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Okładka: Bartek Uniłowski na zajęciach w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Bychawie, fot. Marek Matysek
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Geoportal dla przedsiębiorców
Informuję, że Urząd Miejski w Bychawie wdraża dla 
Gminy Bychawa System Informacji Przestrzennej. Głów-
ną częścią Systemu jest geoportal, w skład którego 
wchodzą mapy cyfrowe prezentujące różne informa-
cje o mieście i gminie, np. zabytki, atrakcje turystyczne, 
elementy zagospodarowania przestrzennego (w tym 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego), 
infrastrukturę, jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, fir-
my, stowarzyszenia i inne organizacje. Docelowo System 
ma zawierać kompleksową informację o naszej gminie, 
umożliwiać wyszukiwanie obiektów i pozwalać na pro-
wadzenie różnych analiz, pomiarów, itp.
Przedsiębiorco! jeśli jesteś zainteresowany zamieszcze-
niem swojej firmy w geoportalu proszę o niezwłocz-
ne zgłoszenie się do tut. Urzędu (pok. nr 37) i złożenie 
stosownego oświadczenia. Szczegółowych informacji 
udziela Pani Jolanta Wójcik. 
 Burmistrz Bychawy, Janusz Urban

Formularze PIT w Urzędzie Miejskim 
Urząd Miejski w Bychawie informuje, że w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, są dostępne do pobrania druki formularzy rozliczenio-
wych PIT 0, PIT 36, PIT 37.

Daty i miejsca spotkań 
z Burmistrzem Bychawy
w sołectwach gminy Bychawa w 2012 roku

Data zebrania Godzina Miejscowość
/miejsce zebrania

10-04-2012 Godz. 16:00 Bychawka Pierwsza
remiza

11-04-2012 Godz.10:00 Stara Wieś Druga
szkoła

11-04-2012 Godz.16:00 Kosarzew Dolny – Kolonia
remiza

12-04-2012 Godz. 16:00 Gałęzów
budynek szkolny 

13-04-2012 Godz. 10:00 Łęczyca
mieszkanie sołtysa

13-04-2012 Godz. 12:00 Leśniczówka
mieszkanie sołtysa

13-04-2012 Godz. 17:00 Wandzin, Zadębie
sala konferencyjna UM

16-04-2012 Godz. 16:00 Wola Duża Kolonia
mieszkanie sołtysa

17-04-2012 Godz. 17:00

Bychawka Druga
Bychawka Trzecia Kolonia
Bychawka Trzecia
szkoła 

19-04-2012 Godz. 10:00 Stara Wieś Trzecia
świetlica

19-04-2012 Godz. 15:00

Wola Gałęzowska 
Wola Gałęzowska Kolonia
Józwów
szkoła w Woli Gałęzowskiej

20-04-2012 Godz. 17:00 Osiedle nr 1, Osiedle nr 2
Sala konferencyjna UM

23-04-2012 Godz. 18:00
Zaraszów Kolonia,
Zaraszów, Urszulin
Szkoła w Zaraszowie

24-04-2012 Godz. 16:00 Skawinek
mieszkanie sołtysa

25-04-2012 Godz. 10:00 Gałęzów Kolonia Pierwsza
remiza

25-04-2012 Godz. 16:00 Osowa Kolonia
mieszkanie sołtysa

26-04-2012 Godz. 14:00 Osowa
szkoła

26-04-2012 Godz. 17:00 Podzamcze
ŚDS

27-04-2012 Godz. 13:00 Stara Wieś Pierwsza
remiza

27-04-2012 Godz. 17:00 Grodzany, Marysin
sala konferencyjna UM

Konkurs na kartkę wygrała Ewelina Sirko
Laureatką konkursu plastycznego na 

projekt kartki pocztowej gminy Bychawa 
została 6-letnia Ewelina Sirko ze Starej 
Wsi Drugiej. Dziewczynka jest uczennicą 
I klasy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, 
a projekt kartki wykonała na lekcji pla-
styki z panią Renatą Smerdel.

Do konkursu wpłynęło 126 prac, spo-
śród których 25 zostało wyróżnionych:
• Grupa przedszkolna „Myszki” 
z Samorządowego Przedszkola nr 1 
w Bychawie (praca zbiorowa),

• Oddział Przedszkolny ze Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej 
(praca zbiorowa),

• Grupa przedszkolna z Oddziału 
Przedszkolnego w Olszowcu (praca 
zbiorowa),

• Zespół Szkół Zawodowych nr 1 
im. mjra H. Dobrzańskiego w Bychawie 
(praca zbiorowa),

• Natalia Polska i Weroniki Polska 
z Oddziału Przedszkolnego w Olszowcu 
(praca zbiorowa),

• Wiktoria Stachyra z Oddziału 
Przedszkolnego w Olszowcu,

• Mateusz Borowski, ucz. kl. I Szkoły 
Podstawowej w Osowie,

• Kamila Ziętek, ucz. kl. I a Szkoły 
Podstawowej w Bychawie,

• Kacper Tylus, ucz. I a Szkoły 
Podstawowej w Bychawie,

• Natalia Przybylska, ucz. I a Szkoły 
Podstawowej w Bychawie,

• Karina Kowalczyk, ucz. I a Szkoły 
Podstawowej w Bychawie,

• Alicja Piórkowska, ucz. kl. I c Szkoły 
Podstawowej w Bychawie,

• Barbara Sadło, ucz. kl. I Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej,

• Julia Sopoćko, ucz. kl. I Szkoły 
Podstawowej im. K. Koźmiana 
w Bychawce,

• Roksana Koper, ucz. kl. II Szkoły 
Podstawowej w Osowie,

• Oliwia Korba, ucz. kl. II ze Szkoły 
Podstawowej w Osowie,

• Jakub Jarzyna, ucz. kl. II b Szkoły 
Podstawowej w Bychawie,

• Martyna Poniewozik, ucz. kl. IV Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie,

• Wiktoria Wójtowicz, ucz. kl. IV Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie,

• Natalia Kuśmierz, ucz. kl. IV c Szkoły 
Podstawowej w Bychawie,

• Magdalena Rybaczek, ucz. kl. IV b 
Szkoły Podstawowej w Bychawie,

• Roksana Bork, ucz. kl. VI Szkoły 
Podstawowej im. K. Koźmiana 
w Bychawce,

• Aneta Zielińska, ucz. kl. II  Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej,

• Klaudia Piasecka, ucz. Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie,

• Sylwia Kurkowicz, ucz. kl. I e 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie.

Trwa nabór deklaracji do projektu 
na instalację kolektorów słonecznych
W kwietniu 2012 r. Zarząd Województwa 
Lubelskiego planuje ogłosić konkurs 
na realizację projektów związanych 
z montażem kolektorów słonecznych 
na posesjach osób fizycznych (w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego, 
Działania 6.2 Energia przyjazna środo-
wisku). Z programu mogą skorzystać 
właściciele posesji położonych na te-
renach wiejskich i miejskich.
Do chwili obecnej nie zostały ustalo-
ne jeszcze szczegółowe zasady finan-
sowania projektów składanych w ra-
mach planowanego konkursu. Nie jest 
znana wysokość dofinansowania, ani 
maksymalna wartość projektu. Wstęp-
ny szacunkowy koszt odpłatności za 
zestaw instalacji solarnej może wy-
nieść około 2000 zł (udział właściciela 
posesji).

Gmina Bychawa planuje złożyć wnio-
sek o dofinansowanie do realizacji 
tego przedsięwzięcia.
Osoby zainteresowane otrzymaniem 
dofinansowania do zakupu i monta-
żu instalacji solarnych w budynkach 
mieszkalnych położonych na terenie 
gminy Bychawa, mogą składać de-
klarację wraz z ankietą uczestnictwa 
w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzę-
dzie Miejskim w Bychawie do 16 kwiet-
nia 2012 r.
Deklarację oraz ankietę w wersji papie-
rowej można pobrać w Punkcie Ob-
sługi Interesanta w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie lub w wersji elektronicznej 
ze strony internetowej Gminy Bycha-
wa: www.bychawa.pl.

Zezwolenia na uprawę maku
Burmistrz Bychawy informuje o możli-
wości uzyskania zezwolenia na upra-
wę maku niskomorfinowego odmiany 
„Mieszko”. Zgodnie z podjętą uchwałą 
Sejmiku Województwa Lubelskiego nr 
XIX/252/2012 z dnia 30 stycznia 2012 
roku w sprawie ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy maku i ko-
nopi włóknistych oraz rejonizacji tych 
upraw na terenie województwa lubel-

skiego w 2012 r. Przyznana powierzch-
nia uprawy maku dla gminy Bychawa 
wynosi 3,00 ha.
Zainteresowani uprawą maku powinni 
zwrócić się z wnioskiem o wydanie ze-
zwolenia do Burmistrza Bychawy. Sto-
sowne wnioski dostępne są w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie w Punkcie Obsłu-
gi Interesanta.

Otrzymaliśmy 300 tys. zł z budżetu państwa 
na drogi

W ramach podziału środków Budżetu 
Państwa na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w wyniku rozpatrzenia 
wniosków o dofinansowanie Gmina 
Bychawa otrzymała promesę na do-
finansowanie ochrony dna wąwozów 
lessowych przed erozją w ciągach 
dróg gminnych w miejscowościach 
Zdrapy oraz Bychawka Trzecia-Kolo-
nia w wysokości 300 tys. zł. W ramach 
powyższych zadań założono wykona-
nie nawierzchni asfaltowej o długości 

148 (od km 0+304 do km 0+412 i od 
km 0+590 do km 0+630) w ciągu dro-
gi gminnej nr 107246L w miejscowości 
Zdrapy oraz o długości 293 mb (od 
km 0+113 do km 0+406) w ciągu drogi 
gminnej nr 107173L w miejscowości By-
chawka Trzecia – Kolonia.
Inwestycje zostaną zrealizowane w tym 
roku. Obecnie Urząd Miejski w Bycha-
wie ogłosił przetargi na wykonawców 
robót. Prace rozpoczną się prawdopo-
dobnie w maju. 
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NAJEM – nieruchomość przy 
ul. Chopina w Bychawie
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(DzU z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, 
iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej przy ul. 
Chopina w Bychawie przeznaczonej do oddania w na-
jem.
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Budżet Gminy Bychawa 2012 i co dalej?

Janusz Urban, Burmistrz Bychawy

Szanowni Państwo!
Niedawno rozpoczął się drugi rok kadencji 

naszego samorządu. W minionym 2011 roku 
– pomimo znacznie trudniejszej sytuacji bu-
dżetowej i bardzo już ograniczonego dostępu 
do funduszy zewnętrznych – udało nam się 
wspólnie zrealizować bądź rozpocząć szereg 
większych i mniejszych inwestycji na terenie 
całej gminy. Uchwalony przez Radę Miejską 
nowy budżet na 2012 rok również otwiera 
możliwości dalszych tego typu działań, ale 
pod pewnymi warunkami, narzuconymi 
nam, niestety, przez prawne i finansowe 
normy określone przez władze państwowe. 
Jeśli chodzi o te drugie, to muszę podzie-
lić się z Państwem smutną wiadomością, że 
nasza gmina (podobnie jak i inne) nie tylko 
nie otrzymała obiecanej jej wcześniej kwoty 
subwencji, ale decyzją ministerstwa finan-
sów zmniejszono nasze planowane dochody 
o kwotę ponad 136 tys. zł.

Zmieniona ustawa o finansach publicz-
nych nałożyła z kolei na gminy następny ka-
ganiec w postaci konieczności osiągnięcia 
w kolejnych latach odpowiednich wskaźni-
ków budżetowych. Od ich spełnienia zależy 
w praktyce możliwość realizowania inwesty-
cji. Jest to bardzo trudne zadanie, gdyż jed-
nocześnie trzeba szukać sposobów zwięk-
szenia dochodów przy równoczesnym ogra-
niczaniu wydatków bieżących, a te to na 
przykład oświata, opieka społeczna, remon-
ty, oświetlenie ulic i wiele innych. Niedobrze 
się dzieje, że rząd tego typu regulacjami 
prawnymi uderza w żywotne i podstawowe 
potrzeby społeczności lokalnych. Chcę jasno 
podkreślić, że tego typu sytuacja nie miała 
miejsca w latach ubiegłych, gdyż wtedy nie 
obowiązywały krępujące rozwój gmin ab-
surdalne wręcz przepisy.

Nasze władze nie tylko nie wzmacniają fi-
nansowo samorządów, ale ciągle nakładają 
nań kolejne zadania bez zapewnienia na ich 
realizację odpowiednich środków. Pomimo 
tak niekorzystnych uwarunkowań staramy 
się nie załamywać rąk i w dalszym ciągu po-
dejmujemy działania mające na celu wyko-
rzystanie wszystkich szans inwestycyjnych 

przy wsparciu zasobów finansowych UE 
i budżetu państwa.

W dzisiejszych trudnych czasach trzeba 
w pierwszej kolejności zadbać o stworzenie 
podstaw do dalszego rozwoju gminy. Cieszę 
się, że właśnie wszedł w życie (30.03.2012 
r.) znowelizowany plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta, w którym nacisk po-
łożyliśmy na znaczne zwiększenie ilości te-
renów budowlanych i usług. Podobne dzia-
łania podejmiemy wkrótce w odniesieniu do 
wybranych miejscowości poza Bychawą. 

Nasza gmina okazała się też powiatowym 
liderem w procesie scalania gruntów – wła-
śnie w tym roku rozpoczął się on na terenie 
sołectw: Wincentówek, Zdrapy, Bychawka 
Druga - Kolonia. Dzięki temu za unijne środ-
ki mieszkańcy tych miejscowości bezpłatnie 

uregulują swoje działki, a co więcej, w wy-
niku scalenia na stworzenie tam dobrej sie-
ci dróg gmina otrzyma aż ponad 4 mln zło-
tych. Mam nadzieję, że tą przetartą droga 
pójdą w niedalekiej przyszłości następne 
sołectwa.

Inwestycją w przyszłość jest niewątpliwie 
gazyfikacja miasta i gminy – dzisiaj jesteśmy 
na etapie ogłoszenia przetargu na projekt li-
nii i sieci dosyłowej (koszt ok. 1,5 mln zł). 
Wobec ogromnych kosztów ogrzewania za 
pomocą oleju rujnujących wręcz budżety 
spółdzielni mieszkaniowej i instytucji pu-
blicznych, staramy się o przeprowadze-
nie jeszcze w tym roku tzw. pregazyfikacji 
tych obiektów, co pozwoliłoby na znaczące 
oszczędności w tym zakresie.

Budżet Gminy Bychawa 2012
DOCHODY 25 732 660,48

Dochody bieżące 24 840 138,43
Dochody majątkowe 892 522,05

WYDATKI 26 894 667,48
Wydatki bieżące 23 743 471,80
Wydatki majątkowe 3 151 195,68

Racjonalizacja kosztów ogrzewa-
nia to nie tylko zmiana surowca, ale 
i termomodernizacja budynków – bio-
rąc pod uwagę wysoki koszt tego typu 
działań, chcemy oprzeć je o tzw. fun-
dusze norweskie, w których moż-
na starać się aż o 85 % dofinanso-
wania. W pierwszej kolejności doty-
czy to obiektów Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Bychawie, przez Szkołę 
Podstawową w Bychawce, w dalszej: 
Przedszkole Samorządowe, szkoły 
w Woli Gałęzowskiej i Starej Wsi oraz 
Urzędu Miejskiego. Już w tym roku 
ze wsparciem środków UE przepro-
wadzimy też modernizację budynków 
Centrów Kultury Wiejskiej w Gałęzowie 
i Bychawce Drugiej. 

Wykorzystując uzyskaną 80% dota-
cję z budżetu państwa zaczniemy po-
prawiać stan dróg w miejscowościach 
Zdrapy i Bychawka Trzecia Kolonia, 
a w oparciu o środki własne i Urzędu 
Marszałkowskiego – w Woli Dużej 
i Łęczycy. Są też i inne projekty drogo-
we (np. ul. Spokojna), ale ich realiza-
cja uzależniona jest od ewentualnych 
oszczędności i kolejnych dotacji, o ile 
takie otrzymamy.

W nieco szerszym zakresie ruszają 
też prace kanalizacyjne w trzech re-
jonach miasta: ul. Armii Krajowej, ul. 
Reja oraz „Osiedla nad Doliną”. Zdaję 
sobie sprawę, że potrzeby są tutaj o 
wiele większe, ale środki finansowe 
pozwalają jedynie na wykonanie tylko 
określonego etapu prac.

Jesienią rozpoczniemy upiększa-
nie miasta w oparciu o opracowaną 
w ubiegłym roku koncepcję aranża-
cji zieleni w ciągu ul. J. Piłsudskiego 
oraz ul. Lubelskiej. O szczegółach bę-
dziemy z całą pewnością dokładnie 
Państwa informować już w niedalekiej 
przyszłości.

Tak jak już wcześniej wspomniałem, 
opisane obecnie i niektóre przyszłe 
działania inwestycyjne będą mogły 
być zrealizowane jedynie w przypadku 
zastosowania bardzo odpowiedzialnej 
i niezbyt przyjemnej dla nas wszyst-
kich polityki finansowej. 

Zakłada ona szukania znaczących 
oszczędności w wydatkach w bie-
żącym roku i kolejnych. W szcze-
gólny sposób odnosi się to do obszaru 
oświaty – gmina nie może już w żad-
nym wypadku zwiększać nakładów na 
jej funkcjonowanie (teraz już ponad 
11 mln zł). Dalego po długiej debacie 
na sesji w dniu 29.03 br. Rada Miejska 
w Bychawie podjęła ostateczną de-
cyzję (uchwałę) o likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie. Myślę, 

Wydatki bieżące
Zadania własne gminy 19 515 245,47

OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 343 715,85
Szkoły podstawowe 6 140 249,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 500 626,00
Przedszkola 1 297 925,00
Gimnazja 2 111 448,00
Dowożenie uczniów do szkół 773 314,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 815,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 298 618,00
Pomoc materialna dla uczniów 25 000,00
Pozostała działalność 140 720,85

OCHRONA ZDROWIA 157 000,00
Zwalczanie narkomanii 6 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 151 000,00

POMOC SPOŁECZNA 1 342 290,00
Ośrodki pomocy społecznej 375 396,00
Dodatki mieszkaniowe 262 000,00
Zasiłki stałe 173 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 304 250,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

10 000,00

Usługi opiekuńcze 92 236,00
Pozostała działalność 125 408,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 175 394,94
Gospodarka odpadami 16 800,00
Oczyszczanie miast i wsi 491 400,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 52 900,00
Schroniska dla zwierząt 16 600,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg 517 000,00
Pozostała działalność 80 694,94

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 664 583,14
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 435 346,64
Biblioteki 198 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury 31 236,50

KULTURA FIZYCZNA 96 900,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej 96 900,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 107 854,00
Urzędy wojewódzkie 112 419,00
Rady gmin 127 600,00
Urzędy gmin 2 669 247,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 438,00
Pozostała działalność (wydatki związane z poborem podatków) 178 150,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 235 868,44
Ochotnicze straże pożarne 180 568,44
Zarządzanie kryzysowe (rezerwa) 54 300,00
Pozostała działalność 1 000,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 557 723,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 471 846,03

Drogi publiczne gminne 471 846,03
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 109 524,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 120 878,07

Plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne 
i kartograficzne

120 878,07

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70 878,00
Izby rolnicze, pozostała działalność 70 878,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20 000,00

Zadania zlecone ustawami (obrona narodowa, pomoc 
społeczna) 4 135 538,00

Wydatki majątkowe
Zadania własne 2 403 378,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 793 195,19
Drogi publiczne gminne 404 067,19

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 389 128,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 412 096,26
OŚWIATA I WYCHOWANIE 74 700,00
OCHRONA ZDROWIA 50 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 073 386,55
Zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst 
(transport i łączność, informatyka) 67 584,00

Wydatki majątkowe 3 151 195,68
Zadania realizowane wspólnie z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego 67 584,00

Zadania własne 2 403 378,00

Programy finansowane z udziałem UE 680 233,68

>>>
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że najlepszym komentarzem do tej trudnej 
i niepopularnej decyzji będzie zacytowanie 
obszernego fragmentu uzasadnienia do tej-
że uchwały:

Konieczność likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie wynika z potrzeby dosto-
sowania sieci szkół położonych w Gminie 
Bychawa do realnych potrzeb wynikających 
z zachodzących zmian demograficznych oraz 
związane z tym racjonalizowanie ponoszo-
nych kosztów na realizację zadań oświato-
wych. Główną przesłanką uzasadniającą li-
kwidację Szkoły Podstawowej w Zaraszowie 
jest mała liczba dzieci w szkole i utrzymy-
wanie się tej tendencji od kilku lat. Szkoła 
Podstawowa w Zaraszowie jest najmniej 
liczebną szkołą spośród szkół prowadzo-
nych przez Gminę Bychawa. Liczba uczniów 
w klasach I-VI wynosi 3, a w oddziale przed-
szkolnym 13 wychowanków. Prognozy de-
mograficzne na najbliższe lata nie wskazu-
ją na znaczny wzrost liczby uczniów uczęsz-
czających do tej szkoły. Z danych pozyska-
nych z ewidencji ludności Gminy Bychawa 
wynika, że stan ten w najbliższym cza-
sie nie ulegnie zmianie. Po zlikwidowaniu 
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie zapew-
nia się uczniom ze zlikwidowanej szkoły 
możliwość kontynuowania nauki w Szkole 
Podstawowej w Bychawie przy zapewnie-
niu organizacji bezpłatnego dowożenia do 
tej szkoły. Wysokość subwencji oświato-
wej otrzymanej na 2011 r. na uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie wy-
nosi 241 203 zł. Wydatki szkoły w 2011 r. 

wyniosły 579 035 zł. Z budżetu gminy doło-
żono 337 832 zł. Wysokość subwencji w roku 
2011 przypadającej na 1 ucznia w Szkole 
Podstawowej w Zaraszowie wyniosła 6 519 
zł, a koszt utrzymania przypadający na 
1 ucznia 15 650 zł. W roku  2012 przy nie-
zmiennej liczbie dzieci plan finansowy szko-
ły opiewa na kwotę 657 000 zł. Powyższe 
koszty nie obejmują dowożenia i będą wzra-
stać proporcjonalnie do wzrostu płac, wzro-
stu kosztów obsługi oraz remontów. Będzie 
więc powiększać się kwota dofinansowa-
nia  ze strony gminy na uzupełnienie różni-
cy pomiędzy kosztami rzeczywistymi, a czę-
ścią subwencji oświatowej odpowiadają-
cej liczbie uczniów uczęszczających do tej 
Szkoły. W związku z powyższym zachodzi 
konieczność dokonania racjonalizacji wydat-
ków oświatowych ponoszonych przez Gminę 
Bychawa. Konieczność racjonalizacji uza-
sadnia przede wszystkim zmiana przepisów 
ustawy o finansach publicznych, wg której 
wszelkie wydatki bieżące gminy (w tym wy-
datki związane z funkcjonowaniem oświaty) 
muszą być pokrywane wyłącznie dochodami 
bieżącymi, co w przypadku bardzo niskich 
dochodów Gminy Bychawa grozi utratą płyn-
ności finansowej oraz ogranicza możliwości 
realizacji oczekiwanych przez mieszkańców 
inwestycji polegających m.in. na termomo-
dernizacji budynków szkół, gazyfikacji gmi-
ny, budowy dróg, modernizacji centrów kul-
tury wiejskiej, dostosowanie do wymogów 
ustawy śmieciowej. Z ekonomicznego punktu 
widzenia najbardziej korzystnym sposobem 

racjonalizacji struktury organizacyjnej sys-
temu edukacji  na terenie gminy jest zlikwi-
dowanie najmniej licznej szkoły podstawo-
wej, tj. Szkoły Podstawowej w Zaraszowie 
i organizacja dowożenia uczniów z tej 
szkoły do nieodległej Szkoły Podstawowej 
w Bychawie.

Mimo likwidacji, szkoła w Zaraszowie funk-
cjonować będzie nadal jako niepubliczna 
placówka prowadzona przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. 
Taki właśnie kompromis wypracowaliśmy 
wspólnie z przedstawicielami lokalnej spo-
łeczności podczas szeregu spotkań i nie-
rzadko burzliwych dyskusji.

Oszczędności, które uzyskała gmina dzię-
ki temu muszą być większe: zamroziliśmy 
w podwyżki płac w instytucjach gminnych 
(z wyjątkiem ustawowej nauczycieli), poszu-
kamy też oszczędności w kosztach oświe-
tlenia (teraz już ponad 0,5 mln złotych), 
w przyszłym toku w budżecie ograniczymy 
środki na wydatki bieżące. Mam nadzieję, że 
te i inne możliwe działania pozwolą zbilan-
sować obecny i przyszłe budżety i kontynu-
ować inwestycje, których realizacji domaga-
ją się lokalne społeczności całej gminy.

Opracowanie tabel i wykresów - Lidia Wolska (UM)

Inwestycje w 2012 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki w zł

Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Gałęzowie
w tym dofinansowanie ze środków UE do modernizacji Centrum Kultury Wiejskiej

619 929,27
281 220,00

Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP w Bychawce Drugiej
w tym dofinansowanie ze środków UE do modernizacji Centrum Kultury Wiejskiej

465 314,41
161 207,00

Utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego – przebudowa drogi 
w miejscowości Bychawka Trzecia Kolonia
w tym dotacja z budżetu państwa

271 300,00
210 000,00

Utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego – przebudowa drogi 
w miejscowości Zdrapy
w tym dotacja z budżetu państwa

117 028,00
90 000,00

Przebudowa drogi gminnej w Leśniczówce
w tym dofinansowanie z budżetu państwa

254 790,52
76 400,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Podzamcza w Bychawie 143 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Bychawie 58 180,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w „Osiedlu nad Doliną” w Bychawie 102 620,00
Modernizacja drogi w Woli Dużej 60 000,00
Modernizacja drogi w Łęczycy 50 000,00

Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bychawie 48 200,00

Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bychawce 26 500,00
Dokumentacja drogi w Woli Gałęzowskiej 15 000,00
Dokumentacja drogi Osowa Kolonia – Olszowiec Kolonia 15 000,00
Wykonanie oświetlenia drogi w Starej Wsi Trzeciej (dokończenie dokumentacji i wykonanie przyłącza 
energetycznego) 14 341,84

Zakup wiat przystankowych w Bychawce Trzeciej 9 276,67
Dokumentacja oświetlenia drogi w Starej Wsi Pierwszej 8 000,00

Zakup zbiornika na wodę dla OSP w miejscowości Kosarzew Dolny Kolonia 7 086,26

Razem 2 285 566,97

>>> Podwyżki cen biletów, rozkłady jazdy i inne

O busach Bychawa - Lublin
Monika Głazik

W marcu br., „Voyager” s.c., obsłu-
gująca komunikację prywatną na tra-
sie Bychawa – Lublin przez Bychawkę, 
ogłosiła wzrost cen. Do końca marca bi-
let z Bychawy do Lublina kosztował 4,5 
zł, a od 1 kwietnia kosztuje 5 zł. Trzeba 
wspomnieć, że ostatnia podwyżka była 
w 2011 r. – wówczas bilet podrożał z 4 zł 
na 4,5 zł. W ciągu roku bilety zdrożały 
więc o 25%.

Korzystający od czasu do czasu z busów 
narzekają, że jest za drogo. Wzrosły także 
ceny biletów miesięcznych pracowniczych. 
Bilet który do tej pory kosztował 150 zł, od 
1 kwietnia kosztuje 180 zł.

W tym temacie należy jednak wczuć się 
też w skórę przewoźnika. Ceny paliw w cią-
gu roku wzrosły o około 15 %. Według 
Money.pl, rok temu średnia cena oleju napę-
dowego kształtowała się na poziomie 4,95 – 
5,03 zł/l, obecnie 5,74 zł/l). Jednak, czy sam 
wzrost cen paliwa tłumaczy tę podwyżkę? 

Przewoźnik wyjaśnia:
- Musieliśmy podnieść ceny, bo nie tyl-

ko paliwo podrożało. O sto procent wzrosła 
również opłata za przystanki, którą musimy 
uiszczać: z 2,5 gr na 5 gr. Dziennie to wy-
datek kilkusetzłotowy, bo kwotę tych kilku 
groszy należy przemnożyć przez ilość przy-
stanków, na których może zatrzymywać się 
bus, a także przez ilość kursów w ciągu dnia 
– tłumaczy Gustaw Regmunt (Voyager s.c.).

Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, a wraz 
z nimi czas spotkań w gronie rodziny i przy-
jaciół. Jednak ktoś kto nie posiada własnego 
auta, w Wielkanoc z Bychawy nie wyjedzie, 
ani do Bychawy nie dotrze. Niestety, Święta 
Wielkiej Nocy, to podobnie jak Święta Bożego 
Narodzenia i Nowy Rok, przerwa w pracy ko-
munikacji busowej. 

- W święta nasze miasto to pustynia ko-
munikacyjna. A szkoda! Bo ludzie w tym 
okresie mogliby się więcej spotykać – skar-
ży się mieszkaniec Wincentówka, Jerzy 
Stachura.

Niestety, o braku busów 
w święta decydują zatwierdzone 
rozkłady jazdy.

- Mamy rozkłady od ponie-
działku do piątku, w sobo-
ty i w niedziele, z wyłączeniem 
tych pięciu dni w roku. Gdyby 
nie było tego wyłączenia, to np. 
w Wielki Poniedziałek musiałoby 
się odbyć zgodnie z rozkładem 
58 kursów do Lublina i powro-
tem, co przecież nie miałoby żad-
nego sensu – tłumaczy Regmunt 
– Bez zatwierdzonych rozkładów 
oczywiście nie możemy jeździć.

Ten problem dotyczy nie tyl-
ko Bychawy, ale i innych miej-
scowości. Ci którzy nie posiada-
ją własnych samochodów, będą 
musieli sobie w święta jakoś 
poradzić. 

Powraca też problem braku powrotu bu-
sem do Bychawy po godzinie 20.00. Dotyczy 
to głównie osób do późna pracujących. 
Ostatni bus z Lublina odjeżdża o 20.10. 
I na tym koniec. Mimo próśb mieszkań-
ców przewoźnik pozostaje w tym temacie 
nieugięty. Argumentuje, że dla kilku zain-
teresowanych osób nie opłaca mu się ani 
zmieniać rozkładu, ani tym bardziej uru-
chamiać kursu o 22.00, który jest dla niego 
nierentowny.

Rozkład jazdy BUS
Bychawa – Lublin (przez Bychawkę)

poniedziałek – piątek 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10 05 00 00 06 00 23 00 08 00 08 05 00 06 00

25 15 11 14 20 15 36 15 27 15 22 20 15 20 25

40 28 25 25 35 35 48 30 45 25 38 35 30 40

52 40 45 40 48 50 48 41 50 45

50 55 05 55

sobota 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
40 15 11 00 06 12 12 15 08 15 22 05 00 20 00

38 36 36 35 36 36 48 45 55 38 35 45 25

50 50

niedziela 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15 11 00 06 12 11 00 27 15 35 35 00 20 00

48 45 25

Granit na 22. pozycji w konkursie 
szkółek NIVEA 

Trwa konkurs. Klikając codziennie możemy 
pomóc drużynie młodzieżowej w spełnieniu ma-
rzeń! „Granit” jest na 22. pozycji, teraz wszystko 
zależy od Nas.

Do końca I tury zostało 30 dni.
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http://www.szkolkinivea.pl/nursery/870.htmlGłosujcie na nas!
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Konkurs plastyczny  
„Uśmiechnij się do chorego dziecka”

Sławomira Wrzesińska 

W dniach 3-20 stycznia br. koło pla-
styczne działające w Szkole Podstawowej 
w Bychawie zorganizowało międzysz-
kolny konkurs plastyczny „Uśmiechnij 
się do chorego dziecka”. Cel konkursu 
bezpośrednio łączył się z obchodzonym 
na początku lutego Światowym Dniem 
Chorego, który jest okazją do zwrócenia 
uwagi na problem dzieci, które na sku-
tek choroby nie mogą chodzić do szkoły, 
nie mogą często nawet zostać w domu, bo 
muszą być leczone w szpitalach. 

By chore dzieci nie czuły samotności, ich 
rówieśnicy mogli napisać do nich rysunko-
we listy. W ten sposób chcieliśmy uśmiech-
nąć się do chorych dzieci i chcieliśmy, by 
one też się uśmiechały. Do udziału w kon-
kursie przystąpiło pięć szkół podstawowych: 
Szkoła Podstawowa w Bychawie, Bychawce, 
Osowie, Woli Gałęzowskiej i Zaraszowie. 
Łącznie nadesłano 160 prac w dwu katego-
riach wiekowych tj. klas I-III i klas IV-VI. 
W pierwszym etapie komisja konkursowa 
wyróżniła 48 prac, które zostały zakwali-
fikowane do II etapu. Wszystkie pozostałe 
prace konkursowe w formie albumów zosta-
ły przekazane chorym dzieciom przebywają-
cym na oddziale bychawskiego szpitala.

23 lutego w Szkole Podstawowej odby-
ła się uroczystość wręczenia dyplomów 

i nagród laureatom konkursu. Grand Prix 
Konkursu w kategorii klas I-III otrzy-
mała Julia Sopoćko, uczennica Szkoły 

Podstawowej w Bychawce. Nagrodą Grand 
Prix Klas IV-VI wyróżniono Dominikę 
Winiarczyk, również uczennicę tej szko-
ły. Dziewczynki wykonały swoje prace pod 
opieką Pani Anny Bartnik, Pani Bogumiły 
Rosołowskiej i Joanny Mączki. Zwycięskie 
rysunki można oglądać w galerii strony in-
ternetowej Szkoły Podstawowej w Bychawie 
– szkolabychawa.prv.pl.

Podziękowania należą się również wszyst-
kim nauczycielom, którzy zaangażowa-
li się przygotowanie uczniów do udziału 
w konkursie.

Dzięki hojności sponsorów, organizatorzy 
konkursu mogli obdarować nagrodami bar-
dzo liczną, bo sześćdziesięcioosobową grupę 
uczestników.

Sponsorom naszego przedsięwzięcia skła-
damy serdeczne podziękowania za życzli-
wość i konkretne  wsparcie w postaci na-
gród. Dziękujemy: Panu Włodzimierzowi 
Romanowskiemu, prezesowi Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, 
Panu Leszkowi Szewczykowi („Lumer” 
Hurt-Detal), Pani Zenobii Rusinek (Sklep 
Wielobranżowy), Pani Elżbiecie Sobaszek, 
Pani Agnieszce Sobaszek oraz sklepom: 
Carrefour Express Bychawa i „Bazarek” 
w Bychawie.

Julia Sopoćko

Dominika Winiarczyk

Co słychać na szlaku rowerowym 
„Doliną Kosarzewki”?

Monika Głazik

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc 
czas odkurzyć i wyprowadzić z piwnicy ro-
wer. Tymczasem na naszym szlaku – trage-
dia! Ktoś powie, że się powtarzam, ale wła-
śnie mam przed sobą kosztorys prac remon-
towych koniecznych do wykonania na szla-
ku na wiosnę. Rachunek wystawiony przez 
specjalistę w dziedzinie szlaków bedzie opie-
wać na kwotę 2520 zł. Tyle będzie kosztowało 
wykonanie brakujących tabliczek, oznako-
wań, tablic informacyjnych (ta w rezerwa-
cie na górze zniknęła w tajemniczych oko-
licznościach). W równie nieznanych zaginął 
drogowskaz koło sklepu „Rybka”, a kierują-
cy na ruiny, zdaniem świadków, „kąpał się” 
swego czasu w zalewie. W Wincentówku ta-
bliczki leżały na polu, ale na szczęście zo-
stały pozbierane.

Rachunek za remont szlaku zapłaci gmi-
na Bychawa, czyli my.

Tak jak już kiedyś pisałam, odcinek szla-
ku na terenie gminy Strzyżewice zachował 
się w stanie o wiele lepszym niż na terenie 
naszej!

Oprócz tych przykrych wieści na wstępie, 
mam jeszcze trzy radosne nowiny.

Pierwsza. W słoneczną niedzielę marca 
widziałam w Bychawie kilkunastu 
rowerzystów... To znak, że ktoś chce do nas 
przyjeżdżać!

Druga jest taka, że udało się nawią-
zać współpracę z wójtem Krzczonowa, 
Marianem Podsiadłym w zakresie rozbudo-
wy istniejącego szlaku „Doliną Kosarzewki”. 
Prace ruszą już w kwietniu. Nowy odcinek 
(w projekcie nazywany umownie „do źró-
deł Kosarzewki”) będzie prowadził z cen-
trum Bychawy, ulicami Piłsudskiego 
i Mickiewicza, przez Wolę Dużą i Skawinek 
wzdłuż rzeki Kosarzewki, Kosarzew Dolny 
- Kolonię, Kosarzew Dolny, Górny, Zieloną 
aż do centrum do Krzczonowa, gdzie po-
łączy się ze szlakiem zielonym. Razem to 
13-kilometrowy odcinek szlaku, co zosta-
nie pokryte z budżetów obu gmin 50/50. 
Bychawa zapłaci teraz tylko 1600 zł, gdyż 
w ubiegłym roku sfinansowano z promocji 
miasta projekt szlaku i organizację ruchu, 
gmina Krzczonów ureguluje resztę – 3700 
zł. Po rozbudowie więc cały szlak „Doliną 
Kosarzewki” będzie prowadził przez te-
ren trzech gmin: Strzyżewice, Bychawa 
i Krzczonów, całe 26 km.

To nie wszystko. Rok 2012 będzie obfito-
wał w sporo zdarzeń o charakterze promocji 
miasta. Planowana jest kompleksowa kam-
pania reklamowa szlaku rowerowego jako 
lokalnego produktu turystycznego: w radiu, 
prasie i telewizji regionalnej oraz Internecie; 
wydanie nowego przewodnika turystycz-
nego w dużym nakładzie – 5000 szt. oraz 
zorganizowanie dużej imprezy promocyjnej. 
Wszystko po to, by przyciągnąć turystów 
do Bychawy. W tym celu Gmina Bychawa 
na początku marca br. złożyła wniosek 
pt. „Kampania reklamowa lokalnego pro-
duktu turystycznego – szlaku rowerowe-
go Doliną Kosarzewki” do dofinansowania 
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina wokół Lublina”.

Miło jest mi poinformować, że projekt 
w ocenie Rady Stowarzyszenia LGD zo-
stał uznany za zgodny z Lokalną Strategią 
Rozwoju, uzyskał 19,5 p. i znalazł się na 
1 miejscu listy rankingowej (na 38 innych 
wniosków). Wartość projektu (z wkładem 
pracy własnej)  – 34 213,25 zł, dofinansowa-
nie z UE – 19 973,10 zł.

Będziemy o tym jeszcze pisali.

Jeszcze o Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej 

1 lipca 2011 r. została uruchomio-
na Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej – CEIDG, 
prowadzona przez Ministra Gospodarki. 
Wniosek o wpis do ewidencji CEIDG jest 
jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyj-
nym osoby fizycznej prowadzącej samo-
dzielnie działalność gospodarczą do Urzędu 
Skarbowego, wnioskiem o wpis do Krajowego 
Rejestru Urzędu Podmiotów Gospodarki 
Narodowej i zgłoszeniem płatnika składek 
do ZUS oraz KRUS. Od 1 stycznia br. z tej 
nowej formy rejestrowania działalności go-
spodarczej oraz wprowadzania zmian we 
wpisach skorzystało około 90 przedsiębior-
ców z tereny gminy Bychawa. 

Wniosek o wpis do ewidencji można 
złożyć:

- osobiście w wybranym urzędzie gmi-
ny. Gdy wniosek jest poprawny, następu-
je kontynuacja procedury, jeżeli jest nie-
poprawny, przedsiębiorca zostaje wezwany 
do uzupełnienia wniosku. - poprzez wysła-
nie listem poleconym, przy czym podpis na 

wniosku musi być potwierdzony notarialnie 
- elektronicznie, przez wysłanie formula-
rza, który jest dostępny na stronie inter-
netowej CEIDG. Wówczas wniosek należy 
podpisać z użyciem kwalifikowanego pod-
pisu elektronicznego lub Zaufanego Profilu. 
Jeżeli przedsiębiorca nie podpisze wniosku 
z użyciem kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego, będzie wezwany do własnoręczne-
go podpisu w urzędzie gminy. Alternatywą 
jest Zaufany Profil. Aby skorzystać z tej 
możliwości należy najpierw założyć konto, 
a później osobiście potwierdzić swoje dane 
w Punkcie Potwierdzeń (np. oddział ZUS, 
Urząd Skarbowy, czy Urząd Wojewódzki). 

Dostęp do danych CEIDG jest jawny. 
Każdy będzie miał prawo uzyskać bezpłat-
nie informacje na temat przedsiębiorców, 
z wyjątkiem numeru PESEL, adresu za-
mieszkania przedsiębiorcy i numeru iden-
tyfikacyjnego. Oznacza to, że osoba zakła-
dająca firmę może bardzo dobrze poznać 
konkurencję i ewentualnych partnerów biz-
nesowych. Możliwość wysłania formularza 

przez Internet powoduje, że firmę można 
założyć nie wychodząc z domu w ciągu jed-
nego dnia, zgodnie z zasadą „zero okien-
ka”. Zgodnie z nowelizacją ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej, firmę może-
my założyć w dniu dostarczenia wniosku o 
wpis do ewidencji lub w dniu wskazanym na 
wniosku. Należy jednak pamiętać, że aby 
dokonać rejestracji podatku VAT lub wybrać 
inną formę opodatkowania, osoba zakłada-
jąca firmę musi udać się bezpośrednio do 
Urzędu Skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca 
ma zamiar zatrudniać pracowników, rów-
nież musi zgłosić ich do ubezpieczenia spo-
łecznego osobiście w ZUS. Wniosek o wpis 
do CEIDG oraz wniosek dotyczący zmian 
wpisu do ewidencji jest zwolniony z opłat. 
Wcześniej wpis do ewidencji kosztował 100 
zł, a wniosek o dokonanie zmian w wpisie 
podlegał opłacie 50 zł.
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Dni Otwarte w „Kwiatku”
Monika Kot

Jak co roku Zespół Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego przywitał wiosnę „Dniem 
Otwartych Drzwi”. Z tej okazji 21 marca od-
wiedziła nas bardzo liczna grupa uczniów ze 
Szkół Podstawowych w Bychawie, Bychawce, 
Woli Gałęzowskiej, Zaraszowie, Starej 
Wsi i Gimnazjów w Bychawie, Batorzu, 
Wysokiem, Krzczonowie, Zakrzówku, 
Niedrzwicy Dużej i Bełżyc. 380 uczniów 
z zachwytem poznawało szkołę, ofertę edu-
kacyjną oraz brało udział w atrakcjach to-
warzyszących temu spotkaniu.

Uczniowie zebrali się w hali sportowej, 
gdzie zostali powitani przez przewodniczą-
cego Samorządu Uczniowskiego – Michała 
Mazurkiewicza i jego zastępczynię do spraw 
gimnazjum – Aleksandrę Żołynię. Następnie 
głos zabrał dyrektor szkoły – mgr Henryk 
Dudziak – który zapoznał uczniów z ofertą 
edukacyjną naszej szkoły i serdecznie za-
chęcał do skorzystania z niej. Goście mie-
li okazję zobaczyć i posłuchać Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej, prowadzonej przez kapelmi-
strza pana Dominika Pytkę. Następnie zagrał 
i zaśpiewał dla młodzieży zespół muzyczny 
składający się z nauczycieli i uczniów: pana 
dyrektora Henryka Dudziaka, pani Marty 
Kloc-Kusy, pana Piotra Michalewskiego, 
Marcina Niedźwiedzia, Anety Spust 
i Łukasza Grabczyńskiego. Całość tych 
występów uświetnił pokaz taneczny che-
erleaderek, przygotowanych przez panią 
Małgorzatę Wilk. 

Kolejnym punktem programu było zwie-
dzanie przez gości, pod bacznym okiem 
młodzieży z Samorządu Uczniowskiego, 
naszej szkoły. Mieli okazję zobaczyć ją od 
„wewnątrz”: pracownie, ich nowoczesne 
wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. 
Specjalnie na tę okazję, nauczyciele z po-
mocą uczniów, przygotowali pokazy: che-
miczne (pani Zofia Grabczyńska) i fizyczne 
(pan Zenon Kozioł). Cieszyły się one bardzo 
dużym zainteresowaniem, a wielu uczniów 

wzięło udział we wprawiających w zachwyt 
doświadczeniach. W sali historycznej pod 
okiem pana Marka Krzysztonia można było 
zobaczyć jakie możliwości daje tablica inte-
raktywna i jak, dzięki nowoczesnym tech-
nologiom, mogą być ciekawe współczesne 
lekcje. Uczniowie mieli również możliwość 
skorzystania z krytej pływalni.

Nie lada atrakcją były także pokazy z za-
kresu treści programowych realizowa-
nych w klasach innowacyjnych. Jednostka 
Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Bychawie przy-
gotowała prezentację sprzętu gaśniczego. 
Uczennice klas I i II o profi-
lu „ratownictwo medyczne” 
pod fachowym okiem ra-
townika medycznego pana 
Krzysztofa Marca, pani 
Beaty Rożenek (pielęgniar-
ki, nauczycielki zawodu) 
i pani Zofii Sztyrak (pielę-
gniarki szkolnej) przepro-
wadziły pokaz pierwszej 
pomocy przedmedycznej: 
resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej, postępowania 
w przypadku zadławienia, 

układanie nieprzytomnego z zachowanymi 
czynnościami w pozycji bocznej ustalonej. 
Serdecznie im za to dziękujemy.

Odbyły się także konkursy szachowe i war-
cabowe przygotowane przez pana Marcina 
Ziębę, w których zostali zwyciężyli: w tur-
nieju szachowym (1. Przemysław Fijołek, 2. 
Maciej Sprawka, 3. Patryk Pachulec), w tur-
nieju warcabowym (1. Damian Kryk, 2. Piotr 
Walczak, 3. Kamil Ciężak).

Nauczyciele wychowania fizycznego 
(Izabela Reluga-Jarzyna, Małgorzata Wilk, 
Jakub Dyś i Konrad Maciejczyk) przygoto-
wali dla uczniów szkół podstawowych za-
bawy sportowe, a dla gimnazjalistów roz-
grywki w piłkę nożną. Sportowej rywalizacji 
towarzyszyła bardzo sympatyczna atmos-
fera i przestrzeganie zasady fair play przez 
wszystkie zespoły. 

Szkolna kuchnia przygotowała poczęstu-
nek dla naszych gości a Wolontariat zadbał 
o podniebienia, organizując słodką kawia-
renkę „Marina”. Każda z osób, która odwie-
dziła „Kwiatka” otrzymała ulotkę z ofertą 
edukacyjną oraz, specjalnie na tę okazję 
przygotowane przez Samorząd Uczniowski, 
wydanie szkolnej gazetki. „Dzień Otwartych 
Drzwi” upłynął w bardzo radosnej i serdecz-
nej atmosferze. Dziękujemy za zaintereso-
wanie i zachęcamy do wyboru naszej szkoły. 

Pokazy sprzętu gaśniczego

Pokazy chemiczne

Elvis 
dla kobiet

Z okazji Dnia Kobiet niecodzienne wy-
darzenie i niecodzienny gość w kawiarni 
„Złota Lira”. Do Bychawy przybył sam król 
rock and rolla – Elvis Presley. Zaśpiewał dla 
wszystkich pań najbardziej znane szlagiery 
Elvisa: Love Me Tender, Heartbreak Hotel, 
Blue Moon, Rip it Up, I Got a Woman, After 
Loving You, I want you I need you I love you. 

W roli Króla wystąpił Grzegorz Paździor.
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Przygotowania do Wielkanocy
Warsztaty świąteczne

21 marca w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego władzę prze-
jęli uczniowie. Tego dnia nie było zajęć lek-
cyjnych. Uczniowie brali udział w rozgryw-
kach sportowych: halowa piłka nożna, pił-
ka siatkowa, tenis stołowy. Zawodnicy wal-
czyli o puchar dyrektora szkoły. Miłośnicy 
gier komputerowych mogli mile spędzić 
czas grając w swoje ulubione gry. Nowością 

były warsztaty artystyczne, na których 
można było poznać różne techniki wykony-
wania ozdób świątecznych i spróbować swo-
ich możliwości. Nasze prace zaprezentowa-
liśmy w niedzielę 25 marca 2012 r. na XII 
Jarmarku Wielkanocnym w Regionalnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Krzczonowie. 
Była to także okazja do przedstawienia ofer-
ty edukacyjnej naszej szkoły. Ozdoby świą-
teczne prezentowane były również na kier-
maszu w Bychawskim Centrum Kultury.

RE-COOL-LEKCJE
W świąteczny nastrój wprowadziły nas 

RE-COOL-LEKCJE wielkopostne ph. „Oddaj 
serce do przeglądu” w dniach 2-4 kwietnia. 
Były to konferencje poparte świadectwa-
mi młodych ludzi. Do udziału w konferencji 
zachęcały bardzo interesujące tytuły, war-
to niektóre podać: „Jezus: profil dostępny”, 
„Jest Duch Święty – jest impreza”, „Kościół – 
lubię to!”, „Seks – przed użyciem skonsultuj 

się z Jezusem”. Problematyka dotyczyła więc 
głównie zagrożeń współczesnego świata. 
Można było również skorzystać z sakramen-
tu spowiedzi. Zakończeniem rekolekcji była 
Msza Święta na sali gimnastycznej. Te dni 
przygotowały nas na świadome przeżywanie 
Wielkanocy.

„Hubalczycy” we Francji
Łukasz Sobaszek

Gdy klika miesięcy temu społeczność 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. 
H. Dobrzańskiego w Bychawie gościła 
uczniów i nauczycieli z Francji, Rumunii, 
Hiszpanii oraz Włoch, wszyscy liczyli na 
następne spotkania w państwach bio-
rących udział w projekcie COMENIUS. 
Długo nie trzeba było czekać. W dniach 
17 - 24 marca „Hubalczycy” z Bychawy 
uczestniczyli w kolejnym spotkaniu pro-
jektowym we francuskim mieście Nantes.

Grupa siedmiu uczniów oraz czterech na-
uczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych nr 
1 w Bychawie udała się w sobotę 17 mar-
ca do Francji. Po bardzo ekscytującej po-
dróży samolotem grupa z Bychawy dotarła 
do Paryża, gdzie spędziła dwa dni. W sto-
licy Francji młodzież zwiedziła m. in. Łuk 
Triumfalny, Champs – Élysées, Katedrę 
Notre – Dame oraz przepiękne ogro-
dy Luwru. Jednak niewątpliwe najwięk-
szą atrakcją był wyjazd na ostatnie piętro 
Wieży Eiffla i możliwość podziwiania wido-
ku Paryża nocą. Grupa z Bychawy zatrzy-
mała się w Polskiej Szkole w Paryżu, gdzie 
uczą się polskie dzieci przebywające w tym 
mieście. Warto dodać, że to właśnie tutaj, 
przed laty, uczył się sam Adam Mickiewicz! 
Rodacy we Francji przyjęli „Hubalczyków” 
bardzo serdecznie i gościnnie. 

Kolejne dni wyjazdu grupa z Bychawy 
spędziła w Nantes, gdzie miało miejsce spo-
tkanie projektowe. Uczniowie mieli możli-
wość spotkania kolegów z zaprzyjaźnionych 
państw. Po oficjalnym przywitaniu gości 
i rozpoczęciu spotkania, młodzież została 
przydzielona do francuskich rodzin, gdzie 
spędzała każde popołudnie oraz noc. Dzięki 
temu każdy z uczestników projektu mógł 

zobaczyć w jaki sposób żyją francuskie ro-
dziny. Każdego dnia młodzież wraz ze swy-
mi opiekunami brała udział w zajęciach 
projektowych, które odbywały się w lokal-
nej szkole – Lycée Monge La Chauvinière. 
Zorganizowano mecze piłki siatkowej, pra-
cowano nad wspólnymi projektami pla-
stycznymi, młodzież zwiedzając pobliskie 
atrakcje turystyczne zbierała informacje 
dotyczące zabytków Francji oraz Nantes. 
Zgromadzone informacje zostały wykorzy-
stane do tworzenia wspólnych quizów, ko-
laży artystycznych, a także umieszczania 
lokalizacji z ciekawymi miejscami na plat-
formie Google Earth. Nauczyciele z Zespołu 
Szkół przez cały czas trwania projektu, 
wspólnie w uczniami, brali czynny udział w 
projekcie – służąc zawsze pomocą podczas 
zajęć projektowych. Opiekunowie mogli tak-
że poznać pedagogów z innych krajów Unii 
Europejskiej i uzyskać informację na temat 
pracy nauczycieli w innych państwach. 

Ten wspaniały tydzień minął całej gru-
pie bardzo szybko i ostatniego dnia spo-
tkania, niejednemu uczestnikowi zakręci-
ła się łza w oku. Na oficjalnym zakończe-
niu spotkania w Nantes obecny był także 
Pan Fabrice Roussel – Mer La Chapelle sur 
Edre – partnerskiego miasta Bychawy. W 
sobotę 24 marca po całodziennej, męczącej 
podróży Hubalczycy powrócili do Bychawy. 
Uczniowie stwierdzili wspólnie, że tak wspa-
niały wyjazd pozostanie w ich pamięci na 
zawsze! Teraz cała społeczność szkoły ocze-
kuje na kolejne spotkania w ramach pro-
gramu COMENIUS – w Rumunii, Hiszpanii 
i Włoszech.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do na-
szej szkoły! Na naszej stronie już wkrótce po-
jawi się filmowa relacja z pobytu we Francji. 
Zapraszamy także na Dni Otwarte Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie, które 
odbędą się w piątek – 27 kwietnia – o godz. 
9.30. Zapraszamy!
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Starowiejskie rocznice…
cz. III

Grażyna Rakuś, Marta Żyśko

Pierwszy powojenny rok szkolny rozpoczął 
się nieco później – 10 września z powodu ko-
nieczności przeprowadzenia remontu szko-
ły. Nauczało grono pedagogiczne w składzie: 
Jan Fiut – kierownik szkoły, Franciszka 
Polakowska, Romana Tomaszewicz i ksiądz 
Józef Truś, pracując w sześciu klasach, 
a w kolejnym roku szkolnym w siedmiu. 
W gronie pedagogicznym nastąpiły zmiany – 
na miejsce pani Tomaszewicz przybył pierw-
szy nauczyciel wywodzący się z naszej miej-
scowości – Jerzy Krzyżanowski. W owych 
latach nauka w szkole podstawowej koń-
czyła się w klasie siódmej, z możliwością 
przystąpienia do egzaminu, przeprowadza-
nego przez inspektora szkolnego, którego 
zdanie uprawniało do dalszego kształcenia. 
W 1948 roku tylko 8 uczniów klasy siódmej 
zdało taki egzamin. Następny rok szkolny 
przyniósł zmiany na stanowisku kierowni-
ka szkoły – funkcję tę przez kolejne dwa lata 
pełniła pani Magdalena Budzińska, wpro-
wadziła dożywianie uczniów, a przygotowy-
wanie posiłków odbywało się w jej własnej 
kuchni. W trosce o higienę uczniów i este-
tykę otoczenia, komitet rodzicielski w po-
rozumieniu z kierowniczką szkoły zakupił 
za 4000 zł jeden ar gruntu od Antoniego 
Rubaja z przeznaczeniem na „nowy ustęp”. 
„Inwestycja” z innym, co prawda obecnie 
przeznaczeniem znajduje się do dziś na po-
sesji szkolnej. 

W 1950 roku przybyła do Starej Wsi pani 
Stanisława Krzysztoniówna (Atras), któ-
ra przez wiele lat pełniła funkcję kierow-
nika placówki, pracując razem z mężem 
Stanisławem Atrasem, kształcąc wiele po-
koleń młodych ludzi. Najwybitniejszym spo-
śród jej wychowanków jest pan profesor 
Antoni Krawczyk. W kolejnych latach funk-
cję dyrektora placówki pełnili: Roman Frant 
i Bogumiła Sak.

Z historii sZkoły w starej wsi 
PierwsZej (kolonii stara wieś)

W odległej o kilka kilometrów od omawia-
nej szkoły, w Starej Wsi Pierwszej, w owym 
czasie zwanej „Kolonia Stara Wieś”, również 
czyniono starania o posiadanie własnej pla-
cówki oświatowej. Z treści „Kroniki Szkoły 
Podstawowej Kolonia Stara Wieś” autor-
stwa p. Jerzego Krzyżanowskiego wynika, 
że „jednoklasówka” na tym terenie istniała 
już w latach międzywojennych 1918-1939. 
Autor kroniki, powołując się na wypowiedzi 

starszych ludzi pisze, że 
uczyli się oni rok, a na-
wet mniej, pod kierun-
kiem prywatnego na-
uczyciela Pulkowskiego. 
Z kroniki p. Tadeusza 
Krechowicza wyni-
ka, że w roku szkolnym 
1927/28 zajęcia odbywa-
ły się też „u Antoniego 
Guza we wschodniej czę-
ści Wsi” (czyli Starej Wsi 
Pierwszej). Uczyły na-
uczycielki: Typiakówna 
i Polakowska, pod kierunkiem pana 
Krechowicza, o czym obszerniej w I części 
wspomnień. Szkoła w Kolonii Stara Wieś 
zorganizowana została 5 IV 1947 roku przez 
nauczyciela Jana Czwórnoga, który tu przy-

był na pierwszą posadę. Uczniowie wrócili 
z placówki w Starej Wsi II bądź rozpoczęli 
naukę, w liczbie 33. Nie wszyscy uzyskali 
promocję, gdyż dla niektórych rok szkolny 
trwał tylko dwa miesiące. Izbę lekcyjną wy-
najęto u p. Józefa Moczybrody. Pan Tadeusz 
Chrzanowski w swej kronice wymienia też 
drugą salę wynajmowaną u p. Aleksandra 
Szopy. Brakowało wtedy wszystkiego: sprzę-
tu, biblioteki, pomocy naukowych. W takim 
stanie zastał szkołę w 1948 roku pan Jerzy 
Krzyżanowski, który objął placówkę po swo-
im poprzedniku, Janie Czwórnogu, a przy-
był ze Starej Wsi II. Sytuację pogarszał fakt, 
że lokal mieścił się w prywatnym budynku, 
ale dzięki zaangażowaniu młodego nauczy-
ciela w ciągu roku szkolnego 1948/49 za-
kupiono ze składek 52 książki do biblioteki, 
a Wydział Oświaty w Krasnymstawie prze-
kazał jedną mapę fizyczną Polski. Dzięki 
hojności gminy Zakrzew szkoła otrzymała: 

„stół, krzesło, umywalkę, śmietniczkę, 
ramy do portretów” dostojników. W związku 
z tym, że dzieci przybywało, w 1951 roku za-
trudniona została druga nauczycielka, pani 
Kazimiera Boras (Wiater). 

Dokuczliwym problemem był brak ławek 
dla zwiększającej się wciąż liczby uczniów. 
Autor kroniki, Jerzy Krzyżanowski, szcze-
gółowo opisał wyprawę furmanką do 
Krasnegostawu z Pawłem Mączką po obieca-
ne przez Wydział Oświaty nowe ławki, oraz 
swoje rozgoryczenie na widok starego sprzę-
tu oddanego przez jedną z miejskich szkół. 
Mimo tego incydentu, praca w szkole prze-
biegała bez zakłóceń, pracowało przecież „aż 
dwoje” (sic!) nauczycieli, kształcąc pięć klas, 
a w kolejnym roku 1953/54 – sześć. Czynione 
też były starania o uruchomienie klasy VII, 
jednak bezskutecznie. Równocześnie dawa-
ły o sobie znać problemy lokalowe – klasy 
mieściły się wciąż w domach prywatnych, 
były szczególne trudności z wynajmem jed-
nej z sal. Wszystko to spowodowało, że na-
uczyciele wraz z Komitetem Rodzicielskim 
dążyli do budowy lub zakupu budynku na 
szkołę. Faktem stało się to w grudniu 1953 
roku. Komitet Kupna Szkoły w ciągu ty-
godnia zebrał 18000 zł i za tę sumę nabył 
dom od Michała Tworka z przeznaczeniem 
na szkołę. Resztę zobowiązała się wypłacić 
Rada Gminy Zakrzew.

Rok 1954 powitano w nowym budynku 
szkolnym, zajmując dwie spośród czterech 
sal. Staraniem nauczycieli poszerzył się re-
jon szkolny, przybyło uczniów, ponownie 
próbowano utworzyć klasę siódmą i zabie-
gano o jeszcze „jedną siłę” nauczycielską. 
Nastały zmiany administracyjne – nasza 
miejscowość znalazła się w nowo tworzonym 
powiecie bychawskim. Dawało to nadzieję 
na lepszą współpracę z bliżej znajdującymi 
się władzami oświatowymi. Potwierdzeniem 
tego jest skierowanie do placówki „trze-
ciej siły – „miejscowej panienki z chęcią 
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Młodzież szkolna po zawodach piłkarskich z Annowem

Jerzy Krzyżanowski, budowniczy szkoły 
w Starej Wsi Pierwszej

do pracy” –Kazimiery Niedbały (Tworek). 
Autor kroniki określił nową nauczycielkę 
jako „dobrą gimnastyczkę”. W ocenie pana 
Krzyżanowskiego nastał dobry czas dla 
szkoły: troje nauczycieli, własny budynek, 
wydzierżawiony plac, jasne sale, kwiaty 
w oknach, ciepło w zimie. W 1956 roku w pla-
cówce tej uczyło się 92 dzieci, które oprócz 
lekcji, pracowały w ogrodzie, brały udział 
w obchodach świąt, rozwijały się wszech-
stronnie. Odczuwało się zadowolenie, jed-
ność szkoły i społeczności lokalnej. Skazą 
na tym sielskim obrazku był fakt, że pozo-
stałej należności za budynek nie wypłaco-
no, plac też nie był własnością szkoły. Mimo 
zabiegów w Gromadzkiej Radzie w Starej 
Wsi i w powiatowej w Bychawie – sprawy 
nie udało się załatwić. Poza tym współpraca 
z bychawskim Wydziałem Oświaty oceniana 
jest przez p. Krzyżanowskiego pozytywnie. 
Szkołę wyposażono w niezbędny sprzęt i po-
moce, przeprowadzono remont finansowany 
w całości przez Inspektorat Oświaty, odby-
wały się wizytacje, pełne życzliwości i słu-
żące dobru placówki i dalszemu jej rozwo-
jowi. W 1957 roku przybył kolejny nauczy-
ciel –pan Henryk Chmielewski. Poziom na-
uczania oceniano pozytywnie, wg spostrze-
żeń autora kroniki: gorzej z wychowaniem 

– widać tutaj, że za mało dyscypliny. Chodzi 
o zachowanie poza szkołą i brak opieki ro-
dziców. Rok szkolny 1959/60 powitało gro-
no w jeszcze większym składzie – pracę roz-
poczęła Helena Szymula, która założyła or-
ganizację harcerską. Po kilku latach spo-
kojnej pracy znów niepewność – właściciel, 
drogą sądową, odzyskał budynek, co obu-
dziło zrozumiałe niezadowolenie w społe-
czeństwie i przyczyniło się do powstania 
koncepcji budowy nowej szkoły. Dzięki sta-
raniom kierownika Krzyżanowskiego i po-
wiatowych radnych, budowę szkoły ujęto 
w planach na rok 1963, lecz tylko z fundu-
szu gromadzkiego. Cieszyło i to, zważywszy 
na sytuację. Uwagę skupiono następnie na 
lokalizacji planowanej szkoły. Nie obyło się 
bez protestów, ale geodetom udało się wy-
znaczyć miejsce przy wiejskiej drodze. Rok 
1965 przyniósł korzystną zmianę w zakre-
sie finansowania budowy, która odbywać się 
będzie za państwowe pieniądze. Następuje 
jeszcze zmiana lokalizacji – budowę prze-
sunięto dalej od drogi, co stwarza kolejne 
problemy, gdyż przedsiębiorstwo budowla-
ne z Lublina nie chce podjąć inwestycji ze 

względu na odległość od 
szosy i trudności z do-
starczeniem materia-
łów. Jednak miejscowa 
społeczność radzi sobie 
z tym – dzieci wspoma-
gane przez dorosłych wy-
chodzą na drogę i napra-
wiają, równają i posze-
rzają „poprzeczkę” tak, 
że komisja zgadza się i na 
plac przyjeżdżają pierw-
sze samochody z cegłą. 
W roku 1966 szkołę od-
dano do użytku.

Działalność oświato-
wą szkół wspierała praca 
Biblioteki Gromadzkiej utworzonej w 1957 
r., mieszczącej się w prywatnych domach (u 
p. Jana Mazurka, p. Katarzyny Widomskiej 
i p. Józefa Doleckiego). Od początku istnie-
nia placówkę prowadziła Helena Mazurek – 
aktywna działaczka społeczna, kreatorka 
życia kulturalnego wsi. W latach sześćdzie-
siątych wraz z młodzieżą wiejską prowadziła 
teatrzyk. W późniejszym okresie założyła ze-
spół ludowy, dla którego projektowała i szy-
ła (wraz z członkiniami KGW) stroje, pisa-
ła teksty pieśni i przyśpiewek. W roku 1968 

była gospodynią woje-
wódzkich dożynek, co 
świadczy, że znano ją 
i doceniano w całym 
regionie. Wraz z człon-
kami OSP doprowa-
dziła do wybudowania 
nowego gmachu straż-
nicy, w którym mieści 
się obecnie Biblioteka 
Publiczna. 

W podsumowaniu 
pan Krzyżanowski 
wyliczył instytucje 
w owym czasie w na-
szej miejscowości: 
dwie szkoły siedmio-
klasowe, biblioteka 

gromadzka, poczta, kościół, pięć sklepów, 
w tym jeden tekstylny u p. Kamińskiego, 
zakład szewski, lecznica weterynaryjna, 
światło elektryczne podłączone w 1958 r. 
Brakowało szosy. Obecnie już jest, pojawi-
ło się też kilka firm zatrudniających miesz-
kańców naszej i okolicznych miejscowości., 
ale z przykrością stwierdzamy, że z mapy 
Starej Wsi bezpowrotnie zniknęły pewne in-
stytucje. Jest wśród nich wspomniana szko-
ła – jedna z pierwszych w okolicy ofiar niżu 
demograficznego, reformy systemu oświaty 
i nieroztropnych decyzji naszych przodków, 
którzy nie potrafili dojść do porozumienia 
w sprawie wybudowania jednej szkoły.

Nie sposób wymienić wszystkich nauczy-
cieli, którzy pracowali w naszych szkołach. 
Poświęcimy im tablo, na którym umiesz-
czone będą ich nazwiska, zdjęcia i lata za-
trudnienia w Starej Wsi. Pamięci zmarłych 
nauczycieli i pracowników starowiejskiej 
oświaty dedykujemy tablicę pamiątkową. 
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy 
do tych pedagogów, którzy całe swoje życie 
zawodowe związali ze Starą Wsią, wycho-
wali i wykształcili pokolenia młodych ludzi. 

Dziękujemy: śp. Franciszkowi Lebiedzie, 
śp. Jerzemu Krzyżanowskiemu (kierow-
nik szkoły), śp. Stanisławie Atras (kierow-
nik szkoły), śp. Stanisławowi Atrasowi, śp. 
Kazimierze Wiater, śp. Romanowi Frantowi 
(dyrektor szkoły). Dziękujemy emerytowa-
nym nauczycielom, z którymi dane nam 
było pracować: pani Bogumile Sak (dyrek-
tor szkoły), pani Marii Michalskiej (dyrek-
tor szkoły), pani Kazimierze Tworek, pani 
Eugenii Sowie, pani Teresie Sosnówce i panu 
Henrykowi Nyce. Pamięć o Was i Waszych 
zasługach w naszej szkole jest ciągle żywa 
dzięki treściom Programu Wychowawczego 
opracowanego przez nas i realizowanego 
z uczniami. Współtworzyliście historię tej 
szkoły, której my jesteśmy kontynuatorami. 

Kończąc historię starowiejskiej oświa-
ty, zwracamy się z prośbą o kontakt z na-
uczycielami zatrudnionymi w Starej Wsi. 
kontakt: 81 562 50 69, spstarawiesdru-
ga@wp.pl

ogłosZenie
Poszukuję rodzin członków organiza-

cji działającej na terenie gmin Zakrzew, 
Wysokie, Bychawa w latach 1949-1951 
o nazwie Polska Armia Powstańcza 
(Podziemna), której dowódcą był Jan 
Kuryło ps. «Biały» z Tarnawki. Poszukuję 
relacji, zdjęć, dokumentów np. z proce-
sów, itp.  

Regionalista ze Strzyżewic 

Osoby posiadające informacje na ten 
temat proszone są o kontakt z redakcją 
Tel. 81 56 60 144

Oby Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego upłynęły w nastroju radości 
przeżywanej wśród Rodziny i Bliskich, 
niosły z sobą nadzieję i wiarę w dobro 
oraz w pomyślne przezwyciężenie co-
dziennych życiowych trudności 

życzy swoim Członkom i Sympatykom
Zarząd Bychawskiego Towarzystwa 

Regionalnego oraz redakcja „Głosu 
Regionalistów” 

ŻYCZENIA Wie lkanocn
e

Leon Kowalczyk, ucz. kl. VII odbiera przyrzeczenie harcerskie, Dziecka Dziecka 1950 r.

Komitet Rodzicielski w 1950 r.
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Życie historią pisane 
cz. II

Maria Dębowczyk

Losy naszych bohaterów z rodzin Załusków 
i Makarskich zostały w części I doprowadzo-
ne do lat wybuchu II wojny światowej, która 
dramatycznie wtargnęła w ich dotychczaso-
wą stabilną egzystencję, pozbawiając domów 
i dobytku. Rozdzieliła, jak się miało okazać 
na zawsze, małżonków a dzieci od rodziców. 
Kobiety, Marię Załuska z córką Jadwigą 
Makarską i jej małą córeczką Elwirą oraz 
bratem Marii a wujem Jadwigi wywiezio-
no z Kresowej Szarkowszczyzny do łagru 
Siewierna Korgowa koło Archangielska. 
Poniżej przytaczamy fragmenty wspomnień 
(wyboru i skrótu dokonała redakcja) po-
zostawionych przez nieżyjącą Jadwigę 
z Załusków Makarską, rozpoczynających 
się od opisu warunków „podróży”:

Jedziemy w nieznane na wschód (…) 
Siedzimy na tłumokach z pościelą, ubra-
niem, bielizną, leży worek z żywnością 
(przezornie zabraną z domu – przyp. red.) 
i wiadro z naczyniami, stoją walizy i wa-
lizeczki. Jest piękny ranek przed wscho-
dem słońca, budzi się więc nadzieja, że 
może przetrwamy. Nareszcie ciężarówka 
zatrzymuje się, otrzymujemy rozkaz wy-
siadania (…) i załadowania do pociągu (…) 
Wchodzimy do zatłoczonego i zapchanego 
bagażami wagonu (…) u góry małe zakra-
towane okienka, duszno, smród, drzwi za-
mknięte od zewnątrz (…) Wszedł strażnik, 
przejrzał nasze dokumenty wydane przez 
władze radzieckie (…) wszystkie dokumen-
ty polskie zabrano nam na komendzie pod-
czas rewizji (…) nareszcie śniadanie – mamy 
swoje duże szynki litewskie (…) bułki, pół 
chleba (…) powoli nawiązują się znajomości 
między Polakami, Białorusinami i Żydami. 
Są też pasażerowie z różnych stron Polski, 
którzy przyjechali do krewnych lub uciekali 
przed nawałą hitlerowską na Wileńszczyznę 
(…) Pociąg dopiero o trzeciej w nocy rusza. 
Niektórzy modlą się, inni płaczą, dziew-
czyny zanuciły „Wszystkie nasze dzienne 
sprawy” (…) Jedziemy na wschód czy na 
północ? Nikt nie wie. Częste są postoje, ale 
gdzieś poza stacją. Ktoś jednak wypatrzył 
Wielkie Łuki, a więc wiozą nas na Syberię! 
Już nam wszystko jedno (…) byle skończy-
ła się ta okropna podróż w tłoku, smrodzie, 

strasznej męce fizycznej i moralnej. Jedno 
nas ratuje, że nie ma kłótni, żadnych za-
targów (…) wszyscy współczujemy młodej 
Żydówce z miesięczną córeczką przy piersi, 
starszą dwuletnią i starym, chorym ojcem 
(…) Nareszcie pociąg zatrzymuje się, stoi 
dość długo, drzwi się otwierają i słyszymy: 
wysiadać! Jakaś wielka rzeka, to Północna 
Dźwina. Ogromne, piaszczyste pole, a na 
nim przy maleńkich ogniskach ludzie coś 
gotują, leżą obok bagaże, biegają dzieci (…) 
Zmęczeni, ale upojeni świeżym powietrzem 
układamy się do snu na piasku pod gołym 
niebem. Jesteśmy w Archangielskiej obłasti 
i już wiadomo, że pojedziemy rzeką do tajgi 
do roboty (…) Naszą barkę ciągnie holownik 
(…) potem zajeżdżają po nas traktory i wjeż-
dżamy w piękną, starą puszczę, to północna 
tajga.

Posiołek siewierna korgowa. 
Zsylnyje Pieresielency 
nawsiegda (Zsyłkowi 
PrZesiedleńcy na ZawsZe)

W dalszej części wspomnień następuje 
opis łagrowej, codziennej organizacji prac 
związanych z przygotowaniem jedzenia, pra-
niem, sprzątaniem, a wszystko to w skrajnie 
prymitywnych warunkach. Brudne baraki 
z narami do spania, tu na niewielkiej prze-
strzeni izby upychano po kilkanaście osób, 
siedem rodzin w czterech izbach. Ciasno 
i duszno, bo powietrze dochodzi jedynie 
przez małe okienko. Polewanie nar wrząt-
kiem w walce z pluskwami niewiele pomaga, 
a na zewnątrz chmary komarów. Nocą płacz 
rozbudzonych dzieci. W pobliskim sklepie 
można kupić czarny, twardy chleb 40 dkg na 
osobę, a w stołówce zjeść krupnik bez ziem-
niaków i warzyw, ugotowany z łuskanego 
owsa, polany olejem, popić czarną kawą bez 
cukru. Codzienny przydział żywności, zróż-
nicowany dla dorosłych i dzieci, tzw. pajok 
nie zaspokajał głodu, ale osłabiał organizm, 
wycieńczony przecież ciężką pracą fizycz-
ną. Choroby i śmierć były codziennością. 
Walka o przetrwanie, a zwłaszcza troska o 
dzieci, zmuszała do stopniowego wyprze-
dawania rzeczy zabranych ze sobą z domu, 
w zamian za pół litra mleka dla malutkiej 

Elwirki. Poduszki, kołdry, koszulki nocne 
wymieniano u sąsiadów, była to rodzina ro-
syjska i u mieszkańców odległego ok. 15 km 
kołchozu, na warzywa, mleko, czasem jajka 
i ziemniaki. Z czasem ten handel wymienny 
osłabł, bo kończyły się rzeczy do sprzeda-
ży. W stołówce po kilku tygodniach owsian-
ki była zacierka z olejem, chleb i nic więcej. 
Kobiety zbierały borowiki, które gotowano 
i suszono. Do zrobienia marynat brakowa-
ło soli, octu, również odpowiednich słojów. 
Rodziny z kraju starały się wysyłać paczki 
żywnościowe i z lekami, ale te bardzo często 
nie dochodziły. Chleb był skąpo wydzielany, 
pajok dla pracujących wynosił 50 dkg, dla 
niepracujących i dzieci 40 dkg, trzeba było 
go dzielić na trzy dzienne posiłki. Choroby 
żołądka, gardła, niedożywienie i wycień-
czenie, wszawica i niezmiernie dokuczliwy 
świerzb jako skutek braku higieny i środ-
ków czystości.

Toczymy walkę z wszami, u dzieci, ale i u 
starszych. Dwa gęste grzebienie przecho-
dzą z rąk do rąk. Pannom, które myją głowy 
w ługu zaczęły wychodzić włosy. A w sklepie 
nie ma sabadylu ani nic innego. Z braku my-
dła i proszku kobiety piorą w ługu ugotowa-
nym poprzedniego dnia z popiołu, który rano 
trzeba było odcedzić przez płótno. Reczy po 
takim upraniu są nieładne, trącą kolor, a bia-
łe stają się szare. Ale cieszymy się, że pach-
ną świeżością. Brak witamin u wielu spowo-
dował wypadanie zębów, a więc szkorbut 
zwany tu cyngą. Wiosną jemy młodą trawkę 
(...) ma smak sałaty, bardzo smaczna. Tadek 
(brat matki Elwiry) często choruje. Po zapa-
leniu płuc poczuł się lepiej, ale nie otrzymał 
zwolnienia z pracy, więc gorączka i kaszel 
dopadły go ponownie, jest bardzo osłabio-
ny. Wiele rodzin z powodu chorób i śmier-
ci osoby sprawującej opiekę nad cała rodzi-
ną przeżywa tragedię. Umiera matka, wcze-
śniej dorosła córka, a czterema młodszymi 
siostrami, z których jedna też choruje, musi 
opiekować się 18-letni Wacek. Kiedy spadł 
śnieg i nastała ostra mroźna zima zaczę-
ły się grypy i zapalenia płuc, a o faktycz-
nej opiece pielęgniarsko-lekarskiej można 
było tylko pomarzyć. Czasami przychodziła 
na posiołek pielęgniarka z pomocnicą, przy-
nosiła leki, takie z domowej apteczki, mie-
rzyły temperaturę i po obejrzeniu paznokci 

Korespondencja rodzinna 1942, 1944 r.

stwierdzały, że chory jeszcze nie umrze. 
Kilkoro dzieci zmarło w szpitalu w Tajmie, 
więc naszej chorej Wisi tam nie oddaliśmy, 
babcia wyleczyła ja sama, dzięki leko-
wi od sąsiadki. Przybywało mogiłek i mo-
gił, a przecież były tu też już wcześniejsze. 
Często, gdzieś w nieodległym ustronnym 
miejscu w tajdze natykano się na ludzkie 
kości. W barakach, w których gnieździli się 
zesłańcy, i innych niezamieszkanych wcze-
śniej też przecież mieszkali ludzie – co się 
z nimi stało?

A jaki los spotkał tych aresztowanych tu-
taj przez NKWD – i wywiezionych. Ich ro-
dziny tu pozostałe nigdy nie otrzymały żad-
nej informacji ani wiadomości czy ich bliscy 
żyją.

Męczy nas brak wiadomości ze świata, od 
którego odcina nas Dźwina z jednej strony, 
a z trzech stron nieprzebyta tajga. Właściwie 
na posiołku nikt nas nie pilnuje, ale gdzie 
ktoś ucieknie z tego naturalnego więzienia? 
Jedyna droga Dźwiną do Kotłasu, tam stacja 
kolejowa, ale bez przepustki nie przyjmą na 
barkę, nie sprzedadzą biletu na jazdę pocią-
giem. Jesteśmy zesłańcami na zawsze.

nie budietie darmo kusZat’ 
Pajoka

Zesłańcy z Korgowej, jak i inni w łagrach 
syberyjskich zostali skazani na ciężką, wy-
niszczającą pracę nie za działalność poli-
tyczną czy poglądy polityczne. Państwo so-
wieckie potrzebowało taniej siły roboczej 
w zamian za prymitywny dach nad głową 
i głodowy przydział żywności. Stosowano 
typowo radziecką organizację pracy: podział 
na brygady na czele z brygadzistą, i długa 
droga, co najmniej 10 km do miejsca roboty. 
Po rozdaniu siekier, łopat i pił przystąpiono 
do wyrębu wyznaczonego odcinka lasu, co 
było najcięższą pracą.

Codziennie trzeba było iść dalej, machać 
siekierą, ciągnąć piłą lub kopać szpadlem. 
Cały dzień na nogach o chlebie ze zbożową 
kawą bez cukru (...) Roboty pilnuje stacha-
nowiec (...) piłkami obcinamy grube gałęzie... 
mężczyźni podcinają grube drzewa, które po-
tem obciosane i pocięte na bale pojadą rzeką 
(...) Drzewo zjeżdża traktorami na trasę (...) 
Ogromny traktor ciągnie pospinane sanie na-
ładowane drzewem (...) praca przy wyrębie 

lasu prymitywna (...) My robotnicy – niewol-
nicy, wykorzystywani bez reszty. I to jest 
czwarta dekada XX w. (...) Ręce nocą bolały 
od całodziennego odrzucania śniegu z toru 
sań i traktora na boki (...) Instrukcje udziela-
ne przez przewodnika przerywane były obe-
lgami wyciskającymi łzy z oczu: „wy, polskie 
pany, krwiopijcy, wy spaliście na dieńgach, 
nie umiecie rabotat’, ale my was nauczy-
my, nie będziecie darmo kuszat’ pajoka” (...) 
i groźbą tiurmy (więzienia) (...) spadł śnieg, 
mróz szczypie, przywieziono pimy (wojskowe 
buty) i fufajki (kurtki) nie zawsze właściwych 
rozmiarów (...) Za kilka dni pojedziemy na 
spław (...) wszyscy zdrowi mężczyźni i część 
kobiet (...) wyruszymy droga na Siewtrę. Tu 
z ustawionych na brzegu w wodzie buntów 
będziemy spychać drzewo do wody(...) pra-
cuję na równi z mężczyzną, trzeba bardzo 
uważać i tak manewrować drągiem, żeby 
nie ulec wypadkowi (...) Tymczasem w górze 
rzeki powstał zator i tworzy się ogromny nie-
regularny stos bali, z którym robotnicy nie 
mogli sobie poradzić. Rozerwano go dopiero 
dynamitem. Jedna z pracujących kobiet zgi-
nęła, bo znalazła się na balach porwanych 
nurtem rzeki. Już wszystkie bunty popłynę-
ły, koniec spławu (...) Rozkaz – na Wierchnią 
Korgowę myć stare baraki, mężczyźni będą 
budować nowe (...) Nareszcie więc jesteśmy 
pod dachem.

W dalszej części autorka opisuje noc sa-
motnie spędzoną w tajdze, zgubiła bowiem 
drogę, tracąc z oczu swoją grupkę wracają-
cych z pracy i prowadzonych przez przewod-
nika. Towarzyszył jej nocą pies przybłęda. 
Rano udało się jej dojść samotnie do posioł-
ka. Potem rozpoczęła się praca przy siano-
kosach, poprzedzona nauką niełatwej sztu-
ki koszenia. 

Wspomnienia zawierają też częste odwo-
łania do prostych rosyjskich sąsiadów. Do 
kołchoźników z pobliskiego kołchozu, na-
rzekających w szczerych rozmowach na ko-
lektywizację i wspominających dobre czasy 
prywatnej własności, krytykujących Stalina 
– czerwonego cara. Po wypowiedzeniu wojny 
ZSRR przez Niemców kołchoźnicy cieszyli się, 
mając nadzieję na lepsze życie. Kołchoźnicy 
zadowoleni z wybuchu tej wojny, czekają 
na Niemców, bo gorzej im nie mogło być już 
jak jest teraz. W zbrodnie Hitlera nie wierzą, 
bo gazety kłamią (...) czekają zmiany. Oni 

jeszcze dobrze nie znają Niemców (...) – ko-
mentuje Autorka wspomnień.

Dzięki kobietom z kołchozu, które dały 
zsylnym nasiona, można było zasiać tak 
upragnione warzywa na zupę. Sympatią 
Polaków cieszyła się też życzliwa im 
Rosjanka – kasjerka w sklepie, Gustia. 

Krańcowo odmienne są wspomnienia i od-
czucia odnoszące się do władzy zarządzają-
cej łagrem, stanowili ją funkcjonariusze so-
wieccy z NKWD. Zawsze kojarzeni ze stra-
chem przed aresztowaniem i wywiezieniem 
w nieznane, co mogło spotkać każdego za 
mimowolne słowa krytyki czy narzekanie. 
Częste pojedyncze przesłuchania prowa-
dzone przez dojeżdżających wyższych funk-
cjonariuszy zwanych korzunami, próby na-
mowy do donosicielstwa i groźby, czasem 
zakończone skazaniem na więzienie, a w 
konsekwencji śmierć – wszystko to wpisa-
ne było w ostrą walkę z przeciwnikami ide-
ologii komunistycznej. W kontekście tego za 
przykład niezwykłego patriotyzmu, nawet 
bohaterstwa trzeba uznać postawę trojga 
Polaków poniżej opisaną:

Nadszedł dzień 15 sierpnia, rocznica cudu 
na Wisłą. Wszyscy musieli iść do pracy, ale 
student drugiego roku medycyny i dwie ko-
biety nie poszły. Tego nie darowano. Na dru-
gi dzień przyjechało wyższe NKWD i po ba-
daniach (przesłuchaniach – przyp. red.) 
oskarżonych i wielu świadków, aresztowa-
li ich i wywieźli. Potem odbyła się rozpra-
wa sądowa, zostali skazani na ciężkie ro-
boty i słuch o nich zaginął. Zrobiło to nas 
okropne wrażenie.

Dokończenie w następnym numerze.
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Monografia Antoni Budny (1861-1943) właściciel dóbr Bychawa - Podzamcze i ceniony 
hodowca

Powrót Budnego
Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Bychawie

Podzamcze: dwór, las, obora, spichlerz. To 
miejsca, które w świadomości niektórych 
mieszkańców Bychawy są powiązane z na-
zwiskiem Antoni Budny. Jednak przeciętny 
mieszkaniec Bychawy i okolic o tej posta-
ci wie niewiele lub prawie nic. Na lakonicz-
ne wzmianki o wsparciu, jakiego udzielał 
Budny księdzu Antoniemu Kwiatkowskiemu, 
bychawskiemu proboszczowi w latach 
1900-1926, można trafić w publikacjach 
Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, 
tj. „Dziejach Bychawy” i „Ksiądz kanonik 
Antoni Kwiatkowski. Kapłan z wiary uczyn-
ny”. Ponadto, dzięki bychawskim regiona-
listom – Marii Dębowczyk, Markowi Kunie, 
Jackowi Majowi – Budny jako właściciel ma-
jątku w Bychawie doczekał się kilku arty-
kułów na łamach lokalnej prasy. Brakowało 
opracowań, materiałów, dzięki którym tę 
ważną dla Bychawy postać można by było 
poznać bliżej. Właśnie, brakowało, ale już 
nie brakuje.

W zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie dosłownie kilka dni temu poja-
wił się cenny dar w postaci obszernego opra-
cowania Antoni Budny (1861-1943) właści-
ciel dóbr Bychawa Podzamcze i ceniony ho-
dowca. Jest to rozprawa doktorska Moniki 
Głazik, napisana pod kierunkiem prof. 
Albina Koprukowniaka w Instytucie Historii 
UMCS. Autorka pracy, tę „białą plamę” na 
historii regionu zapełniła bogactwem wiedzy 

i unikatowych materiałów: dokumentów 
archiwalnych, zdjęć, map, analiz, wykre-
sów, dyplomów itp. Wiele z tych dokumen-
tów po raz pierwszy ujrzało światło dzien-
ne. Zainteresowany historią regionu czy-
telnik otrzymuje podane na przysłowiowej 
tacy kompendium wiedzy na temat posta-
ci Antoniego Budnego – ziemianina, dobre-
go menadżera i hodowcy oraz obraz i dzieje 
majątku – Bychawa na przełomie XIX i XX 
wieku. Autorka pracy wprowadza zacieka-
wionego czytelnika w dzieje szlacheckiego 
rodu Budnych herbu „Jastrzębiec”, przypo-
mina burzliwe losy majątku Bychawa w XIX 
wieku, a następnie opisuje zmiany wpro-
wadzane ręką ich ostatniego właściciela. 
Oczom czytelnika jawi się dynamiczny roz-
wój majątku, oparty na hodowlanej pasji 
właściciela. 

Biznes dziedzica z bychawskiego 
Podzamcza opierał się przede wszystkim 
na hodowli świń zarodowych. To one dawa-
ły mu pieniądze, które gwarantowały nie-
złe prosperity majątku, ale również uznanie 
wśród ziemian oraz stałe miejsce w prasie 
i międzywojennym piśmiennictwie hodowla-
nym. Z czasem nazwisko Budnego stało się 
głośne wśród hodowców, a określenia: „rasa 
Budnego” czy „świnia bychawska” weszły do 
słownictwa zootechnicznego. Hodował kil-
kusetkilogramowe, słoninowe świnie rasy 
wielkiej i średniej białej angielskiej, któ-
re budziły podziw wśród miejscowych, ale 
i ziemian, były nagradzane na wystawach, 
„chodziły” na jarmarkach.

Drugą hodowlaną pasją Budnego i waż-
nym hobby były konie. Wkrótce po zakupie 
bychawskiego majątku pojawiły się w nim 
piękne okazy półkrwi, zakupione od zaprzy-
jaźnionych hodowców. Najpierw hodował 
konie półkrwi angielskiej, doskonałe do re-
montu, jako sprawne, wytrzymałe i odporne 
na trudne kawaleryjskie warunki. Potem, po 
I wojnie światowej, także konie pełnej krwi 
angielskiej. Rozpoczął hodowlę od kilku im-
portowanych sztuk na początku lat 20. XX 
wieku, a po kilkunastu latach dorobił się 
kilkudziesięciu sztuk z rodowodami. Biorąc 
po pod uwagę liczbę klaczy zarodowych peł-
nej krwi angielskiej, Budny miał wyjątkowe 
szczęście u schyłku lat 30., XX w., uzupeł-
niając swoje stado w niezwykle udane kla-
cze i reproduktory z Anglii. Wówczas stał 
się jednym z największych polskich hodow-
ców koni pełnej krwi. Ze stadniny Budnego 
wychodziły doskonałe konie do remontu, 
jak również konie zarodowe i konie sporto-
we do wyścigów. Wzorem hodowców angiel-
skich Budny w nazewnictwie koni wpro-
wadzał nazwę posiadłości ziemskiej.  Stąd 
np. „Gwiazda Bychawy”, klacz półkrwi an-
gielskiej, ur. w 1901 r. Ogromne znaczenie 
prowadzonej przez Budnego hodowli koni 
uchroniło majątek przed parcelacją w okre-
sie międzywojennym. 

Każda kolejna karta opracowania bu-
dzi coraz większy szacunek dla dziedzica 
z Bychawy jako świetnego menadżera, dla 
jego niezwykłej intuicji, odważnej myśli, de-
terminacji w działaniu, opartej na gruntow-
nej wiedzy, a także różnorodnej aktywności. 
Dzięki takim przymiotom osobowości i wiel-
kiej pracowitości podupadające, zadłużone 
i zaniedbane dobra bychawskie „postawił 
na pierwszym miejscu”, a majątek Bychawa 
rozsławił również poza granicami. I tak, 
np. czytając rozdział pt. „Sukcesy stajni 
Budnego na torach wyścigów konnych i na 
wystawach” można autentycznie zaniemó-
wić z wrażenia!

Zapraszam do lektury!

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bychawie przy współpracy 
Bychawskiego Towarzystwa 

Regionalnego i Bychawskiego 
Centrum Kultury 

zapraszają na

 „Spotkanie 
z Antonim Budnym”

W programie: 

•	prezentacja	rozprawy	dr	Moniki	Głazik		
pt.  Antoni Budny (1861-1943) właści-
ciel dóbr Bychawa Podzamcze i cenio-
ny hodowca

•	regionalne wspomnienia, dyskusje 
przy kawie

•	niespodzianki.

23 kwietnia 2012 r. 
Światowy		Dzień		Książki		i	Prawa	

Autorskich 
Zapraszamy do kawiarni artystycznej 

„Złota	Lira”	w	BCK.	
Godz. 17.00

Społeczność Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie pożegnała przyjaciela szkoły

Zmarł pułkownik Czesław Ponieważ
Dnia 13 marca 2012 r. zmarł przyja-

ciel całej społeczności Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie – 
płk Czesław Ponieważ – prezes Zarządu 
Głównego Batalionów Chłopskich 
w Lublinie. Fundator tablicy pamiątko-
wej BCH umieszczonej w holu naszej szko-
ły, wnioskodawca o Medal „Pro Memoria”, 
którym udekorowano sztandar gimnazjum 
oraz medali „Opiekunowie Miejsc Pamięci 
Narodowej”.

Czesław Ponieważ, ps. ,,Kabłączek” 
urodził się w 1925 r. w Krzczonowie. 
Podczas okupacji uczęszczał na taj-
ne komplety z zakresu szkoły rolniczej. 
W Batalionach Chłopskich działał od grud-
nia 1942 r., żołnierz plutonu „Rysieckiego” 

(Wacław Cioczek) z placówki Krzczonów 
obwód Lublin, elew szkoły podoficerskiej, 
uczestnik wielu akcji zbrojnych i sabotażo-
wo - dywersyjnych.

Podczas akcji ,,Burza” walczył z Niemcami 
w Zastawiu pod Żukowem (24.07.1944 r.), 
gdzie był dwukrotnie ranny. Od 1946 r. 
w Wojsku Polskim. W latach powojennych był 
represjonowany i prześladowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa (w 1952 r. więziony w aresz-
cie WUBP w Lublinie). Podpułkownik w sta-
nie spoczynku, działacz Stowarzyszenia 
Byłych Żołnierzy Batalionów Chłopskich 
w Lublinie. Wielokrotnie odznaczony dzia-
łacz społeczny.

W uroczystości pogrzebowej płk. Czesława 
Ponieważa uczestniczyli przedstawiciele 

uczniów i nauczycieli wraz z pocztem sztan-
darowym szkoły.

Cześć jego pamięci!

18 stycznia br. w Mińsku Mazowieckim zmarł Roman Siuda (1927-2012), lekarz laryngolog, 
który swoje dzieciństwo spędził w Bychawie. Tutaj ukończył szkołę powszechną i był 
jednym z pierwszych maturzystów bychawskiego liceum.

Szkic do portretu pierwszego 
bychawskiego maturzysty

Anna Kamińska

Roman Siuda urodził się 17.06.1927 r. 
w Bychawie. Tutaj w 1949 roku ukończył 
Liceum Przyrodnicze (obecnie ZS im. ks. 
A. Kwiatkowskiego) i zdał egzamin dojrzało-
ści. W latach 1949-1955 studiował na wy-
dziale lekarskim w Lublinie i w 1956 r. zrobił 
specjalizację z laryngologii I stopnia.

Pracę zawodową rozpoczął na sta-
nowisku kierownika ośrodka zdrowia 
w Radzyniu Podlaskim, gdzie pracował do 
1966 r., a następnie przeniósł się do Mińska 

Mazowieckiego. Tam mieszkał do końca 
życia. W latach 1967-1973 pracował jako la-
ryngolog w Fabryce Urządzeń Dźwigowych, 
a w latach 1974-1978 w Przychodni 
Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim, 
gdzie został zastępcą dyrektora ZOZ ds. 
lecznictwa. Od 1979 roku był kierownikiem 
Rejonowej Przychodni Specjalistycznej, aż 
do 1992 roku, kiedy to przeszedł na emery-
turę. Do 2005 roku pracował w niepełnym 
wymiarze godzin.

Przez cały okres działalności zawodowej 
realizował się w wybranej dyscyplinie – la-

ryngologii, całym sercem służąc pa-
cjentom, często ratując im nie tyl-
ko zdrowie, ale i życie. Był również 
zaangażowanym społecznikiem. 
Brał udział w tworzeniu i pracach 
Komisji Zdrowia ZUS w Radzyniu 
Podlaskim, był przewodniczą-
cym Komisji Zdrowia w Mińsku 
Mazowieckim. Za pracę zawodową 
i działalność społeczną dr Roman 
Siuda był wielokrotnie odznaczony 
i wyróżniony. Otrzymał m.in. Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz od-
znaki – za wzorową pracę w służbie 
zdrowia, za zasługi dla wojewódz-
twa siedleckiego i złotą odznakę za-
służonego dla ZUS.

Przeszedł kolejne szczeble awan-
su zawodowego aż do emerytury, 
umiejętnie łącząc pracę zawodową 
z życiem rodzinnym, w którym re-
alizował się jako zapobiegliwy mąż 
i troskliwy ojciec dwojga dzieci, a na 
koniec życia jako oddany wnuczę-
tom dziadek.

Jako zapalonemu wędkarzowi najlepiej 
mu odpowiadało jezioro Mielno niedaleko 
pól grunwaldzkich. 

Roman Siuda często odwiedzał rodziców 
w Bychawie, tu był jego dom rodzinny – miał 
tu wielu przyjaciół i znajomych, z którymi 
do ostatnich chwil swojego życia utrzymy-
wał bliski kontakt. Latem w 2011 r. odwie-
dził rodzinne strony po raz ostatni.

Był zawsze skromnym człowiekiem, ale 
z dużym poczuciem humoru. Nie tylko dla 
pacjentów, ale i całkiem nieznanych mu 
ludzi.

Czy Roman Siuda spełnił wszystkie swo-
je marzenia w ciągu 84 przeżytych lat? 
Wszystko wskazuje, że los go nie zawiódł. 
Niech więc pamięć i wspomnienia o tym 
wspaniałym lekarzu i życzliwym człowieku 
pozostaną z nami na lata.

Od redakcji: O klasie Romana Siudy 
w bychawskim liceum pisaliśmy w „Głosie 
Regionalistów” nr 3/2006 (dodatek do 
„Głosu Ziemi Bychawskiej” nr 5/2006). 
Egzemplarze archiwalne dostępne na stro-
nie www.bychawa.pl > gazeta. 

Autorka nekrologu, Anna Kamińska, jest 
siostrzenicą śp. Romana Siudy. Urodziła się 
w Bychawie, obecnie mieszka w Lublinie.Bychawa, klasa I liceum, rok szkolny 1947-48. Fotografia z archiwum 

redakcji, udostępniona przez Aleksandrę Stępień.
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Malarski powiew wiosny...
Krzysztof Dyś, kierownik filii bibliotecznej 

w Starej Wsi Pierwszej

W dniu 15 marca wiosna na dobre zago-
ściła w Starej Wsi za sprawą pani Honoraty 
Kucharskiej i jej koleżanek. Zgodnie z wcze-
śniejszą zapowiedzią w filii bibliotecznej 
w Starej Wsi Pierwszej odbył się wernisaż 
wystawy grupy malarskiej z Niedrzwicy 
Dużej.

Pani Honorata opiekuje się grupą malar-
ską powstałą w 2005 roku w Niedrzwicy 
Dużej. Zajęcia w formie warsztatów i plene-
rów prowadzone są w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy 
Dużej. Uczestniczą w nich głównie kobie-
ty w wieku od 7 do 75 lat, które zapragnęły 
stworzyć coś dla siebie i  środowiska w któ-
rym żyją. Grupa wielokrotnie prezentowała 
swoje prace na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych.

Panie Honorata Kucharska, Teresa 
Dziekanowska, Grażyna Boczkowska-
Śpiewak i Zofia Paluch podczas spotkania 
w starowiejskiej bibliotece z pasją opowia-
dały o niezwykłej przyjemności płynącej 
z malowania, natomiast uczestnicy werni-
sażu przynajmniej na chwilę zapomnieli o 
codziennych obowiązkach. Wszyscy podzi-
wiali i zazdrościli talentu.

Obrazy rozbudzały wyobraźnię... zima 
odchodząca w blasku zachodzącego słoń-
ca, pierwsze tulipany włożone do wazonu 
ręką malarki, tajemnicza kobieta ukryta 
w wiosennych kwiatach czy szum morza na 
pięknej plaży... dzieła sztuki... blask świec, 
lampka wina… chwilo trwaj.

Było to drugie spotkanie ze sztuką 
w Starowiejskiej Galeryjce ,,Lazur”. Kolejne 
w planach.

Wystawę można oglądać jeszcze przez cały 
kwiecień. Zapraszamy wszystkich a szcze-
gólnie tych, którzy myślą, że biblioteka to 
tylko książki. Tymczasem każdy znajdzie tu-
taj coś dla siebie: książki, obrazy, Internet, 
tenis stołowy i wiele innych możliwości. 
Biblioteka jest otwarta dla wszystkich bez 
wyjątku. Jesteśmy otwarci na  propozycje 
kolejnych ,,kulturalnych spotkań”.

Moje wrażenia
Pasja, choćby 
taka najmniejsza, 
uskrzydla

Teresa Sadło

15 marca 2012 r., Stara Wieś Pierwsza, 
godzina siedemnasta z minutami. 
Malarki z grupy malarskiej z Niedrzwicy 
Dużej dotarły troszkę spóźnione do gale-
ryjki „Lazur” w naszej starowiejskiej bi-
bliotece. Przy kawie, herbatce i ciastecz-
ku kilkanaście osób podziwiało twór-
czość tej grupy malarskiej. Przeważające 
motywy to: kwiaty, pejzaże, portre-
ty, konie i in. Po krótkim wstępie Pana 
Krzysia, głos zabrała pani Honorata 
Kucharska, która opowiedziała o swojej 
pasji jaką jest malarstwo; o wieczornych 
spotkaniach, które odbywają się w każ-
dy wtorek w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej; 
o wyjazdach na plenery i o tym, że ma-
lowanie to nic trudnego, trzeba tylko to 
polubić. Trochę trudno mi uwierzyć, że 
to takie proste, może kiedyś spróbuję 
i przekonam się sama...

Gdy poznaliśmy panie trochę lepiej, 
okazało się, że nie tylko malują, ale mają 
wiele innych zainteresowań, np. taniec, 
śpiew, sutasz, frywolitka i jeszcze dłu-
go można by wymieniać. Jestem pełna 
podziwu dla pani Honoraty, za prowa-
dzenie z taką energią i pasją tej grupy 
malarskiej.

Honorata Kucharska, Krzysztof Dyś, Teresa Dziekanowska

Grażyna Boczkowska-Śpiewak i Zofia Paluch Barbara Cywińska

A’propos współpracy bychawsko-francuskiej

Baranek czy zając?
czyli jak wygląda Wielkanoc we Francji

Katarzyna Boruch-Golus

Wielkanoc czyli Zmartwychwstanie 
Pańskie to najstarsze i najważniejsze 
święto obchodzone przez chrześcijan na 
całym świecie. W każdym kraju, a na-
wet jego regionie, obowiązuje inna tra-
dycja związana z Wielkanocą i jest ona 
celebrowana na wiele różnych sposobów. 
Także w Francji te same obrzędy wyglą-
dają nieco inaczej w różnych regionach 
tego kraju.

Zając Wielkanocny
Według legendy każdego dnia we Francji 

słychać było dzwony, które zapraszały 
wiernych do uczestnictwa we mszy świę-
tej. Działo się tak codziennie za wyjątkiem 
trzech dni: Wielkiego Czwartku, Wielkiego 
Piątku i Wielkiej Soboty. Wtedy wszystkie 
dzwony milkły. W tym czasie dzwony od-
bywały ponoć podróż do Rzymu, aby uzy-
skać błogosławieństwo. Podczas powrotu 
w Wielką Niedzielę dzwony gubiły i rozrzu-
cały w domach i w ogrodach jajka. Na po-
czątku jajka nie były kolorowe, z czasem za-
częto je barwić. 

Natomiast zgodnie z tradycją panują-
cą w Alzacji to zając roznosi kolorowe jaja. 
Dzieci z niecierpliwością oczekują Wielkiej 
Niedzieli, kiedy będą mogły zdobyć jaj-
ka przyniesione przez zająca. Wcześniej 

dzieci muszą wykonać gniazdka ze słomy 
lub mchu, które rodzice ukryją w domu lub 
ogrodzie i do tych gniazdek zając wrzuci jaj-
ka. Dziś zając przynosi czekoladowe figurki 
przyjmujące różne formy, nie tylko jajka, ale 
także kurczaczki, dzwonki, rybki oraz za-
jączki. Jest to jeden z nielicznych zwycza-
jów, które przetrwały w całej Francji.

Baranek Wielkanocny
Baranek jest symbolem wierności i posłu-

szeństwa. W religii chrześcijańskiej sym-
bolizuje Jezusa Zmartwychwstałego. Nie 
może go zabraknąć na żadnym stole. We 
Francji baranek pojawia się w postaci cia-
sta w kształcie owieczki, które nazywa-
ne jest Osterlammele lub Lamala. Ciasto to 
w swoim składzie musi zawierać duże ilo-
ści jajek. Dawniej były to jajka zbierane 
przez okres Wielkiego Postu, kiedy to spo-
żywanie jaj było zakazane. Wielkanoc była 
okazją do wykorzystania wszystkich jajek 
do tego ciasta. Baranek zazwyczaj był ude-
korowany żółto-białą chorągwią (symbol 
Watykanu). Nieco inaczej wyglądał baranek 
z Alzacji, który miał chorągiew czerwono-
-białą. Baranek mógł też być udekorowa-
ny czerwoną kokardą zawiązaną na szyi. 
Według tradycji ciasto w kształcie baran-
ka ofiarowywał w Wielkanoc narzeczony 
swojej narzeczonej. Baranka otrzymywa-
ły również dzieci po powrocie z niedzielnej 

mszy. W Ardenach nie piecze się baranka. 
Tamtejsze ciasto także zawiera dużo jajek, 
jest słodkie i wygląda jak chleb. Kroi się go 
na plastry, moczy w mleku i jajkach, a na-
stępnie smaży na maśle do uzyskania złoci-
stego koloru.

Potrawy Wielkanocne
We Francji podczas Świąt Wielkanocnych 

na stole pojawia się ciasto – baranek wiel-
kanocny oraz dużo czekolady, co jest atrak-
cją szczególnie dla dzieci. Z mięs podawana 
jest pieczona jagnięca noga oraz bardzo tłu-
sta szynka wieprzowa. Szynkę marynuje się 
z ziołami i czosnkiem zgodnie z burgundzką 
tradycją. Poza tym spożywa się jajka w każ-
dej postaci na przykład jako omlet lub na 
twardo. Omlet świąteczny zwany Oumelato 
przygotowywany jest z jajek, ziół oraz pla-
strów kiełbasy.

Prezenty Wielkanocne
We Francji jak również w Niemczech, 

Austrii i Szwajcarii Wielkanoc jest uwa-
żana za coś w rodzaju drugiego Bożego 
Narodzenia, dlatego ludzie chętnie obdaro-
wują się prezentami.

Przepraszam, gdzieś tutaj jest 
promocja?

Młodzieżowa Inicjatywa Kulturalna

Tak! A oprócz tego wyprzedaż i niespo-
dzianki dla całej rodziny. Wszystko za 
darmo!

W pewien sobotni wieczór Młodzieżowa 
Inicjatywa Kulturalna postanowiła stwo-
rzyć coś zwykłego, ale jakże sprawdzonego 
w naszej bychawskiej społeczności.

MIK zorganizował akcję plakatowania 
miasta. A co na plakatach? Proste pytania 
skierowane do mieszkańców: Czy chciałbyś 
dostać darmowy prezent? Może wyprzedaż? 
Chcesz darmowej degustacji potraw? Chcesz 
zobaczyć coś ciekawego? I inne podchwytli-
we pytania, które można było potraktować 
z przymrużeniem oka.

Na co da się skusić ludzi? Jasne, że na 
darmowe granty! Dlatego słowa klucze (wy-
przedaż, promocja, darmowe...). I tak kil-
kadziesiąt osób zaprosiliśmy w pierwszy 
dzień kwietnia na parking za Bychawskim 
Centrum Kultury, a tam co? Zero, nic, nul.

A co na to MIK?
PRIMA APRILIS!!!
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Zorganizowaliśmy dzień otwarty 
dla przedszkolaków

Małgorzata Rapa

12 marca w naszej szkole gościliśmy 
dzieci z Przedszkola Samorządowego 
nr 1 w Bychawie. W zajęciach przygo-
towanych przez nauczycielki edukacji 
wczesnoszkolnej wzięła udział ponad set-
ka dzieci.

Pani dyrektor, Małgorzata Tudrujek ser-
decznie powitała miłych gości. Następnie 
poszczególne grupy przedszkolaków zostały 
zaproszone do  sal lekcyjnych.

Pierwsza grupa uczestniczyła w zaję-
ciach literacko – plastycznych w klasie trze-
ciej przygotowanych przez panie Jolantę 
Stoczkowską i Małgorzatę Grabczyńską. 
Przedszkolaki wysłuchały fragmentu bajki 
pt. „Wilk i owce”, następnie wspólnie z trze-
cioklasistami układały zakończenia opo-
wieści, a na koniec z małą pomocą star-
szych kolegów wykonały papierowe sylwety 
owieczek.

Drugą grupę zaprosili pierwszoklasiści 
na zajęcia interaktywne „Bawiąc się z ICT 
poznaję świat” przygotowane przez panie 
Dorotę Drążek i Elżbietę Małecką. Goście 
mieli możliwość obejrzenia i porównania 
podręczników dla klasy I w wersji papierowej 
i elektronicznej tzw. multibook’a. Następnie 
wykonywali zadania interaktywne przygo-
towane przez wirtualnych bohaterów pod-
ręcznika – Polę i Oskara. Zachwyt wzbudził 
również mikroskop cyfrowy, dzięki któremu 
dzieci mogły oglądać rozmaite przedmioty 
z najbliższego otoczenia.

Grupa trzecia została zaproszona do kla-
sy drugiej, gdzie odbyły się zajęcia mu-
zyczno- ruchowe przygotowane przez pa-
nie Małgorzatę Gąbkę i Małgorzatę Rapę. 
Przedszkolaki razem z drugoklasistami 

pląsały w takt muzyki przy zabawach: 
„Iskierka przyjaźni”, „Taniec z żabką”, 
„Pomachaj do mnie”, „Na zielonej łące”, 
„Zaczarowana paczka”. 

Czwarta grupa gościła u pierwszoklasi-
stów na zajęciach przyrodniczo- artystycz-
nych przygotowanych przez panie Sławomirę 
Wrzesińską i Bożenę Wardę. Oglądając pre-
zentację multimedialną i inscenizację, mali 
goście mogli dowiedzieć się jakie gatunki 
biedronek występują w Polsce i poznać bu-
dowę ciała tego owada. Następnie bawili się 
przy piosence ”Biedroneczki” i wykonali pa-
pierowe biedronki.

Piąta grupa wzięła udział w zajęciach 
przyrodniczych pt. „Co widzimy w środ-
ku liścia?” przygotowanych przez panie 
Bożenę Szwałek, Zofię Fijołek i Małgorzatę 
Grabczyńską w klasie II. Tutaj przedszkolaki 
miały możliwość poznawania budowy liścia 
przy pomocy lupy i mikroskopów. Obrazy 
widziane przez mikroskopy elektronicz-

ne przenoszone były na ekra-
ny laptopów, 

co dawało możliwość oglądania poszczegól-
nych elementów liścia w dużym powiększe-
niu. Podsumowaniem zajęć była praca po-
legająca na narysowaniu obiektu wcześniej 
oglądanego pod mikroskopem.

Szósta grupa udała się do pracowni kom-
puterowej, gdzie zajęcia dotyczące podsta-
wowej obsługi komputera przygotowały pa-
nie Anna Rymarz i Małgorzata Korba. Na 
tych zajęciach przedszkolaki mogły ćwiczyć 
umiejętność liczenia poprzez gry i zabawy 
komputerowe, kolorowały obrazki według 
podanej instrukcji oraz układały puzzle. 

Po zajęciach w salach lekcyjnych każda 
z grup odbyła spacer po szkole. Odwiedzając 
świetlicę szkolną nasi goście otrzymali upo-
minki w postaci kwiatów wykonanych tech-
niką origami, przygotowanych przez panie 
Teresę Czajkę i Alinę Doroszewską w ra-
mach zajęć świetlicowych.

Miłym akcentem kończącym wizytę przed-
szkolaków w naszej szkole było wręczenie 
maluchom słodkich upominków przez przed-
stawicieli Samorządu Uczniowskiego, które-
go opiekunką jest pani Dorota Piskorska.

Cała impreza została uwiecz-
niona  na fotografiach wy-

konywanych przez pa-
nie Małgorzatę Korbę 
i Krystynę Kostrzewską.

Dziękujemy Pani 
Dyrektor Przedszkola 
Samorządowego nr 1 

w Bychawie 
oraz Gronu 

Pedagogicznemu za 
życzliwą odpowiedź na 
zaproszenie do udziału 

w Dniu Otwartym.

Dyrektor Szkoły 
Podstawowej 

w Bychawie i na-
uczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej.

Nowe lokalne strony www 

www.przedszkoleniepublicznebychawa.pl

Prosimy o zgłaszanie nowych stron z naszej gminy do 
redakcji e-mail: gazeta@bychawa.pl

www.mikbck.blogspot.com

XXXV konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież  zapobiega pożarom”

Ola Żak zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego

Paweł Winiarczyk

Etap powiatowy tego konkursu odbył się 
28 marca 2012 r. w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. 
W konkursie wzięło udział 18 finalistów 
z sześciu gmin z terenu powiatu Lubelskiego, 
w tym również uczestnicy z gminy Bychawa.

Miło nam poinformować, że Aleksandra 
Żak z Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie zajęła pierwsze miej-
sce w kategorii gimnazjum i zakwalifikowa-
ła się do etapu wojewódzkiego. Gratulujemy!

Michał Filipek z Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego zajął drugie miejsce 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, zaś 
Ania Stanicka – trzecie miejsce w kategorii 
szkół podstawowych.

Nagrody ufundował Starosta Lubelski, 
a w jego imieniu wręczał je st. bryg. 
Witold Zborowski, zastępca komendan-
ta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Mieczysław Dziura, sekretarz Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Lublinie.

Zostańcie przyjaciółmi 
szkoły w Zaraszowie

Zwracamy się z prośbą do mieszkań-
ców gminy Bychawa o przekazanie 1% 
podatku na rzecz Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie, która od 1 września 2012 
roku będzie szkołą prowadzoną przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Zaraszów i Okolic. Liczymy na zrozumie-
nie naszej sytuacji.

My, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy 
Zaraszowa i okolic w sytuacji likwidacji na-
szej szkoły z długotrwałą tradycją i wyso-
kim poziomem nauczania podjęliśmy wiel-
kie wyzwanie – stworzenie nowej szkoły, 
dzięki której dzieci będą mogły kontynu-
ować naukę w swoim środowisku, a wieś 
zachowa tożsamość i perspektywę rozwo-
ju. Uczniowie będą pobierać naukę bezpłat-
nie. Dlatego prosimy Państwa o wsparcie 

finansowe naszego przedsięwzięcia poprzez 
przekazanie 1% podatku. Uzyskane wspar-
cie przeznaczymy na rozwój bazy dydak-
tycznej szkoły(zakup tablicy multimedial-
nej) oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej 
szkoły (dodatkowe zajęcia z rytmiki, języka 
angielskiego, zajęć komputerowych w przed-
szkolu), a także dofinansowanie dożywiania 
dzieci.

Gwarantujemy w naszej szkole przyjazny 
i rodzinny klimat, indywidualne traktowa-
nie każdego dziecka w mało licznej klasie, 
wykwalifikowaną i dobrze przygotowaną 
kadrę pedagogiczną, traktującą swoją pra-
cę jako pasję i powołanie. Liczymy, że na-
sze argumenty zachęcą Państwa nie tylko 
do przekazania 1% podatku, ale także do 
zapisania swojego dziecka do naszej szkoły.
Zapraszamy i z góry dziękujemy.
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Gorąca informacja ze strony www.zsz.bychawa.pl

Nie będzie łączenia „Hubala” 
z „Kwiatkiem”!

 Starostwo Powiatowe w Lublinie wycofa-
ło się z projektu, który zakładał rozwiąza-
nie naszej szkoły i włączenie jej do Zespołu 
Szkół im ks. Antoniego Kwiatkowskiego. 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie 
głosy poparcia, jakie otrzymaliśmy od 

mieszkańców Bychawy i okolic. Gorąco dzię-
kujemy Rodzicom za wszelkie starania, jakie 
podjęli, aby nie doszło do rozwiązania szko-
ły. Dzięki temu „Hubalowa legenda” nie pój-
dzie w zapomnienie i 1 października 2012 
r. po raz kolejny zabrzmi w murach naszej 

szkoły. Cieszymy się, że major „Hubal”, czło-
wiek „który nikomu się nie kłaniał, o awanse 
nie dbał” i poświęcił swoje życie Ojczyźnie, 
będzie nadal wzorem dla kolejnych 
roczników uczniów naszej szkoły.

SP
 Z

ar
as

zó
w

SP
 B

yc
ha

w
a

ZS
Z 

„H
ub

al
”

Głos Ziemi Bychawskiej2012/04/06Głos Ziemi Bychawskiejstr. 22 nr 3 (232) 2012 str. 23

mailto:gazeta@bychawa.pl


Alojzy Pierwiosnek (Adrian Różycki)  i Marzanna (Klaudia Stec)

Wiosna przyszła do gimnazjum
Zbigniew Milanowski

Przybyła do naszego gimnazjum zgodnie 
z kalendarzem 21 marca i… totalnie zmie-
niła tego dnia misternie ułożony plan zajęć 
w szkole, wyludniła sale lekcyjne, a wszyst-
kich uczniów spragnionych jej widoku zgro-
madziła w hali sportowej. W okolicy godzi-
ny 9.00 wytropił ją dla wszystkich Alojzy 
Pierwiosnek (Adrian Różycki), który zdema-
skował Marzannę (Klaudia Stec) w krótkiej 
scence rodzajowej.

Wiosna poprzebierała nauczycieli 
i uczniów w swoje barwy, tchnęła wszystkim 
dobry nastrój do zabawy i wybrała swoje 
Miss Wiosny. Kontrolowany pochód wiosny 
w gimnazjum obserwowali i w miarę potrzeb 

wskazywali jej drogę wychowawcy klas I i II. 
Pani Beata Kot jako nimfa wiosenna była jej 
główną orędowniczką. Zachęcała wszyst-
kich do wspólnej zabawy. Odpowiedzialny 
za postępy wiosny tego dnia w szkole byłem 
również ja – piszący te słowa.

Współpracowali z nami wszyscy: ucznio-
wie, nauczyciele, wychowawcy klas, perso-
nel szkolny, szkolna służba zdrowia, dyrek-
cja, rodzice i… osoby zaprzyjaźnione. Dzięki 
zaangażowaniu wszystkich, ten dzień był 
radosny, kolorowy i ważny. Wybraliśmy 
Miss Gimnazjum, pobiliśmy kilka rekordów 
szkolnych w różnych dyscyplinach, roze-
graliśmy także mecz charytatywny w piłkę 
siatkową pomiędzy nauczycielkami i uczen-
nicami (wynik 0:3) Cel meczu jak zwykle był 

szczytny – wsparcie rodzin uczniów będą-
cych w trudnej sytuacji materialnej przed 
świętami.

21 marca Wiosna była w szkole od godz. 
8:00 do 14:00. Niektórzy chcieli zatrzymać 
ją jeszcze dłużej. Za rok gimnazjum też 
otworzy jej swoje drzwi.

Ps. Dzień Wiosny spełnił też walory profi-
laktyczne i wychowawcze. Nikt w tym dniu 
nie poszedł na tzw. ,,wagary”. I to jest nasz 
sukces pedagogiczny.

Nauczyciele odpowiedzialni za przygo-
towanie Dnia Wiosny w szkole – Beata Kot 
i Zbigniew Milanowski

Pani Beata Kot jako nimfa wiosenna. Pracowała w pocie czoła przybrana w piękny 
wiosenny kapelusz. Zachęcała wszystkich do wspólnej zabawy.
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Bychawski „Mam talent”
Mirosława Spust

II Przegląd Dziecięcych Talentów od-
był się w deszczową sobotę, 31 marca 
w Bychawskim Centrum Kultury. Dzieci 
zaprezentowały umiejętności wokal-
ne i recytatorskie, grę na gitarze, ta-
niec współczesny z wstążką, taniec hip-
-hop, zabawę z hula-hop oraz układy ta-
neczne do piosenek. Imprezę zorgani-
zowało Przedszkole Samorządowe nr 
1 w Bychawie, a patronat nad nią objął 
Burmistrz Bychawy. 

Wszyscy mali uczestnicy II Przeglądu 
Dziecięcych Talentów byli uśmiechnięci 

i podekscytowani. Równie mocno występy 
swoich dzieci i wnuków przeżywali licznie 
przybyli rodzice i dziadkowie.

Przegląd rozpoczął Burmistrz Bychawy, 
Janusz Urban. Życzył wszystkim udanych 
występów oraz dobrej zabawy. Zachęcał 
również do uczestniczenia w tej imprezie 
w przyszłym roku.

Po wystąpieniu burmistrza rozpoczę-
ły się prezentacje umiejętności dzieci z na-
stępujących placówek: Szkoła Podstawowa 
w Bychawie, Szkoła Podstawowa im. K. 
Koźmiana w Bychawce, Szkoła Podstawowa 
w Starej Wsi Drugiej oraz Samorządowe 
Przedszkole nr 1 w Bychawie.

Występy oceniało jury w składzie: prze-
wodnicząca, Anna Stacharska oraz człon-
kowie: Krzysztof Mendykowski, Aneta Spust 
i Bożena Spust.

Po burzliwej naradzie jury wyróżni-
ło następujące osoby: Klaudię Dulniak, 
Kingę Szewczyk, Natalię Frączek, Laurę 
Kwietniewską, Łucję Marczak i Karolinę 
Korpysa. Następnie przewodnicząca jury 
wyczytała osoby nominowane do udzia-
łu w ogólnopolskim festynie „W Krainie 
Pierogów” Bychawa 2012. Są to: Gabriela 
Hanaj, Marysia Mituła, Mateusz Sprawka, 
Kinga Kłos oraz najstarszy finalista, Hubert 
Bukowski. Wszystkim osobom wyróżnio-
nym i laureatom zostały wręczone nagro-
dy w postaci pluszaków. Na koniec wszyscy 
uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Każde dziecko otrzymało dyplom 
uczestnictwa oraz upominki ufun-
dowane przez Burmistrza Bychawy, 
Dyrektora Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie oraz sponsorów: 
Wydawnictwo MAC-Edukacja i sklep 
„Biedronka”.

Zapraszamy do udziału w III Przeglądzie 
Dziecięcych Talentów w przyszłym roku!

Laureaci 
Stypendium 
Starosty

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 
Lubelskiego, starosta Paweł Pikula oraz 
Sławomir Zygo, przewodniczący Rady 
Powiatu w Lublinie wręczyli uczniom, 
którzy osiągają najlepsze wyniki w na-
uce i sporcie stypendia. Z bychawskich 
szkół średnich „Stypendium Starosty 
Lubelskiego” za wyniki w nauce otrzymali:

Aleksandra Wielgus uczennica kla-
sy III a Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, 
Piotr Gozdal uczeń klasy III b Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Tomasz 
Maj uczeń klasy IV Technikum w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. 
Dobrzańskiego w Bychawie. Gratulujemy!

Pierwszaki powitały wiosnę
Elżbieta Małecka

Wiosna to piękna pora roku. Cieszy nas 
radosny świergot ptaków, powrót bocianów 
krążących nad domami i pierwsze wiosen-
ne kwiaty wychylające spod śniegu swoje 
główki.

Uczniowie klasy I d Szkoły Podstawowej 
w Bychawie postanowili uroczyście powitać 
wiosnę. Poprosili o pomoc swoich rodziców. 
21 marca w czasie zajęć pod czujnym okiem 
rodziców wykonali marzannę i przygoto-
wali bardzo smaczne i kolorowe kanapki, 
owocowe koreczki i sałatki. Noże, deseczki 
i małe zwinne rączki poszły w ruch. Jajka 
zamieniły się w kolczaste jeżyki, rzodkiewki 
w małe myszki, a kanapki uśmiechały się 
do dzieci. Po przygotowaniu posiłku ucznio-
wie wzięli zimową pannę, kolorowe kwiat-
ki, wykonane z papieru bociany i wesołym 
korowodem przeszli przez miasto, aby udać 
się nad pobliską rzekę. Tam z wielką rado-
ścią pożegnali zimę, paląc kolorową kukłę. 

Z piosenką na ustach i radosnymi okrzyka-
mi mali wędrowcy wrócili do klasy.

. Apetyt dopisywał wszystkim, z tale-
rzy szybko zniknęły wiosenne przysmaki. 

Żadnej „myszce” nie udało się uciec. Niech 
króluje wiosna, dobra i radosna!

Młoda miłośniczka historii
mg

W ostatnich latach konkursy przed-
miotowe organizowane przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty są szczególnie szczę-
śliwe dla uczniów Szkoły Podstawowej 
w Bychawie. W bieżącym roku szkoła 
może kolejny raz pochwalić się wyjątko-
wym sukcesem z konkursu historycznego. 
Aneta Głaz, uczennica kl. VI b uzyskała 
tytuł laureata.

Sukces ten gwarantuje jej ocenę ce-
lującą z historii i zwalnia ze sprawdzia-
nu dla szóstoklasisty. Do konkursu 
uczennicę przygotowywała nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Bychawie, p. Ewa 
Kaźmierak.

Należy przypomnieć, że w poprzednim 
roku, podobny sukces odniosła Katarzyna 
Lech – laureatka oraz Emil Pausz 
– finalista.

Uczennicy Anecie Głaz gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Grupa Motylki z Samorządowego Przedszkola w Bychawie

Gabriela Hanaj wyrecytowała 
Samochwałę  Jana Brzechwy
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1% 
Nie zapomnijmy 
skierować swojego 1% 
dla potrzebujących 
wsparcia mieszkańców 
gminy Bychawa
•	 OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć 

z Pomocą” KRS: 0000037904, 
w rubryce „Informacje dodatkowe” 
Kornelia Sowiło

•	 OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” KRS: 0000037904, 
w rubryce „Informacje dodatkowe” 
Jan Karol Barszcz

•	 OPP: Fundacja Serce Dziecka 
im. Diny Radziwiłłowej KRS: 
0000266644, a w polu „Informacje 
dodatkowe” Zuzanna Mazurkiewicz

•	 OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” KRS: 0000037904, 
a w polu „Informacje dodatkowe” 
Alan Ciężak.

OGŁOSZENIA

USC informuje
w okresie od 07.03.2012 r. do 30.03.2012 r.

zarejestrowano: 
Akty zgonów

1. Mazur  Henryk  Leśniczówka lat 73
2. Marczewska Janina Iżyce lat 94
3. Grzeszczyk  Halina  Krzczonów Trzeci lat 52
4. Paluch Irena  Lublin lat 82
5. Sowa Zygmunt  Kiszki lat 53
6. Wereńska Czesława  Gałęzów-Kolonia Druga lat 82
7. Prajsnar Stanisław Wola Gałęzowska  lat 65
8. Murak Jan  Podzamcze lat 76
9. Maj Henryk  Wola Duża lat 62
10. Kozak Jan Kowersk lat 88
11. Kamieniarz Stanisław  Gałęzów  lat 76
12. Adamiak Stanisław  Kosarzew Stróża lat 92
13. Pawelec Marianna  Olszanka  lat 86
14. Juszka Jerzy  Chmiel Pierwszy lat 83 

Opracowała Regina Skoczylas – Kierownik USC w Bychawie

Zachęcamy do rekla-
mowania swoich usług 
na łamach „Głosu Ziemi 
Bychawskiej” i na stronie 
www.bychawa.pl w dzia-
le ogłoszeń drobnych. Od 
stycznia ogłoszenia drob-
ne do 160 znaków publiko-
wane są bezpłatnie. Treść 
ogłoszenia można wrzu-
cać do skrzynki znajdują-
cej się w Punkcie Obsługi 
Interesanta w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie. 
Można również wypeł-
nić formularz elektronicz-
ny i przesłać go na ad-
res reklama@bychawa.pl. 
Formularze można pobrać 
ze strony www.bychawa.pl 
> gazeta > ogłoszenia drob-
ne. Są również dostępne 
w redakcji oraz w Punkcie 
Obsługi Interesanta. 

Glazurnik – doświadczenie(certyfikat fachowca, dyplo-
my) własny sprzęt podejmie współpracę –wykończenia 
wnętrz, glazura, gres, płyty K-G, inne. tel.608 051 437 

Fotografia artystyczna, reportaż ślubny, sesje portretowe. 
Dodatkowo profesjonalny wizaż do zdjęć. Zapraszam: 
www.olimpiakoziej.daportfolio.com Tel. 665 518 490

Sprzedam mieszkanie drewniane do rozbiórki o wymia-
rach 12 x 8 x 2,5 m Cena 2300 zł do uzgodnienia Tel. 
698 719 314

Sprzedam telefon Samsung Awilla, GPS, 2-letni, nie znisz-
czony, pudełko, słuchawki, pokrowiec, cena 230 zł Tel. 
698 719 314

Sprzedam komórkę z bali drewnianych do rozbiórki o wy-
miarach 3 x 4 x 2,5 m cena 1800 zł, do uzgodnienia Tel. 
698 719 314

Sprzedam siedzenie na motocykl Honda Magna stan 
bardzo dobry oraz szybę i osłonę na motocykl. Tel. 
603 689 518 lub 81 565 80 67

Docieplenia, remonty, wykańczanie wnętrz, rabaty i do-
radztwo. Tel. 604 276 771

Naprawa telewizorów w Bychawie na przeciwko dworca 
PKS środa 8-16, czwartek 8-16. Tel. 602 642 166

Masarz, kucharz. Obsługa wesel, chrzcin. Andrzej Mikul-
ski, Gałęzów Kolonia Pierwsza. Tel. 783 515 900

Felgi aluminiowe ATS, 15’, stan dobry, cena do uzgodnie-
nia, Tel. 602 746 580

Biznesplany, wnioski o dofinansowanie z UP, ARiMR, do-
radztwo. Profesjonalnie. tel. 500 120 951.

Już wiosna
Piękne klacze, gniade panie
Już w styczniu wiosnę poczuły
Słońce dobrze działa na nie
To sprinterki a nie muły

Nie czekają na prace polowe
Zawczasu nabierają siły
Wcześniej chcą być gotowe
Aby później sobie radziły

Pepecha i Karina wiosnę czują
Nie mają żadnego kalendarza 
Koń na słońce reaguje
Śnieg i mróz ich nie zraża

Jedna na drugą spojrzała
A miała na myśli ogiera
Ty wiesz co bym chciała?
Wiem! Przystojnego partnera

Karina prawie szeptem wyznała
Albowiem zbyt się wstydziła
Ja też bardzo bym chciała
Chętnie bym cnotkę straciła

Natychmiast przyznałem im rację
Klacze urodziwe na okolice
Obie pojedziecie na kopulację
Może będziemy mieli źrebice!

Wszystkim pokażemy co chcemy
Nie ma nic wspanialszego
Z pewnością cel osiągniemy
Będziemy mieli źrebaka małego

Publikujemy utwór rymowany Pana 
Stanisława Wierzchowskiego z Bychawy, 
związany tematycznie z porą wiosen-
ną. Co Państwo sądzicie na temat tego 
wiersza? Pan Stanisław jest otwarty na 
wszelkie uwagi i wskazówki czytelni-
ków. Prosimy o przysyłanie opinii i li-
stów, podzielimy się nimi w przyszłym 
numerze. Jeśli będą pozytywne, wiersze 
Pana Stanisława będziemy publikowali 
systematycznie.

Redakcja 

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 

druha

Ryszarda 
Daty

przez 44 lata należące-
go do Ochotniczej Straży 

Pożarnej Zaraszów Kolonia,
przez 30 lat prezesa tej 

straży

Składamy 

Rodzinie 

i Przyjaciołom
wyrazy głębokiego 

współczucia

Burmistrz Bychawy
oraz 

Zarząd Gminny 
Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Bychawie

OGŁOSZENIA drobne

Zapraszam zainteresowanych miesz-

kańców na dyżur poselski w gminie 

Bychawa, który będzie miał miejsce 

w dniu 20.04.2012 r. w godz. 15.00-

17.00. Miejsce spotkania: pokój przy 

sali konferencyjnej Rady Miejskiej 

w Bychawie, ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Poseł na Sejm  RP

Magdalena Gąsior-Marek

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu, aby upłynęły one w atmosferze

radości i spokoju, niech czas ten napełni nasze serca 
radością i miłością do drugiego człowieka.
W tym szczególnym okresie przyjmijcie Państwo moc
najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, optymizmu 
i niechaj spełnią się wszelkie Wasze zamierzenia

Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego

BLKS „Granit”

Terminarz piłki nożnej 
– runda wiosenna

Juniorzy Młodsi
(miejsce: stadion Bychawa)

• „Granit” Bychawa – MKS Unia 
Hrubieszów 14.04.2012 (sobota) godzina 
15.00

• „Granit” Bychawa – BKS Unia Bełżyce 
28.04.2012 (sobota) godzina 15.00

• „Granit” Bychawa – MKS Opolanin 
12.05.2012 (sobota) godzina 15.00

• „Granit” Bychawa – GLKS Ogniwo 
26.05.2012 (sobota) godzina 15.00

• „Granit” Bychawa – MKS Janowianka 
09.06.2012 (sobota) godzina 13.00

Trampkarze Starsi gr. Południe 
(miejsce: stadion Bychawa)

• „Granit” Bychawa – Wieniawa-
Lublinianka 31.03.2012 (sobota) godzina 
13.30

• „Granit” Bychawa – GLKS Orzeł Urzędów 
21.04.2012 (sobota) godzina 15.00

• „Granit” Bychawa – POM Iskra 
Piotrowice 19.05.2012 (sobota) godzina 
15.00

• „Granit” Bychawa – GKS Gościeradów 
02.06.2012 (sobota) godzina 11.00

• „Granit” Bychawa – LKS Piaskovia 
16.06.2012 (sobota) godzina 13.00

Młodzicy Starsi 
(miejsce: stadion Bychawa)

• „Granit” Bychawa – LKS „TUR” Milejów 
19.05.2012 (sobota) godzina 11.00

• „Granit” Bychawa – GLKS „LUDWINIAK” 
Ludwin 2.06.2012 (sobota) godzina 13.00

• „Granit” Bychawa – PN „MOTOR” Lublin 
16.06.2012 (sobota) godzina 15.00

BEZPŁATNE do 160 znaków
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