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�� Daty i miejsca zebrań z Burmistrzem Bychawy 
w sołectwach
5 października rozpoczęły się spotkania mieszkańców gminy z burmistrzem. 
Na zebraniach mieszkańcy będą mogli poruszyć istotne problemy ich miejscowości 
oraz złożyć wnioski do budżetu Gminy Bychawa na 2017 rok. 
Zapraszamy do licznego udziału w zebraniach.

Lp. data godzina miejscowość/miejsce zebrania
1. 5.10.2016 r. godz. 13.00 Gałęzów – Centrum Kultury Wiejskiej
2. 6.10.2016 r. godz. 13.00 Zdrapy, Wincentówek – szkoła w Zdrapach
3. 7.10.2016 r. godz. 10.00 Stara Wieś Trzecia – świetlica
4. 10.10.2016 r. godz. 10.00 Wola Duża-Kolonia – mieszkanie sołtysa
5. 10.10.2016 r. godz. 13.00 Olszowiec – Centrum Kultury Wiejskiej

6. 10.10.2016 r. godz. 16.00 Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka Trzecia, Bychawka Druga-Kolonia, 
Bychawka Trzecia-Kolonia  – Szkoła Podstawowa w Bychawce

7. 11.10.2016 r. godz. 10.00 Leśniczówka – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego
8. 11.10.2016 r. godz. 13.00 Olszowiec-Kolonia  – mieszkanie sołtysa
9. 11.10.2016 r. godz. 16.00 Zaraszów – Szkoła Podstawowa w Zaraszowie

10. 12.10.2016 r. godz. 10.00 Kowersk – remiza
11. 12.10.2016 r. godz. 13.00 Gałęzów Kolonia Pierwsza – mieszkanie sołtysa
12. 12.10.2016 r. godz. 16.00 Osowa – szkoła w Osowie
13. 13.10.2016 r. godz. 13.00 Stara Wieś Druga – sala katechetyczna na plebanii
14. 13.10.2016 r. godz. 16.00 Osowa-Kolonia – szkoła w Osowie
15. 17.10.2016 r. godz. 10.00 Marysin – mieszkanie sołtysa
16. 17.10.2016 r. godz. 16.00 Skawinek  – mieszkanie sołtysa
17. 18.10.2016 r. godz. 10.00 Łęczyca – mieszkanie sołtysa
18. 18.10.2016 r. godz. 13.00 Urszulin – remiza

19. 18.10.2016 r. godz. 16.00 Wola Gałęzowska, Józwów, Wola Gałęzowska-Kolonia – Szkoła Podstawowa w Woli 
Gałęzowskiej

20. 19.10.2016 r. godz. 13.00 Gałęzów-Kolonia Druga – remiza
21. 19.10.2016 r. godz. 17.00 Osiedle Nr 1, Zadębie, Grodzany – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego
22. 20.10.2016 r. godz. 13.00 Wola Duża, Centrum Kultury Wiejskiej
23. 20.10.2016 r. godz. 17.00 Osiedle nr 2, Wandzin – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego 
24. 24.10.2016 r. godz. 10.00 Stara Wieś Pierwsza – remiza
25. 24.10.2016 r. godz. 13.00 Kosarzew Dolny-Kolonia – remiza
26. 24.10.2016 r. godz. 16.00 Romanów – Centrum Kultury Wiejskiej w Olszowcu
27. 25.10.2016 r. godz. 13.00 Zaraszów-Kolonia – remiza
28. 25.10.2016 r. godz. 16.30 Podzamcze – Środowiskowy Dom Samopomocy

�� Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy. 
OPS w Bychawie wydaje skierowania
We wrześniu 2016 r. Gmina 
Bychawa po raz kolejny przystąpiła 
do realizacji Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
Podprogram 2016, w ramach którego 
mieszkańcy naszej gminy mogą 
skorzystać z nieodpłatnej pomocy 
żywnościowej.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodzi-
ny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniają-
ce kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecz-
nej oraz których dochód nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomo-
cy społecznej tj. 771,00 PLN miesięcznie dla osoby w ro-
dzinie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej 
951,00 PLN miesięcznie.

Wydawaniem skierowań uprawniających do korzystania 
z bezpłatnej pomocy żywnościowej oraz dystrybucją żyw-
ności zajmują się pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie.
W miarę dostępnej puli żywności będą wydawane nastę-
pujące artykuły spożywcze: makaron jajeczny, ryż biały, 
herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola bia-
ła, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wie-
przowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka dro-
biowa, cukier biały, olej rzepakowy.
Podobnie jak w ubiegłym roku dla osób korzystających 
z bezpłatnej pomocy żywnościowej realizowane będą 
działania towarzyszące w formie warsztatów i szkoleń. 
Zatem wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem po-
mocy, Burmistrz Bychawy zaprasza do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie w celu odebrania stosowanego 
skierowania. 
O terminach odbioru artykułów żywnościowych będziemy 
informować na bieżąco, m.in. w formie ogłoszeń.

OGŁOSZENIE Burmistrza 
Bychawy – NAJEM  

Działając na podstawie art. 35 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. 
zm.) informuję, iż na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 
został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz części nieruchomości poło-
żonej przy ul. Podwale w Bychawie 
przeznaczonej do oddania w najem.

OGŁOSZENIE Burmistrza 
Bychawy  – NAJEM 

Działając na podstawie art. 35 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. 
zm.) informuję, iż na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Partyzantów 
1 został wywieszony na okres 21 
dni wykaz części nieruchomości 
położonej przy ul. Partyzantów 
w Bychawie przeznaczonej do odda-
nia w najem.

OGŁOSZENIE Burmistrza 
Bychawy – NAJEM  

Działając na podstawie art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1774 z późn. zm.) informuję, 
iż na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Partyzantów 1 został wywie-
szony na okres 21 dni wykaz czę-
ści nieruchomości położonej przy 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Bychawie przeznaczonej do odda-
nia w najem.

OGŁOSZENIE Burmistrza 
Bychawy – SPRZEDAŻ 

Działając na podstawie art. 35 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. 
zm.) informuję, iż na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 
został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz części nieruchomości poło-
żonej w miejscowości Bychawka 
Druga-Kolonia gmina Bychawa 
przeznaczonej do sprzedaży.
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�� Warto uśmiechać 
się w bezchmurne 
niebo, bo być może 
astronauta Jeff znów 
kiedyś zrobi nam foto :)

Jedno z satelity zrobione zdjęcie, na którym zna-
lazł się kawałek naszej gminy, spowodowało, że na-
gle Bychawą zainteresowały się trzy gazety, dwie 
rozgłośnie radiowe, telewizja publiczna i kilkana-
ście stron internetowych. Nagle, na różnych pro-
filach społecznościowych pojawiło się mnóstwo 
udostępnień, tysiące polubień i setki komentarzy 
na nasz temat.
Jak to możliwe? Przecież zdjęcia satelitarne, w tym 
również Bychawy (na mapach Google, zdjęcia z sa-
molotów, ortofotomapy z ARiMR) są w tak po-
wszechnym użyciu, że dawno nam spowszedniały 
i nie mają nic w sobie absolutnie nowatorskiego. 
Posługujemy się nimi w życiu codziennym, podczas 
podróży z Lublina do Warszawy czy do Bychawy, 
zwiedzania miasta, wycieczki rowerowej czy przy 
wypełnianiu wniosku o dopłatę.
Tak się złożyło, że o wielkiej popularności zdję-
cia Bychawy autorstwa Jeffa Williamsa, astro-
nauty NASA (@Astro_Jeffw) zadecydował… jego 
komentarz.
Jeff Williams, dowódca Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej (ISS), podczas trwającej 5 i pół miesią-
ca misji, wykonywał z kosmosu zdjęcia przeróżnych 
miejsc na ziemi, między innymi: Nowego Yorku, 
raf koralowych na Bahamach, gór na Alasce, wiel-
kich kanionów widzianych z kosmosu, lodowców 
oraz oceanów. Publikował je potem na Instagramie 
i udostępniał na Facebooku. Tak się szczęśliwie zło-
żyło, że na jedynym zdjęciu Polski, które pan Jeff 
umieścił w swoim instagramowym albumie z wy-
cieczki po orbicie, znalazł się południowo-wschod-
ni fragment gminy Bychawa!
Co niezwykłe, niepodpisane zdjęcie naszej gminy 
astronauta opatrzył bardzo ciekawym komenta-
rzem: I have not  seen  this unique pattern of agri-
culture anywhere else in the world. It looks very 
fertile and productive (w wolnym tłumaczeniu: Nie 
widziałem takiego unikalnego wzoru w rolnictwie 
gdziekolwiek indziej na świecie. Wygląda to bardzo 
żyźnie i produktywnie). Wtedy rozpoczęły się spe-
kulacje, o który kraj może chodzić. Obserwatorzy 
profilu obstawiali: Chiny, Wisconsin, Indonezję lub 
Francję. Jako pierwszy informację, że jest to frag-
ment gminy Bychawa w Polsce, podał użytkownik 
Gavin McMorrow, prawdopodobnie pracownik 
biura prasowego NASA.

Wiadomość o tym rozprzestrzeniła się w sie-
ci, by 22 września, dotrzeć pocztą pantoflową 
do Bychawy, bezpośrednio do zastępcy burmi-
strza Magdaleny Kostruby. Wkrótce, to, że zdjęcie 
przedstawia fragment gminy Bychawa, potwierdził 
Marek Matysek z Urzędu Miejskiego, który nało-
żył na kosmiczne foto mapę Google’a. I rzeczywi-
ście, na zdjęciu dokładnie widać nasze miejsco-
wości, m.in. Skawinek, Kosarzew Dolny-Kolonię, 
Zaraszów, Wolę Gałęzowską, Urszulin, Starą Wieś 
Pierwszą i Starą Wieś Drugą.
Informacja bardzo szybko trafiła na oficjalną stro-
nę Bychawy i jej profil facebookowy. W poniedzia-
łek 26 września z samego rana w naszym urzędzie 
pojawiło się Radio Lublin, czyli redaktor Agata 
Zalewska z Działu Informacji. Audycja pojawiła się 
również w radiowej w Jedynce. Zainteresowało się 
nami również radio FREE – kolega Marek udzielił 
wywiadu na żywo.
Następnego dnia, we wtorek, koło południa po-
jawili się w Urzędzie dziennikarze gazety SUPER 
EKSPRES. Efektem wizyty był bardzo sympatyczny 
artykuł na stronie 9. czwartkowego wydania ga-
zety ze zdjęciami pani wiceburmistrz i mieszkań-
ców Zaraszowa, uśmiechających się i machających 
do astronauty Jeffa.
Redaktor Agnieszka Antoń-Jucha z „Dziennika 
Wschodniego” również napisała o Bychawie wi-
dzianej z kosmosu. Wspomniał o nas także „Kurier 

Lubelski”, który podkreślił rolę naszego Urzędu 
w promocji zdjęcia (dzięki!).
W środę, jako ostatnia dotarła do Bychawy tele-
wizja. Jednym z bohaterów zabawnego materia-
łu został Marek Matysek – nasz gminny fotograf. 
Redaktor telewizji posądził naszego kolegę o za-
zdrość, że to nie on wykonał takie słynne zdjęcie. 
Trudno się dziwić, każdy fotograf może tylko po-
marzyć o takiej „lufie”, jaką dysponował pan Jeff 
Wiliams, czyli o kosmicznym obiektywie. Telewizja 
przeprowadziła również kilka humorystycznych 
wywiadów z mieszkańcami. Materiał wyemitowa-
ny został w Panoramie Lubelskiej, a wcześniej poja-
wił się w ogólnopolskim Teleexpresie!
Serwis Twojapogoda.pl przeanalizował zdję-
cie pod kątem meteorologicznym: W momen-
cie  wykonywania  zdjęcia,  a  więc  na  przeło-
mie  czerwca  i  lipca,  nad  Lubelszczyzną  pły-
nęły  sobie  leniwie  niewielkie  obłoki  kłębia-
ste,  a  temperatura  krążyła  w  pobliżu  30  stopni. 
W sprawie Bychawy wypowiedział się również 
ekspert z UMCS. Że struktura pól w okolicach 
Bychawy nie jest niczym szczególnym – jest typo-
wa dla Lubelszczyzny, gdzie występuje jeszcze spo-
re rozdrobnienie pól i prowadzona jest tradycyjna 
gospodarka.
Inny specjalista, tym razem od reklamy, wyraził 
obawę, że gmina może nie wykorzystać właści-
wie potencjału, jakie niesie sukces zdjęcia w sieci 

(do gminy przyjadą turyści, a tu wcale nie ma co 
oglądać!).
Nasi mieszkańcy naszej gminy podeszli do sprawy 
z radością. Niektórzy odszukiwali na zdjęciu swo-
je działki i pola. Pojawiły się liczne komentarze: To 
nasze bliskie okolice, mój dom jest tu na tym zdję-
ciu z kosmosu. Ja tu mieszkam… itd. Niektórzy, co 
prawda uważali, że pola oglądane z kosmicznej 
wysokości wydają się bardziej fascynujące, niż są 
w rzeczywistości.
W ciągu tych kilku gorących dni pojawiły się też 
artykuły na Onecie, Wykopie, Spotted Lublin, 
Gadzetomanii, opatrzone komentarzami, jak to 
w sieci, różnymi. Ktoś np. napisał: Nie wiem czy jest 
się czym szczycić... takie rozdrobnienie w rolnictwie 
to raczej oznaka zacofania... Inny: Ci, którzy tym się 
jarają mają kompleksy…. Ale my mamy to w nosie, 
bo cieszymy się, że Bychawa choć na chwilę zyskała 
międzynarodową sławę. A wystarczyło jedno zdję-
cie opatrzone ciepłym komentarzem, ale… cóż wy-
konane z Kosmosu.
Z Ziemi naszej, tej wielkiej i tej małej, naszej 
bychawskiej, serdecznie dziękujemy za zdjęcie 
panu Jeffowi. I pozdrawiamy z Bychawy. Greetings 
from Bychawa Mr. Jeff!

Monika Głazik/UM

Kosmiczne zdjęcie i medialny szum nad Bychawą

Bychawa – jedyna taka we wszechświecie!
�� Instagram i Twitter

zapraszamy do odwiedzenia nowo powstałych ka-
nałów szybkiego kontaktu. 

zachęcamy do zajrzenia na nasz kanał wideo 

www.youtube.com
/user/bychawaPL

www.twitter.com/bychawaPL

www.instagram.com/bychawa.pl
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�� Tegoroczne dożynki 
w Bychawie, mimo 
wieczornego 
załamania pogody, 
trzeba uznać za bardzo 
udane!

Dożynkowe uroczystości rozpoczęto w bychawskim 
kościele. Suma dożynkowa odprawiona została 
przez emerytowanego proboszcza naszej parafii 
– ks. dr. Kazimierza Gajdę, który również wygło-
sił homilię. Czytania mszalne zapewnili burmistrz 
Janusz Urban, p. Ewa Rębecka oraz dziewczęta z ze-
społu Słowianki; oprawę muzyczną – Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta.
Po Mszy korowód dożynkowy przemaszerował 
na stadion. Przodem, w zaprzęgniętej w dwa ko-
nie bryczce jechały rozśpiewane Słowianki, za 
nimi, już pieszo, starostowie dożynek, za staro-
stami burmistrz z przedstawicielami samorządu. 
Następnie, z pięknym tradycyjnym wieńcem, or-
ganizatorzy tegorocznych dożynek, czyli delegacja 
mieszkańców Bychawy, wspomagana przez harce-
rzy; potem panie z Bychawskiego Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych i Klub Seniora. Dalej z dwuna-
stoma wieńcami mieszkańcy Bychawek (Pierwszej, 
Drugiej Kolonii i Trzeciej), Zdrap, Zaraszowa 
i Kolonii, Urszulina, Woli Gałęzowskiej, Woli Dużej-
Kolonii, Skawinka, Podzamcza, Olszowca i Kolonii, 
Gałęzowa Kolonii Pierwszej.
Przejście przez wspaniale udekorowaną bramę do-
żynkową i już na stadionie można było rozpocząć 
gminne świętowanie. Starostowie dożynek – Julita 
Głąb i Krzysztof Kusy – przekazali chleb dożynko-
wy burmistrzowi – Januszowi Urbanowi, a później 
wspólnie rozdzielili wśród publiczności. Słowianki 
poczęstowały ciastem upieczonym przez miesz-
kanki osiedli.
Jeśli chodzi Gminny Konkurs Wieńców 
Dożynkowych, to towarzyszyły mu bardzo duże 
emocje. Decyzje jury nie zawsze były zgodne 
z oczekiwaniami delegacji. Była duża konkurencja, 
bo mieszkańcy przygotowali aż 15 wieńców!
Główną nagrodę w kategorii wieńców współcze-
snych zdobyli mieszkańcy Bychawki Trzeciej, którzy 
przygotowali piękny wieniec nawiązujący do przy-
padającej w tym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski. 
Delegacji towarzyszyły dzieci w strojach Mieszka 
i jego żony – pięknej Dobrawy.
Pojawili się debiutanci na tym polu: Bychawa, 
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, 
Gałęzów Kolonia-Pierwsza (wieś przygotowała wie-
niec po raz pierwszy od wielu lat), ale niektórym 

poszło całkiem nieźle – Kobiety Aktywne dostały 
miejsce drugie w konkursie.
Wiele delegacji zadbało o piękną prezencję. 
Niektórym towarzyszyły dziewczęta i chłopcy 
w strojach ludowych, mi osobiście najbardziej wpa-
dły w oko prezentacje Bychawek i Zaraszowa.

Tak przedstawiają się wyniki 
Gminnego Konkursu Wieńców:
wieniec tradycyjny
�» I miejsce – Urszulin – 500 zł brutto
�» II miejsce – Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych – 400 zł brutto
�» III miejsce – Zdrapy – 300 zł brutto

wieniec współczesny
�» I miejsce – Bychawka Trzecia – 500 zł brutto
�» II miejsce – Bychawka Pierwsza – 400 zł brutto
�» III miejsce – Skawinek – 300 zł brutto.

Wszystkie pozostałe delegacje: Bychawa, 
Bychawka Druga Kolonia, Klub Seniora, Gałęzów 
Kolonia Pierwsza, Wola Gałęzowska, Wola Duża 
Kolonia, Zaraszów i Zaraszów Kolonia, Olszowiec 
i Olszowiec Kolonia, Podzamcze otrzymały wyróż-
nienia w wysokości 167 zł brutto.
Nagrody w konkursie wieńców przyznawała 
15-osobowa komisja, w skład której weszli repre-
zentanci wszystkich delegacji z wieńcami.
Wielki nakład pracy, który włożyli w przygotowa-
nie wieńca mieszkańcy Bychawki Pierwszej (lau-
reaci II miejsca w Gminnym Konkursie Wieńców) 

został doceniony przez publiczność, która w pro-
wadzonym przez trzy godziny plebiscycie przyzna-
ła Bychawce Pierwszej tytuł Wieńca Publiczności 
(163 głosy). Bychawka Pierwsza otrzymała ten tytuł 
drugi rok z rzędu. Nagrodę finansową w wysoko-
ści 400 zł ufundował sponsor – p. Andrzej Bielecki 
z Bychawy (usługi budowlane). Sołtys Stanisław 
Szewczyk odbierając nagrodę ze wzruszeniem po-
dziękował wszystkim, którzy pracowali nad wień-
cem, w szczególności odpowiedzialnemu za pro-
jekt i główną konstrukcję zagrody – p. Jerzemu 
Augustynowiczowi. Powiedział, że była to wielka 
praca. Wśród publiczności biorącej udział w plebi-
scycie rozlosowano główną nagrodę – talon o war-
tości 500 zł, ufundowany przez firmę Pro-Agro Jan 
Rząd.

Wyniki Konkursu na Wieniec 
Publiczności:
�» miejsce – Bychawka Pierwsza (163 głosy)
�» miejsce – Bychawka Trzecia (46 głosów)
�» miejsce – Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych (38 głosów)
�» miejsce – Wola Gałęzowska (32 głosy)
�» miejsce – Podzamcze (29 głosów).

Obok głównego placu dożynkowego, na boisku tre-
ningowym trwał rozgrywany od godziny 9.00 rano 
VI Turniej Sołectw w piłkę nożną. Zawodnicy, po-
dobnie jak organizatorzy i sędziowie turnieju z BLKS 
„Granit” – Jacek Ozimek i Piotr Fraczek – spłynęli 

hektolitrami potu. Palące słońce tego dnia nikogo 
nie oszczędziło.
Do zawodów stanęło osiem drużyn. Czarnym ko-
niem turnieju okazała się Wola Duża (kapitan 
Mariusz Głazik), która pokonała wicemistrza sprzed 
dwóch lat – Grodzany (kapitan Bartłomiej Buczek). 
Ubiegłoroczny mistrz – Kosarzew Dolny-Kolonia 
musiał na podium zadowolić się trzecią lokatą. 
Czwarte miejsce przypadło drużynie ze Starej Wsi 
Pierwszej, piąte – Zaraszowa, szóste – Starej Wsi 
Drugiej, siódme – Kolonii Zaraszów, ósme – Woli 
Gałęzowskiej.
Artystyczną część tegorocznych dożynek rozpo-
czął półtoragodzinny występ zespołu tanecznego 
„Spadczyna” oraz wokalnego „Rodniki”. Białorusini 
po raz kolejny zachwycili nas przepięknymi stroja-
mi, niezwykłą swobodą i płynnością ruchów tance-
rzy, znakomitą techniką i wielką energią wokalistek.
Potem na scenie przez godzinę występował zespół 
disco-polo Loverboy, który przyciągnął pod scenę 
raczej młodszą publiczność oraz dzieci. Następnie 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” oraz 
bychawskie Słowianki. Przykre, że z powodu znacz-
nego opóźnienia w realizacji programu na scenie nie 
zaprezentował się zespół śpiewaczy Klubu Seniora, 
za co naszych seniorów serdecznie przepraszamy!
Również koncert zespołu Buenos, zaplanowany na 
godz. 21.00, z powodu deszczu został odwołany.

M. Głazik

tradycja

Dożynki Gminne 2016

Starostowie – julita Głąb i Krzysztof Kusy 
i wieniec delegacji z Bychawy

debiutantki na dożynkach, czyli Kobiety 
Aktywne z wieńcem :) 

Bychawka Pierwsza z Wieńcem Publiczności 

laureaci I miejsca w Gminnym Konkursie 
Wieńców – Bychawka trzecia 

MolIK ciężko pracował w namiocie 
promocyjnym gminy

Stoisko projektu rewitalizacji gminy Bychawa 

Spadczyna z Białorusi

Słowianki
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�� Gmina przygotowuje lokalny program rewitalizacji
W niedzielne popołudnie 
28 września w parku przy 
kościele odbył się Piknik 
Rewitalizacyjny.

  Głównym założeniem pikniku, oprócz dobrej za-
bawy, było zapoznanie mieszkańców z założeniami 
programu rewitalizacji. Przypominamy, że Gmina 
Bychawa wzięła udział w I edycji konkursu ogłoszo-
nego przez Zarząd Województwa Lubelskiego oraz 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na działa-
nia wspierające gminy w zakresie przygotowania 
programów rewitalizacji na terenie Województwa 
Lubelskiego. Przy konstruowaniu projektu jako cel 
postawiliśmy sobie stworzenie dokumentu jak naj-
bardziej dopasowanego do potrzeb mieszkańców. 
W tym celu podczas pikniku prosiliśmy Państwa 
o wypełnienie ankiet, które będą źródłem informacji 
o potrzebach mieszkańców gminy. Na mieszkańców 
Bychawy jak zwykle można było liczyć. Wypełniliście 
Państwo mnóstwo ankiet! Teraz firma, która jest od-
powiedzialna za ich opracowanie i analizę ma peł-
ne ręce roboty, ale o to przecież chodziło J. Piękna 
pogoda oraz liczne atrakcje sprawiły, że w festynie 

uczestniczyło wielu mieszkańców naszej gminy. 
Uczestnicy pikniku okazali się też świetnymi znawca-
mi zagadnień związanych z rewitalizacją. W przepro-
wadzonych konkursach bardzo chętnie brali udział. 
Wielu z nich wyszło z parku z fantastycznymi na-
grodami, takimi jak tablet czy aparat fotograficzny. 
Najmłodsi uczestnicy nie byli gorsi. Specjalnie dla 
nich przeprowadzono konkursy artystyczne, któ-
re cieszyły się ogromną popularnością, (prawie tak 
dużą jak dmuchańce). Atrakcji było bardzo wiele. 

Mamy nadzieję, że każdy spróbował pysznej grillowa-
nej kiełbaski, popcornu oraz waty cukrowej. Dla naj-
młodszych przygotowano również gry terenowe, ma-
lowanie buziek oraz skręcanie balonów. Bardzo cie-
szymy się, że w przedsięwzięciu tym aktywny udział 
brały nasze przedszkola. Akademia Poziomkowa 
w swoim pięknie udekorowanym namiocie ofero-
wała gry i zabawy ruchowe, różową i niebieską watę 
cukrową oraz świetną zabawę. Zapewniono peł-
ną „obsługę kosmetyczną”. W namiocie Akademii 

�� O budowie 
drogi Kosarzew 
Dolny-Kolonia – 
Romanów

Gmina Bychawa realizuje zadanie 
pn. Przebudowa  drogi  gminnej  nr  107230L 
Kosarzew  Dolny-Kolonia  –  Romanów dla ope-
racji typu Budowa lub modernizacja dróg  lokal-
nych w ramach poddziałania 7.2 Wsparcie in-
westycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub  rozbudową  wszystkich  rodzajów  małej  in-
frastruktury, w  tym  inwestycji w  energię  odna-
wialną  i w oszczędzanie energii w ramach dzia-
łania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest poprawa atrakcyjności inwe-
stycyjnej, warunków życia mieszkańców oraz po-
prawa dostępności do usług publicznych i miejsc 
pracy poprzez przebudowę nawierzchni dro-
gi gminnej nr 107230L o długości 2749 mb oraz 
skrócenie czasu przejazdu poprzez budowę no-
wej nawierzchni. Przebudowa drogi przyczyni się 
do polepszenia dojazdu do dróg powiatowych nr 
2287L i 2285L oraz do obiektów użyteczności 
i gospodarstw rolnych.
W chwili obecnej jesteśmy już po przeprowadze-
niu postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, w ramach którego wyłoniony został 
wykonawca robót Komunalne Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lublinie.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania obej-
mie Krzysztof Rymarz.
Całkowity koszt zadania to 879 621,95 zł. 
w tym: nadzór inwestorski – 8 277,77 zł, kwo-
ta dofinansowania z PROW na lata 2014-2020  
– 559 703,44 zł.

�� W niedzielę 
2 października 
Muzeum Wsi 
Lubelskiej wypełniło 
się sołtysami z całego 
województwa. Choć 
sołtysów chętnych 
na wyjazd było wielu, 
to niestety delegacje 
z poszczególnych 
gmin mogły składać 
się tylko z pięciu osób 
(dlatego zadecydowała 
kolejność zgłoszeń). 
Naszą gminę 
reprezentowali sołtysi: 
p. Urszula Daśko, 
p. Joanna Gołąb, 
p. Teresa Michalewska, 
p. Maria Kostruba oraz 
p. Andrzej Poniewozik.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Sekretariat 
Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Lubelskiego. Podczas kongresu poru-
szone zostały ważne kwestie dotyczące możliwości 
pozyskania środków dla obszarów wiejskich. Wśród 
prelegentów znaleźli się dyrektor Departamentu 

Byliśmy na III Lubelskim Kongresie Sołtysów

Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL p. Mateusz 
Winiarski, dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Środowiska UMWL p. Sławomir Struski oraz dy-
rektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
p. Antoni Skrabucha. 

Podczas kongresu przeprowadzone zostały kon-
kursy na najlepsze ciasto tradycyjne, najlepsze da-
nie mięsne oraz najlepszą potrawę rybną. Naszą 
gminę w kategorii ciast reprezentowała p. Maria 
Kostruba z „przekładańcem sołtyski”, a w katego-
rii potraw mięsnych p. Urszula Daśko, która przy-
gotowała schab w ziołach. Nasze sołtyski okaza-
ły się fantastycznymi kucharkami! Przygotowane 
przez nie dania okazały się przepyszne a komisja 
konkursowa miała duży problem z wyborem lau-
reatów. Wszyscy zaproszeni goście mogli wziąć 
udział w degustacji produktów regionalnych oraz 
tradycyjnych.
Kongres był dla sołtysów wspaniałą okazją do za-
warcia nowych znajomości oraz wymiany doświad-
czeń. Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom 
za zaproszenie i z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne tego typu inicjatywy.
W imieniu Burmistrza Bychawy p. Janusza Urbana 
oraz własnym bardzo gorąco dziękuję delega-
cji sołtysów z naszej gminy za uczestnictwo 
w III Kongresie Sołtysów, w szczególności za wspa-
niałą atmosferę i zaangażowanie.

Magdalena Kostruba

�� Korowaj z Korca. 
Prawda, że piękny? 

11 września w Muzeum Wsi Lubelskiej na corocz-
nym Święcie Chleba odbyło się podsumowanie pro-
jektu Na kulinarnym szlaku Polski wschodniej, zreali-
zowanego przez urzędy marszałkowskie trzech wo-
jewództw: lubelskiego, podlaskiego i podkarpackie-
go. Gmina Bychawa jako partner projektu otrzymała 
podziękowanie za współpracę. 
Przypomnijmy, że Bychawa była organizatorem te-
gorocznego festiwalu pierogów, który został włą-
czony do wspomnianego wyżej cyklu imprez, póź-
niej wzięła udział w dwóch kulinarnych imprezach: 
w Drohiczynie (woj. podlaskie) i Baszni Dolnej 
(woj. podkarpackie). 
Na zaproszenie Gminy Bychawa w Lubelskim 
Święcie Chleba wzięła równiez udział delegacja z za-
przyjaźnionego z nami ukraińskiego miasta Korzec. 
Przepiękny korowaj przywieziony przez delegację 
zdobył nagrodę w konkursie wypieków. 

Piknik odbył się w parku za kościołem 

Narysujmy Bychawę od nowa...

Poziomkowej panie malowały twarze, natomiast po 
sąsiedzku panie z Samorządowego Przedszkola nr 1 
w Bychawie na włoskach naszych dzieci wyczynia-
ły cuda. Nikt nie mógł wyjść niezadowolony! Gusta 
nawet najbardziej wymagającego dziecko zaspo-
koiły nauczycielki z Przedszkola Samorządowego, 

które zorganizowały mnóstwo zabaw. W tym miej-
scu bardzo gorąco dziękujemy wszystkim Paniom, 
które poświęciły swój czas i zechciały się z nami 
bawić. Gdyby nie ich pomoc, nasz piknik nie byłby 
tak udany.

Magdalena Kostruba

Wyrazy współczucia i kondolencje
Panu Piotrowi Wiśniewskiemu,
sołtysowi Starej Wsi Pierwszej

z powodu śmierci

MATKI
składają Burmistrz, Kierownictwo, Pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bychawie 
oraz sołtysi Gminy Bychawa

Podziękowanie
Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie składa 
serdeczne podziękowania pracownikowi Urzędu 
Miejskiego – p. Agnieszce Grabarskiej za zaangażo-
wanie w realizację projektu Przedszkolak badaczem 
przyrody, realizowanego we współpracy z Fundacją 
Ekologiczną „Arka”.
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�� Czy w czasie deszczu dzieci się nudzą?
Mimo nieprzyjaznej pogody 
4 października br. uczestnicy 
Gminnego Konkursu 
Ekologicznego pod nazwą 
Uroki przyrody wzięli udział 
w warsztatach w Poleskim Parku 
Narodowym. 

Stu uczestników (uczniowie i opiekunowie szkół 
podstawowy w Bychawie, Bychawce Drugiej-
Kolonii, Starej Wsi Drugiej, Woli Gałęzowskiej 
oraz Gimnazjum nr 1 w Bychawie), którzy wykaza-
li się największą posiadaną wiedzą z zakresu eko-
logii w konkursie pn. Co ja wiem o ekologii i przy-
rodzie, mieli okazję w ramach zajęć edukacyjnych 
zwiedzić z przewodnikiem ośrodek żółwia błot-
nego, obejrzeć film przedstawiający Poleski Park 
Narodowy, przeszli ścieżką edukacyjną oaz zwiedzić 
Muzeum Poleskiego Parku Narodowego (Ośrodek 
Dytaktyczno-Muzealny).
Uczestnicy warsztatów pogłębili swoją wiedzę 
ekologiczną i przyrodniczą, ponadto udoskona-
lili umiejętność obserwacji przyrody poprzez jej 
obserwację.
Realizacją zadania możliwa były dzięki wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz  zaangażo-
waniu nauczycieli i opiekunów, za co serdecznie 
dziękujemy.

�� W dn. 20-23 września 
wydelegowana przez 
Burmistrza Bychawy 
uczestniczyłam 
w wyjeździe studyjnym 
po północno-
wschodnim regionie 
Węgier. Wizyta 
obejmowała dziewięć 
miejscowości na 
terenie województwa 
Szablocs-Szatmar 
-Bereg.

Wyjazd został zorganizowany dzięki współpra-
cy dwóch lokalnych grup działania – LGD „Kraina 
wokół Lublina” (Powiat Lubelski) i LGD „Zapiecek” 
(Radzyń Podlaski), Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego z węgierską grupą dzia-
łania LGD Kozep – Szabolcsi Leader Egyesulet.

współpraca międzynarodowa

A może Węgry?

W skład lubelskiej delegacji weszli m.in. przedsta-
wiciele samorządów zainteresowanych ewentual-
nym nawiązaniem współpracy z Węgrami (Bychawy, 
Konopnicy, Garbowa), dyrektorzy szkół prowadzo-
nych przez powiat (był dyrektor Henryk Dudziak 
z ZS im. A. Kwiatkowskiego ) i przedstawiciele kilku 

stowarzyszeń. Głównym celem wizyty było okre-
ślenie możliwości współpracy między naszymi 
regionami.
Podczas spotkania w dn. 21 września z władzami wo-
jewództwa Szablocs-Szatmar-Bereg w Nyíregyházie 
(na zdjęciu) zaprezentowany został cały tamtejszy 

region. Następnie odwiedziliśmy samorządy gminne, 
szkoły, placówki kultury, zakłady pracy, przedsiębior-
stwa zainteresowane nawiązaniem współpracy.
Wizyta była również okazją do poznania walo-
rów przyrodniczych i kulturowych województwa 
Szablocs-Szatmar-Bereg oraz sposobów wykorzysty-
wania tego potencjału do rozwoju turystyki i gospo-
darki na Węgrzech.
Nasza delegacja była bardzo zadowolona z miejsc 
pobytu i wielkiej gościnności Węgrów. W kontaktach 
naszych zauważa się niezwykłą serdeczność, otwar-
tość i życzliwość. Nasze kraje łączy wspólna historia, 
tradycje kulturowe i wartości. Jednoczy nas też od-
wieczna nić sympatii: powiedzenie Polak  – Węgier 
dwa  bratanki…  słyszeliśmy bardzo często, zarówno 
w wersji polskiej, jak i węgierskiej: Lengyel,  magy-
ar – két jó barát…. W miłej atmosferze nawet język 
przestawał być barierą. Podobno to fenomen, że 
w Europie istnieją na dwa narody, które choć mówią 
dwoma obcymi językami, to mają bardzo podobną 
mentalność.

M. Głazik 
PS Z Bychawy na Węgry jest bliżej niż nad nasze pol-
skie morze.

�� Medale 
i odznaczenia 
wręczone druhom 
z gminnych 
jednostek OSP 
w dn. 18 września

�» MEDAL HONOROWY im. Bolesława Chomicza 
– dh Stanisław Lipiec (przyznany uchwałą 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 
nr 193/26/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.)
�» ZŁOTY MEDAL – dh Sylwester Tylus (przyznany 
uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Woj. Lubelskiego nr 15/2015 
z dnia 18 grudnia 2015 r.)
�» SREBRNY MEDAL – dh Henryk Skiba (przyznany 
uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Woj. Lubelskiego nr 15/2015 
z dnia 18 grudnia 2015 r.)
�» BRĄZOWE MEDALE – Zdzisław Blacha, 

Mirosław Remuszka, Mieczysław Kaproń 
(przyznane Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Woj. Lubelskiego nr 15/2015 
z dnia 18 grudnia 2015 r.)
�» ODZNAKI STRAŻAKA WZOROWEGO – druhowie: 

Kamil Cimek, Łukasz Remuszka, Tomasz Dudka, 
Łukasz Mróz, Sławomir Kotuła, Arkadiusz 
Fijołek, Grzegorz Dudka oraz pośmiertnie 
Grzegorz Węgliński (przyznane uchwałą 
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nr 1/16 
z dnia 14 kwietnia 2016 r.)
�» ODZNAKI ZA WYSŁUGĘ LAT: druhowie Stanisław 

Lipiec – 55 lat, Michał Dudka – 50 lat, Tadeusz 
Łukasik – 40 lat, Franciszek Kasperek – 40 lat, 
Henryk Chrzanowski – 40 lat, Leszek Kotuła – 
40 lat, Henryk Skiba – 40 lat, Henryk Kowalczyk 
– 35 lat, Mirosław Terecha – 35 lat, Władysław 
Kowalczyk – 30 lat, Sylwester Tylus – 25 lat, 
Antoni Kusy – 20 lat, Ryszard Kot – 20 lat, Piotr 
Mróz – 20 lat, Mieczysław Kaproń – 20 lat, 
Mirosław Remuszka – 20 lat, Mariusz Mazur – 
20 lat, Robert Lipec – 20 lat, Zdzisław Blacha – 
15 lat, Tomasz Dudka – 10 lat, Sławomir Kotuła 
– 10 lat, Arkadiusz Fijołek – 5 lat, Łukasz Mróz – 
5 lat, Kamil Cimek – 5 lat, Grzegorz Dudka – 5 lat, 
Stanisław Jakubaszek – 5 lat, Łukasz Remuszka 
– 5 lat (uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Gminnego Uchwałą nr 1/16 z dnia 5 kwietnia 
2016 r.)

�� 90-lecie OSP w Starej Wsi Drugiej

18 września 2016 r. odbyła się uroczystość 90-lecia 
jednostki OSP Stara Wieś Druga. Zbiórka strażaków 
oraz zaproszonych gości odbyła się na placu przy 
remizie, skąd w asyście Orkiestry Dętej z Zakrzewa 
uczestnicy przemaszerowali do kościoła parafialne-
go Św. Stanisława Męczennika. Mszę świętą w in-
tencji strażaków sprawował ks. kan. Adam Galek 
w koncelebrze obecnego proboszcza parafii ks. 
Tadeusza Siwkiewicza. W uroczystej mszy uczest-
niczyło ponad 200 osób. Wśród zaproszonych go-
ści znaleźli się m. in. p. Henryk Dudziak – radny 
Sejmiku Województwa Lubelskiego, p. Grzegorz 
Szacoń – sekretarz Powiatu Lubelskiego oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Bychawie, kapi-
tan Marcin Babula – przedstawiciel Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Lublinie, st. bryg. Witold Zborowski – komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, 

p. Mieczysław Dziura – sekretarz Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Lublinie, p. Janusz 
Urban – burmistrz Bychawy, zastępca burmi-
strza p. Magdalena Kostruba, radni Rady Miejskiej 
oraz sołtysi z okolicznych gmin. Środowisko stra-
żackie reprezentowane było przez aż 120 stra-
żaków-ochotników z 11 jednostek z terenu gmi-
ny Bychawa, Zakrzew oraz Batorz. Podczas czę-
ści oficjalnej obchodów zaprezentowana została 
bogata historia jednostki OSP Stara Wieś Druga. 
Spotkanie było również okazją do wręczenia meda-
li: Honorowego im. Bolesława Chomicza za zasługi 
dla pożarnictwa, odznak Strażaka Wzorowego oraz 
odznak za wysługę lat.
Serdecznie gratulujemy Jubilatom i życzymy kolej-
nych wspaniałych rocznic.

Paweł Winiarczyk

Podczas spotkania w dn. 21 września z władzami 
województwa Szablocs-Szatmar-Bereg 
w Nyíregyházie

POLSKA

Bychawa

Nyíregyháza

WĘGRY
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mieszkańcy mieszkańcy
�� Powitanie Iwony 
na lotnisku
Delegacja z Bychawy kwiatami, 
transparentem i gorącymi 
uściskami przywitała na lotnisku 
Chopina w Warszawie Iwonę 
Podkościelną powracającą 
z igrzysk w Rio de Janeiro 
oraz jej pilotkę – Olę Tecław. 
Ogólnopolskie media 
nie odstępowały medalistek 
nawet na krok.

droga do �io

Iwona Podkościelna
• miejsce i data urodzenia: 

Bychawa, 1.06.1988 r.
• klub sportowy: KKT HETMAN Lublin

• trener klubowy: Paweł Staszczak/Piotr 
Sugier

Najważniejsze osiągnięcia:
• złoto w kolarskim wyścigu ze startu 

wspólnego (kategoria B) z Aleksandrą 
Tecław, Letnie Igrzyska Paraolimpijskie 
Rio de Janeiro 2016

• złoto w wyścigu ze startu wspólne-
go (tandem B z Aleksandrą Tecław), 
Mistrzostwa Świata Szwajcaria 2015

• złoto w jeździe indywidualnej na czas 
(tandem B z Aleksandrą Tecław), 
Mistrzostwa Świata Szwajcaria 2015

• złoto w wyścigu ze startu wspólne-
go (tandem B z Aleksandrą Tecław), 
Mistrzostwa Świata Kanada 2013

�� Złoty medal Iwony 
Podkościelnej to jeden 
z dziewięciu złotych 
medali zdobytych przez 
Polaków na Igrzyskach 
Paraolimpijskich 
w Rio de Janeiro. 
Pierwszy w historii 
startów zawodników 
z Lubelszczyzny 
w paraolimpiadzie – 
i to od razu złoty!

Na rozmowę i nagranie umawiamy się z Iwoną 
dużo wcześniej. Z trudem ustalamy dzień i go-
dzinę spotkania, które nie kolidują z jej kalen-
darzem. A ten jest teraz bardzo napięty.
Za sobą ma już spotkanie z panią pre-
mier, marszałkiem, wojewodą, prezydentem 
Lublina. Wywiad w lubelskim radiu i występ 
w telewizji. Przed nią udział w kolejnych pro-
gramach telewizyjnych m.in. w Dzień Dobry 
TVN. No i spotkanie z prezydentem RP.
Najpierw oglądamy wszystkie pamiątki, które 
Iwona przywiozła z Rio. Maskotka igrzysk, któ-
rą dostała Iwona, jest wyjątkowa, bo ma wło-
sy w kolorze medalu, czyli złote. Podziwiamy 
prezenty, które w nagrodę za złoto dostała od 
władz państwowych i samorządowych m.in. 
eleganckie pióro od pani premier Beaty Szydło, 
zegarek dobrej marki od wojewody lubelskiego.
Oglądamy te wszystkie skarby, pijemy herbatę 
i sympatycznie gawędzimy. Kamera rejestruje 
naszą rozmowę, która za jakiś czas być może 
trafi na bychawskiego YouTuba. Naszym tłem 
jest „ściana sławy” w pokoju Iwony, czyli pół-
ki z setkami medali z wyścigów międzynaro-
dowych i krajowych oraz pucharów z zawodów 
regionalnych i lokalnych. Na stole leżą bezcen-
ne tęczowe koszulki UCI mistrza świata z 2013 
i 2015 roku. Ale największy skarb Iwona trzy-
ma w dłoniach – to złoty medal zdobyty na te-
gorocznych igrzyskach paraolimpijskich. Waży 

500 gram, pobrzękuje szlachetnym kruszcem 
(ma w środku 28 kulek). Jest ciężki i piękny. 
W związku z tym, że lubi być przez zwycięzców 
„podgryzany”, został wytworzony w 100 % bez 
rtęci (chwali się tym Międzynarodowy Komitet 
Paraolimpijski). Podobno zawiera jakiś pro-
cent prawdziwego złota. – Czy warto było dla 
medalu poświęcić kilka lat życia? – pytam. – 
Oczywiście – bez wahania odpowiada Iwona.
Złoty medal przechowuje się w eleganckim 
futerale z egzotycznego drzewa, który Iwona 
otrzymała razem z nagrodą.
Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło we wrze-
śniu, choć kontakt z Iwoną mamy na bieżąco 
przez cały czas jej pobytu w Rio. Mail do Iwony 
piszę zazwyczaj rano, pytam co u niej sły-
chać (wtedy u niej jest środek nocy), a odpo-
wiedź dostaję późnym wieczorem, gdy Iwona 
jest już po treningu (różnica czasu wynosi pięć 
godzin).
Niestety, na próżno Iwony szukamy na zdję-
ciach i filmikach z ceremonii otwarcia igrzysk. 
Nie wszyscy nasi paraolimpijczycy wzięli w niej 
udział. Trener Iwony i jej pilotka Ola decydu-
je, że one również nie powinny wziąć udziału 
w tym dość męczącym widowisku. Na stadion 
Maracanã trzeba przyjechać sporo wcześniej, 
podróż autobusem trwa kilka godzin, udział 
w ceremonii jest na stojąco, a powrót późno 
w nocy. A wyścig na torze już 11 września, 

znani bychawianie

Złota Iwona – paraolimpijka z Bychawy

czyli za trzy dni. By osiągnąć sukces nie moż-
na zmarnować ani grama energii.
Na torze dystans jest bardzo krótki (1000 m), 
tu nie pokażą na co je stać. Ale, choć dziew-
czyny nie spodziewają się zwycięstwa, to przy-
gotowują się do wyścigu bardzo solidnie.
I rzeczywiście – płaski tor nie jest dobry dla 
dziewczyn – Iwona i Ola kończą wyścig na 
8. miejscu. Niezadowolone są z nowej ramy 
w rowerze. (Niestety na kilka dni przed wylo-
tem do Rio, dziewczynom pęka stara i zostaje 
zastąpiona drugą. Cięższą i nie do końca do-
brze dopasowaną.)
Co innego – teren! Z 30-kilometrowym wy-
ścigiem w indywidualnej jeździe na czas wią-
żą dużo większe nadzieje.  I rzeczywiście, 
14 września do medalu brakuje niewiele – 
dziewczyny kończą rywalizację na 5. miejscu.
Trzy dni później, w sobotę, start w najważ-
niejszej dla Iwony i Oli rywalizacji – wyścig ze 
startu wspólnego. I ogromny sukces, którego 
chyba same się nie spodziewały – dziewczyny 
kończą 69-kilometrowy dystans na pierwszym 
miejscu z czasem 1:58:02, wyprzedzając o po-
nad minutę resztę stawki!
Nas, tu w Bychawie, denerwuje brak w tele-
wizji relacji na żywo. Nawet w publicznej do-
niesień jest jak na lekarstwo, czujemy ciągły 
niedosyt informacji. Sytuację ratuje tylko in-
ternet – brawa dla strony Igrzyska24, aktuali-
zowanej na bieżąco, choć o wielkim sukcesie 

dziewczyn dowiadujemy się, gdy są już na me-
cie. To fantastyczna niespodzianka prawie na 
sam koniec igrzysk. Dla dziewczyn również, 
bo Iwona mówi, że wszystko tego dnia wska-
zywało na nie – i tragiczny wypadek jednego 
z kolarzy, i 45-minutowe opóźnienie startu, 
i źle ustawione siodełko…
Rio de Janeiro to treningi, treningi, trenin-
gi… Wbrew temu co możemy myśleć, nie ma 
tam ani możliwości, ani czasu na jakieś więk-
sze zwiedzanie i oglądanie nowych miejsc. 
Dziewczęta poznają miasto dopiero po wygra-
nej i ceremonii zamknięcia igrzysk. W środę 
wracają do Polski.
Na Okęciu Iwonę witają najbliżsi oraz komitet 
powitalny z Urzędu Miejskiego z wielką plan-
szą „Iwona Podkościelna – złota bychawianka. 
Dziękujemy!” Delegacja wita Iwonę w imie-
niu wszystkich mieszkańców gminy i dzię-
kuje za sukces, który jest wielką promocją 
Bychawy. Złoty medal zdobyty przez Iwonę 
i jej pilotkę Olę to jedyny medal paraolimpijski 
z Lubelszczyzny. Jest się z czego cieszyć!
Dwa tygodnie po Rio Iwona mówi, że na ra-
zie nie miała jeszcze kiedy odpocząć. Dopiero 
po powrocie z Warszawy odetchnie. Z trenin-
gami planuje dać sobie spokój do końca paź-
dziernika. Ale od listopada rozpocznie je z po-
wrotem, by dobrze przygotować się do kolejne-
go sezonu i mistrzostw świata. Znów zacznie 
się zbieranie punktów na następne Igrzyska 
Paraolimpijskie.
Iwona z Olą chciałyby za cztery lata w Tokio 
powtórzyć sukces z Rio, ale tym razem uzu-
pełnić złoto o jeszcze jeden medal – z jazdy in-
dywidualnej na czas. Będą pracować nad tym 
ciężko. Dalej 300 dni w roku…
Rozmowę kończymy o jedenastej przed połu-
dniem, a godzinę później Iwona wychodzi już 
z domu. Wyjeżdża do Warszawy, bo ma spo-
tkanie z… prezydentem. Oglądamy ją dwa dni 
później w „Teleekspresie”. Kamera pokazuje 
ją dwa razy. Elegancko ubrana stoi w pierw-
szym rzędzie razem z innymi olimpijczykami 
i paraolimpijczykami. Zostaje odznaczona wy-
sokim wyróżnieniem państwowym. Na klapie 
jej żakietu lśni Złoty Krzyż Zasługi. Pękamy 
z dumy!

Monika Głazik
PS. Iwona Podkościelna razem z nami zaprasza 
wszystkich miłośników roweru na rajd rowerowy 
„Bychawska Złota Jesień ze Złotą Iwoną” w niedzie-
lę 16 października. Start o godz. 11.15 z parkingu 
koło przedszkola.
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mieszkańcy mieszkańcy
�� Internetowe Centrum 
Edukacyjno-Oświatowe 
w Bychawce Drugiej 
zaprasza

Przypominamy, że w Bychawce Drugiej (przy 
skrzyżowaniu koło kościoła) obok remizy OSP 
czynne jest Internetowe Centrum Edukacyjno-
Oświatowe. Wszystkie osoby chcące za darmo 
skorzystać z internetu lub pogłębić swoją wiedzę 
z zakresu obsługi komputera, wyszukiwania infor-
macji, komunikacji przez komunikatory interneto-
we, instalacji i konfiguracji systemów Windows, 
instalacji i konfiguracji oprogramowania, obsługi 
pakietu Office i wielu innych rzeczy z informatyki.
Serdecznie zapraszamy w każdą środę 
w godz. 17:00–19:30 oraz sobotę 16:00–19:00.

�� 29 sierpnia 
w bychawskim 
Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym SPZOZ 
odbyła się wyjątkowa 
uroczystość. Rodzina 
i personel świętowali 
jubileusz setnych 
urodzin pani Heleny 
Dudy.

Jubilatka urodziła się w Ponikwach 29 sierpnia 
1916 roku. Tam też mieszkała przez większość ży-
cia. Matka czwórki dzieci: dwóch synów i dwóch 
córek, doczekała się 9 wnuków, 17 prawnucząt 
i 2 praprawnucząt. Od 33 lat mieszka w naszej gmi-
nie. Od 1984 roku z córką Barbarą w Gałęzowie. 
Od marca ubiegłego roku jest pacjentką bychaw-
skiego ZOL-u.
W setnych urodzinach pani Heleny, oprócz rodzi-
ny, wziął udział cały obecny na dyżurze personel 
Zakładu, m.in. kierownik mgr Barbara Przybylska 
i lek. med. Joanna Zielińska.
Jubilatkę w dniu jej święta odwiedziła delega-
cja z Urzędu Miejskiego z burmistrzem Bychawy 
Januszem Urbanem i kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Reginą Skoczylas. Dyrektor SPZOZ Piotr 
Wojtaś odczytał okolicznościowy list gratulacyjny 
od Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło. Burmistrz 
w przemówieniu podkreślił, że to, że jesteśmy 

uczestnikami takiego wydarzenia, to zasługa nie 
tylko dobrego zdrowia pani Heleny, ale również 
bardzo dobrej opieki, którą otrzymuje w zakładzie. 
Dyrektor Wojtaś podkreślił zaś wielkie zaangażo-
wanie i dobrą współpracę z rodziną Jubilatki.
Setne urodziny Pani Heleny były wyjątkowym świę-
tem, które trwale zapisze się w pamięci Zakładu. 
Były to pierwsze setne urodziny świętowane 
w bychawskim ZOL -u.
Personel przygotował dla pani Heleny okolicz-
nościowy poster, rodzina słodki poczęstunek 

setne urodziny Heleny Dudy

200 lat Pani Heleno!

– tort i słodycze. Były wiązanki kwiatów i balony 
urodzinowe.
Spotkanie upłynęło w miłej, ale i wzruszającej 
atmosferze. Było także okazją do odbycia krót-
kiej rozmowy z kierownik bychawskiego Zakładu. 
Obecność takiego zakładu w naszym mieście jest 
błogosławieństwem dla wielu rodzin, których 
członkowie w podeszłym wieku wymagają stałej 
opieki paliatywnej. W bychawskim Zakładzie prze-
bywa komplet, czyli 42 pensjonariuszy, ale ponad 
sześćdziesięciu oczekuje w kolejce.

Monika Głazik

��Wspomnienie lata: słońce i siatka na piachu
Ruch na świeżym powietrzu 
ma same zalety: relaksuje 
i pobudza. Można dotlenić 
organizm i pobudzić krążenie. 
Już po pierwszym treningu 
każdy z nas może poczuć się 
odprężony, a to z pewnością 
spowoduje, że nawet osoby, 
które dotąd unikały ruchu, 
nabiorą zapału do wyzwań. 

Sportem spełniającym powyższe kryteria jest siat-
kówka plażowa. Grając w siatkę na piachu, biega-
my, schylamy się i podskakujemy, a to daje zna-
komite rezultaty: wzmocnienie mięśni brzucha, 
smukłe uda i łydki, jędrne pośladki, wyrzeźbiona 
linia ramion. Uprawianie tego sportu spowoduje 
nie tylko spadek wagi, ale również poprawę sprę-
żystości ciała. W czasie godzinnej gry można spa-
lić nawet 500 kalorii! Gra w pełnym słońcu spra-
wi, że na skórze amatorów tego sportu pojawi 
się złocista i – co ważne – równomierna opaleni-
zna. Trenując regularnie, zwiększa się wydolność 
organizmu, łatwiej utrzymać zgrabną sylwetkę. 
Niebagatelnymi korzyściami są wypoczynek, re-
laks i  rozładowanie stresu. Osobami, które są 
świadome tych wszystkich walorów, byli uczest-
nicy wakacyjnych rozgrywek.
28.08.2016 roku o godzinie 11.00 na boiskach 
Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego odbył się 
Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza 
Bychawy. Zawody były rozgrywane w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: open i 100+. 
W pierwszej kategorii grali zawodnicy, których 
suma wieku nie przekraczała 100 lat, w drugiej zaś 
suma wieku sportowców wynosiła 100 lub więcej 
lat. Należy dodać, że drużyna siatkarzy plażowych 

liczy dwóch zawodników. Do turnieju zgłosiło się 
sześć drużyn w pierwszej kategorii i trzy w dru-
giej. Pogoda tego dnia była wspaniała, na niebie 
nie pojawiła się żadna chmurka, a słońce świeci-
ło zawodnikom prosto w oczy. Nie przeszkadzało 
to jednak w rozgrywaniu zaciętych pojedynków, 
które często kończyły się tie breakiem.  W pierw-
szej kategorii spotkania były rozgrywane w dwóch 
grupach, a w drugiej systemem  „każdy z każdym”. 

Wyniki:
OPEN:
�» I miejsce – BANDEROZA (Kamil Gutek, Jakub Gutek)
�» II miejsce – BUMKI (Mateusz Baum, Krzysztof 

Kasiura)
�» III miejsce – NEKTAR Z BANANA 

(Mateusz Włodarczyk, Dawid Kaproń)
100+:
�» I miejsce – BEZ NAZWY (Jarosław Pawłowski, 

Andrzej Miszczak)
�» II miejsce – TEAM NIEDRZWICA (Tadeusz Kasiura, 

Andrzej Masierak)
�» III miejsce – MAYRONY (Mirosław Gutek, 

Waldemar Włodarczyk)
Andrzej Miszczak

�� Podziękowanie od drużyny juniorów BLKS „Granit”
Drużyna juniorów 
Bychawskiego Ludowego Klubu 
Sportowego „Granit” składa 
serdeczne podziękowania za 
dofinansowanie i organizację 
obozu sportowego 
w Krasnobrodzie (w dn. 10–
16.08.2016 r.) następującym 
instytucjom i osobom: 
Gminie Bychawa na ręce Pana Burmistrza 
(za dotację publiczną w wys. 7000 zł), Zarządowi 
BLKS „Granit” – w szczególności p. Jackowi 
Ozimkowi, firmie Car Gaz p. Magdalenie 
i Sławomirowi Mazurkom, właścicielowi Hotelu 
„Regent” z Pawłowa obok Rejowca Fabrycznego – 
p. Robertowi Czyżewskiemu. Za dofinansowanie 
zakupu koszulek i wody do picia: p. Urszuli Małek, 
Tomaszowi Piwnickiemu, Leszkowi Olesińskiemu 
i Jackowi Sprawce.

Wyrazy współczucia i kondolencje
Pani Reginie Skoczylas

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie
z powodu śmierci

MATKI
składają Burmistrz, Radni, Kierownictwo, 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie

oraz sołtysi Gminy Bychawa

Podziękowanie
Bardzo serdecznie dziękuję pani ordynator Jolancie 
Szymanek oraz wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, 
salowym za bardzo dobrą opiekę nad moim ojcem 
Stefanem Mitułą podczas jego 3-tygodniowego poby-
tu na Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego 
SPZOZ w Bychawie.
Dziękuję również wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze mojego ojca, w szczególności ro-
dzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom oraz dele-
gacji z Urzędu Miejskiego w Bychawie.

W imieniu Rodziny – Teresa Frączek 
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Kto dziś upomni się o pamięć...
1 września minęło 77 lat od momentu 
brutalnej napaści nazistowskich Niemiec 
na Polskę. W rocznicę tych wydarzeń już trzeci 
raz zorganizowany został Apel Pamięci Bychawian 
poległych podczas II wojny światowej.

Uczestnicy apelu zebrali się, by oddać hołd i pamięć naszym rodakom, którzy 
gdy wybiła godzina, nie zawahali się na ołtarzu Ojczyzny złożyć daniny krwi 
i życia. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o ich ofierze. Jak ważna jest pa-
mięć, niech świadczą słowa Marszałka J. Piłsudskiego: Kto nie szanuje i nie ceni 
swojej przeszłości,  ten nie  jest godzien  szacunku  teraźniejszości ani prawa do 
przyszłości.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 19.00 w centrum Bychawy pod pomnikiem 
Marszałka. Na początku ksiądz Piotr Stasieczek odmówił Modlitwę Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych. Następnie kolega Jarosław Konowałek wykonał 
krótką wiązankę utworów o tematyce nawiązującej do wydarzenia. Następnie 
Adam Sztyrak odczytał okolicznościowe przemówienie. Głównym punktem ob-
chodów było odczytanie nazwisk poległych bychawian. Na koniec uroczystości 
odśpiewany został hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpalono race i świece 
dymne w biało-czerwonych kolorach.
Zgromadzeni mieli okazję m.in. zapoznać się z pojazdami z okresu II wojny świa-
towej, umundurowaniu i uzbrojeniu dzięki obecności grup rekonstrukcyjnych.
Na wydarzeniu zebrało się ponad sto osób. Serdecznie wszystkim zgromadzo-
nym dziękujemy za uczestnictwo w apelu.
Chcę podziękować za pomoc w organizowaniu III Apelu Pamięci Bychawian; 
panu burmistrzowi Januszowi Urbanowi za pomoc prawną, przewodniczące-
mu Rady Miejskiej Grzegorzowi Szaconiowi za patronat i wsparcie finansowe, 

radnemu Mateuszowi Wróblewskiemu, księdzu Piotrowi Stasieczkowi, dy-
rektorowi BCK Piotrowi Gębie i jego pracownikom oraz pocztom sztandaro-
wym:  Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Bychawie, 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny, Zespołowił Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego. dziękuję grupom rekonstrukcyjnym GRH Gregory Puławy, 
GRH im. 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, Polowej Drużynie 
Sokoła, harcerzom z 9. drużyny harcerskiej „Jastrzębiec” im. św. Andrzeja 
Boboli, Jarosławowi Konowałkowi „Rejtan”, panu Darkowi Borowcowi z Opola 
Lubelskiego z małżonką Agnieszką, przybyłym zaprzyjaźnionym grupom na-
rodowym (Narodowy Krasnystaw i Narodowa Łęczna), a także pozostałym 
organizatorom: Leszkowi Gumienniakowi, Zbyszkowi Janowi Wierzbickiemu 
młodszemu, Adamowi Gołąbowi, Grzegorzowi Sendykowi, Jackowi Wójcikowi, 
Grzegorzowi Sztyrakowi, Michałowi Baranowi, Kamilowi Pietrzakowi, Łukaszowi 
Spaciewiczowi, Łukaszowi Jurakowi, Kindze Moląg, Michałowi Nieściurowi, 
Zbigniewowi Wierzbickiemu, Kamili Worowik, Pameli Sulmińskiej.

W imieniu organizatorów – Adam Sztyrak

�� 17 września 1939 roku, 
łamiąc polsko-sowiecki 
pakt o nieagresji, 
Armia Czerwona 
wkroczyła na teren 
Rzeczypospolitej 
Polskiej, realizując 
ustalenia zawarte 
w tajnym protokole 
paktu Ribbentrop–
Mołotow.  
Konsekwencją sojuszu 
dwóch totalitaryzmów 
był rozbiór 
osamotnionej Polski.

Dnia 13 września 2016 roku odbyła się 
w Bychawskim Centrum Kultury konferencja edu-
kacyjna poświęcona temu wydarzeniu.

Organizatorzy – p. Józef Stanicki oraz Bychawskie 
Centrum Kultury kolejny raz – i miejmy nadzieję nie 
ostatni – postarali się, aby uczestnicy, głównie mło-
dzież wynieśli coś cennego ze spotkania.

�� Byliśmy z „Inką” 
w ostatniej Jej 
drodze...
„Ciężko jest umierać. Powiedzcie 
mojej babci, że zachowałam 
się jak trzeba.” Ostatnie 
przed śmiercią słowa młodej 
dziewczyny zamordowanej przez 
polskojęzycznych zbrodniarzy 
towarzyszyły mi odkąd 
poznałem los „Inki” sanitariuszki 
w oddziale „Łupaszki”.

Gdy została odnaleziona wraz z „Zagończykiem” 
przez prof. Szwagrzyka wiedziałem, że muszę być 
z Nią w ostatniej drodze. I tak też się stało.
28 sierpnia 2016 roku uczestniczyłem wraz z żoną 
i p. Ewą Najduk-Gębałą w państwowym pogrzebie 
„Inki”.
Tego dnia tłumy ludzi odprowadzały naszych 
Bohaterów na wieczny spoczynek i wieczną wartę. 
Dwoje ludzi z dwóch pokoleń, których kształtowa-
ło to samo pragnienie – pragnienie wolnej Polski. 
Oboje temu celowi poświęcili swoje siły i życie. 
Pozbawić człowieka życia jest łatwo. Łatwo złamać 
i upokorzyć. Ale człowieka pełnego honoru, wiary 
w Boga i prawdziwej miłości do Ojczyzny – takiego 
nie da się złamać! Można go zabić, ale nie pozba-
wić ducha i godności. Tacy właśnie byli PRAWDZIWI 
POLACY!
Feliks Selmanowicz „Zagończyk” został skazany 
przez komunistyczny sąd na karę śmierci i zamordo-
wany w wieku 42 lat. Większość swego życia spę-
dził na służbie ukochanej Ojczyźnie – walcząc o Nią, 
dbając o Jej dobro i umierając dla Jej wolności. Na 
kilka chwil przed wyprowadzeniem na egzekucję na-
pisał list do syna, cyt.: Kochaj Polskę! Bądź posłusz-
ny starszym. Słuchaj swych opiekunów i bądź po-
słuszny matce. Tyle, co mogę w tych paru słowach 
skreślić do Ciebie. Odchodzę w zaświaty. To, co po-
zostawiam na tym świecie najdroższego, to Polskę 
i Ciebie, najdroższy.
Danuta Siedzikówna „Inka” zginęła razem 
z „Zagończykiem”. Zabici strzałem w głowę. Do koń-
ca zachowała dumną postawę prawdziwej Polki. Do 
końca wypełniła swój obowiązek wobec Ojczyzny 
wpajany patriotycznym wychowaniem. Wyrok wy-
konano 28 sierpnia 1946 roku.
Umierali z okrzykiem na ustach „Niech żyje Polska!”.
Pogrzeb odbył się z udziałem najwyższych władz, 
z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Beatą 
Szydło, ministrem obrony narodowej Antonim 
Macierewiczem.
Ci, którzy przyszli oddać hołd pomordowanym, 
towarzyszyli Im do miejsca złożenia prochów na 
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

konferencja

O inwazji sowieckiej na Polskę

Prelegentami byli panowie: Daniel Piekaruś, pracow-
nik IPN-u z Lublina, mający już za sobą ciekawe pre-
lekcje w Bychawie, Paweł Żalicki, historyk z Fundacji 

Niepodległości oraz Adam Rosłaniec, członek 
Stowarzyszenia Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.
Konferencja adresowana była do młodzieży szkół 
ponadpodstawowych, jednakże nie zabrakło na niej 
mieszkańców naszej gminy zainteresowanych tym 
tematem.
Jako pierwszy głos zabrał p. burmistrz Janusz Urban, 
nakreślając ogólną sytuację ówczesnego września. 
Jego wiedza, umiejętność przekazania, zaintereso-
wanie słuchacza tematem wprowadziły w klimat dal-
szej części spotkania. Następnie panowie P. Żalicki 
i D. Piekaruś przedstawili sytuację polityczną 
w Polsce i Europie w tym okresie. Młodzież, która ze 
wszystkich stron słyszy o krzywdach wyrządzonych 
podczas okupacji Żydom przez Polaków, z zaintere-
sowaniem obejrzała prezentację na temat zachowań 
mniejszości narodowych, w tym białoruskiej, ukraiń-
skiej i żydowskiej w zderzeniu z sowieckim okupan-
tem. Powitalne bramy, listy Polaków przeznaczonych 
do wywózki na Sybir, okradanie majątków, służal-
czość wobec nowego pana, organizowanie obław 
na ukrywających się żołnierzy, przejmowanie wła-
dzy i krwawy terror to tylko niektóre przykłady tych 
zachowań.
Miłym akcentem, po tak makabrycznym, peł-
nym prawdy historycznej wystąpieniu, była opo-
wieść p. Adama. Jego przekaz o corocznych wizy-
tach w Katyniu i oddawaniu czci pomordowanym 

tam polskim oficerom oraz odwiedzaniu in-
nych miejsc związanych z Polską wzbudziły żywe 
zainteresowanie.
Zakończeniem konferencji była wypowiedź 
p. Zbigniewa Wierzbickiego, który w niezwykle traf-
ny, a jednocześnie piękny sposób, zwrócił uwagę na 
to, co ważne, a o czym niezmiernie często zapomina-
my lub pamiętać nie chcemy – na nasze powinności 
wobec Ojczyzny.
Celem konferencji było przekazanie rzetelnej wiedzy 
na temat inwazji sowieckiej. Temat ten nadal budzi 
wiele kontrowersji w społeczeństwie. 
Na sali obecni byli członkowie Stowarzyszenia Dzieci 
Żołnierzy Wyklętych.
Dużym wyróżnieniem była obecność Henryka Pająka 
– pisarza, dzięki któremu historie żołnierzy podzie-
mia zbrojnego ujrzały światło dzienne w publika-
cjach wydanych po raz pierwszy w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku.
Organizatorzy dziękują gościom oraz tak licznie zgro-
madzonej młodzieży z bychawskich szkół za przyby-
cie i aktywne uczestnictwo. A jednocześnie zachę-
cają wszystkich mieszkańców Bychawy i okolic do 
uczestnictwa w podobnych spotkaniach i wydarze-
niach patriotycznych.
Następne już w październiku z p. Markiem 
Franczakiem synem „Lalusia”.

 E. Najduk-Gębała

Nie było tu – jak powiedział Norbert „Smoła” 
Smoliński, wokalista i założyciel zespołu Contra 
Mundum – ludzi przypadkowych.
Prezydent Andrzej Duda wygłosił w Bazylice 
Mariackiej poruszające przemówienie. Jeśli  smucić 
się, to z tego powodu, że aż 70 lat czekać trzeba było 
na pogrzeb. I aż 27 lat po 1989 roku. (...) Ja nie mam 
przekonania, że my poprzez ten pogrzeb przywraca-
my  Im godność. Oni nigdy godności nie  stracili! My 
przywracamy  przez  ten  potrzeb  godność  państwu 
polskiemu! (...) Jest coś takiego, jak chluba bohatera, 
która spływa potem na następne pokolenie. Ale jest 
też i piętno zdrajcy! I Ono też jest bardzo trwałe. (...) 
Polska Was nie zapomni Żołnierze Niezłomni! Równie 

doniosłe jak to z pogrzebu Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki” (tam też byliśmy 24 kwietnia 2016 r.).
Tłumy ludzi uczestniczące w pogrzebie – a po-
śród nich i my – skandowały hasła: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna!”; „Cześć i Chwała Bohaterom!”; „Inko, Inko 
patrzysz z nieba, zachowałaś się jak trzeba!”.
Byliśmy tam, bo naszym obowiązkiem BYŁO TAM 
BYĆ! Tak, jak naszym obowiązkiem i zaszczytem 
jest kochać Polskę i spłacać dług Ludziom takim, jak 
„Inka” i „Zagończyk”, będąc uczciwym i honorowym 
Polakiem. Będąc obrońcą Ojczyzny w czasie, gdy 
znów jest opluwana i samotna pośród bestii...

E. Najduk-Gębała, J. Stanicki
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historia historia
redaguje
BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

Głos regionalistów
nr 8 (118) 2016

Jest słoneczny dzień, jeden z tych leniwych, bo wakacyjnych. Wszystko wokół jest kolorowe i takie wesołe. 
Na krzakach pysznią się czerwone grona porzeczek, na rabatach kwitną kwiaty. Z oddali kusi soczysta 
czerwień malin... Siedzimy we trójkę, pod rozłożystymi konarami orzecha, chroniącymi nas przed 
promieniami słońca. W miejscu oddalonym zaledwie o 70 metrów od ulicy Wandzin, pięknej, asfaltowej 
z chodnikiem. My,  czyli  Lila Maciaszczyk, z domu Fijołek, zamieszkała w Wandzinie w latach 1944-1958, 
jej mąż Bogdan i ja zaopatrzona w  atrybuty nowoczesności – laptop i tablet – trochę nagrywam, trochę 
notuję. Nieco zaburzam ten sielski obrazek tymi właśnie gadżetami. Boguś, tak ciepło zwraca się do niego 
żona, dba o oprawę spotkania, serwuje pyszną kawkę w porcelanowych filiżankach, podsuwa ciasteczka, 
proponuje lampkę wina… Lila, zapatrzona gdzieś w dal, zaczyna swoją opowieść z wyczuwalną nutą 
nostalgii w głosie. Sprawia wrażenie jakby spoglądała w głąb siebie…

Wandzin. Zatrzymać sentyment.
Aż trudno uwierzyć, że kiedyś była tu zwykła, piasz-
czysta, polna droga z koleinami... Z jednej stro-
ny pola, z drugiej wieś Wandzin i miasto Bychawa. 
Miejsce szczególne, z którym jestem związana od 
urodzenia, czyli 19 października 1944 r. Ta opowieść 
jest jak powrót do przeszłości. Moment moich naro-
dzin i dzień dzisiejszy (tj. 26 sierpnia 2015 r.) dzielą 
lata świetlne. Próbuję porównać okresy dzieciństwa 
mojego, moich dzieci, urodzonych w 1968  i 1970 r. 
oraz  moich  wnucząt, które przyszły na świat w la-
tach dziewięćdziesiątych i 2005 roku, ale jest to nie-
możliwe. Wspomnienia dzieciństwa trzech pokoleń 
są nieporównywalne pod żadnym względem. Gdy  w 
wakacje  przyjeżdżamy z mężem do naszego domku 
letniskowego w Wandzinie przywozimy ze sobą wnu-
częta.  One proszą o opowieści o tym, jak to było, gdy 
my, czyli dziadkowie, byliśmy w ich wieku. I ja im opo-
wiadam, pokazuję miejsca, które zachowałam w pa-
mięci. Prowadzę nad rzekę. Są zachwycone fundo-
waną każdego lata podróżą w czasie. A ja cieszę się, 
że mogę ich w tę podróż zabierać. Oboje z mężem 
chcemy naszym wnukom podarować przynajmniej 
namiastkę prawdziwego, wiejskiego  życia.  I tylko 
czasem nachodzi mnie refleksja  czy one będą mia-
ły o czym opowiadać swoim wnukom, skoro wakacje 
spędzają głównie w znanych kurortach, gdzie wszyst-
ko jest takie luksusowo nijakie?

Pierwsza podroż w czasie do 
domu rodzinnego, dziecięcych 
zabaw i psot…

Mój dom rodzinny był taki sam jak domy sąsia-
dów: drewniany, ze stodołą  i innymi budynkami 
gospodarczymi nieopodal. Na zimę dom ubierano 
w „paltocik” z liści kasztanowca. Budowało się coś 
w rodzaju drewnianego stelaża i wypełniało się go 
liśćmi kasztanowca, pełniącymi funkcję materia-
łu ociepleniowego. Wiosną „paltocik” zdejmowa-
no.  Żadne gospodarstwo we wsi nie było ogrodzo-
ne płotem! Chyba nikt wtedy nie czuł potrzeby izo-
lowania się, odgradzania od sąsiada. A może jako 

dziecko nie zauważałam dysonansów pomiędzy są-
siadami? Przez całą wieś, począwszy od Woli aż do 
kładki koło Luterka wiodła ścieżka przez podwórka. 
Drzwi domów nie były zamykane na kłódkę tylko na 
zwykły skobel z drewnianym patykiem. To był sy-
gnał, że nikogo nie ma w domu. Nikt obcy do takiego 
domu nie wchodził. Dzieci biegały  puszczone samo-
pas po podwórkach, od domu do domu, wymyślając 
najróżniejsze zabawy i psocąc po drodze. Sąsiadka 
wpadała pożyczyć trochę soli, bo akurat jej zabra-
kło. Zwierzęta czasem wchodziły w szkodę, ale jakoś 
większych wojen sąsiedzkich z tego powodu nie pro-
wadzono. W domach nie było elektryczności, były 
za to lampy naftowe. Przy takiej lampie odrabiałam 
lekcje. Pierwszym domem we wsi, w którym pojawi-
ła się elektryczność był mój dom rodzinny. Mój oj-
ciec Bolesław był takim intuicyjnym wynalazcą, inży-
nierem-samoukiem można by rzec. Dzisiaj wiem, że 
Tata miał ogromny potencjał inżynierski, który nie 
mógł być wtedy  zrealizowany, bo czasy były trud-
ne. Wiem, że jeszcze  przed wojną skonstruował  ra-
dio kryształkowe i zbudował rower. Po wojnie wy-
myślił elektrownię wodną na rzece Kosarzewce. 
To  było ogromne wydarzenie dla Wandzina i okoli-
cy. Całe wycieczki przychodziły oglądać jak z wody 
powstaje prąd! Koło  zamachowe napędzane wodą, 
obracając się „pompowało” energię do mieszkania 
usytuowanego  na wzgórzu. Cóż to była za radość! 
Niestety,  nie trwała długo, bo zaintrygowani miesz-
kańcy przychodzili, i z ciekawości czy koło się zatrzy-
ma czy nie, wkładali pomiędzy jego „łopaty” grube 
kije i inne przedmioty, niszcząc w ten sposób wyna-
lazek Taty.
Nie było też wody bieżącej. Czerpało się ją z przydo-
mowych studni oraz chodziło „do stoku” (dzisiaj to 
miejsce nazywane jest źródełkiem). Zupełnie inaczej 
wyglądała dbałość o higienę. Raz w tygodniu, zwykle 
w sobotę, odbywało się wielkie szorowanie. W kuch-
ni lądowała  balia, którą mama  napełniała nagrzaną 
na kuchni wodą. Na co dzień aktu higieny dokonywa-
no w miednicy. Mimo to nikt nie chodził brudny czy 
niedomyty. 

Gdy przyjeżdżają  moje wnuczęta często chodzimy 
nad rzekę. Tam snuję barwną opowieść o czasach 
mojego dzieciństwa.  Niestety dzisiejsza rzeka stra-
ciła w moich oczach swój dawny urok. Wtedy miej-
sce nad rzeką było cudem przyrody. Woda w rzece 
była krystalicznie czysta. Żyły w niej raki, ślizy, ka-
rasie. Po drugiej stronie rzeki rozciągały się błonia. 
Piękne, malownicze! Idealne miejsce do gry w piłkę 
i innych zabaw. Funkcję naturalnej kosiarki do trawy 
spełniały krowy, które „mełły trawę kręcąc mordą”. 
Wzdłuż rzeki od strony zabudowań  Wandzina pro-
wadziła ścieżka, którą mieszkańcy chodzili do miasta. 
Na drugą stronę przeprawiano się przez liczne kładki, 
przełazy. Było  jakoś tak przejrzyście i bezpiecznie... 
Teraz  wygląda to  zupełnie inaczej i w moim odczu-
ciu zdecydowanie gorzej. Błonia są zarośnięte, brzegi 
rzeki również, tak że nie można do niej dojść. Kiedyś, 
stojąc nad rzeką i zadzierając głowę do góry można 
było zobaczyć przycupnięte na wzgórzu domostwa. 
Dzisiaj przez zarośnięte „zgórki” ciężko rozpoznać kto 
gdzie mieszka. Podobnie z drogi, z każdego jej miej-
sca, dzisiaj dumnie nazywanej ulicą Wandzin a daw-
niej zwykłej „poprzyczki”, można było dojść nad rze-
kę. Nie to co teraz, kiedy każde obejście to niemal 
twierdza z tabliczką na bramie wjazdowej „Uwaga 
zły pies!”, z humorystycznym dopiskiem „a właściciel 
jeszcze gorszy”.  Żeby dojść nad rzekę trzeba prze-
być szmat drogi. Jednego roku chcieliśmy z mężem 
pokazać dzieciom zapamiętaną z dzieciństwa ścież-
kę, prowadzącą  wzdłuż rzeki aż do Kosarzewa – nie 
udało się! Może mieliśmy pecha, bo podobno jest to 
możliwe. Wygląda na to, że główny ciąg komunika-
cyjny przeniósł się do drogi asfaltowej i chodnika... 
Jak na ironię, wspomnienia moje dziecinne i wielki 
sentyment do Wandzina wiążą się nie z chodnikiem, 
ale z tą ścieżeczką wzdłuż Kosarzewki. Dzieciństwo, 
moje i moich rówieśników, przypadające na  połowę 
XX wieku nijak się ma do tego współczesnego. To na-
sze obfitowało w większe atrakcje, wymagało od nas 
– dzieciaków, pomysłowości i umiejętności zarzą-
dzania własnym czasem. Nie było przecież ani radia, 
ani telewizji, o internecie nie wspominając, ani też 

urozmaiceń organizowanych przez rodziców, typu 
lekcje języka obcego, tańca, gry na instrumencie itp. 
Wszystko organizowaliśmy sobie sami. Byliśmy, jak 
to się dzisiaj mówi bardzo kreatywni w wymyślaniu 
zabaw najróżniejszych. Najczęstszą zabawą były cho-
wanki: Józek Prus (śp), Tadek Jakubowski (śp), Halina 
Golianek i Halinka Bryda to były dzieciaki z sąsiedz-
twa i kompania  do psot najlepsza. Razem, niemal 
wszystko potrafiliśmy przekuć w dobrą zabawę.
Gwałtowne burze z ogromnymi wyładowania-
mi i  ulewne deszcze nikogo nie dziwiły a dzieciaki 
były zachwycone! Po burzy cała okoliczna dzieciar-
nia wylegała na „poprzyczkę” i taplała się w ogrom-
nych kałużach. Tutaj  lepiliśmy babki z piasku. Po tej 
drodze tylko czasami poruszały się furmanki, więc 
było bezpiecznie.  Droga stanowiła naturalną pia-
skownicę. Okres żniw też był okazją do dziecięcych 
psot. Szczególnie wdzięcznym obiektem zabaw była 
wielka sterta słomy, która powstawała po młocce. 
Któregoś razu zachciało mi się  spróbować lotów 
spadochronowych. Wdrapaliśmy się  na stertę całą 
bandą, skoczyłam pierwsza z parasolem w dłoniach. 
Niestety, parasol się wygiął, a ja runęłam na ziemię... 
W nagrodę, chyba za odwagę, dostałam parę klap-
sów od Mamy, która w ten sposób wybijała mi po-
dobne pomysły z głowy...
Popularne było budowanie tam na Kosarzewce, 
w ten sposób tworzyliśmy kąpieliska.  Chłopcy na 
sita łapali raki, kiełbie i ślizy… Radości było przy tym 
co nie miara.
Zimą hitem były łyżwy, przypinane do butów na 
żabki. W obcasie robiło się dziurę a na czubie bu-
tów przykręcało się na łapki. Którejś zimy tata zro-
bił nam własnoręcznie sanki. Wszystkie dzieci nam 
zazdrościły, bo nasze sanki najdalej zjeżdżały z gór-
ki. Urządzaliśmy zawody, drużyny startowały  spod 
szkoły (dzisiaj ZS im. ks. Kwiatkowskiego) i kierowa-
ły się w stronę rzeki. Kto dalej dojechał – wygrywał. 
Razu jednego wieść gminna przyniosła sensacyjną 
wiadomość. Do Bychawy przyjechał murzyn! I rze-
czywiście, stał naprzeciwko domu ludowego otoczo-
ny tłumem ciekawskich, którzy zeszli się, żeby zoba-
czyć prawdziwego  murzyna. Wtedy było to niesły-
chane zjawisko, niektórzy nawet sprawdzali palcem, 
czy kolor się nie zmywa.

Druga podróż w czasie: pory roku, 
styl i rytm życia 
Nawet to się na przestrzeni lat zmieniło. Bez trudu 
można było rozróżnić: przedwiośnie, wiosnę, lato, je-
sień, zimę. Zimy były śnieżne i mroźne. Zawieszane 
były szkolne zajęcia. Gdy śnieg zaczynał topnieć, 
strużka koło pana Szwałka wylewała aż pod gór-
kę Furmagi, zaś z drugiej strony od Woli Dużej pły-
nął z pól drugi strumień wody z topniejącego śnie-
gu. Zdarzało się, że do szkoły nie można było dojść. 
Czekało się wtedy, aż wody opadną. Dzieci z miasta, 

stojąc na przeciwległym brzegu rozlanej aż na błonia 
Kosarzewki  krzyczały do nas co jest zadane. Nauka 
w szkole nie była naszym jedynym obowiązkiem. Od 
najmłodszych lat byliśmy przysposabiani do pracy. 
W czasie żniw zadaniem  dzieci było zbieranie kło-
sów z drogi, robienie powróseł, znoszenie snopków 
w dziesiątki. Zmorą było młócenie zboża zimą, my-
szy uciekały spod stóp a  kurz wdzierał się wszędzie. 
Nie znosiłam tego szczerze. Podobnie jak nie lubiłam 
młynkowania. Tata nakazywał  „kręć równo”,  „mły-
nek ma chodzić równo”! Podczas wykopków nato-
miast  dzieci zbierały nacinę, z której na koniec pracy 
rozpalało się ognisko i piekło ziemniaki. To był dopie-
ro smak! A jak te ziemniaki pachniały…
[Lila milknie rozmarzona, jakby delektowała się sma-
kiem...Po chwili podejmuje opowieść.]
Dzieci nie były oszczędzane, nie było wymówek, że 
muszą się uczyć, albo się przeziębią. Z perspektywy 
czasu nie oceniam tego źle. Często słyszę z ust ro-
dziny „oj,  jaka ta nasz Lilcia pracowita”. Teraz my-
ślę, że to kwestia wychowania i wpojonego przez 
rodziców szacunku do pracy. Wyniosłam te warto-
ści z domu. Z nostalgią wspominam sąsiedzkie re-
lacje. Wpadanie do sąsiada, bez specjalnego powo-
du i bez wcześniejszej zapowiedzi było czymś na-
turalnym. Pamiętam sąsiadów, którzy przychodzi-
li do mojego Taty, ot tak, żeby porozmawiać: pana 
Błotniaka, Stanisława Jabłońskiego, Stefana Szwałka. 
Mężczyźni dyskutowali o wojnie, o uprawach, o tym 
co dzieje się w świecie a kobiety siadały na progu lub 
przy piecu i darły pierze, dzieliły doświadczeniem co-
dzienności, rozmawiały. Wakacje spędzaliśmy przy 
pieleniu buraków, żniwach, wykopkach. Jeden jedy-
ny raz pojechaliśmy z bratem Edmundem na kolonie 
do Ostrowa. Pamiętam, że mieszkaliśmy w szkole, 
w piętnastoosobowych salach. Nigdzie więcej w wa-
kacje nie wyjeżdżałam. Mimo to nie nudziliśmy się. 
Chłopcy zbierali na polach  kulki i bawili się w strzela-
nie  do dołka. Dziewczynki zbierały kolorowe szkieł-
ka i robiły z nich układanki, dzisiaj powiedziałabym, 
że komponowałyśmy mozaiki. Bawiłyśmy się też 
szmacianymi  lalkami. Pamiętam, że jednego razu 
Mama kupiła mi gumową lalkę, której zazdrościły mi 
wszystkie koleżanki…

Trzecia podróż w czasie: posiłki, 
odżywianie, smaki...
Rodzice byli zapracowani, stąd też nie było typowych 
pór obiadowych. Mama mówiła,  „Lilciu weź koszy-
czek i idź narwij czereśni na zupę”. Posłuszna polece-
niom wchodziłam na wysokie drzewo, bez trudu na-
pełniałam koszyczek czarnymi, dzikimi czereśniami, 
ale zejść nie potrafiłam sama. Wołałam na pomoc 
starszego brata. Przychodził i pomagał mi bezpiecz-
nie stanąć na ziemi, ale na koniec  dostawałam od 
niego klapa za to, że zawracam mu głowę bzdurami. 
Do takiej zupy zwanej „trześnianką” mama podawała 

Fragment elektrowni wodnej na rz. 
Kosarzewce wyk. Bolesław Fijołek. obok 
lila, Wanda i Edmund

rodzice janina i Bolesław Fijołkowie na polach 
wandzińskich

Nad Kosarzewką

lila, Edmund, Wanda i pies Azor. Przed starym 
domem Fijołków na Wandzinie
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ziemniaki ze skwarkami i koperkiem. To był popular-
ny zestaw obiadowy w czasie, gdy w ogrodzie były 
owoce. W niedzielę było bardziej odświętnie, był ro-
sół i ziemniaczki z kawałkami rosołowego mięska. Po 
chleb chodziło się do piekarni  Kowalskiego. Żeby ku-
pić bochen chleba stało się w długiej kolejce... W po-
mieszczeniu sklepu były drewniane półki zamocowa-
ne na ścianie i długa drewniana lada. Piekarz, ubra-
ny w biały uniform i białą czapkę na głowie wynosił 
z piekarnianych pomieszczeń okrągłe bochny gorą-
cego chleba ułożone równiutko na długaśnej łopa-
cie.  Zgrabnym ruchem zsuwał je na ladę. Pachnące, 
rumiane kule chleba znikały błyskawicznie w ko-
szykach klientów, a  kolejka malała bardzo szybko. 
Bywało, że zanim się doszło do domu połowa chleba 
była w żołądku. A w domu otrzymywało się burę od 
mamy.
[To był rytuał, któremu oddawały się kolejne po-
kolenia dzieciaków. Ja też w kolejce po chleb czę-
sto stawałam, by potem po drodze do domu, odry-
wać po kawałku  skórkę chleba i żuć ją ze smakiem... 
Dorosłym, jak podejrzewam, nie wypadało tego 
robić.]
Teraz nie widzę,  żeby dzieci skubały chleb. A dla nas 
wtedy świeżutki chleb był rarytasem.
Powszechnym zwyczajem było pieczenie ciast 
i ciasteczek przed świętami Bożego Narodzenia 
i Wielkanocą w piekarni Piotrowskiego. Korzystało 
z tej możliwości wiele kobiet. Zagniecione w domu 
ciasto każda gospodyni przynosiła w wiadrze, do-
stawała blachę i układała swoje wypieki. Od więk-
szego święta mama piekła ciastka przez maszynkę 
albo kruche ciasto, na które wylewała różowy bu-
dyń  Powstawała pyszna a’la napoleonka.  Po wy-
jęciu wypieków z pieca chlebowego trzeba było 
rozpoznać swoją blachę, co nie było takie łatwe. 
Niejednokrotnie kończyło się ostrą wymianą zdań 
między właścicielkami.  To był taki swoisty ukłon 
właścicieli piekarni w stronę okolicznych mieszkań-
ców. Ciasta pieczono w gorącym piecu po wyjęciu 
chleba. Pamiętam, że co jakiś czas mama  zagniata-
ła ciasto na  parówki, które piekła właśnie w  piekar-
ni Piotrowskiego. Owa parówka to był rodzaj  bułki, 
którą  można było smarować  smalcem albo polewać 
śmietaną i posypywać cukrem. Nawet jak się zeschły 
były pyszne. Zalane śmietaną nasiąkały, stawały się 
miękkie a dodatkowo posypane cukrem były bar-
dzo smaczne. Masła nie pamiętam. W sezonie mama 
piekła u Piotrowskiego również tzw. buracarze. 
Gotowane buraki (cukrowe) przekręcało się przez 
maszynkę, dodawało mąki i pewnie coś jeszcze  i for-
mowało okrągłe placki z dziurką w środku  zrobioną 
palcem. To były takie placki na słodko, do mleka re-
welacja!  [Może ktoś z czytelników pamięta przepis 
na buracarze? Prosimy o kontakt z redakcją]
W domu robiło się pyszny biały ser. Każda gospody-
ni miała  do tego celu przygotowany specjalny lniany 
woreczek i kamień, którym przyciskała ów woreczek 

z zawartością. Chodziło o to żeby odcisnąć nadmiar 
serwatki i żeby powstała zgrabna osełka sera...Do 
dzisiaj pamiętam ten smak. Chciałam nawet które-
goś razu zrobić ser w domowych warunkach, nie-
stety mleko kupione w sklepie nie zsiadło się, lecz 
zaśmierdziało...
Kolejny domowy smak to kluski z serem i ze słoniną, 
lubię je i robię do dnia dzisiejszego... a nawet przeko-
nałam do tego smaku  męża, który pochodzi z wiel-
kiego miasta Łodzi. Wnuki nie znosiły takiego dania, 
bo pamiętały makaron z serem serwowany w sto-
łówkach szkolnych... Domowe kluchy, robione prze-
ze mnie,  z mąki z Bychawy, z jajek wiejskich okazały 
się dla nich  najlepszym wakacyjnym wynalazkiem! 
Każda gospodyni dbała o to, żeby przed zimą, w mia-
rę możliwości, zapełnić spiżarnię. To pozwalało prze-
trwać do wiosny. Czyniono więc staranne przygo-
towania zapasów na zimę. Obowiązkowo w spiżarni 
musiała się znaleźć beczka ogórków, beczka kapusty, 
duży wór mąki, worek soli, worek cukru, utopiona 
słonina w kamiennym garnku, olej tłoczony, kupo-
wany nie pamiętam od kogo. W piwnicy musiały się 
znaleźć ziemniaki i inne warzywa. Nie zapominano 
też o zapasach opału. Jedzenie było zdrowe, mimo że 
niezbyt wykwintne, za to bez polepszaczy/ulepsza-
czy czy konserwantów. O modyfikowanej  żywności 
nikomu się nawet nie śniło. Wędlinę jadaliśmy dwa 
razy do roku, na Wielkanoc i Boże Narodzenie, była 
pyszna, czekało się na nią... Teraz można ją kupić każ-
dego dnia, ale już nie smakuje tak jak kiedyś!
Dzisiaj pijemy mnóstwo prawdziwej kawy, kiedyś pili-
śmy  inkę albo dobrzynkę, latem kompoty z owoców 
zerwanych w przydomowych sadach. Ogólnie żyło 
się skromnie, żeby nie powiedzieć biednie. Zawsze 
w garnku był smalec albo słonina solona wisiała 
w komorze. Pasy grubej słoniny, pokrojone w plastry, 
przekładane solą,  układano w kamiennym garnku, 
przygniatało kamieniem i ustawiało w chłodnym 
miejscu, czyli w piwnicy lub w komorze. Plastry takie 
słoniny położone na pajdzie chleba, do tego kapusta 
kiszona z cebulką i olejem. Rewelacja!

Czwarta podróż w czasie: 
zasady, zwyczaje, obyczaje, życie 
towarzyskie i... dyscyplina

Przestrzegało się zasad: niedziela była świętem,  nie 
wykonywało się żadnych prac. Przed południem  szło 
się do kościoła, potem był obiad, a po południu był 
czas na życie towarzyskie. Ludzie się odwiedzali, spo-
tykali, pamiętali o imieninach i innych ważnych oka-
zjach. Mama przygotowywała wtedy piękny bukiet 
z ogrodowych kwiatów, ubierała odświętnie dzie-
ci, bo to one wręczały kwiaty, za co dostawały 1 albo 
2 złote od osób obdarowanych.  Rodzice utrzymy-
wali kontakty, m.in.  z: panią Sowiną (od cegielni), 
Heleną Sprawkową, Prusiami (rodzice Mariana dok-
tora), Janiną Madejową  – teściowa Wróblewskiej. 

Rodzice uczestniczyli w balach sylwestrowych, orga-
nizowanych w kinie „Uciecha”. [Więcej: Wspomnienia 
małego łobuziaka. Kino „Uciecha”. GZB 2014, nr 2 i 3]
Pamiętam, że już jako nastolatka, bardzo chciałam 
pójść na film, w którym główną rolę grał mój ulubio-
ny aktor Gerard Philipe.  Przyszły po mnie koleżanki: 
Halinki  Goliankówna i  Brydówna. Seans rozpoczy-
nał się o godzinie 18.30, a tu już na zegarze wybiła 
17.15. Bilet kosztował 1,20 zł. Poprosiłam: „Tata daj 
na bilet”. W odpowiedzi usłyszałam:  „a podłoga na 
niedzielę nie umyta, jak umyjesz to dostaniesz na bi-
let”. Nie było dyskusji ani żadnych targów. Od słów 
Taty nie było odwołania.  Podłoga w mieszkaniu była 
z niemalowanych desek, przez cały tydzień chodziło 
się  w butach zaś w sobotę obowiązkowo szorowało 
się ją ryżową szczotką na kolanach. Dla  dziecka, na-
wet nastoletniego  to był duży wysiłek. Czystą podło-
gę przykrywało się papierem i na niedzielę była pięk-
na. Wpadłam do tej kuchni ze szczotą w dłoniach, pa-
dłam na kolana i szorowałam zawzięcie, Gerard do-
dawał mi sił... Do kina dobiegłyśmy  na 18.50, zajęły-
śmy jedyne wolne miejsca, stojące,  pod piecem ka-
flowym. Postawa dziecka, wychowywanego w mo-
ich czasach,  nie była roszczeniowa. Na nagrodę, np. 
w postaci biletu do kina trzeba  było zasłużyć. O nie-
posłuszeństwie w stosunku do rodziców nie mogło 
być mowy. Mimo, że moi rodzice nie byli biedni, stać 
ich było na wykształcenie syna Mundka w akademii 
medycznej. Co nie zmienia faktu, że na nadmiar cze-
gokolwiek nie cierpieliśmy.  W kinie może byłam ze 
dwa razy. Brat, gdy miał przerwę w nauce zawsze po-
magał rodzicom w pracach polowych. Dzieci się mu-
siały starać, żeby coś dostać, żeby coś rodzice kupili.”

Piąta podróż: życie religijne
Do Pierwszej Komunii przystępowało się, podobnie 
jak dzisiaj w klasie trzeciej. I na tym się kończy po-
dobieństwo. Przyjęcie dla dzieci pierwszokomunij-
nych wyglądało zgoła inaczej! Przed plebanią usta-
wiano  długie stoły przykryte białymi obrusami, 
takież  ławy do siedzenia. Poczęstunek stanowiła: 
bułka, wielka jak ręka, „dziabnięta” przez środek, 
posmarowana masłem, z jajkiem na twardo w środ-
ku. Do popicia kakao, kubek kakao. I to był  koniec 
przyjęcia komunijnego (1954 r.) Strój komunijny sta-
nowiła biała sukienka, przerobiona z sukienki ślubnej 
mamy. Długie włosy mama zakręcała mi na papilo-
ty. Zdobił je wianek uwity z  asparagusa i stokrotek. 
Jedyną fizyczną pamiątką Pierwszej  Komunii było 
zdjęcie na klęczniku. Przyjmowanie po raz pierwszy 
Komunii Świętej było bardziej przeżyciem ducho-
wym niż wydarzeniem towarzyskim. 
W maju, po wieczornych obrządkach, uczestniczyli-
śmy z ochotą w „majówkach”. Odprawiane przy „fi-
gurze”  przez miejscowego, obdarzonego charaktery-
stycznym  męskim głosem, Aleksandra Jabłońskiego, 
nazywanego przez wszystkich Olesiem. Bywało, że 
pan Oleś się spóźniał, ludzie się wtedy denerwowali, 

mówili: o! na Grodzanach już śpiewają!  Wtedy 
przychodził,  wieszał latarkę przy figurze. I  intono-
wał piękną pieśń. Śpiewaliśmy głośno, żeby aż na 
Grodzanach było słychać, że Wandzin też śpiewa. 
Po „majówce” był czas na pogawędki sąsiedzkie. To 
był element charakterystyczny dla tych czasów.

Szósta podróż w czasie: szkoła
Obowiązującym strojem w szkole był fartuch czar-
ny albo granatowy z białym kołnierzykiem, nosi-
ło się go przez całą szkołę podstawową, czyli od 
I do VII klasy. Wszyscy byliśmy jednakowo ubrani. 
Książki odkupowało się od kolegów ze starszych 
klas, dzięki temu komplet  służył kilka lat. Z wiel-
kim sentymentem wspominam moją wychowaw-
czynię, panią Jadwigę  Jacórzyńską. Uczyła mnie 
od I do VII klasy.  Świetny pedagog, zawsze spra-
wiedliwa w stosunku do uczniów. Była też wielką 
patriotką, w czasach głębokiego stalinizmu potra-
fiła  przemycać wartości narodowe, patriotyczne, 
robiła to w sposób taki delikatny, subtelny. Miała 
ogromny wpływ na kształtowanie osobowości swo-
ich uczniów.

Siódma podróż w czasie: sąsiedzi
Jedynym we wsi domem murowanym i otynkowa-
nym z zewnątrz był dom pani Bronisławy Korby. 
Mieszkał w nim pan Łojko, nauczyciel o poglądach 
bardzo lewicowych. Jego podziw dla wschodnich 
sąsiadów był tak wielki, że  w 1939 r. po wybuchu 
II wojny światowej,  gdy Niemcy i Rosjanie rado-
śnie witali się w Bychawie, wyjechał do Związku 
Radzieckiego W jego domu zamieszkała siostra jego 
żony, Bronia.  A pan  Łojko zobaczywszy na własne 
oczy kraj swoich marzeń czym prędzej stamtąd 
uciekł i... osiedlił się we Wrocławiu.
W domu Broni na podłodze leżał parkiet. Była 
też  łazienka, w tamtych czasach ewenement. To 
był dom na innym poziomie niż wszystkie inne we 
wsi. Obok nas mieszkał  Mateusz Korba z dwiema 
córkami z pierwszego małżeństwa Romą i Bolką, 
a potem jak one się przeniosły do Lublina, miesz-
kał tu syn Mateusza z drugiego małżeństwa, Tadek 
Korba.
Z drugiej strony mieszkali Skraińscy z dziećmi: 
Ireną i Gienkiem. Obok,  w małym domku z sienią – 
Kurzejewscy z dwoma synami: Mirkiem i Wieśkiem. 

Ósma podróż w czasie: rodzice 
i koło historii
Rodzice: Janina i Bolesław. Tata nie był przywią-
zany do ziemi, nie kochał jej... Uczył się na stola-
rza. Miał do stolarki dryg. Pokończył kursy cze-
ladnicze, mistrzowskie itd. Miał też głowę do 
interesów. Przed wojną, w 1938 r. kupił  cięża-
rówkę marki  Studebaker. Zabezpieczenia mająt-
kowego, w postaci własnego gospodarstwa, na 
zakup samochodu udzielił stryj z Gałęzowa. Tata 

woził towary  do Lwowa i  Krakowa. Było mu trud-
no, bo handel w owym czasie był opanowany przez 
Żydów. W 1939 r. wpłacił pieniądze na drugi samo-
chód, tym razem marki Chevrolet.  Gdy wybuchła 
wojna, studebakera zarekwirowano  na potrzeby 
wojska, przepadła też wpłata na chevroleta. Mama 
zajmowała się uprawą ziemi,  tata pomagał jej 
tak „z doskoku”.  Po wojnie Tata został  prezesem 
gminnych spółdzielni, ale nie był nim za długo, bo 
buntował chłopów, żeby nie zakładali spółdzielni 
produkcyjnych i PGR-ów. Słuchali go. Był dla nich 
autorytetem.
1958 roku opuściliśmy Wandzin, przeprowadziliśmy 
się do Bychawy. Tutaj, przy ul. Rynek 14 rodzice wy-
budowali dom. Do  liceum chodziłam w Bychawie. 
Po maturze w 1962 r. wyjechałam z miasta. 
Studiowałam we Wrocławiu, potem wróciłam do 
Lublina, gdzie oboje z mężem pracowaliśmy na 
UMCS-ie jako nauczyciele akademiccy. Mój kontakt 
z Bychawą rozluźnił się. Założyłam własną rodzinę, 
brakowało czasu na powroty do rodzinnego domu. 
Za mąż wyszłam w  1967 r. Męża przywiozłam sobie 
z Łodzi. Moja mama go uwielbiała. Czasem miałam 
wrażenie, że woli zięcia od własnych dzieci. Rodzice 
odwiedzali nas w Lublinie w każdą niedzielę, a my 
z dwójką dzieci spędzaliśmy u nich wakacje. W 1985 
r. zmarła mama,  ojciec został  sam w Bychawie. 
Odtąd przyjeżdżaliśmy częściej do rodzinnego 

domu. W końcu dom po rodzicach  został sprzeda-
ny. W międzyczasie, na działce w Wandzinie, tata 
wraz z moim mężem i bratem zbudowali nieduży 
domek letniskowy. Po śmierci taty w 1994 r., nasze 
kontakty z Bychawą na nowo się ożywiły. Każde wa-
kacje spędzaliśmy tutaj, początkowo sami a potem 
z wnukami. Podczas  wspólnie spędzanych wieczo-
rów opowiadałam wnukom historię swojego dzie-
ciństwa w Wandzinie, pokazywałam miejsca, z któ-
rymi byłam związana uczuciowo, sentymentalnie. 
Moje opowieści były tak przekonujące i atrakcyjne, 
że wszystkie moje wnuki, mimo że rodzice fundu-
ją im atrakcyjne zagraniczne wojaże, nie wyobra-
żają sobie żeby nie odwiedzić Bychawy, nie  posłu-
chać babcinych opowieści o dawnych czasach. Nie 
wszystko mogą sobie wyobrazić. Trudno jest mi  ich 
przekonać, że siedemdziesiąt lat zmieniło obraz 
Bychawy a szczególnie Wandzina w sposób niewy-
obrażalny. Zmieniło się wszystko. „Poprzyczka” to 
już nie jest piaszczysta droga, lecz ulica Wandzin, 
piękna, asfaltowa z chodnikiem z kostki bruko-
wej. Z ulicy Wandzin nikt nie dojdzie do rzeczki, bo 
wszystkie domostwa są ogrodzone a bramy poza-
mykane na kłódkę. Fakt, obejścia gospodarskie są 
piękne, ukwiecone, zadbane, ale nie można kupić 
u gospodyni jajek, mleka, ani sera, bo nie ma krów, 
nie ma też koni. „Poprzyczką” jeżdżą, a właściwie 
pędzą  samochody, jest ich dużo. Chodnik stanowi 
aleję spacerową dla mieszkańców miasta, którzy 
chętnie tędy spacerują... a sąsiedzi to czasami moi 
rówieśnicy lub ich dzieci. Mam na myśli, m.in.  ro-
dziny: Fijołków, Kurzejewskich, Januszków, Prusów, 
Krysków, Jakubowskich, Skraińskich.  Nie ma już 
pokolenia moich rodziców. Dużo jest natomiast  lu-
dzi napływowych, ale to już inne zupełnie klimaty. 
Mnie pozostał ogromny sentyment do tego miej-
sca, kocham je, mam tu rodzinę ze strony Taty. 
Jeśli Pan Bóg pozwoli, mam nadzieję przyjeżdżać tu 
przez długie lata ze swoim mężem i wnukami.
Opowieści Lili Maciaszczyk, z domu Fijołek – wysłu-
chała, zanotowała i opracowała Barbara Cywińska

***
Uwagi na marginesie: To miał być tekst o życiu towa-
rzyskim bychawian w latach 60. i 70. XX wieku, a w 
szczególności o kawiarence pod nazwą „Kukułka”. 
Czy ktoś jeszcze pamięta to miejsce? Może na dnie 
czyjejś szuflady leżą zdjęcia? Pomóżcie, drodzy 
Czytelnicy odtworzyć historię tego klimatyczne-
go miejsca. Rejestruję  każdy ślad, każdy okruch 
pamięci, najdrobniejszy epizod...  O tym jak cio-
cia Lila, czyli moja rozmówczyni tańczyła tam roc-
k’and’rolla opowiadał mi jeszcze niedawno Pan 
Wiesiek Boguta. Musiał to być wyjątkowy taniec, 
skoro zapadł w pamięci Małego łobuziaka. Miało 
być o „Kukułce” a powstała opowieść o Wandzinie. 
Cóż... z sentymentem się nie wygrywa.

Przed budynkiem Szkoły Powszechej 
i liceum w Bychawie

lila i Wanda. W tle domy Skraińskich 
i Kurzejwskich
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jej młodzieżowe przyczółki, gdyż jemu a także mojej 
rodzinie, ta władza wyrządziła wiele krzywd. 
W 1957 r. ukończyłem szkołę podstawową 
w Bychawie, po czym, na ponad dwa lata, wyjecha-
łem do Szczecina, gdzie uczęszczałem do II Liceum 
Ogólnokształcącego, tzw. Pobożniaka, bowiem mie-
ściło się przy ul. Henryka Pobożnego. Pod koniec 
1959 r. z różnych powodów, wróciłem do Bychawy 
i kontynuowałem naukę w miejscowym liceum. 
W okresie szczecińskim nie miałem żadnej styczności 
z harcerstwem. Sytuacja uległa radykalnej zmianie 
po powrocie do Bychawy. W gronie moich szkolnych 
kolegów było kilka osób aktywnie uczestniczących 
w działalności drużyn harcerskich. Andrzej Pisula czy 
jego dziewczyna, a później żona, Czesia Świderska, 
oboje z mojej klasy, angażowali się w to bardzo moc-
no. Stopniowo ulegałem ich wpływom. Już wtedy 
istniała i koordynowała pracę wszystkich drużyn 
Komenda Hufca ZHP w Bychawie. Wszak po powo-
łaniu powiatu powstawały instancje powiatowe róż-
nych organizacji, także ZHP. O tym, że wstąpiłem do 
ZHP zadecydował przypadek, otóż poznałem dziew-
czynę, koleżankę z młodszej klasy. Halinka była har-
cerką, dość wysoko postawioną w hierarchii druży-
ny szkolnej bo była zastępową a później drużynową. 
Zakochałem się pierwszą, gorącą miłością. Gotów 
byłem zrobić wszystko by być u boku swojej lubej. 
Udział w biwakach, grach terenowych czy innych im-
prezach organizowanych przez harcerzy, właśnie to 
mi zapewniały. Pamiętam, że kiedyś w ciągu jedne-
go dnia opanowałem system sygnalizacji alfabetem 
Morse’a, by być użytecznym w grze terenowej, w któ-
rej uczestniczyły wszystkie szkolne zastępy. Brałem 
udział w biwakach, na przykład w Krzczonowie, czy 
w Gałęzowie przy dworku Koźmiana nad dworskimi 
stawami, uczestniczyłem w podchodach, grach i in-
nych harcerskich zabawach. Tak właśnie rozpoczęła 
się moja harcerska przygoda. Na początku wakacji 
w 1960 r. w gronie około dwudziestu osób wybrałem 
się na złaz pieszy do Rebizantów koło Suśca w po-
wiecie tomaszowskim, miejscowości dziś już zniesio-
nej, pięknie położonej nad zakolem Tanwi, na której 
znajdują się 24 progi skalne zwane szumami, nadają-
ce rzece niezwykły urok. Reprezentowaliśmy Hufiec 
ZHP Bychawa. Na złazie obecni byli harcerze ze 
wszystkich hufców Lubelskiej Chorągwi ZHP, myślę, 
że mogło być około 300 osób. W naszej grupie byli 
młodzi nauczyciele i nauczycielki z naszego powiatu, 
zajmujący się prowadzeniem drużyn harcerskich, ale 
także moje koleżanki i koledzy z liceum, między in-
nymi Basia Madej, Ela Ciesielska, Czesia Świderska, 
Iza Sadowska, Jurek Bielak, Andrzej Pisula, Leszek 

Ciężki z akordeonem, dla umilania nam chwil wspól-
nej wędrówki. Niestety nie wszystkich pamię-
tam. Wędrowaliśmy pieszo z plecakami, poczyna-
jąc od Zamościa poprzez Bodaczów, Szczebrzeszyn, 
Zwierzyniec, Tereszpol, Górecko Kościelne, Józefów, 
Hamernię do Rebizantów. Oczywiście, zwiedzali-
śmy leżące na naszej marszrucie miejscowości, po-
dziwialiśmy niezwykłe piękno, urok i malowniczość 
roztoczańskiej krainy, odwiedzaliśmy najciekawsze 
jej miejsca. Przemierzyliśmy pieszo Tereszpol, wieś 
o której mówiono, że jest najdłuższą wsią w Polsce. 
Zaorenda, Kukiełki i Zygmunty to nazwy sołectw 
wchodzących w jej skład. W każdym z gospodarstw 
rozlokowanych po obu stronach drogi były suszarnie 
tytoniu, bo jego uprawa, w tamtych latach przyno-
siła duże zyski a Zamojszczyzna była jego czołowym 
producentem. „Jak dobrze nam zdobywać góry, wę-
drować jasną wstęgą szos” -nieco metaforyczne sło-
wa tej harcerskiej piosenki oddają nastrój jaki w tej 
wędrówce nam towarzyszył. Byliśmy młodzi, było 
nam razem dobrze, lubiliśmy się wzajemnie, otacza-
ła nas przepiękna przyroda, czegóż można chcieć 
więcej. W tamtych latach tereny Roztocza nie mia-
ły właściwie żadnej infrastruktury turystycznej, nie 
było też utwardzonych dróg. Puszcza Solska przeuro-
czy wielki kompleks leśny, była bardziej dziewicza. 
Za to było jeszcze wiele bolesnych śladów minionej 
wojny. W okolicach wsi Hamernia napotkaliśmy od-
cinki dróg ułożonych, podczas wojny przez niemiec-
kich najeźdźców, z drewnianych bali. Miały ułatwić 
im poruszanie się pojazdami mechanicznymi po trud-
nych, piaszczystych, tamtejszych drogach. A bywali 
tam często i to w silnych i dobrze uzbrojonych wa-
tahach, bowiem w okolicznych lasach stacjonowały 
liczne oddziały partyzanckie. Odwiedziliśmy teren 
bitwy partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu, gdzie 
14 czerwca 1944 roku oddziały partyzanckie stoczy-
ły z Niemcami, dążącymi do likwidacji ugrupowań 
partyzanckich, jedną z największych, zwycięskich bi-
tew. Tu ciekawostka, bitwę stoczyły i odniosły zwy-
cięstwo oddziały BCh, AK,AL i oddział partyzantów 
sowieckich, połączone pod wspólnym dowództwem. 
Oni mieli jeden cel, zwyciężyć wroga. Podział zasług 

i profitów należał do innych ludzi, tych, którzy owoce 
zwycięstwa przekształcali w palmę pierwszeństwa 
do przejęcia i pełnienia władzy a ich udział w wal-
kach wyzwoleńczych najczęściej był niewielki lub ża-
den. Moje pokolenie należy do tych, którym historię 
naszego kraju, szczególnie od odzyskania niepodle-
głości po I wojnie światowej, kaleczono, fałszowa-
no i przekręcano wiele razy. Niewiele wiedzieliśmy 
o Piłsudskim czy o Bitwie Warszawskiej. To były te-
maty tabu. Za to uczono nas sfałszowanych życiory-
sów różnych Bierutów, Rokossowskich czy śpiewania 
pieśni o Świerczewskim. Dziś wszystko się zmieni-
ło, szkoda tylko, że na piedestale sławy, znalazło się 
wielu ludzi, którzy w moim mniemaniu, na nią nie za-
służyli. Szkoda, że nie mówi się prawdy obiektywnej 
w pełnym znaczeniu tego słowa. Byliśmy także we 
wsi Sochy koło Zwierzyńca, spacyfikowanej przez 
Niemców 1 czerwca 1943 r. Na miejscowym cmen-
tarzu na grobach prawie 200 osób widnieje ta sama 
data ich śmierci, wszyscy zostali zamordowani przez 
niemieckich zbirów, mężczyźni, kobiety i 45 -cioro 
dzieci. Oddali życie za ojczyznę. Nie wiedzieli jaka 
ona będzie. Chcieli żeby była wolna.
Jak wspomniałem naszą wędrówkę zakończyli-
śmy w Rebizantach. Wspólne zabawy i śpiewy przy 
ognisku, prezentacja umiejętności i talentów arty-
stycznych wreszcie wypoczynek po trudach marszu 
z plecakiem, na trasie liczącej, bądź co bądź łącznie 
kilkadziesiąt kilometrów, w upalną pogodę, wypeł-
niały nam czas. Tydzień minął szybko, był pełen wra-
żeń i atrakcji. Zapamiętałem wiele szczegółów tego 
rajdu, ale nie mogę, przypominając swoje przeżycia, 
nie wspomnieć o smaku i zapachu zsiadłego mleka 
schłodzonego w piwniczce, prosto z glinianego garn-
ka, z jęczmiennym chlebem w kolorze gryczanego 
miodu, jakim poczęstowała nas jedna z gospodyń 
w Hamernii, widząc nas spoconych i z wywieszony-
mi jęzorami po 10 kilometrowym marszu w spieko-
cie. Coś fantastycznego. Wszystko jednak ma swój 
koniec, trzeba było wracać do domu. Ale moje har-
cerskie korzenie wrosły już głęboko. CDN

Aleksander Kryska 

�� Były to rajdy 
piesze owiane 
aromatem suszonego 
tytoniu i smakiem 
jęczmiennego chleba 
popijanego zsiadłym 
mlekiem...

Moje zetknięcie się z harcerstwem nastąpiło bo-
dajże w 1954 roku, byłem wtedy uczniem czwar-
tej klasy podstawówki. Było to już inne harcerstwo. 
Związek Harcerstwa Polskiego, w ocenie ówczesnych 
władz, relikt minionego czasu i ustroju, przestał ist-
nieć. W 1950 r. powstała na jego miejsce Organizacja 
Harcerska zwana w skrócie OH. Zgodnie z prioryteta-
mi nowej, ludowej władzy stworzono ją na wzór dzia-
łającej w ZSRR organizacji pionierskiej im. Lenina, 
bo tamtejsze wzorce uznawano za najlepsze. Białe 
koszule, czerwone chusty i tak zwane czuwajki były 
znakami rozpoznawczymi jej członków. Pionierskie 
miasteczko Artek, położone na Krymie, którego wi-
dokami i opisami propaganda karmiła nas na wszyst-
kie strony, uznawano za najlepsze i najpiękniejsze, 
dla pionierów i harcerzy, miejsce na świecie. Jak wiel-
ką wagę ówczesne władze przywiązywały do wy-
chowania, ale głównie ideologicznego dzieci, niech 
świadczy fakt, że w szkole podstawowej w Bychawie 
zatrudniona była etatowa instruktorka OH. Była nią 
pani Zofia Skałecka, młoda i sympatyczna w sumie 
kobieta. Miała swoje zalety a mianowicie : po pierw-
sze lubiła pracę z dziećmi a po drugie, jak sądzę, nie 
do końca była przekonana o potrzebie wpajania im 
zasad propagowanych przez promotorów czyli głów-
nych piewców socjalizmu i komunizmu. Dbała za to 
bardzo by harcerze byli widoczni na różnego rodza-
ju akademiach, pochodach i obchodach, a było wów-
czas tego dość dużo. To były podstawowe wskaźniki 
oceny jej pracy więc, więc starała się by były to oceny 
pozytywne. Myślę jednak, że po prostu robiła swoje 
bo za to jej płacili. Na pewno nie miała należytego 
przygotowania do pełnienia tej funkcji, bowiem po 
kilkunastu latach spotkaliśmy ją w Puławach, gdzie 
w jednej z chyba nie najlepszych restauracji, była kel-
nerką. Poznała nas i przywitała bardzo sympatycz-
nie. Organizacja Harcerska przestała funkcjonować 
w 1956 r. po gomułkowskiej odwilży. Znów pojawił 
się i zaczął działać Związek Harcerstwa Polskiego. Ja 
miałem do tych organizacji pewien dystans, głównie 
ze względu na negatywny stosunek mojego ojca do 
władzy ludowej i wszelkich organizacji stanowiących 

�� Szkoła Podstawowa w Józwowie, 
rok prawdopodobnie 1984 
Kto jest autorem tych zdjęć?

Niedawno napisał do nas p. Krzysztof Cybul, 
mieszkaniec Lublina, z zamiłowania fotograf- 
amator. Archiwizując, za pomocą skanera swoje 
zbiory z dawnych lat natknął się na negatyw ze 
zdjęciami wykonanymi przy Szkole Podstawowej 
w Józwowie. Nie był w stanie wyjaśnić, skąd się 
ów film znalazł w jego zasobach, kto jest na zdję-
ciach ani kto jest ich autorem; napisał też, że nie 
jest w żaden sposób związany z Józwowem.

Wysłał do nas mail z sugestią, że być może naszej 
redakcji uda się odnaleźć bohaterów tych zdjęć.
Zagadkę rozwiązali mieszkańcy Józwowa 
i Majdanu Starowiejskiego: p. Marianna Kulpa, 
Justyna Jendrzejczak i Jarosław Żak. Pozostało 
tylko odpowiedzieć na pytanie: kto jest autorem 
zdjęć?
Jeśli znajdzie się ów tajemniczy fotograf i do nas 
się zgłosi, otrzyma w prezencie negatyw.

mg

Moja przygoda z harcerstwem – trochę wspomnień i refleksji
część II

Pierwsze piesze złazy 

nauczyciel józef Pytlak

Ewa Sionkowska (ob. Popielarz) i joanna 
dziuba (ob. Sprawka)

Stasio Klimek i robert MachulNauczyciele – józef Pytlak i Małgorzata drelich 
(ob. rycerz)

Mirek Machul, Ewa Sionkowska i p. Małgorzata 
drelich

joanna dziuba, Ewa Sionkowska, Iwona 
rachwał (ob. Sękowska), na rowerze justyna 
Kulpa (ob. jendrzejczak)

jarek Żak

Harcerki na zbiórce i w czasie zabawy
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szkoły szkoły

�� 3 września 2016 r. 
w Amfiteatrze 
Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie odbyło się 
Narodowe Czytanie 
„Quo Vadis” Henryka 
Sienkiewicza. W akcji 
pod patronatem 
prezydenta RP Andrzeja 
Dudy wzięli udział 
uczniowie naszej 
szkoły, nauczyciele, 
przedstawiciele władz 
powiatu, województwa, 
gminy Bychawa.

W pięknej antycznej scenografii można było usłyszeć 
fragmenty wielkiego dzieła Henryka Sienkiewicza 
w wykonaniu: p. Pawła Pikuli – starosty lubelskie-
go, p. Henryka Dudziaka – dyrektora Zespołu Szkół 

im. ks. A. Kwiatkowskiego, p. Grzegorza Kapusty 
– wicemarszałka województwa lubelskiego, rad-
nych Powiatu Lubelskiego: Urszuli Zdun, Zbigniewa 
Bernata, Henryka Krajewskiego i Zbigniewa 

Antonia, Grzegorza Szaconia – sekretarza Powiatu 
Lubelskiego, p. Beaty Janiszewskiej-Brudzisz – naczel-
nik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 
w Starostwie Powiatowym w Lublinie, p. Janusza 

Urbana – burmistrza Bychawy, p. Artura Płazy – wi-
ceprezesa Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół 
Lublina”, proboszcza parafii w Bychawie ks. Andrzeja 
Kusia, dyrektorów szkół: p. Elżbiety Kaszlikowskiej, 
p. Elżbiety Rudnickiej, p. Tomasza Stoczkowskiego, 
p. Wioletty Błaziak – dyrektor Powiatowego Centrum 
Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Lublinie, p. Małgorzaty Adamczyk, mec. Tomasz 
Stolata, p. Tomasza Widerlika,  nauczycieli z Zespołu 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego – p. Moniki 
Widomskiej i p. Leszka Asyngiera oraz uczniów 
– Diany Stacharskiej i Łukasza Krzysztonia. Całość po-
prowadziła p. Magdalena Stacharska-Szwałek.
Dzieci ze szkół podstawowych uczestniczyły w kon-
kursie plastycznym, a słuchacze w quizie wiedzy 
o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Akcję 
rozpoczęła się od krótkiego koncertu Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „Henryczki”, czym wprowadzili 
zgromadzonych gości w klimat narodowy, prezen-
tując wiązanki filmowe z Pana  Wołodyjowskiego 
i Janosika.

MW

�� Festyn rodzinny, czyli „Kwiatka” sposób na wywiadówkę
Wywiadówka, czyli spotkanie z rodzicami nie musi 
odbywać się w typowych i przewidywalnych 
warunkach.

 Sprawdzony sposób na to, jak pozytywnie rozpocząć nowy rok szkolny mają dy-
rekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
w Bychawie. Tradycyjne spotkanie jest tutaj połączone ze wspaniałą zabawą, wy-
stępami artystycznymi, zawodami sportowymi oraz wieloma innymi atrakcjami, 
w których organizację włącza się cała społeczność szkolna. Opieka patrona na-
szej szkoły sprawia, że nigdy nie brakuje dobrej pogody i rodzinnego klimatu. 
Tak też było w niedzielę 11 września br. Festyn rozpoczął Pan Dyrektor Henryk 
Dudziak, kierując swe słowa do licznie przybyłych rodziców. Zanim wychowawcy 
zaprosili do klas na pierwszą wywiadówkę, mieliśmy okazję podziwiać występy 
artystyczne uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum. Wszystkim należą się 
ogromne słowa podziwu i uznania, gdyż to wielkie wyzwanie po tygodniu na-
uki w nowej szkole odważyć się na zaprezentowanie swoich talentów na scenie. 
Jednak nowi uczniowie stanęli na wysokości zadania, co dobrze wróży. 
Na naszej szkolnej scenie wystąpiły także m.in. zespół Pieśni i Tańca UMCS 
w Lublinie, chór nauczycielski z Lapaiwki, zespół Bandurzystek z Pustomyt, ze-
spół Henryk i przyjaciele z Ukrainy”. Atrakcją festynu było widowisko przygo-
towane przez grupę rekonstrukcyjną Lubelska Chorągiew Husarska, której pre-
zentacja była utrzymana w rycerskim klimacie powieści Henryka Sienkiewicza. 
Festyn tradycyjnie zakończył się dyskoteką przy muzyce zespołu ESCAPE oraz po-
kazem sztucznych ogni.
Nauczyciele wychowania fizycznego zadbali o organizację zawodów w piłkę noż-
ną oraz piłkę plażową. Bezpośrednio przed festynem odbyły się warsztaty ku-
linarne, które poprowadził pan Kamil Kotarski. Kto był ten wie, że atrakcji nie 
brakowało.

Pozostaje tylko podziękować sponsorom za wsparcie, młodzieży z Samorządu 
Uczniowskiego za poprowadzenie oraz włączenie się w organizację festynu i ży-
czyć sobie, aby ten rok szkolny był tak udany, jak ta impreza.

Monika Widomska

��Wzorowa Łazienka 
2016 – głosuj 
na szkołę w Woli 
Gałęzowskieji!

To już 3. edycja programu „Wzorowa Łazienka 
2016”. Celem programu jest promocja edukacji 
w zakresie higieny oraz promocja estetycznej 
aranżacji szkolnych łazienek. Dla szkoły, która 
zdobędzie największą liczbę punktów w progra-
mie organizator przewidział gwarantowaną na-
grodę główną w postaci remontu i aranżacji/de-
koracji łazienek na terenie szkoły o wartości 30 
000 zł. Natomiast dla 200 szkół, które zdobędą 
200 kolejnych miejsc organizator przewidział na-
grody dodatkowe w postaci zestawów produk-
tów marki Domestos. Jest o co walczyć!
W tym roku Szkoła Podstawowa im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej postanowi-
ła włączyć się do rywalizacji o główną nagrodę. 
Pierwszym etapem konkursu była rejestracja 
w programie. Następnie uczniowie pod kierun-
kiem nauczycielki plastyki Agnieszki Daśko wy-
konali prace graficzne, na których przedstawili 
swoje wizje łazienki marzeń. Najciekawsze pro-
jekty zostały  umieszczone w Galerii prac na-
szej szkoły na stronie www.wzorowalazienka.pl, 
gdzie można oddać na nie swój głos, postępując 
według poniższej instrukcji:
Wejdź na stronę www.wzorowalazienka.pl, klik-
nij głosuj, znajdź Szkołę Podstawową im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej i oddaj głos 
przez e-mail lub FB.
Głosować można codziennie od 12 września do 
30 listopada 2016 r. Co prawda, jedna osoba 
może oddać każdego dnia tylko jeden głos, ale 
już z tego samego adresu IP można ich oddać na-
wet 200. Każdy głos się liczy! Aby wygrać, nasza 
szkoła potrzebuje ich nawet kilkadziesiąt tysięcy. 
Nie ukrywamy, że potrzebujemy Państwa wspar-
cia. Głosów Państwa rodzin i znajomych, i bardzo 
o nie prosimy. Tylko razem możemy zmienić sza-
rą rzeczywistość w wymarzony świat dziecka.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice Szkoły 
Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 

Gałęzowskiej 

�� Święto Szkoły w „Hubalu”
W piątek 30 września 2016 r. święto szkoły obchodził Zespół Szkół 
Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie. 
Był to dzień, w którym uczczono pamięć patrona szkoły – majora 
Henryka Dobrzańskiego.

Święto szkoły rozpoczął dyrektor - Pan Jerzy Sprawka przybliżając postać patrona szkoły. Major Dobrzański 
był człowiekiem wielkiego patriotyzmu, dla którego wolny kraj był dobrem najwyższym. Ceniony za odwa-
gę, działalność, obowiązkowość, energię, inteligencję i ambicję. I takie wartości szkoła pragnie kształtować 
u swoich uczniów. 
W tym dniu odbyło się także ślubowanie klas pierwszych, a po mszy świętej polowej, kolejnym punk-
tem uroczystości było złożenie kwiatów przez delegacje uczniów pod tablicą pamiątkową Patrona Szkoły. 
Wzruszający program słowno-muzyczny poświęcony historii patrona szkoły zaprezentowali uczniowie. 
Pieśni patriotyczne przy akompaniamencie gitary i w pięknym wykonaniu uczniów skłaniały do refleksji 
i zadumy.

www.powiat.lublin.pl

Narodowe Czytanie 2016

Wspólnie czytaliśmy Henryka Sienkiewicza
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szkoły szkoły
��W krainie owadów
20 września uczniowie klasy 
pierwszej SP w Zaraszowie, 
przedszkolaki z grupy „Misie” 
i „Rybki” wraz z opiekunami 
odwiedzili „Owadolandię” 
w Wojciechowie.

Na miejscu powitały nas dwie sympatyczne pa-
nie, które podzieliły naszą pięćdziesięcioosobo-
wą grupę na dwie mniejsze. Pierwsza grupa roz-
poczęła zwiedzanie ścieżki edukacyjnej, zaś dru-
ga w tym samym czasie przeszła do budynku na 
warsztaty plastyczne. 
Podczas zwiedzania można było zobaczyć reali-
styczne modele owadów, wykonane z niezwykłą 
dokładnością w ogromnym powiększeniu. Każdy 
mógł zaobserwować wielką biedronkę, osę, 
komara, pszczołę i wiele innych, czy spojrzeć 
w oczy muchy, ważki. Przy każdej replice zatrzy-
mywaliśmy na chwilę, aby posłuchać ciekawo-
stek na temat budowy i życia każdego z owadów. 
Chętni (poza alergikami) mogli spróbować pyłku 
kwiatowego, który w okresie jesienno-zimo-
wym jest wskazany ze względu na właściwości 
uodparniające organizm na przeziębienia i inne 
choroby. Uważni słuchacze próbowali swoich sił 
w rozwiązywaniu zagadek przyrodniczych, a za 
prawidłowe rozwiązanie otrzymali pamiątkowe 
widokówki.
Na warsztatach plastycznych dzieci malowały 
farbami gipsowe odlewy w kształcie owadów, 
które po wyschnięciu zostały zabrane na pa-
miątkę do domu. W budynku na ścianach moż-
na było obejrzeć gabloty z różnymi owadami, 
ale szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 
barwne motyle.
Dodatkową atrakcją okazał się bogato wyposa-
żony plac zabaw. Dzieci zjeżdżały ze zjeżdżalni, 
huśtały się na huśtawkach linowych, skakały na 
trampolinie, wspinały po linowej pajęczynie, ba-
wiły w piaskownicy, biegały w tunelu- kolorowej 
gąsiennicy, zjeżdżały tyrolką. Każdy znalazł coś 
przyjemnego dla siebie, nikt się nie nudził. 
Na zakończenie miłego pobytu w Owadolandii 
upiekliśmy kiełbaski nad ogniskiem i spokojnie 
zjedliśmy w dużej altanie. 
Po tak ciekawym i aktywnym dniu, w dobrych 
humorach wróciliśmy do szkoły.

Anna Sadowska

�� I znów „Erasmus plus”
ZS „Hubal” może pochwalić się sukcesem. W szkole 
będzie realizowany kolejny projekt unijny (obecnie 
realizujemy projekty: Włoskie staże uczniów 
z Bychawy, Portugalskie staże uczniów z Bychawy) 
w ramach programu „Erasmus Plus” – tym razem 
z sektora edukacji szkolnej. 

Projekt ten to wyróżnienie dla naszej szkoły i docenienie pracy nauczycieli, którzy 
podjęli się napisania wniosku. Spośród około 400 szkół, które złożyły wnioski na-
sza szkoła znalazła się w gronie 60, które otrzymały dofinansowanie.
My Europe, my life, my future to projekt, którego celem jest rozwijanie umiejęt-
ności językowych, informatycznych i kluczowych poprzez realizację działań zwią-
zanych z dziedzictwem kulturowym. Projekt przyczyni się do kształcenia podsta-
wowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobi-
stego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego Obywatela Europy. 
Uczestnikami projektu są uczniowie i nauczyciele z 6 państw europejskich: Polski, 
Bułgarii, Chorwacji, Rumuni, Portugalii i Grecji. W większości są to szkoły zawodo-
we i techniczne. Zaplanowano 6 spotkań projektowych. W każdym z nich weźmie 
w sumie udział 11 uczniów i 6 nauczycieli, jak również społeczność szkolna i lokal-
na szkoły goszczącej uczestników. Każde spotkanie będzie miało temat przewod-
ni powiązany z wybranym aspektem kultury: Polska – taniec, Rumunia – sport, 
Bułgaria – muzyka, Portugalia – sławne postacie, Grecja – zwyczaje i obyczaje, 
Chorwacja – kuchnia.
Przed każdym spotkaniem uczniowie w swoich szkołach, przygotują prezenta-
cje, filmy, albumy ze zdjęciami, przeprowadzą ankiety, nauczą się swojego tańca, 
piosenki, wykonania potrawy. Uczestnicy spotkań projektowych wezmą udział 
w warsztatach, lekcjach, zajęciach sportowych, artystycznych, tanecznych, języ-
kowych itp. Po spotkaniach w poszczególnych państwach uczniowie i nauczyciele 

podzielą się wrażeniami, prezentacjami i innymi materiałami ze społecznością 
szkolną, lokalną i rodzicami.
Wprowadzenie metod takich jak: metoda projektu, metoda web quest, metoda 
uczenia się przez działanie, poprzez współpracę, praca w grupach międzynarodo-
wych wpłynie na wzrost motywacji do nauki i rozwinie aktywność i kreatywność 
uczniów. 
Projekt przyczyni się do rozwoju umiejętności językowych, sprawnego posługi-
wania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz do przełamywania 
barier społecznych, mentalnych i językowych między obywatelami Europy. 
Efektem tych wszystkich działań projektowych będzie strona internetowa projek-
tu, platforma edukacyjna, broszury, scenariusze zajęć, konspekty, które zostaną 
rozpowszechnione poprzez strony internetowe szkół, portale społecznościowe, 
platformę e-twining, spotkania i prezentacje.
Obecnie trwa konkurs na logo i slogan projektu. Dwie najciekawsze prace będą 
reprezentowały naszą szkołę w finale konkursu. Wrażeniami ze spotkań i przygo-
towań do wyjazdów podzielimy się już wkrótce.

Koordynator projektu: Katarzyna Maciejczyk

�� W przedostatnim 
tygodniu września 
na zajęciach 
lekcyjnych, uczniowie 
klas trzecich SP 
w Bychawie rozmawiali 
o potrzebnej i ciężkiej 
pracy rolnika. 

Mówili między innymi o tym, jak powstaje chleb, 
dlatego uczniowie klas III c i III d wraz z wychowaw-
czyniami i studentką-praktykantką p. Edytką wy-
brali się (w dwóch turach) 23 września 2016 r. na 
wycieczkę do piekarni państwa Reginy i Janusza 
Kowalskich. Po piekarni oprowadzał uczniów 
pan Robert Gorgol, który cierpliwie i dokład-
nie opowiadał o wszystkich maszynach, urządze-
niach, pracy piekarza i tajnikach wypieku chle-
ba. Uczniowie obejrzeli pomieszczenia w których 

Jak upiekły się lekcje w piekarni?
piecze się chleb. Dowiedzieli się o sposobie produkcji pieczywa 
oraz produktach potrzebnych do jego wyrobu. Dzięki uprzej-
mości pana Roberta uczniowie przyjrzeli się przyrządom i ma-
szynom, które w piekarni spełniają bardzo ważną rolę, m.in. 
piekarskiej łopacie do wyciągania gorących bochenków z pieca 
(pod kontrolą p. Roberta i opiekunów – uczniowie – mogli wła-
snoręcznie poćwiczyć wyjmowanie chleba z pieca!) oraz urzą-
dzeniom do mieszania mąki i ciasta chlebowego. Mogli tak-
że spróbować drożdży piekarskich, soli używanej do produk-
cji chleba, oraz dotknąć i porównać przeróżne gatunki mąki. 
Trzecioklasiści z zaciekawieniem przyglądali się wielkiej krajalni-
cy, która sama kroi bochenki chleba na równiutkie kromki. Obie 
wycieczki zakończyły się degustacją chleba i pysznych bułeczek.
Po powrocie do szkoły uczniowie dzielili się wrażeniami z wy-
prawy. Niektórzy uczniowie z kl. IIIc zainspirowani opowieściami 
p. Roberta o pieczeniu chleba, postanowili samodzielnie (oczy-
wiście – pod czujnym okiem i z niewielką pomocą mam lub babć) 
upiec chleb w domu. Na efekty ich pracy nie trzeba było długo 
czekać... Domowe chlebki były przepyszne! Składamy serdecz-
ne podziękowania Państwu Reginie i Januszowi Kowalskim oraz 
Pracownikom Piekarni za życzliwe przyjęcie, za gościnność oraz za 
przekazanie informacji o tajnikach piekarskiego rzemiosła.

wychowawczynie: Dorota Drążek i Elżbieta Małecka

�� Dzieci z Zaraszowa na szlaku wielu kultur
W Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie miesiąc wrzesień 
zapisał się kalendarzu, jako czas 
intensywnego podróżowania.

Oprócz wizyty w Owadolandii w Wojciechowie, wy-
jazdu na XIII Festiwal Nauki w Lublinie – gdzie nasi 
najstarsi uczniowie wzięli udział w projekcie „W gle-
bie czy podłożu?” na Uniwersytecie Przyrodniczym 
oraz „Hydraulika, czyli wszystko płynie” na 
Politechnice Lubelskiej, była również „Wyprawka”. 
Co to takiego? To mała wyprawa „Szlakiem wielu 
kultur” zorganizowana dla uczniów naszej szko-
ły przez Stowarzyszenie Homo Faber, któremu na 
łamach niniejszej gazety serdecznie dziękujemy 
za miłą, merytoryczną i owocną współpracę. Była 
to niesamowita podróż w przeszłość, która trwa-
ła 12 godzin. Pogoda nam sprzyjała, a czas w au-
tokarze umilała muzyka ludowa z okolic Podlasia, 
żydowska, prawosławna, a także ciekawe infor-
macje przekazywane przez przedstawicieli Homo 
Faber czyli przez panie; Martę, Anię, Jolę oraz pana 
Mundka, który swoim śpiewem i poczuciem humo-
ru podbił z miejsca serca naszych uczniów.
Przez cały czas dzieci świetnie się bawiły a jedno-
cześnie wzbogacały swoją wiedzę o nowe informa-
cje. Głośne Didu, didu,  idy po kalynu… w wykona-
niu zaraszowiaków rozbrzmiewało nad Bugiem. To 
Mundek wprowadzał wszystkich w tajniki białego 
śpiewu. W Jabłecznej uczestnicy odwiedzili cerkiew 
prawosławną – Monaster Św. Onufrego. Poznali 
nowe słowa; np. ikona, ikonostas itd. Kolejna 

miejscowość to Sitnik, gdzie była możliwość po-
znania podlaskiej sztuki ludowej. Udział w warsz-
tatach z bibułkarstwa wykazał u niektórych nie-
samowite sprawności manualne, których efektem 
były bukiety róż i astrów. Kolejny punkt podróży to 
Studzianka. Tam panie ze Stowarzyszenia Rozwoju 
Miejscowości Studzianka przyjęły nas przepysznym 
obiadem. Po obiedzie uczniowie sprawdzali swoje 
umiejętności w strzelaniu z łuku pod okiem „praw-
dziwego Tatara”. Odwiedziliśmy też mizar, czyli 
cmentarz tatarski. Pojęte zostały próby odczyta-
nia napisów z nagrobków, ale było to bardzo trud-
ne zadanie. 
Promienie zachodzącego słońca dostrzegliśmy 
w Kocku, gdzie dzięki miejskiej grze terenowej po-
znaliśmy najsłynniejszych kockich Żydów. Mimo, iż 
nie znaliśmy Kocka to dzięki mapie i wskazówkom, 
wszystkie grupy zrealizowały zadania gry i szczęśli-
wie wróciły na umówione miejsce. 
Ten wyjazd to czas spędzony na poznawaniu in-
nych kultur i wyznań. To lekcja szacunku i tolerancji 
w plenerze. Taka edukacja jest bardzo ważna w dzi-
siejszych czasach, jednak czy cel wyprawy został 
zrealizowany? Przyszłość pokaże.

Bożena Koziej

Polska
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Serdecznie zapraszamy 
na rajd rowerowy po gminie Bychawa    

Bychawska Złota Jesień 
ze Złotą iwoną

Informacje: Urząd Miejski w Bychawie, Monika Głazik tel. 81 56 60 144, gazeta@bychawa.pl. 
regulamin i mapa wycieczki na stronie www.bychawa.pl.  Wycieczka ma charakter 
zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
roku Prawo o ruchu drogowym). Uczestnictwo rowerzystów w przejeździe odbywa się 
na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa ruchu drogowego.
Opiekę nad dziećmi podczas wycieczki sprawują rodzice (opiekunowie).

godz. 11.00 – Otwarcie Rajdu: złota medalistka Iwona Podkościelna i burmistrz Bychawy Janusz Urban, 
godz. 11.15 – Start: Bychawa >> Zaraszów >> Spławy >> Stara Wieś Pierwsza >> Stara Wieś Druga >> 
Majdan Starowiejski >> Józwów >> Wola Gałęzowska >> Gałęzów >> Bychawa
godz. 12.00 – Przystanek Zaraszów Kasztany (więcej na portal.zaraszow.pl)
godz. 13.30 – Fajrant na granicy trzech gmin
godz. 15.00 – Zakończenie rajdu i bychawski poczęstunek rowerowy, czyli pierogi :)

 

Rajd otworzy Iwona Podkościelna z Bychawy 

złota medalistka w kolarstwie tandemowym 

na XV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016

BYCHAWA 16 paŹdziernika 2016 
start o godz. 11.15, parking koło przedszkola 
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	„Słowianki”, czyli folkowe dziewczyny z Bychawy i okolic
	Od czerwca mamy w Bychawie nową grupę śpiewaczą. 
	Przedstawiamy starostów naszych Dożynek Gminnych
	Starostowie z Bychawy – Julita Głąb i Krzysztof Kusy zapraszają 21 sierpnia na stadion sportowy.
	To było rekordowe lato w mieście!
	Tegoroczna gminna oferta zajęć dla dzieci w okresie wakacji była pod każdym względem rekordowa. Zwłaszcza liczby dzieci, które w nich wzięły udział oraz atrakcyjności zajęć, warsztatów i wycieczek.
	Lato w Urzędzie – nie tylko urlopy, ale i inwestycje
	Wakacje to wbrew obiegowym opiniom nie jest czas martwy w samorządzie, a wręcz przeciwnie: dzieje się wówczas bardzo wiele.
	Nasze Przedsiębiorstwo czeka duży projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
	Socjalne stypendium – pomoc finansowa dla uczniów
	Burmistrz Bychawy przypomina, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 rozpoczyna się nowy okres stypendialny. Uczniowie zamieszkujący teren gminy Bychawa, w ramach pomocy materialnej mogą ubiegać się o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego.
	Bychawa na kresowej imprezie na Podkarpaciu
	W niedzielę 7 sierpnia delegacja z Bychawy wzięła udział w trzeciej imprezie z cyklu Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski. Tym razem miłośnicy wschodnich smaków spotkali się w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej k. Lubaczowa na Festiwalu Kultur i Kresowego
	Henryk Dudziak ponownie został radnym wojewódzkim
	Nabór wniosków o zwrot akcyzy do 31 sierpnia
	Zjazd delegatów OSP w Bychawie
	11.06.2016 r. grono delegatów, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, ustępujące władze oraz zaproszeni goście spotkali się na Zjeździe Miejsko-Gminnym Związku OSP RP w Bychawie.
	Rywalizacja w strugach deszczu
	II Otwarte zawody dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Bychawy stały pod znakiem walki z… pogodą!
	9 maja 1996 r. podjęta została przez Radę Miasta Bychawa uchwała w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie – dziennego ośrodka wsparcia dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi z gminy Bychawa. 
	Zwykli-niezwykli sportowcy w Bychawie i piękna lekcja życia
	W środę 27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Bychawie gościliśmy niezwykłych ludzi. Odwiedzili nas członkowie Fundacji „Akademia Integracji. Praca. Edukacja. Sport” wybitni sportowcy, wielokrotni medaliści paraolimpijscy, Mistrzowie Świata i Europy: Arkadiu
	20-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
	Zaproszenie na konferencję 
	13 września (wtorek) 2016 r. o godz. 10.30 w Bychawskim Centrum Kultury odbędzie się konferencja edukacyjna Sowiecka inwazja na Polskę.
	Nasz mieszkaniec – Dariusz Buczek z Grodzan będzie starostą dożynek wojewódzkich 
	Rio 2016: Cała Bychawa trzyma za Iwonę i Olę kciuki!
	Nigdy nie myśleliśmy, że Bychawa będzie tak blisko igrzysk olimpijskich. To chyba pierwsza taka sytuacja. Iwona Podkościelna, nasza kolarka, pojedzie we wrześniu na igrzyska paraolimpijskie do Rio de Janeiro.
	Aleja Kasztanowa w Zaraszowie znów zaprasza
	24 czerwca br. nastąpiło uroczyste otwarcie Alei Kasztanowej. Jak przed laty znów były tam występy uczniów SP w Zaraszowie, ognisko, grill, zabawa taneczna. Był także mecz piłki plażowej o Puchar Burmistrza Bychawy, który był obecny na tej uroczystości, o
	Otwarte Spławikowe Mistrzostwa Zaraszowa
	W niedzielę 7.08.2016 r. na niewielkim zbiorniku wodnym Zaraszów – Majdan (od niedawna Urszulin a wcześniej Władysławów), w pięknym otoczeniu i miłej atmosferze odbyły się Otwarte Spławikowe Mistrzostwa Zaraszowa dla dzieci do lat 16. 
	Nabór do Klubu Kobiet Aktywnych 60+
	Turniej Dzikich Drużyn
	Jak co roku 30.05 i 06.06. odbył się Gminny Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Bychawy, podczas którego pasjonaci piłki nożnej mogli popisać się swoimi umiejętnościami.
	Wianki, wianki...
	Na 24 czerwca wszyscy niecierpliwie czekamy, gdyż świętujemy w ten dzień w naszej parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela odpust, a wieczorem pradawne słowiańskie święto opisane już w XVI w. przez Jana Kochanowskiego – Sobótkę.
	Sport rodzinny
	A może wycieczka do WILNA…?
	Bychawa a Światowe Dni Młodzieży
	Również nasi mieszkańcy bardzo aktywnie włączyli się w Światowe Dni Młodzieży. 
	Paczka w bibliotece
	MOLIK - mamy mnóstwo pomysłów!
	Była środa, 3 sierpnia, około godziny 16. Zaparkowałam auto przed biblioteką w Bychawce. Przywiódł mnie tu służbowy obowiązek sprawowania pieczy nad pracą jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie. A nade wszystko, co tu kryć, zwykła babsk
	Biuro posła RP w Bychawie 
	10 sierpnia o godz. 14.00 w Bychawie zostało otwarte biuro poselskie posła Prawa i Sprawiedliwości Jerzego Bieleckiego pochodzącego z Janowa Lubelskiego. 
	15 Sierpnia w Bychawie
	Obchody sierpniowego święta przebiegły w tym roku przy skromniejszym udziale mieszkańców. Mniej też było niż zazwyczaj pocztów sztandarowych i delegacji z wieńcami. 
	9 Drużyna Harcerska „Jastrzębiec” im. św. Andrzeja Boboli – to właśnie my
	Piątego sierpnia minął rok od dnia powstania naszej organizacji. A w Bychawie – miesiąc i kilka dni, bo pierwsza zbiórka odbyła się 30 czerwca.
	Harcerzem być – to wcale nie wada...
	Szkice z pamięci
	„Pozostała tylko mała chłopięca pończoszka”
	Singer – dlaczego potrzebny?
	Odbywające się w każde wakacje, już od kilku lat – w tym roku po raz VI – mają zaprzysięgłych zwolenników, uczestników działań artystycznych. Mają widzów, gorąco oczekujących na to wydarzenie oraz przygodnych, co też obejrzą, gdy coś się dzieje.
	Włoskie staże uczniów z Bychawy
	 Projekt unijny „Włoskie staże uczniów z Bychawy” w programie Erasmus+ finansowanym ze środków Unii Europejskiej jest już na półmetku.
	Miasto Poezji w Bychawie
	Dziewiąta edycja Festiwalu Miasto Poezji w Lublinie zawitała w tym roku do Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego, a tym samym do Bychawy. 
	Było teatralnie…
	Niecodzienna lekcja odbyła się 15 czerwca. Tego dnia grupa uczniów z kl. II a Gimnazjum pod kierunkiem p. Magdaleny Stacharskiej-Szwałek prezentowała efekty projektu edukacyjnego pt. Jak przez wieki zmieniał się teatr?
	Kto spędził wakacje w szkole
	Po raz pierwszy w Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny odbyły się wakacyjne, sześciodniowe półkolonie dla 29 uczniów, w tym grupy dzieci, która od września rozpocznie naukę w naszej szkole. 
	„Kwiatek” promował OZE i zajął 3. miejsce w krajowym konkursie 
	I znów „Erasmus plus”
	Dzieci z Zaraszowa na szlaku wielu kultur
	Jak upiekły się lekcje w piekarni?
	W krainie owadów
	Festyn rodzinny, czyli kwiatka sposób na wywiadówkę
	Święto Szkoły w „Hubalu”
	Wspólnie czytaliśmy Henryka Sienkiewicza
	Wzorowa Łazienka 2016 – głosuj na szkołę w Woli Gałęzowskieji!
	SZKOŁY ￼
	Pierwsze piesze złazy 
	Szkoła Podstawowa w Józwowie, rok prawdopodobnie 1984 
	Wandzin. Zatrzymać sentyment.
	GŁOS REGIONALISTÓW ￼
	Kto dziś upomni się o pamięć...
	O inwazji sowieckiej na Polskę
	Byliśmy z „Inką” w ostatniej Jej drodze...
	Wspomnienie lata: słońce i siatka na piachu
	200 lat Pani Heleno!
	Podziękowanie od drużyny juniorów BLKS „Granit”
	Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Bychawce Drugiej zaprasza
	Złota Iwona – paraolimpijka z Bychawy
	Powitanie Iwony na lotnisku
	MIESZKAŃCY ￼
	Czy w czasie deszczu dzieci się nudzą?
	90-lecie OSP w Starej Wsi Drugiej
	A może Węgry?
	Medale i odznaczenie wręczone druhom z gminnych jednostek OSP w dn. 18 września
	O budowie drogi Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów
	Byliśmy na III Lubelskim Kongresie Sołtysów
	Gmina przygotowuje lokalny program rewitalizacji
	Korowaj z Korca. Prawda że piękny? 
	Dożynki Gminne 2016
	Bychawa – jedyna taka we wszechświecie!
	Instagram i Twitter
	SAMORZĄD ￼

