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�� Stary „Kulfon” poszedł 
na emeryturę!
W marcu wysłużonego 
pomarańczowego gimbusa zastąpił 
srebrny Autosan. Gmina w trybie 
przetargu zakupiła za 79 950 zł 
używany autobus.

Autosan przyjechał do nas z Rząśnika, i jak widać na 
zdjęciu, całkiem dobrze się prezentuje.
Stary „Kulfon” sporo przeszedł. Był darem Ministra 
Oświaty w 2000 roku i wyjeździł tysiące kilometrów 
po nowszych drogach, nie zawsze równych.
 – Jeździłem nim osiem lat, ale ostatnio już nie domagał 
– mówi kierowca p. Marian Chałabis.
Nowy autobus szkolny nie został jeszcze przez dzieci 
ochrzczony i czeka na nazwę.
Pamiętacie stary autobus Zespołu Szkół Zawodowych? 
Młodzież nazywała go „Titanikiem”. My czeka-
my na równie zabawne imię dla nowego autobusu 
szkolnego.
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�� Konsultacje społeczne w naszym mieście. 
Masz pomysł – podziel się nim z nami!
Chcesz mieć wpływ na użyteczność 
terenów zielonych w twojej 
gminie? Chcesz współdecydować 
o estetyce i zagospodarowaniu 
swojego ulubionego parku? A może 
potrzebne są ścieżki rowerowe, ławki 
i kwiaty?

Masz pomysł – podziel się nim z nami! Zaangażuj się, weź 
udział w konsultacjach społecznych i zdecyduj o tym, 
co zrobimy w ramach projektu „Bychawa i Czosnów 
konsultują”.
Od lutego 2014 roku w gminie trwają prace związane 
z przygotowaniem raportu z Diagnozy społeczności lo-
kalnych. W tym celu przeprowadziliśmy analizę doku-
mentów strategicznych Gminy Bychawa, rozmawialiśmy 

z władzami, a także z przedstawicielami lokalnych 
Organizacji Pozarządowych.
W marcu trwały badania ankietowe skierowane do spo-
łeczności Bychawy, po to, by móc określić poziom zainte-
resowania mieszkańców udziałem w życiu społeczności lo-
kalnej, w tym zainteresowanie konsultacjami społecznymi.
Chcielibyśmy podzielić się z Państwem wynikami diagnozy, 
która pozwoliła nam na wypracowanie najlepszych metod 
konsultacyjnych w Państwa gminie.
Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie promują-
ce konsultacje społeczne! Podczas spotkania podzielimy 
się z Państwem wnioskami z diagnozy i opowiemy szerzej 
o planowanych konsultacjach społecznych.
Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia 2014 r. (poniedzia-
łek) o godz. 16.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bychawie.

Projekt „Bychawa i Czosnów konsultują” współfinansowany jest ze 
środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

�� Życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt 
Wielkiej Nocy
Świąt wspaniałych, 
z jajkiem, słońcem i dyngusem roześmianym, 
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją... 
A przy stole niech zasiądą Rodzina i Przyjaciele, 
których miłość, dobroć i wsparcie 
pozostaną z Państwem 
na wiele tygodni...

Grand prix w XVI Konkursie plastycznym 
na projekt świątecznej kartki pocztowej 
Gminy Bychawa, wyk. Hanna Romaniuk, 
ucz. kl. I „b” LO w ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie, opiek. Leszek Asyngier

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bychawie

Grzegorz Szacoń

�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane ze sprawozdania 
z pracy Burmistrza Bychawy za okres 
od 28 lutego do 26 marca 2014 r.

�» 2 marca 2014 r. – uczestnictwo burmistrza w rozgryw-
kach drużynowych Ochotniczych Straży Pożarnych, 
organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Kraina 
wokół Lublina”, podczas których został wręczony pu-
char Burmistrza Bychawy. Drużyna OSP z Zaraszowa 
zajęła I miejsce, zaś z Bychawki Drugiej – III miejsce.
�» 4 marca 2014 r. – obecność w Urzędzie Wojewódzkim 

na wręczeniu promes wsparcia finansowego z budże-
tu państwa na odbudowę zniszczeń w wyniku skutków 
klęsk żywiołowych oraz na realizację zadań związa-
nych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed 
erozją. Gmina Bychawa otrzymała takie dofinanso-
wanie w kwocie 250 000 zł. Ponadto w tym dniu bur-
mistrz uczestniczył w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy 
Działania oraz Walnym Zebraniu.
�» 6 marca 2014 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie 

unijne z projektu „E-administracja w powiecie lubel-
skim” na świadczenie usług drogą elektroniczną.
�» 7 marca 2014 r. – otwarcie eliminacji miejsko-gmin-

nych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
oraz wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom.

�» 12 marca 2014 r. – podpisanie umowy na dofinansowa-
nie Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowościach Wola 
Duża, Olszowiec oraz Bychawka Pierwsza ze środków 
PROW. Spotkanie z firmą TOKBUD w sprawie postępu 
robót termomodernizacyjnych oraz ich rozliczenia.
�» 14 marca 2014 r. – spotkanie z przedstawicielem 

Samorządowego Przedszkola w Bychawie w sprawach 
organizacyjnych IV Przeglądu Dziecięcych Talentów.
�» 19 marca 2014 r. – udział w spotkaniu z rodzicami dzie-

ci 5 i 6-letnich w sprawie wcześniejszego rozpoczęciu 
edukacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lo-
kalnego samorządu, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz 
przedstawiciel Lubelskiego Kuratorium Oświaty.
�» 20 marca 2014 r. – udział w spotkaniu ze Starostą 

Lubelskim oraz dyrektorem i kierownikiem Zarządu 
Dróg Powiatowych w sprawie zakresu robót na dro-
gach powiatowych.
�» 21 marca 2014 r. – spotkanie z mieszkańcami osiedla 

„Nad Doliną” oraz przedstawicielami Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w sprawie przywróce-
nia stanu pierwotnego nawierzchni na terenach, które 
były objęte budową kanalizacji sanitarnej.
�» 23 marca 2014 r. – spotkanie z sołtysami z okazji Dnia 

Sołtysa
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�� Zmiana siedziby 
dla obwodu 
głosowania nr 7

Rada Miejska w Bychawie na ostatniej se-
sji w dn. 24 marca br. zmieniła siedzibę 
obwodowej komisji wyborczej Nr 7 z ul. 
Reymonta 4 b (Zespół Szkół Zawodowych 
nr 1) na ul. Rataja 6 (Bychawskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.). 
O zmianę lokalizacji siedziby obwodu 
zwrócili się mieszkańcy sołectw Wandzin, 
Zadębie i Osiedla nr 2. Ich zdaniem, zmia-
na lokalizacji pozwoli na utrzymanie do-
brej frekwencji w najbliższych wyborach 
i jest dogodniejsza dla większości wybor-
ców z tych sołectw.
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samorząd samorząd
�� Dzień Sołtysa
11 marca w całym kraju obchodzono 
Ogólnopolski Dzień Sołtysa. 
W tym roku sołtysom sporo uwagi 
poświęciły media, podkreślając 
codzienne obowiązki i ich pracę 
w lokalnym środowisku.

Również w naszej gminie z inicjatywy Burmistrza Bychawy 
zorganizowano z tej okazji spotkanie z sołtysami. Odbyło 
się 23 marca w BCK.
Rozpoczęło się w sali widowiskowej Bychawskiego Centrum 
Kultury od cieszącego się niezwykłą wręcz popularnością 
spektaklu Amatorskiej Grupy Teatralnej pt. Mąż zmarł, ale 
już czuje się lepiej. Następnie, już w galerii Blue Orange 
Gallery, burmistrz Bychawy Janusz Urban w krótkim histo-
rycznym wykładzie przybliżył historię tego urzędu. Sołtysi 
od burmistrza otrzymali życzenia oraz okolicznościowe dy-
plomy. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

�� 800 lat historii sołeckiego urzędu
Gdy wziąć pod uwagę historię 
urzędu sołtysa w Polsce, to ma ona 
już dobrze ponad 800 lat. Bo, według 
dzisiejszej nauki historycznej, 
powstanie urzędu sołtysa wiąże się 
z akcją kolonizacji czy zakładania wsi 
na prawie niemieckim, a ta zaczęła 
się na ziemiach polskich w końcu 
XII wieku, a na dobre rozwinęła 
w wieku XIII.

Akcja kolonizacyjna wyglądała mniej więcej w ten sposób, 
że na daną ziemię przybywała grupa osadników, na cze-
le której stał człowiek zwany zasadźcą bądź też inaczej lo-
katorem. Była to osoba reprezentująca grupę i to właśnie 
ona z właścicielem danego terenu uzgadniała warunki, na 

jakich wieś zostanie założona. Rezultatem tego swoiste-
go układu był akt lokacyjny, który określał zobowiązania 
obydwu stron dotyczące założenia wioski na prawie nie-
mieckim. Oczywiście część tych warunków dotyczyła sa-
mej osoby zasadźcy, która niejako z automatu zostawała 
w wiosce sołtysem.
Ówczesny sołtys nowo powstałej wsi to był postacią nie-
tuzinkową. Zazwyczaj otrzymywał on znacznie więcej zie-
mi od typowego osadnika. Jeśli osadnik dostawał 1 łan – 
to jest 17 ha (łan mały), bądź 25 ha (łan duży) – to soł-
tys otrzymywał 2-3 łany więcej. Były one zwolnione od 
podatku, a więc już to ustawiało go ekonomicznie wyżej; 
ponadto miał prawo do posiadania własnych zabudowań 
gospodarczych, z których korzystała cała wieś np. karcz-
my czy młyna, a były to dodatkowe i bardzo istotne źródła 
dochodów.
Sołtys miał prawo zbierać podatki w imieniu pana i jed-
ną szóstą tych podatków zatrzymywał dla siebie. Ponadto 

�� Z tymi sołtysami 
to zawsze jest problem. 
Czy sołtys to przedłużenie 
władzy burmistrza 
czy przedstawiciel wsi? 
A może jedno i drugie? 
To praca czy służba 
społeczna? Czy artykuł 
o sołtysach powinien 
znaleźć się w naszej 
gazecie w dziale Samorząd 
czy Mieszkańcy?

Sołtys to organ wykonawczy jednostki pomoc-
niczej gminy. Tą jednostką jest sołectwo, zaś or-
ganem uchwałodawczym, czyli podejmującym 
decyzje dotyczące danej miejscowości, jest ze-
branie wiejskie. Teren gminy Bychawa podzielo-
ny jest na 36 sołectw, w tym na 32 odpowiada-
jące terytorialnie obszarom wsi, na trzy „miej-
sko-wiejskie” czyli Wandzin Zadębie i Marysin 
oraz jedno znajdujące się na terenie miasta – 
Grodzany. Oprócz tego na terenie miasta, jako 
jednostki pomocnicze gminy, zostały wydzielone 
dwa Osiedla – nr 1 i nr 2.

Sołtys traktowany jest przez mieszkańców nie 
tylko jako przedstawiciel lokalnej władzy, ale 
i swoisty rzecznik wsi reprezentujący jej intere-
sy. To sprawia, że sołtys często może znaleźć się 
po dwu stronach: wsi i urzędu.

Czy sołtys dostaje czasem baty 
za burmistrza?

– Zdarza się, niestety. Sołtys przez mieszkań-
ców jest postrzegany jako gmina – mówi sołtys 
Jan Florek. – Używając słów mieszkańców, nie-
raz usłyszy: „Co WY tu budujecie?”, „Co WY tu 
robicie?” WY to sołtys, burmistrz i gmina.

Jan Florek od 23 lat pełni funkcję sołtysa Woli 
Gałęzowskiej – to największe sołectwo w gmi-
nie, 538 mieszkańców, około 160 siedlisk. Jest 
sołtysem z tych najdłużej „panujących”. Taki 
sam staż sołecki ma jeszcze sołtys Woli Dużej, 
Stanisław Dyś, 6. kadencja.

Słowa J. Florka potwierdza młodszy wie-
kiem i stażem sołtys Wincentówka – Mariusz 
Mazurkiewicz (2. kadencja), na co dzień funk-
cjonariusz Straży Ochrony Kolei w Lublinie.

– Nie jest łatwo być sołtysem. Człowiek jest 
rozdarty między ludźmi a gminą. Trzeba być po 
środku, nie można obiecywać za dużo ani sobie, 
ani ludziom, ani burmistrzowi. Czasem może 
coś nie wyjść i wtedy każdy ma pretensje.

Czasem sen z powiek sołtysa spędzają bardzo 
prozaiczne problemy, na które nie ma on więk-
szego wpływu np. dziury w drodze powiatowej 
i związane z tym pretensje mieszkańców, czy 
brak odpowiedniej ilości tłucznia na żużlówki 
gminne. Mówi o tym sołtys Olszowca Kolonii – 
Maria Kostruba.

społeczeństwo

Sołtys to urząd czy służba społeczna?

Sporo trudności, ale i satysfakcji
Opowiada Jan Florek: Najwięcej frajdy spra-

wia rozmowa z ludźmi i pomaganie im. Czasem 
coś doradzę, a czasem odradzę np. spór sąsiedz-
ki; powiem czy opłaci się w konflikt wchodzić, bo 
ciągnie się on potem latami. Wiele starszych osób 
lubi się sołtysowi zwierzyć, traktuje go jako po-
wiernika. Młodsze pokolenie mniej tego potrzebu-
je, wszystko zastępuje im komputer [czyli portal 
społecznościowy – przyp. M. G.]. Młode pokolenie 
jest wszechwiedzące, dopiero później, gdy dojdzie 
do konfrontacji z problemem, okazuje się, że jest 
to wiedza tylko teoretyczna. Z kolei dla osób star-
szych, to co jest powiedziane np. w niektórych 
stacjach radia czy telewizji, jest święte.

– Jednocześnie sołtys musi być dyskretny, i to 
co ludzie mu powiedzą, powinien zachować tylko 
dla siebie. Jak tajemnicę służbową. Ale trzeba też 
mieć zawsze własne zdanie: nie obchodzi mnie, 
czy ktoś myśli o mnie dobrze lub źle. I z doświad-
czenia wiem, że lepiej ludziom by się żyło, gdy-
by każdy wypowiadał się tylko za siebie – mówi 
Florek.

Zdarza się na wsi, zwłaszcza w sporach sąsiedz-
kich, że sołtysa chcą przeciągnąć każdy na swoją 
stronę. Sytuacji, w które sołtys może zostać za-
angażowany, jest na wsi wiele. Nieraz musi pełnić 
funkcję mediatora, by sprawa nie skończyła się 
w sądzie.

Konflikty są różne i na wsi może być ich wie-
le: „zły sąsiad”, podorana miedza, spór graniczny, 
niewiązany pies, opryskane truskawki, wystają-
ca gałąź drzewa, budynki na czyichś działkach. 
Czasem spory przechodzą z dziada pradziada. 
„Całe życie się prawowali, a on i jego dzieci nie od-
zywają się do siebie przez dwadzieścia, trzydzieści 
lat”. Na „młodszych” wsiach (koloniach) takie sy-
tuacje są rzadsze.

– Mówię czasem do dwóch skłóconych sąsiadów 
– opowiada Florek – siądźcie sobie na środku dro-
gi, wypijcie sobie flaszkę, może się pogodzicie.

Lider wiejskiej społeczności
Ale „sołtysowanie” może też sprawiać przyjem-

ność. Mówi Maria Kostruba: Wyjdę na wieś, do 
miasta, do urzędu, spotkam się z mieszkańcami. 
Ludzie u mnie na wsi są raczej zgodne, pomagają 
sobie, jak trzeba angażują się, np. w organizację 
stulecia OSP w Olszowcu, dożynek gminnych.

Ale sołtysi się skarżą, że teraz środowisko wiej-
skie jest dużo mniej aktywne niż jeszcze kilka-
dziesiąt temu. Ludzie potrafią się zmobilizować, 
ale ważna i bardzo potrzebna jest osoba lidera. 
Tam gdzie jest aktywny sołtys, tam środowisko 
działa. Przykład – sołectwa moich rozmówców: 
Olszowiec, Wola Gałęzowska – po trzy razy w tych 
miejscowościach z powodzeniem były organizo-
wane dożynki gminne. Co prawda, nie musi być 
to tylko zasługa sołtysa, ale również innych osób 
np. dyrektora szkoły, prezesa OSP i in.

Bywa, że sołtys jest wykorzystywany przez fir-
my w celach komercyjnych. Niektóre, nieuczci-
wie powołują się na sołtysa, chcąc coś sprzedać 
mieszkańcom wsi (np. tabliczki z numerem domu). 
Mówią: „sołtys kazał”, „sołtys pozwolił”, wykorzy-
stując jego dobre imię i zaufanie, jakim zazwyczaj 
sołtys cieszy się w środowisku wiejskim.

Czy to się opłaca?
Sołtys pracuje za prowizję od zebranego po-

datku rolnego, leśnego i od nieruchomości, nie 
ma zatrudnienia na warunkach umowy o pracę. 
A sołtysem jest się dwadzieścia cztery godziny na 
dobę.

– Nie ma co czarować. Wielkich pieniędzy z tego 
nie ma – mówi Mariusz Mazurkiewicz. – Za sesję 
raz w miesiącu 83 zł, plus prowizja od podatku 
około 300–400 zł na kwartał. Gdybym nie prze-
szedł przez wieś, to i tak nie zebrałbym nawet po-
łowy. Dziwne, że ma się to odwrotnie proporcjo-
nalnie do opłaty śmieciowej – za śmiecie płacą, 
a za podatek zapominają – mówi.

Bywa, że prowizja niektórych sołtysów to tylko 
200 zł kwartalnie. Tak jest, gdy jest się sołtysem 
niewielkiej wsi i jeszcze mieszkańcy niechętnie 
płacą podatek u sołtysa, bo "Broń Boże, za dużo 
zarobi.” Wolą przyjechać do miasta i postać w ko-
lejce do kasy w Urzędzie. Ale prowizja niektórych 
sołtysów to znacząca sumka dla domowego bu-
dżetu – nawet kilka tysięcy kwartalnie. Wszystko 
zależy od liczby i „gabarytu” podatników – gra się 
tu toczy o przedsiębiorców.

Parytety i dziedziczenie funkcji
Mamy coraz więcej kobiet sołtysów. W gminie 

Bychawa tę funkcję pełni obecnie dwanaście ko-
biet, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu sołtysami byli 
wyłącznie mężczyźni. Bychawski wynik pokrywa 
się prawie ze średnią województwa lubelskiego: 
w 2011 roku na Lubelszczyźnie kobiety stanowiły 
33,5 % sołtysów [www.witrynawiejska pl].

Bywa, że i teraz funkcja sołtysa przekazywa-
na jest z pokolenia na pokolenie (tak jak to było 
w czasach średniowiecznych). Maria Kostruba 
mówi: tatuś Paweł Zaręba sołtysem był trzydzie-
ści lat, od 1965 do 1995 roku. Ja sołtysem jestem 
już dwudziesty rok. Sołtys od pięćdziesięciu lat 
jest w rodzinie.

Podobna sytuacja zdarzyła się i w innej rodzi-
nie: ojciec (Krzysztof Mazurkiewicz) jest sołtysem 
w Zdrapach, syn (Mariusz) w Wincentówku.

Monika Głazik

stał na czele ławy wiejskiej, czyli sądu pierwszej instancji 
działającego w imieniu pana, a wymierzone kary w tym są-
dzie, najczęściej mające charakter ekonomiczny, w jednej 
trzeciej były zatrzymywane przez sołtysa. Urząd sołtysa był 
dziedziczny.
Istotnym obowiązkiem, poza reprezentowaniem pana we 
wsi, był sołtysi obowiązek stawania na pospolite ruszenie, 
tak jak ogół rycerstwa ówczesnych ziem polskich.
Można więc śmiało powiedzieć, że sołtysi u schyłku średnio-
wiecza byli bardzo zamożną grupą społeczną, często nie róż-
niącą, jeżeli chodzi o kryterium majątkowe od mieszczan czy 
nawet średniozamożnej szlachty. Było to często solą w oku 
tejże ostatniej, i stąd ustawodawstwo antymieszczańskie 
i antychłopskie XV i XVI wieku odebrało większość przywi-
lejów sołtysom, doprowadzając do likwidacji części sołectw 
czy też ich wykupu przez szlachtę.
Stąd też sołtysi, już w wiekach następnych – XVII i XVIII 
– zostali niejako zdegradowani do roli reprezentantów 
pana we wsi, pilnujących powinności pańszczyźnianych. 

W momencie, kiedy zakończyła żywot nasza I Rzeczpospolita 
urząd sołecki przetrwał ten kataklizm. Sołtysi w okresie 
Polski pod zaborami i w II Rzeczpospolitej stali dalej na czele 
wsi. Po II wojnie światowej sołtysi pełnili rolę łączników po-
między terenami wiejskimi, a ówczesnymi organami admini-
stracji, czyli odpowiednio: gromadzką i gminną radą narodo-
wą. Od początku lat 70. był to urząd wybieralny, w dawnej 
Polsce dziedziczny, a jego ostateczny status określiła usta-
wa o samorządzie gminnym z 1990 r., która to określa urząd 
sołtysa jako organ wykonawczy jednostki pomocniczej sa-
morządu terytorialnego, jakim jest sołectwo. Można więc 
powiedzieć, że sołtysi stali się pewnego rodzaju „urzędni-
kami gminnymi” korzystającymi z prawnej ochrony przyna-
leżnej dla tego typu funkcji. Stają oni na czele rady sołec-
kiej, no i są bezcennym przekaźnikiem informacji pomiędzy 
społeczeństwem, a władzą. Bo z jednej strony reprezentują 
miejscową, lokalną społeczność, z drugiej strony są uczest-
nikami ważnych wydarzeń gminnych.

Uczestnicząc w pracach rady i burmistrza, sołtysi są osoba-
mi najlepiej poinformowanymi, więc tym samym przekazują 
informacje i ważne postanowienia mieszkańcom. Urząd soł-
tysa jest w związku z tym dość wysoko osadzony, można po-
wiedzieć odzyskał, choć częściowo, znaczenie. Natomiast, 
nie zawsze wiąże się to z ekonomicznym aspektem tejże 
funkcji.
Urząd sołtysa jest bardzo ważny z punktu widzenia funkcjo-
nowania samorządu, bo bezcennie uzupełnia możliwość ko-
munikacji władzy ze społeczeństwem. W naszej gminie rad-
nych mamy tylko 15, a sołtysów trzydziestu sześciu. Jest to 
praca trudna i niewdzięczna, ale społecznie niesłychanie po-
żyteczna. Trzeba mieć i spory talent i odwagę, trzeba oddać 
swój czas prywatny dla spraw publicznych. Tego się wyma-
ga dzisiaj od sołtysa XXI wieku. Zatem każda osoba, chcąca 
podjąć się tej funkcji w sposób świadomy i ofiarny, jest dla 
nas jako samorządu bezcenna.

Janusz Urban, Burmistrz Bychawy

�� Odszedł na wieczną 
wartę
W dniu 16 marca 2014 roku, 
przeżywszy 86 lat, zmarł kpt. Henryk 
Czesław Sady ,,ANTEK” s. Józefa 
i Anastazji ur. 23.10.1927 r. w Kocku.

W BCh od listopada 1943 roku, żoł-
nierz drużyny pod dowództwem 
Bronisława Smętnego „Żurawia”, 
łącznik, uczestniczył w rozbrajaniu 
Niemców w lipcu 1944 podczas ak-
cji „Burza”. Działacz Stowarzyszenia 
Byłych Żołnierzy Batalionów 
Chłopskich. Członek Zarządu 

Głównego Batalionów Chłopskich w Lublinie. Zasłużony 
budowniczy Lublina, kierujący budowami FSC, PDT, WSK 
w Świdniku, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Partyzanckim, Krzyżem BCh. Przyjaciel Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie.
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli przedstawicie-
le uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie wraz z pocztem sztandarowym 
szkoły.
Społeczność szkolna składa wyrazy współczucia Rodzinie, 
Przyjaciołom oraz Znajomym Zmarłego, Koleżankom 
i Kolegom z BCh w Lublinie.
Koleżanki i Koledzy Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 
Batalionów Chłopskich w Lublinie napisali: „Odszedł na 
wieczną wartę”. 

Cześć jego pamięci!
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��Wybory do Parlamentu Europejskiego - kalendarz
Wraz z zarządzeniem wyborów 
do PE na 25 maja 2014 r., Prezydent 
Bronisław Komorowski ogłosił 
obowiązujący harmonogram:

�» do 5 kwietnia 2014 r. – zawiadomienie Państwowej 
Komisji Wyborczej: 
 – przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu 
wyborczego; 
 – przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koali-
cyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komi-
tetu wyborczego wyborców;
�» do 7 kwietnia 2014 r. – powołanie okręgowych komisji 

wyborczych; 
 – powołanie rejonowych komisji wyborczych;
�» do 15 kwietnia 2014 r. do godz. 24 – zgłaszanie list kan-

dydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
�» do 20 kwietnia 2014 r. – utworzenie obwodów gło-

sowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śledczych, domach stu-
denckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich 
granic, siedzib i numerów;
�» do 25 kwietnia 2014 r. – podanie do wiadomości pu-

blicznej informacji o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wy-
borczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych właściwych dla głosowania koresponden-
cyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 
 – zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie 
obwodów głosowania na polskich statkach morskich;

�» do 2 maja 2014 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodo-
wych komisji wyborczych przez pełnomocników komi-
tetów wyborczych;
�» do 4 maja 2014 r. – powołanie przez wójtów (burmi-

strzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wy-
borczych; 
 – podanie do wiadomości publicznej informacji o nu-
merach i granicach obwodów głosowania utworzonych 
za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych właściwych dla głosowania korespondencyjnego; 
 – zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru 
głosowania, korespondencyjnego w kraju, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzo-
nych w alfabecie Braille’a, 
 – sporządzenie spisów wyborców przez gminy;
�» od 4 maja 2014 r. do 11 maja 2014 r. – składanie przez 

żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służ-
bę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze 
kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywają-
cych ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ra-
towników odbywających zasadniczą służbę wojskową 
w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszka-
nia oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funk-
cjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej 
pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wnio-
sków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wy-
borców sporządzanego dla miejscowości, w której 
odbywają służbę;
�» od 10 maja 2014 r. do 23 maja 2014 r. do godz. 24 – 

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych 
w programach publicznych nadawców radiowych i tele-
wizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze;

�» do 10 maja 2014 r. – zgłaszanie konsulowi przez wy-
borców zamiaru głosowania korespondencyjnego za 
granicą;
�» do 11 maja 2014 r. – składanie wniosków przez wybor-

ców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wy-
borców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 
na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce 
stałego zamieszkania; 
 – zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 
miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru 
głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek 
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 
Braille’a;
�» do 15 maja 2014 r. – podanie przez okręgowe komisje 

wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o za-
rejestrowanych listach kandydatów na posłów do 
Parlamentu Europejskiego; 
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomoc-
nictwa do głosowania;
�» do 20 maja 2014 r. – składanie wniosków przez wybor-

ców przebywających czasowo na obszarze gminy lub 
wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do 
spisu wyborców;
�» do 22 maja 2014 r. – zgłaszanie przez wyborców prze-

bywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu 
wyborców w obwodach głosowania utworzonych za 
granicą; 
 – zgłaszanie przez wyborców przebywających na pol-
skich statkach morskich wniosków o wpisanie do spi-
sów wyborców w obwodach głosowania utworzonych 
na tych statkach;
�» 23 maja 2014 r. o godz. 24 – zakończenie kampanii 

wyborczej;
�» 25 maja 2014 r. godz. 7-21 – głosowanie.

solary

Kiedy będzie „woda ze słońca”?
�� Trwa realizacja projektu 
współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej 
– Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
pod nazwą: Wykorzystanie 
energii ze źródeł 
odnawialnych w trosce 
o środowisko naturalne 
na terenie gmin Bełżyce, 
Bychawa i Zakrzew 
w Powiecie Lubelskim.

Co się dzieje teraz?
W domach osób, które zadeklarowały udział w projekcie 
tzw. solarnym, pojawiają się projektanci firmy NOVUM 
Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław 
Markiewicz w Krośnie, w celu przeprowadzenia inwenta-
ryzacji i sporządzenia projektu (schematu) montażu insta-
lacji solarnej w budynku. Po co chodzą po domach? Po to, 
by ustalić i zaproponować rozmieszczenie elementów skła-
dowych instalacji, która niebawem będzie zamontowana.
Korzystajmy z ich wiedzy i doświadczenia. Gmina Bychawa 
jest inwestorem, ale nie musimy przyjmować bezkry-
tycznie wszystkiego, co zaproponuje zespół projektowy. 
Wypowiadajmy się na temat swoich preferencji, co do 
trasy przeprowadzenia rur od paneli na dachu czy ścia-
nie do miejsca usytuowania pojemnika na ciepłą wodę, 
czy miejsca zainstalowania zbiornika oraz ustalenia ter-
minu realizacji inwestycji. Bierzmy pod uwagę nasze wła-
sne plany i zamierzenia inwestycyjne w obiekcie (np. pla-
nowaną zmianę poszycia dachu lub wykonania ocieplenia 
budynku).
Projekt na terenie naszej gminy obejmuje ok. 400 insta-
lacji. Każdy dom jest nieco inny, każdy z nas może mieć 
nieco inne oczekiwania, a nie wszystkie będą mogły być 
spełnione. Prosimy o wyrozumiałość i przychylanie się, 
w miarę możliwości do terminów zaproponowanych przez 
wykonawcę. Ten projekt jest dość „osobliwym” testem na 
współpracę pomiędzy Gminą Bychawa a jej mieszkańca-
mi. Wszyscy bierzemy w tym przedsięwzięciu udział, każdy 
z nas trochę w innej roli – cel mamy wspólny. Zakładany 
termin zakończenia projektu w zakresie montażu insta-
lacji w budynkach indywidualnych to 31 sierpnia 2014 r. 
i do tego czasu wszyscy uczestnicy projektu muszą mieć 
zamontowane i odebrane (podpisany protokół odbioru) 
instalacje.

Gdzie te nieszczęsne rury 
najlepiej schować?
Najlepiej poprowadzić je wewnątrz budynku poprzez 
wolne kanały technologiczne lub wentylacyjne, któ-
re nie są wykorzystywane do wentylacji pomieszczeń. 
Niedopuszczalne jest przeprowadzanie rur w użytkowa-
nych kanałach wentylacyjnych, z uwagi na ta, że przysła-
niamy (zmniejszamy światło) kanału i zakłócamy skutecz-
ną wentylację. Rury można przeprowadzić po zewnętrznej 
ścianie budynku – mniejszy bałagan w domu, bo nie prze-
bijamy się wewnątrz przez stropy i nie niszczymy podłóg. 

Pamiętajmy, że nasz Wykonawca uzupełni nam te ubytki, 
które powstały po przebiciach, ale tylko do płaszczyzny 
ściany – prace wykończeniowe – te ostateczne, to jest za-
danie każdego z osobna użytkownika.

Usadowienie zbiornika na wodę
Właściciel powinien również wskazać miejsce usadowie-
nia zbiornika na wodę, może korzystać i powinien z pod-
powiedzi zespołu projektowego. Pamiętajmy, że naszym 
obowiązkiem jest zapewnić w tym pomieszczeniu dostęp 
do źródła energii elektrycznej, zimnej wody z wodociągu 
(studni) oraz wejścia do systemu rozprowadzającego cie-
płą wodę po obiekcie. Dla wszystkich użytkowników za-
planowano zbiorniki o pojemności 300 l (67 cm średnicy 
i 176 cm wysokości). Zbiorniki zmieszczą się w każde drzwi 
o szerokości 80 cm i więcej. Każdy zbiornik waży około 100 
kg, gdy zostanie napełniony wodą będzie ważył 400 kg – 
nie możemy zatem mocować go na ścianie. Zakotwiczenie 
w ścianie może tylko służyć do zapozycjonowania zbiorni-
ka, ale nie powinno stanowić jego głównej podpory. Do na-
szych obowiązków należy (jeśli nie ma takiego w pomiesz-
czeniu montażu zbiornika) utwardzenie miejsca, w którym 
planujemy ustawienie pojemnika. Zbiorniki będą zaopa-
trzone w grzałkę elektryczną dla podgrzewania wody do 
żądanej temperatury, jeśli nie podgrzeją jej solary.

Na terenie naszej gminy prace 
montażowe rozpoczną się pod 
koniec kwietnia br.

W każdym domu zostanie zamontowanych od 2 do 3 pa-
neli, w zależności od liczby mieszkańców korzystających 
z ciepłej wody użytkowej. Miejscem zamontowania pa-
neli powinien być dach, jeśli posiada połać skierowaną 
w kierunku południowym, ściana budynku lub balkon. 
Innej lokalizacji nie przewidujemy, ponieważ związane 
jest to z rozliczeniem finansowym projektu, co i tak będzie 
trudnym zadaniem, ponieważ każdy dom to inny projekt! 
W czasie montażu instalacji prosimy zwrócić uwagę na kąt 
pochylenia paneli. W naszej szerokości geograficznej naj-
większy efekt osiąga się przy kącie pochylenia 45o, nato-
miast mniejszy kąt pochylenia nie gwarantuje, że będzie-
my cieszyć się ciepłą wodą w takiej ilości jakiej potrzebuje-
my. Panele montowane są na konstrukcji wsporczej umoż-
liwiającej odpowiednie ustawienie kąta pochylenia pane-
la, dla osiągnięcia maksymalnego efektu.

Jak wiemy z doświadczeń użytkowników takich instalacji, 
w czasie nawet silnych mrozów jeśli niebo jest bezchmur-
ne, woda podgrzewa się nawet do 45o. Warunkiem osią-
gnięcia wysokiej temperatury wody nie jest bowiem tem-
peratura na zewnątrz, ale bezchmurne niebo. Co oznacza, 
że nawet latem, jeśli kilka dni będzie padał deszcz lub bę-
dzie pełne zachmurzenie, to możemy liczyć się z tym, że 
nie będziemy mieli podgrzanej wody z energii słonecznej.
Wykonawca instalacji solarnych obecnie realizuje już mon-
taż na terenie gminy Zakrzew z pomocą dziesięciu 2-3 oso-
bowych ekip. Na montaż jednej instalacji solarnej ekipa 
potrzebuje od jednego do dwóch dni w zależności od za-
kresu robót i warunków atmosferycznych panujących na 
zewnątrz.
Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać na 
bieżąco kontaktując się z Urzędem Miejskim w Bychawie 
telefonicznie 815660004 w. 20 lub drogą elektroniczną: 
solary@bychawa.pl.
W razie wątpliwości w trakcie realizacji inwestycji moż-
na kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem robót 
p. Piotrem Bolanowskim.

Ważne informacje
�» montaż na pokryciu azbestowym nastąpi wyłącz-

nie na odpowiedzialność użytkownika lub właściciela 
nieruchomości;
�» istnieje możliwość zamontowania zaworu antypoprze-

niowego, który zabezpieczy nas przed poparzeniem zbyt 
gorącą wodą. Finansowanie zakupu tego zaworu nie jest 
przewidziane w ramach projektu, dlatego użytkownik 
musi sam ponieść koszt jego montażu w kwocie 130 zł 
i wpłacając należność bezpośrednio do Wykonawcy.
�» podłączenie instalacji do kotła CO może wykonać 

Wykonawca na życzenie użytkownika za dodatkową 
opłatą, bądź inny podmiot lub osoba w porozumieniu 
z Wykonawcą.

Harmonogram prac instalacyjnych zamieszczony został na 
stronie www.bychawa.pl > urząd > projekty unijne

Urszula Szacoń

�� Podróże bychawian. Sri Lanka – herbaciany raj
Część I

Arabska tradycja mówi, że to tutaj 
po wygnaniu z raju schronili się Adam 
i Ewa. Marco Polo opisał ją jako 
najwspanialszą wyspę świata.

Sri Lanka znana przede wszystkim z uprawy herbaty, swoim 
kształtem i położeniem przypomina łzę z policzka Indii. Jest 
rzeczywiście miejscem niezwykłym.
W swoich wojażach po świecie, do Sri Lanki – zwanej niegdyś 
Cejlonem zawitaliśmy z żoną w miesiącu lutym 2009 roku. 
Sri Lanka nazywana jest często rajem na ziemi. Swój wyjąt-
kowy charakter wyspa zawdzięcza geograficznemu poło-
żeniu. Ze wszystkich stron oblewają ją ciepłe wody Oceanu 
Indyjskiego. Pod jego powierzchnią, w niewielkiej odległości 
od bajecznych plaż znajdują się, przypominające podwodne 
królestwo, rafy koralowe.
W pierwszym dniu, po wylądowaniu w stolicy kraju – Colombo 
doznaliśmy szoku. Po wyjściu z lotniska, na ulicach spotkaliśmy 
uzbrojonych po zęby żołnierzy, a na skrzyżowaniach stanowi-
ska broni maszynowej. Środki bezpieczeństwa z którymi spo-
tkaliśmy się wynikały z częstych ataków oddziałów „tamilskich 
tygrysów.” Tamilowie to druga pod względem liczebności gru-
pa etniczna, zamieszkująca północne rejony kraju. Reakcja to-
warzyszącej żony była natychmiastowa. Stwierdziła z żalem, że 
przywiozłem ją na wojnę, a nie na zwiedzanie i wypoczynek. 
Wieczorem byliśmy świadkami incydentu, który obrazuje obli-
cze wojny domowej. Wypoczywając na tarasie, wsłuchując się 
w szum fal oceanu i koncertu cykad, niespodziewanie wyga-
szono światła w całej stolicy. Za chwilę nad oceanem pojawi-
ły się dwie ogromne kule ognia i usłyszeliśmy silne eksplozje. 
Rano okazało się, że trzy małe samoloty, wyładowane materia-
mi wybuchowymi, pilotowane przez samobójców z oddziałów 

tamilskich tygrysów zamierzały zaatakować budynki rządowe 
w Colombo. Dwa z nich zostały zestrzelone nad oceanem, cze-
go byliśmy świadkami, a trzeci dotarł do celu. Po tym incyden-
cie wojska rządowe podjęły szeroko zakrojoną akcję zbrojną 
przeciw separatystom, zakończoną zawarciem rozejmu. W taki 
sposób zostaliśmy powitani w tym jak wspomniałem na wstę-
pie raju na ziemi. Niemniej jednak odrobina adrenaliny nie za-
szkodziła, tym bardziej, że dalszy pobyt odbył się zgodnie z pla-
nem i zrekompensował pierwsze przykre przejścia.
Pobyt w tym kraju to spotkanie z soczystą zielenią dżungli, 
mnóstwem zwierząt oraz różnorodnością krajobrazu od gór 
i wodospadów po herbaciane pola. Pierwszego dnia zwiedza-
nia odwiedziliśmy sierociniec słoni, gdzie zwierzęta porzuco-
ne przez stada lub zranione znalazły schronienie i nowy dom. 
Sierociniec obejmuje rozległy teren dżungli z przepływającą 
rzeką, w wodzie której słonie zażywają orzeźwiających kąpie-
li. Przy drogach znajdują się znaki ostrzegające o możliwości 
wejścia na jezdnię słoni. Jest to tablica z wizerunkiem duże-
go z małym słoniątkiem. Niezapomnianą atrakcją była rów-
nież przejażdżka na słoniu. W tym celu należało po drabince 
wejść na ambonę, a z niej usiąść na siedzenie umocowane na 
grzbiecie. Po przebyciu pewnego odcinka drogi, siedzący na 
karku i kierujący słoniem hindus skręca do zagłębienia z wodą. 
Słoń nabiera w trąbę wody i robi nam prysznic. Po zakończe-
niu otrzymałem certyfikat ukończenia nauki jazdy na papierze 
wykonanym z odchodów słonia. Wyjaśniam przy tym, że sło-
nie dziennie spożywają ogromne ilości roślinności, a że nie tra-
wią celulozy wydalają ją w postaci dużych kul. Kule są zbiera-
ne i stanowią jeden z surowców do produkcji papieru. Byliśmy 
w manufakturze, gdzie w ten sposób wytwarzany jest papier.

cz. II w następnym numerze
Julian Kwiatkowski
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mieszkańcy mieszkańcy

Alan Ciężak

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 11093 

Ciężak Alan

Dom Opieki

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

 23-100 Bychawa
W polu 122 „numer KRS” należy 

wpisać: 0000452057

Jan Barszcz

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 6147 

Barszcz Jan Karol

Kornelia Sowiło

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 10197 

Kornelia Weronika Sowiło

Leonard Golus

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”

W polu 122 „numer KRS”
należy wpisać: 0000037904

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 18658 

Golus Leonard

„Granit” Bychawa

Fundacja Studencka „Młodzi 
– Młodym”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000270261

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: BLKS 

„Granit” 1508

Szkoła w Zaraszowie

Fundacja Studencka „Młodzi 
Młodym”

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000270261

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: Szkoła 

Podstawowa w Zaraszowie 431

Zuzia Mazurkiewicz

Fundacja Serce Dziecka im. Diny 
Radziwiłłowej,

W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000266644

W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 

Zuzanna Mazurkiewcz

Wiącej informacji 
na www.bychawa.pl

Mikołaj Rey

Dossier

�� Bychawianki nie gęsi 
i pierogi z Reyem 
gotują. Wyjaśnijmy – 
z Mikołajem Reyem, czyli 
sympatycznym kucharzem, 
finalistą 1. edycji 
programu MasterChef 
oraz prowadzącym swój 
program kulinarny 
w magazynie Dzień Dobry 
TVN.

Ten ciepły i otwarty Francuz o polskim pocho-
dzeniu (potomek Mikołaja Reja), mówiący pięk-
nie w naszym języku, przyjechał do Bychawy 
w ostatnią niedzielę marca, by nagrać odcinek 
swojego programu o gotowaniu. Program miał 
oczywiście dotyczyć pierogów, zaś plan zdjęcio-
wy został zorganizowany w Zdrapach, w gospo-
darstwie agroturystycznym „Pod Grodziskiem”.

Zanim Mikołaj sam zabrał się za lepienie pie-
rogów, przekazał pałeczkę naszym ekspert-
kom: gospodyni p. Edycie Igras oraz p. Barbarze 
Korbie z Gałęzowa. Panie przygotowały przed 
kamerami dwa rodzaje pierogów: słodkie z ka-
szą, serem i miętą (nazywane bychawskimi) oraz 
z ziemniakami, serem i smażoną cebulką, poda-
ne ze zrumienionym boczkiem.

Mikołaj nadział zaś swoje pierożki farszem 
typowo francuskim: gotowane karczochy z foie 
gras, czyli z pasztetem ze stłuszczonych kaczych 
wątróbek, i podał je pod pierzynką z rosołu 
zmiksowanego z foie gras namoczonym w porto.

Pierogi bychawskie kontra te z oryginal-
ną nutą francuską? Polskie, w smaku bardziej 
zdecydowane i pożywne, francuskie – delikatne 

i wyrafinowane. Różne, jak klimat i ludzie 
w tych krajach.

Akurat nasz gość zachwycił się smakiem na-
szych pierogów z kaszą, polanych śmietaną. 
Śmietana okazała się dla niego również świet-
nym dodatkiem do szarlotki!

Plan filmowy zorganizowano w plenerze, a nie 
w chałupie, jak wcześniej zamierzano. Tłem była 
szopa, płot ze starymi garnkami, był widok na 
płaczące wierzby i meandrującą Kosarzewkę. 
A pogoda – jak malowana. Nie obyło się bez 
parasola przeciwsłonecznego. A wszystko to 

promocja

Bychawskie pierogi i Mikołaj Rey w Dzień Dobry TVN

zarejestrowali trzej operatorzy kamer, świa-
tła i dźwięku z Telewizji TVN pod kierunkiem 
red. Katarzyny Abramowicz.

Znalazło się również miejsce na promocję lo-
kalnego produktu. Jak bychawskie pierogi – to 
tylko z serem bychawskim. Dlatego też Mikołaj 
z całą ekipą odwiedził naszą mleczarnię. Było 
kilka ujęć w twarogarni, zdjęcie Mikołaja przy 
samochodzie MLEKO i wywiad z prezes OSM 
– Zofią Popławską. Pani prezes opowiedzia-
ła, dlaczego bychawski ser jest produktem 
tradycyjnym.

Temu wszystkiemu przyglądałam się z tyłu 
sceny, od czasu do czasu pstrykając foto, ra-
zem z p. Jackiem Igrasem, który tego dnia pełnił 
rolę tzw. służebną (przynieś! wynieś) oraz jego 
rodziną.

Co z tego wszystkiego wyszło? Nie mam poję-
cia. Teraz, gdy gazeta idzie do druku, stan mojej 
wiedzy pozwala napisać, że program będzie cie-
kawy i akcentów bychawskich nie powinno za-
braknąć. Emisja już w środę 2 kwietnia w ma-
gazynie Dzień Dobry TVN po 8.00 rano. Program 
poprowadzą Dorota Wellman i Marcin Prokop. 
Do obejrzenia!

Z niedzielnego backstage-u w Zdrapach – 
Monika Głazik

PS. Zdradzę jedną z tajemnic tego nagra-
nia, choć żaden z portali mi za informacje nie 
zapłaci;) Telewizja przyjechała do Bychawy nie 
sama, a w towarzystwie zamrożonego prosięcia. 
Następnego dnia w Radzyniu telewizja i Mikołaj 
mieli nagrywać odcinek programu o potrawach 
ze świni puławskiej. 
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�» Wzrost 199 cm

�» Potomek słynnego poety

�» Urodzony we Francji, w miasteczku 
Chambray-lès-Tours

�» Hrabia. Właściciel zamku w Montresor. 
Warto zwiedzić, będąc w okolicach.

�» Od 1999 roku mieszka w Polsce. Żonaty 
z Polką (hrabianką z Sobańskich), ma 
dwóch synów.

�» Kucharz – amator, finalista konkursu 
MasterChef 1. edycja

�» Współpracuje z Dzień Dobry TVN, pro-
wadząc kącik kulinarny

�» Trenuje MMA oraz uwielbia sztuki walki
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Zrób sweet focię z książką – wygraj smartfon!
Miejska Publiczna Biblioteka 
w Bychawie przypomina 
o niecodziennym konkursie 
pt. Sweet focia z książką. 
Są już pierwsze fotki. Zadanie 
konkursowe, krok po kroku:

�» Wykonaj sobie „sweet focię z książką”, na której bę-
dziesz sam na sam – z ważną, lub ulubioną książką.
�» Do zdjęcia dodaj jednozdaniowy opis.
�» Zgłoszenie zawierające Twoją „sweet focię” wraz 

z opisem wyślij na adres: biblioteka.bychawa@gma-
il.com. W tytule maila wpisz: „sweet focia z książ-
ką”, a w treści podaj swoje dane: imię i nazwisko, 
miejsce zamieszkania oraz telefon kontaktowy. 

Dodaj również formułę: Zapoznałem się z regula-
minem konkursu ph. „Sweet focia z książką” oraz 
akceptuję jego treść.
�» Polub Bibliotekę na Facebooku (www.facebook.

com/Biblioteka.Bychawa).
�» Zgarnij nagrody! Nagroda główna – smartfon.

Podziękowania
Za nami wyjątkowo teatralny okres w Bychawskim Centrum Kultury. Premiera 
spektaklu pt. Mąż zmarł ale już mu lepiej Izabeli Degórskiej spotkała się z nie-
zwykle ciepłym przyjęciem wśród mieszkańców naszej gminy. Jestem bardzo 
szczęśliwy, że do BCK zawitały takie tłumy widzów. Wypełniona po brzegi sala, 
brawa i owacje na stojąco, oraz liczne dary jakie zebrane zostały na rzecz ko-
biet z Domu Opieki im. św. Brata Alberta (8 marca) oraz rodzin potrzebujących 
z terenu gminy Bychawa (23 marca) to największa nagroda, z jaką mogliśmy się 
spotkać. Dziękuje wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie, oraz ciepłe 
słowa uznania z którymi spotkali się wszyscy aktorzy. Pragnę bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim aktorom teatru amatorskiego „ZBych”, którzy spędzili 
wiele godzin na przygotowaniu spektaklu. Dzięki ich zaangażowaniu i poświęce-
niu własnego czasu możemy dziś cieszyć się sukcesem.

Dziękuje firmie Light-Tech za nieodpłatne użyczenie sprzętu oświetleniowego, 
niezbędnego do pracy na scenie. Dziękuję Dyrektorowi SP ZOZ w Bychawie panu 
dr. Piotrowi Wojtasiowi i pani kierownik przychodni dr Annie Jarosz-Dudzińskiej 
za użyczenie elementów scenografii. Dziękuje kwiaciarni p. Iwony Pietrzak za 
wykonanie wieńców. Serdeczne podziękowania dla Pana Piotra Kryka za uży-
czenie jednego z najważniejszych elementów scenografii. Dziękuję Agnieszce 
Laskowskiej za wykonanie charakteryzacji aktorów. Dziękuję panu Zbigniewowi 
Staszkowi za wykonanie scenografii.
Dziękuje wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i pomocą przyczynili się do 
sukcesu tego przedsięwzięcia. Przed nami dalsza praca, kolejne pomysły, kolej-
ne scenariusze. Mam nadzieję że jesienią tego roku będziemy mogli zaprezen-
tować nową sztukę.

Mateusz Wróblewski

�� Z teatrem amatorskim 
w naszym mieście 
sprawa ma się tak, jak 
z poczciwym Leonem 
Stachurskim ze sztuki 
współczesnej autorki, 
również dziennikarki, 
Izabeli Degórskiej 
„Mąż zmarł, ale już mu 
lepiej” zrealizowanej po 
dokonaniu niewielkich 
zmian przez nowo 
powstałą przy BCK-u 
Amatorską Grupę 
Teatralną na razie zwaną 
„ZBych” (dlaczego sugestia, 
że na razie? – będzie o tym 
niżej).

A że już mu nie tylko lepiej, ale nawet bardzo do-
brze, mogliśmy się przekonać, oklaskując reży-
serię (Mateusz Wróblewski) i wykonawców spek-
taklu w dniu 8 marca, którym zgotowano gorą-
cą owację. Dobrze, znakomicie, że są w naszym 
środowisku ludzie, którym chce się chcieć coś 
ciekawego przygotować i pokazać, dzięki czemu 
powrócili do tradycji tej formy rozrywki, znanej 
mieszkańcom z lat tużpowojennych, a potem, 
już tylko okazjonalnie, z 60. i 70. lat ubiegłego 
wieku.

Początek spektaklu wprowadza widza w klimat 
uwspółcześnionej komedii drobnomieszczań-
skiej i tchnie dulszczyzną rodem z Zapolskiej. 
Tu popisowa rola chytrej i cynicznej Zofii, żony 
Leona w wykonaniu Beaty Kot. Trafnie skontra-
stowanej z flegmatycznym poczciwiną, jakim 
jest mąż (image Mirosława Grzesiaka – świet-
ny!). Biedaczysko długie minuty spędza w trum-
nie i nawet ani drgnie! W dalszej części sztuka 

przeradza się w farsę nasuwającą skojarzenia 
z Mrożkiem i „Tangiem” – trumna jako rekwizyt, 
z której tuż przed pogrzebaniem zmartwych-
wstaje Leon. W ostatnich zaś scenach, bardzo 
aktualnych, obnaża dobrze znane z życia przy-
padki: oto zataczający się, bez wątpienia pod 
„wpływem” lekarz, błędnie stwierdzający zgon 
na podstawie pobieżnych oględzin, oto ordynator 
oddziału szpitalnego, który po ożywieniu rzeko-
mo zmarłego opędza się przed żądnymi sensacji 
reporterami i strofuje pielęgniarki, strzegąc do-
stępu do jakichkolwiek kompromitujących infor-
macji. Dostało się i służbie zdrowia, i mediom, 
i naszej nibykatolickiej moralności, ot, samo ży-
cie. Widownia często reaguje, śmiejąc się i z sy-
tuacji, i z dowcipnych powiedzonek: „Tak ładnie 
powiedział i niewiele wziął” – mówi o księdzu 
głoszącym mowę podczas ceremonii pogrzebo-
wej Stachurska. „Do kościoła to chodził, chodził, 

ale żeby religijny? Religijny nie był…” – opinia 
o „zmarłym” mężu.

Szczere gratulacje dla wykonawców – wszyst-
kich bez wyjątku oraz reżysera. Dodam, że jak 
na skromne możliwości również scenografia, 
charakteryzacja i kostiumy zostały dobrze do-
stosowane, z przyjemnością też odbierało się 
muzykę.

Oczywiście ocena gry i interpretacji postaci 
i ich ról należy do widzów i może być subiek-
tywna, proszę więc wybaczyć, że wymienię tych 
odtwórców, którzy przykuli moją uwagę szcze-
gólnie. Oprócz wyżej wymienionej pary mał-
żonków to Pan Romek (Sylwester Krusiński), 
sąsiadka Stachurskich (Ilona Fijołek – Mituła), 
Lekarz (Artur Płaza), Ordynator (Janusz Lipiec), 
Pielęgniarka Magda (Teresa Tracz), spośród fo-
toreporterów wpasował się wizerunkowo w rolę 
Roman Rusinek, swobodnie grając nomen 

omen samego siebie. Pozostali (tu uznanie za 
ich dobrą dykcję!) może powinni być bardziej 
zindywidualizowani.

A wracając do nazwy nowego teatru. „ZBych”, 
raczej bardziej kojarzy się z kabaretem i w ogóle 
repertuarem lekkim, łatwym i przyjemnym. Czy 
nie należałoby pomyśleć o nawiązaniu do prze-
szłości i postaci wybitnej, związanej z Bychawą, 
autora sztuk teatralnych, krótko dyrektora te-
atru lubelskiego, który po śmierci ojca (1865 r.) 
przejął na własność Bychawę i Wolę Bychawską? 
I, jeśli wierzyć W. Fronczkowi („Szkice do portre-
tu”), organizował tu w ogrodzie przypałacowym 
próby sztuk scenicznych. Chodzi o Zygmunta 
Sarneckiego.

Czekamy na następne spektakle.
Maria Dębowczyk

��Leon Stachurski 
– Mirosław Grzesiak

��Zofia Stachurska 
– Beata Kot

�� Jolanta Dąbrowska 
– Karolina Niedźwiedź

��Grabarz pan Romek 
– Sylwester Krusiński

��Krzyżanowska 
– Ilona Fijołek-Mituła

��Lekarz Witold Taborek 
– Artur Płaza

��Ordynator Edmund Ziętarek 
– Janusz Lipiec

��Pielęgniarka Magda 
– Teresa Tracz

��Siostra Łucja 
– Danuta Hanaj

��Dziennikarz Marcin 
Przylepa, 
Reporter Piotr Kalisiak, 
Ksiądz 
– Arkadiusz Pietrzak

��Reporterka Elka 
– Barbara Cywińska

��Fotoreporter, 
Operator 
– Roman Rusinek

��Prezenter 
– Patryk Binduga

��Profesor Albin Zięba 
– Marek Kuna

��Głos z radia, 
głos ze studia 
– Mateusz Wróblewski

Izabela Degórska 
„Mąż zmarł, ale już mu lepiej”

reżyseria: Mateusz Wróblewski
muzyka: Kacper Wróblewski, Marcin Mączka

Obsada:

teatr

Wielki powrót teatru do Bychawy
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Internet w Bychawie

Operatorzy – podobieństwa i różnice
�� Operatorów 
dostarczających internet 
na terenie Bychawy i okolic 
można podzielić na kilka 
zasadniczych grup.

Operatorzy korporacyjni – najwięksi (nie zna-
czy najlepsi) operatorzy z globalnym podejściem 
do zagadnienia internetu mający swoją infra-
strukturę na terenie całego kraju, często zależni 
od dawnej TP.SA działający na ich łączach; dobre 
rozwiązanie tylko wtedy, gdy nie zależy nam na 
szybkich łączach o wysokiej symetrii, oraz gdy 
jesteśmy przywiązani do telefonu stacjonarnego 
– stanowiącego niestety dodatkowy koszt;

Operatorzy mobilni / satelitarni – zdecydowa-
nie odradzamy – internet od takich dostawców 
posiada zasadnicze wady odbijające się silnie na 
komforcie użytkowania: wysokie pingi, brak sta-
bilności, limity transferów, uzależnienie wydaj-
ności od zasięgu; dobre tylko dla ceniących sobie 
korzystanie z internetu poza domem, oraz tych, 
którzy nie mają innych możliwości;

Operatorzy lokalni – mają rozbudowaną sieć 
przekaźników by tam, gdzie nie są w stanie do-
trzeć kablami dostarczać internet drogą radio-
wą; zdecydowaną przewagą operatorów lokal-
nych jest posiadanie własnych punktów serwi-
sowych w obszarach prowadzenia działalności, 
dzięki czemu w przypadku wystąpienia usterek, 
mają możliwość bieżącego ich usuwania dzięki 
własnym wewnętrznym systemom monitoringu 
sieci, często nawet zanim otrzymają zgłoszenie 
o awarii od Klienta

Czym powinniśmy się sugerować 
przy wyborze właściwego 
internetu dla siebie?

Kryteriów wyboru jest bardzo wiele, bo prze-
cież każdy z nas ma własne potrzeby. Poza ceną 
należy zwrócić uwagę na prędkość – wielu opera-
torów nie informuje o zasadach ustalania dostę-
pu do internetu, podając dane mylące dla mniej 
wtajemniczonych. "Tani internet do 15Mbit/s" – 
często źle interpretowany może bardzo rozczaro-
wać. Co to znaczy "do 15Mbit/s" i jaką realną wy-
dajność ma łącze, oraz jaka jest prędkość wysy-
łania? – takie pytania należy zadać dostawcy, by 
mieć pewność, że nie kupujemy kota w worku. 
Ważne, by prędkości pobierania i wysyłania były 
jak najbardziej zbliżone do deklarowanej warto-
ści, czyli łącze było maksymalnie symetryczne.

Wybór technologii jaką sygnał internetu bę-
dzie do nas dostarczany ma kluczowe znacze-
nie. Pomimo, że na przestrzeni lat tzw. "internet 
z powietrza" stara się i coraz bardziej dorównu-
je temu kablowemu, to jednak ten drugi da naj-
większą satysfakcję. Wyjątek stanowi porów-
nanie nowoczesnego internetu radiowego z ka-
blowym internetem dostawców korporacyjnych, 
których infrastruktury są często przestarzałe, 
co wyklucza uruchomienie wyższych przepusto-
wości i często występuje zjawisko zakupu łącza 

np. 12Mbit/s, którego prawdziwa wydajność to 
zaledwie 2Mbit/s.

Sposób instalacji, czyli od momentu zgło-
szenia chęci zakupu do uruchomienia usłu-
gi. Profesjonalne firmy najpierw przeprowadza-
ją wizję lokalną, dzięki której zarówno dostaw-
ca jak i klient otrzymują realne dane dotyczące 
możliwości technicznych, na podstawie których 
mogą świadomie wybrać właściwą, osiągalną 
prędkość.

Serwis i opieka techniczna. Tak jak wspo-
mniałem wcześniej reakcja na awarie jest klu-
czowa. Dostawca powinien mieć punkt obsłu-
gi klienta oraz punkt serwisowy możliwie naj-
bliżej naszej lokalizacji, by ewentualna reakcja 
na awarię mogła być jak najszybsza. Istotna jest 
również wiedza, czy ten punkt / serwis nie jest 
przypadkiem tylko franczyzą, co często oznacza, 
że nie posiada żadnej władzy poza zawieraniem 
umów. W przypadku zaistnienia konieczności 
wprowadzania bardziej zaawansowanych zmian 
lub choćby zgłoszenia czy rozpatrzenia reklama-
cji jesteśmy skazani do kontaktu z punktami, 
które są zazwyczaj kilkadziesiąt kilometrów da-
lej, co jest bardzo frustrujące.

Na koniec pozostaje jeszcze aspekt opieki 
posprzedażowej – jak operator dba o kontakt 
z klientami, jak się z nimi komunikuje, czy po-
siada doradców / opiekunów dedykowanych na 
dany region? Współczesne firmy dbające o swo-
ich klientów po zawarciu z nimi współpracy po-
siadają coraz częściej takie osoby, co jak wynika 
z badań opinii bardzo pozytywnie wpływa na ja-
kość współpracy, powoduje że operator posiada 
aktualną wiedzę o swoich klientach i vice versa, 
co owocuje bieżącym dostosowywaniem oferty 
tak, by dawać jak największą satysfakcję.

NOWANET.PL uruchomił 
światłowody w Bychawie!

Długo oczekiwane łącza światłowodowe zosta-
ły zestawione – mieszkańcy wybranych lokali-
zacji przy ul. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej, 
ul. Kopernika zadowoleni:

 – Czekałem długo, ale było warto. Czterdzieści 
megabitów jest w końcu realnie osiągalne, a pin-
gi są teraz zaskakująco małe – mówi Rafał M.

I rzeczywiście – porównując oferty "pozaświa-
tłowodowe" od razu widać różnicę – wyższe pręd-
kości w niższych cenach, niezawodność oraz 
możliwość korzystania z telefonii nowej genera-
cji bez konieczności stałego zobowiązania w po-
staci abonamentu pozwalają odczuć wymier-
ne korzyści w postaci satysfakcji Cena/Jakość. 
Prowadzone są testy w wybranych lokalizacjach 
by nowo zestawione łącza działały jeszcze lepiej, 

a wszystko dzięki uprzejmości testerów – ochot-
ników. Testowane łącza mają przepustowość 
10Mbit/s w zestawieniu symetrycznym, czyli 
są wystarczająco wydajne, by obsługiwać kilka 
urządzeń z jednoczesnym pobieraniem i wysyła-
niem danych.

Poniżej publikujemy zestawienie obecnie do-
stępnych opcji abonamentowych oferowanych 
przez NOWANET.PL, na które z pewnością warto 
zwrócić uwagę przy wyborze nowego bądź zmia-
nie operatora:

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu:

Dzięki inicjatywie władz Gmina Bychawa po-
zyskała fundusze na zakup i dostarczenie aż 
50 zestawów komputerowych z dostępem do in-
ternetu dla mieszkańców spełniających okre-
ślone w projekcie kryteria. Po przeprowadzeniu 
wizji lokalnych dostawców internetu i ich po-
tencjału okazało się, że wdrożeniem zajmie się 
największy lokalny operator, czyli NOWANET.
PL, który swoimi możliwościami przewyższył na-
wet konkurencję korporacyjną. Zapytany jak to 
możliwe Właściciel odpowiada:

 – Dzięki modernizacji naszej infrastruktury 
radiowej i starcie usługi Bychawa Fiber opartej 
o własne światłowody mamy obecnie najlepsze 
możliwości techniczne oraz największe pokrycie 
terenu naszym zasięgiem. Dodatkowo z przepro-
wadzonego audytu wśród naszych Klientów oka-
zało się, że kolejnymi atutami są: Punkt Obsługi 
Klienta, baza serwisowa w łatwo dostępnym 
miejscu w centrum Bychawy, oraz skierowanie 
dedykowanego Doradcy i Opiekuna Klienta na 
ten region.

 – Jestem bardzo zadowolony z przebiegu re-
alizacji całego przedsięwzięcia – mówi Marcin 
Cimek, dedykowany Doradca i Opiekun Klienta 
regionu Bychawa – Dzięki wspólnemu kiero-
waniu działań z Panem Grzegorzem Szmitem 
(Urząd Gminy Bychawa), któremu zawdzięczamy 
koordynację procesu szkolenia użytkowników 
i przygotowania sprzętu dla nich przeznaczone-
go cały proces wdrażania przebiega sprawnie. To 
bardzo dobra inicjatywa władz Bychawy, która 
pozwala, by internet dotarł tam, gdzie wcześniej 
było to niemożliwe. Gratuluję.

Rozwój infrastruktury internetowej na obsza-
rze Bychawy i okolic uległ znacznemu polep-
szeniu w ostatnim czasie, a możliwość wyboru 
operatora stała się przyjemnością dzięki wpro-
wadzeniu nowych technologii i rozwiązań przez 
NOWANET.PL znacznie podnoszących obecny 
standard. Oby tak dalej!

prędkość łącza abonament uwagi średni czas pobierania pliku 700 MB
5Mbit/s 39zł w opłacie stałej 21 min
10Mbit/s 49zł (24,50zł w Promocji Pół na Pół przez pierwsze 6m-cy) 11 min
20Mbit/s 59zł (29,50zł w Promocji Pół na Pół przez pierwsze 6m-cy) 6 min
40Mbit/s 99zł (49,50zł w Promocji Pół na Pół przez pierwsze 6m-cy) 3 min

www.nowanet.pl
www.internet.bychawa.pl
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po brzegi. Bychawianie byli spragnieni wszelkich no-
winek i kulturalnych wrażeń!

Sala kinowa, w zależności od potrzeb, zamieniała 
się też w salę taneczną, miejsce balów sylwestrowych 
czy tzw. „choinek” dla dzieci. Na te okoliczności podło-
gę poddawano zabiegowi świecowania. Zwykłe świecz-
ki cięto na wiórki, które następnie rozsypywano po ca-
łej sali. Dzięki temu buty tancerzy dostawały pośli-
zgu, a tym samym wirowanie na parkiecie było o wiele 
przyjemniejsze i łatwiejsze.

Barbara Cywińska i Wiesław Boguta

�� Ciekawostka
Aleksander Kryska: Przypomniałem sobie i postano-

wiłem opisać autentyczne zdarzenie jakie miało miej-
sce w schyłkowym okresie istnienia kina. Mieszkał 
wtedy w Bychawie Olek Jezierski, chłopiec, którego 
natura obdarzyła mizernym wzrostem i mimo mło-
dzieńczego już wieku dziecinnym wyglądem, rekom-
pensując mu nieco te braki tzw. wygadaniem. W kinie 
wyświetlano film od lat 18 zaś Olek, który nie był jesz-
cze pełnoletni, podjął próbę wejścia na seans, czemu 
zdecydowanie sprzeciwiała się bileterka. W czasie ich 
utarczki słownej pojawił się w kinie milicjant, do któ-
rego zwróciła się bileterka:

 – Dobrze, że pan jest, niech pan uspokoi tego chło-
paka, bo się wpycha na seans od 18 lat. 
Na to milicjant:

 – Ty, mały, co tu rozrabiasz, nie słyszałeś, film jest 
od 18 lat! 
 – Ale ja mam 18 lat – rzekł Olek 
 – Jakoś ja nie mogę wyobrazić sobie, że ty masz 
18 lat… 
 – Bo pan masz bardzo słabą wyobraźnię – skwitował 
Olek.

List Aleksandra Kryski do redakcji w sprawie kina Uciecha
Szanowni Państwo,
Z dużą przyjemnością przeczytałem 

wspomnienia pana Wiesława dotyczące 
kina Uciecha. Gratuluję mu pamięci, bo-
wiem naprawdę niewiele osób zachowało 
w zakamarkach kory mózgowej tak wie-
le szczegółów. Pozwólcie mi wtrącić do 
tego tematu swoje pięć groszy. Najpierw 
sala kinowa , pomyślana była jako wie-
lofunkcyjna sala widowiskowa, gdzie 
można było organizować rożne imprezy 
dla wszystkich, toteż zwano ją Domem 
Ludowym. Wystawiano w niej sztuki te-
atralne, odbywały się w niej koncerty 
i występy zespołów, jakie w owym czasie 
docierały do Bychawy. Były więc koncer-
ty filharmoników lubelskich, występo-
wał zespół cygański z Michałem Burano. 
W tej sali po wojnie organizowano zaba-
wy taneczne, o rożnego rodzaju akade-
miach nie wspomnę. Prezentowali tam 
swoje umiejętności również rodzimi ar-
tyści, aktorzy amatorzy, zespoły dzie-
cięce, przedszkolne i szkolne. Zapewne 
niewiele osób pamięta, że w tej sali od-
bywały się pokazowe imprezy sportowe, 
np. pokaz walk bokserskich z udziałem 
miejscowych adeptów szlachetnej sztu-
ki samoobrony. W jednej z walk ówcze-
sny uczeń liceum, a po latach jego dy-
rektor p. Henryk Fryga pokonał jedne-
go z czołowych pięściarzy z Lublina (na-
zwiska niestety nie pamiętam), a ten 

ośrodek naprawdę liczył się w kraju. 
Ale wracam do sali, to właśnie fakt, że 
mogła mieć różnorakie wykorzystanie, 
spowodował że była wyposażona w sce-
nę z kurtyną, kulisy, garderoby, a nawet 
kanał dla orkiestry. Oj dobrze myśleli 
nasi dziadkowie. Znów wracam do kina. 
Zanim powstało kino stałe, co jakiś czas 
zjawiało się kino objazdowe. Wtedy sia-
dało się na byle czym, najczęściej na 
podłodze, chyba że się przyniosło ze sobą 
stołeczek. Ale to właśnie w tej sali obej-
rzeliśmy: „Zakazane piosenki”, „ Skarb”, 
„Ditte” czy „08/15” według Kirsta, a wiec 
filmy, które na nas dzieciakach zrobiły 
ogromne wrażenie.

A potem powstało Kino Uciecha, pro-
szę zauważyć nie jakiś tam Atlantic czy 
Kosmos, ale Uciecha!

Jeśli więc komuś ta nazwa jak mó-
wią dzisiaj „pachnie wiochą”, to ja 
dziś z perspektywy wielu lat stwier-
dzam, że to była piękna wiocha! 
Pozdrawiam serdecznie młodzieńca zna-
nego mi osobiście, Wieśka Bogutę, któ-
ry zeznania w sprawie kina składał, 
a także Panią Barbarę, która je zgrabnie 
zaprotokołowała.

Aleksander Kryska 
(dla bychawian Lolek)
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Wspomnienia małego łobuziaka to w pierwotnym zamyśle cykl artykułów poświęconych życiu 
bychawian pod koniec lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Przy czym chodziło o przywołanie zwykłych 
spraw zwykłych ludzi, ale też odtworzenie klimatu małego miasteczka, wzajemnych relacji jej 
mieszkańców, atmosfery zabaw, humoru i pewnego rodzaju fantazji, która ubarwiała nie zawsze 
łatwą codzienność. Po cichu liczyliśmy na uruchomienie u Czytelników „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
ich własnej lawiny wspomnień. Jako pierwszy do zakamarków swojej pamięci sięgnął pan Aleksander 
Kryska, bychawianin, obecnie zamieszkały w Biskupcu (warmińsko-mazurskie). Czekamy na kolejne. 
Jesteśmy przekonani że warto, trzeba i należy utrwalić minione już, ulotne chwile z udziałem 
bychawian.

Barbara Cywińska

Wspomnienia małego łobuziaka

Kino „Uciecha”
Odcinek 2

Miejsce kultowe
Podwórko przed kinem „Uciecha” było miejscem 
spotkań okolicznej młodzieży, głównie tej, któ-
ra rzadko miała okazję zasiadania w sali kino-
wej. Z fasonem przybywała grupa młodzieńców 
z Zadębia i Wandzina. Swoje nadejście anon-
sując muzyką płynącą z własnoręcznie wyko-
nanych instrumentów, tj. wierzbowych gwizd-
ków i trąb z wierzbowej kory! Dzisiaj, ta umie-
jętność już prawie zanika. A szkoda! Miejscowi 
witali ich żartobliwym okrzykiem: „o, idzie za-
dupie!” (czyt. Zadębie). W orszaku przybyłych 
prym wiedli: Jan Krzykała, bracia Żmindowie 
i Mazurkowie. W komitecie powitalnym by-
chawian znajdował się sam kwiat młodzieży: 
Rysiek (Rynio) Szwałek, Krzysiek Psujek, Rysiek 
Sosiński, Stacho Terlecki, Henio Rożenek, Józek 
Lubański, Zygmunt Luterek, Stacho Wieczorek, 
Jerzy Gierczak, Rysiek Włodarczyk, Olek 
Jezierski. Było wesoło! A w wesołym towarzy-
stwie nabiera się ochoty na psoty najróżniejsze. 
Pomysłowość w rozrabianiu i przeszkadzaniu ki-
nomanom w spokojnej kontemplacji sztuki fil-
mowej nie miała granic.

Najbardziej uciążliwe, głównie dla persone-
lu kina, i niebezpieczne zarazem było strze-
lanie z kluczy i pistoletów własnej produkcji. 
Pistolety wykonywano metodą prymitywną. Ze 
zwykłej deski wycinało się kształt pistoletu. Do 
lufy przymocowywano część pocisku z wydrą-
żonym ołowiem. Takie pociski znajdowano bez 
trudu na polach podczas szukania lotek, któ-
re z kolei służyły do gry w tzw. „dołek”. Całości 
dopełniało misterne okucie wykonane z blachy 
z puszki po konserwie rybnej. Funkcję spustu 
spełniał gwóźdź, sprężyny – kawałek gumy z ro-
werowej dętki. Jako materiał wybuchowy słu-
żyła siarka z zapałek. Klucz, taki z otworem 
w środku, podwędzało się rodzicom z domu. 
Jego otwór trzeba było szczelnie wypełnić siar-
ką z zapałek, do oczka dowiązać długi sznurek 

z umocowanym gwoździem na końcu i zabawka 
gotowa. Energiczne uderzenia kluczem o bruk 
wywoływały wybuch. Służby mundurowe re-
kwirowały te niebezpieczne zabawki, udziela-
jąc ostrej reprymendy przyłapanym małolatom. 
Takie „wystrzałowe” zabawy zakłócały oglądanie 
filmów. Kierowniczka kina, pani Jędruszakowa 
wybiegała wtedy i przepędzała rozrabiaków.

Wówczas właściciele owej broni, obiektu pożą-
dania dzieciarni, obmyślali inne psoty. Za umoż-
liwienie małolatom jednorazowego wystrzału po-
syłali ich do apteki, znajdującej się w sąsiedz-
twie kina, po zakupy typu: dwa gramy „tybyku” 
lub dwa gramy sapiencji. Dzieci nie rozumiały 
czemu aptekarz, pan Garbalski tak bardzo się 
denerwuje i przepędza ich z apteki. W tym czasie 
właściciele owych wybuchowych zabawek – mie-
li niezły ubaw. Codziennie znajdowali kolejnego 
naiwnego amatora strzelania, który usiłował zro-
bić dla nich zakupy w aptece. Zabawy nie było, 
gdy dyżur miała aptekarka pani Marcinkiewicz, 
która spokojnie tłumaczyła małym klientom, że 
sapiencja to rozum i nie da się jej kupić w apte-
ce, a lekarstwo o nazwie „tybyk” nie istnieje, lecz 
jest określeniem obraźliwym. I stąd zdenerwo-
wanie pana aptekarza.

Kino Uciecha – pępkiem 
kulturalnego świata bychawian

W pomieszczeniach kinowych odbywały się 
wszelkie uroczystości środowiskowe, akademie, 
koncerty itp. Wiesiek pamięta zakończenie roku 
szkolnego, najprawdopodobniej 1958/1959, któ-
re się tam odbyło. W pamięci małolata utkwił 
fakt, że jedna ze starszych koleżanek, Teresa 
Milanowska otrzymała wyróżnienie za 100 % 
frekwencją. Małemu łobuziakowi nie mieściło się 
w głowie, że można przez cały rok, codziennie, 
chodzić do szkoły. Pewnie dlatego ta informacja 
zapadła w pamięć na długie lata, a może też dla-
tego, że wtedy na scenie kina „Uciecha” debiu-
tował zespół muzyczny ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie pod kierownictwem Antoniego 

Budzyńskiego. W składzie znalazło się, m.in. 
dwóch gitarzystów: Wiesiek Boguta i Józek 
Lubański oraz mandolinista Zygmunt Jaruga. 
Mimo, że razem z tą trójką w zespole grała cała 
masa innych dzieciaków, to dla nich było to nad-
zwyczaj ważne wydarzenie i przeżycie niesamo-
wite. Niemal jak solowy występ, jak początek 
muzycznej kariery. Choć żaden z nich sławnym 
artystą nie został, to jednak miłość do muzyki 
pozostała na całe dalsze życie.

Na kinowej scenie występowały gościnnie zna-
ne teatry, np. Teatr Osterwy. Tym sposobem do 
Bychawy zawitał sam Stanisław Mikulski, znany 
aktor!. W czasie, gdy z wielkich samochodów wy-
ładowywano rekwizyty, artysta zaszedł na kawę 
do jednego z dwóch barów w Bychawie, tj. baru 
Lubańskich. Towarzyszył mu orszak ciekaw-
skich dzieciaków. A kawa była ponoć znakomita!

Pewnego razu występował na scenie bychaw-
skiej zespół góralski. Górale słynący z wielkie-
go temperamentu i żywiołowości tańcowali, że 
aż iskry leciały. Tańcowali, tańcowali aż scenę 
załamali – i wpadli do piwnicy z węglem!

Było też kino Uciecha miejscem sportowych 
pokazów. Istną sensacją, wśród małych i du-
żych, wzbudził występ najprawdziwszego siła-
cza! Ach! Co za mięśnie! Jaka siła w rękach nie-
samowita. Bychawską podkowę, służącą do pod-
kuwania koni, rozginał bez trudu, a grube łań-
cuchy rozrywał bez najmniejszego wysiłku, jak-
by to była zwykła nić. Na szyi zaś wiązał sobie 
krawat z grubego płaskownika. Nie było w tym 
żadnej ściemy bo „rekwizyty” przyniesione zo-
stały z pobliskiego sklepu żelaznego państwa 
Lewczyńskich. Nie obyło się bez niespodzianek. 
W pewnym momencie zgasło światło. Pan Wacław 
Kozak w ekspresowym tempie zorganizował za-
stępcze źródło światła – akumulator i żarówki 
oraz świece. W takiej iście romantycznej scene-
rii publiczność zachwycała się siłowymi możli-
wościami zaproszonego gościa. Na spektaklach, 
występach, pokazach cała sala była wypełniona 

Tutaj mieściło się kiedyś kino "Uciecha". Losy/ przeznaczenie/wykorzystanie tego budynku od początku do chwili obecnej: Dom Ludowy, wybudowany w 1908 r. z inicjatywy ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego, Kino Uciecha w okresie powojennym, sklep meblowy GS-u, pierwszy w Bychawie samoobsługowy sklep spożywczy, sklep patronacki Chemia Lublin, od 
2002 do chwili obecnej sklep gospodarstwa domowego i chemii p. Waldemara Krawczyka, bychawianina  
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�� Dzień pełen niespodzianek
22 lutego szkolny autobus pełen 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie wyruszył do 
kina ,,Bajka” w Lublinie na film 
Skubani.

Bohaterowie filmu Skubani (Free Birds 2013) – Olo 
i Franek są wprawdzie indykami, ale jakże innymi od 
znanych nam ptaków. Franek to indyk wyjątkowy, nie 
tylko ze względu na swój wygląd, ale intelekt. Jedyny 
w całej zagrodzie zna prawdziwe intencje ludzi – wie, 
że ci tuczą kurowate tylko po to, by dobrze prezen-
towały się na świątecznym stole. Jednak nikt z jego 
pobratymców nie chce słuchać czarnych scenariuszy. 
Kiedy szczęśliwym trafem (zgodnie z coroczną trady-
cją) Franek dostaje od prezydenta ułaskawienie przed 
dziękczynną czystką i trafia do wygodnego domu 
z nieograniczoną dostawą pizzy, zapomina o wznio-
słych ideałach wyzwolenia swojego gatunku. Do mo-
mentu, gdy do jego drzwi zapuka Olo – dorodny indor 
z planami ratowania swojej populacji. By tego doko-
nać, proponuje przenieść się w czasie do pierwszego 
Święta Dziękczynienia w historii, by raz na zawsze usu-
nąć indyki z ludzkiego jadłospisu. Obaj ruszają w ryzy-
kowną podróż.
22 lutego szkolny autobus pełen uczniów Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie wyruszył również w po-
dróż, ale na szczęście nie ryzykowną, do kina ,,Bajka” 
w Lublinie na film Skubani. Wyjazd obfitował w nie-
spodzianki. Pierwszą było samo kino, mało kto wie, że 
takie w Lublinie istnieje i zaprasza na szaloną podróż 

w czasie. Przezabawna animowana komedia o pta-
kach, które zamierzają zmienić bieg historii, a ich mot-
to to: Indyka nikt nie tyka! Jake i Reggie pochodzą 
z zupełnie odmiennych indyczych środowisk – jeden 
jest indykiem z wyższych sfer, a drugi ze zwykłego kur-
nika. Będą musieli jednak przezwyciężyć dzielące ich 
różnice i połączyć siły, bo historia stawia przed nimi 
wielkie wyzwanie. Muszą cofnąć się w czasie i tak na-
mieszać w dziejach drobiu, aby indyk odtąd jawił się 
nie jako największy przysmak, ale najlepszy przyjaciel 
człowieka. Animowana bajka w trójwymiarowej wer-
sji gwarantowała dobrą zabawę. Wyskakujące z ekra-
nu obiekty raz po raz wywoływały salwy śmiechu. 
Niespodzianka nr 2 – film dostarczył wszystkim wi-
dzom wspaniałej rozrywki. Po seansie odbył się kon-
kurs dla wszystkich, którzy jak najwięcej zapamiętali 
z filmu, znali historię Święta Dziękczynienia, potrafili 
odgadnąć aktorów polskiego dubbingu lub namalo-
wać plakat do filmu. Niespodzianka nr 3 – kilka osób 
z naszej szkoły świetnie poradziło sobie z pytaniami 
konkursowymi i zdobyło nagrody.
Dodatkowa niespodzianka dla uczestników wyjazdu to 
kolorowe balony, które w drodze powrotnej zabrali-
śmy do autobusu. Większość z nich dotarła do szkoły, 
a te które wybuchały po drodze wprawiały wszystkich 
w świetny nastrój. Wyjazd do kina okazał się wielką 
atrakcją i ciekawą formą spędzania wolnego czasu.
Wyjazd do kina był możliwy dzięki wsparciu Pana 
Burmistrza, który udostępnił nam autobus szkolny, za 
co składamy podziękowania. Dziękujemy również p. 
Janowi Ciołkowi za życzliwość oraz bezpieczną jazdę.

Anna Mazurek

�� Tego dnia nikt nie 
chciał uciekać ze szkoły
Pierwszy dzień wiosny był 
niecodziennym wydarzeniem 
w Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie. Mimo 
sprzyjającej tradycyjnym wagarom 
słonecznej pogody, uczniowie zostali 
w szkole, ponieważ znacznie wyższa 
temperatura i bardziej sprzyjająca 
młodzieży atmosfera utrzymywała 
się w naszej hali sportowej.

Wszystko to za sprawą nauczycieli wychowania fizycznego 
– pani Beaty Kot i pana Waldemara Kota, którzy przygoto-
wali szereg gier i zabaw.
Międzyklasowe zmagania rozpoczęliśmy od wdrapywa-
nia się na skrzynię. Z entuzjazmem i dumą patrzyliśmy na 
uczniów, wychowawców oraz panią dyrektor i panią wice-
dyrektor, którzy dzielnie utrzymywali się na przyrządzie 
gimnastycznym.
Salwami śmiechu i brawami reagowaliśmy, gdy kolejni 
śmiałkowie pokonywali tor przeszkód na wesoło. Równie 
dużo radości przysporzyły nam pozostałe konkurencje, 
w których wzięły udział wszystkie klasy pierwsze i drugie. 
Podczas rywalizacji emocje udzielały się zarówno uczniom, 
jak i nauczycielom, a kibicowanie i zagrzewanie do walki 
przedstawicieli swoich klas słychać było w całej szkole.
Nie zabrakło też rozrywki intelektualnej. Krzyżówki, kalam-
bury, piramidy z pudełek i słowne łamigłówki wymagały 
aktywności umysłowej naszych uczniów i wychowawców.
Na zakończenie sędziowie podsumowali i ogłosili wyniki, 
a pani dyrektor Bożena Toporowska wręczyła najlepszym 
klasom dyplomy i nagrody.
Zaangażowanie uczniów i nauczycieli we wszystkie konku-
rencje sprawiły, że poznaliśmy się jeszcze bliżej, a przy oka-
zji bawiliśmy się świetnie.
Tego dnia naprawdę nikt nie chciał uciekać ze szkoły.

Magdalena Miszczak

�� Zaczęło się dokładnie 
tydzień temu. Na 
pierwszym wiosennym 
spacerze Pani powiedziała 
Tęczowym Skrzatom, 
że niedługo wrócimy 
nad rzeczkę żeby w niej 
kogoś utopić, a wcześniej 
podpalić...

Przez moment, na Tęczowe Skrzaty padł blady 
strach... ;) Popatrzyli na Panią badawczym wzro-
kiem i już po chwili wiedzieli, że Pani żartuje 
i jakieś bajki opowiada, chociaż straszne, trze-
ba przyznać... Od początku tygodnia opowiada-
my znowu o wiośnie... Dużo o tej wiośnie trzeba 
wiedzieć; a to jakie kwiaty kwitną najwcześniej, 
a to jakie ptaki wracają z ciepłych krajów, a jaka 
wiosną kapryśna pogoda i wiele innych rzeczy... 
Ale o Marzannie pani wspomniała wczoraj... 

„Będziemy ją topić”. Oho, od tej strony to 
Pani nie znaliśmy... Czasem pokrzycza-
ła, jak chłopaki za bardzo łobuzowali, ale 
ogólnie, to jest niegroźna i nawet jak się 
zezłości na kogoś, to zaraz jej się śmiać 
chce... A teraz postanowiła kogoś uto-
pić... No to nieźle ta Marzanna nabroiła... 
Dzisiaj rano Pani weszła uśmiechnięta. E, 
pewnie jej to „topienie” wywietrzało z gło-
wy. Zuzia się jednak trochę bała. Nie znała 
Marzanny, ale co ona biedna Pani winna, 
że ta się na nią tak uwzięła. Ale nic czeka-
my. Aż tu Pani wnosi do sali długaśny kij. 
Wyciąga z szafek kolorowe bibuły i dużo 
papieru... – Dziś zrobimy razem naszą 
Marzannę... Tęczowe Skrzaty odetchnę-
ły z ulgą. Pani wyjaśniła, że Marzanna to 
tylko taka kukła, dawniej ze słomy i kolo-
rowej bibuły... Nasza z bibuły i papieru... 
Symbolizuje zimę, którą dzieci od wielu 
pokoleń, w pierwszym dniu wiosny chcą 
odprawić tak, żeby wróciła najwcześniej za 
rok... Nasza Marzanna była bardzo ładna. 

Dziewczynki zdecydowały, że będzie mia-
ła różowe włosy... Chłopcy nie protestowa-
li, w końcu to też „dziewczyna”. Wszyscy 
je przyklejaliśmy, a potem ozdabialiśmy 
sukienkę kolorową bibułą... Po śniadan-
ku, wyruszyliśmy nad rzekę, śpiewając 
wiosenną piosenkę, a potem pożegnali-
śmy Marzannę specjalnym wierszykiem... 
Spłonęła prawie cała, dzięki czemu nie za-
nieczyściliśmy naszej rzeczki... A w dro-
dze powrotnej śpiewaliśmy, machaliśmy 
kolorowymi stroikami z bibułki i kwiatów, 
zapraszając wiosnę... I zdaje się, że nas 
usłyszała, bo słońce zaczęło jakby moc-
niej przygrzewać, ptaki rozśpiewały się 
w gałęziach nad naszymi głowami, a wia-
terek, który wcześniej wyrywał nam z rąk 
Marzannę, jakby chciał ją uratować przed 
zgubą, teraz ucichł i delikatnie głaskał nas 
po głowach... Wszystko dookoła pachniało 
wiosną, teraz to ona już na pewno do nas 
przyjdzie... ;)
Ilona Fijołek - Mituła

świetlica w Gałęzowie

Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno
�� Pierwszy dzień wiosny 
na wybiegu
W piątek – 21 marca uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce powitali wiosnę. Jak nakazuje 
tradycja, dzieci z klasy II i III przygotowały 
marzannę – symbolizującą zimę oraz 
gaik-maik, który sprytnie schowany 
przez starszych kolegów był poszukiwany 
przez młodszych uczniów z klas I-III oraz 
przedszkolaków.

Ponadto, dbając o ekologię i piękno przyrody, uczniowie naszej 
szkoły zorganizowali pokaz mody ekologicznej. Modelki i mode-
le (w tych rolach nasi uczniowie) zaprezentowali zaprojektowane 
i wykonane przez siebie stroje z różnych ekologicznych materiałów 
typu worki na śmieci, papier, bibuła, itp.
Sami doskonale wiemy, ile śmieci potrafi wyprodukować człowiek. 
Każdego dnia przynosimy ze sklepu kilka reklamówek, tzw. jedno-
razówek, zwoje papieru, w który pakowany jest towar, do tego do-
chodzą butelki, puszki, kartony po napojach, woreczki, przeczytane 
gazety. Niektóre z tych rzeczy można przecież wykorzystać np. do 
uszycia ciekawych ubiorów. Stroje są mało kosztowne, łatwe w wy-
konaniu i oryginalne.
Choć sztuka robienia czegoś z niczego nie jest łatwa, nasi uczniowie 
wykazali w tym kierunku zaskakującą inwencję, kreatywność i po-
czucie humoru. Coraz bardziej popularna ekomoda opiera się na 
założeniu, że ze zużytych materiałów, takich jak folie, plastikowe 
zakrętki, płyty CD, makulatura, które normalnie trafiają do śmieci, 
można stworzyć ciekawe ubrania i oryginalną biżuterię. Wystarczy 
skorzystać z własnych rąk i wyobraźni.
Publiczność oceniała kreatywność, staranność wykonania, wa-
lory użytkowe oraz estetyczne prezentowanych projektów. 
Wśród modelek i modeli największe uznanie publiczności zy-
skali: Zosia Pietrzak( ucz. kl. V) występująca w pięknym fiołko-
wym stroju i Paweł Kowalczyk( ucz. kl. V) ubrany w ciemny gar-
nitur z folii i oryginalny żółty kapelusz (jak na wiosnę przystało). 
Niekwestionowanym hitem naszego wiosennego pokazu mody 
okazała się suknia z papieru i białej bibuły wykonana i zaprezento-
wana przez Małgorzatę Krusińską (ucz. kl. IV), która wyglądała w tej 
kreacji naprawdę olśniewająco.
Wszyscy uczestnicy pokazu bawili się wspaniale, aż żal było powra-
cać do codziennych obowiązków.

Elżbieta Janik i Małgorzata Śliczniak

�� Dwa skrzaty – dwa światy
18 lutego 2014 Szkołę Podstawową 
w Zaraszowie odwiedziło Studio 
Artystyczne MAGIK z przedstawieniem 
Dwa skrzaty, dwa światy – przygody 
Pysia i Margolka.

Widzowie zgromadzili się w sali, by obejrzeć przedstawienie. 
Z niecierpliwością i zaciekawieniem oczekiwaliśmy rozpoczęcia. 
Sztuka była bardzo ciekawa i pouczająca. Przypomniała nam 
wszystkim o tym, by nie oceniać nikogo po wyglądzie, po pierw-
szym wrażeniu, ale by każdemu dać szansę, bo każdy z nas na 
nią zasługuje.
Piękne stroje obu skrzatów, a także sceneria i elementy teatrzy-
ku kukiełkowego wprowadziły nas w leśną aurę. Oba skrzaty za-
praszały nas do wspólnej zabawy, dlatego wszyscy czuliśmy się 
poniekąd aktorami. Artystów pożegnaliśmy gromkimi brawami.
Po przedstawieniu jeszcze długo na korytarzu szkolnym słychać 
było pochlebne komentarze oraz wrażenia z przedstawienia. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne.

A. Konopka

�� IV Przegląd 
dziecięcych 
talentów
Zapraszamy  
13 kwietnia br. do BCK. 
Rozpoczęcie godz. 15.00.

Dzieci zaprezentują umiejętności wokal-
ne i recytatorskie, układy taneczne do 
piosenek i małe formy teatralne. Imprezę 
od czterech lat organizuje Przedszkole 
Samorządowe nr 1 w Bychawie, a patronat 
nad nią objął Burmistrz Bychawy. W pro-
gramie również wręczenie nagród w kon-
kursie na kartkę oraz kiermasz wielkanoc-
ny. Zapraszamy!
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�� Drewutnia
Interesujecie się muzyką ludową? 
Jeśli tak, musicie to przeczytać. 
19 lutego do Szkoły Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej przyjechał zespół 
muzyczny „Drewutnia”.

To znani artyści, którzy zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia, 
występowali też w znanym programie muzycznym Must Be 
The Music.
Na początku menadżerka zespołu przedstawiła wszystkich 
jego członków. W zespole było ich czworo, choć to tylko 
częściowy skład. Towarzyszyła im 2,5 – letnia Kalinka, któ-
ra świetnie radziła sobie na scenie z maleńkimi skrzypcami.
Po prezentacji zespół zaśpiewał piosenkę po ukraińsku. 
Piosenka była bardzo skoczna i melodyjna, choć trud-
na do zrozumienia. Wykonawcy dostali gromkie brawa. 
Kilkakrotnie zaśpiewali jeszcze utwory polskie i ukraińskie.
Jeden z muzyków pokazał nam ludowe instrumenty dęte. 
Dowiedzieliśmy się, skąd pochodzi i jak się gra na podwójnej 
słowackiej fujarce czy dudach. Drugi artysta zaprezentował 
bębny i instrumenty różnego pochodzenia.
Pokaz podobał się wszystkim, czego wyrazem były głośne 
brawa. Muzycy zaprezentowali się w ludowych strojach 
ukraińskich. Wszystkie stroje były szyte ręcznie i bogato 
zdobione, włącznie z butami. Już na koniec występu jedna 
pani z zespołu zaprosiła dziesięcioro dzieci na scenę, by za-
grały na instrumentach. Piosenka się udała, a zadowolone 
dzieci wróciły na swoje miejsca. Ich miejsca zajęły te, któ-
re miały zatańczyć do dwóch ostatnich piosenek. Dzieci 

tańczyły z wielkimi uśmiechami na twarzy. Ostatnie oklaski 
były najgłośniejsze i najdłuższe. Bawiliśmy się naprawdę wy-
śmienicie! Uczestnicy zespołu pożegnali się z publicznością, 
a my – nie bez żalu – wróciliśmy na lekcje.
Uważam, że przyjazd zespołu muzycznego dobrze wpłynął 
na nastrój uczniów. Nikogo nie trzeba przekonywać, że śpie-
wając można miło spędzić czas.

Wiktoria Flis, uczennica szóstej klasy

�� Mam 6 lat, chodzę do szkoły…
Konkursowy wierszyk napisany przez 
Kingę Szewczyk i Milenę Jakubowską 
ze Szkoły Podstawowej w Bychawce 
opisuje przygodę dziewczynek ze 
szkołą, która trwa już prawie dwa 
lata. Obecnie są one uczennicami 
klasy II, ale naukę w szkole 
rozpoczęły właśnie jako sześciolatki.

Mam 6 lat, chodzę do szkoły,
a w szkole tej każdy dzień jest wesoły.
Dróżkami w ogródku biegałyśmy małe,
a teraz przez pasy przechodzimy jak krasnale.
Uwielbiamy skoki, biegi i zabawy,
sport sprawia, że w szkole każdy dzień ciekawy.
Wiemy, co to zdrowie, znamy witaminy,
zadzwonić po pomoc same potrafimy.
Marzeniem kiedyś było wystąpić dla misia,
a tu w szkolnym chórze śpiewamy już dzisiaj.
Kiedyś to pluszaki gośćmi u nas były,
a tu dzieci z klasy dziś nas odwiedziły.
Zabawa w szkołę była codziennością
 – teraz w prawdziwej klasie uczymy się z radością.
Pani się do nas codziennie uśmiecha.
Nie ma nudy w szkole, nie można narzekać.
I choć czasami coś się nie uda,
a smutek gości na twarzach nam,
to jedno wiemy już dziś na pewno
 – w szkole nikt nigdy nie będzie sam.

Wiele się obecnie mówi o 6-latkach w szkole, pojawia 
się mnóstwo entuzjastycznych, jak i negatywnych gło-
sów na temat decyzji wysyłania dzieci 6-letnich do klasy 

pierwszej. Dziewczynki – Kinga i Milena są przykładem na 
to, że sześciolatki nie tylko mogą poradzić sobie w szkole 
wśród starszych kolegów, ale nawet znaleźć się wśród naj-
lepszych uczniów i odnosić sukcesy.
Jednym z takich sukcesów jest właśnie zdobycie przez 
Milenkę i Kingę wyróżnienia podczas wojewódzkiego eta-
pu III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej Mam 
6 lat.
Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie naj-
ciekawszych inicjatyw, podejmowanych przez szkołę, na-
uczycieli i rodziców, w celu zapewnienia dzieciom sześcio-
letnim przyjaznej adaptacji w edukacji szkolnej oraz pro-
mowanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, którzy 
rozpoczęli naukę w klasie pierwszej w wieku 6 lat.
Dziewczynki, z pomocą wychowawczyni Beaty 
Chmielowiec i przy wsparciu swoich rodziców, jak też ko-
legów i koleżanek z klasy, wykonały piękny album pla-
styczny oraz napisały wiersz ukazujący ich dotychczasową 
szkolną karierę. Album został dostrzeżony przez Kapitułę 
Konkursu pod przewodnictwem Pani Anny Szczepińskiej 
– Wicekurator KO w Lublinie i nagrodzony wyróżnieniem.
17 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza 
Słowackiego w Lublinie odbyła się III Finałowa Gala 
Wojewódzka etapu regionalnego konkursu.
Nasze uczennice, w obecności rodziców i wychowawczy-
ni odebrały gratulacje, dyplomy i nagrody z rąk pani wi-
cekurator. Należy dodać, że konkurs cieszył się popularno-
ścią (na etapie wojewódzkim oceniano aż 257 prac z woje-
wództwa lubelskiego).
Gala miała uroczysty charakter – dzieci, rodzice i dyrekto-
rzy z dumą odbierali gratulacje i nagrody, a sala ledwo po-
mieściła wszystkich uczestników.

Dodatkowo mogliśmy wysłuchać i zobaczyć utalento-
wane sześciolatki ze szkoły będącej gospodarzem Gali. 
Zaprezentowały one ciekawy program artystyczny pt. 
Jesteśmy aktywni – tańczymy i śpiewamy.

Beata Chmielowiec

�� Dzień zdrowego odżywiania
W dzisiejszym świecie nie brakuje 
dzieciom słodyczy lub innych łakoci. 
Sklepowe półki kuszą kolorystyką, 
różnorodnością towaru. Nie zawsze 
potrafimy oprzeć się pokusie 
zapachu unoszącego się z pizzerii 
czy budki z hod-dogami, gyrosami 
itp. Konsekwencją łakomstwa jest 
nadwaga, którą coraz częściej zauważa 
się również na szkolnych korytarzach.

W związku z zaobserwowanym zjawiskiem szerzącej 
się otyłości już wśród najmłodszych uczniów, w Szkole 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej postanowiono zorgani-
zować Dzień Zdrowego Odżywiania. Przedsięwzięcie to zo-
stało powierzone uczniom klasy drugiej, która pod bacz-
nym okiem wychowawczyni 12 marca była gospodarzem 

tego szkolnego święta. Działania edukacyjne miały charak-
ter konkursowo-inscenizacyjny. Nagrody za część konkur-
sową ufundowała Agencja Rynku Rolnego, którą tego dnia 
reprezentowała p. Anna Kowalczyk-Szot. Nasz gość pełnił 
także rolę jurora. Uczniowie klasy drugiej wystąpili w in-
scenizacji na podstawie wiersza S. Karaszewskiego pt. Dla 
każdego coś zdrowego, zaprezentowali plakaty o tematyce 
zdrowotnej, a także zaśpiewali piosenki Witaminki, Ogórek. 
Zadania konkursowe zdaniem naszego gościa nie były łatwe, 

jednak uczniowie poradzili sobie świetnie. Ten dzień na dłu-
go zostanie w pamięci uczniów, gdyż radość towarzyszyła 
im przez cały czas trwania imprezy, aż do odjazdu autobusu. 
Oby Dzień Zdrowego Odżywiania nie był tylko jednym z wie-
lu świąt w naszej szkole! Miejmy nadzieję, że efekty podję-
tych działań i przekazanej wiedzy będą zauważalne i trwałe.

wychowawca klasy II SP w Starej Wsi Drugiej

�� Nowości w ”Hubalu”
Wraz z nadejściem wiosny w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. 
H. Dobrzańskiego w Bychawie 
pojawiły się w ofercie nowe kierunki 
kształcenia w technikum: technik 
żywienia i usług gastronomicznych, 
technik teleinformatyk, technik 
gazownictwa.

W ten sposób wychodzimy na przeciw potrzebom ryn-
ku pracy i oczekiwaniom gimnazjalistów. Jak wyni-
ka z badań prowadzonych wśród młodzieży coraz wię-
cej z nich wybiera szkoły kształcące w konkretnym za-
wodzie. Dla dorosłych również mamy nowe propo-
zycje w Policealnej Szkole Zawodowej: technik bez-
pieczeństwa i higieny pracy, opiekun osoby starszej. 
Oprócz podstawowych kwalifikacji uczniowie w naszej szko-
le zdobywają dodatkowe uprawnienia w ramach kursów 
kwalifikacyjnych i projektów unijnych np.: operator wózka 
widłowego, spawacz, magazynier, obsługa kasy fiskalnej. 
Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych 
w serwisach samochodowych – Skoda, Ford. Od września 
grupa 20 uczniów kształcących się w zawodach: technik in-
formatyk i technik usług fryzjerskich wyjedzie na 3 tygo-
dniowe praktyki do Paryża.
Uczniowie klas maturalnych mogą uczestniczyć w dodat-
kowych zajęciach przygotowujących do egzaminu matural-
nego z języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki 
w ramach projektu „Szkoły dobrych umiejętności” oraz pro-
jektu „Wspomaganie nauczania matematyki w technikum 
w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne” prowa-
dzonego metodą e-learningową.
Zajęcia lekcyjne odbywają się w dobrze wyposażonych sa-
lach, pracowniach, warsztatach. Nasza młodzież może roz-
wijać swoje zainteresowania i pasje poprzez uczestnic-
two w zajęciach pozalekcyjnych –tanecznych, sportowych, 
dziennikarskich, z przedmiotów ogólnokształcących, za-
wodowych, udział w wolontariacie i szkolnym klubie mo-
tocrossowym. Ma możliwość poznawania świata i ludzi 
– w ramach projektu Comenius gościliśmy w naszej szkole 
młodzież z Francji, Hiszpanii, Rumunii, Włoch .W ramach 
rewanżu nasi uczniowie za darmo mogli uczestniczyć w ty-
godniowych spotkaniach projektowych w tych państwach. 

W dniach 10-14.03.2014r.w ramach projektu Enter Your 
Future AIESEC odbywali u nas praktyki dwaj studenci – 
Andre i Tengiz. Celem ich było rozwijanie wśród młodzieży 
tolerancji wobec innych kultur i religii, poszerzenie horyzon-
tów i otwarcie na świat. Spotkania ze studentami były do-
skonałą okazją do sprawdzenia umiejętności językowych, 
poszerzenia wiedzy na temat kultury, obyczajów i tradycji 
panujących w Gruzji i Brazylii. Z przygotowanych przez stu-
dentów prezentacji młodzież dowiedziała się jak wygląda 
codzienność w tych państwach, mogła posłuchać muzyki, 
poznać gruziński alfabet i spróbować brazylijskiej przekąski. 
Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczniów – ob-
jęci są opieką pielęgniarki i stomatologa. Mogą korzystać 
z obiadów w stołówce szkolnej, sklepiku. Szkoła organizu-
je pomoc dla uczniów mających trudności finansowe – do-
finansowanie obiadów, pobytu w internacie. Nauczyciele 
wspierają uczniów i pomagają w rozwiązywaniu proble-
mów. U nas panuje miła atmosfera, co podkreślają absol-
wenci i dlatego zachęcają swoje dzieci do nauki w „Hubalu” 

.My również zapraszamy uczniów i rodziców do odwiedze-
nia naszej szkoły. Informacje na temat życia szkoły, kie-
runków kształcenia i rekrutacji można uzyskać na stro-
nie www.zsz.bychawa.pl. oraz w sekretariacie szkoły. 
Gimnazjalistów zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbę-
dzie się 30 kwietnia o godz. 9.00.

Oferta "Hubala" na rok szkolny 2014/2015
Technikum
Nauka trwa 4 lata
�» technik informatyk
�» technik pojazdów 

samochodowych
�» technik usług fryzjerskich
�» technik spedytor
�» technik logistyk
�» technik mechanik
�» technik gazownictwa – NOWOŚĆ
�» technik teleinformatyk 

– NOWOŚĆ
�» technik żywienia i usług gastro-

nomicznych – NOWOŚĆ

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka trwa 3 lata
�» mechanik pojazdów 

samochodowych
�» elektromechanik pojazdów 

samochodowych

�» fryzjer
�» oddział wielozawodowy – cu-

kiernik, piekarz, kucharz, wę-
dliniarz, sprzedawca, murarz-
-tynkarz, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych 
w budownictwie

Policealna Szkoła Zawodowa 
dla Dorosłych – zaoczna
�» technik informatyk
�» technik bezpieczeństwa i higieny 

pracy – NOWOŚĆ
�» opiekun osoby starszej 

– NOWOŚĆ

Nasze atuty:
�» praktyki zawodowe w autoryzo-

wanych serwisach (dla informa-
tyków i fryzjerek w Paryżu we 
Francji),

�» wyjazdy zagraniczne w ramach 
projektów unijnych,
�» kursy kwalifikacyjne (ECDL – 

European Computer Driving 
Licence, wózek widłowy, spawal-
nia, magazynier, kasa fiskalna),
�» cztery specjalistyczne pracownie 

informatyczne,
�» pracownie wyposażone w nowo-

czesne pomoce dydaktyczne do 
kształcenia w danym zawodzie
�» internat,
�» stołówka,
�» opieka stomatologiczna 

i pielęgniarki,
�» szkolny klub motocrossowy,
�» zespół taneczny
�» pedagog szkolny
�» młoda wysoko wykwalifikowana 

kadra pedagogiczna
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Miejska Biblioteka Publiczna i Bychawskie Towarzystwo Regionalne
zapraszają na promocję nowej książki z historii Bychawy

Ostatni Pan na Bychawie. Antoni Budny 1861–1943
autorstwa dr Moniki Głazik

6 kwietnia 2014 roku o godz. 17.00 w Bychawskim Centrum Kultury

Dzielnica Bychawy — Podzamcze to dzisiaj miejsce interesujące turystycznie z widocznymi jeszcze śladami przeszłości 
(ruiny pałacu, kompleks zabudowań dworskich) i wyczuwalnym oddechem historii. To też miejsce spacerów, świadek 
romantycznych uniesień, godny głębszego, bardziej wnikliwego poznania. Książka dr Moniki Głazik Ostatni Pan na 
Bychawie. Antoni Budny 1861–1943 jest swoistym przewodnikiem po dawnym Podzamczu. Autorka przedstawia An-
toniego Budnego, ostatniego właściciela tego miejsca i zaprasza w niezapomnianą, sentymentalną podróż do świata 
z przełomu XIX i XX wieku. Z każdą kolejną kartą zaintrygowany czytelnik poznaje człowieka z pasją, niezwykle praco-
witego i dobrze wykształconego, z głową pełną marzeń oraz odwagą i energią do ich realizacji. Takiego autentycznego, 
z krwi i kości, z zaletami i słabościami, np. do kobiet. Z podupadającego majątku czyni on świetnie prosperujące gospo-
darstwo, liczące się nie tylko w kraju, ale i za granicą, a on sam zyskuje uznanie i autorytet wśród ziemian. Angażuje 
się w działalność społeczną i wspiera lokalne inicjatywy. Tym samym udowadnia, że można być KIMŚ, nawet jeśli się 
mieszka na prowincji. Ot, facet z klasą! — chciałoby się powiedzieć.

Logiczny układ treści, piękna oprawa graficzna oraz swoiste „perełki” w postaci archiwalnych dokumentów, 
unikatowych zdjęć, map, dyplomów — to wszystko sprawia, że książka zaciekawia i porywa czytelnika. Jest to praca 
naukowa — jednak mnóstwo ciekawostek i cytatów w ramkach oraz barwne wspomnienia bychawian nadają temu 
opracowaniu lekkości, potęgując przyjemność czytania. To książka dla każdego! Zapraszam do lektury!

Barbara Cywińska,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie

Książka wydana ze środków własnych Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, wpłat społecznych, przy wsparciu finansowym Powiatu 
Lubelskiego, Gminy Bychawa oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.

Promocję książki objął patronatem Burmistrz Bychawy.

Ostatni Pan na Bychawie

Monika Głazik
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