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�� Złożono wniosek do UE, dzięki któremu Korzec i Bychawa 
mogą  wiele zyskać
Trzymamy kciuki za projekt, 
który został podpisany 30 
grudnia 2016 roku przez 
burmistrza Bychawy – Janusza 
Urbana i burmistrz Korca – 
Ludmiłę Dmytruk. 

Głównym jego celem jest wspieranie lokalnej tury-
styki oraz ochrona i propagowanie dziedzictwa kul-
turowego i historycznego regionów transgranicz-
nych, poprzez ich promowanie.

GŁÓWNE DZIAŁANIA:
�» Przeprowadzenie dwóch Międzynarodowych 

Warsztatów Artystyczno - Kulinarnych.

�» Organizacja dwóch transgranicznych imprez 
z udziałem lokalnych twórców i artystów.

�» Zakup mobilnych scen służących organizacji im-
prez promujących dziedzictwo kulturowe i lokalny 
potencjał.

�» Utworzenie (przy udziale mieszkańców) transgra-
nicznego portalu informacyjno-promocyjnego.

�» Włączenie społeczności lokalnych do działań służą-
cych ochronie dziedzictwa.

�» Wydanie wspólnej publikacji promującej walo-
ry regionów pod kątem atrakcyjności i turystyki 
kulturowej.

Projekt został złożony w ramach pierwsze-
go naboru wniosków w Programie Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-
2020, priorytet 1.1: „Promocja kultury lokalnej i hi-
storii”, całkowita kwota projektu 283 090,00 EU 
w tym kwota dofinansowania 254 781,00 EU.

temat z okładki

�� I znowu słońce ogrzeje wodę! Ponad 1000 nowych urządzeń na terenie 
naszej gminy
Już niebawem w wielu domach 
pojawią się urządzenia, 
które pomogą nam dbać 
o środowisko naturalne. Zostanie 
zamontowanych ponad 1000 
urządzeń – 846 instalacji 
słonecznych do podgrzewania 
ciepłej wody w gospodarstwach 
domowych i 242 kotły opalane 
biomasą.

W dniu 21 grudnia 2016 r. została zatwierdzona 
„Lista ocenionych projektów, które spełniły kryte-
ria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą licz-
bę punktów w ramach Osi priorytetowej 4 Energia 
przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wyko-
rzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 konkurs 
nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 – z wyróżnieniem 
projektów wybranych do dofinansowania”. Znalazł 

się na niej Nasz projekt pod nazwą „Wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowi-
sko naturalne na terenie Gminy Bychawa” z maksy-
malnym wynikiem 100 punktów. 29 grudnia 2016 
r. podpisano umowę o  dofinansowanie z Urzędem 
Marszałkowskim. W chwili obecnej przygotowywane 
są dokumenty do przeprowadzenia zamówienia pu-
blicznego na dostawę urządzeń.

Całkowita wartość projektu to 11 410 203,56 zł, 
z czego 8 895 404,75 zł zostanie dofinansowa-
ne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

O przebiegu kolejnych działań związanych z pro-
jektem będziemy Państwa na bieżąco informować.
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samorząd samorząd

�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane z pracy Burmistrza 
Bychawy w okresie od 30 grudnia 
2016 r. do dnia 16 lutego 2017 r.

�» 30 grudnia 2016 r. – gościł delegację oficjalną 
z Korca. Podczas wizyty został podpisany wspólny 
projekt o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ra-
mach programu Współpracy Transgranicznej Polska 
– Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 priorytet 1.1 
Promocja kultury lokalnej i historii;

�» 3 stycznia 2017 r. – odbył spotkanie z dyrektorem 
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości 
w sprawie projektu dotyczącego fotowoltaniki; 

�» 5 stycznia 2017 r. – uczestniczył w posiedzeniu 
XXIX sesji Rady Powiatu, podczas której przedsta-
wiono najważniejsze zadania planowane do wyko-
nania w Powiecie Lubelskim w roku 2017 i latach 
następnych;

�» 5, 8 i 10 stycznia 2017 r. – brał udział w posie-
dzeniach komisji Rady Miejskiej podczas których 

dokonano analizy projektu budżetu Gminy Bychawa 
na rok 2017 oraz ustalano plan pracy Komisji Rady 
na rok 2017;

�» 10 stycznia 2017 r. – uczestniczył w spotkaniu 
Wspólnoty wsi Gałęzów dotyczącym wyłonienia 
kandydatów do Zarządu Wspólnoty;

�» 11 stycznia 2017 r. – podpisał akt notarialny z PGE 
na służebność przesyłu na działkach położonych na 
terenie gminy Bychawa;

�» 13 stycznia 2017 r. - wspólnie z Radą Miejską orga-
nizował Samorządowe Spotkanie. Była to doskonała 
okazja do podsumowania pracy samorządu za rok 
2016 oraz przedstawienia planów i zamierzeń na 
kolejne lata;

�» 16 stycznia 2017 r. - odbył spotkanie z prezesem 
Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
oraz przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bychawie w sprawie wymiany wodomierzy;

�» 16 stycznia 2017 r. - uczestniczył w spotkaniu 
Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” do-
tyczącym naboru wniosków na lata 2014-2020;

�» 19 stycznia 2017 r. - spotkał się z przedstawicielami 
Wspólnoty Mieszkaniowej Bloku 51 w sprawie zadłu-
żenia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mieszkań komunalnych;

�» 20 stycznia 2017 r.- w tym dniu wziął udział w gmin-
nych obchodach Dnia Babci i Dziadka zorganizo-
wanych przez Radę Seniorów oraz Stowarzyszenie 
Aktywnych Kobiet pod Patronatem Honorowym 
Burmistrza Bychawy;

�� spotkał się z Firmą RESPOL w sprawie oświetlenia 
ledowego;
�� uczestniczył w posiedzeniu Zarządu oraz 
Zgromadzenia Zakładu Zagospodarowania 
Odpadami „PROEKOB”.
�» 25 stycznia 2017 r. - wziął udział w spotkaniu 

z Wojewodą Lubelskim oraz Kuratorem Oświaty 
w sprawie reformy oświatowej;

�� Nabór wniosków 
do projektu 
EKODOM
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie informuje, 
że przyjmuje wnioski od osób 
fizycznych na dofinansowanie 
inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska pn. EKODOM. 

Pomoc będzie udzielana w formie preferencyj-
nej pożyczki z możliwością umorzenia 30% ka-
pitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów 
węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane pali-
wem ekologicznym i 25% na pozostałe przed-
sięwzięcia. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego 
2017 r. do 31 marca 2017 r. Wszystkich zainte-
resowanych zachęcamy do zapoznania się ze 
szczegółami projektu na stronie internetowej 
www.wfos.lublin.pl.

�� 12 stycznia br. Rada 
Miejska przyjęła 
budżet Gminy 
Bychawa na 2017 
rok. Przed nami czas 
licznych inwestycji, 
które będą miały na 
celu m.in. poprawę 
infrastruktury 
drogowej, troskę 
o środowisko 
naturalne, czy też 
stworzenie dogodnych 
warunków dla osób 
chcących zamieszkać 
w Bychawie. 
Przedsięwzięcia 
zaplanowane na 
ten rok przedstawił 
burmistrz – 
Janusz Urban.

Budżet roku 2017 jest drugim takim rekordowym 
budżetem, jego wysokość sięga niemalże kwoty 
40 000 000 zł. Jeżeli wygramy zapowiadane kon-
kursy unijne i uzyskamy dofinansowanie suma 
ta zostanie znacznie przekroczona. Wszystko to 

będzie prowadzić do realizacji wielu inwestycji – 
a to może tylko cieszyć. Niewątpliwie patrząc na 
strukturę tegorocznego budżetu uwagę przyciąga-
ją liczne – nawet w porównaniu do lat ubiegłych – 
budowy oraz modernizacje odcinków drogowych, 
które będziemy prowadzić wspólnie z Powiatem 
Lubelskim, jak i samodzielnie. Nie zabrakło też 
środków finansowych przeznaczonych na budowę 
nowych odcinków chodników, choć zdajemy so-
bie sprawę, że w tym zakresie potrzeby są znacz-
nie większe. Wreszcie przy bardzo newralgicznym 
fragmencie drogi pomiędzy Bychawą a Lublinem 
(na odcinku Bychawka Druga Kolonia-Bychawka 
Trzecia) zostanie wybudowany chodnik, co nie-
wątpliwie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. 

�� Trwają prace nad 
reformą systemu 
edukacji

Radni, dyrektorzy szkół gminnych, nauczyciele – do-
kładają starań by zmiany, których główną intencją 
jest likwidacja Gimnazjów oraz utworzenie ośmio-
letnich Szkół Podstawowych przebiegły sprawnie.

�» 27 stycznia 2017 r. - odbył spotkanie z prezesem 
Koła Wędkarskiego w spawie działań inwestycyj-
nych nad bychawskim zalewem;

�» 30 stycznia 2017 r. - uczestniczył w posiedzeniu 
inauguracyjnym Powiatowej Rady Rynku Pracy 
w Lublinie, podczas której wręczono powołania do 
Rady na lata 2017-2021;

�» 1 lutego 2017 r. - w tym dniu odbył dwa spotka-
nia. Pierwsze spotkanie z prezesem Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego i delega-
cji z Grodzan w sprawie budowy kanalizacji. 
Drugie spotkanie zaś z prezesem Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego  
w sprawie funkcjonowania Bychawskiej Izby 
Regionalnej;

�» 3 lutego 2017 r. - wziął udział w posiedze-
niu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarniczych;

�» 7 lutego 2017 r. - uczestniczył w szkoleniu z obrony 
cywilnej dla wójtów i burmistrzów; 

�» 13 lutego 2017 r. - spotkał się z Firmą BIO-
POWER w sprawie biogazowni oraz terenów 
inwestycyjnych;

�» 14 lutego 2017 r. - spotkał się z przedstawicielami 
jednostek OSP w Starej Wsi Trzeciej oraz Gałęzowie 
w sprawach bieżących funkcjonowania jednostek; 

�» 15 lutego 2017 r. - odbył spotkanie z przewodniczą-
cą Gminnej Rady Seniorów w sprawie wniosków 
podjętych na ostatnim posiedzeniu tej rady i możli-
wości ich realizacji przez Gminę w roku bieżącym;

�» 16 lutego 2017 r. - podpisał akt notarialny na sprze-
daż działki w Bychawce Drugiej-Kolonii. 

Ponadto trwają walne zebrania sprawozdawczo-
-wyborcze w jednostkach OSP na terenie gminy 
Bychawa.

W nowy rok z inwestycjami i rekordowym budżetem

A jeśli projekt oświetleniowy uzyska aprobatę 
Urzędu Marszałkowskiego, to w przyszłości otwo-
rzy się również droga do budowy instalacji oświe-
tleniowej w tym miejscu. W budżecie przewidziano 
również środki na realizację ogromnego programu 
solarnego, który z całą pewnością stanowi wyróż-
niający się element. Jest to nasza odpowiedź na 
bardzo duże zapotrzebowanie mieszkańców, którzy 
po pierwszym konkursie przekonali się, że instala-
cje te są rzeczywiście wysoce wydajne i pozwalają 
na oszczędności. Stąd program obejmujący montaż 
urządzeń solarnych i pieców ekologicznych. Łącznie 
1088 urządzeń – ogromy projekt. Cieszę się, że 
może być on realizowany na terenie naszej gmi-
ny. Czekamy także na pozytywne wieści z aplikacji 

programu przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz budowy oświetlenia ulicznego, gdyż zapotrze-
bowanie na tego typu usługi jest wysokie. Ponadto 
zwracają uwagę wydatki na modernizację Centrów 
Kultury Wiejskiej w kilku miejscowościach. Inną 
istotną inwestycją będzie – jeśli oczywiście uzy-
skamy dofinansowanie – termomodernizacja bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Zaraszowie. W tego-
rocznym budżecie nie zabrakło również środków na 
budowę kolejnych odcinków kanalizacji w mieście 
Bychawie, co jest rezultatem głosów mieszkańców. 
Postaramy się aby te nowe odcinki powstały w tym 
roku – podobnie jak i niewielkie co prawda, ale jed-
nak nowe sieci wodociągowe, które są odpowie-
dzią na pojawienie się osób chcących osiedlić się 
na terenie miasta. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że 
w tym roku wspólnie z mieszkańcami zakończymy 
tworzenie Programu Rewitalizacji naszego miasta. 
Finalizacja tego projektu wiąże się z możliwością 
aplikowania o środki unijne, na szereg zawartych 
w nim działań. Prawdopodobnie najważniejszym 
przedsięwzięciem, na tę chwilę, wydaje się kwestia 
budowy utraconego przed laty dworca autobuso-
wego. Dużym wyzwaniem dla budżetu w tym roku 
– zapewne w następnych latach w jeszcze więk-
szym stopniu – jest również zabezpieczenie odpo-
wiednich środków na realizację założeń wprowa-
dzanej przez władze centralne reformy oświaty. Jak 
znaczne będą to środki dowiemy się w niedalekiej 
przyszłości, na pewno jest to duże wyzwanie dla 
naszego samorządu - koszty te to nie tylko program 
dostosowania sal, niezbędne remonty, ale też wy-
posażenie pracowni w pomoce dydaktyczne. Bez 
wątpienia wydatki te będą widoczne w budżecie 
naszej gminy.

�� Zameldowanie 
na pobyt stały 
powoduje ujęcie 
w rejestrze 
wyborców

Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców zo-
staje się ujętym na liście w związku z kolejnymi 
wyborami lub referendami na obszarze gminy.

Czy jest się ujętym w spisie wyborców można 
sprawdzić w każdej chwili, na pisemny wniosek 
do wglądu w urzędzie gminy. 

Więcej informacji na www.pkw.gov.pl.
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�� Konsultacje 
społeczne Lokalnego 
Programu 
Rewitalizacji

W dniach 30 i 31 stycznia br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego odbyły się konsultacje społeczne 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bychawa 
na lata 2017-2023. 

Działania podejmowane w ramach projektu 
mają prowadzić do poprawy atrakcyjności obsza-
ru rewitalizacji oraz podniesienia jakości życia jego 
mieszkańców. Przeprowadzone konsultacje mia-
ły na celu weryfikację programu. Przedstawiono 
m.in. diagnozę negatywnych zjawisk występujących 
na terenie całej gminy, wizję obszaru rewitalizacji, 
czy listę podstawowych projektów i przedsięwzięć. 
Istnieje możliwość szczegółowego zapoznania się 
z treścią projektu programu rewitalizacji -  na stro-
nie http://www.rewitalizacjabychawy.pl został za-
mieszczony plik do pobrania.

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania Burmistrzowi Bychawy – 
Januszowi Urbanowi za zainteresowanie i okazaną 
pomoc w usuwaniu szkód wyrządzonych przez nisz-
czycielką burzę składa Genowefa Kulig - mieszkanka 
Woli Gałęzowskiej.

 35 500 zł  

 74 270 zł  

 104 900 zł  

 175 000 zł  

 316 417 zł  

 398 570 zł  

 987 516 zł  

 1 142 005 zł  

 1 871 161 zł  

 2 800 359 zł  

 3 871 777 zł  

 12 415 874 zł  

 13 931 638 zł  

Rolnictwo i łowiectwo 

Działalność usługowa 

Sport 

Ochrona zdrowia 

Bezpieczeństwo publiczne, ochrona p.poż. 

Obsługa długu publicznego 

Gospodarka mieszkaniowa 

Kultura 

Transport i łączność 

Gospodarka komunalna, ochrona środowiska 

Admnistracja publiczna 

Oświata i wychowanie 

Pomoc społeczna 

BUDŻET 2017
Dochody: 39 691 298 zł
Wydatki: 39 832 798 zł

Struktura 
wydatkatków 
budżetowych 
w 2017 r.
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�� Tradycyjne 
samorządowe 
podsumowanie 2016 
roku miało miejsce 
w piątkowe popołudnie 
– 13 stycznia br. 
w sali widowiskowej 
Bychawskiego Centrum 
Kultury. 

W Noworocznym Spotkaniu wzięli udział burmistrz, 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lublinie 
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie, radni, kierownictwo Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, dyrektorzy szkół i instytu-
cji, sołtysi, prezesi bychawskich organizacji poza-
rządowych a także przedsiębiorcy. 

Burmistrz Janusz Urban, po powitaniu go-
ści i wręczeniu dyplomu naszej złotej medalistce 
Iwonie Podkościelnej, rozpoczął podsumowanie 
ubiegłego roku od przedstawienia zrealizowanych 
inwestycji. Łączna kwota poniesiona przez samo-
rząd na ten cel w 2016 roku to 2 506 275,11 zł, 
w tym 1 597 375,64 zł pochłonęła modernizacja 
1,737 km dróg. Największym projektem było wybu-
dowanie ciągu dróg gminnych – ul. Dąbrowskiej, ul. 
Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz 
z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie. Innymi 
przedsięwzięciami na szczeblu gminnej infrastruk-
tury drogowej była budowa drogi ul. Roweckiego, 
przebudowa ul. Kopernika, utwardzenie dna i od-
wodnienie wąwozu lessowego drogi gminnej 
w miejscowości Bychawka Trzecia oraz moderni-
zacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miej-
scowości Osowa. Zakończono także I etap (odcinek 
Bychawa – Skawinek 1,2 km) przebudowy drogi 
powiatowej Bychawa – Krzczonów. Ponadto za-
montowano 17 opraw świetlnych linii oświetlenia 
drogowego w Starej Wsi Trzeciej, Zadębiu i Starej 
Wsi Pierwszej, wybudowano 253 metrów bieżą-
cych wodociągu przy ul. 11 Listopada i ul. Polnej. 
Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, budynek 
znajdujący się na stadionie przy ul. Sportowej oraz 
salę gimnastyczną Gimnazjum w Bychawie. Mając 
na uwadze stan mieszkań i lokali socjalnych wy-
konany został także dach na budynku przy ul. ks. 
Kwiatkowskiego. Istotną inwestycją był również za-
kup 17 osobowego samochodu służącego do prze-
wozu dzieci do szkół i ośrodków wychowawczych. 
Opracowano Program Gospodarki Niskoemisyjnej, 
ponadto w 2016 roku uchwalono zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego dla naszego miasta i gminy. 

Nie należy również zapominać o tym, że trwają 
prace nad opracowaniem Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Bychawy na lata 2017-2023. 

Rok ubiegły dał nam liczne powody do dumy. 
Fragment naszej pięknej gminy został sfotogra-
fowany z kosmosu przez astronautę NASA Jeff’a 
Williams’a. Bychawianka – Iwona Podkościelna 
zdobyła złoty medal w wyścigu ze startu wspól-
nego tandemów w kategorii B podczas Igrzysk 
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. W prestiżowym 
konkursie RegioStars Awards 2016, wśród 23 fina-
listów z 14 państw Unii Europejskiej, znalazły się 4 
projekty z Polski – w tym realizowany przez Celowy 
Związek Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach, 
którego członkiem jest Gmina Bychawa. Doceniono 
także nasz udział w pilotażowym systemie zago-
spodarowania odpadami azbestowymi. Piekarnia 
EMARK G. i M. Juryccy została nagrodzona statu-
etką „Lubelskiego Orła Biznesu”. A koniec roku 
przyniósł nam w prezencie przewodnik po 36 so-
łectwach naszej gminy pt. Gmina Bychawa – moje 
małe centrum świata. 

W minionym roku świętowaliśmy ważne roczni-
ce. Obchodziliśmy 20-lecie Środowiskowego Domu 
Samopomocy, 90-lecie OSP w Starej Wsi Drugiej, 
50-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie 
oraz 30-lecie Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego połączone z promocją drugiego uzu-
pełnionego wydania książki pt. Śladami Koźmianów, 
Przewłockich, Kowerskich.  

Jak co roku nie obyło się bez już XVII 
Ogólnopolskiego Festynu „W krainie pierogów”, 
który tym razem został połączony z niebywale ape-
tycznym i jak się okazało docenionym wśród osób 
biorących w nim udział – festiwalem „Na kulinarnym 
szlaku wschodniej Polski”. Inne wydarzenia cyklicz-
ne jakie miały miejsce to styczniowy XX Przegląd 
Jasełek, majowy XI Pokaz Wszechstronnego 

Podsumowano 366 dni minionego roku!

Wykorzystania Koni i IV Ogólnopolski Czempionat 
Kuców zorganizowany przez PSUiPKR oddział 
Bychawa oraz Gminne Obchody Święta Konstytucji, 
w ramach których odbył się III Bieg Bychawa na 
3-go, połączone z 1050. rocznicą Chrztu Polski. 
Sierpień upłynął pod znakiem dożynek gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich. 11 listopada miesz-
kańcy uroczyście obchodzili Święto Niepodległości, 
które zakończono wspólnym śpiewaniem pieśni pa-
triotycznych w Bychawskim Centrum Kultury. 

Ponadto promowaliśmy nowość – bychawskie 
Znaczki Turystyczne. W lutym w Bychawie odbył 
się Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Dzieci Żołnierzy 
Wyklętych. Pamiętając o seniorach i doceniając ich 
doświadczenie została powołana doradcza Gminna 
Rada Seniorów oraz przystąpiono do realizacji pro-
gramu Bychawska Karta Seniora. Zachwalaliśmy 

Bychawę m.in. na Lubelskim Jarmarku 
Wielkanocnym zorganizowanym w Muzeum Wsi 
Lubelskiej. Nasi sołtysi wykazali się dużym zaanga-
żowaniem w reprezentowaniu gminy na IV Pikniku 
Sołtysów oraz na III Lubelskim Kongresie Sołtysów. 

Rok ubiegły pokazał, że mieszkańcy naszej gmi-
ny mają wielkie serca. W obliczu ogromu nieszczę-
ścia spowodowanego przez niszczycielską burzę 
w miejscowościach Józwów, Wola Gałęzowska-
Kolonia, Wola Gałęzowska, Gałęzów i Skawinek nie 
szczędzili sił na pomoc osobom poszkodowanym. 
Poza tym wielu potrzebującym rodzinom udzielono 
pomocy żywnościowej w ramach akcji Szlachetna 
Paczka, czy darów z Banku Żywności w Lublinie 
i od prywatnych darczyńców. W Bychawce Drugiej 
Kolonii udowodnili, że sąsiedzkie inicjatywy budu-
ją i to dosłownie – powstało Nasze Zacisze – nowe 
miejsce integracji i odpoczynku przy trasie rowero-
wej „Doliną Kosarzewki”.

Działo się również na polu współpracy zagranicz-
nej. Francuska delegacja z La Chapelle sur Erdre 
gościła na Jubileuszu 20-lecia Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie. Złożono projekt 
do UE w ramach pierwszego naboru wniosków 
w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-
Białoruś-Ukraina 2014-2020, priorytet: „Promocja 
kultury lokalnej i historii”. Zaistniała także moż-
liwość nawiązania współpracy między Bychawą 
a węgierskim miastem Nagyhalasz. 

Kiedy burmistrz zakończył swoje wystąpie-
nie głos zabrali zaproszeni goście. Spotkanie 
Noworoczne zakończono uroczystymi podzięko-
waniami złożonymi ustępującemu Komendantowi 
Komisariatu Policji w Bychawie – Zbigniewowi 
Zaborskiemu.

�� Ustawowe obowiązki posiadacza 
opryskiwacza
Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania 
opryskiwacza można uniknąć kontroli w tym zakresie.

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać do WIORiN w Lublinie: pocztą, faksem, drogą elektroniczną 
na adres e-mail: o-lublin@piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie http://piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie.
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub 

uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia 
sprawności technicznej zgodnie z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 
ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 6, tel. (081) 81 749-41-70, fax (81) 81 749-41-71,

www.piorin.gov.pl, e-mail: o-lublin@piorin.gov.pl.

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 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ 
informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz części nie-
ruchomości położonych przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Bychawie przeznaczonych do odda-
nia 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 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ 
informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz części nie-
ruchomości położonej w miejscowości Bychawka 
Druga-Kolonia gmina Bychawa przeznaczonej do 
wydzierżawienia.

�� Po maszyny 
rolnicze do Kielc

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Bychawie informuje, iż organizuje wyjazd na 
Targi Maszyn i Sprzętu Rolniczego AGROTECH - 
KIELCE 2017, w dniu 18 marca 2017 r. (sobota). 
Koszt wyjazdu: 75 zł (koszt transportu, obiad, bi-
let wstępu, ubezpieczenie).

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 
Ewelina Markowska tel. 661409877 lub bez-
pośrednio w Powiatowym Zespole Doradztwa 
Rolniczego w Bychawie ul. Rataja 6. Zgłoszenia 
będą przyjmowane do 03.03.2017 r. Ilość miejsc 
ograniczona. 

�� Bychawa – tu czuję 
się bezpiecznie!
Mieszkańcy Bychawy czują 
się bezpiecznie w swoim 
mieście – tak wynika z rankingu 
przeprowadzonego przez 
serwis Otodom. W badaniu 
zrealizowanym metodą 
wywiadów internetowych 
wzięło  udział 141 193 Polaków.

Raport prezentuje subiektywne odczucia miesz-
kańców do stwierdzenia Mieszkam w bezpiecznej 
okolicy i nie boję się wracać do domu po zmroku. 
Bychawa uzyskała wynik 5,83 w 7-punktowej skali. 
Dla porównania rezultat Lublina to 5,44 a średnia 
dla Polski wynosi 5,39. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań jednym 
z głównych czynników wpływających na poziom 
bezpieczeństwa jest wielkość miasta – im mniej-
sze, tym mniejszy niepokój. Duże miasta zapewniają 
anonimowość – w małych nawiązujemy silne lokal-
ne więzi społeczne ze swoimi sąsiadami. W naszej 
okolicy czujemy się dobrze, bo znamy ją najlepiej. 
Pozytywnie na nasze spostrzeganie wpływa tak-
że ład architektoniczny, czyste ulice, odpowiednie 
oświetlenie i częste patrole policji. 

Jak widać Bychawa spełnia większość z przedsta-
wionych wyżej czynników.  Możemy być dumni z na-
szego małego, bezpiecznego miasta. 
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Podziękowanie
W związku z zakończeniem 
służby na stanowisku 
Komendanta Komisariatu 
Policji w Bychawie, 
składam Panu Zbigniewowi 
Zaborskiemu serdeczne 
podziękowania za wieloletnią 
współpracę z władzami 
lokalnymi, za włożony trud 
i zaangażowanie w pracę 
na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Wraz z podziękowaniami życzę Panu wszelkiej 
pomyślności, zdrowia oraz szczęścia w życiu za-
wodowym i prywatnym.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban
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*Odpady budowlane, wielkogabarytowe (np. Meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
**Odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone z ogrodów.

�� Bychawskie 
Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych 
dwukrotnie stanęło 
na podium

17 grudnia 2016 r. Sekretariat Regionalny Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich zorganizował Kongres 
Organizacji Pozarządowych. Poświęcony był on 
między innymi działalności Kół Gospodyń Wiejskich, 
które w tym roku obchodzą jubileusz 150-lecia dzia-
łalności na ziemiach polskich.

W spotkaniu uczestniczyły członkinie KGW z te-
renu LGD „Kraina wokół Lublina” z gmin: Garbów, 
Jastków, Wysokie, Jabłonna, Głusk, Krzczonów, 
Zakrzew, Bełżyce, Wólka, Konopnica. Naszą gminę 
reprezentowała delegacja przedstawicieli Gminnej 
Rady Seniorów, Bychawskiego Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych oraz Stowarzyszenia Razem dla 
Kultury. Podczas konferencji poruszona została bar-
dzo różnorodna tematyka. Mieliśmy okazję posłu-
chać bardzo ciekawego wykładu na temat sprzedaży 
bezpośredniej, promocji lokalnych produktów trady-
cyjnych czy działalności KGW w Powiecie Lubelskim. 
Przedstawione zostały również dobre praktyki 
i obecne doświadczenia liderek wiejskich związane 
z działalnością społeczną. Wśród prelegentów zna-
leźli się Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich UMWL p. Mateusz Winiarski, Prezes 
Lubelskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego 
p. Elżbieta Wójcik oraz Kierownik Biura LGD „Kraina 
Wokół Lublina” p. Małgorzata Olechowska.

Zorganizowane zostały również konkursy na naj-
ładniejszy stroik świąteczny, najsmaczniejszą po-
trawę wigilijną oraz ciasto świąteczne. Bychawskie 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych okazało się ab-
solutnym liderem! Nasi przedstawiciele jako jedyni 
stanęli na podium aż dwa razy! Sernik tradycyjny 
oraz pieczone pierogi w wykonaniu BSKA zachwy-
ciły jury i zostały nagrodzone. Bardzo serdecznie 
gratulujemy Bychawskiemu Stowarzyszeniu Kobiet 
Aktywnych wyróżnienia oraz dziękujemy za tak 
wspaniałą i smaczną J promocję naszej gminy.

W imieniu Burmistrza Bychawy Pana Janusza 
Urbana oraz własnym bardzo gorąco dziękuję przed-
stawicielom naszej gminy za udział w Kongresie 
Organizacji Pozarządowych, a stowarzyszeniom 
działającym na ziemi bychawskiej życzymy dalszych 
sukcesów.

Magdalena Kostruba

�� To była pierwsza nasza 
„akcja”. Oczywiście, 
odbywaliśmy zbiórki, 
uczyliśmy się piosenek, 
zdobywaliśmy już 
sprawności i mieliśmy 
otwarte próby na 
stopnie – ale taką 
„przygodę” mieliśmy 
przeżyć pierwszy raz 
22 grudnia 2016 roku.

I nie wiem, kto bardziej był przejęty: harcerze z dru-
żyny „Jastrzębiec” czy pani Magdalena Kostruba – 
zastępca burmistrza Bychawy, która nas przyjęła 
i ugościła.

Kilka dni wcześniej pojechaliśmy do Lublina, 
aby od harcerzy z ZHP przyjąć płomień światła 
z Betlejem, Światło Pokoju. Było bardzo zimno. 
Był spory mróz, ale bazylika na Złotej była wy-
pełniona ludźmi. Harcerze, skauci, zwykli ludzie. 
Staliśmy między nimi, czując się jednymi z nich. 
Prawo Harcerskie mówi: „Harcerz jest dla harcerza 
bratem”.

Ktoś ustąpił miejsca komuś innemu, ktoś kogoś 
wymienił przy proporcu. Msza święta, potem koro-
wód po Starym Mieście i powrót w okolice bazyliki. 
I wreszcie przyszła ta chwila. Otrzymaliśmy ogień! 
Warto zaznaczyć, że z całego szczepu nie pojechało 
kilkanaście osób – byliśmy bardzo liczną grupą. Do 
Bychawy dojechało kilka lampionów, w kilku samo-
chodach. Od razu po powrocie zanieśliśmy ogień 

do kościoła parafialnego. Wcześniej uzgodniłam 
wszystko z ks. Proboszczem, więc nie było niespo-
dzianki, wszystko było przygotowane.

A kilka dni później – powędrowaliśmy z tym 
Światłem do Urzędu Miejskiego. Miało iść troje har-
cerzy, poszło – siedmioro. Wszyscy chcieli. Nikogo 
nie zmuszałam. Nikogo nie musiałam zachęcać. 
Fajne dzieciaki ;)

Pani Magdalena już na nas czekała. Ucieszył 
mnie bardzo widok wspaniałego, dużego lampionu, 
gotowego na przyjęcie Światła Pokoju. Zapaliliśmy 
płomień, złożyliśmy sobie nawzajem życzenia. 
Chwila rozmowy przy pysznej herbacie i ciastkach 

– i musieliśmy iść, za chwilę rozpoczynała się 
zbiórka.

Dziękuję w imieniu wszystkich harcerzy i zuchów 
– pracownikom Urzędu Miejskiego w Bychawie – 
za życzliwość, za przychylność, za zauważanie na-
szej obecności w mieście. Szczególnie – dziękuję 
Pani Magdalenie Kostrubie – zastępcy burmistrza, 
za ogromną życzliwość, za wiele dobrych słów.

Już sobie obiecaliśmy – w przyszłym roku bę-
dzie sztafeta. Pójdziemy ze Światłem Pokoju wszę-
dzie tam, gdzie tylko będą osoby, które zechcą nas 
przyjąć. Aby Pokój nieść wszędzie...

pwd. Dorota Szczepańska

Harcerz jest dla harcerza bratem

��Wylewanie gnojowicy i zawartości szamba 
na pola jest zabronione

Zgodnie z zapisami art. 20 ustawy o nawozach 
i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 625) zabrania się stosowania nawozów:
1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śnie-

giem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz 
podczas opadów deszczu;

2) naturalnych:
a) w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach 

bez okrywy roślinnej, położonych na stokach 
o nachyleniu większym niż 10%,

b) w postaci płynnej – podczas wegetacji roślin 
przeznaczonych do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi.

Ponadto przypomnieć należy, że zgodnie za art. 
41 pkt 2 powyżej wymienionej ustawy, kto sto-
suje nawozy niezgodnie z zasadami i warunkami 

określonymi w art. 17-20 oraz w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 22, powodując zagrożenie 
zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska podlega 
karze grzywny.

Nawozy stosuje się w rolnictwie, aby uzyskać 
odpowiednie plony i tym samym zapewnić zysk. 
Pamiętać należy jednak, aby nawozy stosować mą-
drze i rozważnie, w sposób, który nie zagraża zdro-
wiu ludzi i zwierząt, jak i środowisku oraz nie ge-
neruje niepotrzebnych kosztów. Ważne jest prze-
strzeganie terminów, w których nawozy można 
zastosować. Wynikają one z „Zasady Wzajemnej 
Zgodności” w gospodarstwach rolnych i przypadaj 
na okres  od 1 marca do 30 listopada.

Agnieszka Grabarska/ UM Bychawa
Marek Kuna

�� Miasto Bychawa - odbiór odpadów
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2017. Odbiór odpadów w godzinach 7.00 - 19.00. Pojemniki i wor-
ki prosimy wystawiać do godz. 7.00.

TERMIN ODBIORU RODZAJ ODPADU
05.01.2017 
19.01.2017 
02.02.2017 
16.02.2017 
02.03.2017 
16.03.2017 
30.03.2017 
13.04.2017 
27.04.2017 
11.05.2017 
25.05.2017 
08.06.2017 
22.06.2017

06.07.2017 
20.07.2017 
03.08.2017 
17.08.2017 

01.09.2017 piątek 
14.09.2017 
28.09.2017 
12.10.2017 
26.10.2017 
09.11.2017 
23.11.2017 
07.12.2017 
21.12.2017

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE 

ODBIERANE RAZ NA DWA 
TYGODNIE

31.01.2017 
28.02.2017 
31.03.2017 
28.04.2017 
31.05.2017 
30.06.2017

31.07.2017 
31.08.2017 
29.09.2017 
31.10.2017 
30.11.2017 
29.12.2017

ODPADY GROMADZONE 
W SPOSÓB SELEKTYWNY 

(FRAKCJA SUCHA) 
ODBIERANA 1 RAZ 

W MIESIĄCU  
W OSTATNI DZIEŃ ROBOCZY 

MIESIĄCA

TERMIN ODBIORU RODZAJ ODPADU

12.01.2017 
09.02.2017 
23.03.2017 
11.04.2017

16.11.2017 
14.12.2017

ODPADY GROMADZONE 
W SPOSÓB SELEKTYWNY 

(POPIÓŁ) ODBIERANY 1 RAZ 
W MIESIĄCU W OKRESIE OD 

1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA 
ORAZ OD 1 LISTOPADA DO 31 
GRUDNIA WORKI O POJ. 60 L

06.04.2017 
20.04.2017 
04.05.2017 
18.05.2017 
01.06.2017 
16.06.2017  
28.06.2017

13.07.2017 
27.07.2017 
10.08.2017 
24.08.2017 
07.09.2017 
21.09.2017 
05.10.2017 
19.10.2017

ODPADY GROMADZONE 
W SPOSÓB SELEKTYWNY 

(ODPADY KUCHENNE 
ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 

ORAZ ODPADY ZIELONE 
Z OGRODÓW) 

ODBIERANE 1 RAZ NA DWA 
TYGODNIE 

W OKRESIE OD 1 KWIETNIA 
DO 31 PAŹDZIERNIKA WORKI 

O POJ. 60 L
07.03.2017 
03.10.2017  ODPADY WIELKOGABARYTOWE 

ODBIERANE 2 RAZY W ROKU

�� Gmina Bychawa - odbiór odpadów
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2017. Pojemniki i worki prosimy wystawiać do godz. 7.00. Odbiór odpadów w godzinach 7.00 - 19.00.

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE FRAKCJA SUCHA ZBIÓRKA 

OBJAZD. MIEJSCOWOŚCI

2017-01-16
2017-02-13
2017-03-13
2017-04-18
2017-05-02
2017-05-15
2017-06-05
2017-06-19

2017-07-03
2017-07-17
2017-08-07
2017-08-21
2017-09-04
2017-09-18
2017-10-16
2017-11-13
2017-12-11

2017-01-16
2017-02-13
2017-03-13
2017-04-18
2017-05-15
2017-06-19

2017-07-17
2017-08-21
2017-09-18
2017-10-16
2017-11-13
2017-12-11

2017-03-07*
2017-09-07*

2017-07-03**
Odpady 

biodegradowalne

Gałęzów
Gałęzów-Kolonia 

Pierwsza
Gałęzów-Kolonia Druga

Leśniczówka
Łęczyca
Marysin

Skawinek
Wandzin
Zadębie

2017-01-20
2017-02-17
2017-03-17
2017-04-21
2017-05-05
2017-05-19
2017-06-09
2017-06-23

2017-07-07
2017-07-21
2017-08-11
2017-08-25
2017-09-08
2017-09-22
2017-10-20
2017-11-17
2017-12-15

2017-01-20
2017-02-17
2017-03-17
2017-04-21
2017-05-19
2017-06-23

2017-07-21
2017-08-25
2017-09-22
2017-10-20
2017-11-17
2017-12-15

2017-03-16*
2017-09-14*

2017-07-07**
Odpady 

biodegradowalne

Bychawka Pierwsza
Bychawka Druga

Bychawka Druga-Kolonia 
Bychawka Trzecia

Bychawka Trzecia-Kolonia
Podzamcze

Wincentówek
Zdrapy

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE FRAKCJA SUCHA ZBIÓRKA 

OBJAZD. MIEJSCOWOŚCI

2017-01-23
2017-02-20
2017-03-20
2017-04-24
2017-05-08
2017-05-22
2017-06-12
2017-06-26

2017-07-10
2017-07-24
2017-08-14
2017-08-28
2017-09-11
2017-09-25
2017-10-23
2017-11-20
2017-12-18

2017-01-23
2017-02-20
2017-03-20
2017-04-24
2017-05-22
2017-06-26

2017-07-24
2017-08-28
2017-09-25
2017-10-23
2017-11-20
2017-12-18

2017-03-27*
2017-09-21*

2017-07-10**
Odpady 

biodegradowalne

Kosarzew Dolny-Kolonia
Olszowiec

Olszowiec-Kolonia
Osowa

Osowa-Kolonia
Romanów

Urszulin
Wola Duża

Wola Duża-Kolonia
Zaraszów

Zaraszów-Kolonia

2017-01-27
2017-02-24
2017-03-24
2017-04-28
2017-05-12
2017-05-26
2017-06-16
2017-06-30

2017-07-14
2017-07-28
2017-08-18
2017-08-31
2017-09-15
2017-09-29
2017-10-27
2017-11-24
2017-12-22

2017-01-27
2017-02-24
2017-03-24
2017-04-28
2017-05-26
2017-06-30

2017-07-28
2017-08-31
2017-09-29
2017-10-27
2017-11-24
2017-12-22

2017-03-28*
2017-09-28*

2017-07-14**
Odpady 

biodegradowalne

Józwów
Kowersk

Stara Wieś Pierwsza
Stara Wieś Druga

Stara Wieś Trzecia
Wola Gałęzowska

Wola Gałęzowska-Kolonia
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�� Pomoc żywnościowa
Po raz kolejny Gmina Bychawa 
przystąpiła do Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 
(POPŻ) współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym Podprogram 
2016, w ramach którego 
otrzymała bezpłatnie żywność, 
którą rozdysponuje wśród osób 
najbardziej potrzebujących. 

Burmistrz Bychawy przypomina, że od 2017 
roku zostało zwiększone kryterium dochodo-
we uprawniające do uczestnictwa w programie 

Pomoc Żywnościowa. W ramach POPŻ pomocą 
mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria 
określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
jeśli ich dochód nie przekracza 200% kryterium 
dochodowego uprawniającego do skorzystania 
z pomocy społecznej. 

Osoby spełniające kryterium 1268 zł dla oso-
by samotnie gospodarującej i 1028 zł dla oso-
by w rodzinie, nieposiadające jeszcze skiero-
wań mogą obecnie zgłaszać się do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bychawie po skierowania 
– natomiast odbiór żywności będzie odbywać 
się w Lublinie w siedzibie Polskiego Czerwonego 
Krzyża, przy ul. Puchacza 8. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie  
(tel. 815 660 127).
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mieszkańcy mieszkańcy

Co to jest fundusz sołecki?
Fundusz sołecki to pieniądze wyodrębnione z bu-
dżetu gminy, które mają służyć poprawie warun-
ków życia mieszkańców wsi. O przeznaczeniu fun-
duszu sołeckiego decydują bezpośrednio miesz-
kańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykona-
nie funduszu sołeckiego odpowiada burmistrz. 

O tym, czy w gminie zostanie wyodrębnio-
ny fundusz sołecki, decyduje rada gminy. Musi 
to zrobić do 31 marca każdego roku - podję-
ta w tym terminie uchwała dotyczy kolejne-
go roku kalendarzowego. Jeżeli rada gminy 
nie zamierza wyodrębnić z budżetu funduszu 
sołeckiego na kolejny rok, musi podjąć, również 
do 31 marca, uchwałę o jego niewyodrębnieniu.  
A zatem, aby w 2018 roku mógł być w naszej gminie 
wydatkowany fundusz sołecki, do 31 marca 2017 
roku Rada Miejska musi podjąć uchwałę dotyczącą 
jego wyodrębnienia.

Ile pieniędzy przypada na sołec-
two?

W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, 
za pomocą którego oblicza się ilość pieniędzy przy-
padających na dane sołectwo. Wielkość funduszu 
na rok 2018 zależeć będzie od: liczby mieszkańców 
sołectwa (dane z czerwca 2017), liczby mieszkań-
ców gminy (dane z końca 2016 r. - nasza gmina li-
czyła 11858 mieszkańców) oraz  dochodów bie-
żących gminy (wykonanych) za 2016 r. - będzie to 
ok. 37 mln złotych. Po zebraniu odpowiednich da-
nych obliczamy tzw. kwotę bazową (dochody dzie-
limy przez liczbę mieszkańców gminy) - u nas bę-
dzie to ok. 3100zł. Następnie kwotę bazową mno-
żymy przez współczynnik wyliczony w następujący 

sposób: liczbę mieszkańców sołectwa dzielimy 
przez 100 i do otrzymanego wyniku dodajemy 2. 

Posiłkując się danymi z przewodnika „Gmina 
Bychawa. Moje małe centrum świata.” (głęboki 
ukłon dla Pani Moniki i Panów Marków) odczytu-
jemy liczby mieszkańców poszczególnych sołectw: 
Bychawka Pierwsza - 181, Bychawka Druga - 322, 
Bychawka Druga Kolonia - 267, Bychawka Trzecia - 
277, Bychawka Trzecia Kolonia - 152, Gałęzów - 479, 
Gałęzów Kolonia Pierwsza - 138, Gałęzów Kolonia 
Druga - 260, Grodzany - 152, Józwów - 89, Kosarzew 
Dolny Kolonia - 170, Kowersk - 102, Leśniczówka - 
226, Łęczyca - 91, Marysin - 105, Olszowiec - 97, 
Olszowiec Kolonia - 140, Osowa - 246, Osowa 
Kolonia - 91, Podzamcze - 367, Romanów - 80, 

Skawinek - 97, Stara Wieś Pierwsza - 434, Stara Wieś 
Druga - 203, Stara Wieś Trzecia - 299, Urszulin - 
118, Wandzin - 345, Wincentówek -170, Wola Duża 
- 266, Wola Duża Kolonia - 114, Wola Gałęzowska - 
547, Wola Gałęzowska Kolonia - 62, Zadębie - 272, 
Zaraszów - 256, Zaraszów Kolonia - 222, Zdrapy - 272.

A teraz już w bardzo prosty sposób mo-
żemy wyliczyć wysokość należnego fundu-
szu dla sołectwa (oczywiście będzie to war-
tość przybliżona, ale dość dobrze przybliżona). 
Dla największego sołectwa naszej gminy, Woli 
Gałęzowskiej, wysokość przypadającego funduszu 
wyliczymy tak: (5,47 + 2) x 3100zł = 23157 zł, nato-
miast dla wszystkich sołectw należałoby przezna-
czyć ok. 450 tys. złotych. Natomiast w 2019 roku 

do budżetu gminy wpłynęłaby 40% refundacja od 
zrealizowanych wydatków, czyli maksymalnie ok. 
180 tys. zł, o ile wszystkie sołectwa wykorzystałyby 
w pełni przysługujące im kwoty.

Jeżeli Rada Miejska w Bychawie podejmie w tym 
roku uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, 
to dokładną wysokość kwot dla poszczególnych so-
łectw poda, do dnia 31 lipca, Burmistrz Bychawy.

Dlaczego warto utworzyć fundusz 
sołecki?

Fundusz sołecki przyczynia się do ożywienia śro-
dowisk wiejskich, pozytywnie wpływa na podnie-
sienie jakości życia na wsi oraz podkreśla znaczenie 
zebrania wiejskiego. Sprzyja wspólnemu podejmo-
waniu decyzji, integruje społeczność lokalną. Dzięki 
temu mieszkańcy bardziej stają się gospodarzami 
miejsca, w którym żyją. Natomiast radni rozważając 
kwestię jego wyodrębnienia z budżetu gminy, poka-
zują zaangażowanie władz w sprawy lokalnych spo-
łeczności. Fundusz sołecki, to rozwiązanie, w ramach 
którego o części budżetu gminy decydują bezpo-
średnio mieszkańcy. Dzięki temu fundusz to również 
świetny sprawdzian wzajemnych relacji między radą 
gminy, wójtem a mieszkańcami. Z jednej strony wi-
dać jak władzy samorządowej zależy na rozwoju spo-
łeczeństwa obywatelskiego, a z drugiej, jak mocno 
w swoje sprawy są zaangażowani mieszkańcy.

Na co wydać środki z funduszu 
sołeckiego?

Zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu sołeckim 
środki z tego źródła mogą być przeznaczane na re-
alizację tych przedsięwzięć, które są: zadaniami wła-
snymi gminy, służą poprawie warunków życia miesz-
kańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Czy to się opłaca gminie?
Gmina, decydując się na wyodrębnienie fundu-

szu, wydaje pieniądze na przedsięwzięcia, które i tak 

według prawa zobowiązana jest finansować i do-
datkowo otrzymuje część pieniędzy z powrotem. 
Refundacja w przypadku naszej gminy będzie wyno-
siła 40%.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Rada gminy, jeśli raz wyrazi uchwałą zgodę na wy-

odrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 
(np. gdy taką zgodę uchwali do 31 marca 2017 r.), 
to w kolejnych latach już nie musi jej podejmować - 
w sytuacji gdy nadal jest za funkcjonowaniem fundu-
szu sołeckiego. Nie dotyczy to braku zgody rady gmi-
ny na wyodrębnienie w budżecie gminy środków fun-
duszu sołeckiego. Wtedy brak zgody trzeba uchwalać 
w każdym roku do dnia 31 marca, aż do zmiany de-
cyzji na „tak“.

Sołectwa mogą wspólnie realizować jedno albo kil-
ka wspólnych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

W trakcie roku budżetowego, a więc roku w któ-
rym już mają być realizowane przedsięwzięcia sfi-
nansowane z funduszu sołeckiego zebranie wiejskie 
może złożyć do burmistrza wniosek o zmianę przed-
sięwzięć na nowe albo o zmianę zakresu przedsię-
wzięć starych, uchwalonych w poprzednim roku.

Ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie 
1-go kwietnia 2009r. Rada Miejska w Bychawie 
wyodrębniała środki na fundusz tylko trzy razy: 
2010 (rok wyborczy), 2011, 2014 (rok wyborczy). 
Radni obecnej kadencji (mam na myśli większość) 
ani razu (a mogli to uczynić dwukrotnie) nie wy-
razili zgody na utworzenie funduszu sołeckiego. 
Nie musimy czekać do kolejnego roku wyborcze-
go (2018), możemy już w tym roku wyrazić zgodę 
na decydowanie mieszkańców o ułamku procen-
ta budżetu. Bo chyba nie uważamy, że to my le-
piej znamy potrzeby sołectw od ich mieszkańców. 
Ja będę za utworzeniem funduszu sołeckiego i do 
tego bardzo namawiam pozostałych Państwa 
Radnych i Pana Burmistrza.

Zbigniew Maksim - radny RM w Bychawie

ABC funduszu sołeckiego

Wyrazy współczucia i kondolencje

Pani Marcie Ciołek
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Bychawie

z powodu śmierci

BRATA
składają Burmistrz, Kierownictwo, Pracownicy

Urzędu Miejskiego w Bychawie
oraz sołtysi Gminy Bychawa

Wyrazy współczucia i kondolencje
Panu Marianowi Flisowi

sołtysowi Osowy
z powodu śmierci

RODZICÓW
składają Burmistrz, Kierownictwo, Pracownicy

Urzędu Miejskiego w Bychawie
oraz sołtysi Gminy Bychawa

Naszemu Przyjacielowi
Lekarzowi chirurgowi

Janowi Szantyce
wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

Córki Marzanny
zmarłej w Kanadzie

składają
koleżanki i koledzy z lat szkolnych w Bychawie

Wyrazy współczucia i kondolencje
Rodzinie zmarłej

Karoliny Batyry
Żołnierzowi Armii Krajowej

kombatantce
składa Światowy Związek Żołnierzy Armii 

Krajowej
Koło w Bychawie

�� Dyżur PIS 
w Bychawie

Radni Rady Miejskiej zrzeszeni w Klubie Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości pełnią dyżury dla mieszkań-
ców gminy. Oczekujemy na wszelkie Państwa uwa-
gi, sugestie, propozycje dotyczące warunków życia 
w naszej gminie. 

Zapraszamy w pierwszy i trzeci 
czwartek miesiąca w godz. 11.30 - 13.00 
(ul. Piłsudskiego 22, pokój obok sali 
konferencyjnej)

�� Nowy rok i nowy 
redaktor naczelny 
– Sylwia Paćkowska

Dzień dobry Państwu!
Od 16 stycznia br. mam przyjemność pełnić funkcję 
redaktora naczelnego „Głosu Ziemi Bychawskiej”. 
Zapewne niektórzy z Państwa zastanawiali się kim 
będzie nowy naczelny… By wszystko było jasne po-
zwolę sobie na krótkie przedstawienie swojej osoby. 
Większość mojego życia skupia się wokół Bychawy – 
tutaj mieszkam, tutaj uczęszczałam do szkół i wresz-
cie tutaj mogę realizować się zawodowo! Z wy-
kształcenia jestem etnologiem regionalistą i kultu-
roznawcą. Kilka lat temu zaczęłam pisać teksty, któ-
re w głównej mierze zamieszczane były na łamach 
Głosu Regionalistów – od tamtego czasu trwa moja 
przygoda z „Głosem Ziemi Bychawskiej”. 

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować mo-
jej poprzedniczce za ogrom pracy jaki wykonała 
przez te wszystkie lata i życzyć jej kolejnych sukce-
sów. Wiem, że nie będzie łatwo utrzymać osiągnię-
tego przez nią poziomu – obiecuję jednak dołożyć 
wszelkich starań by „Głos” nie stracił nic ze swo-
jej jakości, ze swojej wartości. Państwa – Drodzy 
Czytelnicy – proszę o odrobinę wyrozumiałości 
i cierpliwości. Z całego serca zapraszam także do 
współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów 
NASZEGO „Głosu Ziemi Bychawskiej”.

Sylwia Paćkowska (z domu Stachyra)
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�� Nowe szanse dla 
niepracujących
Uprzejmie informujemy 
o nowych możliwościach 
rozwoju zawodowego osób 
niepracujących. 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do 
zapoznania się z propozycjami firm organizu-
jących różnorodne szkolenia, kursy, staże oraz 
oferujących pomoc finansową przy otwieraniu 
i prowadzeniu własnej działalności gospodar-
czej. Więcej informacji na stronie internetowej 
http://www.bychawa.pl.
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mieszkańcy mieszkańcy

porażki nasi zawodnicy mogli schodzić z boiska 
z podniesioną głową. Zaprezentowali wysoki poziom 
gry, boiskową mądrość, zaangażowanie i wolę walki, 
miejscami będąc lepszym od najlepszej drużyny w li-
dze. Zabrakło naprawdę niewiele, niedosyt pozostał, 
ale z taką grą naszych zawodników jesteśmy spokojni 
o kolejne mecze.

Bilans statystyczny we wszystkich poprzednich 
meczach przedstawia się następująco: zwycięstwa 7, 
remisy 2, porażki 2.

Strzelcy goli we wszystkich rozgrywkach: M. 
Pawelec 20, Ł. Woźniak 17, Ł. Marzec 14, D. Zarzeczny 
10, M. Podolski 4, M. Wójcicki 3, D. Sprawka 3, K. 
Osmoliński 2, K. Kalicki 1, M. Głąb 1.

Piłkarskie powiedzenie mówi: „Jesteś tak dobry, 
jak Twój ostatni mecz” – także do zbliżającego się 
sezonu halowego przystępujemy z wielką niecier-
pliwością i pewnością siebie. Czeka nas dużo pra-
cy i tym samym dużo radości z gry. Mamy zaplano-
wane mecze z Tęczą Kraśnik, Avenirem Jabłonna, 

Sygnałem Lublin. Podczas elitarnego już turnieju 
BEKSa Cup, będziemy mogli rywalizować z tak re-
nomowanymi klubami jak Jedynka Krasnystaw, 
Lewart Lubartów czy Avia Świdnik (2016). Od stycz-
nia Turniej Halowy Młodzików we Frampolu, w któ-
rym wezmą udział m.in. Hetman Zamość, Unia 
Hrubieszów, Włókniarz Frampol. Ponadto sparing 
z HEKSA Niedrzwica i Dublerem Opole Lub. oraz 
Turniej Piaskovii w Piaskach. Jak widać przed nami 
ciekawa i dość intensywna zima. Dodatkowo poza 
graniem zespół Młodzików trenuje trzy razy w tygo-
dniu. Ta systematyczność i konsekwencja prowadzi 
do rozwoju umiejętności sportowych, co za tym idzie 
do osiągania mistrzostwa sportowego bychawskiej 
młodzieży. Wymaga to dużego poświęcenia i zaanga-
żowania, nie tylko samych młodych piłkarzy, którzy 
chcą rozwijać swój talent i piłkarską pasję, ale także 
trenerów, osób z Zarządu klubu: Jacka Ozimka, Piotra 
Frączka, Tomasza Piwnickiego, Marcina Wiatra, któ-
rzy każdego dnia stawiają czoła przeciwnościom, by 

zapewnić jak najlepsze warunki pracy, nauki i rozwo-
ju sportowego. Angażuje się w pomoc także wiele 
innych osób współpracujących z klubem, są to m.in. 
sponsorzy – przede wszystkim zakłady metalowe 
FAMI, bychawski GS, firma LULU oraz bychawskie 
firmy przewozowe (gdyż wyjazdów na mecze mamy 
mnóstwo). Nieoceniony wkład w osiągane sukcesy 
wnoszą przede wszystkim rodzice naszej młodzieży, 
którzy każdego dnia czuwają i dbają o swoje pocie-
chy, motywują do pracy i nauki stając się ich „pierw-
szymi trenerami”, aby z dumą oglądać je później na 
boisku. Piłka nożna w naszym klubie to nie tylko na-
uka poprzez treningi, mecze, turnieje, rozgrywki ligo-
we, to także nauka poprzez obserwację, podgląda-
nie najlepszych, wyjazdy na mecze profesjonalistów 
– Górnika Łęczna, Śląska Wrocław, Legii Warszawa, 
Motoru Lublin, reprezentacji Polski U21, a przed 
nami czerwcowe Mistrzostwa Europy do lat 21… „Po 
dobrym rozegranym meczu, fajnie obejrzeć równie 
dobry mecz…”. Czekamy z niecierpliwością!

Artur Frączek

�� W piątkowe 
przedpołudnie 
20 stycznia br. 
sala widowiskowa 
Bychawskiego 
Centrum Kultury 
wypełniła się 
babciami i dziadkami, 
którym towarzyszyły 
ich uśmiechnięte 
wnuczki i wnukowie. 
Wszyscy zebrani 
goście świętowali 
obchody Gminnego 
Dnia Babci i Dziadka.

�� Nasza droga na podium!
red. dokończenie artykułu z „Głosu Ziemi 

Bychawskiej” 9/2017 (280)
W kolejnym meczu podejmował nas Avenir Jabłonna, 
lokalny rywal starał się zawiesić poprzeczkę jak naj-
wyżej, jednak spadła ona po 18 minutach gry, za 
sprawą M. Pawelca, który pokonał bramkarza 
Aveniru jako pierwszy. Mając przewagę w wyniku, 
nasi zawodnicy mieli większą swobodę działań, co 
przełożyło się na kolejne bramki, które zdobywali: 
D. Zarzeczny, Ł. Marzec i dwukrotnie M. Podolski. 
Dekoncentracja przełożyła się na utratę jednego 
gola, który jednak nie miał żadnego wpływu na bo-
iskowe poczynania naszej drużyny. W ostatnim me-
czu rundy jesiennej musieliśmy stawić czoła ULKSowi 
Dzierzkowice, pierwszej niepokonanej drużynie 
w tabeli - drużynie która do tej pory zdobyła kom-
plet punktów, wygrywając także z najlepszą druży-
ną w Lidze - MUKSem Kraśnik. Wychodząc na boisko 
mieliśmy respekt wobec gości, jednak pewni swoich 

umiejętności pojawiliśmy się na murawie odważni 
i głodni sportowej rywalizacji. Już początek meczu 
określał, że dla naszych zawodników liczy się tylko 
zwycięstwo, kontrola gry. Trzy dogodne sytuacje 
do strzelenia goli, jednak piłka za każdym razem nie 
chciała zatrzymać się w się w bramce, minimalnie ją 
omijając. Obie drużyny zeszły na przerwę bez zdo-
byczy bramkowych i walka o zwycięstwo rozpoczęła 
się na nowo w drugich 30 minutach, w których już 
konsekwentniej zaczęli grać piłkarze ULKSu, tworząc 
wspólnie z piłkarzami Granitu naprawdę świetne wi-
dowisko. Akcja za akcję, pokaz dużych umiejętności 
techniczno taktycznych obu zespołów, jednak bez 
bramek. Gol padł dopiero w 50 minucie na korzyść 
gości, kiedy to piękną paradą popisał się Sz. Karsai 
Flis, jednak przy dobitce nie miał już żadnych szans, 
akcję próbował jeszcze uratować K. Suarez Kalicki, 
- mimo wyskoku, zabrakło mu centymetrów i pił-
ka wpadła pod poprzeczkę tuż nad jego głową. Nasi 

zawodnicy jeszcze dwukrotnie stworzyli sobie okazję 
do zmiany wyniku, jednak piłka jak nie chciała wpaść 
do bramki, tak nie wpadała. Na kilka minut przed 
końcem piłkarze Granitu postawili wszystko na jedną 
kartę, spychając rywali na własną połowę. Dwie mi-
nuty przed ostatnim gwizdkiem sędziego D. Sprawka 
dostał piłkę na prawe skrzydło, próbując „wjechać” 
z nią w pole karne przeciwnika, jednak w desperacki 
sposób ratowali się obrońcy lidera, zatrzymując na-
szego skrzydłowego w sposób niedozwolony. Sędzia 
nie miał kłopotów by wskazać na rzut wolny oddalo-
ny kilkanaście metrów od bramki. Do piłki podszedł 
lewonożny Ł. Marzec, przymierzył, bramkarz ULKSu 
z trudem zdołał wybronić ten strzał, parując piłkę 
przed siebie i gdy wydawało się, że nabiegający M. 
Pawelec dobije ją do pustej bramki, jeden z obroń-
ców gości zdołał „włożyć czuba” i zażegnał niebez-
pieczeństwo. Wynik ostatecznie nie uległ zmianie 
i mecz zakończył się wygraną rywali 0 do 1. Mimo 

Gminny Dzień Babci i Dziadka
Na scenie wystąpiły dzieci z Samorządowego 
Przedszkola Nr 1 w Bychawie i Przedszkola 
Niepublicznego „Akademia Poziomkowa” 
w Bychawie oraz zespoły: „Słowianki” i „Diament” 
ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Bychawie. W przerwach między występami od-
bywały się różnego rodzaju konkursy dla dziad-
ków i ich wnucząt. Rywalizowano m.in. w zawo-
dach na najdłuższą skórkę z jabłka. Obchody zor-
ganizowane zostały przez Gminną Radę Seniorów 
Bychawie przy współpracy z Bychawskim 
Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych oraz 
Bychawskim Centrum Kultury pod patronatem 
Burmistrza Bychawy. Wydarzenie odbyło się dzię-
ki wsparciu: OSM Bychawa, Piekarnia Emark s.c. 
M.G. Juryccy Stara Wieś Pierwsza, Piekarnia Janusz 
Kowalski Bychawa, PHU Sawat Sagan Wiesław, 
GS Samopomoc Chłopska” w Bychawie”, Anna 
Dzwonowska, Mariola i Tomasz Widerlik Materiały 
Budowlane Blachy Dachowe, WAT Producent Blach 
Dachowych

�� Bychawskie Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych 
w TVP3 Lublin

Gościem „Poranka między Wisłą i Bugiem” w środę, 4 stycznia było 
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. Przedstawicielki or-
ganizacji – Ewa Rębecka i Lucyna Chromczak w rozmowie z prowa-
dzącą program – Anną Rapcewicz-Wiśniewską mówiły o działalności 
Stowarzyszenia. Opowiadały między innymi o podejmowanych akcjach 
i przedsięwzięciach oraz – co warte podkreślenia – zaprezentowały swo-
je najnowsze osiągnięcie, czyli zajęcie II-go miejsca w konkursie na naj-
lepszą potrawę wigilijną oraz III-go za najlepsze ciasto tradycyjne na 
Kongresie Organizacji Pozarządowych.

Daniel Siepietowski

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
W formularzu PIT wpisz numer: 

KRS 0000037904. Cel szczegółowy: 
776 Siepietowski Daniel darowizna na 

pomoc i ochronę zdrowia

Dom Opieki

Dom Opieki im. św Brata Alberta, 
ul. Ks P. Ściegiennego 25, 23-

100 Bychawa. W polu 122 
„numer KRS” należy wpisać: 

0000452057

Kornelia Sowiło

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 
W polu 122 „numer KRS” należy wpisać: 

0000037904. W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 10197 

Kornelia Weronika Sowiło

Dariusz Dolecki

Fundacja FUGA MUNDI 
W formularzu PIT wpisz numer: KRS 

0000106416. Cel szczegółowy: 
Dariusz Dolecki

„Granit” Bychawa

Fundacja Studencka „Młodzi – 
Młodym”. W polu 122 „numer KRS” 
należy wpisać: 0000270261. W polu 

124 „informacje uzupełniające” należy 
wpisać: BLKS „Granit” 1508

Szkoła w Zaraszowie

Fundacja Studencka „Młodzi Młodym”
W polu 122 „numer KRS” należy 

wpisać: 0000270261. W polu 
124 „informacje uzupełniające” 

należy wpisać: Szkoła Podstawowa 
w Zaraszowie 431

Zuzia Mazurkiewicz

Fundacja Serce Dziecka im. Diny 
Radziwiłłowej, W polu 122 „numer 
KRS” należy wpisać: 0000266644. 

W polu 124 „informacje uzupełniające” 
należy wpisać: 6227 Zuzanna 

Mazurkiewcz

�� Zostaw 
1 procent 
w Bychawie

�� Program 
BYCHAWSKA 
KARTA SENIORA 
czeka na kolejnych 
przedsiębiorców

Pierwsi przedsiębiorcy zainteresowani współpra-
cą przy realizacji Lokalnego Programu „Bychawska 
Karta Seniora” już są! Nadal jednak czekamy i głę-
boko wierzymy w to, że pojawią się kolejni chcący 
podać swą pomocną dłoń osobom starszym.

Wszystkie lokalne firmy oraz przedsiębiorców 
chcących zostać Partnerem Programu gorąco za-
chęcamy do wypełnienia deklaracji z propozycją 
oferowanych ulg całorocznych, bądź okazjonal-
nych. Szczegółowe informacje o Programie oraz 
odpowiednie formularze można uzyskać w wydzia-
le Oświaty Spraw Społecznych i Organizacyjnych 
Urzędu Miejskiego w Bychawie pod numerem te-
lefonu: 81 5660 004 lub na stronie internetowej 
http://www.bychawa.pl.
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Konkurs komentuje Mateusz Wróbleski

http://www.bychawa.pl


historia historia
redaguje
BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

Głos regionalistów
nr 1 (120) 2017

�� Dziękujemy Ci, 
Moniko!

Świat nie stoi w miejscu...wszystko wokół się zmie-
nia...bardziej lub mniej odczuwalnie...
Wydarzenie akcentujące 30. urodziny Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego połączone ze zjazdem 
regionalistów poprowadziła dr Monika Głazik, od 
wielu lat związana ze stowarzyszeniem. Patrzyliśmy 
na nią, słuchaliśmy, jak zapowiada kolejne punkty 
programu, jak głos jej się łamie, gdy poprosiła o mi-
nutę ciszy jako symbolu pamięci o członkach towa-
rzystwa, którzy odeszli… Jaka szkoda, myślało wte-
dy wielu z nas. 

Monika, jako pracownik Urzędu Miejskiego 
w Bychawie, była zawsze na miejscu, czuwała nad 
owocną współpracą na linii urząd - stowarzyszenie. 
Zawsze pełna nieszablonowych pomysłów, otwar-
ta i gotowa do pomocy, chętnie dzieliła się wiedzą 
i umiejętnościami, bez których wiele zadań BTR-u 
nie dałoby się zrealizować. Podziwialiśmy jej opty-
mizm i nadzwyczajną zdolność skutecznego dzia-
łania pod presją czasu. Gdy jej książka o Antonim 
Budnym ukazała się drukiem, rozpierała nas duma. 
Bo oto nasza Monika odkryła ważną część regional-
nej historii. Odnalazła świadków, dokumenty, pa-
miątki, wydobyła z zakamarków niepamięci fakty, 
na podstawie których zbudowała bezcenną opo-
wieść o bychawskim Podzamczu i ostatnim jego 
właścicielu, przekopując się przez stosy dokumen-
tów w archiwach i bibliotekach. A teraz postano-
wiła zmienić pracę, a właściwie jej miejsce - Urząd 
Miasta w Bychawie zamieniła na ten w Lublinie. 

Moniko, mimo że będzie nam Ciebie brakowało 
tutaj w Bychawie, to jednak z całego serca życzymy 
Ci, żebyś realizowała swoje marzenia i plany w miej-
scu, które sobie wybrałaś. 

Zarząd Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego

�� O jubileuszu 30-lecia 
działalności – perłowe 
gody Bychawskiego 
Towarzystwa 
Regionalnego  

Ten okrągły jubileusz to doskonała okazja, aby po-
wspominać, toteż zarząd stowarzyszenia postano-
wił zorganizować XIX Spotkania Regionalne pod ha-
słem „W kręgu ziemian z okolic Bychawy”, na które 
złożyły się: promocja drugiego uzupełnionego wy-
dania książki „Śladami Koźmianów, Przewłockich, 
Kowerskich” autorstwa Marii Dębowczyk – zna-
nej regionalistki oraz Urszuli Pytlak – cenionej bi-
bliotekarki, 30-lecie BTR-u oraz zjazd miłośników 
regionu.

Uroczystość miała miejsce w Bychawskim 
Centrum Kultury 10 grudnia 2016 roku. 
Organizatorami Spotkań było, jak co roku, 
Bychawskie Towarzystwo Regionalne oraz nie-
zawodni partnerzy: Miejska Biblioteka Publiczna 
i Bychawskie Centrum Kultury. Patronat medialny 
objęli: Radio Lublin, Dziennik Wschodni i Głos Ziemi 
Bychawskiej, a wszystko przy wsparciu finansowym 
Powiatu Lubelskiego i Gminy Bychawa. 

Na Spotkania przybyli przedstawiciele in-
nych towarzystw regionalnych: Anna Otrocka – 
Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne, Krystyna 
Romer-Patyra i Waldemar Patyra – Towarzystwo 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Czesława 
i Marcin Pisula – Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Kazimierza Dolnego nad Wisłą, Jerzy Michał Sołdek 
– Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa. Władze sa-
morządowe reprezentował Burmistrz Bychawy 
Janusz Urban, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Artur Płaza oraz radni. 

Publiczność stanowili bychawscy regionaliści, 
członkowie i sympatycy towarzystwa, sołtysi, se-
niorzy, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, 
prezesi bychawskich instytucji.

Szczególnie ciepło został przywitany pan 
Władysław Gromek były kierownik Miejskiego 
Domu Kultury w Bychawie, dzięki któremu nasze 
stowarzyszenie zaczęło istnieć.

Prowadząca imprezę Monika Głazik zapropo-
nowała gościom obejrzenie krótkiego filmu z XIV 
Spotkań Regionalnych, podczas których BTR ob-
chodziło swoje 25-lecie. Wideorealizacją i monta-
żem filmu zajął się Marek Matysek – członek BTR. 
Ponieważ w ciągu ostatnich lat odeszło z naszych 
szeregów kilkunastu wiernych członków, ze wzru-
szeniem uczciliśmy minutą ciszy zmarłych: prof. 

Albina Koprukowniaka, Mieczysława Kunę, Romanę 
Baran, Stefana Kępowicza, Jacka Baltyna, Jerzego 
Bielaka, Bogusława Kuleszę, Zofię Kowalczyk, 
Bożenę Kryk, Zygmunta Salasę i Wiesława Bogutę.

Refleksje wokół urodzinowego tortu… zaczął pan 
Władysław Gromek. Przypomniał publiczności, jak 
doszło do zawiązania grupy inicjatywnej odpowie-
dzialnej za powstanie Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego (o szczegółach opowiada pan 
Władysław w artykule zamieszczonym w tym sa-
mym numerze Głosu Regionalistów). Dalsze dzie-
je stowarzyszenia aż po dzień dzisiejszy przed-
stawiła obecna prezes – Teresa Tracz. Oglądając 
zdjęcia z imprez organizowanych przez BTR, wi-
dzowie zapoznali się z bogatą działalnością publi-
cystyczną stowarzyszenia (15 pozycji książkowych 
oraz setki artykułów zamieszczanych w Głosie 
Regionalistów) i edukacyjno-regionalną (19 edycji 
Spotkań Regionalnych). Spotkania te co roku miały 
inną tematykę i oprawę. Skierowane były do dzie-
ci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Bychawy 
i okolic. Spotkaniom towarzyszyły zawsze wysta-
wy tematyczne, kiermasze, konkursy plastyczne, 
muzyczne, historyczne, przedstawienia teatralne, 
inscenizacje obrzędów ludowych, występy śpie-
wacze, koncerty kapel ludowych, często promocje 
publikacji oraz prelekcje i wykłady. A oto kilka mo-
tywów i tematów przewodnich Spotkań, które zo-
stały wymienione w prelekcji: Bychawa da się lubić, 

tradycje muzyczne regionu bychawskiego, walory 
krajobrazowe okolic Bychawy, gwary ludowe oko-
lic Bychawy, Galeria Młodych Twórców, Bychawskie 
Rocznice, uczyć o regionie, w kręgu ludowych tra-
dycji, multimedialny spacer po mojej miejscowości, 
w atmosferze dawnych wierzeń i przesądów, dawne 
zabawy i zabawki jako składnik kultury bycia i roz-
rywki, Godni pamięci – znani i nieznani, ale zasłu-
żeni dla naszej Małej Ojczyzny, Wirtualna Bychawa, 
Architektura – drewno – Bychawa.

Czym jeszcze możemy się pochwalić? BTR zor-
ganizowało „Białą Niedzielę” dla mieszkańców, 
dzięki nam odnowiona została kapliczka św. Jana 
Nepomucena na Podzamczu, powstała Bychawska 
Izba Regionalna, w parku miejskim postawiono po-
mnik z popiersiem ks. Antoniego Kwiatkowskiego. 
Członkowie zarządu aktywnie uczestniczyli w reali-
zacji audycji radiowych, filmu o Bychawie w TVP 3, 
wystąpili w telewizji internetowej, wreszcie sami na-
kręcili film promocyjny o Antonim Budnym. Mieliśmy 
też swój udział w wydaniu 2 znaczków turystycznych 
promujących Bychawę oraz zorganizowaliśmy kon-
ferencję naukową z udziałem naukowców z UMCS 
w Lublinie.

Bogatą historię BTR obrazowała wystawa jubile-
uszowa przygotowana przez pracowników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej pod czujnym okiem Elżbiety 
Winiarczyk (zainteresowani mogą tę wystawę obej-
rzeć, odwiedzając bibliotekę).

Druga część Spotkań była poświęcona promocji 
nowego wydania książki M. Dębowczyk i U. Pytlak 
„Śladami Koźmianów, Przewłockich, Kowerskich”. 
Wznowienie zostało wzbogacone archiwalnymi zdję-
ciami, tablicą genealogiczną w formie rozkładanego 
arkusza oraz nowym rozdziałem autorstwa Elżbiety 
Kursy, który jest relacją z uroczystości nadania imie-
nia Zofii Przewłockiej Szkole Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej. Wydanie reedycji było podyktowane 
wyczerpaniem pierwszego nakładu. Miłośnicy regio-
nalnych pozycji wielokrotnie upominali się o wzno-
wienie tej wartościowej książki przedstawiającej 
rody szlacheckie zamieszkałe wokół podlubelskiej 
Bychawy i utrwalającej tradycję kultury ziemiań-
skiej. Książka w nowym formacie i o intrygującej sza-
cie graficznej (z autografami autorek, oczywiście) 
była prezentem dla każdego uczestnika XIX Spotkań 
Regionalnych. 

Część promocyjną rozpoczął Mirosław 
Stoczkowski dyrektor wspomnianej już szkoły, któ-
ry barwnie przedstawił patronkę Zofię Przewłocką, 
zaprezentował przy tej okazji tablicę bogatą w zdję-
cia ilustrujące przebieg uroczystości z dnia 17 X 2014 
r., kiedy Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej 
nadano imię i sztandar. O rodach ziemiańskich przed-
stawionych w publikacji opowiedziała też sama au-
torka M. Dębowczyk, czyniąc ze swego wystąpienia 
swoistą lekcję historii naszego regionu.

Ukoronowaniem promocji były występy dzieci 
i młodzieży wspaniale przygotowanych przez swo-
ich nauczycieli i instruktorów. Uczniowie SP w Woli 
Gałęzowskiej przedstawili scenkę „Poznajcie na-
szą patronkę”. Zofia Przewłocka (jak żywa!) kre-
owana na scenie przez niezwykle utalentowaną 
Klaudię Zielonkę dzielnie ratowała życie powstań-
com, więc zasłużyła na gromkie brawa. Z kolei 
uczniowie Gimnazjum nr 2 przy ZS im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego przedstawili postać dziedziczki z po-
zycji wiejskich kumoszek. Dziewczyny w ludowych 
strojach, niedbale oparte o drewniany płot plotko-
wały o życiu dworskim rodziny Przewłockich, a głów-
nie o poczynaniach samej Zofii. Scenariusz został 
opracowany na podstawie fragmentów promowa-
nej książki „Śladami…”. Część artystyczną zakończy-
ła wiązanka tańców lubelskich i przyśpiewek żywio-
łowo wykonanych przez dzieci z Woli Gałęzowskiej 
przygotowanych przez byłego członka zespołu ludo-
wego „Podkowiacy”, a obecnie dyrektora szkoły M. 
Stoczkowskiego.

W części jubileuszowej, nadszedł czas na przemó-
wienia, podziękowania, życzenia, gratulacje, prezen-
ty i… nagrody. Burmistrz Bychawy Janusz Urban wrę-
czył Nagrodę Gminy Bychawa za upowszechnianie 
kultury Bychawskiemu Towarzystwu Regionalnemu 
(za całokształt działalności) oraz Arturowi Płazie. 

O wrażeniach z tego, jakże uroczystego dnia, moż-
na było potem poro zmawiać przy regionalnym stole, 
delektując się pysznym, urodzinowym tortem i inny-
mi specjałami przygotowanymi przez pracowników 
restauracji „U Saszy”.

Na zakończenie kilka osobistych refleksji: więk-
szość przedsięwzięć to nie tylko nasz osobisty 
wkład jako zarządu, czy społeczna praca aktywnych 
(zwłaszcza tych najstarszych) członków stowarzysze-
nia. Nie poradzilibyśmy sobie bez twórczego zaanga-
żowania dyrektorów szkół, nauczycieli i ich uczniów, 
seniorów, miejscowych entuzjastów czy pracowni-
ków wielu bychawskich instytucji. Przede wszyst-
kim jednak, nie moglibyśmy zrealizować wielu zadań, 
gdyby nie materialne wsparcie sponsorów, indy-
widualnych darczyńców (tu specjalny ukłon w stro-
nę p. Piotra Gąbki), składki członkowskie oraz do-
tacje Urzędu Miasta, Starosty Lubelskiego i Urzędu 
Marszałkowskiego, za co w imieniu Zarządu BTR, go-
rąco i szczerze dziękuję. 

Teresa Tracz

trzydziestolecie

Uroczyście, barwnie, regionalnie!
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historia historia
redaguje
BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

Głos regionalistów
nr 1 (120) 2017

�� Bychawskie 
Towarzystwo 
Regionalne wyraźnie 
i trwale zapisało się 
w propagowaniu 
historii, kultury 
i tradycji Bychawy 
i okolic. Wyrazem 
tego są m.in. 
wydawnictwa, artykuły 
prasowe, spotkania, 
praca z dziećmi 
i młodzieżą (również 
we współpracy ze 
szkołami), konkursy, 
inscenizacje, wystawy 
czy wydarzenia 
środowiskowe.

Początek organizacji wiąże się z zaproszeniem roze-
słanym dnia 19 września 1984 r. przez niżej podpisa-
nego do 35 osób (zaproszenie wyszło z Miejskiego 
Domu Kultury, ale było inicjatywą zdecydowa-
nie jednoosobową). Adresaci to przede wszyst-
kim nauczyciele i pracownicy kultury. Pierwsze 
spotkanie odbyło się 27 września, uczestniczy-
ło w nim 18 osób – co stanowiło niezbędną ilość 
dla zawiązania grupy inicjatywnej. Uczestniczący 
w spotkaniu p. Kazimierz Spaleniec, sekretarz 
Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych 

przedstawił podstawowe zasady powoływania 
i funkcjonowania takich społecznych form dzia-
łalności. W tym czasie na terenie Lubelszczyzny 
działały już: od 1908 roku Towarzystwo Przyjaciół 
Nałęczowa i Kazimierza, funkcjonujące od blisko 
200 lat Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, to-
warzystwa Lubartowa i Lublina oraz te działają-
ce w małych miejscowościach – Stężycy, Kocku, 
Woli Osowińskiej, Piaskach, Gołębiu, Krzczonowie. 
Podążając tropem wymienionych miejscowości za-
proponowano założenie podobnego stowarzysze-
nia w Bychawie. Powołaliśmy grupę osób, której 
zadaniem było opracowanie statutu, jego zatwier-
dzenie oraz wybór tymczasowych władz organiza-
cji. Mimo starań trwało to aż do czerwca 1986 r., 
kiedy to przyjęto wstępnie Statut Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego (organizowane były kil-
kakrotnie zebrania, m.in. 29.10.1984 r., 7.02.1985 
r., 4.03. i 20.05. 1985 r.). Ostatecznie decyzją z dnia 
21 stycznia 1987 r. nr SA. 6310/5/87 Naczelnik 
Miasta i Gminy zatwierdził „Statut stowarzy-
szenia pn. Bychawskie Towarzystwo Regionalne 
w Bychawie” wpisując je do rejestru stowarzyszeń 

�� (nie)zapomniany 
smak buraczarzy

Jak się okazuje w niektórych domach gospody-
nie w dalszym ciągu wypiekają buraczarze – jedna 
z nich podzieliła się z nami recepturą wykonania 
tego dawnego przysmaku. Przepis jest odpowie-
dzią na prośbę zamieszczoną w artykule Wandzin. 
Zatrzymać sentyment („Głos Regionalistów” 2016, 
nr 8) – pojawiła się tam wzmianka o plackach bura-
ków cukrowych.

Składniki: 2 średnie buraki cukrowe, 10 dag droż-
dży, mleko, sól, mąka, jajko, cukier 

Opis przyrządzenia:
Buraki gotujemy na wolnym ogniu. Gdy są już 

wystarczająco miękkie ścieramy na tarce z drobny-
mi oczkami. Drożdże rozpuszczamy w ciepłym mle-
ku dodając sól i mąkę – czekamy aż wyrośnie. Tak 
rozrobiony zaczyn dodajemy do startych uprzednio 
buraków i wgniatamy w to wszystko tyle mąki ile za-
bierze (konsystencja ma przypominać gęstością cia-
sto drożdżowe). Wyrabiamy nasze ciasto i odstawia-
my żeby wyrosło. Następnie wyrośnięte już ciasto 
dzielimy na porcje, formując z każdej części bułecz-
kę, którą na sam koniec smarujemy rozkłóconym 
jajkiem i posypujemy cukrem kryształem. I wreszcie 
nasze buraczarze wędrują do piekarnika. Kiedy się 
zarumienią będą gotowe. Smacznego! 

S.P.

w łaski swojego nowego dowódcy. Jak sam wspomniał w liście do syna Janusza 
Niemca ,,nasze głowy spoczywały na jednej poduszce, pod jedną poduszką spo-
czywały nasze dwa pistolety”. Jerzy Volin czekał na najbardziej odpowiedni mo-
ment, by zlikwidować Żubryda i to mu się udało.

Antoni i Janina Żubrydowie pozostawili osieroconego syna – obecnie Janusza 
Niemca, który wspomina ,,byłem najmłodszym więźniem w powojennej Polsce”. 
W wieku czterech lat w 1946 r. przed Wielkanocą został aresztowany i zamknięty 
wraz z babcią przez funkcjonariuszy UB w więzieniu, aby wymusić na ojcu Antonim 
Żubrydzie ujawnienie i poddanie się. Kolejny raz został aresztowany i osadzony 
w więzieniu w wieku 5 lat. Założono mu kartę więźnia (podejrzany o współpracę 
z bandą ,,Żubryda”). Po latach Janusz Niemiec wspomina siebie – małego chłopca 
biegającego po więziennych korytarzach, smak soczystych wiśni przemycanych 
dla niego przez strażników oraz fetor więziennych toalet, wielkie kotły w kuchni, 
bicie i krzyki katowanych żołnierzy NSZ. Po pewnym czasie przeniesiono go do 
sierocińca dla tego typu dzieci, gdzie nie można było go odwiedzać. Z sierocińca 

w którym został umieszczony, wykradła go ciotka Stefania Niemiec, siostra matki. 
Przewiozła go na Śląsk, zmieniła nazwisko i wychowywała wraz z mężem, mając 
swoje dzieci. Okres pobytu w więzieniu bardzo odbił swoje piętno na zdrowiu 
pana Janusza Niemca. W 1950 r. przebywał w sanatorium w Rabce. Jako przybra-
ny syn miał zakaz mówienia o swoim prawdziwym pochodzeniu (groziła mu kara 
śmierci ze strony rodzin ubeków zlikwidowanych przez Żubryda). Będąc młodym 
człowiekiem, ukończył szkołę, zdobył zawód – został inżynierem odlewnikiem, 
pracował, założył rodzinę.

Całość bardzo interesującego spotkania uwieńczyły pytania uczniów o cieka-
wą i wzruszającą historię życia pana Janusza Niemca i jego ojca. Następnie pani 
dyrektor Małgorzata Tudrujek złożyła podziękowania bohaterowi spotkania oraz 
panu Józefowi Stanickiemu – inicjatorowi serii spotkań uczniów z członkami ro-
dzin żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Ewa Kaźmierak

Początki Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego

i związków Urzędu Miasta i Gminy pod nr 2. 
Podobnie jak wszystkie inne tego typu organizacje, 
może ono prowadzić swą działalność statutową 
w myśl Rozporządzenia z dnia 27 października 1932 
r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.RP nr 94 poz. 
808, z późniejszymi zmianami). Towarzystwo uzyska-
ło również swoje konto bankowe. W dniu 6 paździer-
nika 1986 r. formalnie przyjęto Statut i powołano 
Zarząd (nadal jednak tymczasowy). Dopiero 25 mar-
ca 1987 r. ostatecznie Walne Zebranie BTR wybrało 
i zatwierdziło swój zarząd: Stanisław Sawecki – pre-
zes, Jan Michalski – wiceprezes, Maria Dębowczyk, 
Teresa Kusiak, Tadeusz Chrzanowski, Ryszard Madej, 
Henryk Krajewski, Zofia Kowalczyk, Władysław 
Gromek – członkowie Zarządu. Komisja Rewizyjna: 
Henryk Jakubiak, Zygmunt Salasa, Danuta Sprawka. 
Sąd Koleżeński: Mieczysław Chrzanowski, Jan 
Grabarski, Lech Klimek, Jerzy Siek, Zofia Grudzień. 
Kronikarz – Ryszard Kułak. Główne cele działalności 
określone zostały przez prezesa w trakcie jego wy-
stąpienia podczas Walnego Zebrania:
�» budzenie zamiłowania do przeszłości kulturalnej 

regionu i kraju;

�» powiązanie trwałych wartości kulturalnych 
o znaczeniu historycznym z dążeniami kultural-
nymi i społeczno-gospodarczymi Polski (w orygi-
nale: Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej);
�» propagowanie wiedzy o przeszłości i współcze-

sności wśród młodzieży i społeczeństwa.
Opracowane zostało godło BTR, które stanowi 

stylizowany herb Bychawy „Jastrzębiec” na tarczy 
barokowej wpisanej w okrąg z napisem „Bychawskie 
Towarzystwo Regionalne. Rok założenia 1986”.

Rok 1987 w pracy Towarzystwa zdominowała 
450 rocznica praw miejskich Bychawy. Uroczystości 
ustalone zostały na 19-21 czerwca Anno Domini 
1987. Zrealizowano je przy ogromnym wsparciu 
ówczesnych władz (utworzono Komitet Obchodów 
450-lecia z oczywistym udziałem BTR) oraz innych 
instytucji. Na obchody rocznicy złożyły się m.in. 
plener fotograficzny (Zabytki i krajobrazy okolic 
Bychawy), wydanie jednodniówki z okazji roczni-
cy pt. „Gazeta Bychawska”, uroczysta sesja Rady 
Miasta i Gminy Bychawa, wmurowanie tablicy pa-
miątkowej w ścianę budynku Banku Spółdzielczego, 
wykonanie znaczków okolicznościowych, a także 
Bychawska Podkowa – cykliczne spotkania i wystę-
py folklorystycznych zespołów tanecznych. Miejska 
Biblioteka Publiczna zorganizowała wystawę oko-
licznościową, wyeksponowano także zbiory falery-
styczne Stanisława Saweckiego. Ponadto w dniach 
20 i 21 czerwca zorganizowano sesję popularno-na-
ukową „Bychawa i okolice”. Referaty pracowników 
naukowych UMCS w Lublinie, wydane zostały przez 
Bychawskie Towarzystwo Regionalne w 1994 r., jako 
Dzieje Bychawy, pod redakcją Ryszarda Szczygła:
�» Jan Gurba – Okolice Bychawy w świetle 

archeologii
�» Anna Sochacka – Bychawa i okolice 

w średniowieczu

�» Ryszard Szczygieł – Lokacja miasta i jego rozwój 
do końca XVII w.
�» Henryk Gmiterek  – Dzieje miasta w XVII i XVIII w.
�» Tadeusz Mencel – Od III rozbioru do powstania 

styczniowego
�» Albin Koprukowniak – Bychawa w latach 

1864-1918
�» Zbigniew Zaporowski – W Polsce odrodzonej 

i w czasie okupacji hitlerowskiej (1918-1944).
Prowadzeniem księgowości BTR zajmowała się od 

początku p. Wanda Dolińska, oczywiście społecznie. 
3 listopada 1989 roku p. Stanisław Sawecki złożył re-
zygnację ze stanowiska prezesa ze względu na stan 
zdrowia i komplikacje rodzinne. Od tego momentu 
przewodnictwo objęła p. Maria Dębowczyk i spra-
wowała tę funkcję przez ponad 20 lat. “Fotel” pre-
zesa od 2009 roku należy do p. Teresy Tracz. Oby się 
tacy prezesi „na kamieniu” nam rodzili. Każda z tych 
osób we własnym stylu przewodziła – a w przypadku 
p. Teresy przewodzi – pracom Towarzystwa.

Ze swej strony składam serdeczne podziękowa-
nia tym osobom i wyznam, że szczerze je podziwiam 
i szanuję za ich pracę i poświęcenie. Dziękuję wszyst-
kim tym, którzy na przestrzeni tych wielu lat nale-
żeli do Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego – 
bez Waszego udziału i uczestnictwa w jego pracach 
Drodzy Państwo Towarzystwo nie zrealizowało by 
tylu znakomitych i ważnych dla naszego środowiska 
wydarzeń.

Zacząć – łatwo, pracować skutecznie poświęcając 
własny czas, a często nie tylko – to jest dopiero osią-
gnięcie! Następnych lat równie owocnych życzyć wy-
pada, co też z przyjemnością czynię!

Władysław Gromek

�� Żywa lekcja historii
Żołnierze wyklęci, niezłomni – to niepodległościowy, antykomunistyczny ruch 
partyzancki. To ci, którzy po II wojnie światowej stawiali opór sowietyzacji Polski. 
Liczba członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-
180 tys. osób. W ostatnich dniach wojny na terenie Polski działało 80 tys. par-
tyzantów antykomunistycznych. Wśród nich Antoni Żubryd zamordowany 24 X 
1946 r. Postać bardzo ciekawa historycznie, o której w dniu 9 XII 2016 r. mieli 
okazję usłyszeć uczniowie Szkoły Podstawowej w Bychawie. To była wyjątkowa – 
żywa lekcja historii, opowiedziana ustami syna Żubryda – Janusza Niemca.

O swoim ojcu Antonim Żubrydzie, wspomina – to obrońca wolności. Urodzony 
4 IX 1918 r. w Sanoku, ukończył Szkołę Męską nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły, 
następnie rozpoczął naukę w Szkole Podoficerów Piechoty. W czasie II wojny 
światowej został aresztowany przez gestapo i skazany na karę śmierci. Ratując się 
ucieczką z miejsca egzekucji, powrócił do Sanoka, gdzie ukrywał się w 1944 r. Po 
wejściu wojsk sowieckich został zatrudniony w sanockim Powiatowym Urzędzie 

Bezpieczeństwa Publicznego na stanowisku oficera śledczego. Jako funkcjo-
nariusz UB, utrzymywał kontakty z ukrywającymi się członkami podziemia an-
tykomunistycznego. Zagrożony dekonspiracją 8 VII 1945 r. zrezygnował z pracy 
w SPUBP. Utworzył zbrojny oddział partyzantów, przyjął pseudonim ,,Zuch” i zo-
stał dowódcą oddziału samodzielnego Batalionu Operacyjnego NZS kryptonim 
,,Zuch”. Był to jeden z najważniejszych antykomunistycznych oddziałów anty-
partyzanckich, działających na terenie ówczesnego województwa rzeszowskie-
go, zwłaszcza w powiatach: sanockim, brzozowskim, kraśnickim w latach 1945-
1946. Ewidencja organów bezpieczeństwa podaje liczbę 341 osób podejrzanych 
o współpracę z oddziałem Żubryda. Przeprowadzili oni około 165 akcji zbrojnych, 
55 zamachów, w tym 12 na posterunki MO, 12 na oddziały LWP KBW, 8 na grupy 
operacyjne UB i jeden na pociąg.

24 X 1946 r. w lesie, w pobliżu Malinówki, Antoni Żubryd wraz z żoną Janiną zo-
stali podstępnie zamordowani przez agenta UB Jerzego Vaulina, który wkupił się 
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szkoły szkoły

�� Koncert Pieśni 
Niepokornej
14 grudnia 2016 r. w Kościele 
Pobrygitkowskim w Lublinie 
odbył się koncert młodzieży 
z Lubelszczyzny w hołdzie 
osobom internowanym 
i represjonowanym w stanie 
wojennym. 

Organizatorem tego przedsięwzięcia była 
Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Lublinie. Na koncert ten zo-
stał zaproszony Oskar Mituła uczeń klasy 3a, 
jako zdobywca 1 miejsca XIV Powiatowego 
Festiwalu Piosenki Patriotycznej. Uczeń zapre-
zentował pieśń pt. „Mury” z repertuaru Jacka 
Kaczmarskiego.

Występ Oskara podczas XIV Powiatowego 
Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej 
(05.11.2016 r.) Występ Oskara w Koncercie Pieśni 
Niepokornej z okazji 35 rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego (14.12.2016 r.)

Do zobaczenia na www.youtube.com.
Krzysztof Mendykowski

�� W dniach 10–17 
grudnia 2016 
roku w ramach 
realizowanego 
projektu Erasmus+ 
„ My Europe, My 
Life, My Future”, na 
spotkanie projektowe 
do Portugalii 
wyjechali uczniowie 
ZSZ w Bychawie: 
Adam Moczybroda, 
Hubert Król, Adrian 
Augustynowicz 
oraz opiekunowie 
Katarzyna Maciejczyk 
–koordynator projektu 
i Beata Krzysiak – 
nauczyciel języka 
angielskiego.

Spotkanie to pod nazwą „Tell me about fa-
mous people in your country” zorganizowała 
szkoła partnerska z Portugalii Agrupamento 
de Escolas de Pedome. Portugalia powitała 
nas piękną słoneczną pogodą i wspaniałym 
nastrojem zbliżających się świąt. Główną te-
matyką tego spotkania były prace nad sław-
nymi postaciami w Europie. Młodzież w mię-
dzynarodowych grupach podczas warsztatów 

tropem projektów

Hubal z Erasmusem w Portugalii

pracowała nad tworzeniem broszur oraz 
Wielkiej Księgi Europejczyków w katego-
rii: mężowie stanu, moda, poeta/pisarz, wy-
nalazca, malarstwo i rzeźba, aktor/reżyser. 
Przedstawione prezentacje multimedialne 
przybliżyły nam regiony i szkoły naszych par-
terów. Wizyty w okolicznych szkołach poka-
zały nam system edukacyjny panujący w tym 
kraju.

W czasie naszego pobytu mieliśmy możli-
wość poznania kultury, tradycji i obycza-
jów Portugalii zwiedzając piękne miasta tj. 
Porto, Braga, Guimareas. Podziwialiśmy za-
bytki i miejsca w tych miastach między inny-
mi: sanktuarium Bom Jesus do Monte, bu-
dynek Ratusza Porto, Most Dom Luis I, Pałac 
Książęcy, muzeum odkrywców, i wiele innych 
o których można długo opowiadać. Mieliśmy 

�� Atrakcyjny sposób na ferie - Drugi Międzyszkolny Turniej Gier 
Komputerowych CS:GO w „HUBALU”
W dniach 17-18 stycznia 2017 
roku, z samego rana (o godzinie 
7:40!!!), przez nikogo nie budzeni, 
porzuciwszy ciepłe łóżeczko, 
pojawili się w murach Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 im. 
mjr. Henryka Dobrzańskiego 
w Bychawie uczestnicy 
i organizatorzy Drugiego 
Międzyszkolnego Turnieju Gier 
Komputerowych CS:GO.

Gdyby zadać przypadkowo wybranym osobom py-
tanie: czy istnieje coś, co mogłoby sprawić, że mło-
dzież z własnej nieprzymuszonej woli przyjdzie do 
szkoły w ferie i spędzi w niej bez marudzenia kilka-
naście godzin chyba wszyscy mieli by problem ze 
znalezieniem na nie odpowiedzi. Nam jednak udało 
się znaleźć taki sposób. Do rywalizacji przystąpiło 

60 uczestników – 12 pięcioosobowych drużyn: 
„Savage Mode” z Gimnazjum w Tarnawce, „Infinite 
FRAGS” z Gimnazjum Nr 2 w Niedrzwicy Kościelnej, 
„Ptr.Pro” z Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół 
Publicznych w Bystrzycy Starej, „Beasts of Bystrzyca” 
z Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Publicznych 
w Bystrzycy Starej, „OsmoPRO” z Gimnazjum 

w Pszczelej Woli, „NorM4litY%” z Gimnazjum Nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, „Bolszewiki” 
z Gimnazjum nr 2 w Bychawie, „X17” z Gimnazjum 
Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, „Brygada 
Gołempi” z Gimnazjum w Zespole Szkół im. ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, „Raiders 
Gaming”, drużyna „Izi Elite” złożona z absolwentów 

naszej szkoły oraz organizatorzy z Zespołu Szkól 
Zawodowych Nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego 
w Bychawie. Drużyny zostały, w drodze losowa-
nia, podzielone na 4 grupy - po 3 drużyny każda. 
Mecze w grupach rozgrywane były systemem 
„każdy z każdym” w systemie BO1. Z każdej gru-
py do dalszej części rozgrywek awansowali zwy-
cięzcy oraz dwie drużyny z drugich miejsc z naj-
większą ilością punktów. W przypadku równej 
ilości punktów o awansie decydowała większa 
ilość wygranych rund. 

Drugiego dnia do rywalizacji przystąpi-
ło sześć drużyn, podzielonych na dwie gru-
py po trzy drużyny, zwycięzcy grup awanso-
wali do finału. Przed jego rozpoczęciem odbył 
się mecz o trzecie miejsce, w którym druży-
na „Raiders Gaming” po dogrywce pokonała 
drużynę „Infinite FRAGS”. W finale rozgrywa-
nym systemem BO3 drużyna „X17” w składzie: 
Rafał Bednarz, Michał Reszka, Kacper Tylus, 
Michał Golan, Patryk Małek pokonała w dwóch 
meczach drużynę „Brygada Gołempi” w skła-
dzie: Andrzej Tochman, Bartłomiej Królikowski, 

Wojciech Augustynowicz, Bartłomiej Rybaczek 
oraz Damian Mączka. 

Wszystkie drużyny z podium otrzymały dyplo-
my i drobne upominki.

Składamy serdeczne podziękowania firmie 
„LEGE.pl”, Radzie Rodziców naszej szkoły oraz 
firmie „OSK Krynio” za ufundowanie nagród. 
Organizatorem turnieju był pan Robert Skoczylas 
oraz uczniowie klas technikum informatycznego. 
Dziękujemy nauczycielom, którzy poświęcili swój 
czas w ferie sprawując opiekę nad młodzieżą. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju, 
a uczniów klas trzecich zapraszamy do podejmo-
wania nauki w „HUBALU”. 

Od września 2016 r. w klasie pierwszej technik 
informatyk wprowadziliśmy innowację „Grafika 
i gry komputerowe”. W ofercie edukacyjnej na 
rok szkolny 2017/18 planujemy kolejne zmiany. 
Dlatego już dziś zachęcamy gimnazjalistów do 
odwiedzania naszej strony internetowej www.
zsz.bychawa.pl oraz www.facebook/zszhubal. 
Mamy nadzieję, że za rok dołączą do nas  kolejne 
drużyny miłośników gier komputerowych. 

�� Zostań Stypendystą 
Programu „Marzenie 
o Nauce” (MoN)

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana 
Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siód-
mej edycji programu stypendialnego „Marzenie 
o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekru-
tacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez 
Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 
2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. 
Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 
roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację 
drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą 
osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy 
regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 
czerwca 2017 roku. 

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do 
uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią 
ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamiesz-
kują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy miesz-
kańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie 
domowym kandydata nie może przekraczać 900 
zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest 
przyjęcie do jednego z liceów współpracujących 
z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest 
na stronie www.efc.edu.pl).

Portugalia Hiszpania
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możliwość obejrzenie pracy Uniwersytetu 
Inżynierii Biologicznej w Bradze oraz organiza-
cji Pasec, która pomaga młodym ludziom. 
Pozostały wspomnienia i zdjęcia, które na dłu-
go pozostaną w naszej pamięci. Młodzież na-
wiązała nowe kontakty, poznała nową kultu-
rę, miała możliwość „doszlifowania” języka 
angielskiego.
Obecnie rozpoczynają się przygotowania do 
kolejnego spotkania projektowego, które odbę-
dzie się w Rumunii w marcu 2017 roku.

Koordynator projektu 
Katarzyna Maciejczyk
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szkoły szkoły

�� Ukazała się powieść 
Urszuli Baran (Unity 
Blair) – uczennicy kl. III 
A Gimnazjum w ZS im. 
ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie. Książka 
nosi tytuł „Błękitna 
pełnia” i stanowi 
pierwszy tom serii 
pt. „Dzieci nocy”. Ula 
(Unity) zgodziła się 
opowiedzieć o swojej 
pracy nad tym 
utworem.

Nauczyciele cieszą się, gdy uczniowie czytają książ-
ki. Nauczyciele są jeszcze bardziej szczęśliwi, gdy 
ich uczniowie zaczynają pisać i publikować swoje 
utwory!

M. S.-Sz.: Czy właśnie spełniło się twoje 
marzenie?

U. B.: Nie jestem w stanie tego dokładnie okre-
ślić na tę chwilę. Może w połowie? Wydaje mi się, 
że wydanie tej książki było pierwszym, maleńkim 
kroczkiem w kierunku spełnienia moich marzeń. 
Każde jakoś się ze sobą splata, tworząc coś na wzór 
pajęczyny. Chodzi o to, że muszę zacząć od tych 
mniejszych, żeby stopniowo dochodzić do tych 
większych. Wydaje mi się, że pisać każdy może, 
lecz nie wszyscy są na tyle dobrzy, żeby umieć 

przekazać w treści pewną iskrę, bo moim zdaniem 
bez niej tekst byłby jedynie nudnym sprawozda-
niem z akcji.

M. S.-Sz.: Jak wyglądała praca nad powieścią?
U. B.: Moja praca nad tą powieścią była niesa-

mowicie żmudna. Jeszcze zanim zgłosiłam ją do 
wydawnictwa, czułam, że napisanie tego nie bę-
dzie takie proste, jak pisanie opowiadań czy no-
welek. Bardzo dużo czasu spędzałam przy mapach, 
planując, gdzie ma dziać się akcja. Pisanie może się 
wydawać proste, lecz takie nie jest. Każdy, nawet 
najmniejszy szczegół, nie wpadnie do głowy w od-
powiednim momencie. Utwór tworzyłam około 
6 miesięcy z krótkimi przerwami. Jestem typem 
osoby niecierpliwej. Potrafiłam nie spać do pierw-
szej nad ranem żeby coś napisać, co mnie fizycz-
nie i psychicznie wykańczało, ale lubiłam i nadal 

�� Poloneza czas zacząć!
W ostatnim czasie miałam 
przyjemność bawić się na 
własnym balu przedmaturalnym, 
o którym mimo upływu lat, 
starsze pokolenia tak chętnie 
i żywo przywołują wspomnienie. 
Przypuszczam, że kiedyś będę 
powielać ów „zwyczaj”. A zresztą 
– zacznę już teraz!

Studniówka rozpoczęła się wieczorem 7 stycznia 
efektownym polonezem poprowadzonym przez 
pana Dyrektora Henryka Dudziaka i panią Annę 
Sionkowską. Następnie wzruszające przemówie-
nia wygłosili szanowni goście: burmistrz Bychawy 
p. Janusz  Urban i naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie 
p. Beata Janiszewska-Brudzisz. Zabawa trwała całą 
noc. Do wyjątkowości wydarzenia przyczynił się 
fakt, że pierwszy raz od czterech lat, odbyło się ono 
nie w lokalu, a w gmachu Liceum im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego w Bychawie. I było warto! Trudu or-
ganizacji szkolnego balu studniówkowego podjęli się 

rodzice i to im w głównej mierze zawdzięczamy pięk-
ną oprawę tej imprezy. Sala gimnastyczna nigdy nie 
wyglądała tak zjawiskowo, a błysk fleszy tylko dez-
orientował. Chwilami ciężko było stwierdzić czy je-
steśmy wciąż w naszej szkole czy może w Hollywood! 
Za uwiecznienie chwil dziękujemy nie tylko foto-
grafom i kamerzyście wynajętym przez nas na tę 
specjalną okazję, ale również i operatorom telewi-
zji Panorama Lubelska oraz Teleexpress, którzy od-
wiedzili nas i sprawili, że poczuliśmy się jak gwiazdy. 
Choć w rzeczywistości i tak nimi byliśmy.

Na dworze -20 stopni, ale kto by o tym wiedział, 
kiedy w środku gorąca impreza trwała w najlepsze 

przy grze zespołu. Pyszne ciepłe posiłki i przekąski 
zawdzięczamy naszym szkolnym paniom kucharkom, 
a obsługę przesympatycznym paniom woźnym. 

Każdy oddalał od siebie myśl o tym, że bal jest roz-
poczęciem odliczania stu dni do najważniejszego egza-
minu w naszym życiu. Ten stan beztroski i spokoju du-
cha przełamał następny dzień, kiedy to podczas wsta-
wania z łóżka, kąciki naszych ust unosiły się delikatnie 
na myśl o niezapomnianym wieczorze. Teraz tylko tro-
chę ciężkiej pracy aby w czerwcu, po ogłoszeniu wyni-
ków, czuć się tak samo jak 7 stycznia. 

Anna Chemperek
uczennica klasy III AB LO

wywiad z pisarką

Czy Unity Blair z Kwiatka zostanie polską J. K. Rowling?

lubię, poświęcać się dlatego, gdyż uwielbiam two-
rzyć coś z niczego. Zupełnie jak czary. Przyznam 
się, że w pewnym momencie prawie się załamałam 
i chciałam się poddać. Moje problemy osobiste się 
nawarstwiały, a ja stałam i patrzyłam, jak fala pory-
wa mnie ze sobą. Nie napisałabym niczego, komplet-
nie niczego, gdyby nie muzyka. Ona towarzyszy mi 
przez całe życie w różnych jego aspektach. Podczas 
czytania mojej książki można zaobserwować zmiany 
nastrojów opisów i tym podobne – to wszystko jest 
spowodowane różnorodną muzyką, której słucha-
łam w czasie pisania. Bez niej nie potrafię się skupić.

M. S.-Sz.: Główna bohaterka – Lea – bardzo różni 
się od rówieśników, np. widzi zmarłe osoby, potrafi 
z nimi rozmawiać. Czy Ty także masz poczucie inno-
ści, niepospolitości?

U. B.: To bardzo trudne pytanie. Jestem osobą 
wrażliwą na krytykę. Sądzę, że jestem za miękka 
i brak mi asertywności. Czuję się inna, owszem. Mało 
z kim potrafię się dogadać, mało kogo potrafię polu-
bić. Tak po prostu mam. Wracając do pojęcia inności 
– w naszych czasach dużo nastolatków stwierdza, że 
jest inny od pozostałych. Przytoczę tutaj słowa star-
szego i z pewnością mądrzejszego ode mnie człowie-
ka: „Ja jestem inny niż wszyscy - powiedzieli wszy-
scy”. Tak więc, stwierdzam, że każdy jest niepospo-
lity, jedyny w swoim rodzaju, chociaż w tym wszyst-
kim często gubimy swoją tożsamość, czasem celowo, 
czasem nieumyślnie. 

M. S.-Sz.: Jesteś miłą, młodą osobą. Co zainspiro-
wało Cię do stworzenia w książce tak dziwnego, nie-
bezpiecznego świata?

U. B.: Od zawsze, gdzieś głęboko we mnie tkwił 
ten fantastyczny, a zarazem brutalny świat. Już jako 
mała dziewczynka wymyślałam opowiadania o el-
fach i innych istotach, podczas gdy moje kuzynki 
wolały bawić się lalkami. Czułam się wyobcowana, 
więc zaskakujący świat w mojej głowie zachowywa-
łam dla siebie, udoskonalając go codziennie coraz 
bardziej. Z biegiem czasu przeistoczył się on z krainy 
jednorożców w ciemne ulice miast, na których dzia-
ły się niewytłumaczalne rzeczy. Ten alternatywny 
świat często bywał moją odskocznią od problemów. 
Wyobrażałam sobie, że jestem kimś kompletnie in-
nym i robię zupełnie inne rzeczy niż na co dzień. Jako 
dziecko nie lubiłam czytać/słuchać książek. Za to ko-
chałam filmy, bajki i seriale, ogólnie telewizję. W wie-
ku pięciu lat moim ulubionym serialem zamiast cho-
ciażby „Barbie” był „Dom dla zmyślonych przyja-
ciół pani Foster” albo „Kryminalne zagadki Miami”. 

Można stwierdzić, że jako dziecko posiadałam bar-
dzo dziwne zainteresowania. 

M. S.-Sz.: W powieści, której akcja rozgrywa się 
w Londynie, pojawiają się konkretne nazwy dzielnic, 
ulic, klubów… Czy miałaś okazję poznać te miejsca, 
czy też śledziłaś mapy stolicy Wielkiej Brytanii?

U. B.: Nigdy nie byłam w Londynie, chociaż marzę, 
by tam pojechać już od kilku lat. Byłam za to w stolicy 
Irlandii – Dublinie – podobno jest on bardzo podobny 
do Londynu, więc wyobrażałam sobie to miasto, gdy 
w książce opisywałam Londyn. Oczywiście, jak już 
wcześniej wspomniałam, często korzystałam z map.

M. S.-Sz.: Jaka jest geneza takich nazw, jak np. 
Diamentowy Dwór, Markazytowa Cytadela?

U. B.: Te nazwy powstały w wyniku współpra-
cy z moimi drogimi przyjaciółkami – Kamilą i Natką. 
Często spotykałyśmy się razem, robiąc burzę mó-
zgów. Każda z nich ma wspaniałą wyobraźnię i w du-
żym stopniu przyłożyła się do sukcesu utworu. 

M. S.-Sz.: Co dalej z bohaterami – Leą, Artem, 
Charlesem?

U.B.: Na ten temat zbyt dużo nie mogę powiedzieć. 
Druga część cyklu jest już gotowa i dopracowana. 
Czekam tylko na to, aż wydawnictwo się zdecyduje. 
A to już zależy od tego, czy pierwsza część osiągnie 
przewidywany sukces. Uchylając odrobinę rąbka ta-
jemnicy, powiem, że bardzo dużo będzie się działo 
i to wystawi na próbę wszelkie relacje bohaterów. 

Dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesu wydawnicze-
go i trzymam kciuki za kolejne tomy serii.

Książki dostępne są w księgarniach sieci Empik, 
Gandalf i Znak oraz sklepach internetowych.

Rozmawiała Magdalena Stacharska-Szwałek

��Wreszcie 
mamy pięknie 
wyremontowaną 
halę sportową przy 
Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie

„Inwestycja marzeń” jak przez lata nazywaliśmy 
remont hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie. Wreszcie z wielu 
planów na papierze stała się realnym przedsięwzię-
ciem. Cała społeczność szkolna bardzo długo czeka-
ła na tak piękną i funkcjonalną halę sportową, ale to 
świadczy o tym, że marzenia się spełniają. Udało się 
to dzięki determinacji pani dyrektor oraz burmistrza 
Bychawy p. Janusza Urbana. Projekt został złożony, 
pieniądze zabezpieczono w budżecie, rada miasta 
wyraziła zgodę. Wyremontowana hala pozwoli roz-
winąć skrzydła naszym uczniom, dla których sport 
jest ważnym elementem życia, wielką pasją, która 
wymaga od nich jeszcze większego zaangażowania. 
A to właśnie nowa hala sportowa pozwoli im w kom-
fortowych warunkach rozwijać sportowe pasje.

Bardzo serdecznie WSZYSTKIM dziękujemy 
– Społeczność Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie
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szkoły szkoły
�� Hej kolęda, kolęda, 
hej kolędy to czar
Nie ma drugiego wieczoru 
w roku, który byłby tak 
niezwykły i wyczekiwany jak 
wieczór wigilijny. Rozpoczyna 
on w Polsce cudowny okres 
świąt Bożego Narodzenia. 
Czas radości z narodzin 
Jezusa, czas pięknych 
spotkań z najbliższymi, pełen 
wzruszenia i magii.

Jest coś niezwykłego w tych kilku dniach, sko-
ro każdego roku czekamy na nie z ogromną nie-
cierpliwością. Być może to piękna polska trady-
cja obchodów Bożego Narodzenia sprawia, że 
angażujemy się w nie całym sercem i przez to 
święta mają tak niepowtarzalny urok. A prze-
cież to jeszcze nie wszystko. Boże Narodzenie 
nie byłoby tak niezwykłe, gdyby podczas 
wspólnego świętowania zabrakło dźwięków 
kolęd. Aby podtrzymać prastare tradycje ko-
lędnicze po raz kolejny zorganizowany został 
przez Niepubliczne Przedszkole ,,Akademia 
Poziomkowa” w Bychawie kolejny już Przegląd 
Kolęd i Pastorałek. Tym razem w sobotnie po-
południe 14 stycznia 2017 r. zgromadziliśmy 
się w Kościele im. Świętego Jana Chrzciciela 
w Bychawie. Wraz z nami w przeglądzie uczest-
niczyły dzieci z okolicznych placówek szkol-
no-przedszkolnych. Na zaproszenie odpowie-
działy dzieci ze SZP w Zaraszowie i SZP w Woli 
Gałęzowskiej, a także dzieci z naszych placó-
wek w Bychawie i Lublinie. Wszyscy uczestni-
cy zaprezentowali przepiękne kolędy i pasto-
rałki wzbogacone okolicznościowymi strojami. 
Występy zakończyło wręczenie pamiątkowych 
nagród i dyplomów.

Wioletta Rak

�� W sobotę 3 grudnia 
2016 roku po raz 
dziesiąty odbył 
się turniej, a „na 
starcie” stanęły 32 
drużyny. Wszystko 
zaczeło się 8 grudnia 
2007 roku kiedy 
to, po raz pierwszy 
w Szkole Podstawowej 
w Bychawie 
zorganizowaliśmy 
Turniej Rodzinny 
w tenisie stołowym. 
Wzięło w nim udział 15 
drużyn składających 
się z dzieci i rodziców. 

Pierwsze miejsce wywalczył Michał Miszczak 
z tatą Andrzejem, tuż za nimi był Patryk Siek 
z dziadkiem Jerzym, a trzecie miejsce zajęła 
Iwona Kryk z tatą Andrzejem. Na zakończe-
nie turnieju wyraziliśmy nadzieję, że turniej 
rodzinny na stałe wejdzie do kalendarza im-
prez sportowych w naszej szkole, ale chyba 
nikt się wtedy nie spodziewał, że stanie się on 
tak bardzo popularny. Każdego roku do wspól-
nej walki i jednocześnie zabawy stawały dru-
żyny składające się z dzieci oraz mam i tatu-
siów, ale były też babcie i dziadkowie. W latach 

sportowa rywalizacja

Turniej Rodzinny po raz dziesiąty!

2011-2012 startowała rekordowa liczna dru-
żyn, odpowiednio 38 i 37.
Co się zmieniło przez te lata? Chyba niewiele. 
Była rywalizacja, momentami bardzo zacięta 
– ale jak co roku przebiegała w miłej atmosfe-
rze. Była radość i łzy, bo tak to już w sporcie 
bywa, że ktoś wygrywa, a inny przegrywa. Ale 
zawsze miał kto przytulić – jak nie rodzice to 
dziadkowie – bo to przecież turniej rodzinny. 
Wszyscy świetnie się bawili i co najważniejsze 
wspólnie aktywnie spędzili sobotnie przed-
południe. Każdy na pożegnanie mówił: „Do 

zobaczenia za rok” i to jest nasza największa 
radość z organizacji turnieju. Dodać należy, 
że przez te dziewięć lat dla niektórych turniej 
stał się tradycją rodzinną – wystarczy bowiem 
prześledzić archiwum, by zobaczyć które na-
zwiska pojawiają się co roku (w tym celu za-
praszamy na stronę www.sp.bychawa.pl).
Tegoroczny turniej odbył się pod patronatem 
Burmistrza Bychawy, który ufundował pu-
chary dla trzech najlepszych drużyn: I miej-
sce zajęła Agnieszka Zdybel z tatą Robertem, 
II – Kacper Karmiński z tatą Grzegorzem, 
III – Michał Głąb z tatą Andrzejem. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Organizatorem był, jak co roku, Uczniowski 
Klub Sportowy „Podkowa”.
Zwycięzcy Turnieju Rodzinnego w latach 
2007-2016:

2016 - Agnieszka Zdybel z tatą Robertem
2015-2013 - Stanisław Zdybel z tatą Robertem
2012-2011 - Michał Piwnicki z tatą Tomaszem
2010 - Karol Frant z tatą Tomaszem
2009 - Dominika Frant z tatą Tomaszem
2008 - Michał Pawłowski z tatą Jarosławem
2007 - Michał Miszczak z tatą Andrzejem

Krystyna Kostrzewska

�� Cudze chwalicie, 
swego nie znacie…

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów 
i Okolic zakwalifikowało się jako jedno z 60 w Polsce 
do projektu „Na Dobry Początek” Fundacji Banku 
Gospodarstwa Krajowego imienia Jana Kantego 
Steczkowskiego. Otrzymane dofinansowanie po-
zwoli na zorganizowanie wielu ciekawych spotkań 
z udziałem dzieci i rodziców, których celem będzie 
zapoznanie z lokalnymi zasobami i możliwościami 
wykorzystania ich w życiu codziennym.

„Jak to jest zrobione? - czyli od składników do 
produktów” to tytuł projektu, który będzie realizo-
wany od stycznia do czerwca w Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie. Czterdzieścioro dzieci w wieku od 3 
do 7 lat będzie miało okazję wziąć udział w cyklu za-
jęć poświęconych pochodzeniu i powstawaniu pro-
duktów, których używają na co dzień. A wszystko 
w oparciu o lokalne dziedzictwo historyczne, kul-
turowe, przyrodnicze. Poprzez działania chcemy 
poszerzyć wiedzę dzieci oraz zachęcić ich do samo-
dzielnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie – jak 
to jest zrobione? W nasze działania chcemy również 
włączyć rodziców, dziadków dzieci uczestniczących 
w projekcie oraz aktywne osoby ze środowiska lo-
kalnego. Dzieci w poszczególnych miesiącach będą 
zdobywały wiedzę na temat tego: jak powstają 
mleczne przysmaki?, jak powstaje chleb?, jak po-
wstają tradycyjne ozdoby?, skąd się wzięło mydło 
i co by było gdyby go nie było? Od „lokalnych eksper-
tów” (babć, dziadków) dowiedzą się jak wymienione 
wyroby otrzymywano dawniej, natomiast podczas 
zaplanowanych wycieczek m.in. do mleczarni i pie-
karni dowiedzą się jak te same wyroby są wytwa-
rzane dzisiaj. Po każdym cyklu zajęć zaplanowane są 
warsztaty plastyczne nawiązujące tematem do tego 
czego dzieci się dowiedziały. Podsumowanie projek-
tu nastąpi w czerwcu 2017 roku podczas Festynu 
Rodzinnego, który zintegruje środowisko, podkreśli 
wartość regionalnych skarbów – zdrowych, ekolo-
gicznych produktów, przywiązania do tradycji, uka-
że bogactwo wyrobów tradycyjnych. Projekt dofi-
nansowany przez Fundację BGK w programie „Na 
dobry początek!”.

�� Świąteczne występy „Myszek”
W „Święto Trzech Króli”, dzieci 
wzięły udział w „Bychawskim 
Kolędowaniu” zorganizowanym 
przez Bychawskie Centrum 
Kultury. Mimo, iż dzień ten był 
wolny od pracy, dzieci przybyły 
całymi rodzinami, aby wspólnie 
świętować.

Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 
1 z grupy „Myszki” postanowiły świąteczny czas 
dobrze wykorzystać, zarówno w placówce przed-
szkolnej, jak i poza nią. Podczas zajęć przedszkol-
nych dzieci ubierały choinkę, wykonywały prace 
świąteczne, układały życzenia, uczyły się kolęd. 
Wystąpiły na przedszkolnym spotkaniu opłatko-
wym, podczas którego kolędowały, składały życze-
nia pracownikom, dzieciom, wręczały drobne, świą-
teczne upominki. Tuż po świętach dzieci zaprezen-
towały się przed swoimi Dziadkami, na „Grupowym 
Dniu Babci i Dziadka”. Oprócz występów w przed-
szkolu, dzieci prezentowały się także przed by-
chawską publicznością.  „Myszki” przepięknie za-
śpiewały dwie pastorałki pt. „Uboga stajenka” oraz 

„Świeć gwiazdeczko”. Po występie przedszkolaki 
otrzymały od publiczności gromkie brawa. Należy 
wspomnieć, iż podczas kolędowania wystąpiła jesz-
cze jedna grupa z naszego przedszkola – „Tygryski”, 
które wykonały kolędy „Dzisiaj w Betlejem” oraz 
„Przybieżeli do Betlejem”. Ten styczniowy wieczór 
był wyjątkowy. Mimo trzaskającego mrozu, sala wi-
dowiskowa wypełniona była po brzegi, a atmosfera 
była naprawdę świąteczna.

Ponadto dzieci z grupy „Myszki” miały także oka-
zję zaprezentować się przed szeroką publicznością 
dnia 20 stycznia 2017r. podczas „Gminnego Dnia 
Babci i Dziadka”. W tym miejscu serdecznie dzię-
kujemy organizatorom za zaproszenie nas na tą 
uroczystość. Mimo, iż święto to wypadło w trakcie 
przerwy zimowej, to przedszkolaki chętnie przy-
były do BCK, aby przedstawić program słowno 
– muzyczny dla Kochanych Babć i Dziadków z te-
renu naszej gminy. Dzieci wyrecytowały wiersze, 

w których wyraziły swoją miłość i szacunek do 
Dziadków, a także odśpiewały piosenki, mówiące 
o tym, jak wielkim skarbem są Kochani Dziadkowie. 
Przedszkolaki brały też udział w zabawach wspólnie 
ze swoimi Dziadkami, a także posmakowały słod-
kiego poczęstunku.

Podczas gminnych występów dzieci nie tylko 
promowały swoją placówkę, ale przede wszystkim 
prezentowały swoje zdolności. W tym miejscu ser-
decznie dziękuję Moim Kochanym Przedszkolakom 
za to, że zawsze z chęcią i uśmiechem na twarzy 
przychodziły na występy. Nade wszystko dziękuję 
Kochanym, Niezawodnym Rodzicom, którzy zawsze 
z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem przyby-
wali ze swoimi pociechami na występy. Praca z tak 
Wspaniałymi Dziećmi i Rodzicami daje naprawdę 
wielką satysfakcję, która jest niesamowicie waż-
na w pracy pedagoga. Jeszcze raz z serca dziękuję! 
Zapraszam także na stronę internetową naszej pla-
cówki, gdzie dostępne są galerie ze zdjęciami z na-
szych występów (www.przedszkole.bychawa.pl).

Agnieszka Sobaszek

 
©

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

Głos Ziemi Bychawskiej  |  luty 2017 nr 1 (281)Głos Ziemi Bychawskiej  |  luty 2017 nr 1 (281) 2322

http://www.przedszkole.bychawa.pl


8 MARCA 2017 r. O GODZ. 16.00 
w Bychawskim Centrum Kultury 

Gminna Rada Seniorów

Organizatorzy:

Bychawskie 
Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych

Stowarzyszenie 
Razem Dla Kultury

Klub Seniora Bychawskie 
Centrum 
Kultury 

PATRONAT 
BURMISTRZA 
BYCHAWY
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Druga Edycja spotkania pod tytułem „Kobiety i ich pasje”

16.00 Powitanie gości.
16.15 Panel dyskusyjny „Kobiety i ich pasje”
16.45 Występ kabaretu z Lublina „Mydło i powidło”
17.00 Przerwa kawowa
17.30 Występ Klubu Seniora 
18.00 Występ zespołu „Słowianki” 
18.30 Zakończenie
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