się  przestęp-
cy, których z kolei szukają policjanci, detektywi 
i  Bóg  wie,  kto  jeszcze...  Można  się  autentycz-
nie „zmęczyć” przy takiej  lekturze... nie dospać 
nocy, bo  ...”no co dalej?!”, nie dopić kawy albo 
po prostu zapomnieć jej zrobić, bo szkoda czasu 
na takie dyrdymały, kiedy rozchodzi się o czyjeś 
życie...  Tego  rodzaju  zmęczenia  nigdy  nie  będę 
miała dość. I życzę go każdemu, kto czyta. A kto 
czyta, ten wie, o czym piszę.

Książki pisane z niebywałym humorem i, mam 
wrażenie, z rozmachem, jakiego brak wielu wiel-
kim twórcom...

Na spotkaniu... można było słuchać, słuchać, 
słuchać... i dzięki p. Eli doskonałemu prowadze-
niu (naprawdę, Pani Elżbieto, brawo!) każdy wą-
tek  wpadał  w  kolejny...  poczułam  się  uczestni-
kiem jakiegoś misterium, spotkania dla wtajem-
niczonych – i byłam dumna jak paw, że dążyłam 
przed  spotkaniem  autorskim  przeczytać  dwie 
książki  p. Olgi.  Przeczytać...  ale  jak! Dwie  noce 
zarwane,  rano  piasek  pod  powiekami...  i  odli-
czanie  czasu,  kiedy  wreszcie  ujrzę  tę  genialną 
pisarkę.

Czas  spotkania  minął  jak  z  bicza  strzelił. 
Jeszcze kilka słów z Pisarką (ależ ona jest ciepła 
i  sympatyczna...),  autograf  (tym  razem dla mo-
jej Mamy,  która była,  ale  jakoś  tak...  nie pode-
szła) – i pędzę do domu. Marzę o ... zaciszu (może 
być pod numerem 13), bez towarzystwa cichych 
wielbicieli... zagłębić się z lekturę. Drogie Natalie 
– przybywajcie!

PS. Jak zwykle, przed wysłaniem tekstu dałam 
go  do  przeczytania  mojej  Mamie.  Usłyszałam: 
„No,  brzmi  jak  aplauz”.  Czyli  mogę  wysyłać. 
Tak  miało  brzmieć.  Rudnicka  jest  absolutnie 
doskonała.

Dorota Szczepańska

�� 25 października 
w Bychawskim 
Centrum Kultury 
o godzinie 10.30 
odbyło się spotkanie 
z Markiem 
Franczakiem, 
synem ostatniego 
żołnierza podziemia 
niepodległościowego 
Józefa Franczaka 
ps. „Laluś”. Spotkanie 
poprowadził Szef 
Narodowych Sił 
Zbrojnych Karol Wołek.

Po przywitaniu gości przez Józefa Stanickiego, głos 
zabrał Artur Piekarz – pracownik IPN, który szcze-
gółowo przedstawił sytuację jaka miała miejsce na 
Lubelszczyźnie począwszy od 1944 roku. Następnie 
widownia  licznie zebrana na sali, której większość 
stanowili uczniowie lokalnych szkół, obejrzała film 

dokumentalny  o  „Lalusiu”  opowiadający  w  przy-
stępny  sposób  o  losach  głównego  bohatera  spo-
tkania.  Po  projekcji  rozpoczęła  się  główna  część 
–  rozmowa Marka Franczaka  z Karolem Wołkiem. 
Publiczność w ciszy przysłuchiwała się historii życia 
Józefa Franczaka i jego bliskich.

relacje

O ostatnim partyzancie polskiego podziemia niepodlegościowego

Marek Franczak wspominał o jedynym momencie 
w  którym  to było mu dane  zobaczyć ojca,  niestety 
w tamtej chwili nie wiedział kim jest mężczyzna sto-
jący na skraju lasu. Mówił o ogromnej wdzięczności 
do matki za to, że ona tak systematycznie, w miarę 
dorastania mówiła o ojcu. No bo trudno, żeby dziecko 

sześcioletnie, siedmioletnie rozumiało pewne rzeczy. 
Opowiadał  o  swoich  latach  młodzieńczych,  o  tym 
jak na  jego życie wpłynęło to, że  jest synem jedne-
go z Żołnierzy Wyklętych. W dość żartobliwy sposób 
przedstawiał  liczne  sytuacje,  kiedy  był  nachodzony 
przez milicję: No, ale to pałowanie nie było takie do 
końca złe, bo masaż pleców prawda był... Wracałem 
powiedzmy gdzieś z zabawy, no to zatrzymywali sa-
mochód, mnie wysadzali, kolegom kazali jechać da-
lej, natomiast mnie mnie tam pałą na plecy, to były 
takie te białe jeszcze, nie takie jak teraz, bardzo przy-
stawały do pleców i kazali mi iść. 

Na  pytanie  o  pochodzenie  pseudonimu  ojca  – 
„Laluś”  –  odrzekł:  Są dwie wersje. Mama twierdzi, 
że był przystojny, stąd pseudonim „Laluś”. Z kolei 
Wacław Szacoń, kolega ojca, mówił, że poszli po cy-
wilnemu do oddziału Kopaczewskiego, który nazwał 
ich „Lalusie”, a że kolega miał kruczoczarne włosy to 
został „Czarnym”, a ojciec „Lalusiem”. Która wersja 
jest prawdziwa, trudno mi powiedzieć. 

Poruszono także wątek zdrady i wydania „Lalusia”. 
Na  koniec  rozmowy  dodał:  czuję ogromną radość, 
że po tylu latach został dowartościowany, nie tylko 
ojciec, ale wszyscy ci wyklęci, którzy zostali już wy-
kopani z ziemi, zrehabilitowani, czy ci których jeszcze 
profesor Szwagrzyk i cały IPN szuka w bezimiennych 

grobach. Jestem dumny z tego, że młodzież bierze so-
bie tych ludzi za wzór.

Następnie  Józef  Stanicki, wspominając o pogrze-
bie  żołnierza  Bronisława Albina  ps. Wicher  przeka-
zał głos proboszczowi pobliskiej Bychawki – księdzu 
Stanisławowi Górze, który po krótkim przemówieniu 
odmówił  modlitwę  za  „Wichra”,  „Lalusia”  i  innych 
bohaterów z naszego regionu.

Na koniec widzowie mieli możliwość  zadać pyta-
nia – pytali o matkę  i  jej przeżycia, o ocenę  różno-
rodnych  przedsięwzięć  odwołujących  się  poniekąd 
do tematu Żołnierzy Wyklętych, o projekt powstania 
filmu poświęconego pamięci Józefa Franczaka na co 
jego syn odpowiedział: Z tego co wiem przymierzają 
się reżyserzy do tego filmu. Już dwa lata temu czyta-
łem gotowy scenariusz, ale niestety brak środków fi-
nansowych. Myślę, że teraz to się zmieni. Całość pod-
sumował Szef Narodowych Sił Zbrojnych, krótko na-
kreślając powody, dzięki którym opór podziemia na 
terenie Lubelszczyzny trwał tak długo.

Głos  zabrała  także dyrektor  Szkoły Podstawowej 
Małgorzata  Tudrujek,  dziękując  organizatorom 
i  uczestnikom.  Józef  Stanicki  obiecał,  że  odbę-
dą  się  kolejne  spotkania  dedykowane  Żołnierzom 
Wyklętym.

S. Paćkowska

�� Nasza mleczarnia na MLEKO-EXPO 2016
W dniach 16–18.11.2016 r. 
przedstawiciele Okręgowej 
Spółdzielni uczestniczyli 
w prestiżowych XXV Targach 
Mleko-Expo organizowanych 
przez Krajowy Związek 
Spółdzielni Mleczarskich 
Związek Rewizyjny z siedzibą 
w Warszawie, hasłem 
przewodnim XXV Targów 
MLEKO-EXPO 2016 jest „MODA 
NA MLEKO”.

Na  uroczystym  otwarciu  pojawili  się  przedstawi-
ciele najwyższych władz państwowych  i organiza-
cji branżowych związanych z mleczarstwem m.in.: 
Krzysztof Jurgiel – minister rolnictwa i rozwoju wsi, 
Daniel  Obajtek  –  prezes  Agencji  Restrukturyzacji 
i  Modernizacji  Rolnictwa,  Łukasz  Hołubowski  –
prezes  Agencji  Rynku  Rolnego,  Halina  Szymańska 
–  zastępca  prezesa  Agencji  Restrukturyzacji 

i Modernizacji  Rolnictwa,  Tadeusz  Bronakowski  – 
biskup  pomocniczy  łomżyński,  Sławomir  Hardej 
–  dyrektor  Departamentu  Ewidencji  Produktów 
i  Rejestracji  Zwierząt  w  Agencji  Restrukturyzacji 
i  Modernizacji  Rolnictwa,  Stanisław  Śledziewwski 
–  zastępca  prezesa  Zarządu  Krajowej  Rady 
Spółdzielczej,  Mirosław  Belina  –  starosta  skier-
niewicki,  Tadeusz  Grotkowski  –  wicestarosta 
skierniewicki,  prof.  dr.  hab.  Ryszard  Górecki  –  
rektor  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego 
w  Olsztynie,  Wiesław  Różański  –  prezes  Unii 
Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 
Jerzy  Chróścikowski  –  senator,  przewodniczą-
cy  Senackiej  Komisji  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi, 
Maciej  Stępień  –  prezes  Związku  Pracodawców 
Eksporterów  i  Importerów  Produktów 
Mleczarskich, Mieczysław Twaróg – prezes Zarządu 
Stowarzyszenia  Eksporterów  Polskich,  Klemens 
Ciesielski  –  prezes  Krajowego  Stowarzyszenia 
Mleczarzy,  Andrzej  Szczepański  –  przewodniczą-
cy Federacji Związków Zawodowych Pracowników 
Mleczarstwa w Polsce, Jan Kułaj – legendarny prze-
wodniczący „Solidarności”, Andrzej Kowalski – dy-
rektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej.  Tradycyjnie  podczas  uroczystego  otwarcia  Targów  zostały  wręczone 
statuetki, OSM Bychawa otrzymała dwa wyróżnienia za wysoką jakość wyrobów mle-
czarskich oraz za wyróżniającą się jakość wyrobów mleczarskich.

�� Nowe opakowania OSM
Szukajcie w dobrych sklepach :)
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�� Wigilie były dla mnie 
zawsze bardzo ważne, 
od najmłodszych lat, 
od kiedy pamiętam. 
Byłam wtedy bardzo 
mała, nie miałam 
jeszcze trzech lat, 
kiedy smoczka, 
który mi nieodłącznie 
towarzyszył, tamtej 
wigilii na zawsze 
porzuciłam. Myślę, 
że wtedy to była 
sprawa honoru. 
Całą noc płakałam 
z tęsknoty, a moja 
prababcia bębniła 
łyżką w kuchenną 
blachę, by mnie 
uspokoić (taka była jej 
metoda na niegrzeczne 
dzieci). Niestety, 
nie pomogło.

Większości z dawnych uczestników wigilii 
już nie ma, spoczywają gdzieś poza ziemią, 
tęsknota nie ma znaczenia wobec tego, co 
nieuniknione.
Wspominam chatę krytą słomą, którą wybu-
dował mój pradziadek we wsi Zdrapy po pierw-
szej wojnie światowej, bo cała wieś była spalo-
na, ale to już całkiem inna historia.
Była tam tylko jedna izba z sienią i zamiast 
podłogi klepisko. Była tak niska, że mój ojciec, 
by wejść przez drzwi musiał się schylać, a po-
tem uważać, by nie zawadzić głową o wystają-
cą z powały belkę.
Ja stawałam na tyłku jedynego łóżka i sięga-
łam pacami sufitu.
– Dziadku, widzisz jaka jestem duża!
Maleńkie okna chaty podzielone na kwadra-
ty, zimą były mrozem malowane w wyszukane 
wzory, które dotykałam, zaskoczona zimnem.
Najcieplejszym miejscem w chacie był zapie-
cek, gdzie zwykle spała prababcia Małgorzata. 

Ale gdy jej prawnuczki zostawały na noc, 
to było ich królestwo. Wtedy ona zajmowała 
stojącą przy piecu drewnianą ławkę i w ubra-
niu spała na niej skulona w kłębek, przyzwy-
czajona do niewygody.
Wracając do tych niezapomnianych, tradycyj-
nych wigilii wspominam je z rozrzewnieniem 
i nostalgią za minionym dzieciństwem.
W niewielkiej izbie, choinka była zawieszona 
na haku wbitym w sufit, aby zajmowała jak 
najmniej miejsca, bo gości było dużo. Na tej 
choince cudeńka robione z kolorowych bibu-
łek: koszyczki z laskowymi orzechami we-
wnątrz, laleczki, aniołki z postrzępionymi 
skrzydełkami, harmonijkowe kulki, łańcu-
chy przeplatane słomą oraz czerwone jabłusz-
ka i cukierki kije w błyszczących papierkach. 
Cała choinka obleczona była w anielskie wło-
sy, spływające luźno po gałęziach świerku, 
a w głębi szklane bombki z wgłębionym środ-
kiem, podobnym do wigilijnej gwiazdy. Na spe-
cjalnych spinaczach umieszczane były świece, 
które zapalano tuż przed kolacją wigilijną.
Czekaliśmy cierpliwie, wypatrując na niebie 
pierwszej gwiazdy.
– O! już, już się pojawiła!
Przywódcą organizacyjnym każdej wigilii był 
mój dziadek Józef Dutkiewicz, gospodarz, i to 
on zapraszał do wigilii.
Zbliżaliśmy się do suto zastawionego stołu, po-
konując grubą warstwę słomy, którą wyłożone 
było klepisko. Obok łóżka, za krzesłem gdzie 
siedział dziadek, stał król, który w rzeczywi-
stości był wiązką żyta przepasaną powrósłem; 
w niej tkwiły opłatki – kilka białych i jeden 
czerwony. Gdy chciałam zjeść ten wyróżniony, 
dziadek powiedział:
– Ten przeznaczony jest dla zwierząt...
O tym przekonałam się później.
Przed kolacją była wspólna modlitwa, a potem 
dzielenie się opłatkiem. Dziadek Józef wsta-
wał, sięgał do króla i spoglądając spod oka, 
przemawiał:
– Na tą świętą wigilię podzielmy się opłat-

kiem, byśmy byli zdrowi, weseli i do następ-
nej wigilii dożyli i znów się spotkali razem.

Potem, tak jak i dziś dzielili się wszyscy opłat-
kiem ze sobą nawzajem. Wygłodniali, po cało-
dziennym poście, rzucali się na przygotowane 
trzynaście potraw. Mimo tłoku, postawiony był 
też pusty talerz dla niespodziewanego gościa, 
dla którego nie powinno nigdy przy stole za-
braknąć miejsca.

Oprócz potraw przygotowywanych na miejscu, 
każdy przynosił słoiczek śledzi i butelkę wódki 
zrobionej ze spirytusu i doprawionej przypala-
nym cukrem. Pod białym obrusem leżało sia-
no i niektóre naczynia wypełnione smakowi-
tościami pochylały się, z trudem zachowując 
równowagę.
Pamiętam, że były dwa rodzaje pierogów, jed-
ne z kapusty i grzybów, a drugie słodkie z su-
szonych owoców lub z sera. Jak mi się trafił 
słodki zjadałam, a jak z kapusty ostrożnie, by 
nikt nie widział wkładałam pod obrus, w sia-
no. A jakie dobre były śledzie i malutkie rybki 
łapane w pobliskiej rzece przez moich wujków, 
którzy wtedy byli chłopcami.
Kiedy każdy coś pojadł i popił, jedni wódeczkę, 
a my dzieci kompot z suszonych owoców, dzia-
dek podnosił się z krzesła, kręcąc sumiastego 
wąsa, chwilę milczał, brał do ręki grubą, nie-
wielkich rozmiarów książkę w czarnej opra-
wie, która nazywała się Kantyczką i intonował 
pierwszą kolędę. Wszyscy dołączali do tego 
niego, a śpiewano cały czas z przerwą na prze-
kąskę i wypicie kolejnego kielicha. Śpiewane 

były nie tylko kolędy, ale i zabawne pastorałki, 
jedna zaczynała się: ukradli gacie mojemu ta-
cie złodzieje...
Kiedy zbliżała się północ, młodzież pełna ener-
gii wyruszała w trzykilometrową drogę do ko-
ścioła, by wziąć udział w Pasterce i nawet naj-
większy mróz nie przeszkadzał.
Niedługo potem dziadek Józef zaczynał się na 
swoim krześle kręcić i szukał czegoś w królu 
z żyta. Nagle, w jego dłoni ukazywał się czer-
wony opłatek i wraz z nim wstawał od stołu. 
Ubierał się w ciepłą kurtkę, ja też wkładałam 
palto i łapałam go za rękę, w drugiej była la-
tarka na naftę oświetlająca drogę.
– Idziemy do obory, podzielić się opłatkiem 

ze zwierzętami...
– Tak dziadku, chcę zobaczyć i usłyszeć 

jak zwierzęta mówią.
– Nie wiem, czy usłyszysz, one tylko tak 

do mnie..
Zapach obory i ciepło do dzisiaj pamiętam, 
to jak dziadek wkładał między dwie kromki 
chleba czerwony opłatek i podawał krowom, 
owcom, a one w moich oczach kiwały łbami 
w podzięce. Potem podchodził do pięknej, wy-
czyszczonej kobyły, głaskał po grzywie i na-
chyliwszy się, szeptał coś jej do ucha. Ona ci-
chutko zarżała, wtedy dostawała swoją krom-
kę chleba z opłatkiem i jeszcze coś (może to 
była kostka cukru, nie wiem). Zobaczyłam 
wtedy świecące oczy konia i takie same 
u dziadka. Widziałam dobrze w świetle latar-
ki pachnącej naftą, która była zawieszona na 
gwoździu wbitym w ścianę obory. Świnie, kury 
i gęsi opłatka nie dostały, bo nie było ich w sta-
jence przy narodzeniu Jezusa.
– Dziadku, co ty mówiłeś do ucha kobyle?
– Tereniu, powiedziałem, że ją kocham i ona 

powiedziała, że też mnie kocha.
Nigdy nie widziałam, by ktoś tak kochał konie 
jak mój dziadek. Miał je aż do śmierci, mimo, 
że nie były już potrzebne do pracy w polu.

Teresa Kopeć

Wigilia

Dawno temu we wsi Zdrapy...
MODLITWA NA ROK 2017

na nowy rok 
tak niewiele pragnę 
Boże 
trochę siły 
wiary w dobro 
upokorzeń mniej
pomóż 
bronić cząstki serca 
uśmiechnij się 
zabierz kilka łez 
kochasz mnie 
to wiem

WIGILIA
widok za oknem
oglądam
tam
drogą przez las
zimą bez śniegu
wiatr wymachuje
świąteczną melodią
wiotka brzoza 
nieprzybrana w zieloność 
bielą przypomina wyjątek 
na szarym
moja wigilia
samotna
daleka
nie ma rodzinnych stron
dzwoneczków przy saniach
jest
bez celebry

Teresa Kopeć, grudzień 2016

Dossier

Teresa Kopeć 
z domu Hejno

Urodziła  się  w  Bychawie,  mieszka 
w  Tychach.  Przez  lata  pracowała  jako  in-
struktor  plastyki  w  Młodzieżowym  Domu 
Kultury nr 2 w Tychach. Od czasu do czasu 
przyjeżdża do Bychawy.

Podczas ostatniego pobytu u rodziny, po-
jawiła się w naszej redakcji. Pochwaliła się 
publikacją swoich dziesięciu wierszy w an-
tologii  grupy Peron literacki [wyd. KryWaj 
Koszalin  2016]  oraz  zaproponowała  nam 
współpracę,  którą  z  przyjemnością  przy-
jęliśmy.  Oczywiście  antologię  dostaliśmy 
w prezencie. I już kilka tygodni później do-
staliśmy od pani Teresy wspomnienia wigi-
lijne u dziadków Dutkiewiczów w Zdrapach 
oraz dwa wiersze świąteczne.

Jeden  z  wierszy  p.  Teresy  o  Bychawie 
Krótki sen  opublikowaliśmy  również w na-
szym  przewodniku  po  36  sołectwach 
Gmina Bychawa – moje małe centrum świa-
ta (patrz ostatnia strona „GZB”).

Zachęcamy  do  obserwowania  profili 
pani Teresy na Facebooku oraz Google’u+.

�� Antologia wierszy 
Peron Literacki 
z wierszami Teresy 
Kopeć do poczytania 
w naszej bibiotece.
Wiersze p. Teresy 
na stronach 231–236.

Na zdjęciu w środku mój dziadek józef 
dutkiewicz (ur. 1904 r.) i jego dzieci: 
jan dutkiewicz (zwany dolek), Salomea 
Hejno z domu dutkiewicz (moja mama), 
Marian dutkiewicz i tadeusz dutkiewicz
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W 40. rocznicę śmierci ks. Dominika Maja

Kapłan i Człowiek...
�� Na starym cmentarzu 
w Bychawie, nieopodal 
bramy wejściowej, 
wznosi się niezwykły 
pomnik nagrobkowy. 
Przedstawia on wykutą 
w kamieniu postać 
kapłana, w komży, ze 
stułą, obejmującego 
dzieci, wznoszące ku 
niemu twarzyczki, 
wpatrujące się 
w oblicze duchownego.

Za każdym razem wjeżdżając do miasta, mi-
jając cmentarny parkan, mój wzrok pada na 
tę właśnie rzeźbę. Jednocześnie pojawia się 
myśl i na zawsze zapamiętane słowa: „Kapłan 
dobroci i pokornej wiary – ks. Dominik Maj”, 
a zaraz potem przypomnienie o wyrytym na 
pomniku napisie, który głosi: „Kochanemu 
i gorliwemu duszpasterzowi, miłośnikowi dzie-
ci i młodzieży – wdzięczni parafianie”.
W historii bychawskiej parafii, liczącej po-
nad 690 lat, było wielu kapłanów, którzy po-
przez swoją posługę i działalność w sposób 
znaczący wpłynęli na dzieje miasteczka i losy 
jego mieszkańców. W panteonie duchow-
nych miejsce szczególne zajmuje ks. kanonik 
Dominik Maj, proboszcz bychawski w latach 
1958–1976, „kapłan – męczennik”, obozowy 
„Tarsycjusz”, który przeszedł przez piekło obo-
zów koncentracyjnych i który mimo narażania 
życia, cały czas wykonywał posługę duchową 
na rzecz współbraci więźniów. Ks. Maj dał się 
poznać – jako skromny, dobry człowiek, gor-
liwy kapłan, katecheta, przewodnik i opiekun 
duchowy całego pokolenia ludzi, który stanęli 
na jego drodze życia i którzy doświadczyli jego 
dobroci, wsparcia i miłości bliźniego. W pa-
mięci potomnych na zawsze pozostanie wspa-
niałym człowiekiem, niestrudzonym duszpa-
sterzem troszczącym się o duchowe i mate-
rialne potrzeby parafii i jej społeczności, go-
towym nieść pomoc potrzebującym, z miłością 
i oddaniem; okazującym miłosierdzie i wspa-
niałomyślność nawet wobec swych oprawców 
i prześladowców.

W 2016 roku przypada 40. rocznica śmieci 
ks. Dominika Maja. Mimo upływu lat jego pa-
mięć jest wciąż żywa wśród bychawskiej spo-
łeczności. Świadczą o tym chociażby… wciąż 
palące się znicze na jego nagrobku. W roz-
mowach, wiele osób się przyznaje, że szuka 
wstawiennictwa i wsparcia u ks. Maja po-
przez modlitwę. W 2006 r. podczas uroczy-
ście obchodzonych Bychawskich Rocznic, 
zorganizowano piękną wystawę poświęconą 
ks. Dominikowi, którą eksponowano w koście-
le parafialnym. Wydano specjalny numer ga-
zety lokalnej, dedykowany postaciom i instytu-
cjom bychawskim, m.in. kapłanowi. Pojawiło 
się również wówczas, nowe wydawnictwo, 
w którym ukazał się rozdział poświęcony ks. 
Majowi, autorstwa ks. Kazimierza Gajdy. Jego 
przedruk znalazł się także w lokalnej gaze-
cie a promocja książki odbyła się w miejsco-
wym kościele pw. św. Jana Chrzciciela oraz św. 
Franciszka z Asyżu.
W bieżącym roku dowiadujemy się, 
że Szkoła Podstawowa w Zaraszowie za-
mierza przyjąć ks. Dominika Maja za swo-
jego patrona a społeczność bychawska ma 
zaszczyt uczestniczyć w uroczystej promocji 
nowej publikacji, poświęconej bychawskie-
mu kapłanowi – ks. Dominik Maj – Kapłan 
Serca Bożego. Autorem książki jest ks. Jerzy 
Krawczyk, mawiający, że jest „rodakiem” 
ks. Dominika, ponieważ pochodzi z rodzin-
nej miejscowości bohatera swojej monografii, 

Rzeczycy Księżej i przyznaje, że było mu dane 
„wzrastać w cieniu świętości tego Kapłana”. 
Promocja książki miała miejsce 16 listopada 
bieżącego roku, w bychawskiej świątyni. Autor 
wydawnictwa podejmuje się nie lada wyzwa-
nia. Nie tylko próbuje przybliżyć nam postać 
duchownego, ale też stara się dać świadectwo 
życia ks. Dominika i to w kilku wymiarach. 
Przedstawia życie i działalność księdza, jego 
wielką miłość bliźniego, ale również sferę jego 
życia duchowego, przeżywanie Eucharystii, 
kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, Maryi 
i świętych. Zawartość treściowa została wzboga-
cona o pisma kapłana, pieśni, których jest au-
torem i Testament księdza kanonika Dominika 
Maja. Dodatkowo zamieszczono w książce m.in. 
teksty mów pożegnalnych wygłoszonych na po-
grzebie duchownego; wywiady przeprowadzone 
przez autora niniejszej monografii oraz przed-
stawione świadectwa jego życia. Całość dopeł-
niają fotografie, w większości jeszcze niepubli-
kowane i bibliografia. Autor monografii stwier-
dza, że nie wyczerpał pełnej wiedzy o ks. Maju. 
Zdradza również, że tuż przed wydaniem niniej-
szej publikacji zostały odnalezione „ listy pisane 
z obozu do domu rodzinnego oraz kilkaset pocz-
tówek i listów skierowanych do swojej ukocha-
nej siostry Sylwiny”. Zbadanie tego materiału 
wymagałoby czasu i dużego nakładu pracy, dla-
tego nie mógł być on dołączony do książki. Żywi 
nadzieję, że „przyjdzie jeszcze czas na dogłębne 
przeanalizowanie ich treści i bogactwa ducho-
wego, jakie zawierają”.
Na stronie 177 (materiał ilustracyjny), zo-
stała zamieszczona Modlitwa o beatyfikację 
ks. Dominika Maja:
Miłosierny Boże, który nieustannie powołujesz 
ludzi do świętości,
obdarz chwałą ołtarzy księdza Dominika Maja.
Niech modlitwa tego, który cierpiał dla Imienia 
Twego
i służył wśród uwięzionych, chorych i cierpią-
cych, dorosłych, młodzieży
i dzieci umacnia serca wiernych do naśladowa-
nia Chrystusa
 i miłowania Kościoła Świętego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Książka jest do wypożyczenia w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bychawie.
40. rocznica śmierci kapłana to odpowiedni mo-
ment, by przypomnieć sobie jakim był kapła-
nem i człowiekiem. Jest to tym bardziej ważne, 
bo we współczesnym świecie brakuje nam au-
torytetów. Każdy człowiek potrzebuje solidne-
go „fundamentu”, na którym mógłby się oprzeć, 
który byłby wzorem do naśladowania, do które-
go można by się odnieść w chwilach zwątpienia 

i który pokazuje jak sobie radzić z cierpieniem, 
czy sytuacją wydawałoby się nie do pokonania. 
Myślę, że ks. kan. Dominik Maj był i jest takim 
autorytetem. Prześledźmy jeszcze raz najważ-
niejsze fakty z życia duchownego.
Urodził się 21 sierpnia 1908 r. w Rzeczycy 
Księżej. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo 
rolne. Oprócz Dominika posiadali jeszcze sze-
ścioro potomstwa. Majowie stanowili kochającą 
się, pracowitą i pobożną rodzinę. Ojciec opieko-
wał się miejscowym kościołem, w którym mszę 
św. odprawiano jedynie podczas większych 
świąt. Wtedy przyjeżdżał ksiądz z pobliskiego 
Kraśnika. Jednakże nabożeństwa i zbiorowe 
modlitwy odprawiano w kościółku. Wówczas 
przewodniczył im ojciec Dominika, a z czasem 
sam Dominik. Wychowany w atmosferze miłości 
i uwielbienia do Chrystusa eucharystycznego 
i Matki Najświętszej, dojrzewał do kapłaństwa. 
Podobnie zresztą, jak i jedna z jego sióstr, która 
wstąpiła do zgromadzenia nazaretanek.
Szkołę powszechną kończył Dominik w ro-
dzinnej miejscowości, gimnazjum w Kraśniku. 
Następnie wstąpił do Niższego Seminarium 
Duchownego w Lublinie. Egzamin dojrzałości 
złożył przed Państwową Komisją Egzaminacyjną 
w Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica 
w Lublinie, jako eksternista. Po maturze pod-
jął studia w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Lublinie. Ukończył je 21 marca 1930 r., jed-
nakże z braku odpowiedniego wieku – świę-
cenia kapłańskie otrzymał dopiero 15 lutego 
1931 r., z rąk bp. Leona Fulmana. Okres ocze-
kiwania na przyjęcie święceń Dominik spędzał 

w domu, a potem na prośbę przyjaciela ks. 
Pawła Pałki, wikariusza z Bychawy, został pre-
fektem tamtejszej szkoły powszechnej i prowa-
dził katechezę. Po wyświęceniu, jego pierwszą 
pracą był wikariat w Bychawie. Potem skiero-
wano go do Fajsławic, gdzie pracował w latach 
1932–1937. Na krótko, już jako proboszcz, trafił 
do Lipiny, a następnie do parafii w Łaszczowie 
(14 marca 1932 r. – 19 czerwca 1940 r.), skąd 
zabrało go i aresztowało gestapo.
Ks. Dominika Maja umieszczono najpierw 
w Rotundzie Zamojskiej, a następnie przewie-
ziono na Zamek Lubelski, a potem do obozu 
koncentracyjnego w Sachsenhausen i Dachau. 
Ksiądz Dominik podzielił los wielu rodaków, 
w tym księży.
Niewyobrażalne okrucieństwo życia obozowe-
go, maltretowanie, bicie, torturowanie fizycz-
ne, praca ponad siły, głód, brud i ogólne wy-
czerpanie niejednego wpędziło w otchłań roz-
paczy, bezkresną beznadzieję, doprowadziło do 
załamania wiary. Jak mówił ks. Maj: „obóz był 
miejscem wielkiej próby, ale także głębokich re-
kolekcji. Wszędzie obowiązywał bezwzględny 
zakaz modlitwy, odprawiania mszy św., udzie-
lania sakramentów, głoszenia Słowa Bożego 
czy niesienia pomocy duchowej w jakiejkolwiek 
postaci”. Mimo tych zakazów ks. Dominik pod-
jął posługę ojca duchowego. Zawsze miał przy 
sobie komunię świętą. Groziła za to śmierć, 
mimo to trwał w wierze i posłudze kapłańskiej. 
„Udzielał komunii na drogach obozu, w umy-
walni, w pracy”. Raz w tygodniu sam przystę-
pował do spowiedzi, spowiadał również innych. 

pomnik ks. dominika Maja

1961 r. , poczęstunek z okazji pierwszej Komunii Świętej. W środku stoi ks. dominik Maj w towarzystwie jana 
Ciężkiego. udostępniła Marianna Ciężka

Dossier

Ks. Jerzy Krawczyk: 
ks. Dominik Maj – Kapłan 
Serca Bożego

Promocja książki o ks. Dominiku Maju odby-
ła  się  16  listopada  br.  w  bychawskiej  świą-
tyni.  Autor  –  ks.  J.  Krawczyk  podejmuje  się 
nie  lada wyzwania.  Nie  tylko  próbuje  przy-
bliżyć nam postać duchownego, ale też sta-
ra  się  dać  świadectwo  życia  ks.  Dominika. 
Zawartość  treściowa  została  wzbogacona 
o  pisma  kapłana,  pieśni,  których  jest  auto-
rem i Testament księdza kanonika Dominika 
Maja.  Dodatkowo  zamieszczono  w  książce 
m.in.  teksty  mów  pożegnalnych  wygłoszo-
nych  na  pogrzebie  duchownego;  wywiady 
przeprowadzone przez autora niniejszej mo-
nografii oraz przedstawione świadectwa jego 
życia.  Całość dopełniają  fotografie, w więk-
szości  jeszcze niepublikowane  i bibliografia. 
Książka  jest  do  wypożyczenia  w  Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bychawie.
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W Dachau najokrutniejszym zdarzeniem 
było zajście w Wielkim Tygodniu i w Niedzielę 
Wielkanocną, na przełomie marca i kwietnia 
1942 r. Ks. Kazimierz Gajda, w swoim artykule 
o ks. Maju, te wydarzenia opisuje w następujący 
sposób: Na apelu Niemcy zapytali, kto chce przy-
stąpić do komunii. Oczywiście zgłosili się wszy-
scy księża. Rozwścieczony komendant nakazał 
wszystkim, którzy się zgłosili mordercze marsze 
i czołganie się po żwirze. Takie ćwiczenia skoń-
czyły się dopiero po Wielkanocy. Wszyscy byli 
pokrwawieni, oblepieni żwirem, nie mogli siebie 
poznać. Siedmiu księży nie przeżyło tej katorgi. 
Ksiądz Maj modlił się: Panie Jezu nie możemy Ci 
użyczyć rąk, ust. Widocznie żądasz, byśmy całą 
osobą stali się razem z Tobą żertwą i ofiarnika-
mi. Fiat voluntas Tua. Wielki Piątek trwa...
Relacjonujący wydarzenia z obozowego okre-
su życia ks. Dominika, zgodnie stwierdzają, iż 
był niezwykle rozmodlonym kapłanem. W cią-
gu dnia ustawicznie się modlił, sam i z inny-
mi więźniami. W jego komandzie pracę roz-
poczynano odśpiewaniem Godzinek i Litanii 
Loretańskiej Maryi Panny, odmawiano różaniec 
i modlitwy w przeróżnych intencjach, śpiewano 
nieszpory.
Jego wiara i postawa pozytywnie oddziały-
wały na współwięźniów, krzepiły i rozbudza-
ły gasnące poczucie godności, ratowały przed 
całkowitym załamaniem i zwątpieniem. Gdy 
otrzymywał jakąś dobrą nowinę miał mawiać: 
„Pomódlmy się i podziękujmy Bogu”. Kiedy wia-
domość była niepomyślna, dawał jedną odpo-
wiedź: „Prośmy Boga, by odwrócił to nieszczę-
ście”. Jego postawa wobec oprawców wzbudza-
ła zdumienie współwięźniów. Na zło odpowiadał 
pokorą i miłością. Gdy znęcający się nad nim 
okrutny kapo znalazł się w niełasce i został 
poddany głodówce ks. Maj odstąpił mu swoją 
porcję żywnościową, swój posiłek, nie dbając 
o doznane krzywdy, wybaczając.

Jeden ze współwięźniów, jego bliski przyja-
ciel ks. Bardel, w swoich wspomnieniach o ks. 
Maju, odnotował: Większość swego życia spę-
dzał na modlitwie. Brewiarz prawie zawsze 
odmawiał na klęczkach. W udzielaniu sakra-
mentów świętych angażował się całkowicie we-
wnętrznie, jakby je pierwszy i ostatni raz spra-
wował. Orientując się w życiu religijnym rodzin 
w parafii, dopuszczał dzieci do wcześniejszej 
Komunii świętej. Mówił: Niech Pan Jezus króluje 
w sercu dziecka a nie zło. Nowożeńcom po ślu-
bie dawał obraz Serca Pana Jezusa i poświęcał 
rodzinę Sercu Jezusowemu. Niósł pomoc mate-
rialną ubogim w parafiach, w których pracował. 
Brat mój, u którego się zatrzymywał jadąc mnie 
odwiedzić, mówił do swoich synów: Patrzcie na 
księdza Dominiczka – tak wygląda święty.
Po wyzwoleniu obozu przez wojska amery-
kańskie 29 kwietnia 1945 r., ksiądz Dominik 
nie wrócił od razu do kraju, ale organizo-
wał pomoc chorym w szpitalach w Austrii, 
później pracował jako duszpasterz polonijny 
w Tyrolu, następnie wśród młodzieży akade-
mickiej w Kufatein. Dopiero na wezwanie bi-
skupa Stefana Wyszyńskiego powrócił do Polski 
– 19 maja 1947 r. Wkrótce też, jako proboszcz, 
objął parafię w Bobach. W dowód uznania dla 
posługi kapłańskiej i wytężonej pracy na rzecz 
parafii w Bobach, z końcem września 1954 r. 
został mianowany przez biskupa lubelskiego 
Piotra Kałwa, kanonikiem honorowym Kapituły 
Kolegiaty Zamojskiej.
W 1958 r. ks. Maja przeniesiono do Bychawy, 
gdzie pełnił obowiązki proboszcza i dzieka-
na. W latach 60. podjął naukę w Studium 
Pastoralnym na KUL-u i 29 czerwca 1970 r. 
obronił pracę magisterską, którą pisał pod kie-
runkiem ks. Prof. Schenia, pt. Służba Boża ka-
płanów polskich w Sachsenhausen i Dachau.
Ks. Dominik Maj zmarł 12 listopada 1976 r. 
w Krakowie, gdzie udał się w odwiedziny do swej 

siostry Sylwiny, nazaretanki. Pogrzeb odbył się 
w Bychawie 16 listopada 1976 r. Homilię wygło-
sił biskup lubelski Bolesław Pylak. Kapłana że-
gnały wielotysięczne rzesze ludzi: księża, obo-
zowi współwięźniowie, siostry zakonne, rodzina 
i kochający go parafianie. W ten sposób składa-
no hołd temu niezwykłemu człowiekowi.
W pamięci wielu mieszkańców Bychawy utrwa-
lone na zawsze pozostaną wspomnienia z cza-
sów dzieciństwa, nierozerwalnie związane 
z ks. Dominikiem Majem. Wspólne modlitwy 
księdza z dziećmi przed rozpoczęciem zajęć 
szkolnych, w kościele lub pod figurą; wiosen-
ne doroczne wyprawy do lasu Budnego po kon-
walie; jabłczanka na obiad na plebanii – po po-
wrocie z wycieczki. Wreszcie zwyczaj wycho-
dzenia naprzeciw dzieciom przystępującym do 
Pierwszej Komunii Świętej, a nawet przychodze-
nia po nie do ich domostw. Każda rodzina pra-
gnęła gościć u siebie duszpasterza i nierzadko 
też czyniła to, zwłaszcza przy uroczystościach 
rodzinnych, traktując kapłana jak najmilsze-
go bliskiego. Nic dziwnego, że wizerunek ks. 
Maja noszony jest w sercach po dzień dzisiejszy, 
a wdzięczność społeczności bychawskiej, para-
fian, nie zna miary.

Opracowała Elżbieta Winiarczyk
Wykorzystano następujące materiały:
�» Ks. Stanisław Mroczek, Ksiądz kanonik Dominik 

Maj (1908–1976) w: Sól ziemi naszej, Lublin 1989, 
s. 110–116,
�» Ks. Kazimierz Gajda, Obozowy Tarsycjusz. Ksiądz 

Dominik Maj (1908–1976) w: W duchu i praw-
dzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego 
(1805–2005), red. ks. Henryk Misztal, Lublin 
2005, s. 235–245,
�» Ks. Jerzy Krawczyk, ks. Dominik Maj – Kapłan 

Serca Bożego, Chełm 2016,
�» Przekaz ustny p. Marii Walczak z 12 maja 2006 r.

Moja przygoda z harcerstwem – trochę wspomnień i refleksji
część III, ostatnia

Obozowe życie i koniec harcerskiej 
przygody
Nie  pamiętam  daty  powołania  do  życia  Komendy 
Hufca i nie pamiętam też, kto w początkach działal-
ności w niej dowodził, chyba właśnie nie było mnie 
wtedy  w  Bychawie.  Jednakże  na  pewno  od  chwili 
powołania, na przełomie 1960 i 1961 r. przez długie 
lata, funkcję Komendanta Hufca ZHP w Bychawie peł-
nił Henryk Kniaź. Był to człowiek z partyjnego nada-
nia, wtedy przecież nie mogło być  inaczej.  Komitet 
Powiatowy PZPR w Bychawie wysuwał kandydatury, 
mianował  i  odwoływał  ludzi  piastujących  wszelkie 
stanowiska, szefa ZHP również, wszak „przyszłość na-
rodu” była w ich rękach. Całe szczęście, że Heniek był 
na tyle partyjny, na ile musiał, nie był nadgorliwcem 
w  tej mierze.  Interesowała go praca merytoryczna, 
czyste harcerstwo bez przyprawiania ideologią tego, 
co  jest pięknem samym w sobie. Tak dziś  z dystan-
su czasu oceniam jego postawę. Poprę swoją ocenę 
przykładem: w czasie obozu harcerskiego w 1964 r. 
dotarła  do  nas  wiadomość  o  śmierci  Aleksandra 
Zawadzkiego  i  odgórne  zalecenia  obchodów  żało-
by,  jak  to  było  w  takich  przypadkach  w  zwyczaju. 
Skończyło się na informacji podanej w paru słowach, 
na krótkim komunikacie o śmierci tego zasłużonego 
dla  PRL-u  działacza,  wygłoszonym  przez  Heńka  na 
apelu porannym. Uważał, że to wystarczy. My rów-
nież. Heniek był mężczyzną średniej postury, o dość 
specyficznej urodzie z bujną fryzurą z czarnych, krę-
conych włosów. Parafrazując tytuł pewnego polskie-
go filmu, można by o jego usposobieniu powiedzieć 
– niespotykanie spokojny człowiek. Zostaliśmy kole-
gami i w okresie najbliższych lat, w ramach działania 
Komendy Hufca, współpracowaliśmy ze sobą.

Pierwszy obóz harcerski 
w miasteczku porcelany

Już  po  maturze,  w  lipcu  1961  r.  byłem  na  swo-
im  pierwszym  obozie  harcerskim.  Obóz  zorga-
nizowany  był  w  Ćmielowie  w  pobliżu  Ostrowca 
Świętokrzyskiego  nad  rzeką  Kamienną.  Ćmielów  to 
niewielkie miasteczko, już od XVIII w. słynące, z wy-
robu  porcelany,  porównywanej  nawet  z  porcelaną 
miśnieńską. Kamienna zaś to bardzo pracowita rzeka 
zaprzęgana  do  pracy w  rozwijającym  się  tam prze-
myśle, m.in.  w  hutnictwie,  już w  XVIII  i  XIX wieku. 
Właśnie na jej lewym brzegu, w pewnym oddaleniu 
od  miasta,  zlokalizowany  był  obóz.  Komendantem 
był Heniek Kniaź, oboźnym Andrzej Pisula,  ja byłem 
odpowiedzialny za sport i wychowanie fizyczne, czyli 
za dziedziny zapewniające podkomendnym kondycję 

i sprawność. W pobliżu był stadion sportowy, z któ-
rego  mogliśmy  korzystać  bez  ograniczeń,  miałem 
więc ułatwione  zadanie.  Z bliższych  znajomych byli 
na  nim  między  innymi  Czesia  Świderska,  Halina 
Ciećko,  Marysia  Łobodzińska  i  inni,  wcześniej  nie 
znani  a po obozie  także dobrzy  i  bliscy  znajomymi. 
Normalne codzienne zajęcia, mające na ogół charak-
ter  wypoczynkowo-rozrywkowy,  urozmaicane  były 
wycieczkami,  bardzo  lubianymi  przez  uczestników 
obozu. Byliśmy np. w Górach Świętokrzyskich m.in. 
na  Łysej  Górze,  zwiedzaliśmy  klasztor  na  Świętym 
Krzyżu, zobaczyliśmy jak wygląda gołoborze a także 
świętokrzyskie  dymarki.  Dla  większości  harcerskiej 
braci,  był  to  pierwszy  pobyt w  tych  stronach więc 
ich zainteresowanie wszystkim co dane im było oglą-
dać, było bardzo duże. Innym razem wybraliśmy się 
do  niezbyt  odległego,  Ostrowca  Świętokrzyskiego. 
Zwiedzaliśmy miasto ale też mieliśmy rzadką okazję 
zobaczenia  i  zwiedzenia  huty  żelaza,  począwszy  od 
wielkich  pieców  poprzez wszystkie wydziały,  aż  do 
walcowni włącznie. Rzecz jasna pod wodzą przewod-
nika udzielającego wszelkich wyjaśnień. Byliśmy tak-
że w fabryce porcelany w Ćmielowie, gdzie mieliśmy 
sposobność  prześledzić  naocznie  cały  proces  tech-
nologiczny od momentu przygotowania surowca aż 
do wypalania i zdobienia porcelanowych cacek. Nie 
od  rzeczy będzie  też wspomnieć,  że każdy ze  zwie-
dzających mógł  sobie wybrać  i  zabrać  ze  sobą por-
celanową  pamiątkę,  co  prawda  z  tych wybrakowa-
nych  ale  i  tak  radości  było  co  niemiara. Harcerskie 
gry i zabawy, rozgrywki sportowe, wreszcie ogniska, 
wspólne  śpiewanie  harcerskich  piosenek  a  także 

indywidualne  popisy  artystyczne,  wypełniały  nam 
czas. Było radośnie, miło i tylko szkoda, że ten mie-
siąc upłynął tak szybko. Pomyślałem wtedy, przecież 
za rok znów będą wakacje  i będzie obóz. Realizacja 
życiowych planów a więc przygotowanie do egzami-
nów, egzaminy i podjęcie studiów trochę pokrzyżo-
wały te plany i odsunęły w czasie ich realizację. Nie 
zrezygnowałem z nich jednak i wziąłem udział w na-
stępnej obozowej przygodzie.

Wólka Profecka
Obóz  zorganizowany  został  w  Wólce  Profeckiej 

koło  Puław,  nad  rzeką  Kurówką,  kilkaset  metrów 
przed jej ujściem do Wisły. Miejsce pięknie położone 
w sosnowym lesie jeszcze nie przetrzebionym ludzką 

obóz w Wólce profeckiej. Część obozowej kadry, m.in. Czesia Świderska, jurek Gaweł i ja.

obóz w dąbrowie, uczestnicy obozu 
– Iza Korona, Ela Kryska, Zbyszek Frączek 
i Małgosia Wyganowska.

Ks. dominik Maj i ks. kan. Wincenty Szczepanik (poprzedni proboszcz parafii bychawskiej) u rodziny 
Gozdalów (Wola duża-Kolonia), archiwum MBp w Bychawie

ostatnia droga ks. dominika Maja         
źródło: portal.zaraszow.pl
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�� Bezpieczeństwo na wsi, czyli ważna 
lekcja z udziałem KRUS

Zdecydowana większość  uczniów uczęsz-
czających  do  Szkoły  Podstawowej 
w Zaraszowie mieszka na wsi. Ich rodzice, 
dziadkowie mają gospodarstwa rolne, jedni 
hodują  zwierzęta  inni  uprawiają  ziemię. 
Na wiejskim  podwórku  zawsze  dzieje  się 
coś ciekawego, dlatego dzieci zarówno te 
młodsze jak i te starsze chętnie pomagają 
w  gospodarstwie  i  często  traktują  to 
„przydomowe królestwo” jak plac zabaw. 
Ale czy zawsze jest to bezpieczne?

Uczniowie  naszej  szkoły  oraz  przed-
szkolaki  podczas  pogadanki  przepro-
wadzonej  przez  p.  Rafała  Pasierbika  –
pracownika  Placówki  Terenowej  KRUS 
w Bychawie dowiedziały się jak należy się 
zachowywać, aby poprawić swoje bezpie-
czeństwo na wsi. Uczniowie obejrzeli film, 
który ukazał zagrożenia wynikające z nie-
właściwego zachowania podczas wykony-
wania pracy w gospodarstwie. Najmłodsi 
uczestnicy  akcji  poznali  historię  dzie-
ci  z  Bezpieczniewa  za  sprawą  książeczek 
edukacyjnych i już teraz wiedzą gdzie wol-
no wchodzić, a gdzie nie, co jest bezpiecz-
ne, a co grozi śmiertelnym niebezpieczeń-
stwem.  Materiały  edukacyjne  w  postaci 

książeczek, kalendarzy oraz kamizelek od-
blaskowych z pewnością przyczynią się do 
poprawy bezpieczeństwa małych pociech.

 Do dłuższej  refleksji na  temat bezpie-
czeństwa  skłonił  uczniów  zorganizowany 
przez  KRUS  konkurs  plastyczny  pod  ha-
słem „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom 
w gospodarstwie rolnym?”. Łącznie wpły-
nęło 24 prace w dwóch kategoriach wie-
kowych  spośród  których  komisja  kon-
kursowa  wybrała  6  najlepszych.  Wśród 
uczniów nagrodzonych  z klas  I–III  znaleź-
li  się: Natalia Baran, Adrian Bartosiewicz, 
Magdalena  Studzińska,  natomiast  z  klas 
IV–VI:  Anita  Rekiel,  Jakub  Kulpa,  Paulina 
Furgał. Uroczystego wręczenia nagród do-
konała pani kierownik Danuta Gryta oraz 
pan  Rafał  Pasierbik.  Pozostali  uczniowie 
otrzymali wyróżnienia  i  pamiątkowe dłu-
gopisy z logo urzędu.

Serdecznie  dziękujemy  Placówce 
Terenowej  KRUS  w  Bychawie  oraz 
Oddziałowi  Regionalnemu  KRUS 
w  Lublinie  za  cenną  lekcję oraz wspania-
łe nagrody.

 Jolanta Flis

historia szkoły
Głos regionalistów

nr 9 (119) 2016

ręką, ale już wtedy docierały do nas odgłosy dalekich 
eksplozji.  To przy pomocy  ładunków wybuchowych 
usuwano  całe  połacie  leśne,  przygotowując  teren 
pod budowę puławskich Azotów. Las, woda, świeże 
powietrze  i  wspaniałe  towarzystwo  zarówno  obo-
zowej kadry jak i grona harcerek i harcerzy z całego 
bychawskiego  hufca,  tworzyły  niepowtarzalny  na-
strój obozu. W obozowej kadrze było trochę nowych 
twarzy.  Był  Gutek Malikowski  – miał  zadbać  o  kul-
turę  fizyczną,  był  Jurek  Gaweł,  Bolek  Nowakowski, 
Jurek Dwornikiewicz z gitarą, Marek Kamiński – obaj 
z technikum w Pszczelej Woli, a także Włodek Wiński 
z  akordeonem.  Włodek  był  w  owym  czasie  chyba 
najlepszym muzykiem w Bychawie, multiinstrumen-
talistą, zresztą jego dalsze życiowe, już wrocławskie 
losy, związane były z tą dziedziną sztuki. Grał w ze-
spole Sami Swoi, później Spisek, a całe dorosłe życie 
też poświęcił muzyce, mimo ukończenia filologii ro-
mańskiej. Komendantem jak zawsze był Heniek, jego 
prawą ręką do spraw dziewcząt była Czesia,  jeszcze 
wtedy,  ale  już  niedługo  Świderska,  później  Pisula. 
Ja  dochrapałem  się  funkcji  oboźnego.  Było  jeszcze 
parę  innych  osób,  nie  wszystkich  niestety  pamię-
tam, ale o jednej bardzo ważnej osobie muszę wspo-
mnieć. Mam na myśli Jasia Surę, który na wszystkich 
obozach, przynajmniej tych z moim udziałem, pełnił 
i  robił  to  doskonale,  funkcję  obozowego  kucharza. 
A było przy czym chodzić i dla kogo warzyć jadło, bo 
na każdym obozie było około setki dzieciaków, a ape-
tyty dopisywały wszystkim. Ponadto Jasio, jeśli tylko 
była okazja, np. na ogniskach, prezentował nam pio-
senki śpiewane, jak mówiliśmy tenorem obozowym, 
a jego hitem była Głęboka studzienka. Życie obozowe 
płynęło  normalnym  trybem:  gry,  zabawy, wędrów-
ki po okolicy – poznawanie  terenu. Wycieczek było 
mniej. O  ile pamiętam zwiedzaliśmy Puławy z pała-
cem  Czartoryskich  i  Świątynią  Sybilli  oraz  zabytko-
wym  ogrodem,  był  jakiś  wypad  na  puławską  plażę 
nad Wisłą,  zwiedzanie  Kazimierza Dolnego  przebo-
gatego w  zabytkowe  budowle  i  posiadającego  nie-
zwykły klimat i urok a także Nałęczowa o powszech-
nie znanej i sławionej przez pisarzy urodzie. To chyba 
wszystko.  Natomiast wyróżnikiem  tego  obozu  było 
wyjątkowo bogate  życie muzyczne. Włodek  z  akor-
deonem, Jurek z gitarą i śpiewem, jakiś prowizorycz-
ny bęben i oto mieliśmy orkiestrę grającą przepięk-
ne melodie i kawałki do tańca. Obok pobliskiej leśni-
czówki był utwardzony placyk służący nam za parkiet 
i na nim odbywały się nasze  leśne dancingi. Często 
uczestniczyli w nich młodzi mieszkańcy z najbliższej, 
ale  i nie tylko, okolicy. Przychodził na nie także pe-
wien starszy pan, mieszkający w pobliżu, ze swoimi 
skrzypcami,  by  zagrać  razem  z  naszymi  chłopca-
mi. Trzeba powiedzieć, że był w tym graniu całkiem 
niezły  i bardzo się cieszył,  że mógł zagrać w zespo-
le, w  kapeli  jak mawiał,  bo od dawna  tego pragnął 
lecz  nigdy  nie  miał  ku  temu  okazji.  Ale  jak  zwykle 

wszystko co miłe szybko się kończy. Pozostały nam 
wspomnienia  i  piosenki,  te  śpiewane  razem  przy 
ognisku i te wyrażające nadzieję na nasze ponowne 
wspólne chwile…

Podlubelska Dąbrowa
Zdawałem  sobie  sprawę,  że  powoli  kończy  się 

też  okres  mojej  harcerskiej  aktywności.  Zbliżał  się 
koniec  szkoły,  odpowiedni  czas  by  zacząć  myśleć 
o przyszłości, czy pracować a jeżeli tak to gdzie, czy 
też może uczyć się nadal. Ale jeszcze jeden obóz za-
liczyłem, jak się później okazało był to, niestety, mój 
ostatni obóz. Zorganizowany w 1964 r. w podlubel-
skiej Dąbrowie, w pobliżu istniejącej tam leśniczów-
ki,  na  styku  lasu  i  pradoliny Bystrzycy. Dziś  ta doli-
na stanowi Zalew Zemborzycki, wtedy była to wielka 
łąka,  którą  zresztą  przemierzaliśmy pieszo, w przy-
padku konieczności skorzystania z Ośrodka Zdrowia 
w Zemborzycach, gdyż  tam mieliśmy szukać pomo-
cy medycznej. W  kadrze  instruktorskiej  było  wielu 
znajomych. Heniek  Kniaź  był  komendantem, Czesia 
Pisula szefową podobozu żeńskiego, ja byłem oboź-
nym, Jurek Frączek  i Gutek Malikowski odpowiadali 
za kulturę fizyczną. Był  jeszcze Jurek Gaweł a także 
kilkoro  nauczycieli,  instruktorów  harcerskich  opie-
kujących  się  poszczególnymi  zastępami.  W  kuchni 
dowodził  Jasio  Sura, mając do dyspozycji  i  pomocy 
kwatermistrzowski zastęp starszych chłopców. Znów 
było miło i przyjemnie, znów były gry i zabawy czysto 
harcerskie typu podchody, dzienne ale także nocne. 
One uczyły orientacji w terenie, samodzielnego po-
dejmowania decyzji  i radzenia sobie w trudnych sy-
tuacjach, ale także prowadzonej fair play rywalizacji. 
Taki był ich cel i myślę, że go osiągaliśmy. Były rzecz 
jasna ogniska  ze  śpiewem  i  zabawami, bo bez  tego 

obóz byłby nie do pomyślenia.. Tym razem było dużo 
sportu, walki druhowych zastępów o prymat w siat-
kówce,  niektórych  konkurencjach  lekkoatletycz-
nych, głownie biegowych a nawet w tenisie wciągały 
wszystkich. Ale przecież obozy organizowano głów-
nie po to, by dzieciom i młodzieży zrzeszonej w har-
cerskich szeregach dać możliwość relaksu, nabrania 
sił do dalszej pracy i nauki, a przecież taki czynny wy-
poczynek był najzdrowszy i najskuteczniejszy. I tylko 
ten czas nie bacząc na nasze intencje upływał bardzo 
szybko, za szybko. Znów słowa piosenki wojskowej, 
biesiadnej ale i harcerskiej stały się aktualne: lecz na-
sze młode lata, upłyną szybko w dal, a w sercu pozo-
stanie tęsknota, smutek, żal.

Tak właśnie było naprawdę, w moim sercu, ale też 
jak sądzę w sercach wielu osób, dla których ta har-
cerska przygoda, ten piękny epizod życia się kończył. 
Dorosłe życie stawiało przed nami  inne wymagania 
a  moje  harcerskie  czasy  pozostały  jedynie  w  sfe-
rze  wspomnień,  wspomnień  tamtych  niezwykłych 
miejsc, tamtych wspaniałych ludzi i naszej młodości.

Aleksander Kryska

obóz w Wólce profeckiej

obóz w dąbrowie, 1964 r . Zastęp kwatermistrzowski, m.in. józek Frąc, Kazik łebkowski, Włodek Wiński, 
Kazik Nawrocki, leszek Nieściór, leszek Nawrocki i Zbyszek Frączek

�� Niezwykły gość w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Bychawie!
Do przedszkolaków z grupy 
„Biedronki” i „Myszki” przybył 
gość wyjątkowy. Była nim złota 
medalistka XV Letnich Igrzysk 
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 
– p. Iwona Podkościelna –
rodowita bychawianka.

Codziennie  w  naszym  przedszkolu  dużo  się  dzie-
je.  Dzięki  temu  czas  płynie  bardzo  szybko  i  miło. 
Przedszkolaki oprócz uczestnictwa w zajęciach edu-
kacyjnych,  biorą  również  udział w  konkursach, wy-
cieczkach,  teatrzykach,  spotkaniach  itp.  Czasem 
bywa tak, że odwiedzi nas gość, który wzbogaci na-
szą  wiedzę  i  umili  przedszkolny  czas.  I  właśnie  tak 
było 25 października 2016 r. Jakież było zaskoczenie 
i  zdumienie dzieci, kiedy w  jednej  z przedszkolnych 
sal  zobaczyły  Panią  Iwonkę. Wielu  przedszkolaków 
podkreślało,  że  zna  tą Panią,  że widziało  ją w  tele-
wizji, czy w gazecie. Ponadto niesamowite wrażenie 
zrobił na dzieciach rower Pani Iwonki, którym przy-
jechała do nas i  jest on narzędziem jej pracy, a tak-
że jej pilotki – Pani Aleksandry Tecław. Na początku 
dzieci gromkimi brawami powitały przybyłą olimpij-
kę.  Następnie  Pani  Iwonka  opowiedziała  dzieciom 

o swojej sportowej pasji, o zamiłowaniu do dyscypli-
ny, którą uprawia – o kolarstwie szosowym, o swo-
ich podróżach do najdalszych zakątków świata, o wy-
rzeczeniach, jakich wymaga sport, a przede wszyst-
kim  o  przebiegu  igrzysk  paraolimpijskich,  na  któ-
rych zdobyła złoty medal. Pani Iwonka przyniosła ze 
sobą kilka medali  zdobytych na  różnych  zawodach, 
a wśród nich oczywiście ten najważniejszy – ZŁOTO 
OLIMPIJSKIE Z RIO DE JANEIRO! Każdy przedszkolak 
mógł wziąć go do rąk i obejrzeć, a także założyć sobie 
na szyję i wykonać pamiątkowe zdjęcie. Pani Iwonka 
odpowiedziała także na mnóstwo pytań zadawanych 
przez dzieci.  Po  rozmowie nasi najmłodsi  z wielkim 

zainteresowaniem  oglądali  rower,  na  którym  Pani 
Iwonka  nieustannie  trenuje.  Na  zakończenie  spo-
tkania  przedszkolaki  wręczyły  Pani  Iwonce  drob-
ny  upominek.  Serdecznie  dziękujemy  Naszej  Złotej 
Medalistce  za  przybycie  do  przedszkola,  za  to,  że 
mimo tak wielu spotkań znalazła czas i dla najmłod-
szych.  Jeszcze  raz  z  całego  serca  gratulujemy  Pani 
Iwonie  złotego  medalu  i  życzymy  wielu  kolejnych 
sukcesów w karierze sportowej. A naszej koleżance 
z  grupy  „Biedronki”  –  Zuzi  Jabłońskiej  gratulujemy 
tak wspaniałej, „Złotej” Cioci!

Agnieszka Sobaszek, Bożena Mazur

�� Słodka wycieczka 
przedszkolaków!

19  października  2016r.  dzieci  z  Samorządowego  Przedszkola  nr  1 
w Bychawie,  z  grupy  „Myszki”  i  „Krasnale”,  udały  się  na wyciecz-
kę  do  Lublina.  Wycieczka  była  bardzo  wyczekiwana  przez  dzieci, 
bowiem jej celem była wizyta w Manufakturze Cukierków „Cukier 
Lukier” i obserwacja produkcji cukierków oraz lizaków. Kiedy dotar-
liśmy na miejsce, wszyscy byli pod wielkim wrażeniem tego, co zoba-
czyli. Całe ściany zawieszone cukierkami w różnorodnych smakach 
od truskawkowego, malinowego, po kaktusowy, anyżowy i wiele in-
nych. Na półkach poustawiane kolorowe lizaki. Niejeden przedszko-
lak miał ochotę spróbować tych pięknie zaprezentowanych słody-
czy. Gdy przekroczyliśmy drzwi  fabryki, od  razu powitały nas bar-
dzo miłe i uśmiechnięte panie, które przeprowadziły dla nas pokaz 
produkcji cukierków i lizaków. Panie kolejno wykonywały i omawia-
ły czynności niezbędne do powstania słodkości, jednocześnie odpo-
wiadały na pytania zadawane przez dzieci. Po zakończonym pokazie, 
którego  efektem  końcowym  była masa  cukierkowa,  każdy  przed-
szkolak własnoręcznie wykonywał  dla  siebie  lizaka,  którego  oczy-
wiście zabrał ze sobą do przedszkola. Oprócz własnoręcznie wyko-
nanych  lizaków, dzieci otrzymały także po torebeczce owocowych 
cukierków.  Każdy  przedszkolak  z  uśmiechem  na  twarzy  wyszedł 
z fabryki cukierków i pękał z dumny, iż sam dla siebie wykonał słod-
kiego lizaka. Nasza wycieczka była trochę inna niż wszystkie dotych-
czas. Dostarczyła nam jednak wielu niezapomnianych wrażeń. Była 
to wspaniała i bardzo słodka wyprawa! 
Więcej zdjęć z wycieczki znajduje się na stronie internetowej przed-
szkola,  na  którą  serdecznie  wszystkich  zapraszamy www.przed-
szkole.bychawa.pl.
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�� Październikowe refleksje
Pewien październikowy czwartek 
(27.11.2016 r.) upłynął klasie 
V nieco inaczej niż zwykle. 
Od samego rana uczniowie, 
niezrażeni jesienną aurą, byli 
gotowi na wyjazd do Bychawy. 
Czekały tam na nich różne 
zadania.

Pierwsze kroki skierowali do Biblioteki Publicznej 
w Bychawie, gdzie w miłej – jak zawsze – atmosferze 
wysłuchali  zajmującego wykładu dotyczącego  życia 
i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Z  okazji  trwającego  Roku  Sienkiewiczowskiego 
mieli  możliwość  nie  tylko  poszerzenia  swojej  wie-
dzy  o  Nobliście,  ale  też  sprawdzenia  się  w  przy-
gotowanej  przez  panie  bibliotekarki  zabawie. 
Z  niezwykłym  zaangażowaniem  nasi  piątoklasiści 
wertowali książki w poszukiwaniu prawidłowych od-
powiedzi. Świetnie się przy tym bawili!

Następnie  całą  grupą  uczniowie  udali  się  na 
cmentarz parafialny w Bychawie. Zbliżał się właśnie 

szczególny  czas,  gdy  wszyscy  odwiedzali  groby  bli-
skich zmarłych, aby uporządkować je i przygotować 
się  na  dzień  Wszystkich  Świętych.  Dlatego  klasa 
V otrzymała ważne i odpowiedzialne zadanie uprząt-
nięcia  miejsca  pochówku  naszej  patronki  –  Zofii 
Przewłockiej.  Sprawnie  oczyścili  nagrobek  i  teren 
wokół  niego,  a  następnie w  chwili  zadumy  zmówili 
cichą modlitwę i zapalili znicze. Na pamiątkę umiesz-
czono w tym miejscu także tabliczkę informującą , że 
społeczność naszej szkoły obejmuje opieką grób Zofii 
Przewłockiej.  Pamiętajmy o  tej wyjątkowo  zasłużo-
nej postaci i będąc w pobliżu zapalmy światełko.

I tutaj właściwie powinniśmy zakończyć ten krótki 
wyjazd. Jednak do odjazdu autobusu pozostała nam 
jeszcze  dobra  godzina,  więc  postanowiliśmy  sko-
rzystać  z  coraz  lepszej pogody  i  złapać ostanie  zło-
te  chwile  jesieni. Udaliśmy  się  zatem do  rezerwatu 
przyrody „Podzamcze” . Trzymając się białej wapien-
nej drogi, podziwialiśmy otwierający się przed nami 
pejzaż.  Ach,  ile  widzieliśmy  drżącego  złota,  ciepłej 
czerwieni i płowych pól – to nasze…

Magdalena Rugała

�� Klasy patronackie w „Hubalu’’
Z nowym rokiem szkolnym 2016/2017 nasza szkoła 
postawiła sobie za priorytet pozyskanie patronatów 
dydaktycznych wyższych uczelni. Nasze starania 
zaowocowały podpisaniem umowy patronackiej 
z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Podjęte  działania  mają  przełożyć  się  na  podniesienie  jakości  nauczania  teo-
retycznego  i  praktycznego  oraz  podniesienie  wyników  egzaminów  zawodo-
wych  i  zdopingowanie  uczniów  do  bycia  „mistrzami  w  zawodzie”,  który  zdo-
bywają.  Umowę  podpisali:  Teresa  Bogacka  –  Kanclerz WSEI,  dr  hab. Mirosław 
Jarosz, prof. nadzw. WSEI – Rektor WSEI w Lublinie. Zespół Szkół Zawodowych 
nr  1  im.  mjr.  Henryka  Dobrzańskiego  w  Bychawie  reprezentował  dyrektor 
Jerzy  Sprawka.  Szczegółowe  zasady  współpracy  zostały  omówione  podczas 
wizyty  w  Bychawie  w  dniu  12.10.2016  r.  dra  inż.  Józefa  Stokłosy  prodzieka-
na Wydziału  Transportu  i  Informatyki. W  spotkaniu  uczestniczyli  szkolni  koor-
dynatorzy współpracy  z WSEI w Lublinie p.  Jolanta Szpytma  i p.  Janusz  Sagan. 
Uczelnia  zgodnie  z  treścią  porozumienia  obejmie  patronatem  (Wydział 
Transportu i Informatyki) klasy technikum w zawodach technik pojazdów samo-
chodowych i technik informatyk. W ramach współpracy uczelnia zapewnia m.in. 

opiekę dydaktyczną uczelni nad poszczególnymi kierunkami kształcenia, prowa-
dzenie zajęć przez pracowników naukowych, warsztaty na uczelni oraz obustron-
ną promocję.

Warto przypomnieć, że nasza „przygoda” z WSEI w Lublinie trwa już ponad trzy 
lata. Od 2013 roku uczestniczymy w jednej z ważniejszych inicjatyw edukacyjnych 
w województwie lubelskim, jaką jest konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych wo-
jewództwa lubelskiego „Szkoła Innowacji”. Od trzech lat z rzędu szkoła uzyskuje 
certyfikat „Szkoła Innowacji”.

�� W dn. 13–21.10.2016 r. 
w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 
im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego 
w Bychawie odbyła 
się wyjątkowa 
akcja informacyjno 
– edukacyjna 
#KOMÓRKOMANIA.

Zorganizowana  została  ona  dzięki  wsparciu 
Lubelskiego Kuratora Oświaty, w  imieniu Fundacji 
DKMS w Warszawie. Akcja ta miała na celu popu-
laryzowanie wśród młodzieży idei ratowania życia 
poprzez  dawstwo  szpiku  kostnego,  w  tym  zorga-
nizowanie w  szkole  akcji  rejestracji  potencjalnych 
dawców krwiotwórczych komórek macierzystych –
Szkolne Dni Dawcy Szpiku #KOMÓRKOMANIA.

Aby  zostać  potencjalnym  dawcą  komórek  ma-
cierzystych  szpiku  kostnego  wystarczyło  odwie-
dzić  szkołę,  wypełnić  krótką  ankietę  i  wykonać 
wymaz  z  wewnętrznej  części  policzka.  Po  prze-
badaniu  materiału  genetycznego  i  wprowadze-
niu  danych  do  bazy,  potencjalny  Dawca  otrzymał 
potwierdzenie  rejestracji  oraz  kartę  Dawcy.  Cały 
proces rejestracji i badania próbek trwa około 3-4 

miesięcy. Następnie czekamy na ewentualny sygnał 
z  Fundacji DKMS,  że nasz  bliźniak  genetyczny po-
trzebuje naszej pomocy.

Im  więcej  zarejestrowanych  potencjalnych 
Dawców,  tym większa szansa dla chorych na zna-
lezienie  „bliźniaka  genetycznego”.  Dzięki  tej  ak-
cji  w  „Hubalu”,  lista  potencjalnych  dawców  szpi-
ku w bazie Fundacji DKMS poszerzyła się o prawie 
30  nazwisk.  Podczas  akcji  niespodziewanie  od-
wiedziła  placówkę  szkolną  p.  Beata  Janiszewska-
Brudzisz  –  naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury 
i  Spraw  Społecznych  w  Starostwie  Powiatowym 
w  Lublinie.  W  czasie  krótkiej  rozmowy  Pani 

�� „Hubalczycy” 
na WarsawMoto 
Show 2016

18.11.2016  r.  w  centrum  wystawienniczym  Ptak 
Warsaw  Expo  w  Nadarzynie  odbyła  się  II  edy-
cja  wielkiej  imprezy  dla  miłośników  motoryzacji 
WarsawMoto Show 2016.
 Grupa uczniów kształcących się w zawodzie  tech-
nik  pojazdów  samochodowych  z  Zespołu  Szkół 
Zawodowych  nr  1  im.  mjr.  H.  Dobrzańskiego 
w  Bychawie  wraz  z  opiekunami:  p.  Katarzyną 
Maciejczyk,  dyrektorem  szkoły  Jerzym 
Sprawką,  p.  Andrzejem  Pietrzakiem  i  Jakubem 
Wieczorkiewiczem miała przyjemność uczestniczyć 
w tym wydarzeniu. 

Czytelników  ,którzy  chcą  dowiedzieć  się  więcej 
o imprezie i zobaczyć ciekawe modele różnych po-
jazdów  zapraszamy  na  stronę  internetową  szkoły 
www.zsz.bychawa.pl

Dać coś od siebie

Pożyteczna #Komórkomania w „Hubalu”...

Naczelnik  została  poinformowana  o  prowadzo-
nych w  naszej  szkole  innych  akcjach wolontariac-
kich np.  stałym  zbieraniu nakrętek dla Hospicjum 
im.  Małego  Księcia  w  Lublinie,  systematycznych 
szkolnych akcjach krwiodawstwa, Pomóż Dzieciom 
Przetrwać  Zimę,  „Wigilijne  Dzieło  Pomocy”  czy 
też  innych okazjonalnych akcjach. Na zakończenie 
p. naczelnik złożyła wolontariuszom życzenia i po-
dziękowania  za  prowadzone  akcje  charytatywne 
oraz życzyła satysfakcji z podejmowanych działań.

Inicjatorem  i  koordynatorem całej  akcji  był pe-
dagog szkolny p. Janusz Sagan we współpracy z na-
uczycielem informatyki p. Robertem Skoczylasem. 

Wspierani oni byli przez wolontariuszki – uczenni-
ce klasy III Tuf: Karolinę Muchę, Joannę Tymoszuk, 
Agatę Staszewską i Beatę Znój.

2  grudnia  koordynator  akcji  i  wolontariusz-
ki  uczestniczyły  w  gali  wręczenia  Certyfikatów 
„Lubelskiej  Szkoły  z  Życiem”.  Dodatkowo  zostały 
przekazane  podziękowania  za  owocną  współpra-
cę  oraz  zaświadczenia  o wolontariacie  dla  uczen-
nic. Wydarzenie  to odbyło się w Centrum Kultury 
Filmowej „Stylowy” w Zamościu.

Organizując  akcję,  społeczność  „Hubala”  otrzy-
mała możliwość realnego wpływu na poprawę sy-
tuacji  pacjentów  zmagających  się  z  nowotwora-
mi  krwi  na  całym  świecie.  Jednocześnie  akcja  ta 
przyczyniła się do realizacji zadań szkoły z zakresu 
programu  profilaktyki,  w  tym  promocji  idei  życia 
i zdrowia, jak również działalności wolontariackiej.

Fundacja DKMS zarejestrowana została 28 listo-
pada  2008  roku  jako  niezależna  organizacja  typu 
non-profit a swoją działalność rozpoczęła 25 lute-
go  2009  roku.  Do  dzisiaj  udało  się  jej  zarejestro-
wać i przebadać ponad 970 000 (dane na wrzesień 
2016) potencjalnych dawców. 3 500 (dane na wrze-
sień 2016) osób oddało  już swoje komórki macie-
rzyste  ratując  życie  tym,  którzy  potrzebują  tego 
najbardziej.

Szkolny koordynator akcji
Janusz Sagan

�� Bal u Pani Jesieni 
w Akademii 
Poziomkowej

Polska  złota  jesień  to  piękna  pora  roku.  Ostatnie 
promienie słońca zapraszają na jesienne spacery.
Liście na drzewach malują się w różnobarwnych ko-
lorach a ziemia pokrywa się kolorowym, szeleszczą-
cym dywanem. W lasach mnóstwo grzybów. To też 
czas  zbioru  owoców  i warzyw oraz  przygotowania 
zapasów na zimę. Później zaczyna się już tylko sza-
ruga jesienna. Dni są coraz krótsze. Szybko robi się 
ciemno. Aby przypomnieć sobie uroki jesieni w na-
szym  przedszkolu  zorganizowaliśmy  bal,  podczas 
którego celebrowaliśmy tą wyjątkową porę roku.

Dzieci  w  tym  dniu  przebrane  w  jesienne  kre-
acje przybyły do przedszkola. Były jesienne wróżki, 
grzybki,  leśne ludki oraz leśni strażnicy. Nie byłoby 
balu  bez  wesołej  muzyki,  która  zachęcała  wszyst-
kich do wspaniałej zabawy. W scenariusz balu wkra-
dły  się  konkursy  a  jako,  że  bal  organizowany  był 
w  okolicach  popularnych  imienin  Andrzeja  to  nie 
obyło  się  bez  wróżb  andrzejkowych.  Dzieci  miały 
okazję w humorystyczny sposób zapoznać się z tym 
co przyniesie los w przyszłości. Spotkanie zakończył 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
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�� Olimpijka w Szkole Podstawowej w Bychawie
Dzień 25 października 2016 
roku, z pewnością zostanie 
zapamiętany w Szkole 
Podstawowej 
w Bychawie jako wyjątkowy, 
za sprawą niezwykłego gościa. 
Mury naszej szkoły odwiedziła 
pani Iwona Podkościelna, złota 
medalistka 15. Letnich Igrzysk 
Paraolimpijskich Rio de Janeiro, 
w kolarskim wyścigu ze startu 
wspólnego tandemów 
w kategorii B.

Po  bardzo  ciepłym  powitaniu  naszego  gościa 
przez  panią  Dyrektor  i  Samorząd  Uczniowski  oraz 
gromkimi brawami przez wszystkich zgromadzonych 
uczniów i nauczycieli, pani Iwona zaczęła opowiadać 
o początkach swojej przygody z kolarstwem, o tym jak 

wygląda codzienny, ciężki trening i przede wszystkich 
o swoich osiągnięciach sportowych, których ukoro-
nowaniem jest złoty medal olimpijski. Mogliśmy obej-
rzeć  złote medale  z mistrzostw  świata,  ale wszyst-
kich  interesował  przede wszystkim  ten  najważniej-
szy– olimpijski. Pani Iwona pokazała uczniom medal, 
który waży aż 0,5 kg  i ma w środku 28 kulek, które 
pobrzękują podczas poruszania nim. Uczniowie mo-
gli go potrzymać oraz obejrzeć oryginalną maskotkę 
z włosami w kolorze medalu. Duże zainteresowanie 
wzbudził również rower na którym pani Iwona trenu-
je, czyli tzw. tandem.

Podczas spotkania nasz gość odpowiadał na liczne 
pytania. Zgromadzonych na widowni uczniów intere-
sowało wszystko, począwszy od sprzętu, przejecha-
nych  kilometrów,  zwiedzonych  krajów  i  oczywiście 
samych  igrzysk  olimpijskich.  Spotkaniu  towarzyszy-
ła  bardzo  sympatyczna  atmosfera,  uczniowie  z  za-
interesowaniem  słuchali  mistrzyni,  a  na  zakończe-
nie  ustawiła  się  bardzo  długa  kolejka  po  autograf 
i pamiątkowe zdjęcia.

Serdecznie dziękujemy pani  Iwonie za to, że zna-
lazła czas na spotkanie z uczniami „swojej” podsta-
wówki, było  to bardzo miłe  i wzruszające przeżycie 
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Krystyna Kostrzewska

�� Tegoroczne obchody 
Dnia Edukacji 
Narodowej w Zespole 
Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego 
tradycyjnie już 
odbyły się z udziałem 
gości z Ukrainy – 
delegacji nauczycieli, 
dyrektorów i władz 
lokalnych Lapaiwki 
i Brodów. Stało się to 
okazją do wspólnego 
świętowania podczas 
powiatowych 
uroczystości, które 
odbyły się w Starostwie 
Powiatowym 
w Lublinie.

Wydarzenie  zostało  zwieńczone  w  Filharmonii 
Lubelskiej  niezwykłym  programem  operetkowo-
-musicalowym Narodowego Teatru Opery i Baletu 
w Odessie. Kolejny raz zorganizowane zostało mię-
dzynarodowe  zebranie  rady pedagogicznej. Miało 
ono szczególny wymiar, gdyż Pan Dyrektor Henryk 
Dudziak  i Pan Starosta Paweł Pikula oraz Starosta 

Z przyjaciółmi ciekawiej, z przyjaciółmi łatwiej

Współpraca „Kwiatka” ze szkołami z Ukrainy i Węgier

miasta Brody podpisali porozumienie o współpracy po-
między naszą szkołą a szkołą na Ukrainie.

Miejscowość  Brody  –  dawniej  Lubicz  –  oddalona 
od Bychawy o ok. 300 km, położona  jest w obwodzie 
lwowskim i została opisana przez Henryka Sienkiewicza 
w powieści Potop. Tym razem to małe miasteczko ode-
gra  ważną  rolę  w  historii  naszej  szkoły.  Podpisana 

współpraca,  zgodnie  z  serdecznymi  zapewnienia-
mi  z  obu  stron,  zaowocuje  wieloma wspólnymi  dzia-
łaniami.  Pierwsze  kroki  już  został  wykonane.  Szkoła 
w  Brodach  od  września  tego  roku  wprowadziła  na-
uczanie  języka polskiego  jako obcego. Aby ułatwić  to 
zadanie nasz Samorząd Uczniowski zorganizował zbiór-
kę lektur oraz podręczników do nauczania języka pol-
skiego.  Kartony  pełne  pomocy  dydaktycznych  trafiły 
w ręce dyrekcji i nauczycieli.

Podczas zebrania zaplanowano także kolejne formy 
współpracy. Posiadając bogate doświadczenie lat ubie-
głych m.in.  podejmiemy  próbę  zorganizowania  kursu 
języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Brodów.

Kolejny  akt  o  współpracy,  tym  razem  ze  szkoła-
mi  węgierskimi,  został  uroczyście  podpisany  5  grud-
nia,  w  obecności  władz  Powiatu  Lubelskiego,  gości 
z Węgier oraz całej społeczności naszej szkoły. Było to 
piękne  muzyczne  spotkanie,  przygotowane  w  klima-
cie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Występy 
muzyczne po raz kolejny potwierdziły,  że muzyka po-
siada  niezwykłą moc  –  jednoczy  ludzi,  narody,  kultu-
ry. Pokładając ogromne nadzieje w tych nowo nawią-
zanych relacjach pragniemy, aby przełożyły się one na 
owocne  realizowanie  wspólnych  projektów  i  działań, 
dając dowód, że Polak, Węgier dwa bratanki.

Monika Widomska

�� Żywa lekcja historii w Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie – ŚWIĘTO SZKOŁY
Dyrekcja, nauczyciele, rada Rodziców, uczniowie 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie 
oraz przyjaciele szkoły spotkali się na uroczystości 
szkolnej – VII rocznicy nadania szkole imienia 
Obrońców Ojczyzny i otrzymania sztandaru.

Uroczystość odbyła się w dniu 14 listopada 2016r. na korytarzu głównym przy 
tablicy  pamiątkowej  i  miejscu  przechowywania  sztandaru  szkoły.  Tegoroczne 
spotkania społeczności szkolnej z historią żywą – przekazywaną w jakże wymow-
nej formie przez kombatantów,  jako świadków i uczestników wydarzeń czasów 
minionych – z przyczyn organizacyjnych zostały jedynie zaznaczone. Przeważał na 
uroczystości przekaz zawarty w źródłach historycznych, w ciekawej formie zapre-
zentowany przez zaangażowanych uczniów w części artystycznej. Wcześniej jed-
nak akademię rozpoczęło z tej wyjątkowej okazji wprowadzenie sztandaru szkoły 
przez poczet przy dźwiękach werbla i odśpiewanie hymnów: państwowego oraz 
szkoły. Pani Dyrektor w krótkiej mowie przywołała pamięci przyjaciół szkoły, któ-
rzy odeszli w ostatnim czasie, a byli związani z naszą małą ojczyzną. Przyjęła rów-
nież kolejny medal, jakim została odznaczona szkoła za działalność na niwie histo-
rycznej w utrwalaniu tradycji patriotycznych zgodnych z imieniem szkoły.

Część  artystyczna  pt.  PERYSKOP  HISTORII  została  wykonana  przez  uczniów 
w kilku odsłonach. Uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do podróży w cza-
sie  w  obrazie  pierwszym:  123 lata z przeszkodami  –  w  którym  były migawki 

z  powstań  narodowych. Obraz  drugi  to: POLONIA RESTITUTA  –  czasy wielkiej 
wojny  i  odradzania  się  państwowości  polskiej.  Kolejny  obraz  pod wymownym 
tytułem: Bo Hitler i Stalin… chyba nie wymaga komentarza. Obraz czwarty to: 
Sztafeta do wolności – kamienie milowe: 1956, 1970, 1980/81, 1989, 2004, 
2016.  Tak niekonwencjonalna  lekcja  historii  okraszona piękną poezją  i muzyką 
w wykonaniu naszych artystów  chyba  została dobrze odebrana przez  zgroma-
dzonych. Dopełnieniem części artystycznej były podsumowania szkolnych kon-
kursów związanych z naszymi Patronami oraz interaktywny konkurs karaoke dla 
uczniów z okazji Święta Niepodległości pt. Szkolny śpiewnik legionowy. Pomimo 
niewygody lokalowej młodzież szkolna dzielnie dotrwała do końca uroczystości, 
za co wszyscy otrzymali w nagrodę słodką niespodziankę. 

PODZIĘKOWANIA
Z  całego  serca  dziękuję  za  przygotowa-
nie  przepięknej  uroczystości  ŚWIĘTA 
SZKOŁY, chociaż w trudnych warunkach – 
w holu  szkoły, wszystko udało  się wspa-
niale.  Szczególnie  dziękuję  za  przygoto-
wanie części artystycznej p. Zbigniewowi 
Milanowskiemu  i  p.  Krzysztofowi 
Mendykowskiemu oraz p. Amelii Dziurda 
Multan. Wszystkim nauczycielom, którzy 
w  aktywny  sposób  włączyli  się  w  orga-
nizację  i  przygotowania  bardzo  dziękuję. 
Z  całego  serca  dziękuję  UCZNIOM,  któ-
rzy  zaangażowali  się  w  obchody  tej  jak-
że  pięknej,  ale  i  bardzo  ważnej  dla  nas 
wszystkich uroczystości. Gościom i rodzi-
com  za  obecność.  Pracownikom  szkoły, 
administracji i obsługi za wszelką pomoc. 
DZIĘKUJĘ  Państwu  Grażynie  i  Markowi 
Juryckim – Piekarnia „EMARK” za zaspon-
sorowanie pysznych pączków jako poczę-
stunku dla wszystkich gimnazjalistów.

Bożena Toporowska
dyrektor Gimnazjum nr 1

�� ŚLUBUJEMY TOBIE 
SZKOŁO!
28 października 2016 roku 
to bardzo ważna data dla 
uczniów klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej 
w Bychawie. W tym bowiem 
dniu odbyła się uroczystość 
ślubowania i pasowania 
dzieci na uczniów Szkoły 
Podstawowej w Bychawie.

Prowadząca powitała zaproszonych gości, dy-
rekcję szkoły, nauczycieli i rodziców, a szczegól-
nie  gorąco  przywitała  bohaterów  uroczystości 
–  uczniów  klas  I.  Przygotowania  do  uroczysto-
ści  trwały  od  początku  roku  szkolnego.  Panie 
wychowawczynie  klas  pierwszych  zapoznawały 
i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych 
obowiązków  wynikających  z  faktu  rozpoczęcie 
nauki w szkole.

Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubo-
wania  część  artystyczną,  aby  zaprezentować 
swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgro-
madzoną publicznością. Mimo stresu związane-
go z publicznym występem, dzieci świetnie pora-
dziły sobie z mikrofonem. Publiczność nagrodziła 
dzielnych pierwszaków gromkimi brawami.

Rodzicom  gratulujemy  tak  wspaniałych  po-
ciech,  a  Pierwszakom  życzymy wielu  sukcesów 
w murach naszej szkoły.

M.Grabczyńska
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Wydanie  publikacji  dofinansowane  przez  Powiat 

Lubelski  i  Gminę  Bychawa w  ramach wsparcia  zadań 

publicznych z zakresu kultury

Wydawca
Bychawskie Towarzystwo Regionalne

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34

23-100 Bychawa
Nakład 508 egz.

Do książki dołączona jest tablica genealogiczna 

Przewodnik po 36 miejscowościach w gminie

Gmina Bychawa 

– moje małe centrum 

świata

Czy wiecie,  gdzie  jest Middle West  gminy 

Bychawa?
Że Bychawę od Gałęzowa dzieli coś więcej 

niż tylko 51. równoleżnik?

Że choć w Bychawce nie ma gór, to jest tam 

Morskie Oko?

Jeśli  to  wszystko  wiecie,  to  nie  czytajcie 

tego przewodnika!

Jeśli nie – zajrzyjcie koniecznie. My zadba-

liśmy o to, by było to dla Was nie tylko po-

uczające, ale i bardzo przyjemne. I absolut-

nie nie nudne!

WYDAWCA 
Gmina Bychawa

ul. Partyzantów 1

23-100 Bychawa
Nakład 1500 egz.

Do książki dołączona jest mapa gminy Bychawa 

Książka bezpłatna 

dostępna w Urzędzie 

Miejskim w Bychawie 

2. uzupełnione wydanie książki Marii Dębowczyk i Urszuli Pytlak

Śladami Koźmianów, 

Przewłockich, 

Kowerskich

Książkę można kupić 

w księgarni w Bychawie 
i na www.lumer.biz


	Daty i miejsca zebrań z Burmistrzem Bychawy w sołectwach
	5 października rozpoczęły się spotkania mieszkańców gminy z burmistrzem. Na zebraniach mieszkańcy będą mogli poruszyć istotne problemy ich miejscowości oraz złożyć wnioski do budżetu Gminy Bychawa na 2017 rok. 
	Zapraszamy do licznego udziału w zebraniach.
	Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy. OPS w Bychawie wydaje skierowania
	We wrześniu 2016 r. Gmina Bychawa po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, w ramach którego mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
	Instagram i Twitter
	Warto uśmiechać się w bezchmurne niebo, bo być może astronauta Jeff znów kiedyś zrobi nam foto :)
	Bychawa – jedyna taka we wszechświecie!
	Dożynki Gminne 2016
	Tegoroczne dożynki w Bychawie, mimo wieczornego załamania pogody, trzeba uznać za bardzo udane!
	Korowaj z Korca. Prawda, że piękny? 
	Gmina przygotowuje lokalny program rewitalizacji
	W niedzielne popołudnie 28 września w parku przy kościele odbył się Piknik Rewitalizacyjny.
	Byliśmy na III Lubelskim Kongresie Sołtysów
	W niedzielę 2 października Muzeum Wsi Lubelskiej wypełniło się sołtysami z całego województwa. Choć sołtysów chętnych na wyjazd było wielu, to niestety delegacje z poszczególnych gmin mogły składać się tylko z pięciu osób (dlatego zadecydowała kolejność z
	O budowie drogi Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów
	Medale i odznaczenia wręczone druhom z gminnych jednostek OSP w dn. 18 września
	A może Węgry?
	W dn. 20-23 września wydelegowana przez Burmistrza Bychawy uczestniczyłam w wyjeździe studyjnym po północno-wschodnim regionie Węgier. Wizyta obejmowała dziewięć miejscowości na terenie województwa Szablocs-Szatmar -Bereg.
	90-lecie OSP w Starej Wsi Drugiej
	Czy w czasie deszczu dzieci się nudzą?
	Mimo nieprzyjaznej pogody 4 października br. uczestnicy Gminnego Konkursu Ekologicznego pod nazwą Uroki przyrody wzięli udział w warsztatach w Poleskim Parku Narodowym. 
	Powitanie Iwony na lotnisku
	Delegacja z Bychawy kwiatami, transparentem i gorącymi uściskami przywitała na lotnisku Chopina w Warszawie Iwonę Podkościelną powracającą z igrzysk w Rio de Janeiro oraz jej pilotkę – Olę Tecław. Ogólnopolskie media nie odstępowały medalistek nawet na kr
	Złota Iwona – paraolimpijka z Bychawy
	Złoty medal Iwony Podkościelnej to jeden z dziewięciu złotych medali zdobytych przez Polaków na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Pierwszy w historii startów zawodników z Lubelszczyzny w paraolimpiadzie – i to od razu złoty!
	Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Bychawce Drugiej zaprasza
	Podziękowanie od drużyny juniorów BLKS „Granit”
	Drużyna juniorów Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „Granit” składa serdeczne podziękowania za dofinansowanie i organizację obozu sportowego w Krasnobrodzie (w dn. 10–16.08.2016 r.) następującym instytucjom i osobom: 
	Gminie Bychawa na ręce Pana Burmistrza (za dotację publiczną w wys. 7000 zł), Zarządowi BLKS „Granit” – w szczególności p. Jackowi Ozimkowi, firmie Car Gaz p. Magdalenie i Sławomirowi Mazurkom, właścicielowi Hotelu „Regent” z Pawłowa obok Rejowca Fabryczn
	200 lat Pani Heleno!
	29 sierpnia w bychawskim Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ odbyła się wyjątkowa uroczystość. Rodzina i personel świętowali jubileusz setnych urodzin pani Heleny Dudy.
	Wspomnienie lata: słońce i siatka na piachu
	Ruch na świeżym powietrzu ma same zalety: relaksuje i pobudza. Można dotlenić organizm i pobudzić krążenie. Już po pierwszym treningu każdy z nas może poczuć się odprężony, a to z pewnością spowoduje, że nawet osoby, które dotąd unikały ruchu, nabiorą zap
	Byliśmy z „Inką” w ostatniej Jej drodze...
	„Ciężko jest umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.” Ostatnie przed śmiercią słowa młodej dziewczyny zamordowanej przez polskojęzycznych zbrodniarzy towarzyszyły mi odkąd poznałem los „Inki” sanitariuszki w oddziale „Łupaszki”.
	O inwazji sowieckiej na Polskę
	17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop–Mołotow.  Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór 
	Kto dziś upomni się o pamięć...
	1 września minęło 77 lat od momentu brutalnej napaści nazistowskich Niemiec na Polskę. W rocznicę tych wydarzeń już trzeci raz zorganizowany został Apel Pamięci Bychawian poległych podczas II wojny światowej.
	Wandzin. Zatrzymać sentyment.
	Szkoła Podstawowa w Józwowie, rok prawdopodobnie 1984 
	Kto jest autorem tych zdjęć?
	Pierwsze piesze złazy 
	Były to rajdy piesze owiane aromatem suszonego tytoniu i smakiem jęczmiennego chleba popijanego zsiadłym mlekiem...
	Wzorowa Łazienka 2016 – głosuj na szkołę w Woli Gałęzowskieji!
	Wspólnie czytaliśmy Henryka Sienkiewicza
	3 września 2016 r. w Amfiteatrze Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie odbyło się Narodowe Czytanie „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. W akcji pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy wzięli udział uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, przed
	Święto Szkoły w „Hubalu”
	W piątek 30 września 2016 r. święto szkoły obchodził Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie. Był to dzień, w którym uczczono pamięć patrona szkoły – majora Henryka Dobrzańskiego.
	Festyn rodzinny, czyli „Kwiatka” sposób na wywiadówkę
	Wywiadówka, czyli spotkanie z rodzicami nie musi odbywać się w typowych i przewidywalnych warunkach.
	W krainie owadów
	20 września uczniowie klasy pierwszej SP w Zaraszowie, przedszkolaki z grupy „Misie” i „Rybki” wraz z opiekunami odwiedzili „Owadolandię” w Wojciechowie.
	Jak upiekły się lekcje w piekarni?
	W przedostatnim tygodniu września na zajęciach lekcyjnych, uczniowie klas trzecich SP w Bychawie rozmawiali o potrzebnej i ciężkiej pracy rolnika. 
	Dzieci z Zaraszowa na szlaku wielu kultur
	W Szkole Podstawowej w Zaraszowie miesiąc wrzesień zapisał się kalendarzu, jako czas intensywnego podróżowania.
	I znów „Erasmus plus”
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