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Druk: Comernet
ul. Ceramiczna 24, Lublin

�� Brawo Tęczowe Skrzaty
Tęczowe Skrzaty ze 
świetlicy wiejskiej 
w Gałęzowie zostały 
zaproszone do 
projektu w którym 
dzieci z różnych 
lubelskich szkół 
i przedszkoli wykonują 
w ciągu całego roku 
prace plastyczne 
związane z aktualnymi 
zdarzeniami, 
czy zmianami 
w przyrodzie dla 
dzieci przebywających 
w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. 

Tęczusie zostały wybrane, na ten szczególny okołoświąteczny czas i mimo malutkiej frekwencji udało się 
stworzyć kilkanaście uroczych prac, które zostały przekazane z życzeniami dla dziecięcego szpitala. Prace 
te trafiły do galerii rozmieszczonych na terenie całego szpitala, dekorując i tworząc przyjazną atmosferę 
dla większych i mniejszych pacjentów tejże placówki. Jest nam miło, że nasze Tęczusie mogą w ten sposób 
umilać czas dzieciom przebywającym DSK, tworząc świąteczną atmosferę...

Dziękujemy Pani Renacie Lis-Ostapiuk dzięki, której nasze prace dotarły do Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego w Lublinie. Mamy nadzieję, że podobają się małym Pacjentom.

Szanowni Państwo
Spotykamy się po raz ostatni 
w kończącym się 2022 roku 
na łamach „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”. Za nami czas 
wielkich i małych wydarzeń, 
wśród których z całą pewnością 
najważniejszym był początek 
brutalnej agresji Rosji na 
Ukrainę – państwo aspirujące 
do członkostwa w strukturach 
NATO i Unii Europejskiej. 

Rozumiejąc fakt, iż wolna Ukraina jest pierwszą li-
nią obrony przed imperialnymi zakusami Putina, 
pospieszyliśmy naszym braciom zza Buga z wszelką 
możliwą pomocą. Pomimo coraz trudniejszej sytu-
acji gospodarczej udało nam się wspólnie zrealizo-
wać szereg ważnych inwestycji przedsięwzięć spo-
łeczno - kulturalnych – ich przypomnienie i swo-
istego rodzaju bilans w noworocznym numerze 
naszego pisma. Tymczasem już wybiegamy myśla-
mi w przyszłość i choć coraz bardziej martwimy się 

o jutro i stabilność tego świata, to planujemy dal-
sze inwestycje i działania: ma przybyć wiele zmo-
dernizowanych odcinków dróg zarówno w mieście 
jak i na wsi, dworzec z prawdziwego zdarzenia, duży 
parking przy ulicy ks. Dominika Maja w Bychawie, 
rozbudowę przedszkola ze żłobkiem, nowe ob-
licze Bychawskiego Centrum Kultury i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Być może w nowej odsłonie 
wrócą też „Bychawskie Pierogi...” 

Przed nami oby spokojne i wreszcie białe Święta 
Bożego Narodzenia, czas wytchnienia od licznych 
trosk i kłopotów. To magiczny okres, w którym nie 
powinno zabraknąć radości ze spotkania z najbliż-
szymi i tym wszystkim co piękne i wartościowe, 
a na co zwykle brakuje nam jakże szybko umyka-
jącego nam czasu. Życzę wszystkim mieszkańcom 
naszej Bychawskiej Małej Ojczyzny wspaniałej, ale 
i odpowiedzialnej sylwestrowej zabawy, zdrowia, 
pokoju, spełnienia planów i marzeń oraz wiele 
optymizmu w zbliżającym się 2023 roku.

 Burmistrz Bychawy
 Janusz Urban

�� Bychawianin 
Józef Rachwał 
odznaczony 
Złotą Odznaką 
Honorową 
Polskiego Związku 
Piłki Nożnej

12 listopada 2022 roku miesz-
kaniec Bychawy, honorowy 
prezes BLKS Granit Bychawa 
Józef Rachwał został odznaczo-
ny Złotą Odznaką Honorową 
Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Wyróżnienie ode-
brał podczas uroczystej 
gali zorganizowanej z okazji 100-lecia istnienia 
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie. 
Jest to kolejne z wielu otrzymanych dotychczas 
medali i odznaczeń za pracę społeczną na rzecz 
bychawskiego sportu.

Panu Józefowi Rachwałowi,
z okazji otrzymania Złotej Odznaki Honorowej 
Polskiego Związku Piłki Nożnej składam serdecz-
ne gratulacje. Życzę kolejnych osiągnięć zarów-
no w życiu społecznym, jak i osobistym.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban
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��Węgiel dotarł również do gminy 
Bychawa
W poniedziałek 28 
listopada 2022 roku do 
Bychawy dotarł pierwszy 
transport węgla. Do 
połowy grudnia br. 
rozdysponowaliśmy 
niemalże 400 ton 
węgla, kolejne transze 
spodziewane są 
w najbliższych dniach.

Przypomnijmy, że Burmistrz Bychawy 
wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-
kańców zdecydował o uruchomieniu 
sprzedaży węgla. Zawarto umowę z ko-
palnią Lubelski Węgiel S.A. Bogdanka 
na zakup ok. 1900 ton węgla gatunku 
orzech i groszek z końcowym terminem 
realizacji dostawy do końca kwietnia 
2023 r. Odbiór węgla po cenie 2000 zło-
tych brutto za tonę jest możliwy ze skła-
du przy ul. Zamkowej 9 w Bychawie (daw-
ny skład buraczany). Cena nie uwzględ-
nia kosztów transportu ze składu, które 

ponoszą dodatkowo mieszkańcy. Wnioski 
o zakup węgla mieszkańcy uprawnie-
ni do dodatku węglowego mogą składać 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie. O ko-
lejności przydziału oczekiwanego przez 
kupującego asortymentu węgla decydu-
je kolejność składania wniosków. Po po-
zytywnym zweryfikowaniu wniosku pra-
cownik Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Bychawie skontaktuje się 
z wnioskodawcą w sprawie odbioru węgla. 
Opłata za węgiel może być uiszczona go-
tówką na składzie przy ul. Zamkowa 9 lub 
kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego 
w Bychawie.

Więcej informacji na ten temat udzie-
lają pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Bychawie, pod numerem telefonu: 
81 5660 087 wew. 39.

�� Dopłaty do ogrzewania 
dla szkół, przedszkoli, 
ośrodków zdrowia czy 
spółdzielni mieszkaniowej

Dopłaty do ogrzewania otrzymają nie tylko mieszkańcy domów 
jednorodzinnych.

Wsparcie finansowe do ogrzewania otrzyma również największa 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bychawie. Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
która sprzedaje ciepło innym podmiotom (a taki status przedsiębior-
stwa energetycznego posiada największa Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Bychawie) ma możliwość comiesięcznego złożenia wniosku do 
Burmistrza Bychawy o wypłatę rekompensaty na pokrycie wzrostu 
ceny zakupu oleju grzewczego. Rekompensata przysługuje za okres 
od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. W miesiącu paździer-
niku br. spółdzielnia otrzymała rekompensatę w kwocie 114 135 zł 40 
gr. Wsparcie finansowe na ogrzewanie otrzymywane co miesiąc jest 
uzależnione od ilości zużytego oleju grzewczego i jego ceny.

Dodatek do ogrzewania będzie przysługiwał również dla szkół, 
przedszkoli, szpitali, ośrodków zdrowia, parafii czyli tzw. podmiotów 
wrażliwych, które wykorzystują do ogrzewania węgiel kamienny, bry-
kiet, pellet, gaz skroplony LPG albo olej opałowy. Dodatek dla pod-
miotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane 
źródło ciepła. Wysokość dodatku ma pokryć 40 proc. wzrostu kosz-
tów ogrzewania na sezon, wyliczonych na podstawie średniej ceny 
i ilości zużytego paliwa w dwóch latach z trzech lat poprzedzających.

Lp. Nr ewid. 
drogi

Nazwa drogi wg obowiązującego 
wykazu urzędowego Przebieg drogi gminnej Całkowita długość 

drogi [km]
Kolejność 

odśnieżania
1 107241L Bychawka Pierwsza – Radków Radków do granicy gminy 1,8 Pierwsza*
2 107142L Bychawa – Łęczyca Bychawa – Łęczyca 3,4 Pierwsza*
3 107208L Leśniczówka Od drogi powiatowej nr 2288L – Leśniczówka do granic gminy 1,4 Pierwsza*
4 107219L Stara Wieś Druga – Karolin Od drogi wojewódzkiej 842 Stara Wieś Druga – Karolin 3,5 Pierwsza*
5 107206L ul. Pileckiego-Wincentówek ul. Pileckiego – Wincentówek do drogi powiatowej nr 2269 L 2,2 Pierwsza*
6 107227L Gałęzów – „Hektary”-Zaraszów Od drogi wojewódzkiej nr 834 – Gałęzów do granicy wsi 1,6 Pierwsza*
7 107212L Kowersk Od drogi powiatowej 2294L – Kowersk 1,4 Pierwsza*
8 107222L Zaraszów-Kol. Zaraszów-Kol. do rozwidlenia drogi 1,5 Pierwsza*
9 2296 L Marynki Od drogi woj 834L do rozwidlenia dróg 2,5 Pierwsza*

Razem 19,30

1 107238 Bychawka Trzecia Kolonia Od drogi powiatowej nr 2280 L Bychawka Trzecia-Kol. do drogi 
powiatowej nr 2280 L 2,6 Druga**

2 107242L Bychawka Druga Od drogi powiatowej nr 2278 do drogi powiatowej nr 2269L 0,7 Druga**
3 107237L Bychawka Druga-Kol. „Mały Dołek” Od drogi powiatowej nr 2269L do drogi gminnej nr107236L 1,4 Druga**

4 107236L Kol. Wierciszów – Osowa Od drogi powiatowej nr 2269L Bychawka Druga-Kol. – Kol. Wierciszów 
do drogi wojewódzkiej nr 836 2,2 Druga**

5 107232L Olszowiec – Ziunin Od drogi powiatowej nr 2284 L Olszowiec – Olszowiec-Kol. – Ziunin 3,5 Druga**
6 107207L Podzamcze Od drogi wojewódzkiej nr 834 – Podzamcze 1,4 Druga**

7 107233L Osowa – Olszowiec-Kol. Od 836 Osowa – Osowa-Kol. – Olszowiec-Kol. do drogi gminnej 
nr 107232L 3,2 Druga**

8 107211L Majdan Gałęzowski Od drogi woj. nr 834 do drogi powiatowej nr 2288L 1,9 Druga**
9 107199L Marysin Od drogi powiatowej nr 2297L do końca Marysina 1,5 Druga**

10 107230L Kosarzew Dolny-Kol. Kosarzew Dolny-Kol. – do drogi gminnej nr 107231L 2,5 Druga**
11 107229L Skawinek – skrzyżowania Od drogi powiatowej nr 2287L – do drogi gminnej nr 107228L 1 Druga**

12 107228L Wola Duża – Kosarzew Dolny-Kol. Od drogi powiatowej nr 2284L-Wola Duża – Skawinek – Kosarzew 
Dolny-Kol. do drogi gminnej nr 107231L 4,00 Druga**

13 107216L Wola Gałęzowska Od drogi wojewódzkiej nr 834 – Wola Gałęzowska 2,5 Druga**
14 107215L Wola Gałęzowska-Kol. Od drogi powiatowej nr 2295L 3,5 Druga**
15 2296 L Zaraszów-Kolonia Od drogi powiatowej nr 2297L do rozwidlenia dróg 2,2 Druga**
16 107213L Kowersk – Józwów Kowersk – Józwów 1,5 Druga**

Razem 35,6
1 107239L Kol. Tuszów Od drogi powiatowej nr 2269L do granicy gminy 0,6 Trzecia***
2 107173L Bychawka Trzecia Od drogi powiatowej nr 2269L-Kol. Podlesie do granicy gminy 1,97 Trzecia***
3 112499 Bychawka Trzecia od drogi powiatowej nr 2269 L do drogi powiatowej nr 2280 L 0,99 Trzecia***
4 107236L Kol. Wierciszów – Osowa Kol. Wierciszów – Osowa 1,3 Trzecia***
5 107180L Osowa Od drogi wojewódzkiej nr 836 – Osowa do granic gminy 0,6 Trzecia***
6 107235L Osowa Od drogi wojewódzka nr 836 – Góra Piotrkowska 0,6 Trzecia***
7 107234L Osowa – Wólka Osowska Od drogi gminnej nr 107233L Osowa – Wólka Osowska 3,4 Trzecia***
8 107243L Bychawka Druga Od drogi powiatowej nr 2278 – do granicy 1,9 Trzecia***
9 107245L Zdrapy Od drogi wojewódzkiej nr 834 do Zdrapy 1,5 Trzecia***

10 107244L Kol. Wincentówek Od drogi powiatowej 2278L do drogi wojewódzkiej nr 834 1,9 Trzecia***
11 107247L Wincentówek – Bychawka Druga – Abramów Od drogi gminnej nr 107206L-Wincentówek – Abramów 1,9 Trzecia***
12 107226L Zaraszów – Władysławów O granicy wsi Gałęzów – Zaraszów – Władysławów 4,4 Trzecia***
13 107231L Skawinek – Romanów Od drogi powiatowej nr 2287L do drogi powiatowej nr 2285L 1,00 Trzecia***

14 107210L Gałęzów-Kol. Druga Od drogi powiatowej nr 2294L-Gałęzów-Kol. Druga – Kol. Kiełczewice 
I-do drogi powiatowej nr 2288L 2,00 Trzecia***

15 107209L Gałęzów-Kol. Pierwsza – Gałęzów-Kol. Druga Od drogi powiatowej 2288L – Gałęzów-Kol. Pierwsza – Gałęzów-Kol. 
Druga – do drogi powiatowej nr 2294L 1,4 Trzecia***

16 107215L Wola Gałęzowska-Kol. Od drogi powiatowej nr 2295L – do drogi powiatowej nr 2295L 3,5 Trzecia***
18 107214L Józwów Od drogi powiatowej nr 2295L do Józwów (Dwór) 0,53 Trzecia***
19 107223L Zaraszów-Kol. Od drogi powiatowej nr 2297L – Zaraszów-Kol. 2,3 Trzecia***
20 107224L Zaraszów-Kol. Od drogi powiatowej nr 2297L – Zaraszów-Kol. – Marynki 1,00 Trzecia***
21 107225L Urszulin Od drogi powiatowej nr 2298L – Urszulin 0,6 Trzecia***

22 107221L Stara Wieś Pierwsza Od drogi powiatowej nr 2303L – Stara Wieś Pierwsza – Kol. Spławy do 
drogi powiatowej nr 2297L 1,5 Trzecia***

23 107218L Stara Wieś Druga – Karolin Stara Wieś Druga – Stara Wieś Trzecia (do drogi powiatowej nr 2304L) 1,4 Trzecia***
24 107217L Stara Wieś Trzecia Od drogi powiatowej nr 2304L – Stara Wieś Trzecia 2,1 Trzecia***
25 11243L Leśniczówka Od drogi powiatowej nr 2288 L do wąwozu lasu 0,23 Trzecia***

Razem 38,62
Łączna długość dróg 93,52 km

�� Sołtysi obradowali

Zamierzenia i realizacja inwestycji gminnych 
w latach 2023-2024, zebrania sołeckie w 2023 r., 
dystrybucja węgla, odśnieżanie dróg – to główne 
zagadnienia omawiane podczas sesji sołtysów, 
która odbyła się 13 grudnia 2022 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Sołtys to przedłużenie władzy samorządowej w terenie. Dba o interesy 
swoich mieszkańców, wsłuchuje się w głosy ludzi i dzięki takim spotkaniom 
mam możliwość poznać potrzeby naszych mieszkańców. To bardzo ważne 
dla mnie i dlatego tak bardzo cenię sobie spotkania z naszymi sołtysami – 
podkreśla Burmistrz Bychawy.

�� „Małe-wielkie ogłoszenie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie”

Kochani! Małe-wielkie ogłoszenie. Stało się. 
Jesteśmy w przeddzień remontu, na który tak 
długo czekaliście! Już za chwilę opuścimy naszą 
bibliotekę, by za rok wrócić w to samo miejsce, ale 
już do „Literackiego Spa”. Zmieniamy się dla Was 
i liczymy na Waszą pomoc... 

Na czas remontu biblioteka będzie się mieściła przy ul. Szkolnej 2 (budynek 
tzw. „Przełomu” za Biedronką, I piętro, nad sklepem z odzieżą). Będziemy 
przenosić tam nasz cały księgozbiór z Oddziału dla dzieci i Oddziału dla doro-
słych. Jeśli chcielibyście nam w tym pomóc, to w najbliższych dniach odwie-
dzajcie nas i wypożyczajcie jak najwięcej książek. Im więcej ich wypożyczycie, 
tym mniej my będziemy mieli do przeniesienia. A przy okazji zrobicie sobie 
książkowe zapasy na świąteczny czas.

Każda wypożyczona książka jest na wagę złota!

�� Odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich - kto jest 
odpowiedzialny i gdzie dzwonić w razie potrzeby

Drogi gminne
Informacje odnośnie zimowego utrzymania dróg 

gminnych można uzyskać telefonicznie w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie pod numerem telefonu: 81 56 
60 004 wewnętrzny 54 oraz w pokoju nr 9 (w godz. 
7.15-15.15) oraz pod numerem telefonu komórkowe-
go 693 298 252.

Drogi powiatowe
Informacje o stanie przejezdności oraz wszelkie 

uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg powia-
towych można uzyskać telefonicznie pod numerem 
tel. 81 516 28 84. Za zimowe utrzymanie dróg powia-
towych (teren gminy Bychawa) odpowiedzialny jest 
Obwód Drogowy nr 2 w Bychawie.

Drogi wojewódzkie
Uwagi odnośnie zimowego utrzymania dróg woje-

wódzkich można składać całodobowo pod numerem 
telefonu: 81 566 40 56. Za zimowe utrzymanie dróg 
wojewódzkich (teren gminy Bychawa) odpowiedzial-
ny jest Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z siedzi-
bą w Bychawie.

Należy pamiętać, że obowiązek odśnieżania chod-
ników położonych wzdłuż posesji i przylegających do 
nich, polegający na uprzątnięciu błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń, ciąży na właścicielach oraz za-
rządcach konkretnych nieruchomości.

Przypominamy także, że do obowiązków właścicie-
li i zarządców nieruchomości należy także usuwanie 
zalegającego śniegu na dachach budynków, nawisów 
śnieżnych i sopli.

Objaśnienia: 
* – przywrócenie przejezdności w ciągu 8 godzin po 
ustaniu opadów (odśnieżanie całej szerokości jezdni).
** – przywrócenie przejezdności w ciągu 72 godzin po 
ustaniu opadów (odśnieżanie pasa szer. 4,0 m, mijanki 
co kilkadziesiąt metrów).
*** – przywrócenie przejezdności w ciągu 144 godzin po 
ustaniu opadów (odśnieżanie pasa szer. 4,0 m, mijanki 
co kilkadziesiąt metrów).
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�� Jesteśmy dumni, że 
w szczególny sposób 
możemy podziękować 
osobom, dzięki którym 
kultura w naszej 
gminie rozwija się 
z pasją i jest widoczna 
na każdym kroku.

Mamy również przyjemność uhonorować ludzi 
sportu, którzy codzienną ciężką pracą zdobywają 
znamienite osiągnięcia.

Nagroda Gminy Bychawa za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury:

Barbara Cywińska – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie, członek Zarządu 
Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. Barbara 
Cywińska podejmuje najróżniejsze działania zmie-
rzające do promocji książek i czytania, popularyza-
cji wiedzy o Małej Ojczyźnie oraz integracji lokal-
nej społeczności. Skupia też wokół biblioteki grupę 
osób, które wspierają bibliotekę w podejmowa-
nych działaniach.

Jadwiga Grzesiak – emerytowana peda-
gog, wychowawca i nauczyciel języka polskiego 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego w Bychawie. Po przejściu na eme-
ryturę, zaangażowała się w życie kulturalne gminy 
Bychawa oraz całej Lubelszczyzny. Została pisar-
ką – dotychczas ukazały się już trzy jej powieści: 
„Pensjonat Pod Malinką”, „I wtedy wychodzi słoń-
ce” oraz „Trzy wcielenia Wiktora Jahody”. Więcej 
o Jadwidze Grzesiak można przeczytać m.in. na 
łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” nr 4/2021 
w „Kąciku twórczości mieszkańców”.

Kulturalne i sportowe nagrody Burmistrza Bychawy rozdane!

Nagroda Burmistrza Bychawy za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej:

w kategorii pływanie:
Łucja Frączek – za zdobycie sześciu medali oraz za-

jęcie II miejsca na dystansie 50 m we współzawodnic-
twie na szczeblu wojewódzkim podczas Mistrzostw 
Województwa Lubelskiego.

Szymon Lipiński – za zajęcie II miejsca na dystan-
sie 100 m podczas Ligii Mistrzów Województwa 
Lubelskiego.

Amelia Prącik – za zdobycie czterech medali oraz 
zajęcie II miejsca na dystansie 200 m we współ-
zawodnictwie na szczeblu wojewódzkim podczas 
Mistrzostw Województwa Lubelskiego.

Łucja, Szymon i Amelia są zawodnikami UKP 
Bychawa, których trenuje Konrad Zapalski – au-
tor licznych artykułów o dokonaniach swoich pod-
opiecznych publikowanych na łamach „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”.

w kategorii wspinaczka wysokogórska, biegi:

Magdalena Gąbka – pedagog (na co dzień pra-
cuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Bychawie), której pasją jest zdobywanie najwyż-
szych szczytów naszej planety i miejsc na podium 
w rywalizacji biegowej. Więcej o Magdalenie Gąbce 
można przeczytać w tym numerze „Głosu Ziemi 
Bychawskiej” na stronie 14.

�� Bychawskie obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości
W piątek 11 listopada 2022 
roku Polacy uczcili 104. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Oddali hołd tym, którzy 
na ołtarzu Ojczyzny złożyli 
swoje życie.

W tym roku bychawskie uroczystości rozpoczę-
ła Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona 
w bychawskim kościele parafialnym, którą po-
przedziło przemówienie Burmistrza Bychawy 
Janusza Urbana oraz występy Męskiego Zespołu 
Wokalnego „Podkowiaki”, zespołu Sołectw Song 
i scholi działającej przy parafii. Do ogólnopol-
skiego świętowania licznie włączyli się mieszkań-
cy naszej gminy, którzy wzięli udział w uroczy-
stościach. Po mszy bychawianie przemaszero-
wali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Tam po uroczystym podniesieniu flagi państwo-
wej oraz zaśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej 
Polskiej – Mazurka Dąbrowskiego – przybyłe dele-
gacje złożyły wieńce. Ponadto harcerze 40 Brygady 
Harcerskiej „Tropiciele” ze Szkoły Podstawowej im. 
ks. Dominika Maja w Zaraszowie u stóp pomnika 

marszałka złożyli Ogień Niepodległości. Oprawę 
muzyczną podczas mszy oraz przemarszu przez 
Bychawę i w trakcie uroczystości przy pomniku za-
pewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki”. 
Kończąc gminne uroczystości Narodowego Święta 
Niepodległości, Burmistrz Bychawy Janusz Urban 
podziękował wszystkim osobom, które zechciały 

tego dnia wspólnie oddać hołd bohaterom walczą-
cym o wolną Polskę oraz tym, którzy włączyli się 
w organizację tej pięknej uroczystości. Nie zabrakło 
także zaproszenia na tradycyjne spotkanie w ka-
wiarni artystycznej „Złota Lira”.

�� Nowy maszt 
z biało-czerwoną 
w Bychawie

10 listopada 2022 roku przy pomniku Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Bychawie stanął nowy 
maszt z flagą narodową. Miejsce to jest dla 
mieszkańców gminy Bychawa lokalizacją szcze-
gólną – to tutaj odbywają się gminne obchody 
wszystkich świąt narodowych. Maszt ma wyso-
kość 9 metrów. Przedsięwzięcie zrealizowano 
w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

Całkowita wartość zakupu i ustawienia masz-
tu to: 10 318,75 zł. Zadanie sfinansowano ze 
środków budżetu państwa w ramach projek-
tu „Pod biało-czerwoną” oraz budżetu Gminy 
Bychawa. �� 11 listopada na sportowo

Jak zawsze w gościnnej hali Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego odbył się turniej piłki siatkowej 
z okazji Odzyskania Niepodległości. Patronem ho-
norowym i fundatorem pucharów był Burmistrz 
Bychawy Janusz Urban.

Pod czujnym okiem sędziego Rysia Adamczyka 
(za co serdecznie dziękuję) rywalizowało cztery 
drużyny. Podobnie jak w ubiegłym roku rywaliza-
cja była bardzo zacięta, bo cztery z sześciu meczów 
zakończyło się wynikami 2:1. O wynikach poszcze-
gólnych spotkań decydowały detale. Czasami był 
to jeden blok więcej lub jedna więcej obronio-
na piłka. Kiedyś jeden z trenerów powiedział, że 
gra na poziomie reprezentacyjnym i amatorskim 
nie różni się niczym poza piętrem na jakim 
rozgrywane są akcje i trochę szybkością z jaką 
leci piłka. Obserwujący nasze siedmiogodzinne 
zmagania nieliczni kibice byli pełni podziwu dla 
zawodników za ich poświęcenie i determinację. 

Najwyższy poziom miało spotkanie pomiędzy 
ZS Kwiatek Granit Bychawa a Sygnałem Chodel. 
Oba sety zakończyły się wygraną gości na prze-
wagi 26:24. Wyniki pozostałych spotkań: Strażak 
Wojciechów – zespól z Lublina Ruda i Spółka 
2:1; ZS Kwiatek Granit Bychawa – Ruda i Spółka 
2:1; Sygnał Chodel – Strażak Wojciechów 2:0; ZS 
Kwiatek Granit Bychawa – Strażak Wojciechów 
2:1 i Sygnał Chodel – Ruda i Spółka 2:1. Końcowa 
kolejność: I miejsce Sygnał Chodel, II miejsce 
ZS Kwiatek Granit Bychawa, III miejsce Strażak 
Wojciechów, IV miejsce Ruda i Spółka. Skład 
ZS Kwiatek Granit Bychawa: Grzegorz Kmieć, 
Sebastian Pałubski, Mariusz Rodak, Jarosław Prus, 
Jaromir Łokaj, Łukasz Tudruj, Michał Pawłowski, 
Kamil Kukuryk i piszący tą relację Jarosław 
Pawłowski.

Jarosław Pawłowski
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�� Konkurs na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa 
rozstrzygnięty
Komisja konkursowa obejrzała 470 projektów 
kart pocztowych przesłanych z: Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie, Przedszkola 
Niepublicznego „Akademia Poziomkowa” 
w Bychawie, Szkoły Podstawowej im. Polski 
Niepodległej w Bychawie, Szkoły Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce Drugiej-
Kolonii, Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy 
w Starej Wsi Drugiej, Szkoły Podstawowej im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej oraz Szkoły 
Podstawowej im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie.

Grand Prix konkursu zdobyła Gabriela Luterek – uczennica kl. VI d Szkoły 
Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie – zdjęcie na okładce(Nauczy-
ciel: Agnieszka Daśko)

 Komisja przyznała również 40 wyróżnień niżej wymienionym uczestnikom:
1.  Róża Baczewska z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie (grupa 

„Biedronki”, nauczyciel Bożena Mazur)
2. Ola Robak z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie (grupa „Misie”, 

nauczyciel Beata Sprawka)
3. Hanna Kubik z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie (grupa 

„Motylki”, nauczyciel Bożena Sorek)
4. Lena Tudrujek z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie (grupa 

„Myszki”, nauczyciel Agnieszka Sobaszek)

5. Ignacy Ponieważ z Przedszkola Niepublicznego „Akademia Poziomkowa” 
w Bychawie (nauczyciel Małgorzata Sowa)

6. Weronika Sprawka z Przedszkola Niepublicznego „Akademia Poziomkowa” 
w Bychawie (nauczyciel Patrycja Trancygier)

7. Antoni Dajos z kl. I a ze Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej 
w Bychawie (nauczyciel Bożena Szwałek)

8. Emilka Korba z kl. I b ze Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej 
w Bychawie (nauczyciel Małgorzata Rapa)

9. Adam Wieczorkiewicz z kl. II a ze Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej 
w Bychawie (nauczyciel Jolanta Stoczkowska)

10. Zuzanna Młynarska z kl. II b ze Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej 
w Bychawie

11. Amelia Gontarz z kl. II c ze Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej 
w Bychawie (nauczyciel T. Czajka)

12. Iga Korba z kl. III b ze Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej 
w Bychawie

�� 3 grudnia 2022 roku 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego 
w Bychawie 13 par 
małżeńskich z gminy 
Bychawa świętowało 
jubileusz „Złotych 
Godów” – 50 lat i więcej 
wspólnego pożycia 
małżeńskiego.

Ceremonię tę poprzedziła msza święta w intencji 
małżonków odprawiona w bychawskim kościele 
parafialnym.

Uroczystego aktu dekoracji przyznanymi od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy medalami dokonał 
burmistrz Bychawy Janusz Urban w asyście kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego Reginy Skoczylas i za-
stępcy kierownika USC Bożeny Marzec.

Medale otrzymali:
�» Halina i Tadeusz Bartosiak,
�» Jadwiga i Józef Budzyński,
�» Halina i Tadeusz Dolecki,
�» Teresa i Tomasz Dubiel,
�» Jolanta i Henryk Jakubiak,
�» Wanda i Władysław Rudzki,

Złote Gody – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

�» Janina i Jerzy Rybaczek,
�» Zofia i Tadeusz Rybaczek,
�» Maria i Kazimierz Sobaszek,
�» Regina i Leszek Szewczyk,
�» Marianna i Stanisław Szulowski,
�» Maria i Antoni Wąsik,
�» Elżbieta i Eugeniusz Żminda.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban pogratulował 
jubilatom życząc im kolejnych wspólnie spędzo-
nych lat w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu.

Małżeńskie pary otrzymały listy gratula-
cyjne i kwiaty. Wydarzenie uświetnił koncert 
bychawskiego Klubu Seniora oraz Męskiego 

Zespołu Wokalnego „Podkowiaki” pod przewod-
nictwem Marcina Mączki.

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego 
jubileuszu małżeństwa, życzymy zdrowia, miłości 
bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata 
wspólnego życia.

13. Szymon Piekarz z kl. III c ze Szkoły Podstawowej 
im. Polski Niepodległej w Bychawie (nauczyciel 
Dorota Drążek)

14. Mateusz Krawczyk z kl. IV b ze Szkoły 
Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie 
(nauczyciel Agnieszka Daśko)

15. Martyna Flis z kl. IV c ze Szkoły Podstawowej 
im. Polski Niepodległej w Bychawie (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

16. Lena Ponieważ z kl. V c ze Szkoły Podstawowej 
im. Polski Niepodległej w Bychawie (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

17. Kacper Wiater z kl. V d ze Szkoły Podstawowej 
im. Polski Niepodległej w Bychawie (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

18. Dawid Skoczylas z kl. VI b ze Szkoły Podstawowej 
im. Polski Niepodległej w Bychawie (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

19. Daria Sak z kl. VI c ze Szkoły Podstawowej im. 
Polski Niepodległej w Bychawie (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

20. Julia Kryska z kl. VII a ze Szkoły Podstawowej 
im. Polski Niepodległej w Bychawie (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

21. Natalia Korba z kl. VII b ze Szkoły Podstawowej 
im. Polski Niepodległej w Bychawie (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

22. Dawid Bartyzel z kl. I ze Szkoły Podstawowej im. 
Kajetana Koźmiana w Bychawce Drugiej-Kolonii 
(nauczyciel Bogumiła Rosołowska)

23. Filip Wilkołazki z kl. III ze Szkoły Podstawowej im. 
Kajetana Koźmiana w Bychawce Drugiej-Kolonii 
(nauczyciel Jolanta Maksim)

24. Wiktoria Kozak z kl. V ze Szkoły Podstawowej im. 
Kajetana Koźmiana w Bychawce Drugiej-Kolonii 
(nauczyciel Agnieszka Daśko)

25. Oliwia Kania z kl. VI ze Szkoły Podstawowej im. 
Kajetana Koźmiana w Bychawce Drugiej-Kolonii 
(nauczyciel Agnieszka Daśko)

26. Michał Walczak z Oddziału Przedszkolnego ze 
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy 
w Starej Wsi Drugiej (nauczyciel Joanna 
Łukasik-Tworek)

27. Anna Filewicz z kl. II ze Szkoły Podstawowej im. 
Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej (nauczy-
ciel Renata Wawrzyńczyk-Smerdel)

28. Katarzyna Kowalczyk z kl. III ze Szkoły 
Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej 
Wsi Drugiej (nauczyciel Monika Korpysa)

29. Mikołaj Krawczyk z kl. IV ze Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej (na-
uczyciel Beata Kulesza)

30. Klaudia Korpysa z kl. V ze Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej (na-
uczyciel Beata Kulesza)

31. Aleksandra Chanaj z kl. VI ze Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej (na-
uczyciel Beata Kulesza)

32. Emilia Pudło z kl. I ze Szkoły Podstawowej im. 
Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (nauczy-
ciel Anna Żak)

33. Bartosz Walczak z kl. III ze Szkoły Podstawowej 
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (na-
uczyciel Halina Powęzka)

34. Izabela Jamróz z kl. VI ze Szkoły Podstawowej im. 
Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (nauczy-
ciel Regina Kloc)

35. Eliza Florek z kl. VII ze Szkoły Podstawowej im. 
Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (nauczy-
ciel Regina Kloc)

36. Tymon Jurkowski ze Szkoły Podstawowej im. ks. 
Dominika Maja w Zaraszowie (grupa „Rybki”, na-
uczyciel Anna Sadowska)

37. Zuzanna Boczek z kl. I ze Szkoły Podstawowej 
im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie (nauczyciel 
Bożena Koziej)

38. Nina Skoczylas z kl. IV ze Szkoły Podstawowej 
im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie (nauczyciel 
Jolanta Flis)

39. Gabriela Baran z kl. VI ze Szkoły Podstawowej 
im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie (nauczyciel 
Jolanta Flis)

40. Filip Wetoszka z kl. VII ze Szkoły Podstawowej 
im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie (nauczyciel 
Jolanta Flis).
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Zespół seniorów
2022 rok to prawdziwa rewolucja w IV-ligowym 
zespole seniorów BLKS Granit Bychawa. Z zespo-
łem pożegnał się wraz z końcem roku 2021 trener 
Łukasz Gieresz przenosząc się do ligowego rywa-
la Świdniczanki Świdnik. Śladem trenera udali się 
Jakub Szymala i Kamil Sikora. Ponadto zespół opu-
ściło kilku zawodników grających w Bychawie od 
wielu sezonów, m.in. Sebastian Janik (Cisowianka 
Drzewce) oraz Łukasz Strug (Avia Świdnik).

Trenerem pierwszej drużyny został na począt-
ku 2022 r. znany kibicom na Lubelszczyźnie Marcin 
Popławski. Odmłodzony zespół skończył rozgrywki 
2021/2022 r. na 9 miejscu w grupie mistrzowskiej.

Przed sezonem 2022/23 musieliśmy pożegnać 
kolejnych zawodników. Sebastian Sprawka wró-
cił z wypożyczenia do Avii Świdnik, Daniel Juchna 
odszedł do Stali Poniatowa, a Łukasz Wolski (Stok 
Zakrzówek) oraz Bartłomiej Radziewicz (Trawena 
Trawniki) postanowili kontynuować swoją przy-
godę z piłką w niższych ligach. Największą stratą 
jednak był wyjazd kapitana Mateusza Zawiślaka 
za granicę, tuż przed rozpoczęciem nowego se-
zonu. Sztab szkoleniowy oraz zarząd mieli więc 
pełne ręce roboty, aby uzupełnić luki w zespole. 
Szansę dostała duża grupa młodzieży z drużyny re-
zerw. Kilku z nich dostało już szansę na grę w IV li-
dze. W tej grupie byli 16-letni: Wiktor Szymański, 
Jakub Duda i Sebastian Sprawka oraz 17-letni 
Karol Zarzeczny. Pozostałe miejsca w drużynie 
uzupełnili Vladyslaw Snizhko (Piaskovia Piaski), 
Mikita Vishneuski (Lublinianka), Dawid Krawiec 
(Kłos Chełm), Adrian Gierowski (Hetman Zamość), 
Oliwier Drobik (Górnik Łęczna). Ponadto po cięż-
kich kontuzjach powrócili do treningów Hubert 
Iwaniak, Krystian Sprawka i Bartłomiej Prus.

Zespół startował do rozrywek skazywany przez 
większość obserwatorów na walkę o utrzymanie. 
Pomimo tego zaskoczył wszystkich dobrymi wyni-
kami, zespołową grą i żelazną defensywą. Na 4 ko-
lejki przed końcem rundy zasadniczej, zapewnił so-
bie awans do grupy mistrzowskiej.

Drużyna rezerw
BLKS Granit II Bychawa w sezonie 2021/22 wywal-
czył awans do A-klasy zajmując 2 miejsce. Zespół 
prowadzony przez Rafała Dudkiewicza składał się 
z wychowanków naszego klubu. Kilku doświadczo-
nych zawodników uzupełniało bardzo młodą dru-
żynę. Zawodnicy, którzy wywalczyli awans: Wiktor 
Szymański, Wiktor Długoszek, Jakub Malicki, 
Paweł Kostrzewa, Jarosław Golan, Szymon Karsai-
Flis, Bartłomiej Kata, Wojtek Migryt, Jacek Głazik, 
Michał Głąb, Mariusz Głazik, Kamil Osmoliński, 
Michał Popławski, Daniel Stachyra, Mateusz 
Popławski, Mateusz Staszczak, Artur Frączek, 
Michał Krajewski, Mateusz Kuśmierz, Maciek Maj, 
Łukasz Woźniak, Piotr Baran, Michał Szmit, Piotr 
Olesiński, Kacper Golisz, Łukasz Wolski, Kamil 
Sikora, Łukasz Marzec, Szymon Cyrankiewicz

Przed sezonem 2022/23 wszyscy zawodnicy 
juniora młodszego dołączyli do ekipy. Kadra po-
czątkowo liczyła ok. 30 osób, więc kilku zawod-
ników zostało wypożyczonych do okolicznych 
klubów. Początki nie napawały optymizmem. 
Niedoświadczenie w piłce seniorskiej wielokrotnie 
dawało o sobie znać, przez to zespół stracił kilka 

SPORT

BLKS Granit Bychawa podsumowanie 2022 r.

cennych punktów. Końcówka rundy każe jednak spo-
glądać na rundę wiosenną w pozytywnych barwach, 
ponieważ wyniki znacząco się poprawiły. Świadczą 
o tym m.in. zwycięstwa z Perłą Borzechów oraz Unią 
Wilkołaz.

Akademia BLKS 
Granit Bychawa

W roku 2022 trenowało w Akademii 113 zawodników:
�» 22 w trampkarzach prowadzonych przez trenera 

Michała Popławskiego

�» 24 w młodzikach starszych prowadzonych przez 
trenera Sławomira Różyckiego
�» 19 w młodzikach młodszych prowadzonych przez 

trenera Sławomira Różyckiego
�» 14 w orlikach prowadzonych przez trenera Artura 

Frączka
�» 17 w orlikach prowadzonych przez trenerów 

Bartłomieja Prusa i Michała Piwnickiego
�» 17 w żakach prowadzonych przez trenerów 

Bartłomieja Prusa i Michała Piwnickiego
Drużyna trampkarzy występowała w Lidze 

Wojewódzkiej (8 miejsce), drużyny młodzików 
w Ligach Lubelskich (3 i 7 miejsce). Pozostałe zespoły 
uczestniczyły w rozgrywkach odbywających się sys-
temem turniejowym. Zgodnie z zasadami PZPN nie 
można publikować wyników tych najmłodszych grup, 
lecz zapewniamy, że padło wiele bramek dla naszej 
drużyny i większość spotkań kończyła się pomyślnie. 
Kilkukrotnie nasi zawodnicy byli wybierani na naj-
lepszego zawodnika, bramkarza lub zostało „królem 
strzelców”

Przez ostatnie dwa lata klub uczestniczył 
w Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN na poziomie 
brązowej gwiazdki. W trakcie trwania programu wie-
lokrotnie nasi trenerzy byli chwaleni przez przedsta-
wicieli PZPN. Otrzymywaliśmy także wysokie oceny 
podczas wizyt monitorujących, oscylujące ok. 80%. 
Przez ten okres nie otrzymaliśmy żadnej oceny ne-
gatywnej, co jest rzadko spotykane, ponieważ czeka-
ło na nas wiele „pułapek”. Stało się to dzięki pracy 
naszych trenerów, zaangażowaniu rodziców i dzieci.

Trzech zawodników BLKS Granit Bychawa z brązo-
wymi medalami UEFA Regions CUP 2022 r.

Zawodnicy Granitu Szymon Duda, Mateusz Misztal 
oraz Cezary Pęcak zostali powołani do reprezentacji 
LZPN na turniej dla zawodników posiadających sta-
tus amatora. W krajowym finale reprezentacja LZPN 
zajęła 3 miejsce, a nasi zawodnicy byli ważnymi ogni-
wami tej drużyny. Jest to najwyższe miejsce w histo-
rii tego turnieju dla reprezentacji LZPN.

Złota odznaka dla Józefa Rachwała
12 listopada w Lublinie odbyła gala z okazji 100-le-

cia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Prezes honoro-
wy naszego klubu pan Józef Rachwał, został uhono-
rowany złotą odznaką PZPN. To kolejne odznaczenie 
pana Józefa Rachwała, któremu brakuje do kompletu 
tylko złotego medalu PZPN.

Podziękowania
Składamy ogromne podziękowania dla wszystkich 

pomagających w codziennym funkcjonowaniu klubu, 
oraz sponsorów bez których osiągane wyniki nie by-
łyby możliwe.

Zarząd oraz trenerzy BLKS Granit Bychawa

�� Zawodniczki 
UKP Bychawa 
finalistkami 
Mistrzostw Polski!

W dniach 9-11 grudnia 2022 roku w Olsztynie odby-
ły się Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14-let-
nich. W tych zawodach wystartowało aż 545 zawod-
ników i zawodniczek ze 154 klubów z całej Polski 
w tym dwie nasze zawodniczki, które zaprezento-
wały się ze znakomitej strony.

Łucja Frączek po raz kolejny udowodniła, że 
należy do ścisłej czołówki zawodniczek 14-letnich 
w Polsce! Łucja startowała na dystansach 50 m, 100 
m oraz 200 m stylem grzbietowym. We wszystkich 
konkurencjach w tym stylu awansowała do finału B 
i w finałach poprawiała swoje rezultaty z eliminacji.

Łucja zajmowała miejsca podczas tych Mistrzostw 
Polski:
�» 50 m stylem grzbietowym - eliminacje 14 miej-

sce(31.73) a finał B 3 miejsce (31.57) (13 miejsce 
w Polsce)
�» 100 m stylem grzbietowym - eliminacje 14 miej-

sce (1:08.41) a finał B 3 miejsce (1:08.03) (13 
miejsce w Polsce)
�» 200 m stylem grzbietowym - eliminacje 18 miej-

sce (2:30.75) a finał B 5 miejsce (2:30.08) (15 
miejsce w Polsce).
Amelia Prącik to debiutantka w najważniejszej im-

prezie w sezonie zimowym dla zawodniczek 14-let-
nich. Zaprezentowała się ze świetnej strony startu-
jąc na dystansach 400 m stylem zmiennym, 200 m 
stylem motylkowym oraz 800 m stylem dowolnym.
�» 400 m stylem zmiennym eliminacje 22 miejsce 

w Polsce (6:05.81) a rezerwowa do finału B
�» 200 m stylem motylkowym eliminacje 25 miej-

sce w Polsce (3:08.23)
�» 800 m stylem dowolnym eliminacje 28 miejsce 

w Polsce (10:59.73)
Wielkie gratulacje dla dziewcząt za tak świetne 

starty podczas Mistrzostw Polski! Trzymamy kciuki 
i życzymy dalszych sukcesów!

Konrad Zapalski

�� Gmina Bychawa 
sportem stoi! 

Piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stoło-
wy, pływanie, wspinaczka górska, węd-
karstwo, strzelectwo – to tylko niektóre 
ze sportów, które w naszej gminie zna-
lazły zwolenników. To dzięki działają-
cym w naszej gminie stowarzyszeniom, 
klubom sportowym, pasjonatom sportu 
mamy bardzo bogatą ofertę zajęć spor-
towo-rekreacyjnych. Jesteśmy miejscem 
coraz częściej kojarzonym z aktywnym 
wypoczynkiem, ciekawą infrastrukturą 
sportową i świetnymi wynikami sporto-
wymi! Ruch, sport to najlepsze „lekar-
stwo”, jakie każdy z nas może sobie sam 
przepisać. Jest dobry na wszystko, dlate-
go należy go zażywać jak najwięcej, nie 
martwiąc się przy tym, że go przedawku-
jemy. Mając na uwadze korzyści płynące 
z uprawiania sportu Gmina Bychawa co 
roku przeznacza środki w budżecie na ten 
cel. W 2022r. wydatkowaliśmy ponad 250 
tys. zł.

Jesteśmy wdzięczni ludziom sportu 
za wszystko co do tej pory się zadziało. 
Liczymy na jeszcze więcej emocji sporto-
wych – dziękuje Janusz Urban Burmistrz 
Bychawy.
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drużyny młodzików trenera Sławomira różyckiego na 
obozie

druzyna żak trenera michała piwnickiegogrupa orlik trenera Bartłomieja prusa

drużyna rezerw

drużyna trampkarzy trenera michała popławskiego drużyna orlik trenera a.frączka
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�� Pracownicy OPS 
Bychawa zostali 
docenieni
21 listopada obchodzony 
jest Dzień Pracownika 
Socjalnego, jest to święto 
pracowników socjalnych 
i wszystkich osób 
pracujących w instytucjach 
pomocy społecznej.

25 listopada 2022 roku w Lubelskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Lublinie odbyły się woje-
wódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego, 
podczas których wręczono odznaczenia i wy-
różnienia wszystkim zasłużonym, którzy swoją 
pracę uczynili służbą dla drugiego człowieka. 
Medale za Długoletnią Służbę i okolicznościo-
we Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego 
wręczył wicewojewoda Bolesław Gzik w obec-
ności poseł na Sejm RP Moniki Pawłowskiej. 
Okolicznościowy list z tej okazji skierował mi-
nister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Uroczystość była także okazją do po-
dziękowania wszystkim pracownikom służb 
społecznych województwa lubelskiego 
za profesjonalizm i zaangażowanie 
w wykonywanie obowiązków służbowych. 
Wśród osób wyróżnionych znaleźli się pra-
cownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bychawie – Maria Frączek, Anna Niedbała, 
Małgorzata Korba. Jest to szczególne wyróż-
nienie, zwłaszcza w dzisiejszych tak trudnych 
czasach, gdy przychodzi nam mierzyć się z co-
raz to nowymi zadaniami.

M. Frączek, A.Niedbała, M. Korba

�� KGW w Gałęzowie-Kolonii Pierwszej wybrane 
do programu „Danie Wspólnych Chwil”

Koło Gospodyń Wiejskich w Gałęzowie-Kolonii 
Pierwszej zakwalifikowało się do programu spo-
łecznego „Danie Wspólnych Chwil”. Projekt polega 
na organizowaniu spotkań przy wspólnym stole dla 
seniorów, którzy ze względu na wiek i stan zdro-
wia czują się wykluczeni z życia lokalnych społecz-
ności. „Danie Wspólnych Chwil” ma odpowiadać na 
społeczny problem samotności osób starszych i in-
tegrować seniorów poprzez wspólny, wartościowy 
posiłek.

Pilotażowa edycja programu „Danie Wspólnych 
Chwil” jest kierowana do maksymalnie 100 Kół 
Gospodyń Wiejskich z różnych miejsc Polski. Jednym 
z uczestników programu jest Koło Gospodyń 
Wiejskich w Gałęzowie-Kolonii Pierwszej, które tak 
samo jak pozostałe koła, organizuje spotkania dla 
seniorów przy wspólnym posiłku, integrując ich i za-
chęcając do wyjścia z domu. Spotkania odbywają się 
raz w miesiącu. Mogą przyjść na nie seniorzy z oko-
licy, którzy czują się samotni, chcieliby bliżej po-
znać sąsiadów i spędzić czas w miłym towarzystwie. 
Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki.

Dlaczego Koła Gospodyń Wiejskich?
Fundacja Biedronki zdecydowała się prowadzić 

program wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich, 
ponieważ to właśnie one świetnie znają lokalną spo-
łeczność i dlatego są w stanie wytypować seniorów 
najbardziej potrzebujących towarzystwa i posiłku. 
Koła Gospodyń Wiejskich są ponadto skarbnicą wie-
dzy kulinarnej.

Fundacja Biedronki zapewnia Kołom Gospodyń 
Wiejskich środki na zakup produktów spożywczych 
potrzebnych do przygotowania spotkań z seniorami, 

a także kompleksowe wsparcie merytoryczne. Koła 
uczestniczące w programie otrzymują poradniki i in-
strukcje, w tym wytyczne od dietetyka dotyczące 
przygotowania posiłków dla osób starszych. Będą 
mogły uczestniczyć również w warsztatach on-line 
o żywieniu seniorów.

Pierwsze spotkanie seniorów w Centrum Kultury 
w Gałęzowie-Kolonii Pierwszej w ramach akcji 
„Danie Wspólnych Chwil” odbyło się 30 październi-
ka 2022 roku. Goście mieli okazję posmakować dań 
przygotowanych przez członkinie KGW, obejrzeć wy-
stawę rękodzieła i prezentację multimedialną z dzia-
łalności koła. Były chwile wzruszenia i wspomnień 
przy wystawie archiwalnych fotografii oraz wspól-
ne śpiewy. Seniorzy dziękowali za to, że mieli oka-
zję wyjść z domu i spotkać się ze znajomymi. Kolejne 
spotkanie już w listopadzie!

KGW Gałęzów-Kolonia Pierwsza
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�� 9 listopada 2022 
roku uroczyście 
zakończyliśmy 
realizację dwuletniego 
programu „Biblioteka 
zawsze BLISKO!” 
dofinansowanego 
z Narodowego Centrum 
Kultury. W trakcie 
finału BLISKO, 
zakończyliśmy ostatnie 
projekty.

Realizacja programu „Biblioteka zawsze BLISKO” dobiegła końca

W godzinach przedpołudniowych zaprosiliśmy 
mieszkańców naszej gminy na intensywne warsz-
taty z tworzenia własnej marki, bez konieczności 
korzystania z social mediów, które poprowadzi-
ła dziennikarka, trenerka wystąpień publicznych 
Anna Matusiak. W spotkaniu wzięli udział miejsco-
wi przedsiębiorcy, przedstawiciele branży beauty, 
sztuki, a także osoby prywatne. Po kilkugodzinnym 
szkoleniu techniki skutecznego pijaru nie były już 
dla nikogo tajemnicą.

Wieczorną galę podsumowującą BLISKO otwo-
rzył koncert pod nazwą „Uczta literacko-muzycz-
na” w wykonaniu Pasjonatów Kultury – ostatniej re-
alizowanej w ramach programu inicjatywy lokalnej. 
Po kilkumiesięcznych przygotowaniach pod kierun-
kiem zawodowej śpiewaczki z teatru Muzycznego 
w Lublinie – Anny Barskiej, kilkunastoosobowa gru-
pa wykonała porywający popis pieśni chóralnych.

W czasie wieczornej uroczystości przyznaliśmy 
ostatni (dziesiąty) tytuł Bychawskiego Ambasadora 
Czytelnictwa, który otrzymała restauracja „U 
Saszy”. To właśnie tam, w klimatycznym barze 
położonym nad bychawskim zalewem, odby-
ło się pierwsze „Danie dla Mola” i już od kilkuna-
stu lat odbywa się tam przy okazji jesiennej edycji 
literacko-kulinarnego konkursu. Gościem specjal-
nym tego wydarzenia była Anna Matusiak, któ-
ra tym razem dała się poznać jako pisarka powie-
ści obyczajowych oraz dziennikarskich reportaży, 
m.in. „Osadzona”, „Molestowane”, „Zanim się po-
jawiłeś”. W niezwykle ciekawej i ważnej rozmowie 
z Anną Jędrzejczyk nie omijała ciężkich tematów, 
takich jak: molestowanie, osadzenie w więzieniu – 
jednocześnie starała się jednak zrównoważyć je po-
zytywnymi historiami i swoją pogodną naturą.

Choć BLISKO się zakończyło, my wciąż staramy 
się, aby biblioteka miała ciekawe oferty dla swo-
ich użytkowników. 18 listopada 2022 roku odbyło 
się klimatyczne spotkanie „Przy kominku”, na które 

Weronika Szewczyk zaprosiła dwie pisarki: Monikę 
A. Oleksę oraz Joannę Marię Chmielewską. Pisarki 
zdradziły, że od wielu lat przyjaźnią się, a publicz-
ność mogła je poznać z bardziej prywatnej strony. 
Literackim rozmowom towarzyszył występ grup 
wokalnych pod dyrekcją Marcina Mączki: Sołectw 
Song oraz Męski Zaspół Wokalny „Podkowiaki”. Przy 
okazji uczciliśmy 5. urodziny zespołu „Podkowiaki”.

Matylda Graboś

�� Motopodkowa dzieciom
4 grudnia 2022 roku motocykliści z Klubu 
„Motopodkowa” z Bychawy zawieźli prezenty 
mikołajkowe do Domu Dziecka w Woli 
Gałęzowskiej.

Aby czynić dobrze, nie trzeba dużo czasu. Pomysł mikołajkowy zrodził się 
w jednej chwili. Dyrektor Domu Dziecka i wychowawcy szepnęli, iż dzieci ma-
rzą o większym telewizorze w świetlicy. Chcąc spełnić ich marzenie, zorgani-
zowaliśmy akcję zrzutkę „Spełnij marzenie”. Chcieliśmy, aby dzieci poczuły, 
że jest ktoś tajemniczy, kto o nich pamięta i myśli. Nie byliśmy pewni, czy 
uda się zgromadzić wystarczające środki finansowe, aby zakupić wymarzony 
przez dzieci telewizor. Ku zaskoczeniu wszystkich, wystarczyło nie tylko na 
telewizor, ale i na prezenty dla każdego podopiecznego niezależnie od wieku. 
Radość i ciekawość dzieci była ogromna.

Warto pomagać, chociażby dla takiej jednej chwili, gdy widzi się uśmiech-
nięte twarze dzieciaków, mających wiarę, że marzenia się spełniają. Akcja ta 
pokazuje, że nie brakuje ludzi dobrych serc.

W tym miejscu chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim darczyńcom, 
którzy dołożyli cegiełkę do tak wspaniałego dzieła. Dzięki Państwa hojności 
udało się spełnić marzenie dzieci i sprawić, aby ten dzień był wyjątkowy.

Elżbieta Bosakiewicz
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�� Kącik twórczości 
mieszkańców – 
Bo gminę tworzą 
ludzie!

Gmina Bychawa to piękna kraina, lecz czym 
by ona była bez… mieszkańców? To oni sta-
nowią o sile, jakości i potencjale naszego ma-
łego centrum świata. Chcąc obalić słynną 
zasadę „Cudze chwalicie, swego nie znacie, 
sami nie wiecie, co posiadacie!” (pochodzą-
cą z wiersza „Wieś” autorstwa Stanisława 
Jachowicza) postanowiliśmy dać mieszkań-
com możliwość podzielenia się tym, co mają 
najcenniejsze – własną twórczością!

Masz pasję, o której chciałbyś opowie-
dzieć innym? Możesz to zrobić na łamach 
„Głosu Ziemi Bychawskiej”. Do dzielenia się 
swoją twórczością gorąco zapraszamy za-
równo osoby indywidualne, jak i prężnie 
działające na terenie gminy organizacje.

Informujemy, że promowana może być 
tylko i wyłącznie działalność hobbystyczna, 
nie zarobkowa. Ponadto przesyłane mate-
riały nie mogą m.in.: łamać norm społecz-
nych i obyczajowych, godzić w uczucia in-
nych, zawierać treści politycznych i rasistow-
skich oraz obejmować materiałów chronio-
nych prawem własności intelektualnej osób 
trzecich.

�� Magdalena Gąbka – 
bychawianka, pedagog 
pracująca w Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej, która 
z zamiłowaniem 
depcze ścieżki górskie 
i biegowe.

Moją przygodę zaczynałam od Pienin i Tatr. Po stu-
diach apetyt wzrósł i przyszedł czas na drogi po-
zaszlakowe i wspinaczkowe. Ukończyłam kurs skał-
kowy oraz zimowy kurs turystyki wysokogórskiej 
pierwszego i drugiego stopnia. W 2018 roku speł-
niłam swoje największe marzenie. Stanęłam u stóp 
Everestu! Będąc w Himalajach, wdrapałam się na 
Island Peak (6189 m n.p.m.) i od tej chwili zako-
chałam się w górach wysokich. Mimo, że jest tam 
mniej tlenu i nie ma dostępu do cywilizacji oraz wy-
gód dnia codziennego, a proces aklimatyzacji trwa 
długo, to ciągle wracam myślami do tamtego czasu. 
Wspomnienia zostają na całe życie... Mam nadzieję, 
że kiedyś tam wrócę. Potem były kolejne wyjazdy: 
Kaukaz (Elbrus), Alpy (Mount Blanc, Dufourspitze, 
Monch, Breithorn, Matterhorn), Atlas (Toubkal). 
W tym roku sięgnęłam po najwyższe, jak dotąd, 
marzenie i zdobyłam szczyt Ameryki Południowej 
Aconcaguę 6962 m n.p.m. To już było nie lada wy-
zwanie! Dlaczego? Bo wszystkie wyprawy wymaga-
ją dużego zaangażowania, wcześniejszego plano-
wania, wyrzeczeń i poświęceń.

Na co dzień regularnie trenuję zarówno pod ką-
tem wyjazdów górskich, jak i zawodów biegowych. 

Kiedy jednak mam już bilet i permit na szczyt, rusza 
cała machina: intensywne przygotowania fizyczne, 
logistyczne, sprzętowe, zakupowe. Podczas wypra-
wy żywimy się liofilizowanym, czyli sproszkowanym 
jedzeniem, które wymaga zalania wrzątkiem. Skąd 
wziąć gorącą wodę w tak trudnych warunkach? 
Zazwyczaj topimy śnieg w kuchence, ale kiedy śnie-
gu brakuje, to zabieramy z dołu wodę w butelkach, 
a to dodatkowe kilogramy, które obciążają plecy. 
Oczywiście im wyżej jesteśmy, tym trudniej się 
funkcjonuje: ruchy są spowolnione, oddech płyt-
szy, tętno przyspieszone, głowa boli, a śnieg topi 
się dosłownie godzinami! Proszę sobie wyobrazić, 
że na 6000 metrów w Andach litr wrzątku goto-
wał się pół godziny, a potrzebujemy kilku litrów na 
osobę, więc tak prozaiczna czynność jak przygoto-
wanie posiłków jest wyzwaniem. Często ludzie py-
tają mnie, dlaczego to robię, po co się tak męczę. 
Odpowiedź jest krótka. Kocham to, tak po prostu. 
Gdy jestem wysoko, czuję, że żyję! Nie wiem, czy 
ten stan w ogóle można wytłumaczyć. Uwielbiam 
być w górach i budzić się w namiocie z widokiem 
na szczyt, być poza zasięgiem i oddychać rozrzedzo-
nym powietrzem, a potem czuć euforię i wdzięcz-
ność za osiągnięty cel.

Wspomniałam wcześniej, że trochę biegam. Są 
to zarówno biegi uliczne (maraton, półmaratony), 
jak i biegi ultra (RzeźnikSky 48 km i 2690 m, Krynica 
Górska 36 km i 1720 m, Dziki Groń 64 km i 3150 m). 
Ich stopień trudności wyznacza ilość odcinków do 
pokonania w górę i w dół. Ten kończący się już rok 
był mi naprawdę przyjazny, bo obfitował w różne 
osiągnięcia. Zdobyłam też ostatni szczyt Korony 
Gór Polski, na którą składa się 28 wierzchołków 

twórczość mieszkańców

Magdalena Gąbka – Kocham to, tak po prostu. Gdy jestem wysoko, 
czuję, że żyję!

poszczególnych pasm górskich. Moje dokonania mo-
żecie znaleźć na Facebooku.

A co dalej? Będę tajemnicza i zdradzę tylko, że bę-
dzie daleko, wysoko i zimnooo! Trzymajcie kciuki!

Pisałam, że zdobywanie szczytów daje satysfak-
cję, ale miło jest również, gdy inni doceniają mój wy-
siłek. 30 listopada 2022 roku otrzymałam nagrodę 

Burmistrza Bychawy za osiągnięcia w dziedzinie 
sportu w kategorii wspinaczka wysokogórska, za co 
jestem wdzięczna. Dziękuję również wspaniałym lu-
dziom, którzy sami zgłosili się do mnie i zapropono-
wali wsparcie finansowe. Bez sponsorów bowiem nie 
mogłabym myśleć o kolejnych wyprawach, które są 
bardzo kosztowne.

Dotychczas wsparli mnie:
�» pani dr Mirosława Szalewska
�» państwo Dorota i Adam Dyś

Mam nadzieję, że ludzi, którzy chcieliby pomóc 
mi w realizacji moich wielkich marzeń, jest więcej. 
Jestem otwarta na współpracę.

Magdalena Gąbka

��Warsztaty łączące pokolenia w bychawskim ŚDS
W czwartek 8 grudnia 2022 
roku w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Bychawie 
odbyły się międzypokoleniowe 
warsztaty rękodzielnicze.

W zajęciach udział wzięli uczestnicy ŚDS wraz z ro-
dzinami, wolontariuszki z Zespołu Szkół im. ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie oraz przed-
stawicielki Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych. Do wspólnego spędzenia czasu w mi-
łej, przedświątecznej atmosferze zaprosiła dyrek-
tor ŚDS Danuta Adamek. Podczas zajęć – prowadzo-
nych przez Wiolettę Mazurek – uczestnicy wykonali 

eleganckie medaliony z niesamowitymi efekta-
mi – lustra i weluru. Medaliony będzie można ku-
pić już niedługo, bo 18 grudnia podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego w Bychawskim Centrum 
Kultury.

�� Z wizytą w Teatrze Muzycznym
24 listopada 2022 roku uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie wzięli udział w wy-
jeździe do Teatru Muzycznego w Lublinie na spek-
takl „PINOKIO” – w reżyserii Jerzego Turowicza, na 
motywach powieści C. Collodiego.

Obejrzeliśmy niesamowity spektaklu, ale tak-
że kształtowaliśmy umiejętności społeczno-kul-
turowe naszych podopiecznych: prawidłowe za-
chowanie w miejscu kultury, przestrzeganie za-
sad bezpieczeństwa podczas podróży, integracja 
uczestników. Wszyscy zachwycili się barwnością 
i różnorodnością scenografii, dynamiką, pięknymi 
melodiami i wymyślnymi kostiumami. Mieli także 

możliwość zobaczenia grającej 
na żywo orkiestry i instrumen-
tów używanych podczas wido-
wiska. Po spektaklu uczestnicy 
mieli możliwość integracji pod-
czas wspólnego posiłku przy her-
bacie i pizzy.

Jagoda Stankiewicz 
– Psycholog
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i Krysia Sosińscy, Jurek Piotrowski, Czesia Świderska, 
Wiesiek Mierzwa, Czesiek Kostrzewa, Kazia Frączek, 
rodzeństwo Milka.

W tamtych latach do komunii przystępowało się 
na czczo, więc uroczystość została zakończona po-
częstunkiem na podeście przed plebanią, by zaspo-
koić pierwszy głód dzieci. Serwowano ciasta w dość 
bogatym asortymencie, była też kawa z mlekiem, 
a na zakończenie wspólne zdjęcie. Nikt w owych la-
tach nie słyszał o prezentach, „przyjmankach”, itp. 
Co najwyżej lody u pani Żmindziny, jak wówczas ma-
wiano, kończyły uroczystość.

Aleksander Kryska

�� Uczestniczymy w wyjazdowych konferencjach
Działalność stowarzyszeń regionalnych to nie tyl-
ko realizowanie własnych pomysłów na swoim te-
rytorium, ale też nawiązywanie kontaktów z innymi 
tego typu organizacjami istniejącymi na terenie ca-
łego województwa. Pieczę nad tym zadaniem spra-
wuje Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych 
w Lublinie, organizując kilka razy do roku konferen-
cje, sejmiki i zjazdy poświęcone ważkiej tematyce hi-
storycznej związanej z miejscowościami, w których 
działają lokalne towarzystwa regionalne.

Przedstawiciele Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego chętnie uczestniczą w takich spo-
tkaniach, bo jest to doskonała okazja do wymia-
ny doświadczeń, poznania pasjonatów lokalnej hi-
storii i wzbogacenia wiedzy o nowe fakty z różnych 
dziedzin.

24-25 września 2022 r. mieliśmy przyjem-
ność uczestniczyć w konferencji zorganizowanej 
w Niedrzwicy Dużej na temat: „Transport kolejowy 

jako element rozwoju regionu na przykładzie Gminy 
Niedrzwica Duża”. Organizatorami wydarzenia, poza 
wspomnianą WRTR, było również Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej.

Program konferencji był niezwykle bogaty. 
Wysłuchaliśmy wielu interesujących wykładów do-
tyczących kolejnictwa na Lubelszczyźnie, po czym 
zwiedziliśmy wyremontowany dworzec kolejo-
wy, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy 
Niedrzwickiej Izby Regionalnej. W drugim dniu miała 
miejsce prezentacja towarzystw regionalnych, dzia-
łających na terenie Gminy Niedrzwica Duża.

26 września zostaliśmy zaproszeni do Dworku 
Kołaczkowskich w Strzyżewicach na konferen-
cję „Szacunek do przeszłości” otwierającą cykl pt. 
„Wioski i małe miasta Lubelszczyzny”.

Organizatorzy, czyli Gmina Strzyżewice, Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej oraz 
Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne, zadbali 

o ciekawą oprawę artystyczną, miłą atmosferę oraz 
bogatą część merytoryczną związaną z tematyką 
konferencji. Z uwagą wysłuchaliśmy wykładów: ba-
dania nad małym miastem i wsią w polskiej socjolo-
gii, mistyka Doliny Bystrzycy, rola parafii w średnio-
wiecznym społeczeństwie, uroda parków dworskich 
nad Bystrzycą oraz poznanie historii własnej – drogą 
do wspólnoty lokalnej.

Danuta Hanaj

GŁOS REGIONALISTÓW 

Historie z rodzinnych fotografii
(kolejna część wspomnień Aleksandra Kryski)

Wielu wiernych kościoła pogłębia swą religijność, podejmując wędrówkę, której 
celem jest dotarcie do sanktuariów Maryi i innych świętych. Dziś jest to już for-
ma turystyki religijnej, a więc zwiedzanie miejsc świętych połączone z modlitwą. 
Pielgrzymowanie ma wielowiekową tradycję, ale po zakończeniu II wojny świato-
wej miało charakter szczególny, bowiem modły dziękczynne i błagalne stanowiły 
jakby meritum tych wędrówek. Najczęściej organizatorami pielgrzymek byli księ-
ża z miejscowych parafii.

Miałem szczęście uczestniczyć w takim przedsięwzięciu wraz z mamą i sio-
strą w 1952 roku. Organizatorem z ramienia bychawskiej parafii był ksiądz Józef 
Bieńkowski. Podróż do miejsc docelowych odbywaliśmy koleją. W pielgrzymce 
uczestniczyło wiele osób, o czym świadczą zamieszczone zdjęcia z rodzinnego al-
bumu. Muszę jednak dodać, że w tamtych latach obszar parafii bychawskiej był 
znacznie większy, bowiem należały do niej duże wsie, mianowicie Kosarzew i Wola 
Gałęzowska z przyległościami.

Zapewne wśród uczestników było wiele osób z tych rejonów. Chciałbym dodać, 
że zwiedzanie miejsc kultu religijnego zawsze było połączone z uczestnictwem 
w obrzędach religijnych, najczęściej w mszy świętej. Docelowym miejscem naszej 
pielgrzymki była Częstochowa, choć po drodze udało nam się zwiedzić kilka atrak-
cyjnych miejsc. Oto jak przedstawiała się jej trasa:

KRAKÓW – królewskie miasto, dawna stolica Polski, jedno z najpiękniejszych 
miast na świecie. Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Rynek z Sukiennicami 
i otaczającymi go Plantami a następnie Wawel z katedrą i jej skarbami, sarkofagi 
i groby królewskie, dzwon Zygmunt, komnaty królewskie, czy wreszcie Smocza 
Jama. To wszystko widzieliśmy, a nawet mogliśmy dotknąć.

WIELICZKA – kopalnia soli z podziemną trasą turystyczną i Kaplicą Świętej Kingi 
.Właśnie przed kopalnią zrobiono te dwa zdjęcia. Niezapomniane wrażenia.

PIEKARY ŚLĄSKIE – Sanktuarium Madonny Piekarskiej, myślałem, że jesteśmy 
w obcym kraju, zupełnie nie rozumiałem śląskiej mowy.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – uważana po Jasnej Górze za najważniejsze 
sanktuarium w Polsce. Klasztor Bernardynów, Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, 
dróżki kalwaryjskie, czyli Droga Krzyżowa wiodąca przez trudne, górskie tere-
ny ze stacjami w formie kaplic czy domek pustelnika. To wszystko widzieliśmy, 
przeszliśmy na własnych nogach, chociaż zapewne niejednemu odmawiały one 
posłuszeństwa.

CZĘSTOCHOWA – Jasna Góra, miejsce, gdzie bije serce narodu w Sercu Matki. 
Klasztor Paulinów, Kaplica Cudownego Obrazu, klasztorne mury znane choćby 
z sienkiewiczowskiego potopu, podklasztorne błonia, gdzie w dniach świąt ma-
ryjnych przebywa tysiące pątników. Ogarniało nas wzruszenie, kiedy oglądaliśmy 
to wszystko. Jednakże większość czasu poświęcaliśmy modlitwie. Częstochowa 
była docelowym miejscem naszej wędrówki. Trudno dziś ze zdjęcia poznać uczest-
ników pielgrzymki, wiele twarzy znam, ale nie pamiętam ich nazwisk. Wiem na 
pewno, że była moja mama Antonina Kryska, moja siostra Hanka i byłem ja. Ze 
znajomych: p. Sobieszczańska z synem Bogdanem, Janek Maszkiewicz, p. Wiesia 
Graboś i p. Chemperek.

Kolejne zdjęcie, wykonane najprawdopodobniej w 1953 roku, przedstawia 
chłopców należących do kółka ministranckiego przy bychawskim kościele para-
fialnym. Kółko założył ks. Jan Mazur, ówczesny wikariusz parafii i kierował nim 
do 1952 r., czyli do czasu, kiedy został przeniesiony do Lublina, gdzie powierzono 
mu pełnienie funkcji biskupa pomocniczego diecezji lubelskiej. Był on rówieśni-
kiem i przyjacielem biskupa, później arcybiskupa i kardynała krakowskiego Karola 
Wojtyły, po latach wybranego papieżem. Ksiądz Mazur również po pewnym czasie 
został mianowany ordynariuszem diecezji siedleckiej. Po jego odejściu opiekunem 
kółka został ks. Józef Bieńkowski.

W tamtych latach msze święte celebrowane były po łacinie. Każdy, kto chciał 
do nich służyć, musiał opanować tzw. ministranturę, to znaczy łacińskie teksty 
zwrotów modlitewnych, niekiedy krótkich, ale także dość długich, wypowiada-
nych w odpowiednich momentach odprawianej mszy. Nie było to takie łatwe. 
Ponadto do ministrantów należało usługiwanie księdzu w trakcie mszy, np. po-
dawanie odpowiednich akcesoriów używanych przy podniesieniu, odpowiednie 
używanie dzwonków, utrzymanie ognia w kadzielnicy, jeżeli była używana, czy 
pełnienie funkcji dzwonnika, kiedy odbywały się procesje.

Nie pamiętam wszystkich, szczególnie tych najmłodszych chłopców, ale na zdję-
ciu są m.in.: Rysiek Piotrowski, Zdzisio Lemiecha, Henio Frączek, Tadek Pomykała, 
Rysiek Wiński, Krzysiek Mroziewicz, Tadzio Bartyska, Janusz Sobieszczański, Marek 
Janiec, Heniek Jakubiak, Leszek Ciężki, Heniek Sobkowicz, Heniek Pomykała, 
Piotrek Milanowski, Rysiek Sosiński, Stach Bogudziński, Wacek Nawrocki, Jurek 
Nawrocki, Lolek Kryska, Bogdan Sobieszczański i w najwyższym rzędzie wysta-
jące głowy: Zenek Rak – późniejszy ksiądz, Krzysiek Michalski, Antek Budzyński, 
Stach Dejnek, Wiesiek Piotrowski, Tomek Luterek, Zbyszek Moryciński. Wydaje 
mi się, że wśród tych najmłodszych jest Tadzio Bogudziński. Pozostałych niestety 
nie rozpoznałem.

Nie każdy z chłopców angażował się jednakowo, ale ja wspominam służenie do 
mszy jako czynność, w trakcie której odczuwałem pewien rodzaj uduchowienia, 
czułem się szczęśliwy. Dziś już większość chłopców ze zdjęcia pełni posługę mini-
strancką na stopniach ołtarza niebieskiego, niebawem dołączą do nich pozostali, 
dlatego uznałem, że trzeba zachować ich w pamięci.

Następne dwa zdjęcia przedstawiają dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii 
Świętej w dniu 8 czerwca 1952 r., przygotowywane do tej uroczystości przez księ-
dza Józefa Bieńkowskiego. Byli to uczniowie z klasy II A, której wychowawczynią 
była p. Maria Stadnikowa oraz uczniowie z klasy II B, z wychowawczynią p. Eweliną 
Chrząszcz.

Na zdjęciach obok księdza Bieńkowskiego stoi również p. Tomaszewski, 
ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej w Bychawie.

A oto uczniowie klasy II A (od dolnego rzędu, od lewej): Hela Krzykała, Halinka 
Kobylarz, Tomek Wieczorkiewicz, Gabrysia Złotnicka, Marysia Dejnek, Józek 
Łobodziński, Danka Słowikowska, Basia Madej. Drugi rząd: Emilka Mazurek, Jurek 
Hernik, Staszek Wasilewski, Halinka Dwojak, Stasio Złotnicki, Ela Ciesielska, Marian 
Krzykała, Lolek Kryska i Jurek Dyjak. Trzeci rząd: Krysia Hejno, Lońka Kowalska, 
Halinka Ścibor, Marysia Łobodzińska, Hela Gorajczyk, Marek Wyganowski, Jerzyk 
Obrębalski, Edek Korba i Janek Kacperek.

W klasie II B niestety nie pamiętam wielu nazwisk, podam więc te, co do których 
mam pewność, w kolejności przypadkowej: Tadzio Jaruga, Basia Winiarska, Rysiek 
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szkoły szkoły

�� Daria wyśpiewała II 
miejsce w powiecie!

15 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowa im. 
Żołnierzy – Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy 
Jarej odbył się XVIII Powiatowy Festiwal Piosenki 
Patriotycznej pod honorowym patronatem 
Lubelskiego Kuratora Oświaty, Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, Starosty Lubelskiego 
i Wójta Gminy Niedrzwica Duża.

Młodzi artyści wykonywali zarówno tradycyjne 
pieśni wojskowe i wojenne, jak również współczesne 
piosenki patriotyczne. Takie muzyczne spotkania roz-
wijają wiedzę o historii Polski i kształtują postawę pa-
triotyczną młodego człowieka.

Zgodnie z regulaminem każda szkoła mogła wysta-
wić jednego solistę w danej kategorii.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: 
Maja Zdun – I kategoria: (klasy 1-3) oraz Daria Sak – II 
kategoria: (4-6).

Wróciliśmy ze Srebrną Wiktorią! Daria Sak zajęła 
II miejsce!

Gratulacje dla naszych wokalistek za odwagę 
i piękną promocję Szkoły Podstawowej im. Polski 
Niepodległej w Bychawie!

Krzysztof Mendykowski

Romanek zaprezentował układ tańców standardo-
wych i latynoamerykańskich.

Po zwiedzeniu szkoły wszyscy zostali zaproszeni na 
poczęstunek przygotowany przez rodziców, a potem 
wzięli udział w konkursach o sławnych postaciach, 

quizach i lodołamaczach. Młodzież integrowała się 
w międzynarodowych grupach, a kulminacyjnym 
punktem dnia były warsztaty poloneza. Wspaniała 
grupa projektowa doskonale poradziła sobie z tym 
zadaniem – wyzwanie zakończyło się sukcesem.

21 i 23 września kontynuując działania projekto-
we nasi partnerzy uczestniczyli w wycieczkach do 
Warszawy i Lublina, gdzie poznali kulturę, historię, 
i obyczaje Polski. W Warszawie uczestnicy projek-
tu zwiedzili Zamek Królewski, Stare Miasto, mury 
obronne, Bibliotekę Uniwersytecką z tarasem wi-
dokowym oraz przeżyli niezapomniane chwile 
w Centrum Kopernika. W drodze powrotnej ucznio-
wie i nauczyciele z partnerskich państw zaśpiewali 
wspólnie polską piosenkę ludową „Szła dzieweczka 
do laseczka”, która wywołała dużo śmiechu, bo jak 
wszyscy wiemy, język polski do łatwych nie należy. 
Nie obyło się również bez znanych piosenek w języ-
ku włoskim, hiszpańskim, tureckim czy chorwackim. 
Wycieczka do Lublina była niesamowitą przygodą – 
przepiękne Stare Miasto z licznymi zabytkami, Plac 

Litewski. Na długo w pamięci pozostanie wszystkim 
wizyta w Muzeum Cebularza, gdzie w formie warsz-
tatów poznano tajniki wypieku tego lubelskiego 
przysmaku.

Czwartkowy dzień, 22 września, wypełniony był 
zajęciami projektowymi w szkole – warsztatami tań-
ca do muzyki Con Calma. Fryzury tancerzy wykona-
ły nauczycielki i uczennice z klas fryzjerskich naszej 
szkoły. Kolejnym punktem spotkania były warsztaty 
Jerusalema dance, piosenki, która w ostatnim 
czasie stała się bardzo popularna na całym świe-
cie, dzięki wyzwaniom zamieszczanym w mediach 
społecznościowych. Zrealizowane mobilności zosta-
ły uwiecznione filmami, a podsumowaniem działań 
było wykonanie banneru symbolizującego jedność 
i przyjaźń (każdy uczestnik spotkania odbił swoją 
dłoń), uczestnicy otrzymali certyfikaty mobilności. 
Mamy nadzieję, że miłe wspomnienia pozostaną na 
długo, zawarte przyjaźnie przetrwają, a nasi partne-
rzy będą często wracali myślami do Polski.

Katarzyna Maciejczyk
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SZKOŁY 

Europejska integracja taneczna w „Hubalu”
�� W dniach 19-24 
września 2022 roku 
w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 
w Bychawie odbyło 
się czwarte spotkanie 
partnerów projektu 
Erasmus+ „Dance with 
me”.

20 września koordynator projektu Katarzyna 
Maciejczyk oficjalnie powitała partnerskie szko-
ły z Włoch, Turcji, Chorwacji i Hiszpanii. Wspólnie 
z uczniami naszej szkoły otworzyła mobilność uro-
czystym polonezem w ludowych strojach. Grupy 
z europejskich szkół powitał oficjalnie również dy-
rektor szkoły Janusz Sagan, a z ramienia organu 
prowadzącego radna Anna Pawlas. Na spotkanie 

przybyły również przedstawicielki starostwa po-
wiatowego: Katarzyna Petryszak, Elżbieta Kąkol 
i Monika Kamińska. Międzynarodowe warsztaty 
uświetnił występ ucznia naszej szkoły Stanisława 
Wujastyka, który ze swoją partnerką Karoliną 

�� Spotkanie z artystami 
Filharmonii 
Lubelskiej

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia. Z tego powodu uczniowie klas I, II, III 
i IV Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej 
w Bychawie uczestniczyli w spotkaniu z udziałem ar-
tystów Filharmonii Lubelskiej, którzy wraz z akto-
rami scen lubelskich zaprezentowali w naszej szko-
le – w dwóch turach – warsztaty edukacyjne pt. 
„Zaśpiewajmy razem kolędę”.

Uczniowie z zaciekawieniem poznali klasyczne in-
strumenty solowe takie jak: kontrabas, flet prosty 
drewniany i akordeon, uważnie wysłuchali różnych 
ciekawostek o kolędach i kolędnikach oraz wspólnie 
z prowadzącą zaśpiewali kolędy, m.in. „Przybieżeli do 
Betlejem”, „Oj Maluśki, Maluśki” i pastorałki „Skrzypi 
wóz”, „Gore Gwiazda”. Nie zabrakło też wspólnego ko-
lędowania, które przyniosło dużo radości wszystkim 
uczestnikom spotkania.

Dorota Drążek

�� Bijemy rekord 
w czytaniu

Szkoła podstawowa, korytarz, przerwa 
międzylekcyjna i… błoga cisza. Nikt nie 
biega, nikt nie krzyczy, nikt nawet nie 
rozmawia. Wszyscy uczniowie w sku-
pieniu czytają książki. I chociaż brzmi 
to trochę jak sen, to tak właśnie 20 paź-
dziernika 2022 roku wyglądały przerwy 
w Szkole Podstawowej im. F. Lebiedy 
w Starej Wsi Drugiej.

Tego dnia wzięliśmy udział w ogól-
nopolskiej akcji bicia rekordu w licz-
bie osób czytających na przerwie. 
Wydarzenie to odbywa się w ramach 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
oraz kampanii Cała Polska czyta dzie-
ciom. Celem akcji jest przede wszystkim 
promocja czytelnictwa, zachęcanie słu-
chaczy do sięgania po książkę w każdej 
sytuacji i w każdym miejscu.

W biciu rekordu udział wzięła cała 
społeczność szkolna – przedszkolaki, 
uczniowie i nauczyciele. Podczas każdej 
przerwy zasiadali w wybranym miejscu 
i czytali przyniesioną z domu książkę. 
Zaczytanych uczniów można było spo-
tkać na szkolnych korytarzach, w sa-
lach lekcyjnych, świetlicy czy bibliotece. 
Młodsze dzieci natomiast słuchały bajek 
oraz opowiadań czytanych przez swoich 
wychowawców.

Czy udało się pobić rekord z poprzed-
niej edycji (377 586 czytających)? Tego 
dowiemy się niebawem. Natomiast już 
teraz wiemy, że akcja w naszej szkole 
odniosła duży sukces. Wszyscy mocno 
się w nią zaangażowali, wielu uczniów 
zaproponowało organizowanie takiego 
działania częściej, a byli i tacy, którzy 
jeszcze przez następne dni każdą prze-
rwę spędzali z książką.

koordynator akcji

�� XIII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w „Hubalu”
24 listopada 2022 roku w naszej szkole odbył się XIII 
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod ha-
słem: „Żadne miejsce nie powinno być milsze dla 
ciebie od ojczyzny”.

Honorowy Patronat nad konkursem obję-
li: Starosta Lubelski Zdzisław Antoń i Burmistrz 
Bychawy Janusz Urban. Celem konkursu jest popula-
ryzowanie piękna i wartości narodowej kultury, pie-
lęgnowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie 
recytatorskich uzdolnień młodzieży.

W konkursie udział wzięło 34 uczestników (26 ze 
szkół podstawowych i 8 ze szkół ponadpodstawo-
wych) z następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. 
Polski Niepodległej w Bychawie, Szkoły Podstawowej 
w Dębinie, Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana 
w Bychawce, Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-
Rechcie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii 
i Juliusza Stadnickich w Osmolicach, Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Rodziny Rohlandów 
w Żabiej Woli, Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Kiełczewicach Górnych, Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie, Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zakrzówku, Zespołu Szkół Techniki 
Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, Zespołu 
Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego 
w Bychawie.

Recytacje oceniane były w dwóch katego-
riach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły 
ponadpodstawowe.

Jury w składzie: Jadwiga Grzesiak – pisarka, wie-
loletnia polonistka Zespołu Szkół Zawodowych nr 
1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie; Barbara 
Cywińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie; Sylwia Paćkowska – redaktor naczelna 
„Głosu Ziemi Bychawskiej”.

Po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczestników 
jury przyznało w kategorii:

szkoły podstawowe:
I miejsce – Dominice Staroch – uczennicy 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku
II miejsce – Agnieszce Dziadosz – uczennicy Szkoły 

Podstawowej w Zaraszowie
III miejsce – Julii Majchrowicz – uczennicy 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza 
Stadnickich w Osmolicach.

Chcąc docenić umiejętności recytatorskie uczniów 
i wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu jury 
przyznało wyjątkowo dużą liczbę wyróżnień.

Wyróżnieni uczniowie to: Paulina Kozak – uczen-
nica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie; 
Julia Jakubaszek – uczennica Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli; 

Tomasz Janik – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych; Maria 
Bartnik – uczennica Szkoły Podstawowej im. K. 
Koźmiana w Bychawce; Anna Dojutrek – uczennica 
Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce; 
Adam Piechnik – uczeń Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach 
Górnych.

szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce – Zuzanna Wiśniewska – uczennica 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
II miejsce – Anita Rekiel – uczennica Zespołu Szkół 

Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach.
W tej kategorii komisja przyznała dwa równorzęd-

ne III miejsca, nie przyznano wyróżnień.
III miejsce – Jakub Majkut – uczeń Zespołu Szkół 

im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
III miejsce – Piotr Kołtuniewicz – uczeń Zespołu 

Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
Konkurs przygotowali nauczyciele: Jolanta 

Szpytma, Anna Prajsnar, Beata Foc, Joanna 
Mendykowska, Robert Skoczylas.

Jolanta Szpytma
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Prace plastyczne wyróżnione w XXXI edycji konkursu plastycznego 
na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa

BOŻE NARODZENIE 2022

Zuzanna MłynarskaZuzanna BoczekWiktoria KozakWeronika SprawkaTymon Jurkowski

Szymon PiekarzRóża BaczewskaOliwia KaniaOla RobakNina Skoczylas

Natalia KorbaMikołaj KrawczykMichał WalczakMateusz KrawczykMartyna Flis

Lena TudrujekLena PonieważKlaudia KorpysaKatarzyna KowalczykKacper Wiater

Julia KryskaIzabela JamrózIgnacy PonieważIga KorbaHanna Kubik

Gabriela BaranFilip WilkołazkiFilip WetoszkaEmilka KorbaEmilia Pudło

Eliza FlorekDawid SkoczylasDawid BartyzelDaria SakBartosz Walczak

Antoni DajosAnna FilewiczAmelia GontarzAleksandra ChanajAdam Wieczorkiewicz
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