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�� Gmina Bychawa uruchomiła dowóz osób na 
szczepienia przeciwko Covid 19
Informacje w zakresie dowozu 
na szczepienia udzielane są 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.00 
pod numerem telefonu  
81 566 00 90.

Komu przysługuje gminny transport na sczepienia?
Mieszkańcom mającym trudności z dotarciem 

do punktu szczepień, którzy:
�» posiadają aktualne orzeczenie o niepełnospraw-

ności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub 
odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
�» mają trudności z dostępem do punktu szczepień 

(np. osoby starsze, niemające możliwości samo-
dzielnego dojazdu do punktu szczepień).
Chęć skorzystania z gminnego dowozu mogą 

zgłaszać osoby zarejestrowane na szczepienie.

Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest możli-
wa poprzez:
�» dedykowaną infolinię pod numerem 989,
�» Internetowe Konto Pacjenta,
�» lekarza POZ (lekarza rodzinnego).

Wykaz punktów szczepień 
w Gminie Bychawa
�» Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Bychawie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 28
tel. 81 566 94 70
tel. 81 566 94 71
�» Przychodnia Medycyny Rodzinnej SANUS

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 79
tel. 81 566 24 00
�» POZ Okulistyka s.c.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 63-65
tel. 81 478 73 93

Więcej informacji na temat szczepień przeciw 
COVID-19 znajduje się na stronie www.gov.pl/
web/szczepimysie oraz pod numerem 989 – to nu-
mer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego 
Programu Szczepień przeciw COVID -19.

Zmiana

Myślę o tym z uporem
Bo już nie to co było
Niestety jestem Seniorem
Nagle wszystko się zmieniło

Bo już nie ten wiek
Nie patrzę na chmurki
Muszę zmienić bieg
Oglądam święte figurki

Chodziłem, biegałem kłusem
Minęły głupoty i zbytki
Spotkałem się z Koronawirusem
Oddech malutki, bardzo płytki

Trzeba z tym się pogodzić
Stałem się bardzo grzeczny
Mogę tylko powoli chodzić
Bym dotarł bezpieczny

14.12.2020
Stanisław Wierzchowski

� okazji Dnia �obiet 
wszystkim �aniom, 
a w szczególności mieszkankom Gminy Bychawa, 
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, po-
myślności, spełnienia marzeń oraz życzliwości. 
Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każde-
go dnia, a uczucia przyjaźni i miłości dają poczu-
cie spełnienia i satysfakcji zarówno w życiu ro-
dzinnym, jak i zawodowym.

burmistrz Bychawy Janusz Urban
Drodzy Mieszkańcy,
Na dobre wkroczyliśmy już w 2021 rok – dla 

nas wszystkich to czas dalszego zmagania się 
z coraz bardziej uciążliwą pandemią, ale też 
i dalszej, owocnej pracy całego bychawskiego 
samorządu. Wyzwań przed nami niemało: „co-
vidowa” edukacja i pomoc społeczna, szczepie-
nia mieszkańców, troska o jak najlepszą, bez-
pieczną ich obsługę administracyjną, pozimowe 
naprawy dróg i wiele innych działań. Jest wresz-
cie do realizacji uchwalony w styczniu budżet 
gminy, a w nim szereg większych i mniejszych 

inwestycji służących poprawie jakości naszego 
życia. Mam nadzieję, że wkrótce cieszyć się bę-
dziemy wspólnie m.in. z nowych dróg i chod-
ników, coraz liczniejszych, ledowych lamp, 
ekologicznych pieców i oczyszczalni ścieków 
oraz instalacji fotowoltaicznych. Jesienią sko-
rzystamy też z uroków odnowionego otocze-
nia bychawskiego zalewu – miejsca wypoczyn-
ku i rekreacji mieszkańców i naszych gości. 
Nie zabraknie też wielu bardzo potrzebnych 
prac remontowych i modernizacyjnych 
w szkołach, remizach i centrach kul-
tury wiejskiej. Wraz z oczekiwa-
ną wiosną wzrośnie aktywność 
nas wszystkich, oby w tym czasie 
nie zabrakło nam zdrowia, motywa-
cji i wzajemnego zrozumienia niezbędnych 
do dobrego współdziałania w realizacji naszych 
planów i zamierzeń.

burmistrz Bychawy Janusz Urban
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Drodzy Mieszkańcy,
za nami 2020 rok. Był to czas 
wyjątkowy, ze względu na pa-
nującą epidemię koronawiru-
sa, która zdominowała prak-
tycznie każdy aspekt naszego 

życia. Mimo to wiele przedsięwzięć udało się z po-
wodzeniem zrealizować.

Dzięki wspólnym działaniom w ciągu roku uda-
ło się nam wybudować wiele nowych odcinków 
dróg. Mieszkańcy Bychawy, Bychawki Drugiej-
Kolonii, Gałęzowa-Kolonii Pierwszej, Grodzan, 
Leśniczówki, Olszowca, Olszowca-Kolonii, Osowy, 
Osowy-Kolonii, Urszulina, Woli Gałęzowskiej, Woli 
Gałęzowskiej-Kolonii, Zaraszowa i Zaraszowa-
Kolonii korzystają już z nowopowstałych jezdni 
o łącznej długości blisko 20 kilometrów – to czte-
ry razy więcej niż rok wcześniej. Natomiast popra-
wę płynności ruchu samochodowego w centrum 
Bychawy ma przynieść trwająca przebudowa pra-
woskrętu z ul. Partyzantów na ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Oczywiście nie zapomnieliśmy tak-
że o bezpieczeństwie pieszych – nowe chodniki 
powstały przy ul. Mikołaja Pileckiego w Bychawie 
oraz przy drodze powiatowej Osmolice – Bychawka 
– Bychawa na długości cmentarza parafialnego 
w Bychawce Drugiej.

Skutecznie złożone wnioski zaowocowały roz-
poczęciem realizacji trzech niezwykle ważnych dla 
nas projektów. Pierwszy to Eko-Energia w gminie 
Bychawa – zakłada on montaż 197 instalacji foto-
woltaicznych oraz 67 kotłów na biomasę. Warto 
przypomnieć, że już po raz trzeci, dzięki dofinanso-
waniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, nasi mieszkańcy mają możliwość 
montażu instalacji OZE. Do tej pory pozyskaliśmy 
1246 instalacji solarnych oraz 242 kotły opalane 
biomasą. Drugi – Budowa niskoemisyjnego oświe-
tlenia drogowego w gminie Bychawa – wybudowa-
ne zostaną nowe oraz zmodernizowane istniejące 
linie oświetlenia drogowego o łącznej długości 6,84 
km oraz liczbie punktów świetlnych 172. Trzeci – 
Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa na-
turalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni 
przy Zalewie w Bychawie. Inwestycja ta zwiększy 
poziom atrakcyjności tego ważnego miejsca re-
kreacji. W ramach szeregu prac poprawi się także 
bezpieczeństwo i dostęp do zalewu m.in. przy nie-
korzystnych warunkach atmosferycznych, również 
dla osób niepełnosprawnych. Pojawią się nowe ta-
blice informacyjne opisujące okoliczne walory przy-
rodnicze. Warto podkreślić, że będą one dostępne 
także w formie alfabetu Braille dla osób niewido-
mych. Ważnym elementem modernizacji będzie 
też remont palisady umacniającej brzeg zbiornika 
wodnego. Łącznie na realizację tych trzech dużych 
przedsięwzięć udało nam się pozyskać przeszło 

5 milionów złotych. Ponadto otrzymaliśmy dofi-
nansowanie dla projektu Czyste środowisko dzię-
ki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 
w gminie Bychawa, który zakłada montaż 46 przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Podpisaliśmy już 
odpowiednią umowę z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego. Dofinansowanie uzy-
skaliśmy z Progamu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

W ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku spo-
łeczności z terenu gminy Bychawa zainwestowały 
we własne przedsięwzięcia w sumie 543 057,71 zł. 
Wśród zrealizowanych inwestycji znalazły się 
między innymi: remonty dróg gminnych; budo-
wa oświetlenia LED zasilanego solarnie; instala-
cja wiat przystankowych; remonty i zakup wypo-
sażenia świetlic wiejskich oraz innych budynków 

Burmistrz Bychawy o 2020 roku

użyteczności publicznej, budowa altan; przedsię-
wzięcia związane z OSP; dokumentacje projektowe 
oraz wiele innych działań.

Rok 2020 przyniósł także szereg inwestycji 
związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej. 
Wybudowana została spinka wodociągu Bychawa – 
Wola Duża-Kolonia. Zmodernizowano ujęcia wody 
w Gałęzowie-Kolonii Drugiej i Woli Dużej-Kolonii. 
Nowe odcinki wodociągu powstały w Bychawie – 
ul. Polna i ul. Władysława Reymonta oraz w miejsco-
wości Podzamcze. Częściowej modernizacji poddane 
zostały także niektóre urządzenia oczyszczalni ście-
ków w Bychawie. Mając na uwadze ochronę środo-
wiska rozpoczęliśmy także realizację pilotażowego 
programu Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siat-
ki i sznurka do owijania balotów, opakowań po na-
wozach i typu Big Bag – wzięło w nim udział około 

150 rolników, od których odebrano blisko 39 ton 
odpadów.

Naprzeciw oczekiwaniom osób, które zechciałyby 
zamieszkać w Bychawie wyszło uchwalenie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Bychawa. 

Chcąc wesprzeć bychawską oświatę w tym trud-
nym czasie nauki zdalnej Gmina Bychawa zakupiła 
65 laptopów za blisko 150 000,00 zł, które trafiły do 
uczniów i nauczycieli. Wszystko dzięki skutecznemu 
aplikowaniu o środki z dwóch programów – Zdalna 
Szkoła i Zdalna Szkoła+.

Nie zapominamy także o seniorach. W 2020 
roku przyjęliśmy Lokalny Program Wsparcia 
Seniorów. Ma on na celu wpływ na politykę lokal-
ną w celu zapewnienia starszym mieszkańcom gmi-
ny Bychawa możliwości starzenia się w zdrowiu oraz 

prowadzenia samodzielnego, niezależnego i satys-
fakcjonującego życia.

Rok ubiegły przyniósł także trzy nowe publika-
cje o naszej Małej Ojczyźnie. Bychawianka Jadwiga 
Grzesiak napisała kolejną już powieść o tytule „I 
wtedy wychodzi słońce”, której akcja rozgrywa się 
także w naszym mieście. Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne wydało książkę pt. „Opowieści 
o Bychawie w 480. rocznicę powstania miasta”, 
a Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
– „Babcine specjały. Śladami tradycji kulinarnych 
Bychawy i okolic”. Wszystkim autorom gratuluję wy-
dania tych wspaniałych publikacji i z niecierpliwością 
czekam na kolejne.

W celu zwiększenia komfortu mieszkańców oraz 
ich poczucia bezpieczeństwa w najbardziej newral-
gicznych punktach naszego miasta pojawił się moni-
toring. Dotychczas kamery zamontowano nad zale-
wem, przy ul. Macieja Rataja, w parku miejskim przy 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na targowisku 
miejskim.

To tylko część z realizowanych przez nas zadań. 
Mają one na celu uczynić gminę Bychawa jeszcze 
bardziej przyjazną mieszkańcom i wszystkim tym, 
którzy zechcą odwiedzić nasze małe centrum świata.

burmistrz Bychawy Janusz Urban

SAMORZĄD 

Drogi zmodernizowane 
w gminie Bychawa w 2020 roku

droga gminna w osowie

leśniczówka

Bychawa. ul. partyzantów
spinka wodociągu w woli dużej-kolonii

parking przy cmentarzu w Bychawce drugiej

ul. szarych szeregów w Bychawie

Zaraszów-kolonia
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Słowniczek budżetowy
wydatki majątkowe – obejmują 
m.in. wydatki inwestycyjne (w tym 
zakupy inwestycyjne) jednostek bu-
dżetowych oraz dotacje celowe prze-
znaczone na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji kon-
kretnych inwestycji

wydatki bieżące – dotacje, wynagro-
dzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
inne świadczenia na rzecz osób fi-
zycznych (tj. zasiłki i zapomogi), za-
kupy towarów i usług, wydatki zwią-
zane z funkcjonowaniem jednostek 
budżetowych i obsługiwanych przez 
nie organów

dochody majątkowe – dotacje 
i środki przeznaczone na inwestycje, 
dochody ze sprzedaży majątku, do-
chody z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności

dochody bieżące – pozostałe 
dochody

deficyt – ujemne saldo w budżecie 
gminy – sytuacja, w której wydatki 
w budżecie są wyższe niż jej docho-
dy w danym okresie rozliczeniowym 
(roku budżetowym)

nadwyżka – dodatnie saldo w bu-
dżecie gminy – sytuacja, w której 

dochody w budżecie są wyższe niż 
jej wydatki w danym okresie rozlicze-
niowym (roku budżetowym)

nadwyżka operacyjna – dodatnia 
różnica między dochodami bieżący-
mi a wydatkami bieżącymi; ustawa 
o finansach publicznych mówi, że or-
gan stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie może uchwalić bu-
dżetu, w którym planowane wydatki 

bieżące są wyższe niż planowane do-
chody bieżące powiększone o nad-
wyżkę budżetową z lat ubiegłych 
i wolne środki na rachunku bieżącym 
budżetu

2018 
(wykonanie)

2019 
(wykonanie)

2020 
(wykonanie) 2021 (plan)

A=B+C Wydatki ogółem  53 696 722,99 zł  51 031 501,44 zł  53 492 489,88 zł  61 913 493,77 zł
B Wydatki bieżące  39 693 875,34 zł  43 534 075,04 zł  46 676 320,69 zł  47 773 929,18 zł
C Wydatki majątkowe  14 002 847,65 zł  7 497 426,40 zł  6 816 169,19 zł  14 139 564,59 zł

D=E+F Dochody ogółem  52 647 769,33 zł  51 189 849,90 zł  56 025 065,04 zł  59 320 880,77 zł
E Dochody bieżące  42 367 866,96 zł  49 130 645,36 zł  52 283 991,22 zł  52 223 163,75 zł
F Dochody majątkowe  10 279 902,37 zł  2 059 204,54 zł  3 741 073,82 zł  7 097 717,02 zł

G=D-A Deficyt / nadwyżka -1 048 953,66 zł  158 348,46 zł  2 532 575,16 zł -2 592 613,00 zł
H Przychody  3 759 573,28 zł  3 545 993,57 zł  5 558 410,92 zł  5 380 684,00 zł
I Rozchody  1 996 985,00 zł  2 200 795,00 zł  5 883 668,89 zł  2 788 071,00 zł

J=E-B Nadwyżka operacyjna  2 673 991,62 zł  5 596 570,32 zł  5 607 670,53 zł  4 449 234,57 zł

Oświata i wychowanie 
27% 

Rodzina  
24% 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

19% Transport i łączność 
10% 

Administracja publiczna 
7% 

Pomoc społeczna 
6% 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

2% 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

1% 

Gospodarka mieszkaniowa 
1% 

Rolnictwo i łowiectwo 
1% 

Pozostałe 
2% 

Planowane wydatki Gminy Bychawa w 2021 roku

Budżet Gminy Bychawa 2021
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Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe 

2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 
budżet 2018 
(wykonanie)

budżet 2019 
(wykonanie)

budżet 2020 
(wykonanie)

budżet 2021 
(plan)

Wydatki + Rozchody 55 693 707,99 zł 53 232 296,44 zł  59 376 158,77 zł  64 701 564,77 zł

Dochody + Przychody 56 407 342,61 zł 54 735 843,47 zł  61 583 475,96 zł  64 701 564,77 zł

Łączne planowane wydatki Gminy Bychawa podzielone na kategorie
Oświata i wychowanie  17 011 758,33 zł
Rodzina  15 064 509,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  11 631 244,29 zł
Transport i łączność  5 952 529,81 zł
Administracja publiczna  4 471 420,00 zł
Pomoc społeczna  3 528 618,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1 517 571,33 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  634 829,56 zł
Gospodarka mieszkaniowa  446 052,70 zł
Rolnictwo i łowiectwo  334 591,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza  323 554,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  274 098,75 zł
Kultura fizyczna  217 389,00 zł
Obsługa długu publicznego  205 840,00 zł
Ochrona zdrowia  186 000,00 zł
Różne rozliczenia  62 000,00 zł
Działalność usługowa  60 407,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  2 970,00 zł
Obrona narodowa  1 200,00 zł

suma  61 926 582,77 zł

Porównanie budżetu 2018, 2019, 2020 i planowanego w 2021 roku
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Planowane dochody razem w 2021 roku 59 320 880,77 zł

Dochody bieżące gminy 52 223 163,75 zł
Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych ustawami 16 323 096,00 zł

Administracja publiczna 128 788,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 2 970,00 zł

Obrona narodowa 1 200,00 zł
Pomoc społeczna  1 343 018,00 zł
Rodzina  14 847 120,00 zł

Dochody własne na finansowanie zadań własnych 35 774 995,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo  2 536,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa  194 404,00 zł
Administracja publiczna  99 200,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  11 634 147,00 zł

Różne rozliczenia  20 239 216,00 zł
Oświata i wychowanie  437 416,00 zł
Pomoc społeczna  925 600,00 zł
Rodzina  72 300,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2 170 176,00 zł

Środki z Unii Europejskiej  125 072,75 zł

Dochody majątkowe gminy 7 097 717,02 zł
Dochody własne na finansowanie zadań własnych 1 508 524,45 zł

Gospodarka mieszkaniowa  36 500,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1 472 024,45 zł

Środki z Unii Europejskiej 5 589 192,57 zł
Transport i łączność  995 127,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  4 594 065,57 zł
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�� Projekty realizowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bychawie w 2020 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie realizował projekt pn. 
„Aktywny Senior” – polegał on na realizacji usług opiekuńczych 
w formie stacjonarnej opieki dziennej, tzw. Klub Seniora. Zadanie to 
składało się z trzech edycji, w każdej z nich brało udział siedem osób 
w wieku poprodukcyjnym. Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2019, 
druga w 2020, zaś trzecia rozpocznie się w 2021 roku.

W Klubie Seniora odbywały się różnego rodzaju zajęcia zwięk-
szające aktywność osób starszych, rozwijające ich zainteresowania 
i umiejętności, wyjazdy do kina i do teatru, wycieczki do Kozłówki 
i do Lublina, spotkania z dietetykiem, rehabilitantem, psychologiem. 
Ponadto prowadzone były warsztaty edukacyjne mające na celu 
zwiększenie świadomości osób starszych – dotyczyły bezpieczeń-
stwa. Seniorzy uczyli się także podstaw obsługi komputera, brali rów-
nież udział w zajęciach z zakresu kultury fizycznej.

W ramach projektu świadczone były też usługi opiekuńcze dla 
osób niesamodzielnych z terenu gminy Bychawa, które z powo-
du wieku, stanu zdrowia, czy niepełnosprawności, wymagają opie-
ki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykony-
wania podstawowych czynności dnia codziennego. Usługi opiekuń-
cze świadczone były przez 7 dni w tygodniu, średnio po 2,5 godziny 
dziennie, odpłatność za wykonane usługi uzależniona była od docho-
du osoby wymagającej opieki.

Ponadto OPS z końcem kwietnia 2020 roku zakończył realizację 
projektu pn. „Przyjdź, Zapytaj – Profilaktyczny Program dla Rodzin”, 
w ramach którego 63 osoby z terenu gminy Bychawa skorzystały ze 
specjalistycznych poradnictw rodzinnych, 5 rodzin z dziećmi uczestni-
czyło w spotkaniach grup wsparcia oraz w terapiach w zakresie umie-
jętności społecznych i życiowych, a także w wyjazdowych warszta-
tach dla rodzin – Twórcze spędzanie czasu z dzieckiem.

Obydwa projekty realizowane były w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Małgorzata Korba

�� XXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie
W środę 27 stycznia 2021 roku miała miejsce 
XXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie.

Obrady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie Grzegorz Szacoń.
Interpelacje zgłosili: radny Krzysztof Dyś zwrócił się z prośbą o podniesie-

nie stawki ekwiwalentu za udział strażaków ochotników w działaniu ratowni-
czym oraz szkoleniu pożarniczym; sołtys Piotr Cajzer zasygnalizował problem 
dotyczący zbiórki odpadów w miejscowości Zdrapy; sołtys Marek Jackowski 
poruszył kwestię odśnieżania dróg w miejscowości Kowersk; sołtys Andrzej 
Poniewozik podziękował za modernizację drogi powiatowej łączącej Wolę 
Gałęzowską i Zaraszów-Kolonię.

Następnie głos zabrała zastępca burmistrza Magdalena Kostruba, która od-
czytała sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami oraz sprawoz-
danie z realizacji uchwał.

Punkt 4. tj. Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gmi-
ny. Działania w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 przedstawił dyrektor 
SPZOZ w Bychawie Piotr Derkaczew.

Rozważono i zaakceptowano kwestie:
�» obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości
�» planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na 2021 rok
�» wieloletniej prognozy finansowej – skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak 

poinformowała, że budżet Gminy Bychawa za 2020 rok jest nadwyżkowy. 
Ponadto sytuacja finansowa Gminy ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
jest dobra. Gmina Bychawa posiada płynność finansową, nadwyżkę 

�� Jubileusz 
50-lecia pożycia 
małżeńskiego – 
przyjmowanie 
zgłoszeń
Burmistrz Bychawy 
informuje, że w 2021 roku 
organizowany będzie 
Jubileusz 50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego dla par, 
które zawarły związek 
małżeński w roku 1971 
i wcześniej, a które nie 
otrzymały jeszcze medalu 
za długoletnie pożycie 
małżeńskie od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamieszkałych na terenie 
gminy Bychawa.

Osoby zainteresowane uczestnictwem 
w uroczystości zapraszamy do zgła-
szania się do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Bychawie, ul. Partyzantów 1, pok. nr 16 
w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

telefon: 81 566 0004 wewnętrzny 35

Julita Kusy oraz Męski Zespół Wokalny „Podkowiaki” 
– nagrodzeni
�� 17 grudnia 2020 roku 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego 
w Bychawie odbyło się 
uroczyste wręczenie 
nagród za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, 
upowszechniania 
i ochrony kultury.

Z rąk burmistrza Bychawy Janusza Urbana odebrali je 
Julita Kusy i Marcin Mączka – kierownik Męskiego Zespołu 
Wokalnego „Podkowiaki” w składzie: Stanisław Florek, 
Jerzy Korba, Zygmunt Korba, Janusz Lipiec, Józef Rachwał, 
Tadeusz Rybaczek.

Serdeczne gratulacje dla nagrodzonych!

operacyjną (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami). Skarbnik dodała rów-
nież, że otrzymaliśmy pozytywną uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
�» uchwały budżetowej na rok 2021 – skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak 

poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje pozytywnie projekt 
budżetu Gminy Bychawa na 2021 rok.
�» udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu 

Lubelskiemu
�» udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu
�» wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanaliza-

cyjnych na lata 2021-2023 dla Gminy Bychawa.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Grzegorz Szacoń za-

mknął posiedzenie.
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procesu rozkładu substancji organicznych. Planując 
lokalizację naszej wytwórni nawozu pamiętać na-
leży, że szczegółowe zasady co do umiejscowienia 
kompostownika od granicy działki czy budynków 
użytkowanych przez ludzi określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.

Co wrzucać do kompostownika?
Większość odpadów kuchennych znakomicie 
sprawdzi się jako odpad do przetworzenia. Obierki 
z owoców i warzyw, skorupki ja-
jek, fusy z kawy lub herbaty, sko-
szona trawa, gałązki z podcinki 
drzew lub krzewów, uschnięte 
kwiaty, ziemia z doniczek, sło-
ma, siano a nawet niezadruko-
wany papier (np. chusteczki, ser-
wetki) mogą stać się nawozem 
organicznym. Pamiętać należy, 
że odpady pochodzenia zwierzę-
cego nie mogą być komposto-
wane. Proces dojrzewania kom-
postu wynosi około 18 miesięcy, 
choć można go znacznie skrócić 
stosując kompostowniki z two-
rzyw sztucznych. Dojrzały kom-
post nie śmierdzi! Nieprzyjemny 

zapach świadczyć może o zakłóconym procesie 
fermentacji.

MIASTO BYCHAWA
ZABUDOWA WIELORODZINNA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2021
Termin odbioru Rodzaj odpadu

04.01.2021
08.01.2021
11.01.2021
15.01.2021
18.01.2021
22.01.2021
25.01.2021
29.01.2021
01.02.2021
05.02.2021
08.02.2021
12.02.2021
15.02.2021
19.02.2021
22.02.2021
26.02.2021
01.03.2021
05.03.2021
08.03.2021
12.03.2021
15.03.2021
19.03.2021
22.03.2021
26.03.2021
29.03.2021

02.04.2021
06.04.2021
09.04.2021
12.04.2021
16.04.2021
19.04.2021
23.04.2021
26.04.2021
30.04.2021
04.05.2021
07.05.2021
10.05.2021
14.05.2021
17.05.2021
21.05.2021
24.05.2021
28.05.2021
31.05.2021
04.06.2021
07.06.2021
11.06.2021
14.06.2021
18.06.2021
21.06.2021
25.06.2021
28.06.2021

02.07.2021
05.07.2021
09.07.2021
12.07.2021
16.07.2021
19.07.2021
23.07.2021
26.07.2021
30.07.2021
02.08.2021
06.08.2021
09.08.2021
13.08.2021
16.08.2021
20.08.2021
23.08.2021
27.08.2021
30.08.2021
03.09.2021
06.09.2021
10.09.2021
13.09.2021
17.09.2021
20.09.2021
24.09.2021
27.09.2021

01.10.2021
04.10.2021
08.10.2021
11.10.2021
15.10.2021
18.10.2021
22.10.2021
25.10.2021
29.10.2021
02.11.2021
05.11.2021
08.11.2021
12.11.2021
15.11.2021
19.11.2021
22.11.2021
26.11.2021
29.11.2021
03.12.2021
06.12.2021
10.12.2021
13.12.2021
17.12.2021
20.12.2021
23.12.2021
27.12.2021
30.12.2021

Zmieszane odpady komunalne 
odbierane 2 razy w tygodniu
(w poniedziałki i piątki poza 
wyjątkami okołoświątecznymi)

04.01.2021
11.01.2021
18.01.2021
25.01.2021
01.02.2021
08.02.2021
15.02.2021
22.02.2021
01.03.2021
08.03.2021
15.03.2021
22.03.2021
29.03.2021

01.04.2021
12.04.2021
19.04.2021
26.04.2021
30.04.2021
10.05.2021
17.05.2021
24.05.2021
31.05.2021
07.06.2021
14.06.2021
21.06.2021
28.06.2021

05.07.2021
12.07.2021
19.07.2021
26.07.2021
02.08.2021
09.08.2021
16.08.2021
23.08.2021
30.08.2021
06.09.2021
13.09.2021
20.09.2021
27.09.2021

04.10.2021
11.10.2021
18.10.2021
25.10.2021
02.11.2021
08.11.2021
15.11.2021
22.11.2021
29.11.2021
06.12.2021
13.12.2021
20.12.2021
27.12.2021

Odpady selektywnie zbierane 
tj.  metale oraz tworzywa 
sztuczne odbierane 1 raz 
w tygodniu

04.01.2021
18.01.2021
25.01.2021
08.02.2021
15.02.2021
01.03.2021
08.03.2021
22.03.2021
29.03.2021
12.04.2021
19.04.2021
30.04.2021
10.05.2021
24.05.2021
31.05.2021
14.06.2021
21.06.2021

05.07.2021
12.07.2021
26.07.2021
02.08.2021
16.08.2021
23.08.2021
06.09.2021
13.09.2021
27.09.2021
04.10.2021
18.10.2021
25.10.2021
08.11.2021
15.11.2021
29.11.2021
06.12.2021
20.12.2021
27.12.2021

Odpady selektywnie zbierane 
tj. papier i tektura odbierane 
2 razy w ciągu trzech tygodni

11.01.2021
01.02.2021
22.02.2021
15.03.2021
01.04.2021
26.04.2021
17.05.2021
07.06.2021
28.06.2021

19.07.2021
09.08.2021
30.08.2021
20.09.2021
11.10.2021
02.11.2021
22.11.2021
13.12.2021

Odpady selektywnie 
zbierane tj.  szkło oraz 
odpady opakowaniowe ze 
szkła odbierane 1 raz na trzy 
tygodnie

04.01.2021
11.01.2021
18.01.2021
25.01.2021
01.02.2021
08.02.2021
15.02.2021
22.02.2021
01.03.2021
08.03.2021
15.03.2021
22.03.2021
29.03.2021

06.04.2021
12.04.2021
19.04.2021
26.04.2021
04.05.2021
10.05.2021
17.05.2021
24.05.2021
31.05.2021
07.06.2021
14.06.2021
21.06.2021
28.06.2021

05.07.2021
12.07.2021
19.07.2021
26.07.2021
02.08.2021
09.08.2021
16.08.2021
23.08.2021
30.08.2021
06.09.2021
13.09.2021
20.09.2021
27.09.2021

04.10.2021
11.10.2021
18.10.2021
25.10.2021
02.11.2021
08.11.2021
15.11.2021
22.11.2021
29.11.2021
06.12.2021
13.12.2021
20.12.2021
27.12.2021

Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji będą odbierane 
1 raz w tygodniu  
ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, 
wyłączając odpady 
pochodzenia zwierzęcego 
tj kości, resztki jedzenia, 
odchody zwierzęce

25.05.2021 26.10.2021
ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 
ODBIERANE 2 RAZY W ROKU

MIASTO BYCHAWA
Zabudowa jednorodzinna

oraz miejscowość Marysin przy ul. Marysin, miejscowość Zadębie przy ul. Zadębie 
i miejscowość Wandzin

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2021
Pojemniki i worki prosimy wystawiać do godz. 7.00

ODBIÓR ODPADÓW W GODZINACH 7.00 - 19.00
Termin odbioru Rodzaj odpadu

12.03.2021
26.03.2021
09.04.2021
23.04.2021
07.05.2021
21.05.2021
04.06.2021
18.06.2021

02.07.2021
16.07.2021
30.07.2021
13.08.2021
27.08.2021
10.09.2021
24.09.2021
08.10.2021
22.10.2021
05.11.2021
19.11.2021
03.12.2021
17.12.2021
30.12.2021

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE ODBIERANE 
RAZ NA DWA TYGODNIE ORAZ ODPADY 
KUCHENNE I ZIELONE
ulegające biodegradacji
RAZ NA DWA TYGODNIE
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
i odpadów zielonych wyłączając odpady 
pochodzenia zwierzęcego tj kości, resztki 
jedzenia, odchody zwierzęce

19.03.2021
16.04.2021
14.05.2021
11.06.2021

09.07.2021
06.08.2021
03.09.2021
01.10.2021
12.11.2021
10.12.2021

ODPADY GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY 
ODBIERANE JEDEN RAZ W MIESIĄCU
worki koloru NIEBIESKIEGO – PAPIER
worki koloru ZIELONEGO – SZKŁO 
worki koloru ŻÓŁTEGO – METALE i TWORZYWA 
SZTUCZNE

02.04.2021 26.11.2021
23.12.2021

ODPADY GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY 
(POPIÓŁ) ODBIERANY 1 RAZ W MIESIĄCU 
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA 
ORAZ OD 1 LISTOPADA DO 31 GRUDNIA WORKI 
O POJ. 60 LITRÓW

25.05.2021 26.10.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE 2 
RAZY W ROKU

Kompostowniki
Kompostowniki, dzięki nowym regulacjom praw-
nym, stają się bardzo modne. Nie dość, że trendy to 
jeszcze praktyczne i mądre rozwiązanie problemów 
ze skoszoną trawą czy opadłymi liśćmi.

W naszej gminie, osobom zagospodarowują-
cym odpady biodegradowalne przysługuje ulga 
w opłacie śmieciowej. Wystarczy złożyć nową de-
klarację, w której wskażemy, że z naszej posesji od-
pady w brązowych workach nie będą odbierane. 
Dzięki temu nasz „podatek” śmieciowy będzie nie-
co niższy.

Kompostowanie to najlepszy sposób by zagospo-
darować odpady powstające w kuchni czy ogrodzie. 
Statystyki podają, że odpady biodegradowalne sta-
nowić mogą nawet 70% produkowanych przez nas 
odpadów. Zagospodarowując te odpady we wła-
snym zakresie mamy szansę nieodpłatnie wypro-
dukować bezcenny (bo nasz, wyprodukowany sa-
modzielnie), wspaniały produkt użyźniający glebę. 

Co ważne kompost, w przeciwieństwie do innych 
nawozów można stosować bez ograniczeń. W jego 
przypadku przenawożenie nie istnieje. Na rynku 
dostępnych mamy szereg gotowych kompostowni-
ków – można go jednak zrobić samemu. Wystarczy 
podejrzeć w internecie. Decydując się na produkcję 
własnego kompostu do wyboru mamy dwie pod-
stawowe metody. Pierwsza z nich to gotowy kom-
postownik. Gotowy, nie znaczy kupny, choć oczy-
wiście nie jest on gorszy, jednak przy dużej ilości 
odpadów do przerobienia może zwyczajnie nam 
nie wystarczyć. Można go wykonać z drewna, za-
pewniając w ten sposób stały dostęp powietrza. 
Druga metoda, znana od lat, to zwyczajnie pry-
zma! Odpady układamy warstwowo i prawie goto-
we. Kompostownik zakładamy od wiosny do jesie-
ni, choć niektóre źródła podają, ze to jednak pięk-
na, złota polska jesień jest najlepsza. Towarzysząca 
tej porze roku wilgotność sprzyja fermentacji ro-
ślin. Decydując się na budowę kompostownika, 

szczególną uwagę należy zwrócić na jego lokaliza-
cję. Miejsce przeznaczone na kompostownik po-
winno być osłonięte od wiatru i zacienione, a także 
nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewa-
ła powstającego kompostu. Świetnym rozwiąza-
niem jest ulokowanie kompostownika w bezpo-
średnim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest natural-
ną barierą dla zapachów powstających podczas 

Kompendium wiedzy cz. VI

Co o śmieciach powinniśmy wiedzieć?

�� Harmonogram 
wywozu 
odpadów
Przestawiamy 
harmonogramy wywozu 
odpadów na 2021 rok dla 
miasta Bychawa i terenu 
gminy.

Przypominamy, że od początku 2021 roku 
odpady odbierane są w dwóch terminach – 
oddzielnie frakcja sucha i odpady zmiesza-
ne wraz z bio. 

Ponadto zwiększyła się częstotliwość 
odbierania odpadów mieszanych i bio z te-
renów wiejskich

GMINA BYCHAWA
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2021

Pojemniki i worki prosimy wystawiać do godz. 7.00.
 ODBIÓR ODPADÓW W GODZINACH 7.00 - 19.00
UWAGA: HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE

ODBIÓR BIO*
Odpady kuchenne i zielone 

ulęgające biodegradacji 
(ze szczególnym 
uwzględnieniem 

bioodpadów i odpadów 
zielonych, wyłączając 
odpady pochodzenia 
zwierzęcego tj.: kości, 

resztki jedzenia, odchody 
zwierzęce)

FRAKCJA
SELEKTYWNA

(PAPIER, 
SZKŁO, 

TWORZYWA 
SZTUCZNE 
I METAL)

ZBIÓRKA OBJAZD.
odpady 

budowlane, 
wielkogabarytowe 

(np. meble), 
zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny

MIEJSCOWOŚCI

06.04.2021
20.04.2021
04.05.2021
18.05.2021
08.06.2021
22.06.2021
06.07.2021
20.07.2021

03.08.2021
17.08.2021
07.09.2021
21.09.2021
05.10.2021
19.10.2021
09.11.2021
07.12.2021

06.04.2021
20.04.2021
04.05.2021
18.05.2021
08.06.2021
22.06.2021
06.07.2021
20.07.2021

03.08.2021
17.08.2021
07.09.2021
21.09.2021
05.10.2021
19.10.2021
09.11.2021
07.12.2021

13.04.2021
11.05.2021
15.06.2021
13.07.2021
10.08.2021
14.09.2021
12.10.2021
16.11.2021
14.12.2021

16.03.2021
24.08.2021

Bychawka Druga
Bychawka Druga-Kolonia
Bychawka Pierwsza
Bychawka Trzecia
Bychawka Trzecia-
Kolonia
Osowa
Osowa-Kolonia
Podzamcze
Wincentówek
Zadębie koło Osowy
Zdrapy

07.04.2021
21.04.2021
05.05.2021
19.05.2021
09.06.2021
23.06.2021
07.07.2021
21.07.2021

04.08.2021
18.08.2021
08.09.2021
22.09.2021
06.10.2021
20.10.2021
10.11.2021
08.12.2021

07.04.2021
21.04.2021
05.05.2021
19.05.2021
09.06.2021
23.06.2021
07.07.2021
21.07.2021

04.08.2021
18.08.2021
08.09.2021
22.09.2021
06.10.2021
20.10.2021
10.11.2021
08.12.2021

14.04.2021
12.05.2021
16.06.2021
14.07.2021
11.08.2021
15.09.2021
13.10.2021
17.11.2021
15.12.2021

23.03.2021
31.08.2021

Gałęzów
Gałęzów-Kolonia Druga
Gałęzów-Kolonia 
Pierwsza
Kowersk
Leśniczówka
Łęczyca
Stara Wieś Pierwsza
Stara Wieś Druga
Stara Wieś Trzecia

08.04.2021
22.04.2021
06.05.2021
20.05.2021
10.06.2021
24.06.2021
08.07.2021
22.07.2021

05.08.2021
19.08.2021
09.09.2021
23.09.2021
07.10.2021
21.10.2021
04.11.2021
09.12.2021

08.04.2021
22.04.2021
06.05.2021
20.05.2021
10.06.2021
24.06.2021
08.07.2021
22.07.2021

05.08.2021
19.08.2021
09.09.2021
23.09.2021
07.10.2021
21.10.2021
04.11.2021
09.12.2021

15.04.2021
13.05.2021
17.06.2021
15.07.2021
12.08.2021
16.09.2021
14.10.2021
18.11.2021
16.12.2021

30.03.2021
28.09.2021

Józwów
Kosarzew Dolny-Kolonia
Olszowiec
Olszowiec-Kolonia
Romanów
Skawinek
Urszulin
Wola Duża
Wola Duża-Kolonia
Wola Gałęzowska
Woła Gałęzowska-
Kolonia
Zaraszów
Zaraszów-Kolonia

*ODPADY biodegradowalne, w tym odpady zielone zbierane są tylko w workach koloru brązowego.
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lecz zapewniamy, że padło wiele bramek dla naszej 
drużyny i większość spotkań kończyła się pomyślnie.

Certyfikacja – BLKS Granit Bychawa 
z Brązowym Certyfikatem PZPN
BLKS Granit Bychawa jako jedyna szkółka piłkarska 
z województwa lubelskiego w II etapie otrzymała 
Brązowy Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to inno-
wacyjny projekt skierowany do podmiotów prowa-
dzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego 
ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi 
zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfika-
cja szkółek.

Przyznanie BLKS Granit Bychawa Certyfikatu 
PZPN na poziomie brązowym jest równoznaczne ze 
spełnieniem przez nas szeregu kryteriów i gwaran-
cją odpowiedniej jakości szkolenia. Tym sposobem 
BLKS Granit Bychawa został wyróżniony przez Polski 
Związek Piłki Nożnej – dołączył do elitarnego grona 
szkółek będących dla dzieci sprawdzonym miejscem 
do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.

Otrzymanie brązowego certyfikatu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej wpasowuje się idealnie w dłu-
goterminowe działania klubu. Usystematyzowanie 
i profesjonalizacja procesu treningowego, rozwój 
trenerów, a co za tym idzie znaczny wzrost poziomu 
szkolenia dzieci i młodzieży to efekty ciężkiej pracy 
członków zarządu klubu oraz trenerów. „Nie ma co 
ukrywać, że możemy być zadowoleni z minionego 

roku" – mówi Łukasz Gieresz trener seniorów oraz 
koordynator programu certyfikacji w klubie.

Dwóch zawodników BLKS Granit 
Bychawa ze srebrnymi medalami 
Mistrzostw Polski 2020 r.
Historyczne osiągnięcie Mateusza Zawiślaka oraz 
Cezarego Pęcaka w Akademickich Mistrzostwach 
Polski na boisku pełnowymiarowym. Zawodnicy 
Granitu Mateusz Zawiślak oraz Cezary Pęcak, 
na co dzień studenci Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublienie, zostali akademickimi vice-
-mistrzami Polski. Jest to największy sukces w historii 
startów drużyny AZS UMSC Lublin w tych rozgryw-
kach. Dla Mateusza jest to już drugi tytuł vice-mi-
strza, poprzedni zdobył na hali.

Amatorskie rozgrywki
�» Granit II Bychawa z Pucharem Ligi LAKP 2020

Wielkim i niespodziewanym sukcesem zakończył 
się start Granitu II Bychawa w Pucharze Ligi LAKP 
(największych na Lubelszczyźnie zorganizowanych 
rozgrywek amatorskich). Zawodnicy z Bychawy w fi-
nale Pucharu pokonali 2:0 zespół AZS. Warto pod-
kreślić, że wśród zwycięzców jest 4. trenerów grup 
młodzieżowych Granitu Bychawa: Michał Popławski, 
Artur Frączek, Jakub Szymala i Sławomir Różycki. 
W Pucharze uczestniczyło 68 drużyn.

Skład zwycięskiego zespołu: Paweł Trzciński, 
Jacek Ozimek, Marcin Wiater, Paweł Tylus, Michał 
Krajewski, Mariusz Głazik, Jacek Głazik, Wiktor 
Długoszek, Łukasz Maj, Patryk Wąsik, Wojciech 
Migryt, Konrad Marek, Michał Popławski, Artur 
Frączek, Jakub Szymala i Sławomir Różycki.

Po pierwszej rundzie III ligi LAKP Granit II Bychawa 
zajmuje 1 miejsce.

�» Czarni na 1. miejscu na półmetku rozgrywek
Występujący w Ekstralidze ligi halowej LAKP ze-

spół Czarnych (jedna z historycznych nazw Granitu 
Bychawa) na półmetku rozgrywek zajmuje 1. miejsce.

Kadra: Łukasz Różycki, Mateusz Misztal, Sławomir 
Flis, Dariusz Wilczyński, Jakub Szymala, Michał 
Popławski, Wojciech Migryt, Marcin Flis, Wiktor 
Długoszek, Michał Piwnicki, Krystian Sprawka, Adam 
Styk, Mateusz Zawiślak, Paweł Tylus, Konrad Marek.

Najlepsi strzelcy: J. Szymala 8 bramek, A. Styk 
7 bramek, M. Misztal 5 bramek.

Podziękowania
BLKS Granit Bychawa pragnie podziękować spon-
sorom, rodzicom, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Bychawie Małgorzacie Tudrujek oraz pracownikom 
szkoły, Dyrektorowi Bychawskiego Centrum Kultury 
Piotrowi Gębie, Burmistrzowi Bychawy Januszowi 
Urbanowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Bychawie za pomoc w procesie Certyfikacji 
Szkółek Piłkarskich i za wsparcie w 2020 roku.

Zarząd oraz trenerzy BLKS Granit Bychawa
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�� 2020 był rokiem, 
w którym BLKS Granit 
Bychawa obchodził 
55-lecie i był to jeden 
z najlepszych okresów 
w historii klubu, jeżeli 
chodzi o wyniki jak 
i rozwój.

Zespół seniorów
Drużyna seniorów występująca po wielolet-
niej nieobecności w IV lidze, skończyła rozgrywki 
2019/2020 na wysokim 5. miejscu. Zespół opiera-
jący się na wychowankach oraz zawodnikach po-
chodzących z okolic naszej gminy był jedną z rewe-
lacji rozgrywek pod egidą LZPN. Biorąc pod uwa-
gę wszystkie ligi od Ekstraklasy do B-klasy BLKS 
Granit Bychawa był na 14. miejscu w wojewódz-
twie lubelskim. Tak wysoko klub nie był od sezo-
nu 1994/95, w którym Granit pod wodzą pana 
Leszka Ciecierskiego zajął 6 miejsce w IV lidze 
lubelsko-radomskiej.

Rundę jesienną sezonu 2020/21 podopieczni 
Łukasza Gieresza również zakończyli na 5. miejscu 
i są bliscy awansu do grupy mistrzowskiej.

Dobry wynik zespołu seniorów jest tym cenniej-
szy, że został osiągnięty zespołem, który w więk-
szości składa się z wychowanków klubu. Do kadry 
zespołu sukcesywnie włączani są coraz młodsi za-
wodnicy, którzy w niedalekiej przyszłości będą sta-
nowili o sile zespołu.

„Jeżeli chodzi o wynik sportowy drużyny senio-
rów to możemy być umiarkowanie zadowoleni, 
w drużynie jest zdecydowanie większy potencjał 
niż wskazuje na to miejsce w tabeli. Dużym sukce-
sem klubu jest uzyskanie brązowego certyfikatu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Daje to nam duże 
możliwości profesjonalizacji procesów szkolenio-
wych oraz podniesienia jakości szkolenia. Do tego 
potrzebny jest nam rozwój infrastruktury, któ-
ry mam nadzieję również będzie szedł w parze ze 
zmianami w klubie” – dodaje trener Łukasz Gieresz.

Najlepsi strzelcy: J. Szymala 7 bramek, M. Misztal 
5 bramek, Ł. Strug oraz K. Banachiewicz po 4 
bramki.

Najlepsi asystenci: K. Banachiewicz 5 asyst, 
J. Szymala oraz Ł. Strug po 4 asysty.

Zespoły młodzieżowe
W sezonie 2019/20 dwie nasze drużyny wywalczył 
awans do Lig Wojewódzkich: Trampkarze młodsi 
z trenerem Rafałem Dudkiewiczem oraz Młodzicy 
młodsi z trenerem Michałem Popławskim.

Efektem występów w Ligach Wojewódzkich były 
powołania do kadry województwa lubelskiego dla 
naszych młodych zawodników i warto podkreślić, 
że liczba powołań była rekordowa w 2020 roku.

Zawodnicy powoływani do kadry: Łukasz 
Piwnicki, Igor Dziurian, Oliwier Niezgoda, Szymon 
Korba, Bartłomiej Prince, Jakub Czapla.

Dobre występy naszych zawodników w Ligach 
Wojewódzkich i reprezentacji LZPN zwróciły uwa-
gę największych akademii w naszym regionie w wy-
niku czego Łukasz Piwnicki przeniósł się do Stali 
Rzeszów, Igor Dziurian do Górnika Łęczna, a Maciej 
Krawczyk do Motoru Lublin.

Juniorzy
Grupa Juniora Młodszego prowadzona przez trene-
ra Rafała Dudkiewicza na półmetku rozgrywek zaj-
muje pierwsze miejsce w tabeli wyprzedzając drugą 
Stal Kraśnik o 2 punkty. W rundzie jesiennej druży-
na Juniora wygrała 5 meczów, przegrywając tylko 
1, strzelając przy tym 19 bramek tracąc tylko 9 – co 
czyni ją najlepszą defensywą Ligi.

Trampkarze
Podopieczni trenera Rafała w swoim debiutanc-
kim sezonie w Lidze Wojewódzkiej zajęli wysokie 2. 
miejsce notując 7 wygranych, 1 remis i tylko 2 po-
rażki, strzelając przy tym 28 bramek, tracąc tylko 
11. Dobre wyniki jak i bardzo dobra postawa za-
wodników całej drużyny pozwalają optymistycznie 
patrzeć w przyszłość zarówno pod kątem rozgry-
wek młodzieżowych jak i potencjalnego wzmocnie-
nia w niedalekiej przyszłości drużyny seniorów na-
szego klubu.

Młodzicy
Sezon 2019/20 był wyjątkowy dla grupy Młodzika 
Granitu Bychawa. Chłopcy, kierowani przez trene-
ra Michała Popławskiego, pierwszy raz mieli moż-
liwość zamienić boiska ze sztuczną nawierzchnią 
typu orlik na stadiony. Mimo debiutu w nowej 
formie rozgrywek, gdzie chłopcy musieli się zmie-
rzyć z nowym ustawieniem oraz nową formą roz-
grywania meczów, Granit po pierwszych kolejkach 
pokonując zespoły m.in. z Janowa Lubelskiego, 
Gościeradowa czy Jabłonnej odniósł trzy zwy-
cięstwa i zajmował miejsce w czołówce ligi, gdzie 
bezpośrednimi przeciwnikami o awans okazały się 
drużyny Football Academy Kraśnik oraz Vrotcovia 
Wrotków. Następne mecze tego sezonu to ko-
lejne zwycięstwa naszego klubu i awans na pozy-
cję lidera. W najtrudniejszych meczach młodzicy 
z Bychawy podejmowali u siebie drużynę z Kraśnika 
oraz wyjechali na mecz do Lublina z Vrotcovią wy-
grywając obydwa te spotkania kolejno 6:2 oraz 
6:0 umacniając się na pierwszym miejscu w tabeli 
mając już przed sobą otwartą drogę do wygrania 

rundy jesiennej. Dwa ostatnie mecze również był 
udane dla zespołu z Bychawy gdzie zdobyli komplet 
punktów, a tym samym wygrywając w imponują-
cym stylu całą rundę – zdobywając komplet zwy-
cięstw, strzelając przy tym aż 66 bramek, tracąc za-
ledwie 8 w 10 spotkaniach. Największym sukcesem 
jak się później okazało był bezpośredni awans do 
Lubelskiej Ligi Wojewódzkiej od sezonu 2020/2021, 
w której chłopcy mogli się mierzyć z znacznie lep-
szymi drużynami z województwa. Mieli możliwość 
zbierania cennych doświadczeń oraz zwiększania 
swoich umiejętności.

Orlik młodszy i starszy
W ubiegłym roku obie grupy występowały w cy-
klicznych turniejach pod patronatem Lubelskiego 
Związku Piłki Nożnej, podczas których nie brako-
wało emocji, smaku zwycięstw, ale również pora-
żek. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią 
w okresie wakacyjnym udało się zorganizować obóz 
sportowy. Pięciodniowy pobyt w Krasnobrodzie 
był doskonałą okazją do wzajemnej integracji, 
dobrej zabawy, pokonywania swoich słabości 
i przede wszystkim do podnoszenia umiejętności 
piłkarskich. Obecnie w obu grupach trenuje blisko 
40 młodych adeptów piłki nożnej, co świadczy o du-
żym zainteresowaniu tą dyscypliną i potrzebą roz-
wijania szeroko rozumianej aktywności fizycznej.

Trenerem drużyn Orlik młodszy i starszy jest 
Sławomir Różycki.

Żak
Trener Artur Frączek wraz z drużyną po raz pierw-
szy przystąpili do rozgrywek LZPN. Był to bardzo 
udany debiut grupy. Zgodnie z zasadami PZPN nie 
można publikować wyników najmłodszych grup, 

BLKS Granit Bychawa o 2020 roku

cezary pęcak i mateusz Zawiślak – 
akademiccy vice-mistrzowie polski

logo certyfikacji

Granit ii Bychawa – zdobywcy pucharu lakp 2020 seniorzy

MIESZKAŃCY 
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o wypracowany profil została stworzona mapa aktywnych KGW. Ponadto w ra-
mach projektu zorganizowano warsztaty specjalistyczne dla liderów z księgowo-
ści, promocji, w tym promocji w mediach społecznościowych, pisania projektów; 
warsztaty specjalistyczne dla kół oraz czterodniową wizytę studyjną do aktyw-
nych KGW w ramach, której uczestniczki odwiedziły KGW Witów i KGW Gorzyce. 
Celem wizyty była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk u prężnie działają-
cych sprofilowanych kół.

Dodatkowo KGW biorące udział w projekcie przeprowadziły inicjatywy pro-
mujące ich działalność oraz nowo-wypracowany profil rozwoju. Inicjatywy, jakie 
podejmowały koła to: Stara Wieś Pierwsza – Fit niedziela, inicjatywa promująca 

zdrowy styl życia; Stara Wieś Druga – Plecaki na dobry start, szycie worko-pleca-
ków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. F. Lebiedy w Starej Wsi Drugiej; Stara 
Wieś Trzecia – sąsiedzka integracja Starej Wsi Trzeciej; Bychawa – szycie mase-
czek dla potrzebujących i seniorów z gminy Bychawa; Wola Duża – ognisko in-
tegracyjne; Zaraszów – Pieśń Biesiadna; Zaraszów-Kolonia i Urszulin – Ocalić od 
zapomnienia, odsłonięcie tablicy upamiętniającej budowę świetlicy oraz pierw-
sze urodziny KGW; Gałęzów-Kolonia Pierwsza – Malinowe czytanie Balladyny 
w Gałęzowie-Kolonii Pierwszej; Gałęzów-Kolonia Druga – sąsiedzkie zakończenie 
wakacji, pierwsza inicjatywa KGW dla społeczności wsi Gałęzów-Kolonia Druga.

Kolejnym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie indywidualnie do 
potrzeb dobranego doradztwa z zakresu księgowości, promocji i pisania projek-
tów oraz wypracowanie publikacji „ABC aktywnych KGW” – będącej niezbędnym 
kompendium wiedzy dla KGW. Skierowana jest ona do wszystkich młodych KGW, 
które nie mają sprofilowanej działalności i potrzebują wsparcia w rozwoju swoich 
kompetencji i działalności. Obszar tematyczny publikacji jest zbieżny z tematami 
warsztatów jakie odbyły się w ramach projektu. Dodatkowo zawiera ona scena-
riusze zajęć, które mają stanowić narzędzie służące rozwojowi KGW.

Dziękujemy bardzo wszystkim KGW z gminy Bychawa, które wzięły udział 
w projekcie.

Projekt był współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Małgorzata Czarnecka – koordynator projektu

�� Babcine specjały 
zawsze kojarzą się ze 
smakiem dzieciństwa. 
A jak do tego dodamy 
opowieści o tradycji 
i zwyczajach, to 
mamy niezwykłą 
sentymentalną podróż 
kulinarną. Przeżyjecie 
ją czytając książkę 
opracowaną i wydaną 
przez Bychawskie 
Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych 
pod tytułem „Babcine 
specjały – śladami 
tradycji kulinarnych 
Bychawy i okolic”.

Publikacja ta to prezentacja dawnych przepisów 
kulinarnych typowych dla terenu gminy Bychawa. 
Receptury te udostępniły nam panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu naszej gminy – to one kultywują 

dawną tradycję obrzędową i kulinarną, przekazując 
ją z pokolenia na pokolenie. Teraz natomiast dzielą 
się z czytelnikami swoją pasją do dobrej, zdrowej 
i tradycyjnej kuchni z ich miejscowości.

Za pomoc przy realizacji publikacji dziękujemy 
KGW z gminy Bychawa:
�» Koło Gospodyń Wiejskich w Gałęzów-Kolonii 

Pierwszej
�» Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie Aktywne
�» Koło Gospodyń Wiejskich w Bychawie Sołectwo 

Grodzany

Babcine specjały – książka dająca możliwość podążania śladami 
bychawskich tradycji kulinarnych

�» Koło Gospodyń Wiejskich w Leśniczówce
�» Koło Gospodyń Wiejskich w Osowie i Kolonii Osowie 

Nasza Osowa
�» Koło Gospodyń Wiejskich w Skawinku
�» Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi Drugiej Trzy 

Kłosy
�» Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi Pierwszej 

Aktywna Jedynka
�» Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi Trzeciej 

Trójeczka
�» Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Wandzinie

�» Koło Gospodyń Wiejskich Wola Duża
�» Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Dużej-Kolonii
�» Koło Gospodyń Wiejskich w Zaraszowie
�» Koło Gospodyń Wiejskich w Zaraszowie-Koloni 

i Urszulinie.
Książka powstała dzięki pracy i wielkiemu za-

angażowaniu Sylwii Paćkowskiej i Marka Matyska. 
Dziękujemy bardzo za Waszą bezcenną pomoc. 

Dla tych, którzy zechcą zapoznać się z lekturą 
i zawartymi w niej przepisami (które mamy nadzie-
ję zostaną wypróbowane w zaciszu własnej kuchni) 
publikacja dostępna jest w siedzibie Bychawskiego 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych.

Publikacja „Babcine specjały – śladami tradycji ku-
linarnych Bychawy i okolic” wydana została w ramach 
realizowanego przez Bychawskie Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych projektu pt. „Śladami tradycji kuli-
narnych Bychawy”. W ramach przedsięwzięcia odby-
ły się także warsztaty kulinarne, które poprowadził 
p. Kamil Kotarski. Projekt realizowany był od grud-
nia 2019 roku z przerwami spowodowanymi epide-
mią. Przed nami jeszcze kilka warsztatów kulinarnych 
– czekamy aż będziemy mogli je bezpiecznie zorga-
nizować. Wszystkich, którzy chcieliby jeszcze wziąć 
udział w zajęciach zapraszamy. Warsztaty są bez-
płatne – dofinansowanie pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pod nazwą „Organizacja międzypoko-
leniowych warsztatów i zajęć aktywizujących w za-
kresie integracji społeczno-kulturalnej związanych 
z dziedzictwem lokalnym oraz jego promocją” ma-
jąca na celu międzypokoleniową integrację społecz-
no-kulturalną mieszkańców gminy Bychawa poprzez 
organizację warsztatów kulinarnych związanych 
z lokalnym dziedzictwem współfinansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-
2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ewa Rębecka
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych

�� Nowa jakość – nowe perspektywy KGW 
Bychawa
„Nowa jakość – nowe 
perspektywy KGW Bychawa” 
był to pilotażowy projekt 
realizowany od czerwca do 
listopada 2020 roku przez 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bychawie „Aktywne”.

W przedsięwzięciu wzięło udział 9 Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Bychawa: Stara Wieś 
Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, 
Bychawa, Wola Duża, Zaraszów, Zaraszów-
Kolonia i Urszulin, Gałęzów-Kolonia Pierwsza, 
Gałęzów-Kolonia Druga. Działania projektowe 
zostały zaplanowane tak, aby w pełni odpowia-
dały potrzebom jej uczestników – stworzenie sie-
ci aktywnych, sprofilowanych, współpracujących 

ze sobą KGW poprzez pracę na zasobach kół 
i wyposażenie ich w nowe kompetencje oraz wy-
pracowanie profilu działań kół. W związku z tym 
uczestnikom zapewniono warsztaty indywidual-
ne, specjalistyczne, doradztwo, wizytę studyjną, 
możliwość realizacji inicjatywy promującej dzia-
łalność KGW, a z powstałych materiałów opra-
cowano i wydrukowano publikację „ABC aktyw-
nych KGW”.

W ramach realizacji projektu odbyły się 
warsztaty indywidualne wyposażające członków 
KGW w kompetencje osobiste – komunikacja, 
budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów, 
motywacja, integracja; warsztaty wypracowania 
strategii KGW z określeniem jego profilu dzia-
łania. Efektem tych działań było przygotowa-
nie 9 strategii KGW. Strategie powstały również 
w formie graficznej – sketchnotingu. W oparciu 

�� Bychawscy seniorzy 
studentami

„Senior STUDENT” to projekt realizowany przez 
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
w okresie od maja do grudnia 2020 roku.

Zakładał on wsparcie dla seniorów z gminy 
Bychawa w ramach Bychawskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Projekt przewidywał ułatwienie 
dostępu do kultury i edukacji oraz umożliwiał chęt-
nym wolontariuszom nieformalną edukację opie-
kunów osób starszych. W ramach przedsięwzięcia 
zorganizowane zostały następujące cykle zajęć: wy-
kłady z zakresu promocji zdrowia, opieki nad oso-
bą chorą i udzielania pierwszej pomocy; spotkania 
z lekarzami z różnych dziedzin medycyny, pielę-
gniarką i ratownikiem medycznym; warsztaty z za-
kresu bezpieczeństwa na drogach osób starszych; 
zajęcia praktyczne z podstaw nauki obsługiwania 
i posługiwania się i tabletem; warsztaty plastycz-
ne. We wrześniu uczestnicy projektu wyjechali do 
Warszawy – odwiedzili Centrum Nauki Kopernik 
i obejrzeli spektakl w teatrze Komedia.

Na zakończenie projektu został opracowany i wy-
drukowany kalendarz na 2021 rok. Na okładkach 
kalendarza znalazły się zdjęcia uczestników przed-
sięwzięcia w stylizacjach z minionej epoki sprzed 
100 lat oraz fotografie z wydarzeń projektowych. 
Kalendarz można nabyć bezpłatnie w siedzibie 
stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim seniorom uczestniczącym 
w projekcie oraz kadrze trenerów, którzy prowadzi-
li zajęcia.

Ewa Rębecka – prezes Bychawskiego 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych

Z okazji Światowego 
Dnia Organizacji Po-
zarządowych...

Wszystkim członkom stowarzyszonym w – tak pręż-
nie działających na terenie gminy Bychawa – orga-
nizacjach pozarządowych dziękuję za Wasze zaan-
gażowanie i nieocenioną pracę na rzecz naszego 
małego centrum świata. Życzę kolejnych wspania-
łych pomysłów oraz by ten rok przyniósł możliwość 
realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.

burmistrz Bychawy Janusz Urban

biga biga bigabiga

Babcine specjały
Śladami tradycji kulinarnych 

Bychawy i okolic

B
abcine specjały. Śladam

i tradycji kulinarnych B
ychaw

y i okolic

Drogi Czytelniku, w imieniu Bychawskiego Stowarzy-
szenia Kobiet Aktywnych oddaję w Twoje ręce niezwy-
kłą publikację. Tak niezwykłą, jak temat, którego doty-
czy.

Gmina Bychawa to wyjątkowe miejsce pod wielo-
ma względami. Charakterystyczne ze względu na swoje 
walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Wielkim 
atutem regionu są jego mieszkańcy i ich dbałość o zacho-
wanie obyczajów i obrzędów. Do ważnych składników 
bychawskiej tradycji należy sfera kulinarna – dawne 
potrawy, zwyczaje żywieniowe oraz te związane z kultu-
rą stołu. Bychawianie nie zapominają o znaczeniu pro-
duktów regionalnych i tradycyjnych smaków, których 
historię i receptury przekazują sobie od lat z pokolenia 
na pokolenie.

Ewa Rębecka
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja opracowana przez Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

A dawniej to...
• Stara Wieś Pierwsza to szlachta była 

– u nas mówiło się ziemniaki, nie kar-
tofle.

• Mak ucierało się w donicy wałkiem, 
którego nie można było później lizać, 
bo się będzie miało łysego męża.

• Na wesele pieczono ciasto drożdżowe 
w kubkach, takich foremkach – jeśli 
popękało, to para młoda będzie miała 
córki, jeśli nie to będą synowie.

• W czasie wigilii, jak się zasiadło do 
stołu i wzięło do ręki łyżkę, to już nie 
można było jej odłożyć, aż się zjadło 
wszystkie potrawy – bo kręgosłup bę-
dzie bolał.

Stara Wieś Pierwsza

• Do tej pory w trakcie wigilii łyżek nie 
odkładamy, a na koniec siankiem 
ze stołu wiąże się razem łyżkę męża 
i żony.

Wola Duża

A dawniej to...
• Podczas wigilii jak wniesiono ka-

pustę z grochem, to pierwszą łyżkę 
brała babcia rzucała do góry i przy-
klejała do sufitu – miało to przy-
nieść pomyślność. A jak robiła ma-
sło w maselniczce, to siadała zawsze 
pod drewnianym belkiem w suficie, 
żegnała się, no i wtedy masło wycho-
dziło jak należy.

• Jak już były wykopane pierwsze 
młode kartofle, ugotowane najczę-
ściej do zupy owocowej, to zanim za-
częło się jeść, to trzeba było łyżką są-
siada obok po głowie lekko stuknąć. 
I wtedy miały się te kartofle udawać, 
rosnąć ładne.

Gałęzów-Kolonia Pierwsza

• Jak długo nie było deszczu, to się 
brało makówkę i szło do źródła żeby 
wsypać do niego mak – to miało 
przynieść opady deszczu.

Osowa
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mieszkańcymieszkańcy

�� Zdrowy styl życia narzędziem dbałości 
o środowisko

„Zdrowy styl życia narzędziem dbałości o środo-
wisko” to projekt realizowany od września do 
grudnia 2020 roku przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Bychawie „Aktywne”. Sfinansowany został 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Celem zadania było kształtowanie postaw pro-
środowiskowych i kultury dbałości o środowi-
sko wśród mieszkańców gminy Bychawa i gmin 
ościennych poprzez realizację spotkań i ekolo-
gicznych warsztatów międzypokoleniowych o te-
matyce: prąd, odnawialne źródła energii, czy-
ste powietrze, recykling, segregacja odpadów. 
Dodatkowo w ramach zadania została opracowa-
na i wydana publikacja z zakresu tematycznego 
zadania pt. „Być Eko – Moda czy konieczność?”.

Dziękujemy WFOŚiGW w Lublinie za dofinan-
sowanie zadania i umożliwienie nam zrealizo-
wania tego projektu oraz Urzędowi Miejskiemu 
w Bychawie za udzielone wsparcie. Publikacja 
ta powstała dzięki zaangażowaniu i pracy wie-
lu osób. Dziękujemy im za pomoc i współpracę. 

Wielkie podziękowania kierujemy do pani 
Małgorzaty Czarneckiej – za pomoc przy złożeniu 
materiałów, a panu Michałowi Czarneckiemu – za 
świetne rysunki i grafikę.

Publikacja do nabycia bezpłatnie w siedzibie 
KGW oraz w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

Ewa Rębecka
KGW w Bychawie „Aktywne”

�� O działalności Akademii Młodzieżowej
Za nami kolejny semestr 
intensywnych działań. Pandemia 
nie przeszkodziła młodym 
z parafialnej wspólnoty Akademii 
Młodzieżowej w realizacji 
programu, ale przeniosła nas 
w sferę online. Ostatnich kilka 
miesięcy członkowie naszej grupy 
wciąż odkrywali tajemnice wiary, 
a odmawiając różaniec zbliżali 
się do Matki Bożej i jej Syna. 
Oglądając i analizując spektakle 
teatralne młodzież poszerzała 
swoją wiedzę na temat teatru.

Nieodłącznym elementem programu jest również 
formacja społeczna, której celem jest przygotowa-
nie młodzieży do życia we wspólnotach, nauka od-
powiedzialności za nie oraz troska o dobro wspól-
ne. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś „Jeśli 
chcesz zmienić świat, idź do domu i kochaj swoją ro-
dzinę”. To właśnie rodzina jest podstawową komórką 

społeczną i od jej funkcjonowania zależy to, jakimi 
wartościami będzie kierował się dorastający w niej 
młody człowiek. Studenci AM w tym semestrze po-
chylili się nad tym tematem podglądając różne ro-
dziny – te prawdziwe, które mogli spotkać lub o nich 
przeczytać i fikcyjne, obecne w filmach oraz spekta-
klach Teatru Telewizji, które wspólnie oglądaliśmy 

i omawialiśmy. Młodzież doszukiwała się w nich de-
struktantów, a także mistrzów budowania wspólno-
ty oraz zastanawiała się nad przyczynami takiej a nie 
innej sytuacji w danej rodzinie. Taka metoda mia-
ła na celu pokazanie młodzieży, że od nich samych 
zależy to, jak ich wspólnota rodziny będzie wyglą-
dać. Analizując te wspólnoty pod kątem pięciu cech 
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�� Z inicjatywy 
Stowarzyszenia 
Kreatywna Bychawa 
w parku miejskim 
przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
powstała przyjazna 
ścieżka dydaktyczno-
ekologiczna.

Na realizację zadania o wartości całkowitej 
49 607,89 zł uzyskano dotacje z budżetu Gminy 
Bychawa (5 000,00 zł) oraz z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie (44 447,89 zł) – za przekazanie 
dotacji bardzo serdecznie dziękujemy. Ze środków 
własnych w kwocie 160 zł została zakupiona mie-
szanka betonowa, która posłużyła do montażu 
tablic.

Tematy, które zostały zamieszczone na tablicach 
to:
�» dendrologia
�» zanieczyszczenie środowiska

Szlakiem ścieżki, która uczy

dobrej grupy (cel, zadania, normy i zasady, 
struktura oraz miejsce skupienia) uczyli się 
podstawowych zasad, które powinny funk-
cjonować w rodzinie. Na koniec semestru od-
było się sympozjum, podczas którego młodzi 
mogli podzielić się swoimi przemyśleniami na 
temat rodziny pisząc eseje i przedstawiając je 
całej społeczności Akademii. Owocem tego 
semestru było wydanie Zeszytów Akademii 
Młodzieżowej. Mamy nadzieję, że to, czego 
młodzież się nauczyła, długo zostanie w ich 
głowach i będą wracać do tych informacji 
tworząc w przyszłości własne rodziny.

Przed nami kolejny semestr i dalsze działa-
nia studentów. Tym razem pod lupę weźmie-
my wspólnotę narodową. Mamy nadzieję, że 
szybko wrócimy do stacjonarnych spotkań, 
jednak na razie musimy łączyć się za pomo-
cą internetowych komunikatorów. Jeśli ktoś 
chciałby dołączyć do nas już teraz, u progu 
nowego semestru, serdecznie zapraszamy 
i prosimy o kontakt w parafii.

Paweł Ozga – instruktor 
Akademii Młodzieżowej

�» rozkład odpadów w czasie
�» leśne pary
�» ptaki leśne
�» rośliny te co smakują, pachną i zachwycają
�» idziemy na grzyby
�» kosz ekologiczny.

Odbiorcami zadania są dzieci z przedszkoli, mło-
dzież ze szkół, mieszkańcy miasta oraz wszyscy spa-
cerowicze w parku.

Zarząd Stowarzyszenia Kreatywna Bychawa pra-
gnie podziękować za bezinteresowne zaangażowanie 
w realizację tego projektu p. Tomaszowi Widerlikowi, 
p. Renacie Jankowskiej, p. Grzegorzowi Szaconiowi, 
p. Stanisławowi Florkowi, p. Rafałowi Ziętkowi, 
p. Michałowi Pawlakowi, p. Januszowi Lipcowi 
– dzięki ich pomocy możemy cieszyć się nowym 
przedsięwzięciem.

Zapraszamy do obejrzenia tablic, które przekazują 
wiedzę w ciekawy i przejrzysty sposób.

W rozpoczętym 2021 roku życzymy mieszkańcom 
gminy Bychawa dużo zdrowia, szczęścia, radosnych 
i pogodnych dni.

Danuta Lipiec

Szczere wyrazy współczucia
Pawłowi Winiarczykowi

Pracownikowi Urzędu Miejskiego 
w Bychawie

z powodu śmierci

TEŚCIA
składają burmistrz wraz 

z pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Bychawie, radni Rady Miejskiej 

w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
rodzinie

oraz społeczności parafii św. Stanisława 
w Starej Wsi Drugiej
z powodu śmierci

ŚP. KS. TADEUSZA 
SIWKIEWICZA

byłego proboszcza parafii 
św. Stanisława w Starej Wsi Drugiej

składają burmistrz wraz 
z pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Bychawie, radni Rady Miejskiej 

w Bychawie oraz sołtysi
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mieszkańcymieszkańcy
Z partyzanckich ścieżek...
�� 25 października 
2020 roku, pomimo 
wprowadzonych 
obostrzeń 
epidemiologicznych 
i czerwonej 
strefy, członkowie 
Stowarzyszenia 
Strażnicy Pamięci 
Ziemi Bychawskiej 
oddali hołd 
żołnierzom podziemia 
niepodległościowego, 
biorąc udział 
w I Rajdzie Pamięci 
sierż. Juliana 
Bartoszka.

Cała trasa rajdu ma wymiar symboliczny i prowadzi 
przez miejsca ściśle związane z wydarzeniami i hi-
storią lokalną. Rajd podkreśla piękno bychawskiej 
gminy, ma na celu promocję miejsc tak często nie-
docenianych, a także aktywnego trybu życia.

Początek naszej wędrówki miał miejsce na ruinach 
zamku Pileckich, miejscu symbolicznym dla miasta 
i jego mieszkańców. Tu, można by powiedzieć, za-
czyna się cała historia Bychawy. Przez przepiękny 
rezerwat roślinności stepowej „Podzamcze” dotarli-
śmy na bychawski cmentarz. Na grobie sierż. Juliana 

Bartoszka zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. 
Odmówiliśmy modlitwę za dusze wszystkich walczą-
cych o wolność naszej Ojczyzny. Przez Zadębie uda-
liśmy się w kierunku zabudowań Wandzina. Właśnie 
tutaj, na polach aż do wsi Osowa, rozgrywały się dzia-
łania oddziałów AK podczas wycofywania się wojsk 
niemieckich w lipcu ’44 roku. Część trasy rajdu pro-
wadzi dobrze bychawianom znanym Szlakiem Doliny 
Kosarzewki. Jednak celowo utrudniliśmy ją trochę, 
prowadząc rajd przez tereny, które trudno było by 
pokonać rowerem, by uczestnicy rajdu mogli zro-
zumieć jakie trudności pokonywali partyzanci, gdy 
musieli przemieszczać się niepostrzeżenie pomiędzy 
postojami. Jest to jedna z piękniejszych okolic w na-
szej gminie. Podczas przemarszu minęliśmy dawną 
posiadłość rodu Skawińskich, po której pozostał już 
tylko park, a w miejscu dawnego dworku stoi bu-
dynek Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”. Trasa prowadziła nas przez 
wieś Wola Duża, gdzie w planie rajdu miał być postój 
na posiłek. Drogą prowadzącą przez Skawinek doszli-
śmy do rozstaju dróg prowadzących na Romanów 
i Kosarzew Dolny-Kolonię. Przed nami ukazał się las 
kosarzewski, zwany także romanowskim. W tym le-
sie, młodzi chłopcy, których losy poplątał czas woj-
ny, szkolili się po wstąpieniu do oddziałów party-
zanckich. To tutaj w czerwcu 1944 r. w niedalekim 

Ziuninie powstała tajna Rada Narodowa, a w lipcu 
miała miejsce koncentracja oddziału ppor. Wojciecha 
Rokickiego ps. „Nerwa” oraz lokalnych oddziałów 
Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przed wy-
zwoleniem Bychawy 21 lipca 1944 r. Dalszą drogą 
doszliśmy do kapliczki Powstańców Styczniowych, 
nieopodal której w 1863 r. doszło do potyczki po-
między grupą powstańców, a patrolującymi tę oko-
lice Kozakami. Jest to jedna z piękniejszych kapliczek 
w okolicy, której ozdobą są figury świętych autorstwa 
p. Teodozji Matysek. Zapaliliśmy znicze i po krótkiej 
modlitwie udaliśmy się w dalszą drogę. Przechodząc 
przez las dotarliśmy do kapliczki przy wjeździe do 
Zaraszowa, prawdopodobnym miejscu śmierci sierż. 
Juliana Bartoszka. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy 
znicze. Odczytaliśmy fragment książki Konstantego 
Roztworowskiego – „Zmierzch Gałęzowa” traktujący 
o tamtych wydarzeniach. Rajd zakończył się Apelem 
Pamięci, który jest hołdem dla wszystkich bohater-
skich obrońców Rzeczpospolitej, stawiających opór 
niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy, ofiar pacyfi-
kacji Zaraszowa i represji z rąk okupanta.

Mamy nadzieję, że kolejne edycje rajdu będą mia-
ły bardziej oficjalny charakter i za rok spotkamy się 
w większym gronie i w lepszej rzeczywistości.

Do zobaczenia na partyzanckich ścieżkach…
SPZB

�� Kiedy smutek jest chorobą
Ogólnopolski Dzień Walki 
z Depresją obchodzony jest 
23 lutego. Celem tego dnia jest 
upowszechnienie wiedzy na 
temat depresji oraz zachęcenie 
chorych do leczenia. Jest to 
choroba, która może dotknąć 
każdego, bez względu na status 
społeczny, wiek, czy płeć. Coraz 
częściej dotyka nie tylko osoby 
dorosłe, a także młodzież i dzieci.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie pod-
czas Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją zwraca 
szczególną uwagę na tematykę zaburzeń depresyj-
nych. Ze względu na pandemię ograniczamy się do 
organizacji wewnętrznej. Na spotkaniu z psycholo-
giem, w ramach psychoedukacji, uczestnicy zapozna-
li się ze specyfiką choroby oraz sygnałami ostrzegaw-
czymi przy jej występowaniu, poznali sposoby uzy-
skania wsparcia, a także metody poprawiające swoją 
kondycję psychiczną. Sytuacja związana z epidemią 
niejako ma wpływ na rozwój zaburzeń psychicznych. 

Szybkie tempo życia, utrudniony dostęp do specja-
listów, poczucie lęku, stygmatyzacja, potęgują pro-
blemy zdrowotne. Zatem, w przypadku podejrzenia 
choroby, nie zwlekając, najlepiej zgłosić się do spe-
cjalisty psychiatry lub psychologa.

11 luty XXIX Światowy 
Dzień Chorego
„Nie ma co udawać: choroba sprawia, że szału nie 
ma. Ale życie wciąż trwa! Chodzi więc o to, aby wpły-
nąć na zmianę świadomości społecznej – świadomo-
ści każdego z nas – na temat choroby, także tej prze-
wlekłej czy nieuleczalnej. Bo również życie w choro-
bie może być intensywne! Trzeba jednak do swojej 
choroby mieć odpowiednią instrukcję obsługi.”

 ks. Jan Kaczkowski
Podczas Obchodów XXIX Światowego Dnia 

Chorego w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Bychawie uczestnicy wysłuchali orędzia Papieża 
Franciszka, prowadzono dyskusje dotyczące spe-
cyfiki chorób jak i sposobów radzenia sobie z nimi. 
Podczas grupowych zajęć terapeutycznych przy-
pomniano zasady prozdrowotnego stylu życia. Ten 
dzień był okazją dla nas wszystkich do przemyśleń 
i rozmów, a także uzmysłowienia sobie, że człowiek 

jest w stanie naprawdę wiele znieść, jeżeli czuje, że 
świat wokół niego temu sprzyja.

ŚDS na co dzień

Ośrodek wsparcia dla osób chorych psychicz-
nie i niepełnosprawnych intelektualnie funkcjonuje 
przy zachowaniu ścisłych zasad reżimu sanitarnego, 
zajęcia odbywają się w małych grupach. W ramach 
wsparcia uczestników pozostających w domach, ze 
względu na sytuację pandemiczną, utrzymywany 
jest kontakt zdalny poprzez rozmowy telefoniczne, 

a także dostarczane są teczki terapeutyczne do pra-
cy w domu.

Uczestnicy chętnie korzystają z dostępnych pra-
cowni i zajęć terapeutycznych. W ostatnim czasie 
obchodziliśmy również Tłusty Czwartek, w tym dniu 
każdy miał okazję poczęstować się pączkiem, fawor-
kiem, a także owocem. Na zakończenie karnawału 
odbyło się wewnętrzne spotkanie ostatkowo-walen-
tynkowe, przy poczęstunku, muzyce karaoke, roz-
dawane były walentynki powstałe podczas terapii 
zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Bychawie.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej no-
wej strony internetowej: www.bychawa.naszsds.pl.

Ewelina Kryk

�� Uwaga na oszustów
W ostatnim czasie na terenie 
Lublina i powiatu lubelskiego 
nasiliła się działalność 
oszustów, czyhających na 
pieniądze osób starszych.

Tylko w ostatnich dniach doszło do kilkudzie-
sięciu prób wyłudzenia gotówki metodą „na 
policjanta, wnuczka, wypadek drogowy”. 
Najczęściej na numery stacjonarne osób star-
szych zadzwoniła osoba podająca się za poli-
cjanta. Fałszywy funkcjonariusz informował 
swoich rozmówców, że członek ich rodziny 
(syn, córka, wnuk) spowodowali wypadek dro-
gowy, w którym są osoby zabite. W celu unik-
nięcia aresztowania pokrzywdzeni byli prosze-
ni o przekazanie dużych sum pieniędzy – czę-
sto chodziło o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
tysięcy złotych. Gotówka miała być przezna-
czona dla rodziny zmarłego.

Mundurowi z Lublina poszukują oszustów 
i przypominają, że funkcjonariusze nigdy nie 
proszą o przekazanie pieniędzy, nie informu-
ją również telefonicznie o szczegółach spraw, 
które prowadzą. Gdy ktoś dzwoni w takich 
sprawach należy powiadomić Policję dzwo-
niąc pod numer 112. Czujność i ograniczone 
zaufanie może uchronić przed nieuczciwymi 
ludźmi, którzy próbują wyłudzić pieniądze.

kom. Kamil Gołębiowski
oficer prasowy KMP w Lublinie
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wierszy, które powstały pod kierunkiem lubelskiej 
pisarki Moniki A. Oleksa. Fikcja miesza się tu z rze-
czywistością. Autorzy tekstów: Barbara Cywińska, 

Urszula Daśko, Danuta Giemza-Rudzińska, Iwona 
Furmaga, Danuta Hanaj, Łukasz Fijołek, Matylda 
Graboś, Jadwiga Grzesiak, Monika Kaproń, Ewa 
Nieściór, Monika A. Oleksa, Małgorzata Pruchnicka, 
Ewa Sprawka, Dorota Szczepańska, Weronika 
Szewczyk, Alicja Tracz, Teresa Tracz, Maria Anna 
Wegner zapraszają Czytelnika na fascynującą wę-
drówkę po Bychawie, snując najróżniejsze opowieści. 
Jedne rozbawią do łez, inne wywołają łzy wzruszenia 
i żalu za tym co minęło, jeszcze inne dostarczą kon-
kretnej wiedzy, niektóre rozbudzą wyobraźnię, uru-
chomią lawinę wspomnień...

Dodatkowym atutem książki są akwarele, któ-
re wyszły spod pędzla bychawian podczas warszta-
tów malarskich pod okiem profesjonalisty Marcina 
Cabaka. Plenerem warsztatów była Bychawa, 
m.in. centrum miasta, Bychawska Izba Regionalna, 
ogród Ewy i Krzysztofa czy podbychawskie pola.

O tej wyjątkowej książce, prezes Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego Teresa Tracz opowiadała 

słuchaczom Radia Lublin w audycji Magdaleny Lipiec-
Jaremek „Piękne życie”, zaś autorzy tekstów uczest-
niczyli w relacji na żywo nadawanej z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie, podczas której 
opowiadali o indywidualnych odczuciach związa-
nych z pracą nad „Opowieściami…”. Jednocześnie 
zachęcali mieszkańców do poszukiwania w zakamar-
kach własnej pamięci ciekawych epizodów sprzed lat 
i dzielenia się nimi, bo przecież to wszystko jest ele-
mentem naszego dziedzictwa, które warto i trzeba 
utrwalić.

Książka to jeden z rezultatów projektu pod na-
zwą „Opowieści o Bychawie w 480. rocznicę powsta-
nia miasta: międzypokoleniowe warsztaty opisujące 
i promujące dziedzictwo kulturowe Gminy Bychawa”, 
realizowanego przez Bychawskie Towarzystwo 
Regionalne za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Kraina wokół Lublina”.

Barbara Cywińska

�� Ktoś mógłby 
powiedzieć, że 
o Bychawie napisano 
i powiedziano już 
wszystko. Ale to nie 
jest prawda. Bychawa, 
niczym piękna 
kobieta, uwodzi 
i kusi tajemniczością. 
Można o niej mówić 
w nieskończoność, 
zachwycać się nią, 
odkrywać krok po 
kroku, kawałek po 
kawałku…

Przekonali się o tym pasjonaci pióra i pędzla, któ-
rzy „wzięli nasze miasto na warsztat”. I oto po-
wstała nowa publikacja wydana przez Bychawskie 

Towarzystwo Regionalne. „Opowieści o Bychawie 
w 480. rocznicę powstania miasta” to wyjątkowy 
zbiór 21 tekstów: wspomnień, reportaży, refleksji, 

�� Bychawa w słowach i obrazach
Pod takim hasłem przebiegały 
XXIII Spotkania Regionalne 
zorganizowane przez Bychawskie 
Towarzystwo Regionalne 
w grudniu 2020 roku.

Od lat, zwykle przed świętami Bożego Narodzenia, 
mieliśmy przyjemność spotykać się z członkami 
i sympatykami stowarzyszenia podczas tego cy-
klicznego zdarzenia o charakterze edukacyjnym 
w Bychawskim Centrum Kultury. Tym razem było ina-
czej. Ze względu na stan epidemiczny XXIII Spotkania 
Regionalne, dofinansowane przez Gminę Bychawa 
w ramach wsparcia zadania publicznego z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, przybrały multimedialną formę.

Miłośnicy regionalizmu mogli obejrzeć filmową 
relację z tego wydarzenia w Internecie na porta-
lu społecznościowym Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego lub za pośrednictwem strony interne-
towej Urzędu Miejskiego.

W trakcie Spotkań online miała miejsce promo-
cja nowej, absolutnie niezwykłej publikacji wydanej 
przez BTR „Opowieści o Bychawie” oraz podsumo-
wanie zajęć literackich i plastycznych realizowanych 

w ramach zadania pod nazwą „Międzypokoleniowe 
warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym 
dziedzictwem, w tym jego promocja”.

Warsztaty literackie dla autorów zamieszczo-
nych w publikacji tekstów prowadziła znana lubel-
ska pisarka Monika Anna Oleksa. Odbiorcy wirtual-
nych Spotkań mieli też okazję obejrzeć kilkanaście 
pięknych akwareli wyeksponowanych we wnętrzu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, które powstały pod 
okiem artysty malarza Marcina Cabaka podczas za-
jęć plastycznych. Widnieją na nich budynki charak-
terystyczne dla bychawskiego pejzażu miejskiego, 
lokalna przyroda oraz wnętrza Bychawskiej Izby 
Regionalnej.

Na tle kolorowych obrazów twórcy literackich tek-
stów o Bychawie dzielili się z internautami refleksja-
mi dotyczącymi wyboru tematyki do swoich opo-
wiadań, reportaży czy wspomnień. Ze wzruszeniem 
podkreślali, że ich teksty to rezultat głębokich prze-
myśleń, potrzeby serca, miłości do rodzinnych stron, 
a przede wszystkim pragnienie przekazania tego, co 
minęło – przyszłym pokoleniom.

Mamy nadzieję, jako Zarząd BTR, że podob-
nie jak album „Bychawa dawna…” nowa publikacja 

„Opowieści o Bychawie” zostanie ciepło przyjęta 
przez mieszkańców Bychawy.

Teresa Tracz – prezes BTR

Bychawa uwodzicielska i kusząca...

�� Z Polkowic do Bychawy
Wymyśliłem taki tytuł mojego listu do redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej”. A dla-
czego taki? To będzie wynikało z dalej opisanej historii, która dotyczy mnie i mo-
ich przodków.

Wszystkiemu „winna” moja pasja rodzinnego genealoga. Wiele lat temu zo-
stałem skutecznie „zarażony” tym przez moją starszą kuzynkę, która miała dużą 
wiedzę o przeszłości rodziny.

Teraz już od lat na emeryturze, mam więcej czasu i dzięki nowym narzędziom 
takim jak choćby internet udało mi się znacznie powiększyć zasób wiadomości 
dotyczących genealogii przodków.

Rodzina – każdy z nas ma rodziców. To oni, ich rodzice – nasi dziadkowie, ich 
siostry, bracia, kuzyni tworzyli tą naszą społeczność, naszą historię.

Dzieje mojej rodziny ze strony ojca, przodków jak to mówiono kiedyś „po mie-
czu”, są szczególnie niezwykłe. Byliśmy z różnych powodów, często nieznanych, 
tacy podobni do tych opisanych w książce pani Olgi Tokarczuk – biegunów. Ta 
przestrzeń czasowa i geograficzna to przeszło 200 lat i tysiące kilometrów Polski 
i nie tylko.

Myślę, że coś się musiało stać takiego, że konsekwencją tego zdarzenia jest to 
nasze rodzinne „rozbieganie”. I to „coś” wydarzyło się chyba w pobliżu Bychawy.

Mieszkam teraz w Polkowicach na Dolnym Śląsku i ponieważ tu urodził się mój 
syn i wnuki, to może nadszedł kres tej wędrówki.

A jak wyglądała ta droga w dużym skrócie? Ja urodziłem się w Lublinie i wycho-
wałem w Garbowie, mój ojciec w Wiskitkach (Mazowsze), mój dziadek w Skulsku 
(Kujawy), mój pradziadek w Bodzentynie (Świętokrzyskie), mój prapradziadek 
w miejscowości Łączna (Świętokrzyskie).

Dodatkowo mój pradziadek z całą rodziną przewędrował na przełomie XIX 
i XX wieku całą Syberię, na szczęście tam i z powrotem.

Zupełnie niedawno, dzięki informacji znalezionej w indeksie opracowanym 
przez wspaniały portal lubelskich genealogów dotarłem właśnie do Bychawy. 
Ta wiadomość to akt urodzenia Macieja Kazimierza Skórskiego syna Franciszka 
i Anny z 1748 roku ze Starej Wsi.

Już wcześniej znalazłem dokument wystawiony przez Heroldię Królestwa 
Polskiego w 1855 roku mojemu prapradziadowi Antoniemu, potwierdzający jego 
szlachectwo na podstawie tego, że jego przodek Franciszek był dziedzicem wsi 
Ossowa w dawnem województwie lubelskim w 1742 roku. Dawne województwo 
lubelskie było znacznie mniejsze od dzisiejszego, była tam tylko jedna miejsco-
wość o tej nazwie. Teraz Osowa. Powiązanie tych dwóch wiadomości wydaje mi 
się tropem właściwym. Ale żeby mieć pewność trzeba znaleźć więcej informacji.

Osowa należała i należy do parafii Bychawka. A tam niestety brak archiwów 
z tego okresu. Ciekawe jest też to, że Franciszek w 1748 roku mieszkał z rodziną 
w Starej Wsi, a nie w Ossowej. Być może jakieś dokumenty znajdują się w archi-
wum diecezjalnym lub w Archiwum Państwowym w Lublinie. Trzeba próbować, 
bo sprawa jest ciekawa i trochę tajemnicza. Może tam właśnie czeka na poznanie 
przyczyna tego naszego wędrowania przez czas i przestrzeń?

Na tym kończę moje wywody genealogiczne. To miała być krótka notka, a ja 
tak się rozpisałem…

Pozostaję z poważaniem,
Andrzej Marek Skórski
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szkoły szkoły
My nie sprawiamy zawodu – My dajemy zawód
�� To hasło od dawna 
przyświeca „Hubalowi”, 
czyli Zespołowi Szkół 
Zawodowych nr 1 
w Bychawie.

Nasza szkoła od początków istnienia ukierunko-
wana jest na rozwijanie kompetencji zawodo-
wych, które jak pokazuje rzeczywistość, są kluczo-
we na rynku pracy i gwarantują, nawet w czasach 
pandemii, stabilizację finansową. Współczesna sy-
tuacja uświadomiła nam, jak ważny jest wybór wła-
ściwej ścieżki zawodowej, która zawsze gwarantuje 
stałe dochody, jest pasją i rozwija nasze zaintere-
sowania, bo praca to wysiłek w różnych aspektach, 
ale też: „Praca to przedłużenie osobowości. To 
osiągnięcia. To jeden ze sposobów na zdefiniowa-
nie samego siebie oraz określenie swojej wartości 
i poziomu człowieczeństwa” (Peter Drucker). Lista 
„TOP 10 zawodów przyszłości w Polsce” zawiera 
m.in. specjalistów w zawodach: technik informa-
tyk, technik pojazdów samochodowych i technik 
fryzjerstwa, a więc kierunki kształcenia powszech-
ne w naszej szkole. Zainteresowanym przypomi-
namy kierunki i preferencje zawodowe i zaprasza-
my do „HUBALA”, szkoły z tradycją patriotyczną, 
świetną kadrą i bogatą bazą dydaktyczną (LICZNE 
PROJEKTY UNIJNE!).

Technik informatyk z innowacją „Grafika i gry 
komputerowe”, grafik komputerowy – w tym zawo-
dzie najbardziej zyskają osoby, które będą potrafi-
ły wykazać się dużą kreatywnością, bo to właśnie 
projekt strony internetowej, czy też okładki książki 
może zdecydować o sukcesie lub porażce sprzeda-
żowej. Obecnie firmy starają się przyciągnąć uwagę 
klientów właśnie oryginalną grafiką.

Technik usług fryzjerskich z innowacją: wizaż 
i stylizacja. W wielu nowoczesnych, ekskluzywnych 
salonach fryzjerskich mycie włosów połączone jest 
z szeregiem dodatkowych usług, takich jak masaż 

głowy, zastosowanie odpowiednich środków pie-
lęgnacyjnych, etc. Wiele salonów oferuje również 
usługi związane z przedłużaniem lub zagęszczaniem 
włosów, czy zabiegami regeneracyjnymi włosów 
zniszczonych.

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znaj-
dują się te, które mają związek z rozwojem nowych 
technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, 
obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz 
pracujących. Takim zawodem jest Technik pojaz-
dów samochodowych − kierunek związany z diagno-
styką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów 

samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji 
wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze 
wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eks-
ploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, 
które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne 
technologie.

Kolejny przyszłościowy zawód Technik inżynierii 
środowiska i melioracji, absolwent tego kierunku or-
ganizuje i prowadzi roboty związane z budową obiek-
tów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygoto-
waniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; 
kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzy-
maniem obiektów gospodarki wodnej. Ponadto uzy-
skane kwalifikacje uprawniają do przejęcia gospo-
darstwa rolnego.

Technik logistyk to jeden z najbardziej poszuki-
wanych zawodów na rynku europejskim. W czasie 
kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności za-
rządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł 
oraz analizowania efektywności procesów logistycz-
nych. Duży nacisk kładzie się na znajomość języków 
obcych.

Technik spedytor nadaje kompetencje do organi-
zowania i nadzorowania transportu w szerokim tego 
słowa znaczeniu.

Na poziomie szkoły branżowej I stopnia, kształ-
cimy w zawodach mechanik pojazdów samochodo-
wych i elektromechanik pojazdów samochodowych, 
a w klasie wielozawodowej na kierunkach fryzjer, 

piekarz, cukiernik, sprzedawca, murarz/ tynkarz. 
W naszej ofercie jest też propozycja kształcenia dla 
dorosłych w Policealnej Szkole Zawodowej w zawo-
dach: technik administracji i technik bhp.

Szkoła to nie tylko nauka, to przede wszystkim 
kształtowanie postaw, wychowanie w duchu war-
tości patriotycznych, nauka tolerancji i poszerzania 
horyzontów myślowych, co realizujemy w licznych 
projektach unijnych i stażach zawodowych poza gra-
nicami naszego kraju!

Od wielu lat organizujemy „Międzyszkolny 
Konkurs Poezji Patriotycznej”, konkurs wiedzy 
o „Hubalu”, bierzemy udział w wielu projektach edu-
kacyjnych, np.: „Talerz zdrowia”. Nasza szkoła zosta-
ła partnerem w projekcie Erasmus+ „Edukacja szkol-
na”. Tytuł nowego projektu to „Dance with me”. 
Partnerami są szkoły z Włoch, Hiszpanii, Chorwacji 
i Turcji. Projekt koncentruje się na dialogu między-
kulturowym. Będzie to okazja do doskonalenia umie-
jętności językowych, jak również tych związanych 
z tańcem i muzyką. Zapraszamy na stronę „HUBALA” 
www.zsz.bychawa.pl.

ZAPRASZAMY DO „HUBALA”, w naszej szkole nie 
ma czasu na nudę!

OGŁOŚ TO INNYM GOŚCIOM, ŻE „HUBAL” TO 
SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

Przedszkolaki życzą 
babciom i dziadkom
Kochana Babciu! Kochany Dziadku!
Z okazji Waszego Styczniowego Święta
z całego serduszka życzymy Wam
wszystkiego, co w życiu najlepsze i najpiękniejsze:
dużo zdrowia, wiele radości, młodzieńczej energii,
pociechy z wnuków, dużo miłości i nadziei na to,
że każdy dzień będzie lepszy!
A ponadto moc słodkich buziaków

od wszystkich PRZEDSZKOLAKÓW
z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie!

�� Przedszkolaki oszczędzają kropelkę!
Rok przedszkolny, który rozpoczęliśmy we wrześniu nie jest łatwy ze względu na 
obecną sytuację. Wiele działań, jakie planowaliśmy musiało zostać odwołanych 
bądź przełożonych. Niemożliwe są wycieczki, wyjścia do instytucji, spotkania 
z ciekawymi osobami itp. Jednak mimo trudnej sytuacji, dzieci z Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie regularnie uczestniczą w zajęciach przedszkolnych: 
pogłębiają swoją wiedzę, nabywają nowe umiejętności oraz kształtują różne po-
stawy – w tym postawę proekologiczną. Doskonałym działaniem, które zachęciło 
dzieci do zainteresowania się tematyką przyrodniczą był udział w projekcie pt. 
„Szkolne przygody Gangu Fajniaków”, skierowanego do przedszkoli i szkół pod-
stawowych z terenu całej Polski. Do tego projektu przystąpiła grupa „Myszki” 
z naszego przedszkola. Na przełomie listopada i grudnia dzieci wzięły udział 
w cyklu zajęć dydaktycznych, które dotyczyły żywiołu woda. Hasło przewodnie 
brzmiało: „Oszczędzaj kropelkę!”. 

Celem udziału w projekcie było przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na pięk-
no otaczającego świata oraz troska o przyrodę. Zajęcia podzielone były na 3 blo-
ki: teoretyczny, praktyczny i artystyczny. Gościem specjalnym na naszych zaję-
ciach była wszystkim dobrze znana kropelka Ksenia. Podczas zajęć teoretycznych 
dzieci poznawały znaczenie wody w przyrodzie, określały ilość wody na świecie, 
poznawały ciekawostki o wodzie. Na zajęciach praktycznych wykonywały ekspe-
rymenty z wodą: określały jej właściwości, barwiły ją itp. Po przeprowadzonych 
doświadczeniach przedszkolaki przystąpiły do zabaw muzyczno-plastycznych. 
Odśpiewały „Piosenkę o wodzie”, a także wykonały pracę plastyczną kropelka 
wody. Na zakończenie dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Oszczędzaj kropelkę”, 

a także obejrzały prezentację multimedialną pt. „Nie ma zgody, na marnowa-
nie wody!”. Każdy przedszkolak otrzymał także odznakę „Przyjaciela przyrody”. 
Udział w zajęciach z pewnością wzbogacił wiedzę dzieci, a także zachęcił do tro-
ski o przyrodę. Jestem pewna, iż po udziale w zajęciach niejeden przedszkolak 
będzie osobiście oszczędzał kropelkę i zachęcał do tego osoby ze swojego oto-
czenia. Zdjęcia z udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej naszej 
placówki: www.przedszkole.bychawa.pl - zachęcamy do obejrzenia.

Agnieszka Sobaszek

�� Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej 
w Bychawie

Śpiewamy Małemu Jezuskowi!
W ramach zajęć wokalnych uczniowie wzięli 

udział w szkolnym konkursie piosenki świątecz-
nej. Przez cały grudzień chętni uczniowie pod-
czas zdalnych zajęć doskonalili śpiew wybranej 
wspólnie z opiekunem kolędy lub pastorałki. 
Wykonawcy swoje nagrania przesyłali do 7 stycz-
nia na specjalnie utworzonej grupie – „Konkurs 
Piosenki Świątecznej – Bychawa” na komunikato-
rze internetowym.

Jurorem zmagań konkursowych był p. Maciej 
Augustyniak – absolwent Wydziału Artystycznego 
UMCS, kierunek: edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej, instruktor w szkole muzycznej, 
obecnie student Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach.

19 stycznia br. odbyło się rozstrzygnięcie, oczy-
wiście online. Juror za pośrednictwem komunika-
tora internetowego ogłosił wyniki.

Oto one:
1 miejsce – Mituła Stanisław – „Skrzypi Wóz”
2 miejsce – Dworak Maja – „Maleńka Miłość”
3 miejsce – Żminda Julia – „Wśród nocnej ciszy”

Wyróżnienia:
�» Błasik Zuzanna – „Mario czy ty wiesz?”
�» Regmunt Maja – „Jest taki dzień”
�» Ścierzyńska Aleksandra – „A kto wie czy za 

rogiem”
Gratulacje dla wszystkich wokalistów, którzy 

spróbowali w taki nietypowy sposób uczestni-
czyć w tym projekcie artystycznym. Nagrody i dy-
plomy będą wręczone w późniejszym terminem. 
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufun-
dowanie upominków dla każdego uczestnika.

organizator – Krzysztof Mendykowski
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https://interviewme.pl/blog/list-motywacyjny-cv-grafika
http://www.zsz.bychawa.pl
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