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29 maja br. na festynie w Bychawie

kalejdoskop
�� Zmarł Artur Walasek
8 lipca 2016 r., po ciężkiej 
chorobie, zmarł w wieku 
45 lat wicemarszałek Woje-
wództwa Lubelskiego.

Urodził się w 1971 roku w Rykach. Absolwent 
Akademii Podlaskiej w Siedlcach (specjalność agro-
biznes), a także studiów podyplomowych z admini-
stracji i zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie 
-Skłodowskiej w Lublinie, zarządzania w oświa-
cie w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej 
w Koszalinie i zarządzania zasobami ludzkimi 
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji 
w Lublinie. Był w trakcie studiów doktoranc-
kich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  
Artur Walasek rozpoczął drogę zawodową od stano-
wiska referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach. Po kilku 
miesiącach trafił do Oddziału Oświaty Rolniczej 
w Wydziale Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie. W 1999 roku w związku z reformą sa-
morządową i przekazaniem nadzoru nad szkołami 
do powiatów, został przeniesiony do Starostwa 
Powiatowego w Lublinie, gdzie został kierowni-
kiem Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury. 
W 2001 roku został powołany na sekretarza 
Powiatu Lubelskiego. Od 2005 roku pracował 
w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie pełnił funk-
cję dyrektora Departamentu Organizacyjno-
Prawnego, a w 2010 roku objął stanowisko 

Sekretarza Województwa Lubelskiego. Od 2014 
roku pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa 
Lubelskiego. 
Razem z żoną i synem mieszkał w Żabiej Woli.

Na skróty

Gorąco na Osiedlu nad Doliną
Trwa odkładana przez lata budowa dróg gminnych 
w Bychawie przy ulicach Dąbrowskiej, Słowackiego, 
Fredry, Makuszyńskiego wraz z przebudową uli-
cy Żeromskiego. Inwestycja kosztować będzie 
868 tys. zł, ale do projektu sporo dołoży mini-
ster z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano 
na 16 września. 

Nabór wniosków na usunięcie 
azbestu z uszkodzonych dachów
Informujemy, że w dn. od 11 do 15 lipca br. Urząd 
Miejski w Bychawie przeprowadzi nabór wnio-
sków na utylizację azbestu z uszkodzonych pod-
czas czerwcowych burz dachów w ramach progra-
mu Pilotażowy system gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie województwa lubelskie-
go… Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z UM 
pok. nr 10.

Pora na Kosarzew Dolny-Kolonię
Uff! Burmistrz podpisał umowę z marszałkiem na 
budowę drogi asfaltowej w Kosarzewie Dolnym-
Kolonii. Nowa droga będzie mieć długość 2799 mb  
i kosztować będzie 1 335 969,47 zł. Na szczęście 
Gmina Bychawa otrzyma na jej budowę dofinanso-
wanie z PROW 2014-2020 w wysokości 850 076 zł.

Dożynki Gminne Bychawa 2016
Odbędą się w Bychawie w dn. 21 sierpnia. Tydzień 
później w Radawcu będą powiatowe. Przypominamy 
mieszkańcom naszej gminy, by  wcześniej zebrali od-
powiednie ilości pięknych kłosów do przygotowania 
wieńców.

11 lipca nasz ŚDS świętował jubi-
leusz 20-lecia swojego istnienia.
Z tej okazji dyrekcja i pracownicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie zaprosili na uro-
czystości jubileuszowe w Bychawskim Centrum 
Kultury. W programie m.in. było: wystąpienie o po-
trzebie i roli dziennych ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz występy arty-
styczne i poczęstunek. Z tej okazji do ŚDS przyjechali 
goście z naszego partnerskiego miasta – La Chapelle 
sur Erdre.

Śladami Koźmianów, 
Przewłockich, Kowerskich v. 2
Trwają prace nad wznowieniem książki Marii 
Dębowczyk Śladami Koźmianów, Przewłockich, 
Kowerskich. Wydawcą będzie, podobnie jak 13 lat 
temu, Bychawskie Towarzystwo Regionalne. Książka 
ukaże się w nowej szacie graficznej i z suplemen-
tami. Promocję zaplanowano na odbywający się 
w Bychawie w dn. 3 grudnia Zjazd Regionalistów 
Lubelszczyzny.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie 
oraz wszystkim Bliskim

ŚP. Artura Walaska
w imieniu mieszkańców Gminy Bychawa 
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OKŁADKA:
Trwa naprawa drogi powiato-
wej z Bychawy do Kosarzewa 
na odcinku „Kobyli Dół”. 
Rozpoczęcie prac użytkownicy 
dróg (mimo utrudnień) przy-
jęli z ulgą.
Fot. Marek Matysek/2016

�� Burmistrz przed Radą zdał egzamin 
z budżetu
28 czerwca miała miejsce jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej 
w roku, czyli głosowanie radnych nad udzieleniem burmistrzowi 
absolutorium. To właśnie na niej podsumowywana jest roczna praca 
gospodarza gminy przez radnych.

Zanim radni przystąpili do głosowania skarbnik Gminy Bychawa – p. Elżbieta Dworak przedstawiła po-
zytywną opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą realizacji ubiegłorocznego budżetu oraz pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w tym zakresie.
Dochody budżetowe wykonano w kwocie 30 049 801 zł, co stanowi 99,5% założonego planu. Dochody 
bieżące zrealizowano w wysokości 28 459 545 zł (99,5 % planu), a dochody majątkowe w kwocie 1 590 
256 zł (99,9 % planu).
Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 29 695 604 zł (99,0 % planu), z tego: wydatki bieżące 
w kwocie 26 870 379 zł (99,0 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 2 825 225 zł (99,1 % planu).
Po wysłuchaniu powyższych opinii Rada Miejska w Bychawie jednogłośnie udzieliła absolutorium 
Burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi. 
Burmistrz podziękował wszystkim radnym za udzielenie absolutorium i doskonałą współpracę, skarbnik 
za wsparcie i pomoc w przygotowaniu budżetu, przewodniczącemu Rady Miejskiej, sołtysom, wszystkim 
pracownikom Urzędu Miejskiego oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
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samorząd samorząd

�� Nowy szkolny BUS
Od 1 lipca br. Gmina Bychawa dys-
ponuje nowym 17-osobowym sa-
mochodem do dowożenia dzieci 
do szkół.
Nowy autobus Renault Master 
kosztował 138 900 zł. Zakup 
poprawi organizację dowozu 
uczniów do szkół. Dlaczego bus 
jest pomarańczowy?  Zgodnie 
z ustawą o ruchu drogowym – ko-
lor ten dedykowany jest autobu-
som szkolnym. 

�� Trwa naprawa drogi 
powiatowej z Bychawy 
do Kosarzewa 
w tzw. Kobylim Dole. 
Rozpoczęcie prac 
użytkownicy dróg 
(mimo utrudnień) 
przyjęli z ulgą.

Remont obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania 
z ulicą Reymonta (prowadzącej do ZSZ) do skrzyżo-
wania z drogą prowadzącą do Skawinka; 1173 me-
try bieżące drogi.
To była już ostatnia wjazdówka do Bychawy, której 
stan od lat nie był dostosowany do zwiększające-
go się ruchu pojazdów. Inne „wylotówki” powiato-
we i wojewódzkie (Lublin, Niedrzwica, Stara Wieś) 
zostały wyremontowane w poprzednich latach 
i obecnie są w dobrym stanie.
Droga oprócz tego, że była bardzo wąska, bo bez po-
bocza, posiadała bardzo duże ubytki. Wyminięcie 
się z TIR-em wymagało żelaznych nerwów za kie-
rownicą. Była zmorą kolarzy – lekarzy, dla których 

jazda rowerem szosowym po tej nawierzchni była 
rajdem off-road!
Inwestycji na tym odcinku podjął się właściciel, czy-
li Powiat Lubelski. Ale burmistrz, w związku z tym, 
że droga służy również naszym mieszkańcom, do-
łożył z budżetu Gminy Bychawa ponad 242 tysiące 
złotych.

inwestycje drogowe

W „Kobylim Dole” przestaje straszyć...

�� Gminna Rada 
Seniorów w Bychawie 
pierwszej kadencji
29 czerwca 2016 w sali 
konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Bychawie odbyły 
się wybory do Gminnej Rady 
Seniorów oraz Zarządu tejże 
Rady. 

Radzie w najbliższej kadencji przewodniczyć będzie 
pani Ewa Rębecka, jej zastępcą będzie p. Cecylia 
Rachwał, sekretarzem – p. Teresa Szopa. Zebraniu 
przewodniczył Burmistrz Bychawy Janusz Urban.
Zgodnie ze Statutem Gminnej Rady Seniorów do 
Rady weszło 15 osób, w tym:
przedstawiciel Rady Miejskiej w Bychawie
�» Jerzy Rybaczek – radny 

przedstawiciel sołtysów Gminy Bychawa
�» Mirosław Grzesiak – sołtys Wandzina

przedstawiciel bychawskich organizacji pozarządo-
wych działających na rzecz osób starszych
�» Ewa Rębecka – przewodnicząca Bychawskiego 

Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych

osoba wskazana przez Burmistrza Bychawy
�» Teresa Szopa – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bychawie.

Pozostałych 11 członków Rady zostało wybranych 
podczas tajnego głosowania: 
�» Jadwiga Grzesiak – 19 głosów
�» Zofia Kula – 21 
�» Ryszard Kowalczyk – 17 
�» Tadeusz Rybaczek – 17 
�» Cecylia Rachwał – 17 
�» Barbara Gęba – 18 
�» Teresa Michalewska – 15 
�» Marianna Jaruga – 15 

�» Stanisława Wójcik – 19 
�» Krystyna Plewa – 14 
�» Maria Mierzwa – 15.

Powołanie Gminnej Rady Seniorów ma na celu 
zwiększenie działań poprawiających komunika-
cję pomiędzy samorządem a mieszkańcami miasta, 
w tym szczególnie seniorami. Seniorzy poprzez Radę 
otrzymali również prawo konsultowania danych do-
kumentów, zgłaszania uwag, zgłaszania własnych ini-
cjatyw. Następne posiedzenie Rady odbędzie się naj-
prawdopodobniej pod koniec wakacji.

Burmistrz Bychawy składa nowej Radzie Seniorów 
serdeczne gratulacje oraz życzy owocnej pracy! 

�� Gmina Bychawa – 
moje małe centrum 
świata
Bardzo miło nam poinformować, 
że 6 lipca br. Gmina Bychawa 
podpisała umowę na wydanie 
nowej publikacji po gminie 
Bychawa.

Co miłe, wydanie zostanie sfinansowane ze środ-
ków, będących w dyspozycji Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich tj. ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Wkładem Gminy jest 
nakład pracy własnej w postaci opracowania redak-
cyjnego, projektu graficznego, wykonania wszyst-
kich zdjęć oraz składu publikacji.
Już teraz prosimy o współpracę w zakresie przygo-
towania książki. Nad przewodnikiem pracować będą 
Monika Głazik oraz Marek Matysek przy współpra-
cy z regionalistą – p. Markiem Kuną. Już teraz pro-
simy wszystkich mieszkańców gminy o współpracę. 
Sołtysów prosimy o zwrot ankiet :)
To bardzo miła wiadomość zwłaszcza dla mieszkań-
ców wsi, gdyż do tej pory brakowało publikacji de-
dykowanej sołectwom. O szczegółach dotyczących 
projektu będziemy informować na bieżąco.

OGŁOSZENIE Burmistrza 
Bychawy 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) infor-
muję, iż na tablicy ogłoszeń w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz części nieru-
chomości położonej przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Bychawie prze-
znaczonej do oddania w najem.

OGŁOSZENIE Burmistrza 
Bychawy 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) in-
formuję, iż na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
przy ul. Partyzantów 1 został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz części 
nieruchomości położonej przy przy 
ul. Batalionów Chłopskich w Bychawie 
przeznaczonej do oddania w najem

OGŁOSZENIE Burmistrza 
Bychawy 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) in-
formuję, iż na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
przy ul. Partyzantów 1 został wy-
wieszony na okres 21 dni wykaz czę-
ści nieruchomości położonej przy ul. 
Podwale w Bychawie przeznaczonej 
do oddania w najem.

OGŁOSZENIE Burmistrza 
Bychawy 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) in-
formuję, iż na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
przy ul. Partyzantów 1 został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz części 
nieruchomości położonej przy przy ul. 
Kajetana Koźmiana w Bychawie prze-
znaczonej do oddania w najem

�� Gmina Bychawa jest jedną z dwóch 
w powiecie lubelskim, które na 
stworzenie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji pozyskały środki 
unijne.

Było to możliwe dzięki udziałowi w ogło-
szonym przez Zarząd Województwa 
Lubelskiego oraz Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju konkursie do-
tacji na działania wspierające gminy 
w zakresie przygotowania programów 
rewitalizacji na terenie Województwa 
Lubelskiego. Postanowiliśmy spróbować 
swoich sił w I edycji konkursu. I udało 
się!
31 maja 2016 r. Zarząd Województwa 
Lubelskiego zatwierdził listę wnio-
sków wybranych do dofinansowa-
nia, złożonych w konkursie dotacji 
„Przygotowanie programów rewitaliza-
cji”. Gmina Bychawa znalazła się wśród 
laureatów.
Głównym celem konkursu było wspar-
cie gmin w uruchomieniu procesów 
zmierzających do rewitalizacji obsza-
rów zdegradowanych m.in. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 
– 2020 poprzez pomoc w przygotowa-
niu programów rewitalizacji jako doku-
mentów podstawowych dla prowadze-
nia tych procesów i służących rozwią-
zywaniu problemów rewitalizacyjnych 
na obszarach wymagających szczegól-
nej interwencji, z uwzględnieniem spe-
cyfiki i uwarunkowań poszczególnych 
gmin. Całkowita wartość projektu wyno-
si 134 750 zł z czego 121 275 zł będzie 
stanowiło wsparcie unijne. Pozyskane 
środki można wykorzystać, m.in. na 

opłacenie ekspertów, którzy pomo-
gą w opracowaniu lokalnego programu 
rewitalizacji. Dodatkowo gminy będą 
mogły skorzystać z pomocy powołane-
go przez lubelski Urząd Marszałkowski 
Zespołu ds. rewitalizacji. Jego członko-
wie będą spotykać się z samorządami 
i udzielać bezpłatnych porad jak również 
doradzać gminom w trakcie opracowy-
wania lub aktualizowania programów re-
witalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji 
będzie stanowił podstawę do ubiega-
nia się o pozyskanie środków z funduszy 
UE w zakresie działań rewitalizacyjnych. 
W chwili obecnej Gmina Bychawa nie 
posiada takiego dokumentu toteż nasze 
możliwości w tym zakresie są ograniczo-
ne. Jako cel stawiamy sobie stworzenie 
jak najbardziej dostosowanego do po-
trzeb mieszkańców dokumentu, dlate-
go już teraz zachęcamy wszystkie osoby 
zainteresowane do udziału w konsulta-
cjach społecznych. Najważniejszym ele-
mentem procesu rewitalizacji jest party-
cypacja społeczna oraz zaangażowanie 
mieszkańców, podmiotów publicznych, 
prywatnych oraz innych interesariuszy 
w przygotowaniu i realizacji programów 
rewitalizacyjnych. Działania takie mają 
być impulsem do wyprowadzania z kry-
zysu obszarów zdegradowanych. 
Wstępna koncepcja działań rewitaliza-
cyjnych w gminie Bychawa obejmuje 
centrum Miasta Bychawy wraz z malow-
niczym terenem dzielnicy „Podzamcze”.

Ten najbardziej newralgiczny fragment zostanie wyremontowany do koń-
ca lipca. Na drodze trwają intensywne prace, co czasem może powodować 
utrudnienia w ruchu. Ale już zostały zbudowane pobocza, dzięki czemu 
droga jest szersza.
„Kobyli Dół” przestaje straszyć i pozostanie tylko legenda. Pamiętacie? 
Podobno tam kiedyś przejezdnych straszył obcięty koński łeb! Tak parę lat 
temu napisał, w swojej pracy o przesądach i duchach w gminie Bychawa, 
bychawianin – Jacek Zarzycki.
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Z gościnnymi występami przyjechały zespoły ludo-
we z Wojcieszyna, Dołubowa, Drohiczyna, Fajsławic. 
Przybyła też do nas słynna w 2012 roku Jarzębina, 
czyli zespół ludowy z Paszenek. Wystąpiły zespoły 
z Ukrainy (Serpanok) oraz Białorusi (zespół tańca 
Spadczyna i wokalny – Rodniki). Wieczór zakończył 
koncert naszego zespołu z Bychawki Drugiej – Na 
Tak.

Szkoda tylko, że sobota (mimo wstępu wolnego) 
cieszyła się tak małą popularnością wśród miesz-
kańców Bychawy i gości.
Inaczej było w niedzielę 29 maja. O godz. 15.00 tłu-
my na stadion przyciągnął koncert zespołu Akcent 
i ulubieniec bychawskiej publiczności – Zenek 
Martyniuk. Gęściutko pod sceną było również po 
godzinie 18, gdy grał Long&Junior. O 21.00 bawił 
nas zespół Strachy na Lachy. Na scenie zaprezen-
towali się też wokaliści i tancerze z Bychawskiego 
Centrum Kultury oraz M-projekt z Lublina. 
W niedzielę byliśmy bardziej skoncentrowani na 
samych pierogach, których przygotowanych było 
kilkadziesiąt tysięcy. W konkursie na najsmaczniej-
sze pierogi zwyciężyły pierogi z serem i miętą, któ-
re przygotowało Stowarzyszenie „Nowoczesna go-
spodyni” ze Świdna w gminie Chodel. Na drugim 
miejscu się znalazły się pierogi smażone z rabar-
barem autorstwa Teresy Biziewskiej z wojewódz-
twa podlaskiego, zaś na trzecim pierogi z Gminy 
Szumowo (województwo podlaskie) nadziewane 
pokrzywą (!) i twarogiem.
Imprezę zakończył niesamowity pokaz sztucznych 
ogni.

mg/UM

�� Festyn W Krainie Pierogów – to nieformalne święto 
Bychawy i jej mieszkańców
To również okazja 
do odświeżania dawnych 
znajomości i zawierania 
nowych. Tak było i tym razem…

W Bychawie na zaproszenie Pana Burmistrza 
Janusza Urbana i Bychawskiego Centrum Kultury 
gościli uczestnicy I Ogólnopolskiego Zjazdu Dzieci 
Żołnierzy Wyklętych, który odbył się 20 lutego 
2016 r.
W sobotę i niedzielę w atrakcjach festynu brali 
udział p. Janusz Niemiec (syn Antoniego Żubryda), 
który przyjechał aż z Zielonej Góry, pan Krzysztof 
Bukowski (syn Edmunda Bukowskiego z wileńskiej 
AK) z małżonką panią Izą przyjechali z Warszawy. 
Gościliśmy również pana Adama Brońskiego (syna 
„Uskoka”, państwa Franczaków z Chełma (pan 
Marek jest synem „Lalka”), państwa Łukasików (syn 
„Rysia”) oraz panią Magdalenę Zarzycką-Redwan – 
prezes Stowarzyszenia Dzieci Żołnierzy Wyklętych.
Na zaproszenie Józefa Stanickiego przyjecha-
li przedstawiciele Fundacji „Łączka” pan Tadeusz 
Płużański – prezes i wiceprezes Beata Szymańska. 

Pan Płużański opowiadał o pracy fundacji, o eks-
humacjach prowadzonych przez zespół profesora 
Szwagrzyka. Do późnych godzin wieczornych mo-
gliśmy uczestniczyć w spontanicznym panelu dys-
kusyjnym, jak mówił pan Janusz Niemiec „wśród 
przyjaciół”, na posesji państwa Stanickich.
Takie spotkanie mogło odbyć się dzięki pomocy 
i życzliwości sponsorów. 
Niezawodną i jak zawsze szczodrą pomocą obdarzy-
ła nas prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
– pani Zofia Popławska. Dziękujemy pani Kamili 
Szwajkowskiej, właścicielce sieci sklepów „Jagoda”, 
państwu Dzwonowskim za przekazane nam pro-
dukty. Podziękowania kierujemy również do wła-
ścicieli sklepu „Bazarek” – państwa Igrasów.
Mamy nadzieję, że nadal będziecie Państwo tak 
szczodrze wspierać nasze działania, mające na celu 
aktywizację środowisk patriotycznych.
Było nam bardzo miło, że wszyscy zaproszeni go-
ście wypowiadali się o Bychawie w samych super-
latywach i sugerowali, że mają nadzieję na kolejną 
wizytę w naszym miasteczku.

Monika Kaproń

Pierogi 2016 – podziękowania 
dla sponsorów

�» Perła Browary Lubelskie
�» AdaChip Dorota i Adam Dyś
�» Global Ubezpieczenia Krzysztof Szafranek
�» Bank Pekao Oddział w Bychawie
�» Biel Hydra Jolanta i Mariusz Bieleccy
�» AutoCentrum Auto Szlif Katarzyna i Mariusz 

Grodzińscy
�» PKO Bank Polski Oddział w Bychawie
�» P.W. Mar – Jola Mariola i Tomasz Widerlik
�» P.W. WAT Mariola i Tomasz Widerlik
�» Car Gaz I Sławomir Mazurek
�» Full Gas Jarosław Jakubowski
�» Ab TRANS
�» CHWILÓWKI
�» Petro Mart 
�» Bar u Saszy
�» Elgor
�» Kasa Stefczyka w Bychawie
�» Piekarnia EMARK Grażyna i Marek Juryccy
�» Pro Agro Jan Rząd 

�» Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie
�» Savona
�» Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 

w Bychawie 
�» Metalbet
�» OSK Krynio Marcin Kryk
�» Tradycyjne Wędliny od Kuśmierza
�» As-Gas 
�» Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 
�» Hurtownia Lenart
�» SP ZOZ w Bychawie
�» Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie
�» Juella
�» Zakład Mięsny w Krzczonowie
�» Zakrzowiak
�» Auto-Mar Andrzej Migryt
�» Piekarnia R. i J. Kowalscy
�» Budmar Marek Pijas
�» Tadeusz Gajur

�� Za nami największa, 
rzec można – flagowa 
impreza w Bychawie 
– Pierogi. W tym 
roku po raz pierwszy 
od dziesięciu lat 
bawiliśmy się 
przez dwa dni.

W sobotę 28 maja spotkaliśmy się na kulinarnym 
szlaku wschodniej Polski. Na stoiskach można było 
kupić przeróżne pyszności z trzech województw – 
lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego: wędliny 
tradycyjne, oleje tłoczone na zimno, wyroby cukier-
nicze (m.in. sękacze i mrowiska), miody, zioła, sery, 
a także rękodzieło: ceramikę, wyroby z gliny, rzeźby 
ludowe, własnoręcznie wykonywane zabawki, bi-
żuterię artystyczną… W Bychawie zaprezentowało 
się ponad 70 wystawców, którzy m.in. przyjechali 
do nas z tak odległych miejscowości jak: Jarosław, 
Dukla, Stalowa Wola, Pilzno, Koryciny, Suwałki.
W konkursie na najlepszy smak wschodu I miejsce 
zajęły pierogi wigierskie Teresy Biziewskiej (woj. 
podlaskie), II miejsce – sery domowe Leda Ser 

z Woli Krawickiej (podkarpackie), III miejsce – pie-
rogi z farszem mięsnym z naszego Krzczonowa.
W konkursie oceny stoisk zwyciężył przepięk-
ny Ziołowy Zakątek z Korycin, II miejsce za-
jął Tymiankowy Smak z Fajsławic, III miejsce – 
Stowarzyszenie Dolina Strugu.
Na scenie zaś było również mocno folklorystycz-
nie. Imprezę rozpoczął występ grupy tanecz-
nej z Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej. 

Pierogi na kulinarnym szlaku Polski wschodniej
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�� Zlikwidowano 
kilkanaście dzikich 
wysypisk śmieci

W dn. 8-17 czerwca 2016 r. Gmina Bychawa 
zrealizowała zadanie z zakresu ochrony zie-
mi pod nazwą Likwidacja dzikich wysypisk od-
padów komunalnych zlokalizowanych na tere-
nie Gminy Bychawa, zgodnie z umową zawartą 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Śmieci uprzątnięto w Skawinku, Urszulinie, 
Starej Wsi Pierwszej, Woli Dużej-Kolonii, 
Wincentówku, Gałęzowie-Kolonii Pierwszej, 
Kowersku, Łęczycy, Podzamczu, przy dro-
dze między Gałęzowem-Kolonią Pierwszą 
a Leśniczówką oraz w Bychawie przy ulicach 
Reymonta i Wyspiańskiego. Zebranych zostało 
łącznie 5 ton odpadów komunalnych, które zo-
stały przekazane do Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych w Bełżycach.

�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane ze sprawozdania 
z pracy Burmistrza Bychawy 
w dniach od 29 kwietnia do 27 
czerwca 2016.

�» 29 kwietnia 2016 r. – spotkanie organizacyjne z dyrek-
torami, kierownikami jednostek podległych oraz insty-
tucji w sprawach organizacyjnych Festynu „W Krainie 
Pierogów”; podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim 
w Lublinie umowy na modernizację infrastruktury 
szkolnej i sportowej na terenie miasta Bychawa;
�» 1 maja 2016 r. – udział w obchodach Dnia Strażaka 

w OSP w Bychawce Pierwszej;
�» 3 maja 2016 r. – udział w uroczystych obchodach 

Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja;
�»  4 maja 2016 r. – wizyta w Pracowni Planistycznej 

EKOPLAN w sprawie projektu zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Bychawa;
�» 5 maja 2016 r. – udział w obchodach Dnia Godności 

osób Niepełnosprawnych zorganizowanych przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie oraz 

udział w zebraniu wiejskim sołectwa Gałęzów w spra-
wie rozważenia możliwości sprzedaży stawów;
�» 6 maja 2016 r. – wspólne czytanie z uczniami klas 

trzecich Szkoły Podstawowej w Bychawie pod hasłem 
„Znani bychawianie czytają dzieciom”;
�» w dniach od 7 czerwca do dnia 10 czerwca 206 r. – 

delegacja zagraniczna do Prużan na Białorusi w celu 
omówienia kierunków współpracy międzynarodowej;
�» 12 maja 2016 r. – udział w seminarium pod tytułem 

„Dotacje dla przedsiębiorczych” zorganizowanym 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz posie-
dzenie w sprawie omówienia protokołu kontroli prze-
prowadzonej w Gimnazjum nr 1 w Bychawie;
�» 17 maja 2016 r. – spotkanie z dyrektorem Banku PKO 

BP w sprawie inwentaryzacji budynku, w której gmina 
posiada współwłasność;
�» 18 maja 2016 r. – przyjęcie delegacji z Włoch – przed-

stawicieli z Firmy SFOGGIA, poszukujących terenów 
inwestycyjnych pod produkcję maszyn rolniczych;
�» 20 maja 2016 r. – udział w Walnym Posiedzeniu 

Członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół 
Lublina”;

�» 24 maja 2016 r. – uczestnictwo w konferencji prasowej 
w Urzędzie Marszałkowskim, dotyczącej promocji gmi-
ny, związanej z kiermaszem produktów tradycyjnych 
i regionalnych oraz Festynu „W Krainie Pierogów”;
�» 28-29 maja 2016 r. – udział w dwudniowym Festynie 

„W Krainie Pierogów” połączonym z kiermaszem „Na 
kulinarnym szlaku wschodniej Polski” zorganizowanym 
między innymi przez Gminę Bychawa i Bychawskie 
Centrum Kultury z udziałem trzech województw – lu-
belskiego, małopolskiego i podkarpackiego;
�» 2 czerwca 2016 r. – udział w Ogólnopolskiej 

Samorządowej Debacie Oświatowej w Warszawie;
�» 3 czerwca 2016 r. – spotkanie wewnętrzne z kierow-

nictwem Urzędu i związkami zawodowymi w spra-
wie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych;
�» 4 czerwca 2016 r. – udział w rozpoczęciu Wyścigu 

Kolarskiego Lekarzy zorganizowanym przez Lubelską 
Grupę Kolarską; 
�» 8 czerwca 2016 r. – spotkanie z Firmą SUPRA BROKERS 

w sprawie przeprowadzenia bezpłatnego audytu ubez-
pieczeniowego, dotyczącego mienia gminnego;

��W Komunikacji i Geodezji zapłacisz kartą
W Wydziale Komunikacji, 
Transportu i Drogownictwa 
oraz Wydziale Geodezji 
Starostwa Powiatowego 
oraz w ich filiach zostały 
uruchomione terminale 
płatnicze. 

Od teraz będzie można dokonywać opłat, z wy-
łączeniem opłaty skarbowej, przy użyciu karty 
płatniczej bezpośrednio na niektórych stanowi-
skach pracy w ww. wydziałach, a nie jak było do 
tej pory tylko w kasie Starostwa Powiatowego 
w Lublinie. 
Terminale płatnicze umożliwią dokonanie opłat 
m.in. za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestra-
cyjnego oraz wypisów, wyrysów i kopii doku-
mentów z zasobu geodezyjnego. Oczywiście, nie 
jest to jedyna forma płatności, gdyż dotychczaso-
wa gotówkowa w kasie Starostwa jest nadal do-
stępna dla wszystkich klientów.
Płatność kartą w Filiach Wydziału Komunikacji, 
Transportu i Drogownictwa – Bychawie obciążo-
na jest opłatą manipulacyjną, którą ponosi klient. 
Natomiast płatności w Filii Wydziału Geodezji – 
w Bychawie, będą dokonywane bez dodatko-
wych opłat.
Różnica w kwestii prowizji wynika z faktu, iż do-
stawcą terminali są dwie różne firmy. Państwowa 
Wytwórnia Papierów Wartościowych, która jest 
jednym z dostawców usługi pobiera opłatę ma-
nipulacyjną w wysokości 2 zł, natomiast drugi 
dostawca – bank – opłat nie pobiera. Biorąc pod 

uwagę fakt, że już nie będzie trzeba iść do ban-
ku lub na pocztę, załatwiając sprawy w Bychawie 
powyższa kwota wydaje się nie być dużym 
wydatkiem. 
Ponadto informujemy, że na stronie info-car.pl/
infocar/wykaz-uslug istnieje możliwość dokona-
nia opłaty przelewem/kartą płatniczą za wyda-
nie prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego 
oraz uzyskania szczegółowych informacji o całym 
procesie wydawania uprawnień do kierowania 
pojazdami.

Starostwo pracuje dłużej
Od 1 czerwca 2016 r. we wtorki zostały wydłu-
żone godziny pracy od 7.00-17.00, tak aby miesz-
kańcy „przed pracą” czy „po pracy” mogli m.in. 
złożyć wniosek, odebrać decyzję, prawo jazdy czy 
dowód rejestracyjny, a także uzyskać informację 
nt rozpatrywanej sprawy. 
Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązania 
będą dużym udogodnieniem dla naszych klien-
tów oraz zwiększą ich komfort obsługi.

Jolanta Skiba, 
naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Lublinie

�» 9 czerwca 2016 r. – udział w Walnym Zgromadzeniu 
Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
sp. z o.o. w Bychawie;
�» 10 czerwca 2016 r. – udział w posiedze-

niu Zgromadzenia Wspólników Zakładu 
Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi 
w Bełżycach;
�» 11 czerwca 2016 r. – Gminny Zjazd Ochotniczych 

Straży Pożarnych, na którym został wybrany nowy 
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
�» 13 czerwca 2016 r. – spotkanie z przedstawicielami 

bychawskich wspólnot mieszkaniowych w sprawie nie-
właściwej segregacji odpadów komunalnych;
�» 16 czerwca 2016 – wręczenie nagród laureatom 

Gminnego Konkursu Matematycznego; posiedzenie 
Burmistrza Bychawy, zapoznanie się z dokumenta-
mi: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok 
i Stan przygotowań inwestycji gminnych oraz spra-
wozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy 
Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go za rok 2015. Podczas posiedzenia przyjęto uchwały 
w sprawach:

�� odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycz-
nej na rzecz Gminy Bychawa, 
�� wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym pra-
wem rzeczowym części nieruchomości niezabudowa-
nej położonej w Bychawie, gmina Bychawa,
�� wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części 
nieruchomości,
�� wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części 
nieruchomości,
�� zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz usta-
lenia jej przebiegu,
�� obciążenia służebnością przesyłu nieruchomo-
ści oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka 
nr 413/5 położona w Bychawie przy ul. Piłsudskiego, 
działka nr 414 położona w Bychawie przy ul. Rynek, 
działka nr 651 położona w Bychawie – ul. Polna oraz 
działka nr 657/2 położona w Bychawie przy ul. Polnej, 
obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
�� obciążenia służebnością gruntową nieruchomości po-
łożonych w Bychawie przy ul. Budnego oznaczonych 
ewidencji gruntów jako działki numer: 36/3 i 36/5 po-
łożonych w obrębie nr 1 - Bychawa Miasto,
�� uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Bychawa,

�� określenia szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów,
�� zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
�� zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
�� udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej 
Samorządowi Powiatu Lubelskiego.
�» 21 czerwca 2016 r. – objazd gminy, celem przeglądu 

zniszczeń powstałych w wyniku gwałtownych burz 
w dniach 17 i 20 czerwca;
�» 21 czerwca 2016 r. – udział w zakończeniu roku 

szkolnego w Szkole Podstawowej w Bychawce oraz 
imprezie kulturalno-sportowej Letnie kino w Alei 
Kasztanowej”w Zaraszowie;
�» 27 czerwca 2016 r. – wizja lokalna z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w sprawie budowy przystanku autobu-
sowego przy ul. Podwale.

Informujemy również, że w dniu 29 kwietnia w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie został przeprowadzony przez au-
dytora z Firmy TUVRhenland drugi audyt w nadzorze ISO 
9001:2008, dotyczący usług publicznych świadczonych 
przez administrację samorządową szczebla gminnego. 
Wynik audytu jest pozytywny.

�� 17 maja 2016 r. 
w Szkole Podstawowej 
w Bychawie odbył się 
XVI Gminny Konkurs 
Matematyczny.

W konkursie brali udział uczniowie klas piątych 
i szóstych ze wszystkich szkół podstawowych na-
szej gminy. W pierwszym etapie uczniowie rozwią-
zywali osiem zestawów zadań konkursowych. Do fi-
nału zakwalifikowało się 34 uczniów. Spośród tych 
uczniów wyłoniono laureatów, którzy w zawodach 
finałowych uzyskali 80 % punktów możliwych do 
zdobycia.
Celem konkursu było umożliwienie uczniom wy-
kazania się bystrością i wszechstronnością umy-
słu w rozwiązywaniu różnorodnych zadań mate-
matycznych oraz konfrontacji własnych osiągnięć 
z osiągnięciami rówieśników i umożliwienie odnie-
sienia sukcesu na szczeblu gminnym.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody: tablety, smartwatche oraz torby ze zdjęciem 
Bychawy.
Za przygotowanie uczniów do konkursu Burmistrz 
wręczył również podziękowania dla nauczycie-
li: Krystynie Kunie, Zenobii Rusinek, Zbigniewowi 
Maksimowi, Beacie Zarębie, Elżbiecie Kozioł 
i Barbarze Balwierz.
Oto zwycięzcy konkursu:

I miejsce
�» Aleksandra Zych kl. V a SP w Bychawie
�» Karolina Kozioł kl. V SP im. Zofii Przewłockiej w Woli 

Gałęzowskiej
�» Malwina Sarzyńska kl. VI SP w Zaraszowie

II miejsce
�» Mateusz Furgał kl. V SP w Zaraszowie
�» Mateusz Borowski kl. V a SP w Bychawie
�» Kinga Kłos kl. VI Szkoła podstawowa im. Kajetana 

Koźmiana w Bychawce
�» Michał Sapuła kl. VI SP w Starej Wsi
�» Wiktor Długoszek kl. VI b SP w Bychawie

III miejsce
�» Rafał Nowakowski kl. V SP im. Zofii Przewłockiej 

w Woli Gałęzowskiej

konkursy pod patronatem burmistrza

Mocarze matematyki

Wyróżnienia:
�» Gabriela Golik kl. V a SP w Bychawie
�» Paulina Sulowska kl. V b SP w Bychawie
�» Nadia Niedźwiadek kl. V d SP w Bychawie
�» Gabriela Dziurda kl. V c SP w Bychawie
�» Kacper Dudek kl. VI SP w Bychawie
�» Małgorzata Krusińska kl. VI SP im. Kajetana 

Koźmiana w Bychawce
�» Zuzanna Dyś kl. VI a SP w Bychawie
�» Hubert Nowakowski kl. VI SP im. Zofii Przewłockiej 

w Woli Gałęzowskiej.

Burmistrz Bychawy 
serdecznie gratuluje laureatom i życzy dalszych 

sukcesów.
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�� Bychawa na debacie 
Konwencji ONZ o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych

O udziale w debacie dotyczą-
cej Konwencji ONZ o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych 
przedstawicieli Bychawskiego 
Stowarzyszenia „PODKOWA” 
i Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie.
Zdrowie jest dla wielu z nas 
najwyższą wartością, jednak 
ciesząc się dobrym zdrowiem 
tak naprawdę nie zastanawia-
my się jak wygląda świat oso-
by dotkniętej niepełnospraw-
nością . Nie mając w swoim 
otoczeniu osoby niepełno-
sprawnej nie mamy świado-
mości z jak wieloma trudno-
ściami boryka się ona na co 
dzień. Tymczasem przez wiele 
lat nikt się nie zajmował pro-
blemem niepełnosprawności 

dopiero Konwencja o prawach 
osób niepełnosprawnych ONZ 
przyjęta w 2006 roku dla kilku-
set milionów osób niepełno-
sprawnych na świecie przynio-
sła początek zmian ku lepszej 
przyszłości. Dochodzenie do 
tego momentu trwało blisko 
pół wieku i polegało na stop-
niowych zmianach w podejściu 
do zjawiska niepełnosprawno-
ści. Jednocześnie zmieniała się 
świadomość samych osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin. 
Osoby niepełnosprawne zdo-
bywały coraz większe obsza-
ry życia, wychodząc z „izolacji 
medyczno-opiekuńczego mar-
ginesu” ku pełniejszemu uczest-
nictwu w życiu społecznym. 
Równocześnie wzmacniane 

�� Nowe 
i odnowione 
produkty OSM 
Bychawa
W miesiącu maju 
w sprzedaży pojawił 
się nowy produkt 
Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej 
w Bychawie – jogurt 
naturalny. Śmietana 
z Bychawy otrzymała 
zaś nowe opakowanie. 

Na półkach sklepowych oferowana jest 
bardzo szeroka gama różnego rodza-
ju jogurtów od naturalnych, typu grec-
kiego po smakowe i owocowe. Jogurty 
cenione są ze względu na swoje walory 
smakowe, składniki odżywcze oraz sze-
roką gamę wykorzystania.
Chcieliśmy, aby nasz produkt wyróżniał 
spośród innych. Do jego produkcji uży-
to, oprócz mleka, maślankę uzyskaną 
z produkcji masła, stąd nazwa jogurt na-
turalny z maślanką. 
Jest to produkt w 100 % naturalny a ma-
ślanka zwiększa dodatkowo jego war-
tość odżywczą. Nie zawiera żadnych do-
datków konserwujących, stabilizujących 
oraz cukru. Wyróżnia się delikatnym ła-
godnym smakiem i lekko gęstą konsy-
stencją oraz małą zawartością tłuszczu 
1,5 %.
Produkt wyróżnia się wygodnym este-
tycznym opakowaniem, elegancją bieli 
z dominacją niebieskiego, zachęca do 
sięgnięcia na półkę. 

Dział Marketingu OSM Bychawa

�� Bychawa przygotowała 
dla dzieci kilka ofert 
wakacyjnych. Trwają 
jeszcze Wakacje 
z Bogiem prowadzone 
przy parafii. 
1 sierpnia rozpoczną 
się półkolonie z KRUS 
oraz zajęcia wakacyjne 
Wakacje z kulturą 
(BCK). Klub „Granit” 
zabierze młodzież na 
obóz do Krasnobrodu, 
zaś biblioteka w Starej 
Wsi – do Krainy Sto 
Piątej Tajemnicy.

Półkolonie z KRUS w dn. 1-11 
sierpnia dla dzieci od 6 do 14 lat

Zapraszają: Burmistrz Bychawy wraz 
ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Gminy 
Niemce.

W programie:
Wycieczka do Kazimierza Dolnego – rejs statkiem, 
słoneczny Wrotków – kompleks zjeżdżalni wod-
nych, wycieczka do parku labiryntu i miniatur, ba-
sen, gry zespołowe z animatorem sportu, zajęcia 
artystyczne w Bychawskim Centrum Kultury, fe-
styn rodzinny.

Gwarantujemy:
Opiekę kadry pedagogicznej, transport, ubezpie-
czenie, program kulturalno-oświatowy, śniadanie, 
obiad. 

Odpłatność:
�» dla dzieci, których co najmniej jeden rodzic jest 

ubezpieczony w KRUS – 100 zł/os.
�» dla pozostałych dzieci – 450 zł/os.
�» liczba miejsc ograniczona (40), decyduje kolejność 

zgłoszeń
�» informacji udzielają oraz zapisy przyjmują pracow-

nicy Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Bychawie tel. 815 660 004.

Wakacje z kulturą (BCK) 
w dniach  1-12 sierpnia 
dla dzieci od 7 do 14 lat
Zapraszają: Burmistrz Bychawy, Bychawskie 
Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bychawie

W programie:
Zabawy animacyjne, warsztaty taneczne, zabawy 
na świeżym powietrzu, projekcje bajek, warsztaty 
teatralne, warsztaty plastyczne, pogaduchy, labo-
ratoria wiedzy wiedza w formie zabawy, wyciecz-
ka do parku labiryntów i parku miniatur, wyjazd na 
basen, wyjazd do parku linowego, parku kreatyw-
nego, wioski indiańskiej, dmuchane zamki, wspól-
ne ognisko.

Odpłatność:
Koszt 100 zł osoba/turnus.

Gwarantujemy:
�» zajęcia w godz. 8.00-13.00 (w przypadku dni wyjaz-

dowych możliwe zmiany godzin)
�» zapewniamy napoje i drożdżówki, pozostałe wyży-

wienie we własnym zakresie uczestnika
�» opłacamy ubezpieczenie oraz bilety wstępu
�» liczba miejsc ograniczona (40), decyduje kolejność 

zgłoszeń
�» zapisy w sekretariacie Bychawskiego Centrum 

Kultury.

zapach wakacji

1356 dzieci i młodzieży z naszej gminy ma wakacje

były wartości demokratyczne, 
więcej uwagi zaczęto poświę-
cać prawom człowieka w wymia-
rze osobowym, rodzinnym, lokal-
nym, regionalnym, krajowym, jak 
i międzynarodowym. W rezulta-
cie została opracowana i przyjęta 
Konwencja ONZ o Prawach osób 
Niepełnosprawnych która ratyfiko-
wana została przez Polskę we wrze-
śniu 2012 r. Celem Konwencji jest 
właśnie ochrona i zapewnienie peł-
nego i równego korzystania z praw 
człowieka i podstawowych wolno-
ści przez osoby z niepełnospraw-
nościami na równi z innymi oby-
watelami. 1 marca 2016 r. Polskie 
Forum Osób Niepełnosprawnych 
(PFON) wraz z czterema partnera-
mi rozpoczęło realizację projektu 
„Wdrażanie Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych – wspól-
na sprawa”, w którym wiodącym 
działaniem prowadzonym w 2016 
r. jest seria środowiskowych debat 
doradczo-programowych, które 

odbywały się w dziesięciu środowi-
skach osób z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności, m.in. w Lublinie 
25 maja, odbyła się debata dotyczą-
ca osób z zaburzeniami psychiczny-
mi. Uczestniczyli w niej przedstawi-
ciele Bychawskiego Stowarzyszenia 
„PODKOWA”, a jednocześnie pra-
cownicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie wraz 
z uczestnikiem, jako doradcy pro-
gramowi, reprezentujący środo-
wisko osób z problemami zdrowia 
psychicznego. Ważną rola było 
wypowiedzenie się wraz z innymi 
przedstawicielami instytucji działa-
jących w tym obszarze jak również 
z osobami niepełnosprawnymi, na 
temat sytuacji, potrzeb, doświad-
czeń i dążeń osób z problemami 
zdrowia psychicznego w Polsce. 
Było to dla nas bardzo cennym do-
świadczeniem. Miejmy nadzieję, że 
działania te były nie tylko okazją do 
wymiany doświadczeń, ale przyczy-
nią się do poprawy sytuacji osób 

niepełnosprawnych, która w dal-
szym ciągu wymaga zmian i do-
skonalenia. Zmiany te są koniecz-
ne nie tylko w prawach, świadcze-
niach, architekturze, urzędach, 
instytucjach ale przede wszyst-
kim w naszej mentalności – po-
stawach do osób niepełnospraw-
nych, szczególnie jeśli chodzi o nie-
pełnosprawność psychiczną, dla 
których największą do pokonania 
barierą są negatywne stereoty-
py i uprzedzenia. Akceptacja i to-
lerancja to postawy które mogą 
przynieść także duże zmiany jeśli 
chodzi jakość życia osób dotknię-
tych niepełnosprawnością, o które 
apelujemy do mieszkańców naszej 
społeczności lokalnej jako przed-
stawiciele Środowiskowego Domu 
i Bychawskiego Stowarzyszenia 
„PODKOWA” działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 

Justyna Siek-Jacak, 
Renata Krusińska

�� Nasi sołtysi 
na Pikniku Sołtysów
Delegacja ponad dwudziestu 
sołtysów z naszej gminy 
wzięła udział w czwartym 
Pikniku Sołtysów w Leścach 
pod Garbowem.

Delegacja wróciła z kilkoma nagrodami. Sołtys 
Bychawki Drugiej Kolonii p. Regina Flis otrzymała 
II miejsce za przepyszny tort czekoladowy z owo-
cami w konkursie kulinarnym Ciasto Sołtyski, zaś 
p. Maria Kostruba z Kolonii Olszowiec – wyróżnie-
nie za babeczki z owocami. Sołtys Bychawki Drugiej 
p. Krzysztof Batyra zajął I miejsce w konkursie kuli-
narnym na Wędzonkę Sołtysa. Gratulacje!
Spotkanie zostało zorganizowaną przez Lokalną 
Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu 
Lubelskiego.

�� Bychawianie najlepsi w Powiecie!
II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Lubelskiego odbył się 22 maja 2016 r. 
w Bychawie na boiskach ZS i KS 
Kwiatkowskiego oraz Gimnazjum nr 1. 
Do walki przystąpiło 8 drużyn, 3 re-
prezentacje gminy Głusk, po jednej 
z Wojciechowa, Wysokiego, Borzechowa, 
Jabłonnej i Bychawy. Do fnału na gmin-
nym „Orliku” dotarły Jutrzenka (Głusk), 
Wysocznaka (Wysokie), Progres Jabłonna 
i Perła Bychawa. Widzów można było na 
palcach policzyć (a szkoda, bo poziom dru-
żyn był bardzo wysoki, a sportowe widowi-
sko wspaniałe). Trzecie miejsce z powodu 
remisu w regulaminowym czasie gry usta-
lono w rzutach karnych i przypadło ono za-
wodnikom z Progresu Jabłonna (3:1).
W finale spotkały się drużyny FC Perła 
Bychawa i Wysoczanka Wysokie. 
„Gospodarze” nie popisali się przysłowio-
wą „polską gościnnością”, ale zabłysnęli 
formą i umiejętnościami piłkarskimi i po-
konując reprezentantów gminy Wysokie 
2:0. Na tym jednak nie poprzestali i puchar 
„Old-boya” zgarnął najstarszy na boisku 

członek ekipy FC Perły – Mieczysław Tracz 
(dodatkowo strzelec pięknej bramki w eli-
minacjach), a puchar „Dla najlepszego za-
wodnika turnieju” padł łupem kolejne-
go członka bychawskiego teamu - Rafała 
Szwałka. 
Puchary i nagrody jak przystało na funda-
tora wręczał Starosta Lubelski – Pan Paweł 
Pikula, który większość meczy śledził na 
żywo, dopingując aktywnie walczące dru-
żyny. Puchary „Old-boy” i „najlepszego 
zwodnika” ufundował Burmistrz Bychawy 
– p. Janusz Urban, a jedynym sponsorem 
spoza samorządu była piekarnia Emark – 
Państwa Juryckich ze Starej Wsi Pierwszej. 
Fundatorom, sponsorowi i udostępnia-
cym nam swoje obiekty dyrektorom szkół 
w imieniu Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
wokół Lublina” i zawodników serdecznie 
dziękujemy. Szczególnie ciepło dziękuje-
my dyrektorowi Bychawskiemu Centrum 
Kultury Piotrowi Gębie za zapewnienie 
oprawy muzycznej i gastronomicznej.

Artur Płaza z LGD KwL
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Burza, która przeszła 
przez południową 
część naszej gminy 
w poniedziałkowe 
popołudnie 20 czerwca 
spowodowała 
zniszczenia 
w 43 gospodarstwach.

Nawałnica uszkodziła dachy i konstrukcje w 73 bu-
dynkach, przeważnie stodołach i budynkach gospo-
darczych. Zostało też poważnie uszkodzonych kil-
ka domów. Największe straty ponieśli mieszkańcy 
Woli Gałęzowskiej i Kolonii, ale są również szkody 
w Gałęzowie i Skawinku. Rozmiar poprzeczny wiru 
wyniósł około 500 metrów. Wichurze towarzyszył 
niespotykanej do tej pory wielkości grad, nawet 
najstarsi mieszkańcy mówią, że takiego jeszcze nie 
widzieli.
Zdaniem niektórych użytkowników profilu facebo-
okowego Lubelscy Fani Burz, zjawisko, które przeszło 
przez Wolę Gałęzowską nie było trąbą powietrzną 
(tornadem), a microburstem, inaczej nazywanym „za-
paścią chmury”. Różnica między tymi zjawiskami po-
lega na kierunku przepływu powietrza. W przypadku 
tornada wiatr wiruje wokół osi pionowej w górę, zaś 
podczas microburstu spada z olbrzymią siłą w dół. 
Szczątki wówczas układają się w linii prostej. Ze zdjęć 
wykonanych z drona w Woli Gałęzowskiej, widać pro-
sty (nie skrętny jak zazwyczaj przy trąbie) układ poła-
manych drzew. 
Mieszkańców poszkodowanych miejscowości odwie-
dziła komisja szacująca straty. 

Skutki niszczycielskiego wiatru w Woli Gałęzowskiej

�� Nagroda od ministra dla naszego strażaka Bogdana Tylusa
Aspirant sztabu Bogdan Tylus, 
dowódca zmiany w bychawskiej 
Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej 
otrzymał nagrodę od Ministra 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Znalazł się w gronie 32 funkcjonariuszy PSP z ko-
mend z całego kraju, którzy otrzymali nagrody za ak-
tywną postawę i zaangażowanie podczas usuwania 
skutków burz i nawałnic, które przeszły nad Polską 
w czerwcu. Tak się złożyło, że p. Bogdan Tylus był na 
służbie zarówno podczas piątkowej burzy 17 czerw-
ca, jak i trzy dni później w poniedziałek. Jako kie-
rownik zmiany, z racji zajmowanego stanowiska 

służbowego uczestniczył i koordynował usuwanie 
skutków tych zdarzeń. A było co robić.
Teren działania bychawskiej jednostki straży pożarnej 
to sześć gmin powiatu lubelskiego. Pierwsza burza, 
w piątek, oprócz szkód w naszych wsiach – Olszowcu, 
Olszowcu Kolonii, Woli Dużej, Woli Dużej Kolonii – 
największe starty poczyniła w gminach Strzyżewice 
i Jabłonna. Wówczas bychawscy strażacy otrzymali 
wezwania aż do 24 zdarzeń. Trzy dni później straża-
cy pracowali podczas usuwania skutków i zabezpie-
czenia uszkodzonych budynków przez burzę w Woli 
Gałęzowskiej i Kolonii Woli Gałęzowskiej. Niemalże 
w tym samym czasie odebrali zgłoszenia o dziewięt-
nastu zdarzeniach.
Jaka jest kolejność interweniowania w takiej gorącej 
sytuacji? O tym decyduje stanowisko kierowania PSP 
w Lublinie zazwyczaj wg kolejności zgłoszeń lub za-
grożenia, które występuje. Podczas ostatnich burz 

były sytuacje, że strażacy musieli najpierw usunąć 
powalone drzewa, aby był możliwy dojazd do po-
szczególnych zdarzeń.
W akcjach wzięły udział trzy samochody bojowe (dwa 
gaśnicze i jeden z podnośnikiem) PSP w Bychawie 
oraz sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
(Stara Wieś Druga, Wola Gałęzowska, Gałęzów, 
Olszowiec, Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga). 
20 czerwca na teren naszej gminy zostały rów-
nież dysponowane jednostki OSP z terenu gmin 
Strzyżewice i Niedrzwica Duża, co świadczy o wiel-
kiej skali zdarzeń.
Bogdan Tylus podkreśla wielkie zaangażowanie 
wszystkich strażaków podczas akcji, zarówno zawo-
dowych – PSP, jak i ochotniczych – OSP. Działania 
przy usuwaniu zdarzeń trwały do późnych godzin 
nocnych. Pracowało przy nich 8 zawodowych funk-
cjonariuszy oraz około 80 strażaków – ochotników.

Trzeba zauważyć, że profesjonalną postawę Bogdana 
Tylusa dostrzegł i do nagrody zgłosił jego dowódca 
JRG PSP w Bychawie p. Ryszard Krzyszczak. Z tere-
nu województwa lubelskiego, takie nagrody otrzy-
mało tylko trzech strażaków. Uroczystość wręcze-
nia nagród zasłużonym strażakom miała miejsce 
28 czerwca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Nagrody wręczył minister – 
p. Mariusz Błaszczak. 
Uwaga! Wyróżnienie oprócz wymiaru prestiżowego, 
ma również charakter finansowy, niestety w jakiej 
skali, tego sam nagrodzony jeszcze nie wie. Życzymy 
miłej niespodzianki!

Monika Głazik/UM
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�� Spotkanie 
z „urodzoną 
na Zamku”

8 czerwca w galerii Bychawskiego Centrum Kultury 
odbyło się spotkanie edukacyjne z p. Magdaleną 
Zarzycką-Redwan, główną bohaterką filmu do-
kumentalnego TVP „Urodzona na Zamku” 
w reż. B. Rawicza. Spotkanie połączone z projekcją 
ww. filmu zostało zorganizowane przez bychawskie 
środowisko patriotyczne. Wzięła w nim udział mło-
dzież z ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego oraz Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie.
Magdalena Zarzycka-Redwan ur. się w 1949 roku, 
jako dziecko Stefanii i Władysława Zarzyckich, więź-
niów politycznych w więzieniu na Zamku w Lublinie. 
Bohaterka, która przeżyła dzięki pomocy innych 
więźniarek, spędziła na Zamku pierwsze lata swo-
jego życia. Jej matkę zakatowano w śledztwie, a oj-
ciec przebywał w innym więzieniu, skazany za dzia-
łalność w organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN). 
Wychowana w domu dziecka, dorastająca jako 
„dziecko bandytów”, później przez wiele lat ukry-
wała swoje pochodzenie.
„Urodzona na Zamku” stanowi filmową lekturę 
obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych te-
matyką Żołnierzy Wyklętych (Niezłomnych). Do 
obejrzenia na YouTube. Polecamy!
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Bogdan tylus w skromnym drugim rzędzie. 

MIESZKAŃCY 
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Było trochę mokro, ale wesoło, czyli Dziecięca Bychawa 2016
Za nami kolejna edycja 
Dziecięcej Bychawy – gminnej 
imprezy z okazji Dnia Dziecka 
i rozpoczęcia wakacji. W tym 
roku pogoda nie była dla nas 
zbyt łaskawa. 

Impreza rozpoczęła się o godzinie 15.30 w tem-
peraturze 35 stopni Celsjusza. Około godziny 
16.30 zabawę przerwały obfite opady deszczu. 
Na szczęście ulewa nie potrwała zbyt długo, zro-
biło się chłodniej, a do parku za kościołem zaczę-
li przybywać chętni do korzystania z darmowych 
dmuchanych zamków i zjeżdżalni, waty cukro-
wej, popcornu, ciasteczek, kiełbasek. Ze względu 
na pogodę nie odbyły się zaplanowane gry i za-
bawy z animatorami oraz gra terenowa. Jednak 
imprezę uznajemy za bardzo udaną i serdecznie 
dziękujemy wszystkim obecnym. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do sponsorów, którzy 
wsparli Bychawskie Centrum Kultury w organiza-
cji imprezy. 

Dziękujemy:
�» AutoCentrum Auto Szlif Katarzyna i Mariusz 

Grodzińscy
�» AdaChip Dorota i Adam Dyś
�» P.W. Mar-Jola Mariola i Tomasz Widerlik
�» P.W. WAT Mariola i Tomasz Widerlik
�» Biel Hydra Jolanta i Mariusz Bieleccy
�» OSK Krynio Marcin Kryk

�» P.W. FAMI Michał Famielec
�» Pro-Agro Jan Rząd
�» Car Gaz Sławomir Mazurek

Za organizację imprezy Burmistrz Bychawy serdecz-
nie dziękuje dyrekcji i pracownikom Bychawskiego 
Centrum Kultury oraz Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie.

�� To będzie nasze 
miejsce spotkań, 
ale zapraszamy też 
strudzonych turystów 
– mówią mieszkańcy 
Bychawki Drugiej-
Kolonii.

Efekt kilku miesięcy pracy, nakładów finansowych 
i wielu starań mieszkańców jest przepiękny – drew-
niana wiata z miejscami dla kilkunastu osób, po-
mysłowy grill-żuraw, ognisko, ławeczka, dwie huś-
tawki, nawet przenośny kran i toaleta. I w głowach 
jeszcze wiele różnych pomysłów na zagospoda-
rowanie tej pięknej przestrzeni nad Kosarzewką, 
m.in. na boisko do piłki plażowej.
Podczas otwarcia w dn. 2 lipca symbolicznie prze-
cięto wstęgę, otwierając tym samym bramę do 
swojego małego świata odpoczynku i relaksu. 
Oficjalne otwarcie tego miejsca odbyło się w prze-
sympatycznej atmosferze. Był szampan, dwa tor-
ty i mnóstwo smakowitości przygotowanych przez 

Nasze Zacisze – nowe miejsce integracji i odpoczynku w Bychawce

gospodynie z sołectwa. W tym plenerowym spo-
tkaniu wzięli udział goście: Janusz Urban burmistrz 
Bychawy, Agnieszka Szacoń, naczelnik Wydziału 
Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych UM 
w Bychawie oraz nasza bychawska gazeta. 
Pani sołtys Bychawki Drugiej-Kolonii Regina 
Flis w kuluarowych rozmowach wielkokrotnie pod-
kreślała ogromne zaangażowanie mieszkańców. 
– Kilka miesięcy temu podałam tylko pomysł na bu-
dowę takiego miejsca. I wystarczyło: mieszkańcy 

jak chcą, to zrobią wszystko. Trzeba ich tylko do-
brze zmotywować i zintegrować – mówi.
Nasze Zacisze to wspólne dzieło kilkuna-
stu mieszkańców tej części wsi, zwanej daw-
niej Abramowem lub Bajdlówką. Znajduje się 
zacisznym, idealnym dla odpoczynku i integra-
cji miejscu: nad Kosarzewką, w miejscu zwa-
nym Piaskownią. To jedno z najpiękniejszych miejsc 
przy szlaku rowerowym Doliną Kosarzewki. 

Monika Głazik/UM

��Wspólnie poznawaliśmy okolice Bychawy!
Dziewiętnaścioro uczestników, 
dwadzieścia kilometrów. Ponad 
trzydziestostopniowy upał 
i wysokie prawdopodobieństwo 
burzy. Mimo wątpliwych 
rokowań, nasza familijna 
wycieczka Poznaj okolice 
Bychawy w niedzielę 26 czerwca, 
udała się wyśmienicie.

Wyruszamy z akademickim kwadransem, czyli 
o godz. 11.15, z naszego tradycyjnego miejsca zbiórki 
pod Urzędem Miejskim. Jedziemy koło zalewu szla-
kiem rowerowym Doliną Kosarzewki, mocno w górę 
koło oczyszczalni, potem przez wyprażony w słońcu 
Wincentówek. Tam zjeżdżamy ze szlaku, by dotrzeć 
pod grodzisko w Zdrapach i znajdujące się w tym 
zaciszu gospodarstwo agroturystyczne. Niektórzy 
z uczestników wycieczki są w tym miejscu po raz 
pierwszy.
Do lasu Budnego dojeżdżamy mało uczęszczaną 
dróżką prowadzącą obok wysypiska, co również jest 
dobrym wyborem, bo większość nigdy nie zawitała 
w te strony. Po drodze kilka przystanków, które nasz 
przewodnik – Marek Kuna, krasi ciekawymi opowie-
ściami z historii Bychawy i okolic. Mimo upału wszy-
scy słuchają z przejęciem.

Krótka wizyta w sąsiedniej gminie Strzyżewice. 
Przez Dębszczyznę i Kiełczewice Pierwsze dociera-
my do „Jedynki”, czyli do Gałęzowa Koloni Pierwszej. 
W pięknym ogrodzie pani sołtys Uli Daśko czekają na 
nas napoje i soki z lodem oraz przepyszna szarlotka 
i sernik.
Po prawie godzinnym odpoczynku w tych bardzo go-
ścinnych progach i rozstrzygnięciu konkursu na ro-
werowe selfie, ruszamy dalej. Po drodze p. Ula poka-
zuje nam tamtejszy kościół. 
Do Bychawy wracamy przez Leśniczówkę i Grodzany. 
Wycieczkę kończymy w parku za kościołem, godzinę 

przez rozpoczęciem festynu Dziecięca Bychawa. Na 
szczęście, dowodów osobistych nikt nam nie spraw-
dza i tak jak wszystkie dzieci dostajemy darmowe 
lody. Do domów wracamy jeszcze przed deszczem.
Nasi przyjaciele z lubelskich klubów rowerowych 
tym razem wybrali lubartowskie Święto Roweru, 
także dzień spędziliśmy w kameralnym gronie osób 
głównie z Bychawy i okolic. Były to osoby w różnym 
wieku i różnej kondycji, ale łączyło nas wszystkich 
jedno – miłość poznawania naszej małej ojczyzny 
na dwóch kółkach.

Monika Głazik/UM

Wyniki konkursu na 
rowerowe selfie:

1. miejsce Mateusz Sprawka
2. miejsce Janusz Flis
3. miejsce Diana i Łukasz Pietrzakowie
3. miejsce Julia Sprawka
Wyróżnienia: Danuta Hanaj, Irena Prącik, 
Mateusz Bartnik 
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�� Opinia publiczna o Stowarzyszeniu 
Kobiet Aktywnych
Z sondy ulicznej na temat Bychawskiego 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych wynika, 
że znaczna część mieszkańców naszego miasteczka 
słyszała o naszym stowarzyszeniu i dobrze je ocenia.

��Czy wie Pan czym zajmuje się BSKA?
p. Jarek: Tak, wiem, panie te rozdzielały jabłka, bardzo się opracowały. Pełen 
szacunek.
p. Irenka: Myślę, że zajmują się działalnością społeczną, bo moja sąsiadka mówi-
ła, że w domu kultury wydawały potrzebującym żywność.
p. Janusz: A, kobietki, znam, znam, wszędzie ich pełno, takie aktywne! Czytałem 
w internecie, że mają warsztaty w BCK-u, zajrzę tam kiedyś. Chyba wolno?
��Czego dowiemy się od samych zainteresowanych o działaniach 
w Bychawskim Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych?

Ewa R.: Muszę się pochwalić, że aplikowałyśmy do Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich i nasz projekt otrzymał wystarczającą ilość punktów. 

Otrzymałyśmy pieniądze na „dach nad głową”, wprawdzie płócienny, bo to na-
miot, ale są też stoły i krzesła, dzięki którym zorganizowałyśmy swoje stoisko na 
festynie W Krainie Pierogów. 
Basia K.: Zrobiłyśmy kilka tysięcy pierogów z różnymi farszami. Ustawiała się po 
nie kolejka. Myślę, że nie powstydziłby się ich nawet znany (mnie osobiście też) 
kucharz Mikołaj Rey.

Hania S.: Moje ciasta smakowały wszystkim. Rozeszły się w mig.
Krysia W.: Są w naszym stowarzyszeniu osoby, które mają osiągnięcia artystycz-
ne. Ich wyroby znalazły się na naszym kiermaszu. Były to przepiękne serwety, wy-
robu wikliniarskie, naczynia decoupage oraz zrobione przez moją skromną osobę 
drobiazgi. [Te drobiazgi to przecudnej urody bibeloty z motywami kwiatowymi. 
Dziewczynki chętnie je kupowały przyp J.G.]
Ewa R.: Wiadomość z ostatniej chwili! Nasz trud został doceniony. Wygrałyśmy 
konkurs na kolejny projekt z programu ASOS (program na rzecz aktywności spo-
łecznej osób starszych). Nasze spotkania będą więc jeszcze ciekawsze; warsztaty 
artystyczne, ruchowej ekspresji, sztuki jedzenia, międzypokoleniowe wyjazdy do 
teatru i inne.
Grażynka O.: Zorganizowałyśmy w BCK spotkanie z Hamidą i jej rodziną uchodź-
cami z Syrii. Dowiedziałyśmy się o wojnie w Syrii i losach jej mieszkańców.
Lodzia Ś.: Jestem zadowolona z wyjazdu do Radecznicy na Forum Kobiet, które 
odbywało się pod hasłem „Jakość życia kobiety aktywnej”. Szczególnie spodoba-
ła mi się dyskusja na temat „Jak osiągnąć balans na co dzień”. Dyrektorka szko-
ły, dyrektorka domu opieki społecznej i znana lubelska adwokatka przedstawiały 
swoje doświadczenia na temat, jak udaje im się pogodzić swoją aktywność spo-
łeczną, prowadzenie domu i pracę zawodową.

Jadwiga G.: Urzekło mnie spotkanie w Warszawskim Centrum Wielokulturowym, 
gdzie z kobietami z Lubelszczyzny spotkali się Syryjczycy, którzy mieszkają 
w Polsce od kilkunastu lat: lekarz oraz znany profesor psychologii. Był też przed-
stawiciel Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Olga Ślepowrońska prowadząca z przy-
jaciółmi projekt CzujCzuj polegający np. na budowaniu w Syrii przy domach dziec-
ka placów zabaw ze śmieci, starych opon, plastikowych butelek itp. W Centrum 
Wielokulturowym zorganizowała miniwystawę laleczek, które uszyły panie 
z Syrii, wdowy mieszkające z dziećmi nieopodal domu dziecka, gdzie pracowała 
grupa Polaków.
Poznałam też panią, bardzo skromną, która wszystkie swoje siły poświęca na 
ratowanie dzieci w różnych zakątkach świata. Dzieci których nikt nie chce, ona 
przywozi do Polski. Poznaliśmy tam małe Chinki, Tybetańczyka, Ukrainki, Kirgizkę, 
dziewczynkę z Syberii.
Lucyna Ch.: Są to dzieci uchodźcze. Dwa miesiące przygotowywały się do koncer-
tu muzycznego dla nas. Był on wspaniały, tak jak wspaniała była też prowadząca 
polska nauczycielka.
Zosia K.: W stowarzyszeniu jest nas w tej chwili 32. Jeżeli ktoś chciałby przyłączyć 
się do naszych działań – zapraszamy!

oprac. Jadwiga Grzesiak

mieszkańcy mieszkańcy

�� Rozmowa z 19-letnią 
Dominiką Frant, 
Najsympatyczniejszą 
Miss Lubelszczyzny 
2016.

��Monika Głazik: Opowiedz nam trochę 
o sobie. W tym roku zakończyłaś naukę 
w naszym bychawskim liceum. Powiedz, 
jak poszła Ci matura i jakie masz plany 
na przyszłość?

Dominika Frant: Tak, jestem tegoroczną maturzyst-
ką, mam już już to za sobą. Zdawałam na poziomie 
rozszerzonym WOS i język angielski. Myślę, że ma-
tura poszła dobrze, zobaczymy jakie będą wyniki. 
Co do studiów, to na pewno kierunki typowo lin-
gwistyczne, ale gdzie, nie mam pojęcia, wszystko 
zależy od wyników matury.
��Skąd pomysł na udział w wyborach miss 
i jak znalazłaś na to czas?

To był zupełnie spontaniczny pomysł. Byłam u ko-
smetyczki i ona powiedziała mi o tym konkursie. 
Tak naprawdę to z dnia na dzień zdecydowałam się, 
żeby spróbować. Czas na udział w konkursie znala-
złam między egzaminami maturalnymi, w zasadzie 
między wszystkim. Tak szczerze mówiąc, był to do-
syć hardcorowy czas.
��Jak wyglądały przygotowania, kiedy się 
zaczęły i na czym polegały?

W lutym zgłosiłam się na casting w Lublinie. Po 
miesiącu zadzwonili do mnie z wiadomością, że się 

dostałam, zaprosili na wstępną sesję zdjęciową, 
i tak się potoczyło. Później, w maju, pomiędzy eg-
zaminami maturalnymi w hotelu nad Białką odbyło 
się pięciodniowe zgrupowanie. Treningi układów, 
przymiarki i nauka chodzenia na obcasach po wy-
biegu to były nasze główne zajęcia. Całość zakoń-
czyła się oficjalną galą w Centrum Spotkania Kultur 
w Lublinie.
��Masz już jakieś doświadczenie związane 
z modellingiem?

Najsympatyczniejsze dziewczyny są z Bychawy!

Moje doświadczenie do tej pory było dość niewiel-
kie. Brałam udział w kilku sesjach zdjęciowych, ale 
taka przygoda, jaką przeżyłam podczas konkursu, 
zdarzyła mi się po raz pierwszy w życiu. Bardzo fajna 
sprawa tak naprawdę.
��Na tego rodzaju wydarzeniach, jak kon-
kurs piękności, wyróżnić można wiele róż-
nych aktywności. Które bardziej preferu-
jesz? Chodzenie po scenie, przebieranie 

się i przejścia po wybiegu czy pozowanie 
do zdjęć?

Fotografowie twierdzą, że o wiele lepiej wychodzi mi 
chodzenie po wybiegu niż pozowanie. Jednak bra-
kuje mi kilku centymetrów do minimalnego wzrostu 
modelek. Mam niecałe 170 centymetrów wzrostu, 
ale dość długie nogi, więc optycznie wydaję się wyż-
sza. Do tego dochodzą wysokie szpilki. 
��Jak odczuwasz, czy przez udział w kon-
kursie jesteś traktowana bardziej 
przedmiotowo?

Zgrupowanie przygotowawcze było prawdziwą szko-
łą życia. Wstawałyśmy o  szóstej rano i potem przez 
całe 12 godzin miałyśmy próby chodzenia, układów 
tanecznych itp. Przez całe dnie oczywiście musiały-
śmy chodzić w szpilkach, co było mówiąc  bardzo de-
likatnie – niezbyt komfortowe. 
Trzeba mieć mocną psychikę, żeby to 
wytrzymać, ale Ty chyba jesteś twarda 
dziewczyna?
Tak, raczej daję sobie radę.
��Nawiązałaś nowe przyjaźnie w trakcie 
przygotowań go konkursu?

Tak, poznałam bardzo dużo nowych osób, niestety 
pochodzą z różnych części Lubelszczyzny. Z Lublina 
były może tylko dwie dziewczyny, reszta z dalszych 
stron województwa.
��Czy coś się zmieniło w Twoim ży-
ciu po udziale w wyborach Miss 
Lubelszczyzny?

Tak, zmieniło się. Zdobyłam doświadczenie. Teraz 
pracuję jako hostessa w trakcie Euro 2016 w Strefie 

Kibica przy Aqua Lublin. Po wpisaniu do CV udzia-
łu w konkursie i otrzymanej nagrodzie, pracodawcy 
z branży inaczej na mnie patrzą. Mam pierwszeń-
stwo do hostessowania, sesji zdjęciowych. To jest 
dość duży plus. Znacznie łatwiej znaleźć pracę.
��Chciałabyś tu pozostać, na Lubelszczyźnie?

Chciałabym wyjechać. Do Warszawy, bo tam są więk-
sze perspektywy. Łatwiej o pracę w tej branży, ale 
wszystko zależy od wyboru studiów. Kierunki lingwi-
styczne są wszędzie, np. filologia włoska. Najbardziej 
interesują mnie jednak języki południowe. Jest to 
coś nowego i niecodziennego, innego niż angielski 
czy niemiecki.
��A tutaj w Bychawie, jak przyjęto Twój 
udział w wyborach miss?

Podobno pozytywnie, ale jednak ze zgrzytem, to 
było odczuwalne.
��Szkoda, że tylko główna zwyciężczyni, 
Miss Lubelszczyzny, jest typowana do dal-
szego rozwoju kariery.

Nie tylko, dodatkowo dwie dziewczyny dostały dzi-
kie karty. Ogólnie konkurs wygrała bardzo wysoka 
dziewczyna, 181 wzrostu. Numerki zależały od wzro-
stu. Ja miałam numer 4, wygrała dziewczyna z nume-
rem 17. Na niektóre kandydatki musiałam patrzeć 
w górę. Również wiekowo byłyśmy bardzo zróżni-
cowane. W mojej kategorii były dziewczyny w wie-
ku nawet 25 lat. Wyraźnie było widać różnicę wieku 
między nami. Wysokie dziewczyny jednak skupiły na 
sobie całą uwagę jury.

Rozmawiała Monika Głazik, oprac. Anna Bartnik

��Wokaliści 
z Bychawy w studio 
nagrań

Laureaci szkolnego konkursu piosen-
ki (SP w Bychawie) w dniu 19 maja w studiu 
Dźwiękownia Trzecia Kolonia nagrali piosenki. 
Było to  bardzo ciekawe doświadczenie muzycz-
ne dla nas wszystkich. Podziękowania dla p. Darka 
Hanaja za profesjonalizm i miłą atmosferę. 

Oto efekty! Poszukajcie 
na YouTube:
�» Eliza Kusy i Natalia Grabowska Tu wszędzie jest moja 

ojczyzna 
�» Eliza Kusy Płacze moje serce
�» Miłosz Widerlik Dni, których nie znamy

 Krzysztof Mendykowski
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Któż z nas nie 
zna wzruszającej 
baśni pióra Hansa 
Christiana Andersena 
o miniaturowej 
dziewczynce, która 
przyszła na świat 
dzięki pewnej 
czarownicy i stała się 
wymarzonym skarbem 
dla kobiety od lat 
czekającej na dziecko. 

Wyszła z wnętrza kwiatu i zachwyciła wszyst-
kich swym wyglądem. Niestety wkrótce mu-
siała opuścić matkę, bo zainteresowała się 
nią wstrętna ropucha, która szukała żony dla 
swojego leniwego syna. Maleńka dziewczynka 
przeżyła podczas ucieczki wiele fascynujących 
przygód, zanim szczęśliwie (dzięki pomocy ja-
skółki) trafiła do Krainy Elfów.
Śladami baśniowej Calineczki poprowadzili nas 
aktorzy Bychawskiego Teatrzyku Dziecięcego 
działającego w Bychawskim Centrum Kultury 
pod czujnym okiem Mateusza Wróblewskiego. 
Reżyser na podstawie scenariusza Adama 

Szafrańca stworzył piękny, kolorowy, pełen 
dziecięcych emocji spektakl w konwencji mu-
sicalowej (jak mi się kiedyś zwierzył – zawsze 
o tym marzył). Muzykę do sztuki opracowali 
Marcin Mączka i Agnieszka Tomczyk.
Premiera miała miejsce 20 kwietnia 2016 
roku na scenie BCK. Przedstawienie obejrza-
ły dzieci ze wszystkich szkół podstawowych 
i przedszkoli. Na szczególną uwagę zasługiwa-
ły przede wszystkim: wspaniała gra młodych 
aktorów, świetny wokal odtwórców głównych 
ról (m.in. Dagmary Budzyńskiej, Alicji Surmy, 

�� Calineczka – czyli malutka dziewczynka, 
która odrodziła bychawski teatr dziecięcy

We wrześniu 2015 roku z ogromną radością staną-
łem przed wyzwaniem poprowadzenia dziecięcej 
grupy teatralnej. Jak wielkie było moje zdziwienie, 
kiedy na pierwsze zajęcia przyszło 27 dzieci! Nie są-
dziłem, że zbierze się tak liczna grupa dzieci chęt-
nych do pracy, które mimo wielu innych zajęć do-
datkowych znajdą jeszcze czas na zabawę w teatr. 
Dzieci okazały się nie tylko chętne, zaangażowa-
ne, ale również bardzo zdolne zarówno w warszta-
cie teatralnym jak i muzycznym. Tym samym pod-
jęliśmy decyzję o przygotowaniu Calineczki, czyli 
pierwszego bychawskiego musicalu.
Calineczka okazała się wiosennym hitem, wysta-
wiona pięć razy zgromadziła na widowni ponad 
1000 osób. Dzieci pracowały bardzo ciężko, wy-
stawiając spektakl dwa razy w ciągu jednego dnia 
– profesjonaliści! Największą nagrodą dla nich były 
uśmiechy i duma rodziców, owacje na stojąco, 

gratulacje od nauczycieli, wychowawców oraz ko-
leżanek i kolegów ze szkoły.
W tym miejscu pragnę bardzo gorąco podzię-
kować wszystkim zaangażowanym w prace nad 
spektaklem. 
W pierwszej kolejności dziękuję dzieciom za aktyw-
ny udział, wzorową frekwencję, cierpliwość i pełen 
profesjonalizm i oddanie wspólnej sprawie – je-
stem z Was bardzo dumny! 
Dziękuję rodzicom, którzy czuwali nad przygoto-
waniem dzieci w domach, wspierali radą, poma-
gali w przygotowaniu kostiumów, cierpliwie znosili 
przekładanie terminu premiery. Powinni Państwo 
być dumni ze swoich dzieci!
Szczególne podziękowania kieruję do p. Urszuli 
Góźdź, p. Ilony Fijołek-Mituły oraz p. Ewy Sprawki 
za przygotowanie scenografii i pomoc technicz-
ną na próbach i w trakcie wystawiania spektaklu. 
Dziękuję również firmom Light Tech i Audio System 

Calineczka

Premiera pierwszego bychawskiego musicalu

Miłosza Widerlika) oraz cudowna scenografia 
(tu ukłon w stronę Ewy Sprawki). Nie moż-
na było nie podziwiać pięknych kostiumów 
i oryginalnych rekwizytów. Z wielką przy-
jemnością śledziłam to, co się działo na sce-
nie. Urzekły mnie pięknie wykreowane przez 
dzieci postacie z bajki: wdzięczny Elf, delikat-
ne i niewinne Calineczki (były dwie!), charak-
terna Czarownica, skrzętna Myszka, i… mo-
głabym tak wymieniać jeszcze długo, bo wszy-
scy aktorzy byli po prostu świetni! Rzęsiste 

brawa trwały długo i jak najbardziej zasłuże-
nie. Kiedy umilkły owacje, usłyszałam od jed-
nej z nauczycielek, że bychawski spektakl był 
zdecydowanie lepszy od tych, jakie niekiedy 
nam fundują grupy aktorów profesjonalnych, 
przygotowujących adaptacje dla szkół, przy-
znałam jej rację. Brawo! Czekamy na następ-
ne, równie udane spektakle.

Teresa Tracz

za bezpłatne użyczenie sprzętu tj. świateł i mikro-
fonów, bez których to efekt końcowy nie byłby tak 
znakomity.
Dziękuję dyrekcji i nauczycielom Szkoły 
Podstawowej w Bychawie za współpracę oraz zwol-
nienie uczniów z godzin lekcyjnych.
Calineczka jest sukcesem około 50 osób, które udo-
wadniają, że razem można więcej, dlatego raz jesz-
cze wszystkim razem i każdemu z osobna dziękuję.
Dla dzieci mam (mam nadzieję) dobrą wiadomość, 
że od września wznawiamy pracę. Powstaną dwie 

grupy teatralne: jedna dla dzieci biorących udział 
w „Calineczce”, druga dla wszystkich chętnych. 
Zapraszam serdecznie, szczegóły pojawią się na po-
czątku roku szkolnego.
Z okazji rozpoczynających się wakacji wszystkim 
dzieciom życzę radości, podwórkowych zabaw, 
swobody, pięknej pogody, opalenizny i miło spę-
dzonego czasu.
P.S: Zbierajcie siły, bo od września czeka nas du-
uużo pracy :)

Mateusz Wróblewski 

Maria Mituła ElF

paweł Straszewski 
AlEKS

Milena Sulowska 
KWIAtEK/rYBKA

patrycja Baran 
CHrABąSZCZ

 Alicja Korba MotYl

 Nelly Matysek 
KWIAtEK/rYBKA

 Gabriela Hanaj 
KWIAtEK/rYBKA

 Wiktoria Karmińska 
CHrABąSZCZ

Maria pruś MYSZKA

julia żak 
CZAroWNICA

dominika Kurkowicz 
CHrABąSZCZ

Maja przech Kret

Mateusz Wróblewski rEżYSEr

Miłosz Widerlik żuK

dagmara Budzyńska 
CAlINECZKA 1

Mateusz Góźdź 
KrÓl ElFÓW

Alicja Surma 
CAlINECZKA 2

Agata Kowalczyk 
ropuCHA

oliwia jabłońska 
KWIAtEK/rYBKA

patrycja Stachyra 
NArrAtor

Wiktoria Wolska 
KWIAtEK/rYBKA

julia Kosior 
NArrAtor

Maja Mierzwa 
KWIAtEK/rYBKA

Zuzanna Marcinek 
MAMA CAlINECZKI

Amelia Matysek 
jASKÓłKA
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Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie oraz 
wszystkim Bliskim

ŚP. Artura Walaska
w imieniu mieszkańców Gminy Bychawa 

składa
Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego 

Stronnictwa Ludowego w Bychawie

mieszkańcy mieszkańcy

Po upadku komuny wyruszyłem na zachód i tak 
to trwa do dziś. Do uprawiania turystyki rowero-
wej wciągnąłem rodzinę: córki, a następnie zięcia. 
Oczywiście istnieją dla mnie także inne rodzaje tu-
rystyki: zwiedzanie miejscowości, wędrówki górskie, 
wodniactwo. Ale turystyka kolarska jest najważniej-
sza. Rowerów mam obecnie pięć, w tym trekkingowy 
i górski. Ale faworyt „Favorit” jest jeden. Niezawodny. 
Kilkakrotnie malowałem ramę, wymieniałem osprzęt 
na trochę nowocześniejszy, ale rower pozostaje ten 
sam, wiecznie młody. Służy jak dawniej. Podobnie jak 
jego właściciel. Pan Henryk jest szczupły, wysporto-
wany i wiecznie uśmiechnięty. O przeżytych już 72 
latach świadczą jedynie siwe włosy. Z wykształce-
nia mechanik, życie zawodowe związał z FSC, póź-
niej Daewoo Motors, skąd odszedł na emeryturę. 
Nie pozostaje jednak bezczynny. Kiedyś wybudowa-
łem dom dla siebie i rodziny. Nie było łatwo, środ-
ki, materiały itd. Obecnie pomagam zięciowi. Tylko 

sił już jakby mniej. Lubelski Klub Turystyki Kolarskiej 
„Welocyped” działający przy Oddziale Miejskim 
PTTK uczcił jubileusz p. Króla i jego „faworyta” spe-
cjalnym rajdem rowerowym. Na miejsce imprezy wy-
brano, jakżeby inaczej, okolice Strzyżewic i Bychawy. 
„Głos Ziemi Bychawskiej” otrzymał osobne, ale też 
i serdeczne zaproszenie do wzięcia udziału w tym ra-
dosnym zdarzeniu. Skorzystaliśmy skwapliwie. Pani 
Redaktor i ja. Było wspaniale: pogoda, zieleń, słońce, 
dalekie widoki, gdzieś w dole pluskająca Bystrzyca, 
gdzieś w górze ptasząt śpiew. Tu mieszkał mój dzia-
dek, a tam drugi, tu stał mój dom rodzinny, a tam 
była łąka, gdzie pasłem krowy. Do szkoły chodziłem 
na Rechtę, do sklepu – mówiło się do Spółdzielni – tuż 
obok. Do młyna, obok dworu Kołaczkowskich, woziło 
się zboże. Mój tata robił wspaniałe wędliny. W rzece 
naprzeciw domu nauczyłem się pływać, trochę pod 
przymusem, bo starszy kolega wepchnął mnie do 
wezbranej wody. Zgubiłem nowe spodenki na szel-
kach, ale umiejętność pływania, nabyta „ze strachu” 
pozostała – opowiada nasz cicerone. 
Odwiedziliśmy koźmianowskie Piotrowice, minęli-
śmy strzyżewicki dwór, remizę strażacką z pamiąt-
kową tablicą ku czci rotmistrza Romana Kozaryna, 
komendanta piotrowickich POW-iaków. Byliśmy przy 
rechciańskiej Alma mater, która niedawno obchodzi-
ła stulecie edukacji (zob. „GZB” 6/2015).
Na górce na rozdrożu – pamiętasz Marku – stała sta-
ra karczma zbudowana jeszcze w czasach Stanisława 
Augusta. Pamiętam, jak przez mgłę, ruiny z białego 
kamienia, z zawalonym dachem. P. Henryk pamięta 
jeszcze rozwaliska zamku na Widniówce, gdzie też się 
kiedyś bawił. To niedaleko moich dziadków, teraz nic 
tam nie ma. Wreszcie skręciliśmy w polną drogę, by 
wspiąć się na Murakową Górę, najwyższe wzniesie-
nie gminy Strzyżewice. Stąd rozległe widoki, na po-
łudniu lasy w okolicy Kraśnika, na północy Stary Gaj 
i Dąbrowa, w dali południowe dzielnice Lublina. Na 
wschodzie kopulaste ostańce Markówki, Kamiennej 
Góry, Góry Piotrkowskiej, Bożego Daru. Na samej 

Murakowej Górze cmentarz wojenny z 1914 roku, 
gdzie pochowano ok.1100 żołnierzy armii rosyjskiej 
i austrowęgierskiej. 
Po krótkim wypoczynku i skromnej lekcji historii 
ruszyliśmy w kierunku Lasu Budnego i dalej przez 
Pawłów w drogę powrotną. Niestety zaplanowa-
ne odwiedziny w Bychawie i Bychawce nie doszły 
do skutku, a przyczyną był mecz piłki nożnej Polska 
– Irlandia w ramach ME. Szkoda – mówił p. Henryk 
– do Bychawy mam sentyment ogromny, też z po-
wodów sportowych. Tutaj odnosiłem sukcesy na 
powiatowych zawodach lekkoatletycznych, tu roz-
grywaliśmy mecze piłkarskie, czasem zwycięskie. 
Gwiazdą naszej drużyny był Ferdek Rymarz, później 
wybitny prawnik i pisarz regionalista. „Oficjalna” 
część imprezy odbyła się w Ośrodku Turystyczno-
Rekreacyjnym w Osmolicach, położonym na prasta-
rym grodzisku w widłach Bystrzycy – Kosarzewki. 
Było ognisko z kiełbaską, pamiątkowe zdjęcia, dy-
plomy, upominki, kawa, herbata itd. Laudację ku czci 
jubilata (jubilatów) wygłosił dr Andrzej Wasilewski 
– dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki w Urzędzie 
Marszałkowskim, a jednocześnie prezes OM PTTK. 
Było mało oficjalnie, a bardzo serdecznie. To Henio 
- powiedział p. Andrzej – wprowadził mnie w środo-
wisko turystyczne i nauczył zasad wędrowania. I nie 
byłem jedynym uczniem Henia. Wykształcił kilka 
pokoleń turystów i krajoznawców. Ogromne też są 
jego zasługi dla popularyzacji sportu. Jak on zrobił 
to wszystko jednocześnie, pracując zawodowo i zaj-
mując się rodziną – nie wiem! Henio mówi, że dziel-
nie wspierała go małżonka. Ale, gdy żona nie słyszy, 
będę niedyskretny, Henio, cicha woda, miał ogromne 
powodzenie u dziewczyn. Grzeczny, szarmancki, robił 
wrażenie. A do mnie mówił: „Patrzaj młody i się ucz!” 
No i proszę, dziś mam pięcioro wnuków.
Nie ma towarzystwa, co by się kiedyś nie rozeszło. 
Zwłaszcza, że mecz…

Marek Kuna

kto zwiedza okolice Bychawy

Faworyt Króla
�� To brzmi intrygująco, 
a może nawet 
dwuznacznie. 
Zwłaszcza, gdy faworyt 
ma 55, a król jeszcze 
trochę więcej lat. 

Czyżby skandal jakiś w kręgach dworskich? Nie, 
skądże! Faworyt to rower marki „Favorit” (produk-
cji czechosłowackiej). A król? Pan Henryk Król – dla 
przyjaciół, jakże licznych – Henio, to lubelski spor-
towiec i turysta, długoletni działacz PTTK.
Rowery mojego życia. – wspomina p. Król – 
Najpierw był niemiecki „Diamant” należący do mo-
jego ojca. Wielki i ciężki. Jako siedmioletni chłopiec 
jeździłem nim skulony pod ramą, pokonując piasz-
czyste gościńce i ścieżki pośród łąk, wokół moich ro-
dzinnych Strzyżewic. Gdy miałem 12 lat pożyczałem 
czasem rower od starszego brata. Była to sportowa 
„Eska” (również czechosłowacka). Miała wolnobieg, 
ale bez przerzutek. Wówczas, moja rodzina miesz-
kała już w Lublinie i jego okolice penetrowałem na 
braterskim sprzęcie. Aż wreszcie, mając 17 lat, za-
robiłem pierwsze pieniądze. I wówczas w moim 
życiu pojawił się ON. Moje marzenie – wyścigowy 
„Favorit” z przerzutkami, na takich ścigała się wte-
dy kadra narodowa i uczestnicy Wyścigu Pokoju. 
Był rok 1961.Wtedy to, do uprawianej wcześniej 
lekkoatletyki i piłki nożnej dołączyło się kolarstwo 
sportowe. Zaliczyłem kilka lokalnych sukcesów… 
Jednocześnie, nazwijmy to tak, narodził się we mnie 
turysta rowerowy. Trenując do wyścigów pokony-
wałem dziesiątki i setki kilometrów szos, bardzo 
urozmaiconych: „ceglanki”, „kocie łby”, szutrówki, 

kostki, „smołówki” szumnie zwane asfaltem, pod 
wpływem słońca zmieniały stan skupienia, oble-
piały koła, brudziły sprzęt i ubranie. Dostrzegałem 
piękno krajobrazów, bogactwo zabytków, pozna-
wałem spotkanych na trasie ludzi. Zrozumiałem, że 
warto zwolnić, aby przyjrzeć się temu wszystkiemu 
bliżej. W miarę zaangażowania w turystykę pozna-
wałem Lubelszczyznę, Polskę i tzw. kraje demokracji 
ludowej. Muszę powiedzieć, że ludziom, a zwłaszcza 
władzom, trudniej było zrozumieć i zaakceptować 
swobodnie włóczących się turystów, niźli zorgani-
zowany sport.
Przeżyłem wiele przygód, raz nawet aresztowa-
no mnie pod zarzutem szpiegostwa. Pomyśleć – 
James Bond na rowerze – to było coś! Rzecz działa 
się w socjalistycznej Bułgarii, w skalistych górach 
Starej Płaniny. Wypuścili po kilku dniach i konfiska-
cie zdjęć.

�� Skąd w Bychawie wzięła się Pippi?
Pippi Pończoszanka to objazdowy spektakl Teatru 
Pinokio z Łodzi w reżyserii Konrada Dworakowskiego. 
Grupa artystów, techników, cyrkowców do 
Bychawy dotarła w ramach projektu Lato w Teatrze 
organizowanego przez Instytut Teatralny Zbigniewa 
Raszewskiego.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować mojej koleżance Katarzynie 
Krzywickiej – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonnie za włączenie 
BCK do projektu. Dzięki temu Bychawa była jedną z trzech miejscowości (obok 
Jabłonnej oraz Piotrowic) w województwie lubelskim do której przyjechał cyrko-
wy namiot Pippi!
Jak Państwo doskonale wiedzą, trwają wakacje, wakacje również kulturalne, bo-
wiem wiele placówek kultury, w tym również teatry, mają przerwę wakacyjną. 

Idea projektu zakłada dotarcie prawdziwego zawodowego teatru do małych miej-
scowości w całej Polsce oraz prezentację sztuki w formie przystępnej dla dzieci. 
Każdy z nas na pewno zna Pippi i dlatego łatwo zrozumieć dlaczego to właśnie po-
wieść Astrid Lindgren jest prezentowana w ramach projektu. Sztuka przystępna 
dla dzieci jest również doskonałą lekcją dla dorosłych.
Pozwólmy dziecku żyć po sąsiedzku to główne hasło sztuki, powtarzane zarów-
no na warsztatach, jak i w tekstach piosenek prezentowanych w dniu spekta-
klu. Dlatego wszystkim dzieciom z okazji rozpoczętych wakacji życzymy swo-
body i fantastycznej zabawy, nie przed komputerem, ale razem z rodzicami lub 
rówieśnikami na świeżym powietrzu. Bawmy się na trzepakach, odkryjmy na 
nowo takie zabawy jak zabawa w chowanego, ganianego, bitwa na czereśnie itd. 
Dziecięca fantazja to niezgłębiona kraina i nie wolno jej ograniczać. 

Z okazji wakacji życzymy wszystkim dzieciom wyśmienitej zabawy!

�� Lubelski Orzeł 
Biznesu dla piekarni 
Juryckich

Jedenaście firm i cztery osobistości nagrodzono sta-
tuetką „Lubelskiego Orła Biznesu” w konkursie na 
najlepsze i najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa 
i ludzi związanych z biznesem w województwie lu-
belskim. W zaszczytnym gronie laureatów przedsie-
biorców znaleźli się p. Grażyna i Marek Juryccy, któ-
rzy od 1991 r. prowadzą piekarnię EMARK w Starej 
Wsi Pierwszej. Dziś zatrudniają 30 osób a ich pieczy-
wo, m.in. cebularz lubelski i chleb starowiejski, wy-
piekane według tradycyjnych receptur, zostały wpi-
sane na listę produktów regionalnych. Gratulujemy!

fot. Maciej Kaczanowski/Dziennik Wschodni
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�� Tak myślę. Chciałabym 
napisać o moim 
dziadziu Wincentym 
Kmieciu. Kiedy myślę 
po latach o jego życiu, 
sądzę, że był to zwykły, 
a zarazem niezwykły 
człowiek. Żył z pasją. 
Kochał swoją małą 
ojczyznę, swój region 
i tworzył również jego 
historię.

Wincenty Kmieć urodził się 3.04.1895 r. 
w Kiełczewicach. Był synem chłopskim. 
Urodził się w chacie krytej strzechą. W niej się 
wychował. Stała ta chata długie lata, prawie 
do końca XX wieku.
Od dzieciństwa widać było u dziadzia pęd do 
wiedzy. Pobierałem początkowo naukę prze-
ważnie drogą samouctwa – pisze w pozosta-
wionym swoim życiorysie. W tym czasie, a był 
to początek XX wieku, we wsi była tylko szko-
ła niemiecka, do której chodziły dzieci koloni-
stów Niemców.
Dziadzio zdobywał wiedzę w różny sposób. 
Korzystał z pomocy rodziców, kolegów ze wsi, 
a najwięcej od księdza. Pisze: Sporo zdobyłem 
na plebanii. Później zamieszkał u sekretarza 
gminy Piotrowice. Tam pisał „różne papie-
ry urzędowe” po polsku i po rosyjsku. Od są-
siadów Niemców nauczył się też trochę języka 
niemieckiego. Z czasem dostąpił godności „po-
mocnika pisarza gminy”.
Lata 1914-1918 – I wojna światowa. Wincenty 
Kmieć wraz z rodzicami i siostrą wyjechał czy 
raczej został wywieziony do Rogaczewa nad 
Dnieprem. Z tej wędrówki zachowała sie, jako 
pamiątka rodzinna, ulubiona łyżka dziadzia. 
Nie znam szczegółów i przyczyn tego wyjazdu.
Następnie dziadzio trafił do wojska carskiego, 
gdzie służył do 1918 r. Po zakończeniu wojny 
mógł wrócić z rodziną do kraju. Wspomniał, 
że dużej pomocy w okresie zesłania doznali 
od Białorusinów. W drodze powrotnej na gra-
nicy musieli odbyć miesięczną kwarantannę. 
W końcu udało się wrócić całą rodziną do uko-
chanych Kiełczewic.

Po powrocie do kraju dziadzio podjął pracę 
na kolei w Lublinie jako telegrafista. Zajął się 
też uzupełnianiem swojej edukacji. Ukończył 
Seminarium Nauczycielskie i został nauczy-
cielem. Podjął wówczas pracę w szkole podsta-
wowej w Lublinie. Jak każdy ambitny nauczy-
ciel kształcił się dalej. Ukończył Państwowy 
Wyższy Kurs Nauczycielski z zakresu muzyki 
i nauk humanistycznych zakończony egzami-
nem państwowym. Zachowało sie jedno z za-
świadczeń Państwowej Komisji Edukacyjnej 
w Krzemieńcu z 1937 r.
Następny etap w życiu dziadzia to powrót do 
rodzinnych Kiełczewic na stanowisko kierow-
nicze tamtejszej szkoły podstawowej. Pozostały 
zdjęcia z uczniami zrobione 20 lipca 1942 r.
Okres II wojny światowej przyniósł nowe wy-
zwania i trudności. Dziadzio prowadził wów-
czas zorganizowane tajne nauczanie. Pewnego 
dnia do szkoły wpadło gestapo i aresztowało 
nauczycieli. Wincenty Kmieć trafił do więzie-
nia w Lublinie. Przebywał później w obozie hi-
tlerowskim, z którego udało mu się wrócić do 
domu. Nie zaprzestał jednak nauczania.
Bieda w regionie, trudne lata powojenne skło-
niły go do wyjazdu z żoną i dziećmi na tzw. 
ziemie odzyskane. Tu organizował polską 
szkołę od podstaw. Najpierw w miejscowo-
ści Bystrze, powiat Tczew. Później zaś kiero-
wał szkołą podstawową w Konczewicach koło 
Malborka. Zajmował sie nie tylko nauczaniem, 
ale też pomocą materialną dla uczniów i ich 
rodzin. Działał już w Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i w Zarządzie Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację.
Tęsknota za rodzinną ziemią nie pozwoliła 
jednak pozostać na stałe w nowym miejscu. 

Wincenty Kmieć – na dole trzeci od prawej. likwidacja powiatowego oddziału ZBoWid 
w Bychawie dn. 5.10.1975. Zdjęcie przed budynkiem „Komitetu” przy ul. 22-go lipca 18, 
obecnie Marszałka józefa piłsudskiego 22. W środku Michał Gonek – kierownik Szkoły 
podstawowej w rechcie oraz jan Wierzchowiak. pozostali? prosimy o kontakt z redakcją.

Wincenty Kmieć (1895-1982)

Zwykli ludzie tworzą historię
Po kilku latach pracy Wincenty Kmieć wró-
cił z rodziną na Lubelszczyznę, ale już nie do 
Kiełczewic. Dziadkowie kupili dom w Rechcie, 
w gminie Strzyżewice, w pobliżu szkoły pod-
stawowej, w której dziadzio został zatrudniony.
W latach powojennych życie szkolne było bar-
dzo trudne. Brakowało podręczników i pomo-
cy naukowych. Nauczyciele sami musieli je 
zdobywać. Dziadek na lekcje muzyki przygoto-
wywał własny podręcznik. Cały gruby zeszyt 
zapełnił własnoręcznym spisem tekstów i nut 
pieśni, piosenek, głównie ludowych.
Po przejściu na emeryturę zaczął się okres 
intensywnej pracy społecznej. Głównym 
jednak zajęciem było prowadzenie gmin-
nej biblioteki. Ponieważ były problemy lo-
kalowe, mieściła się ona w naszym domu. 
Bibliotekę tę przejął Wincenty Kmieć od mamy 
Ferdynarda Rymarza, autora książek o re-
gionie, m.in. wydanej w ub. roku Monografii 
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Strzeżewicach – Rechcie. Z tej 
pozycji dowiadujemy się, że Wincenty Kmieć 
był współorganizatorem pierwszych Dni 
Strzyżewic w 1969 r.
Lata 60. to najpiękniejszy okres dla mnie, 
bo to czas mojego dzieciństwa, spędzonego 
u dziadków, pod ich opieką. Z perspektywy lat 
widzę, jaki ogromny wpływ miał dziadzio na 
moje zamiłowania i zainteresowania. Zaraził 
mnie pasją do książek, umiłowaniem sło-
wa drukowanego, przywiązaniem do kościoła 
katolickiego. Prenumerował mnóstwo czaso-
pism. Sam ciągle coś czytał, pisał, rozwiązy-
wał krzyżówki. Na różne sposoby starał się za-
interesować ludzi czytelnictwem. Warto wspo-
mnieć, że uwielbiał muzykę. Znał dobrze nuty. 
Potrafił grać na mandolinie. Wykorzystywał to 
w pracy z uczniami.
Był typem społecznika. Prowadził na wsi różne 
komisje, uczestniczył w pracach społecznych 
wsi. Angażował się w pomoc zgłaszającym się 
ludziom. Pisał podania, wnioski, jeździł do 
urzędów załatwiać różne sprawy. 
Był dumny z przynależności do Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Należał też do 
Związku Inwalidów Wojennych, do Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację, Związku 
Rencistów i Emerytów w Bychawie.
Lata 70. to czas, gdy Wincenty Kmieć prze-
prowadził się z rodziną, czyli z moją babcią 
i ze mną do Bychawy. Wkrótce zaangażo-
wał się w pracę tamtejszego ZBoWiD-u. Gdy 

zaczęły dokuczać mu choroby, mawiał za-
wsze z przymrużeniem oka: Nie przejmuj-
my się niczym. Zbowidowiec jest wieczny.
Gdy mieszkałam w internacie w Elblągu, a póź-
niej w akademiku w Gdańsku, pisał do mnie 
dużo listów. Teraz jest to dla mnie źródło wie-
dzy o dziadziu. Na przykład 25.10.1976 r. do-
nosi: Trudno się opędzić przed sprawami spo-
łecznymi. Do Lublina na zebranie byłych więź-
niów politycznych nie pojechałem jednak 24.10. 
rb., bo było zebranie ZBoWiD-u w Bychawie – 
podpisanie II Apelu Sztokholmskiego. Dziś zno-
wu zebranie organizacyjne w Bychawie nowe-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
o zasięgu wojewódzko-państwowym. Też mu-
siałem być.
Ostatnie cztery lata życia spędził dziadzio 
u mnie, w Elblągu. Tutaj umarł i spoczywa 
na elbląskim cmentarzu, rozdzielony, nieste-
ty, ze swoją żoną Marią Kmieć, która została 
na cmentarzu bychawskim. Pozostały pamiąt-
ki, medale i odznaczenia: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka 1000-le-
cia Państwa Polskiego, Złota Odznaka Związku 
Nauczycielstwa Polskiego.
Pozostała też moja wdzięczność i pamięć, któ-
rą chociaż w okruchach chciałabym ocalić od 
zapomnienia.

Halina Kowal

Wincenty Kmieć z wnuczką Haliną 
(autorką artykułu) w Bychawie

Klasy II i III 20 lipca 1942 r. Sp w Kiełczewicach 
Górnych. Wincenty Kmieć w środku między 
kapłanami.

Klasa VI 20. 07.1942 r. Sp w Kiełczewicach 
Górnych. Wincenty Kmieć po prawej.

Własnoręcznie stworzony podręcznik do nauki 
muzyki

Wincenty Kmieć po prawej. lata 60. XX wieku.
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�� Polonistka, 
językoznawca 
i pedagog specjalny; 
specjalista w dziedzinie 
surdopedagogiki 
i surdologopedii 
oraz językoznawstwa 
stosowanego 
i audiofonologii; 
profesor nauk 
społecznych, doktor 
habilitowany nauk 
humanistycznych. 
Zajmuje się 
zastosowaniem teorii 
lingwistycznych 
i neurolingwistycznych 
oraz wyników badań 
językoznawczych 
w wychowaniu 
językowym dzieci 
i młodzieży 
z uszkodzeniami słuchu.

Urodziła się 4 marca 1946 r. w Bychawie. Tu też 
ukończyła Liceum Ogólnokształcące (obecnie 
im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego). Absolwentka 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Studiowała filologię polską w latach 1964-1969. Po 
ukończeniu studiów odbyła dwuletni staż jako na-
uczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej 
w Bystrzycy Starej. W latach 1971-1974 ukończy-
ła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym 
UJ. W roku 1979 uzyskała stopień doktora nauk 
humanistycznych.
W latach 1974-1991 pracowała w Lublinie jako 
nauczyciel akademicki w Instytucie Kształcenia 
Nauczycieli na Uniwersytecie Marii Curie – 
Skłodowskiej, prowadząc zajęcia z zakresu wiedzy 
o języku polskim na różnych formach kształcenia 
i doskonalenia nauczycieli nauczania początkowe-
go, nauczycieli polonijnych, pedagogów specjalnych 
i logopedów.
W latach 1981-1983 pełniła funkcję wicedyrekto-
ra Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego 
UMCS.
W tym czasie zdobyła także doświadczenie w zakre-
sie glottodydaktyki, pracując jako lektor języka pol-
skiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 
UMCS. Wówczas włączyła się również w działalność 
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. 
W latach 1983-1984 ukończyła Podyplomowe 
Studium Szkolnej Psychologii Defektologicznej (ze 
specjalnością: audiofonologia i psychologia dzie-
ci głuchych) na Wydziale Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Tematem pracy dyplomowej były: 
Gesty wspomagające odczytywanie wypowiedzi z ust 
i możliwość ich zastosowania w nauczaniu niesłyszą-
cych dzieci języka polskiego. W pracy tej przedsta-
wiła opracowaną przez siebie polską metodę fono-
gestów, która umożliwia osobom z głębokim prelin-
gwalnym uszkodzeniem słuchu, przyswojenie języka 
polskiego w mowie i piśmie.

W celu sprawdzenia w praktyce skuteczności metody 
fonogestów, podjęła dodatkową pracę na stanowisku 
nauczyciela w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących w Lublinie 
oraz nawiązała współpracę z zespołami nauczy-
cieli w kilku innych szkołach specjalnych w Polsce. 
Przeprowadziła szereg kursów oraz szkoleń dla na-
uczycieli i zorganizowała trwający 10 lat ekspery-
ment pedagogiczny w dziedzinie surdopedagogiki, 
prowadząc longitudinalne badania w działaniu.
W roku 1991 podjęła pracę w Zakładzie Logopedii 
i Językoznawstwa Stosowanego UMCS na stanowi-
sku adiunkta.
Pełniła funkcję kierownika Podyplomowego Studium 
Surdologopedii; prowadziła zajęcia z zakresu surdo-
logopedii, podstaw logopedii i fonetyki wizualnej ję-
zyka polskiego.

Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak

Zasłużona dla polskiej edukacji językowej dzieci niesłyszących

Monografia pt. Fonogesty jako narzędzia formo-
wania języka dzieci z uszkodzonym słuchem. Na tej 
podstawie uzyskała w 1996 r. stopień doktora habi-
litowanego nauk humanistycznych z zakresu języko-
znawstwa stosowanego.
W roku 1998 podjęła pracę w Instytucie Pedagogiki 
na wydziale Nauk Społecznych KUL na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego z funkcją kierownika 
Katedry Pedagogiki Specjalnej. W latach 2003-2005 
pełniła także funkcję prodziekana Wydziału Nauk 
Społecznych.
W środowisku akademickim KUL przeprowadziła ko-
lejny, długotrwały eksperyment pedagogiczny, pole-
gający na zorganizowaniu środowiska akademickie-
go przyjaznego edukacji studentów niesłyszących 
i słabosłyszących oraz wypracowaniu i wdrożeniu 
do praktyki oryginalnego programu kompleksowe-
go wsparcia tej grupy studentów, z zastosowaniem 
indywidualnie dobranych form pisania i notowania, 

transliteracji fonogestowej, translacji na język migo-
wy (odmiany, której używa student), dodatkowych 
konsultacji i specjalnego kształcenia językowego na 
lektoratach języka polskiego i angielskiego.
Zorganizowała przy katedrze Pedagogiki Specjalnej, 
Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących. 
Przyczyniła się do stworzenia warunków specjalnego 
nauczania niesłyszących języka angielskiego.
Opracowała zasady i program zindywidualizowanej 
pomocy dla studentów z uszkodzeniami słuchu w po-
konywaniu barier komunikacyjnych i ich włączaniu 
się do wspólnoty akademickiej.
Zorganizowała pracę zespołu specjalistów – pracow-
ników katedry oraz doktorantów, studentów i absol-
wentów współpracujących z katedrą.
Jest autorką oryginalnej koncepcji teoretycznej oraz 
metodyki i programu wychowania językowego dzie-
ci z uszkodzeniami słuchu opartego na solidarnym 
współuczestnictwie w ich niepełnosprawności i po-
dwójnym dostosowaniu się rozmówców – słyszące-
go i niesłyszącego – w procesie porozumiewania się 
w języku narodowym w toku ustawicznego dialogu.
Opracowała podręcznik akademicki pt. Dar języka. 
Jest to podręcznik metodyki wychowania językowe-
go dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słu-
chu. W roku 2009 Centralna Komisja do Spraw Stopni 
i Tytułów Naukowych, formalnie uznała jej kwalifi-
kacje w zakresie pedagogiki specjalnej na podstawie 
dorobku naukowego. 19 grudnia 2014 r. otrzymała 
tytuł profesora nauk społecznych.
Opublikowała ponad 120 prac. Pod jej kierunkiem 
14 osób napisało prace doktorskie, 286 magisterskie 
oraz ponad 200 prace podyplomowe.
Prof. Kazimiera Krakowiak jest członkiem, założycie-
lem Polskiego Komitetu Audiofonologii. W ciągu 4 
kadencji była członkiem Komisji Rozwoju i Zaburzeń 
Mowy przy Komitecie Językoznawstwa PAN. Od 

2006 r. jest członkiem Academic Advisory Council of 
National Cued Speech Association w USA.
W roku 2005 została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2007 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Szanowna Pani Profesor, nasza 
Droga Koleżanko Kaziu!
Z wielką satysfakcją i radością przyjęliśmy wiado-
mość o 45-leciu Twojej pracy naukowej i dydaktycz-
nej. Nasz najszczerszy podziw i szacunek budzi Twoje 
pracowite życie Kaziu, w służbie człowiekowi i nauce. 
Twoja wiedza, praca i siła działania jest wzorem do 
naśladowania przez pokolenia. 
Korzystając z tej uroczystej okazji, koleżanki i kole-
dzy z LO w Bychawie, pragną podziękować za pięk-
ne wspomnienia szkolne i wspólnie przeżyte chwile 
w latach 1960–1964.
Pamiętamy Kaziu, że zawsze wpierałaś swoja pomo-
cą każdego, kto jej potrzebował. Mając na uwadze 
Twój dorobek naukowy, składamy na Twoje ręce gra-
tulacje za nieoceniony wkład wniesiony do nauki pol-
skiej w dziedzinie metodyki wychowania językowego 
dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu.
Do serdecznych gratulacji dołączamy również naj-
lepsze życzenia: zdrowia, wytrwałości i pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym, gorąco pozdrawia-
my i łączymy wyrazy szacunku od byłych nauczycie-
li, koleżanek i kolegów obecnych na tej uroczystości 
oraz tych, którzy z różnych powodów nie mogli w niej 
uczestniczyć. Pragniemy serdecznie podziękować 
za zaproszenie na ten jubileusz 45-lecia. Jesteśmy 
dumni i szczęśliwi, że możemy zaliczać się do grona 
Twoich przyjaciół i znajomych. Życzymy dużo zdro-
wia, pogody ducha oraz dalszych sukcesów dla dobra 
społecznego.

Koleżanki i koledzy z Bychawy

�� Kazimiera Krakowiak o sobie
Wszystkie moje działania badawcze i dydaktyczne ogniskują się wokół człowie-
ka wchodzącego w relacje z innymi ludźmi dzięki słowu i jego właściwościom. 
Głównym zadaniem, które sobie wyznaczyłam jest posługa myślenia na rzecz 
ludzi, którzy doświadczają trudności w komunikowaniu się językowym.
Za jedno z największych osiągnięć wiedzy o języku uważam możliwość jej wy-
korzystania w wychowaniu i rehabilitacji dzieci zagrożonych niemotą. Moje 
prace naukowe dotyczą więc głównie problemów logopedii rozumianej jako 
automatyczna nauka o wychowaniu człowieka sprawnie używającego języka. 
Koncentruję się na zagadnieniu kształtowania mowy i rozwijania języka u dzieci 
z najgłębszymi uszkodzeniami słuchu, czyli takich, którym mimo zastosowania 
nowoczesnych protez słuchowych i rehabilitacji słuchu zagraża głuchoniemota. 
Interesuje mnie zwłaszcza proces wychowania językowego dziecka z uszkodze-
niami słuchu w warunkach naturalnych w rodzinie. Wychodzę z założenia, że 

w szczęśliwej rodzinie używa się wspólnego języka, bo tylko wtedy można re-
lacjonować własne doświadczenia, a to jest warunkiem koniecznym wychowa-
nia człowieka urzeczywistniającego pełnię własnego człowieczeństwa. Dlatego 
poszukuję metod udostępniania dzieciom z uszkodzonym słuchem sygnałów 
mowy i sposobów aktywizacji ich zasobów psychicznych do przyswajania sobie 
języka używanego przez rodziców tj. języka narodowego, fonicznego w mowie 
i piśmie. Interesuje mnie również fenomen rozwoju języka migowego (jako kon-
sekwencja patologii, a zarazem proces autoterapeutyczny zachodzący w środo-
wiskach skupiających liczne osoby z uszkodzeniami słuchu) oraz nauczanie ję-
zyków obcych.
Za swoje główne osiągnięcie uważam opracowanie polskiej metody fonoge-
stów, która pomaga osobom z głębokim uszkodzeniem słuchu biegle opano-
wać język polski w mowie i w piśmie (skuteczność metody została sprawdzona 

w eksperymencie pedagogicznym trwającym 10 lat). Podstawowym motywem 
mojej działalności naukowej jest dążenie do włączenia problematyki komuni-
kowania się językowego niesłyszących w nurt polskiej myśli humanistycznej, 
aby przełamać stereotyp i mity dotyczące „głuchoniemoty” i ograniczeń inte-
lektualnych osób z uszkodzonym słuchem. Moim celem jest także wzbogacenie 
refleksji o problemach ludzi z tym rodzajem niepełnosprawności, aby zarówno 
ważyć wszechobecne w tej dziedzinie podejście biologiczne i medyczne. W roku 
2005 przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL zostało powołane Centrum 
Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących, zajmujące się tworzeniem przyjazne-
go dla tej grupy młodzieży i środowiska akademickiego oraz wsparciem i po-
mocą dla studentów z uszkodzonym słuchem. Dzięki temu powstały również ra-
chunki do podjęcia badań nad problemami rozwoju i rehabilitacji niesłyszących 
w wieku dorosłym, a przede wszystkim nad ich komunikowaniem się językowym 

i sposobami przekraczania barier komunikacyjnych, a także nad językiem migo-
wym jako przejawem kompensacji niedoboru sprawności słyszenia mówienia 
oraz formę szczególnej kreatywności semiotycznej. Przy Katedrze Pedagogiki 
Specjalnej i CENIS skupiła się ponad 20-osobowa grupa młodych badaczy, po-
dejmujących interdyscyplinarne badania nad problemami osób niepełnospraw-
nych słuchowo oraz innymi zagadnieniami z zakresu logopedii.
Za swój szczególny sukces uważam fakt, że studenci pedagogiki KUL nie nazy-
wają osób z uszkodzonym słuchem „głuchoniemymi” i potrafią z nimi rozma-
wiać w jęz. polskim.
Oczekiwania wobec studentów: oczekuję ciekawości i pasji poznawczej, wrażli-
wości na potrzeby innych osób, zwłaszcza niepełnosprawnych, samodzielności 
myślenia i zamiłowania do czytania.
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szkoły szkoły

�� W ramach współpracy 
z fundacją ARKA i przy 
dofinansowaniu przez 
Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 
realizowany jest 
projekt pod nazwą 
„Przedszkolak 
badaczem przyrody”. 

Zadanie obejmuje teren istniejącego ogrodu przy-
przedszkolnego, położonego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 5. W chwil obecnej teren ten jest 
wykorzystywany przez dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz pozostałe dzieci z gminy Bychawa. 
Pełni on funkcję rekreacyjną, estetyczną i prozdro-
wotną. Przeznaczenie przedmiotowego terenu bę-
dzie również zachowane po przeprowadzeniu prac 
na tym terenie.
Projekt zakładał nową aranżację zieleni przy przed-
szkolu, połączoną z korektą nasadzeń i pielęgna-
cją zieleni istniejącej oraz wykonanie nowych 

nasadzeń krzewów i drzew. Zaplanowano również 
zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków oraz 
domków zapylających dla owadów, co przyczyni się 

podniesienia różnorodności biologicznej. Umożliwi 
to bezpośredni kontakt dzieci z przyrodą poprzez jej 

obserwację oraz przez czynny udział w zakładaniu 
tych budek i domków.
Działania poprzedzone zostaną zajęciami eduka-
cyjnymi z zakresu treści przyrodniczych w ramach 
wdrażanego programu edukacyjnego w placów-
ce. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania, jego 
uczestnicy pogłębią swoją wiedzę ekologiczną i przy-
rodniczą, udoskonalą umiejętność obserwacji przy-
rody, rozwiną wrażliwość ekologiczną i artystyczną. 
Bezpośrednie obcowanie z przyrodą daje możliwość 
doświadczania, odkrywania, a tym samym kształto-
wania postaw proekologicznych. 
Nowa aranżacja terenu i odnowienie istniejące-
go drzewostanu oraz wykonanie nowych nasadzeń 
znacznie podniesie walory estetyczne, z którego ko-
rzystają mieszkańcy naszego miasta. Z tego wzglę-
du obszar ten będzie pełnił funkcję reprezentacyjną 
i będzie przyjazny dla potencjalnych użytkowników 
tzn. stwarzać możliwość wypoczynku w bliskim kon-
takcie z przyrodą
Do chwili obecnej zostały wykonane następujące 
prace:
�» Zamontowano 3 skrzynie pod nasadzenia roślin, 

przeznaczonych do ogrodu zielnego o wymiarach 
1 m x 2 m o wysokości 30 cm.
�» Przygotowano grunt i nawieziono ziemię 

pod wysiew roślin zielnych.
�» Zakupiono nasiona roślin przeznaczone 

do wysiewu. 
�» Zakupiono i zamontowano budki lęgowe dla pta-

ków w ilości 5 szt.

�» Zakupiono i zamontowano domki dla owadów 
zapylających w ilości 5 szt.

Prace poprzedzone zostały zajęciami edukacyjnymi 
mającymi na celu pogłębienie przez przedszkolaków 
wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, doskonalenie 
umiejętności obserwacji przyrody, rozwijanie wraż-
liwość ekologicznej i artystycznej. 

bliżej natury

Nowa aranżacja zieleni przy przedszkolu

�� XIX Gala Orkiestr Dętych
w Zespole Szkół im. ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego

Na początku miesiąca – 5 czerwca – tradycyjnie 
Bychawa stała się miastem, którym zawładnęły or-
kiestry dęte. Już po raz 19. przyszkolny amfiteatr po 
brzegi wypełnił się nie tylko mieszkańcami naszego 
miasteczka, ale również osobami z nieraz odległych 
miejsc, które zgromadziła sympatia do tego kultu-
ralnego i wyjątkowego wydarzenia. Każdego roku 
organizatorzy dbają, aby nie brakowało wspania-
łych orkiestr dętych, występów lokalnych zespo-
łów oraz atrakcji dla wszystkich, którzy zdecydo-
wali się to słoneczne popołudnie spędzić w naszym 
towarzystwie.
Święto muzyki rozpoczęło się od przemarszu or-
kiestr ulicami Bychawy do kościoła parafialne-
go, gdzie wzięliśmy udział we Mszy Św. w intencji 
patrona naszej szkoły, nauczycieli, pracowników 
i uczniów. Po uroczystym powrocie do amfiteatru, 
Pan Dyrektor Henryk Dudziak serdecznie pozdrowił 
zebranych i zaprosił do wspólnej zabawy. W organi-
zację tego wydarzenia pięknie włączył się Samorząd 

Uczniowski ZS pod opieką pani Małgorzaty Butryn, 
pana Daniela Cymermana i pana Leszka Asyngiera. 
Z ramienia SU uroczystość prowadzili Julita Kusy 
i Albert Rachwał.
Kluczowym punktem imprezy były oczywiście wy-
stępy orkiestr dętych. Na scenie zagrały orkiestry 
dęte z Majdanu Grabiny, Strzyżewic, Motycza, 
Niedrzwicy Kościelnej, Wojciechowa, Wilkołaza, 
Głuska oraz nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„Henryczki”. Niezwykłe było to, że zauważalna była 
pasja i zaangażowanie członków orkiestr w to, aby 
kilkunastominutowe koncerty pokazywały wysoki 
poziom umiejętności muzycznych, a prezentowa-
ny repertuar był bardzo różnorodny i zapewniał 
doskonałą zabawę. Wszystkie orkiestry otrzymały 
nagrody pieniężne, puchary i dyplomy, a wybrana 
przez publiczność orkiestra z Motycza, otrzymała 
Bychawską Podkowę.
Bardzo ważną postacią dla społeczności naszej 
szkoły jest patron – ksiądz Antoni Kwiatkowski. 
By pokazać, jaki naprawdę był ten człowiek, że cią-
gle żyje wśród bychawskiej społeczności, patronuje 

naszej szkole, a jego duch jest stale obecny w jej mu-
rach, organizowany jest Konkurs Wiedzy o Patronie 
Szkoły. Składał się on z dwóch kategorii. Pierwsza 
dotyczyła wykonania portretu ks. Kwiatkowskiego 

– efekty pracy uczestników prezentowała wystawa. 
Natomiast druga kategoria obejmowała wykonanie 
kreatywnej prezentacji multimedialnej poświęconej 
życiu i działalności naszego patrona oraz test wiedzy. 

Podczas gali Pan Dyrektor wręczył nagrody, wyróż-
nienia i dyplomy za udział w konkursie.
Mówiąc o założycielu i patronie bychawskiego 
„Kwiatka” nie trudno w obecnym jej dyrektorze od-
naleźć cechy oddanego kontynuatora myśli i misji 
ks. Antoniego Kwiatkowskiego. Nauczyciele i pra-
cownicy szkoły uznali, że to muzyczne wydarzenie, 
tak bliskie sercu jego pomysłodawcy, będzie ideal-
nym momentem do podsumowania, wyrażenia słów 
uznania i gratulacji z okazji wspaniałego jubileuszu 
pracy zawodowej p. dyrektora Henryka Dudziaka. 
Bowiem jak odnotowały szkolne kroniki już dwadzie-
ścia pięć lat z niezwykłym oddaniem dba on o ciągły 
rozwój i prestiż Zespołu Szkół. Nie sposób wymienić 
jak wiele Pan Dyrektor zrobił, jak bardzo zmienił ob-
licze szkoły, jak wiele siebie włożył w to, abyśmy dzi-
siaj mogli uczyć się i pracować w miejscu, z którym 
z przyjemnością się utożsamiamy. Symbolicznym do-
wodem naszej wdzięczności były kwiaty, słowa po-
dziękowania i życzenia. 
Następnie podziwialiśmy występy zaprzyjaźnionych 
z naszą szkołą grup artystycznych. Począwszy od tań-
ca współczesnego, poprzez muzykę folkową do muzy-
ki rozrywkowej. Na scenie naszego amfiteatru wystą-
pili: pełne energii formacje taneczne Bychawskiego 

Centrum Kultury, przygotowane przez p. Magdalenę 
Łyczak, Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej, 
kierowany przez panią Hannę Aleksandrowicz, wy-
słuchaliśmy reczitalu młodej i niezwykle utalentowa-
nej skrzypaczki Małgorzaty Bardak, występu Kapeli 
z Batorza, Zespołu Pieśni i Tańca z Jabłonnej oraz 
Zespołu „Henryk i Przyjaciele” z uroczą solistką Alicją 
Korbą. Impreza jak zwykle zakończyła się zabawą ta-
neczną, w rytm muzyki zespołu ESCAPE, oraz poka-
zem sztucznych ogni.
Tego dnia muzyka zabrała nas tam, gdzie słowa nie 
mogą…

Monika Widomska

Organizatorzy XIX Gali Orkiestr Dętych z głębi ser-
ca dziękują lokalnym sponsorom:

�» Panu Sławomirowi Mazurkowi, właścicielowi 
firmy Car-Gaz
�» Państwu Teresie i Wiesławowi Saganom
�» Państwu Marioli i Tomaszowi Widerlikom
�» Państwu Reginie i Januszowi Kowalskim
�» Panu Zygmuntowi Korbie
�» Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie

�� Przedszkolaki na 
Festiwalu Muzyki 
i Tańca „Rytm 
i Melodia”

Kolejny już raz dzieci z Przedszkola Niepublicznego 
„Akademia Poziomkowa” w Bychawie wzięły udział 
w Festiwalu Muzyki i Tańca „Rytm i Melodia”, pod 
patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin 
i Kuratorium Oświaty w Lublinie.
W niedzielne popołudnie (5.06.2016 r.) dzie-
ci z grupy „0” i „Pszczółki” wraz z rodzicami spo-
tkały się w Centrum Kongresowym-Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, aby tam z wypiekami na 
twarzy oczekiwać na swój występ sceniczny. Dzieci 
z grupy „Pszczółki” zaprezentowały się w wiosen-
ne piosence, a grupa „0” wykonała taneczny miks. 
Całości dopełniły kolorowe stroje. Uczestnicy prze-
glądu wyszli z pamiątkowymi dyplomami i nagroda-
mi. A zachwytom dorosłych nie było końca. Mamy 
nadzieję, iż za rok zakwalifikujemy się do kolejnej 
19. już edycji festiwalu.

Ewa Paszkowska
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�� Dzień Dziecka w Zdrapach
Przyszliśmy do przedszkola jak zawsze, z same-
go rana. Szybko minął nam czas porannej zaba-
wy i śniadania, a później... Później były już tylko 
niespodzianki! 
Nasi Kochani Rodzice przygotowali dla nas ognisko, 
na którym upiekliśmy razem pyszne kiełbaski. Na 
świeżym powietrzu rozstawione były stoliki z samy-
mi pysznościami: ciastka, napoje i owoce wśród któ-
rych królowały dorodne truskawki prosto z ogródka. 
W wolnym czasie graliśmy z rodzicami w piłkę, bad-
mintona i rzutki na rzepy, trzymając się za ręce pró-
bowaliśmy też rozplątać „węża”. Później przyszedł 
czas na smakowite lody dla ochłody i wtedy... Hurra! 
Na teren przedszkola wjechał wóz strażacki!

Dwaj strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 
z Bychawy przywitali się z każdym z nas osobiście. 
Opowiadali nam o swojej pracy: pożarach, wypad-
kach drogowych oraz innych akcjach ratowniczych. 
Potrafiliśmy podać prawidłowe numery alarmo-
we i sytuacje, kiedy należy zwracać się o pomoc do 
służb ratunkowych. Największe nasze zaintereso-
wanie wzbudziły oczywiście ubrania specjalne oraz 
kaski strażackie, które przymierzały chyba wszyst-
kie przedszkolaki. Oglądaliśmy też maski tlenowe 
i sprzęt do akcji ratowniczo- gaśniczych. Na koniec 
strażacy pokazali nam działanie węża strażackie-
go i drobny „deszczyk” ochłodził nas w ten upalny 
dzień.

Bardzo dziękujemy Strażakom z Bychawy za to cieka-
we i miłe spotkanie. 
Dziękujemy również Rodzicom za zaangażowanie 
w organizację Dnia Dziecka i spędzenie czasu razem 
z nami! 

Wychowawczyni Zofia Tymińska

popularyzujący beletrystykę związaną z opieką nad 
zwierzętami, w którym wzięło udział 62 drugokla-
sistów. Dla uczniów klasy trzeciej prowadzone były 
cotygodniowe zajęcia czytelnicze „Spotkania z le-
gendą”. Zajęcia z książką organizowali również wy-
chowawcy świetlicy szkolnej. W wyniku współpracy 
z Miejską Biblioteką Publiczną nasi uczniowie wzięli 
udział w spotkaniu ze Zbigniewem Kołbą, auto-
rem książki dla dzieci „Znajdź mnie i kiedyś 
odwiedź”. 
Na nawyki czytelnicze w bardzo dużym stopniu 
wpływa rodzina. Aby zachęcić rodziców do stwarza-
nia w domu atmosfery przyjaznej czytaniu książek, 
na jednej z wywiadówek szkolnych został poruszony 
temat wpływu czytania na rozwój dzieci.
Zgodnie z wymogami programu „Książki naszych ma-
rzeń” w każdym oddziale klasowym realizowany był 

projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru 
biblioteki szkolnej. Uczniowie klas IV-VI realizowa-
li następujące projekty edukacyjne: „Chronimy śla-
dy przeszłości”, „Przeczytałem-polecam”, „Nowe 
spojrzenie uczniów na lekturę szkolną”, „Święty Jan 
Paweł II moim wzorem do naśladowania”, „Układ 
Słoneczny”. Ich wytworem były prace literackie, al-
bumy, plakaty, gazetki, prezentowane na forum kla-
sy i szkoły.
Uczniowie klas I-III uczestniczyli w realizacji projek-
tu „Znani bychawianie czytają dzieciom”. Za główny 
cel tego projektu przyjęliśmy kształtowanie u dzieci 
pozytywnego nastawienia do książek oraz rozwijanie 
pasji czytania. Chcieliśmy to osiągnąć poprzez nawią-
zanie bliższego kontaktu z ciekawymi ludźmi z nasze-
go lokalnego środowiska. Zamierzaliśmy pokazać 
dzieciom, że w życiu ludzi znanych i szanowanych, 

książka odgrywała i odgrywa ważna rolę, zarówno 
w edukacji, jak i w przyjemnym zagospodarowaniu 
wolnego czasu. Zaproszeni do szkoły goście czyta-
li dzieciom fragmenty swoich ulubionych książek 
z okresu dzieciństwa lub fragmenty innych cieka-
wych tekstów dla dzieci. Spotkania te były również 
okazją dla uczniów do stawiania gościom różnych 
pytań oraz bliższego zapoznania się z ich profesją, 
funkcją i zainteresowaniami. Były również wspo-
mnienia gości z lat szkolnych oraz opowieści odsła-
niające ich bardziej prywatną stronę. W związku z re-
alizacją projektu „Znani bychawianie czytają dzie-
ciom” gościliśmy w naszej szkole: p. Janusza Urbana 
– burmistrza Bychawy, p. Magdalenę Kostrubę – za-
stępcę burmistrza, p. Barbarę Cywińską – dyrekto-
ra Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie oraz p. 
Joannę Stanicką pracownika tej biblioteki, p. Marka 
Kunę – krajoznawcę i regionalistę, ks. Andrzeja Kusia 
– proboszcza naszej parafii, p. Mirosławę Szalewską 
– lekarza okulistę, p. Sławomira Różyckiego –z zawo-
du strażaka, a z zamiłowania trenera piłki nożnej dla 
młodszej grupy wiekowej, p. Agnieszkę Sawicką wła-
ścicielkę restauracji – baru „U Saszy”, p. Mateusza 
Wróblewskiego – radnego Bychawy i pracownika 
Bychawskiego Centrum Kultury. Dzieciom bardzo po-
dobały się spotkania z zaproszonymi gośćmi, mamy 
nadzieję, że również goście wynieśli miłe wspomnie-
nia i radość z kontaktu z najmłodszym pokoleniem 
naszego miasta. 
Z perspektywy kilku miesięcy widać, że działa-
nia podjęte w ramach realizacji programu „Książki 
naszych marzeń” przyniosły pozytywne efekty. 
Świadczą o tym wyniki obserwacji uczniów oraz sta-
tystyki biblioteczne. Zakupione do biblioteki szkolnej 
nowe książki wzbudziły duże zainteresowanie dzieci. 
Do wielu tytułów tworzyły się kolejki. Projekty edu-
kacyjne i konkurs czytelniczy zmobilizowały uczniów 
do korzystania z różnych działów księgozbioru 
szkolnego. We wszystkich klasach wzrosła liczba 
wypożyczeń

U. P.

��Wysokie wyniki 
egzaminu 
w naszym 
gimnazjum
Po raz kolejny uczniowie 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie 
osiągnęli wysokie wyniki 
na tegorocznym egzaminie 
zewnętrznym. 

Egzamin składał się z sześciu części: język polski, 
historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, 
przedmioty przyrodnicze, język angielski - po-
ziom podstawowy i język angielski - poziom roz-
szerzony. W każdej z nich średni wynik naszych 
uczniów przewyższył średni wynik uczniów 
z gminy Bychawa. Z pięciu części egzaminu nasi 
uczniowie uzyskali wyniki wyższe niż wyniki szkół 
z powiatu lubelskiego. Dla języka polskiego, ma-
tematyki i języka angielskiego – poziom podsta-
wowy wynik ten przewyższył również średni wy-
nik uczniów z całego województwa lubelskiego. 
Należy również zaznaczyć, że w dziewięciostop-
niowej skali staninowej nasza szkoła zajmuje 
także wysoką lokatę. Dla języka polskiego jest 
to stanin 7 (wysoki), natomiast dla pozostałych 
części egzaminu – stanin 5 i 6 (średni oraz wy-
żej średni).
Gratulujemy wspaniałych osiągnięć! Jesteśmy 
przekonani, że tak satysfakcjonujące wyniki za-
gwarantują naszym absolwentom czołowe miej-
sca w wybranych przez nich szkołach średnich, 
natomiast zdobyta wiedza i umiejętności pozwo-
lą młodym ludziom rozwijać swoje pasje i w przy-
szłości zdobyć upragniony zawód.

Amelia Multan – nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Flis – nauczyciel matematyki

�� Z cyklicznych badań 
Biblioteki Narodowej 
nad społecznym 
zasięgiem książki 
wynika, że w Polsce od 
2006 roku obserwuje 
się systematyczny 
spadek wskaźników 
czytelnictwa. Dane 
z 2014 roku wskazują, 
że aż 58 % Polaków 
w wieku 15 i więcej 
lat nie przeczytało ani 
jednej książki w ciągu 
roku. 

O tendencji odchodzenia od czytania książek rów-
nież przez dzieci i młodzież poinformował Instytut 
Badań Edukacyjnych. Tendencja ta jest szczegól-
nie zauważalna w wieku gimnazjalnym. Badania 
z 2014 roku wykazały, że niekorzystny wpływ na 
aktywność czytelniczą dzieci na etapie szkoły pod-
stawowej i gimnazjum ma wyposażenie bibliotek 
szkolnych, w których często brakuje książek atrak-
cyjnych dla uczniów. W odpowiedzi na niepokojące 
wyniki badań Rada Ministrów w 2015 roku ustano-
wiła 2 programy finansowane z budżetu państwa, 
związane z promocją czytelnictwa i doposaże-
niem bibliotek, w tym również bibliotek szkolnych : 
„Książki naszych marzeń” oraz Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.
Szkoła Podstawowa w Bychawie, podobnie jak 
inne szkoły podstawowe w gminie, przystąpiła 

w roku szkolnym 2015/2016 do realizacji progra-
mu rządowego „Książki naszych marzeń”, w ra-
mach którego otrzymała dotację finansową na za-
kup książek do biblioteki szkolnej, zgodnych z zain-
teresowaniami uczniów. Zakup książek został po-
przedzony ankietą przeprowadzoną wśród dzieci, 
w której mogły się wypowiedzieć na temat swo-
ich zainteresowań i wskazać tytuły książek, które 
chciałyby wypożyczać i czytać.
W ramach tego programu zostały zaplanowane 
i zrealizowane różne działania promujące czytel-
nictwo wśród uczniów. Po każdym zakupie ksią-
żek, w bibliotece szkolnej były organizowane wy-
stawy nowości. Nowe książki były również pre-
zentowane uczniom na lekcjach bibliotecznych. 
W klasie drugiej został przeprowadzony kon-
kurs czytelniczy i plastyczny „I kudłate i łaciate”, 

znani bychawianie czytają dzieciom

Żeby dzieci pokochały książki

��Wycieczka do Krasnoludów, Bulwiaków i Mordoli
10 czerwca grupa „Motylki” wraz z rodzicami uczest-
niczyła w wycieczce do bajkowej krainy „Magicznych 
Ogrodów” – parku tematycznego w Trzciankach 
k. Janowca. Po wejściu na teren Ogrodów uczestni-
ków wycieczki powitał Król Krasnoludów. Następnie 
dzieci udały się na edukacyjne zajęcia terenowe. 
Po zajęciach edukacyjnych dzieci zwiedzały teren 
Magicznych Ogrodów. Park składa się z kilkunastu 
krain tematycznych, do których dociera się wędrując 
wśród szumiących wodospadów, strumieni, kwitną-
cych drzew oraz pachnących i kolorowych kwiatów. 
Wkomponowane w otoczenie place zabaw wyposa-
żone są w urządzenia sprzyjające pobudzaniu zmy-
słów i zdobywaniu nowych umiejętności. Dzieci ba-
wiły się w Wodnym Świecie, w Smoczym Gnieździe, 

krainie zamieszkałej przez smoki – mogły także bez 
obaw wspinać się po grzbietach tych niezwykłych 
stworzeń. Przejazd kolejką po Kwiatowej Dolinie po-
zwolił poznać zamieszkałe tam Wróżki Smużki, ol-
brzymią gąsienicę, ziemne skrzaty Bulwiaki i psotli-
we włochate Mordole. Największe emocje wzbudzi-
ło Marchewkowe Pole, na którym rosną marchewki 
większe od ludzi. 15 czerwca wybraliśmy się na wy-
cieczkę do Wioski Indiańskiej „TOPAI” w Olszance. 
Na jeden dzień mogliśmy na kilka godzin przenieść 
się w świat wodzów, szamanów, tipi i wigwamów. 
Dużo dowiedzieliśmy się o życiu Indian – o ich tra-
dycjach, strojach, domach, o tym, czym się żywili, 
jaką rolę w ich życiu pełniła muzyka. Każdy przed-
szkolak otrzymał indiańskie imię, a na buzi pojawiły 

się barwy wojenne. Potem był czas na szaleństwo 
na huśtawkach, trampolinie, dmuchańcach oraz 
w basenie z piłkami. Następnie zaprzyjaźniliśmy się 
z mieszkańcami wioski – kózkami, oślicą oraz konika-
mi, które karmiliśmy sianem i świeżą trawą. To były 
wspaniałe wycieczki.

B. Sorek - wychowawca grupy
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szkoły szkoły

�� Grupa młodzieży, dla 
której sport nie jest 
obojętny udała się 
w niedzielny poranek 
19.06.2016r. pod 
opieką p. Elżbiety 
Głąb do Pszczelej 
Woli, aby przystąpić 
do rywalizacji 
w I Powiatowych 
Igrzyskach Sportowo- 
Rekreacyjnych. 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkuren-
cjach lekkoatletycznych: biegu na 100 m dziew-
cząt i chłopców, skoku w dal – dziewcząt, sztafecie 
szwedzkiej dziewcząt i chłopców oraz w triobaske-
cie dziewcząt i chłopców. W triobaskecie drużyna 
liczyła 3 osoby i 1 rezerwowy. Gra toczyła się na 
połowie boiska, na jeden kosz. Za zdobyty kosz dru-
żyna uzyskiwała 1 pkt w przypadku rzutu zza linii 

6,25 m drużyna zdobywała 2 pkt. Gra toczyła się do 
zdobycia przez jedną drużynę 12 punktów lub przez 
7 minut. Drużyna koszykarzy oprócz szkoły repre-
zentowała klub sportowy UKS „Jedynka”, w któ-
rym chłopcy trenują pod okiem trenera Jakuba 
Kuny. Chłopcy w składzie: Krzysztof Traczewski, 
Korad Rożenek, Patryk Mańkowski oraz Cezary 
Dziadosz, nie ulegli przeciwnikom, z którymi przy-
szło im się zmierzyć. Wygrywając wszystkie mecze 
zajęli I miejsce. W nagrodę każdy z nich otrzymał 

pamiątkowy medal oraz piłkę koszykową. Kolejny raz 
(I miejsce w powiecie, III miejsce w rejonie) koszyka-
rze udowodnili, że ciężka praca na treningach przy-
nosi efekty. 
Naszym dziewczętom grającym w składzie: Karolina 
Pawlas, Jagoda Pałubska, Paulina Wieczorkiewicz, 
Milena Żmudziak do III miejsca zabrakło „złote-
go kosza”, tzn. po remisie mecz toczył się dalej do 
momentu, kiedy jedna z drużyn zdobyła punkt, 

trafiając do kosza. Chwila nieuwagi i w meczu o III 
miejsce pokonała nas drużyna z Jastkowa. 
Oprócz sukcesu w grze zespołowej nasi gimnazjaliści 
udowodnili, że potrafią walczyć w konkurencjach lek-
koatletycznych. Dowodem są dwa II miejsca w szta-
fecie szwedzkiej, zarówno dziewcząt jak i chłopców. 
Dla niewtajemniczonych sztafeta szwedzka liczy 
czterech zawodników, którzy pokonują kolejno na-
stępujące dystanse: 100 m, 200 m, 300 m, 400 m. 
Oba nasze zespoły zajęły II miejsca na dziesięć startu-
jących sztafet zarówno wśród dziewcząt jak i chłop-
ców. Dziewczęta wystąpiły w składzie: 400 m – Luiza 
Frączek, 300m – Karolina Pawlas, 200 m –Jagoda 
Pałubska, 100m – Agata Rej. Drużyna chłopców po-
biegła w składzie: 400m – Michał Piwnicki, 300m 
– Konrad Rożenek, 200m – Ernest Holweg, 100m – 
Paweł Szewczyk. Sztafety w nagrodę otrzymały pa-
miątkowe medale i torby sportowe. Paweł Szewczyk 
ma na koncie dwa sukcesy, jeden ww. oraz indywidu-
alnie wywalczył w biegu na 100m III miejsce. 
Podwójnym wygranym w składzie naszej ekipy jest 
również Konrad Rożenek, który w triobaskecie 
wspólnie z chłopcami wywalczył I miejsce i w szta-
fecie szwedzkiej II miejsce. Niewiele do III miejsca 
w biegu na 100 m zabrakło Agacie Maj, ostatecznie 

uplasowała się na IV miejscu na dziesięć startujących 
zawodniczek. Po zmaganiach mogliśmy zjeść pyszny 
obiad, organizatorzy w ten upalny dzień zadbali o na-
wodnienie naszych organizmów wręczając nam już 
przy zgłoszeniu zgrzewki wody mineralnej, jak rów-
nież słodkie batoniki na uzupełnienie cukru. Pełni 
wrażeń, w dobrych humorach, cali i zdrowi, z liczny-
mi medalami i nagrodami wróciliśmy do domu. 
Szczegółowe wyniki w triobaskecie dziewcząt 
i chłopców przedstawiają się następująco:

Wyniki dziewcząt:
Wyniki w grupie
Borzechów – Bychawa 0:2
Niemce – Bychawa 0:10
Wojciechów – Bychawa 2:0
W grupie miejsce II
Mecz o III miejsce w turnieju
Jastków – Bychawa 4:3

Wyniki chłopców:
Wyniki w grupie
Bychawa – Bełżyce 4:1
Bychawa – Jastków 4:2
W grupie miejsce I
Mecze o pierwsze miejsce w turnieju
Bychawa – Niedrzwica Duża 6:5
Bychawa – Wojciechów 8:4 

Elżbieta Głąb, nauczyciel wychowania fizycznego

�� Kolorowy tydzień 
ekologiczny 
w Zaraszowie
Od 18 do 22 kwietnia 
2016 r. uczniowie wraz 
z wychowawcami realizowali 
projekt edukacyjny „Kolorowy 
Tydzień Ekologiczny”.

Projekt został przygotowany w związku z obchodami 
Dnia Ziemi i polegał na realizacji zaplanowanych za-
dań. Każdego dnia „królował” inny kolor i zadaniem 
uczniów było ubranie się stosownie do niego. Na 
dzieci, które miały najwięcej kolorowych elementów 
ubioru, codziennie czekały nagrody – niespodzianki. 
Poniedziałek to „Dzień Natury” –  niektórzy uczniowie 
i nauczyciele przyszli ubrani od stop do głów na zie-
lono . Tego dnia na dużej przerwie odbyło się wspól-
ne rysowanie pod hasłem „Mój ulubiony kwiat”. 
Wszyscy uczniowie na papierze o długości 20 me-
trów namalowali swoje ulubione wiosenne kwiatki. 
Wtorek był Dniem Słońca. Uczniowie przyszli ubra-
ni na żółto. Każdy otrzymał plakietkę z napisem 
„Uśmiechnij się”, z którą chodził przez cały dzień 
i uśmiechał się od ucha do ucha. Odbył się również 
pokaz mody ekologicznej, czyli strojów wykonanych 
z odpadów przez uczniów klasy piątej. Na wybiegu 
(korytarzu szkolnym) w rytm muzyki pojawili się ko-
lejno nasi szkolni modele: Kinga, Ada, Mikołaj, któ-
rzy wzbudzili wielkie zainteresowanie przygotowa-
nymi i prezentowanymi ekologicznymi strojami.
Środa – Dzień Zdrowia – wszyscy ubrani na czerwo-
no. O tym, że warzywa i owoce są dobre i zdrowe 
wszyscy mogli się przekonać zjadając kolorowe ko-
reczki owocowe przygotowane przez klasę V.
Czwartek – Dzień Ziemi, czyli kolor brązowy. Dbając 
o piękne otoczenie szkoły uczniowie posadzili kwia-
ty w skrzynkach przed szkołą
Ostatniego dnia dominował kolor niebieski, bo był 
to Dzień Ekologa. Prawie 100 % uczniów i nauczycie-
li miało ubrania w tym kolorze. Na korytarzu można 
było również obejrzeć wystawę prac konkursowych 
„Cuda z odpadów”. Komisja miała trudne zadanie, 
która praca ciekawsza: radio z pudełka czy waga, 
a może ciężarówka? Spośród 25 bardzo pomysło-
wych prac trudno było wybrać najpiękniejszą, dlate-
go wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. 
Na podsumowanie ekologicznych wyzwań ucznio-
wie klasy II pod kierunkiem p. B. Gomuła przygoto-
wali krótką, ale jakże wymowną w treści część arty-
styczną o ochronie przyrody.
Tak przebiegał Tydzień Ekologiczny w naszej szko-
le. Dziękujemy wszystkim dzieciom za aktywny 
udział, nauczycielom i rodzicom za pomoc, Radzie 
Rodziców za sfinansowanie zakupionych nagród.

Teresa Fijołek, koordynator projektu

�� Sukces Weroniki na Mistrzostwach Polski
Weronika Oleszek z Osowy, 
uczennica SOSW w Załuczu 
została wicemistrzem Polski 
w biegach przełajowych 
na dystansie 800 metrów.

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Załuczu od wielu lat biorą czyn-
ny udział w zawodach Olimpiad Specjalnych – naj-
większego stowarzyszenia promującego sport osób 
niepełnosprawnych na świecie z rangą organizo-
wania mistrzostw na poziomie regionalnym, woje-
wódzkim w tym ogólnopolskich a także światowej 
rywalizacji.
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Załuczu: Tomasz Wójcik, 
Weronika Oleszek, Adrian Osek oraz absolwenci 
Anna Kowalczyk i Dariusz Kowalczyk po uzyskaniu 
wysokich czasów biegowych podczas zawodów 
wojewódzkich w Biegach Przełajowych na dystan-
sie 800 m (Olbięcin 2016) zostali zakwalifikowa-
ni do udziału w Ogólnopolskich zawodach na tym 
samym dystansie, które w dniach 10-12 czerwca 
2016 r. odbyły się w woj. pomorskim w miejsco-
wościach Kwidzyn-Sztum wchodząc w skład re-
prezentacji woj. lubelskiego. Podczas preeliminacji 

w dniu 10 czerwca br. zostały ustalone grupy bie-
gowe z podziałem na płeć, wiek oraz czas zdoby-
ty na dystansie 800 m. Zawodnicy zostali również 
przebadani pod względem ogólnego stanu zdrowia 
z bilansem słuchowym i dentystycznym.
W dniu 11 czerwca odbyły się biegi medalowe oraz 
rywalizacja wg zasady fair play między zawodnika-
mi z 15 województw oraz grup gościnnych z krajów 
nadbałtyckich.
Województwo Lubelskie może poszczycić się wi-
cemistrzostwem Polski w Biegach Przełajowych 
na dystansie 800 metrów. Tytuł wicemistrzów 
określonych kategorii uzyskali uczniowie z SOSW 
w Załuczu: Tomasz Wójcik oraz Weronika Oleszek. 
Gratulujemy zwycięzcom!

�� Edukacja teatralna w Samorządowym Przedszkolu nr 1 W Bychawie
Niedawno rozpoczynaliśmy 
kolejny rok przedszkolny. Bardzo 
szybko minęło dziesięć miesięcy 
nauki, zabawy i wakacje 
„zapukały” do drzwi. 

Przez cały rok dbaliśmy o wszechstronny rozwój na-
szych przedszkolaków. Dzieci regularnie brały udział 
w zajęciach edukacyjnych o zróżnicowanej tematy-
ce. Zdobywały nowe wiadomości, pogłębiały do-
tychczasową wiedzę, doskonaliły i nabywały umie-
jętności. Ponadto uczestniczyły w wielu spacerach, 
wyjazdach, konkursach tematycznych oraz zajęciach 
edukacyjnych organizowanych przez różne instytu-
cje oświaty np. Miejską Bibliotekę Publiczną (oddział 
dla dzieci). Na zajęciach edukacyjnych poruszane 
były tematy dotyczące wielu dziedzin nauki, takich 
jak: muzyka, sztuka, matematyka, język, zdrowie 
itp. Jednak priorytetowym zdaniem naszej placów-
ki w tym roku, było wprowadzenie dzieci w świat 
teatru, a więc szeroko pojęta edukacja teatralna. 
Wydaje się, że w dzisiejszym świecie większą uwa-
gę przywiązuje się do seriali i filmów emitowanych 
w telewizji, oglądanych na komputerze, czy w kinie,  
a zapomina się o pięknie teatru. Dlatego też, 
chcieliśmy, aby nasze przedszkolaki zetknęły się  

z teatralnym światem, aby zobaczyły teatr, grę ak-
torów, scenerię. W tym roku na zaproszenie Pani 
Dyrektor, do naszego przedszkola przybyli akto-
rzy z różnych zakątków Polski, aby zaprezento-
wać spektakle teatralne. 29 października mieli-
śmy okazję obejrzeć „Kopciuszka”, 2 marca przed-
stawienie pt. „Roszpunka”, zaś 3 czerwca „Wróżkę 
Malwinkę”. Wszystkie sztuki wystawione przez róż-
ne grupy teatralne były wspaniałe. Zachwycający 
był Kopciuszek, który uciekał z balu, a także Wróżka 
Malwinka, która dała dzieciom wiele rad i drogo-
wskazów potrzebnych w codziennym życiu. Aby 
jeszcze bardziej poznać głębię teatru, przedszko-
laki udały się na wycieczki do Lublina do Teatru 
Andersena. 22 kwietnia grupa „Pszczółki” oglą-
dała „Baśń o zaklętym kaczorze”, zaś 17 i 19 maja 
„Motylki”, „Myszki” i „Krasnale” oglądały „Małą 
Syrenkę”. Przedszkolaki były zachwycone teatrem. 
Zobaczyły bogate wnętrza teatru, profesjonal-
ną grę aktorów, błyszczące kostiumy, nieustannie 
zmieniającą się scenografię i bogate efekty specjal-
ne. Pisząc o wielu obejrzanych sztukach, nie spo-
sób pominąć wspaniałego widowiska, które od-
było się 20 i 21 kwietnia na deskach sceny BCK-u.  
W tych dniach wszystkie dzieci obejrzały piękną 
„Calineczkę”. Sztuka ta była tym bardziej wyjątko-
wa, ponieważ aktorami byli dobrze nam znani nasi 

koledzy i koleżanki z kółka teatralnego działające-
go przy BCK. W tym miejscu serdecznie dziękuje-
my Panu Mateuszowi Wróblewskiemu – opiekuno-
wi grupy teatralnej za zaproszenie. Wszystkie obej-
rzane w tym roku spektakle teatralne dostarczyły 
naszym przedszkolakom wielu niezapomnianych 
wrażeń. Dzieci przekonały się, że świat teatru jest 
niezwykle piękny, wyjątkowy i niesie ze sobą dresz-
czyk emocji. Wielokrotnie podczas oglądania przed-
stawień widać było po twarzach przedszkolaków, iż 
pochłonęła ich ta niecodzienna atmosfera teatru. 
Wprawdzie ten rok przedszkolny dobiega końca, ale 
z pewnością w przyszłym roku także przeżyjemy nie-
jedną teatralną przygodę.

Agnieszka Sobaszek
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Zbigniew Woźniak

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 1 

Na powiatowych igrzyskach w Pszczelej Woli
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Bychawskie 
Centrum Kultury

www.ebck.pl

8 lipca piątek, godz. 20.00 

NA TAK!
koncert zespołu

22 lipca piątek, godz. 20.00 

Coś tak O
koncert zespołu

15 lipca piątek, godz. 20.00

Muchachos
koncert zespołu

26-27 lipca wtorek - środa

Festiwal 
Śladami Singera
koncert, happening, cyrk, teatr, fireshow, warsztaty, 

spotkania, sztuka uliczna

Gmina 
Bychawa

www.bychawa.pl

LETNIA SCENA BCK

lipiec 2016

 
©

Zd
je

cia
: M

at
er

iał
y z

es
po

łó
w

, p
lak

at
: M

ar
ek

 M
at

ys
ek

/U
M

 B
yc

ha
w

a

WSTĘP BEZPŁATNY

Letnia Scena BCK mieści się 
na parkingu za budynkiem 

Bychawskiego Centrum 
Kultury

podane daty i godziny mogą 
ulec zmianie
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	Bychawa połączy smaki trzech regionów
	Swoje siły dla promocji regionalnych kulinariów połączyły województwa lubelskie, podkarpackie i podlaskie. Efektem tej współpracy jest festiwal „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, który odbędzie się w dniach 28 i 29 maja w Bychawie.
	Kolejna szansa, by dzieci rolników wspominały radosne wakacje
	Promocja projektu 
	O projekcie modernizacji infrastruktury szkolnej i sportowej na terenie miasta Bychawa.
	3 Maja w Bychawie. Było patriotycznie i sportowo
	W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Były msze święte, występy artystyczne, przemówienia polityków oraz władz samorządowych, barwne korowody, a także pikniki. A jak 3 Maja wyglądał w Bychawie?
	Sprawozdanie z pracy Burmistrza Bychawy 
	WYNIKI III BIEGU BYCHAWA NA 3–GO!
	Gmina realizuje duży projekt drogowy w osiedlu Nad Doliną
	ISO dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie
	W piątek 22 kwietnia w Dworku Jabłonna odbyło się uroczyste wręczenie władzom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2008. 
	Cała Polska czyta dzieciom – czytamy i my!
	W dniach 18-22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Starej Wsi odbył się Tydzień głośnego czytania, podczas którego każdą klasę odwiedził specjalny gość, aby poczytać uczniom wybrany przez siebie utwór z kanonu literatury dziecięcej. 
	Mistrzostwa Bychawy w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza
	Aby zaprzeczyć obiegowej i niesprawiedliwej opinii o tenisie stołowym, że to bardzo prosta gra, 16 kwietnia o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Bychawie stawiło się wielu amatorów tej gry.
	Realizacja programu Rodzina 500 Plus
	W gminie Bychawa realizacja programu Rodzina 500 Plus przebiega bardzo sprawnie. Obsługą zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych. Według przewidywań naszego Ośrodka programem t
	Integracja w plenerze
	5 maja to oficjalna data obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. 
	Niedzielny wyścig w Bychawie w południe 1 maja to jeden z czterech etapów odbywającego się już po raz 19. Hetman Tandem Cup, czyli Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Tandemów o Puchar Marszałka Lubelszczyzny. Cała sportowa impreza trwała trzy dni.
	HTC w Bychawie, czyli Kolarski Wyścig Tandemów
	Wielka ryba w bychawskim zalewie pływa!
	Dziadki znowu na pudle!
	8 maja 2016 roku na boisku Orlik odbył się towarzyski turniej w piłce nożnej weteranów „40 plus”.
	Starosta docenił najlepszych uczniów i sportowców
	21 kwietnia br. na XX sesji Rady Powiatu w Lublinie zostały wręczone stypendia Starosty Lubelskiego dla najlepszych uczniów i sportowców.
	Czekoladowa „Hulanka”, niehebanowy „Heban”
	Jak zwykle, gdy pełnia wiosny, Bychawa rozbrzmiewa „rżeniem koni i tętentem kopyt”. Nie inaczej i tym razem – 8 maja 2016 r. Na błoniach wokół stadionu miejskiego miał miejsce XI już Przegląd Koni Użytkowych oraz IV Czempionat Kuców zorganizowany przez by
	Elka dla Pani Zosi
	Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie markową firmą. 
	Czwórka najlepszych recytatorów – z Bychawy!
	Arancini i lawina życzliwości...
	Moim zawodowym dzieckiem hołubionym od lat jest „Danie dla Mola”. Przygotowania do kolejnych edycji tego literacko-kulinarnego wydarzenia trwają zwykle około dwóch miesięcy. I tak już od 2007 r. dzieje się dwa razy do roku.
	Zespół NA TAK 
	z Bychawki Drugiej 
	Choć występowali przed całą Polską, to w Bychawie usłyszymy ich po raz pierwszy. Wieczorem w sobotę 28 maja zagrają na stadionie.
	Finaliści Must Be The Music pierogom mówią NA TAK!
	W sobotę 30 kwietnia 2016 roku w kościele parafialnym w Bychawie zgromadziła nas smutna uroczystość. Pożegnaliśmy długoletniego dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, śp. Adama Biadunia – przyjaciela i nauczyciela
	Ostatnie pożegnanie Adama Biadunia
	Ziemia Krasnostawska bez tajemnic
	Krasnystaw zaprasza nas na dwudniowy rajd rowerowy.
	Płoty chroniące cmentarze i nasze małe święte miejsca
	Porozmawiajmy...
	Pani Maria Dębowczyk jest osobą zasłużoną dla naszej bychawskiej społeczności. Dziś na emeryturze, a przedtem ceniona nauczycielka i społecznik powszechnie znana w środowisku. Jej duże i efektywne zaangażowanie w działalność społeczną spowodowało, że o na
	Teresa Tracz o Marii Dębowczyk
	Danuta Hanaj: Pani Tereso, co może Pani powiedzieć o Pani Marii jako człowieku, nauczycielu i społeczniku?
	Jubileusz profesor Kazimiery Krakowiak
	W pracy z osobami niesłyszącymi potrzebne są umiejętne usta i ręce, które potrafią wyrażać miłość i przekazywać prawdę – te słowa profesor Kazimiery Krakowiak oddają sens jej pracy naukowej.
	Kilka uwag od zaprzyjaźnionego regionalisty
	Wygraj życie dzięki marzeniom!
	Taki tytuł nosi projekt edukacyjny, w którym mieli okazję uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej. 
	Druga klasa w Janowie Lubelskim
	W piątek 29 kwietnia uczniowie klas II c i II d ze Szkoły Podstawowej w Bychawie wraz z opiekunami  i czwórką rodziców, dzięki panom: Arturowi i Tomkowi z Bagiennego Bractwa Obserwatorów Terenowych z Janowa Lubelskiego w niekonwencjonalny sposób spędzili 
	„Nutki” w służbie zdrowiu
	Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe we Włoszech oraz Portugalii? Zapraszamy do „HUBALA”!
	6 maja rano w szkole. Zdawałoby się, ot kolejny normalny dzień nauki. Jednak co bardziej spostrzegawczy zaczynają zauważać pewne poruszenie.
	„Kwiatek” postawił na słońce
	We wrześniu rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Postaw na słońce”.
	Historyczno-krajobrazowy produkt fabryki wycieczek w kategorii rowerowej
	Edukacja teatralna w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 W Bychawie
	Sukces Weroniki na Mistrzostwach Polski
	Na powiatowych igrzyskach w Pszczelej Woli
	Kolorowy tydzień ekologiczny w Zaraszowie
	Dzień Dziecka w Zdrapach
	Żeby dzieci pokochały książki
	Wysokie wyniki egzaminu w naszym gimnazjum
	Wycieczka do Krasnoludów, Bulwiaków i Mordoli
	Nowa aranżacja zieleni przy przedszkolu
	XIX Gala Orkiestr Dętych
	Przedszkolaki na Festiwalu Muzyki i Tańca „Rytm i Melodia”
	SZKOŁY ￼
	Zasłużona dla polskiej edukacji językowej dzieci niesłyszących
	Kazimiera Krakowiak o sobie
	Zwykli ludzie tworzą historię
	GŁOS REGIONALISTÓW ￼
	Faworyt Króla
	Skąd w Bychawie wzięła się Pippi?
	Lubelski Orzeł Biznesu dla piekarni Juryckich
	Calineczka – czyli malutka dziewczynka, która odrodziła bychawski teatr dziecięcy
	Premiera pierwszego bychawskiego musicalu
	Najsympatyczniejsze dziewczyny są z Bychawy!
	Opinia publiczna o Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych
	Wokaliści z Bychawy w studio nagrań
	Było trochę mokro, ale wesoło, czyli Dziecięca Bychawa 2016
	Nasze Zacisze – nowe miejsce integracji i odpoczynku w Bychawce
	Wspólnie poznawaliśmy okolice Bychawy!
	Skutki niszczycielskiego wiatru w Woli Gałęzowskiej
	Nagroda od ministra dla naszego strażaka Bogdana Tylusa
	Spotkanie z „urodzoną na Zamku”
	MIESZKAŃCY ￼
	Nowe i odnowione produkty OSM Bychawa
	Bychawa na debacie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
	1356 dzieci i młodzieży z naszej gminy ma wakacje
	Bychawianie najlepsi w Powiecie!
	Nasi sołtysi na Pikniku Sołtysów
	W Komunikacji i Geodezji zapłacisz kartą
	Mocarze matematyki
	Co robi burmistrz w pracy?
	Zlikwidowano kilkanaście dzikich wysypisk śmieci
	Pierogi na kulinarnym szlaku Polski wschodniej
	Festyn W Krainie Pierogów – to nieformalne święto Bychawy i jej mieszkańców
	Gmina Bychawa jest jedną z dwóch w powiecie lubelskim, które na stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji pozyskały środki unijne.
	Nowy szkolny BUS
	W „Kobylim Dole” przestaje straszyć...
	Gminna Rada Seniorów w Bychawie pierwszej kadencji
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