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�� Stypendia 
szkolne

Burmistrz Bychawy zwraca się 
z prośbą do rodziców uczniów (opie-
kunów prawnych) i uczniów pełno-
letnich, którym przyznano stypen-
dium szkolne do grudnia 2012 r. 
o osobiste stawiennictwo w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Bychawie 
przy ul. Partyzantów 1, II p. pok. 
nr 28 w sprawie zmiany decyzji sty-
pendialnych i wydłużenia okresu 
stypendialnego do końca roku szkol-
nego 2012/2013.

�� Przedszkolaki górą! 
Grand Prix XIV edycji konkursu pla-
stycznego na projekt świątecznej 
kartki pocztowej gminy Bychawa 
WIELKANOC 2013 pod patrona-
tem Burmistrza Bychawy zdobyła 
Barbara Lipka z grupy „Krasnale” 
z Samorządowego Przedszkola nr 1 
w Bychawie.

Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy przy-
znała 7 wyróżnień zbiorowych dla grup przed-
szkolnych: „Krasnale”, „Kotki”, „Motylki”, „Nutki” 
z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie, od-
działu przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej, oddziału przedszkolnego ze Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie oraz klasy II c ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie.
Komisja przyznała również 17 wyróżnień indywidual-
nych dla:
�» Dagmary Budzyńskiej z grupy „Smerfy” 

z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie 
�» Wiktorii Stachyry z grupy „Nutki” z Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Bychawie
�» Oli Fijołek z grupy „Krasnale” z Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Bychawie
�» Karoliny Jężak z grupy „Krasnale” z Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Bychawie
�» Ali Osmolińskiej z grupy „Krasnale” 

z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie
�» Ani Boczek z grupy „Krasnale” z Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Bychawie
�» Marii Teresy Pruś z grupy „Motylki” 

z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie
�» Wiktorii Karmińskiej z grupy „Motylki” 

z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie

�» Nikoli Polskiej z grupy „O” z Przedszkola Niepublicznego 
„Akademia Poziomkowa” w Bychawie
�» Macieja Rozwałki z kl. I Szkoły Podstawowej w Starej Wsi 

Drugiej
�» Alicji Pietrzak z kl. II Szkoły Podstawowej w Woli 

Gałęzowskiej
�» Weroniki Janik z kl. II d Szkoły Podstawowej w Bychawie
�» Szymona Rugały z kl. III a Szkoły Podstawowej w Bychawie
�» Zofii Pietrzak z kl. IV Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana 

w Bychawce

�» Aleksandry Luterek kl. V d Szkoły Podstawowej 
w Bychawie
�» Aleksandry Cajzer z kl. I b Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 

Ojczyzny w Bychawie
�» Adriana Doleckiego z kl. II e Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 

Ojczyzny w Bychawie.

Gratulujemy! Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 27 
marca w sali konferencyjnej UM w Bychawie. 

�� Konkurs wiedzy pożarniczej
Frekwencja dopisała. 
W 36. Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” w tym roku 
wzięło udział 59 uczniów ze szkół 
z terenu gminy Bychawa.

7 marca Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Bychawie zorganizował eliminacje gminne. W II 
grupie wiekowej (gimnazjalnej) po dogrywce, bo dwie za-
wodniczki miały po 39 punktów, 1. miejsce zajęła Patrycja 
Kołacz, 2. Aleksandra Żak, 3. Anna Stanicka, wszyst-
kie trzy zawodniczki z Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie.
W I gr. wiekowej (szkoły podstawowe) również od-
była się dogrywka o 2. miejsce pomiędzy uczniami 
Patrykiem Gochem, Pawłem Wierzchoniem (obaj ze 
Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej) i Miłoszem 
Winiarczykiem (Szkoła Podstawowa w Bychawie), pierw-
sze miejsce w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) 
wygrał Bartłomiej Hajduk 35 p. ze Szkoły Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej, drugie miejsce po dogrywce Miłosz 
Winiarczyk 34 p. ze Szkoły Podstawowej w Bychawie, 

trzecie miejsce Paweł Wierzchoń 33 pkt. ze Szkoły 
Podstawowej w Starej Wsi.
W III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne) wygrał 
Michał Filipek z Zespołu Szkół im. Ks. Kwiatkowskiego 
w Bychawie z wynikiem 45 pkt., drugie miejsce 
Dawid Juchna z Zespołu Szkół im. mjr. Dobrzańskiego, 
w Bychawie, trzecie miejsce Adam Zyśko, uczeń Zespołu 
Szkół im. ks. Kwiatkowskiego w Bychawie.
Gmina Bychawa ufundowała nagrody rzeczowe (koszulki 
strażackie, ręczniki i maskotki strażackie, smycze z na-
drukiem tel. 998 i 112 oraz pamięć USB) dla 9 uczniów za 
zajęcie miejsc od I do III. Pozostałym 60 uczestnikom wrę-
czono dyplomy oraz kalendarze strażackie.
Czworo uczestników konkursu zakwalifikowało się do 
etapu powiatowego Michał Filipek, Patrycja Kołacz, 
Aleksandra Żak i Bartłomiej Hajduk, który odbędzie się 26 
marca 2013 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie.
Dziękujemy młodzieży, za tak liczny udział w turnie-
ju, nauczycielom i wychowawcom za przygotowanie 
młodzieży do konkursu oraz za popularyzację ochrony 
przeciwpożarowej. 

Paweł Winiarczyk,  
sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP

�� Nagroda za łańcuch
Podczas akcji Zima 2013 zginął łańcuch do samochodu 
ciężarowego wykorzystywanego przez OSP do odśnieża-
nia dróg gminnych. Uczciwego znalazcę prosimy o zwrot. 
Przewidziano nagrodę! Prosimy o kontakt z Urzędem 
Miejskim w Bychawie tel. 693 298 252.
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�� Jak stracić 4 miliony
Dla zwykłego obywatela 4 milio-
ny to wielka kwota, natomiast dla 
jednostki samorządowej takiej jak 
Bychawa to 1/6 rocznego budżetu. 
Czy jest to dużo, czy mało? Na to 
pytanie niech każdy odpowie sobie 
sam. Kwota tej wielkości pocho-
dząca ze środków unijnych, że tak 
się wyrażę „przeleciała nam koło 
nosa”. 

Pieniądze miały być przeznaczone na scalanie gruntów 
wsi Bychawka Kolonia Druga, Wincentówek i Zdrapy. 
Plan ten zakładał szeroko zakrojoną inwestycję: 

pomiar gruntów, wytyczenie granic pomiędzy sąsied-
nimi działkami, jak i określenie powierzchni gruntów. 
Jest to ważna sprawa dla rolników corocznie składają-
cych wnioski o dopłaty. Po prostu Agencja Rolna każ-
dego roku wykazuje rolnikom różne ilości posiadanych 
gruntów, choć przecież powierzchnia gruntów się im 
nie zmienia. Plan zakładał również budowę nowych 
dróg, tak bardzo oczekiwanych od dawna przez miesz-
kańców. Miały powstać drogi, których obecnie nie ma, 
a które miały ułatwić wszystkim życie. Drogi, o które 
mieszkańcy wielokrotnie mnie dopytywali i narzekali 
na ich brak. Wydawałoby się, że nie może być lepiej, 
cztery miliony unijnych pieniędzy, a jednak…
W XXI wieku ludzie są bardziej wykształceni, mają 
wyrobiony światopogląd, bo wiadomo czytają prasę, 
oglądają telewizję, zdobyli wykształcenie - niektórzy 

�� Rada Miejska 
w Bychawie na 
ostatnich dwóch sesjach 
przyjęła już wszystkie 
najważniejsze uchwały 
w zakresie realizacji 
ustawy tzw. śmieciowej. 
Regulamin, uchwały 
w sprawie metody 
ustalania opłaty, jej 
wysokości, terminu 
i trybu uiszczania, wzoru 
deklaracji oraz sposobu 
świadczenia usług 
w zakresie odbierania 
odpadów.

Opłata będzie naliczana od 
osoby
Tak postanowili radni gminy Bychawa, którzy uchwa-
lili nowy regulamin utrzymania czystości i porządku 
oraz ceny wywozu śmieci. Wysokość stawek opłaty 
śmieciowej w Bychawie będzie naliczana w oparciu 
o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieru-
chomość. Mieszkańcy, którzy będą segregować odpa-
dy zapłacą za ich odebranie po 6 złotych miesięcznie, 
a pozostali po 12 złotych. Rada przyjęła niższe staw-
ki niż planowano (wstępnie było 8 zł i 16 zł). Stawki 
mogą ulec zmianie po ostatecznym zweryfikowaniu 
wszystkich kosztów wprowadzania nowego systemu 
na terenie gminy. 

Sposób odbioru śmieci
W zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieru-
chomości Gmina Bychawa będzie odbierać zmieszane 
odpady komunalne – 40 litrów/osoba/miesiąc, zaś 
tzw. suche frakcje tj. papier i tekturę, metale, szkło, 
tworzywa sztuczne bez limitu wagowego. Odbieranie 
zmieszanych, nie segregowanych odpadów w grani-
cach miasta będzie odbywać się co tydzień, na terenie 

�� Gazyfikacja miasta i gminy 
Bychawa: brak zgód 
niektórych mieszkańców 
Od wielu miesięcy trwają na tere-
nie gminy prace projektowe nad zada-
niem „Gazyfikacja terenu miasta i gminy 
Bychawa”. Niestety, dziwna wydaje się 
postawa mieszkańców niektórych osiedli 
Bychawy, którzy przez niewyrażanie zgody 
na poprowadzenie gazociągu mogą dopro-
wadzić nawet do upadku inwestycji.

Gazyfikacja w pierwszym etapie obejmuje 23,0 km gazociągu 
tranzytowego doprowadzającego gaz na teren gminy Bychawa od 
miasta Lublin, budowę gazowych stacji redukcyjnych w Lublinie 
i w Wandzinie oraz sieci rozdzielczej po mieście Bychawa o długo-
ści ok. 21,6 km. Pozostałe miejscowości gminy Bychawa gazyfiko-
wane będą w następnych etapach, co zapewni zaprojektowanie 
odpowiednich średnic gazociągów w mieście Bychawa.
Aktualnie prace skoncentrowane są na uzyskaniu niezbędnej de-
cyzji środowiskowej oraz pozyskiwaniu zgody od właścicieli nieru-
chomości na wejście z gazociągami na teren ich parcel. Wniosek 
o wydanie decyzji środowiskowej został złożony i jest w trakcie 
rozpatrywania przez stosowne urzędy, natomiast biuro projekto-
we spotyka się z bardzo dużymi trudnościami przy pozyskiwaniu 
zgody właścicieli na wejście w teren z projektowanymi gazociąga-
mi. Szczególnie dziwna wydaje się postawa mieszkańców niektó-
rych osiedli miasta Bychawa, którzy przez niewyrażanie zgody na 
poprowadzenie gazociągu przez swoje posesje praktycznie mogą 
doprowadzić do zaniechania przez inwestora budowy tej sieci na 
ich terenie, a co za tym idzie, pozbawienie możliwości korzystania 
z paliwa gazowego siebie i swoich bliższych i dalszych sąsiadów, 
szczególnie, że ujęte w umowie pierwotnie przewidywane do bu-
dowy sieci gazowe w rzeczywistości po wyznaczeniu trasy w tere-
nie są znacznie dłuższe. Należy przy tym wziąć pod rozwagę fakt, 
iż gazociągi projektowane są po terenach prywatnych właścicieli 
głównie tylko tam, gdzie nie ma możliwości poprowadzenia ich 
po terenach miejskich, choćby ze względu na istniejące tam inne 
uzbrojenie terenu (np. wodociąg, kanalizacja, energetyka itp.) lub 
inne przeszkody natury technicznej.
Przypomnieć należy również o możliwości zaprojektowania i wy-
konania przyłączy gazowych razem z siecią gazową dla tych miesz-
kańców, którzy spełnią określone prawem energetycznym warun-
ki. Do tej pory chęć przyłączenia się do sieci gazowej w pierwszej 
kolejności wyraziło około 170 mieszkańców, co jest niewielką licz-
bą w stosunku do całkowitej ilości posesji, które mogą być do sieci 
gazowej przyłączone.
W imieniu Inwestora gazyfikacji Bychawy zwracamy się do 
Mieszkańców miasta o pilne zgłaszanie chęci przyłączenia swoich 
posesji do sieci gazowej.
Zgłoszenia prosimy dokonywać do Biura Projektowego „H-GAZ” 
pod numerami telefonów: Jarosław WOŁOSZYN tel. 506 219 973, 
Wojciech PLUTA tel. 797 704 660 oraz 17 858 54 06.
Po zgłoszeniu skontaktują się z Państwem przedstawiciele Biura 
w celu wyznaczenia miejsca montażu skrzynki gazowej i dopełnie-
nia stosownych formalności.
Zgłoszeń można dokonywać też w Urzędzie Miejskim w Bychawie.
Przypominamy również, że zaprojektowanie przyłącza gazowego 
nie wiąże się w chwili obecnej z żadnymi kosztami z państwa stro-
ny i rozliczane będzie w ramach przewidzianej taryfą opłaty przy-
łączeniowej ustalanej w zawieranej umowie o przyłączenie.

Biuro Projektowe „H-GAZ”

opłaty

Koniec życia w niepewności: rada uchwaliła stawki opłat za śmieci
gminy – dwa razy w miesiącu. Zaś selektywnie zebrane odpa-
dy komunalne zarówno na terenie miasta jak i wsi będą od-
bierane raz w miesiącu.

Wpłaty za śmiecie do 15 dnia 
drugiego miesiąca kwartału
Mieszkańcy będą wnosić opłatę za śmieci bez wezwania 
raz na kwartał kalendarzowy w terminie do 15 dnia każde-
go drugiego miesiąca kwartału kalendarzowego (15 lutego, 
15 maja, 15 sierpnia, 15 listopada), gotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego w Bychawie lub na rachunek bankowy Gminy 
Bychawa. Mimo, że jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, 
opłaty wnoszone w ten sposób stanowią optymalną często-
tliwość i uwzględniają interesy wszystkich stron, to oznacza, 
że w maju i listopadzie opłata śmieciowa zbiegnie się z termi-
nem wpłat podatku rolnego i od nieruchomości.

Monika Głazik

Więcej na ten temat zmian w przepisach dotyczących nieczy-
stości oraz treści uchwał na stronie www.bychawa.pl oraz 
w następnym numerze. Już wkrótce każdy z mieszkańców na-
szej gminy otrzyma broszurę informacyjną na temat wszyst-
kich przepisów śmieciowych. 

na dość wysokim poziomie - podróżują, 
poznają świat, obracają się w różnych krę-
gach. I co? Pytam się i co z tego, skoro stają 
się wielkimi przeciwnikami scalania grun-
tów, budowy nowych dróg. Bo czyż nie 
jest paradoksem, że część mieszkańców 
wsi Zdrapy tak ostro sprzeciwiała się scala-
niu gruntów za pieniądze unijne? Jak mówi 
nam historia, ich ojcowie i dziadowie przed 
wojną chcieli przeprowadzić prace scale-
niowe, lecz nie byli w stanie zebrać wystar-
czających funduszy. 
Rzecz następna. Od czasu gdy zostałem soł-
tysem, mieszkańcy części wsi Wincentówek 
i części wsi Bychawka Druga Kolonia narze-
kali na brak dojazdu do drogi powiatowej 

Lublin – Bychawa. Przy scalaniu gruntów 
była taka możliwość, nawet drogi takie 
zostały wyznaczone do realizacji, nawet 
określono jaką będą miały nawierzchnię. 
Wychodzi na to, iż wiele osób nie zdaje so-
bie sprawy, że jeździ po drogach, które leżą 
na gruntach prywatnych. Mówiąc najpro-
ściej, dróg tych nie ma na mapie. Dlaczego? 
Dlaczego mieszkańcy zrezygnowali na wła-
sne życzenie protestując przeciwko całemu 
projektowi? Co by się stało, gdyby nagle 
właściciele tych dróg je zaorali? Czy nie za-
częliby lamentować z tego powodu i prosić 
o interwencję burmistrza, a może sąd… itd.
Tak przeleciało nam koło nosa cztery 
miliony.

Sprawa następna. Mówi się, że ościenne 
gminy rozwijają się, a w naszej nic się nie 
dzieje, nic się nie robi. Tu chciałbym za-
dać pytanie, czy my tego sami chcemy? 
Czy będziemy protestować przeciwko tym 
wszystkim inicjatywom, które są podejmo-
wane w naszej gminie? (Patrz obok artykuł 
o gazyfikacji - przyp. red.) Niestety tracimy 
na tym wszyscy, cała nasza społeczność. 
Dlaczego jest tak wiele osób, które nie an-
gażują się w życie społeczne naszej gminy? 
Natomiast z wielkim zapałem potrafią kry-
tykować działania innych.  A może Ci „wiel-
cy oponenci” wyjdą z własną inicjatywą 
i włączą się w rozwój naszej małej ojczyzny, 
jaką jest Bychawa.

Na koniec chciałbym podziękować 
Panu Staroście Pawłowi Pikule, Panu 
Burmistrzowi Januszowi Urbanowi i panu 
Przewodniczącemu Rady Grzegorzowi 
Szaconiowi za podjęcie tego wyzwania 
i za czas jaki poświęcili na pracę przy pro-
jekcie scalania w naszych miejscowo-
ściach, za zaangażowanie mojemu ojcu 
Krzysztofowi Mazurkiewiczowi, który jako 
Przewodniczący Komisji Scaleniowej nasłu-
chał się i „otrzymał” zbyt wiele brzydkich 
i obraźliwych słów. Odnoszę wrażenie, że 
wiele osób „przewiozło się na naszych gar-
bach”. Za co? Za to, że chcieliśmy dobrze 
dla nas wszystkich!
Mariusz Mazurkiewicz, sołtys Wincentówka

�� Drużyna „I love Bychawa” na turnieju piłki 
siatkowej
W dniach 2-3 marca br. 
w Niemcach pod Lublinem od-
był się II Międzynarodowy Turniej 
Siatkówki o Puchar Starosty 
Lubelskiego. W zawodach udział 
wzięły reprezentacje samorzą-
dów i instytucji z Polski i Ukrainy, 
w tym również z gminy Bychawa.

Nasza gmina zaznaczyła swoją obecność na turnieju 
nie tylko za sprawą koszulek z logo „I love Bychawa”. 
Potęgę zespołu stanowili nauczyciele wychowania 

fizycznego oraz osoby zaprzyjaźnione, które w wol-
nych chwilach lubią grać w piłkę siatkową. Zespół 
zakwalifikował się do grupy A wraz z zespołami: 
Powiat Przemyski, Gmina Niemce, Wojewódzka 
Komenda Policji w Lublinie oraz z drużyną z Ukrainy, 
a dokładniej z naszego partnerskiego miasta Korzec. 
Pierwszym przeciwnikiem, z którym właśnie zmie-
rzyliśmy się była drużyna z Korca. Po pierwszym 
wygranym secie, w drugim nie daliśmy rady i w do-
grywce musieliśmy ustąpić miejsca naszym wschod-
nim przyjaciołom. W drugim meczu byliśmy zmusze-
ni uznać wyższość policjantów. Ale za to w meczach 
z Niemcami (!) i Przemyślem byliśmy niepokonani. 
W punktacji generalnej znaleźliśmy się na 5. pozycji. 

Zabrakło nam chyba trochę szczęścia, no 
i może o jeden trening przed meczem było 
za mało…
Na pamiątkę każdy z zespołów otrzymał 
okolicznościową statuetkę oraz koszulki 
sportowe.
Wszystkie zespoły prezentowały wyso-
ki poziom gry, mecze były bardzo zacięte 
i emocji nie brakowało, ale dobry humor 
nie opuszczał zawodników.
Chcę bardzo serdecznie podziękować mo-
jej drużynie, że zgodziła się zagrać w re-
prezentacji gminy Bychawa, a w szcze-
gólności: Beacie i Waldemarowi Kotom, 
Andrzejowi Miszczakowi, Jarosławowi 

Prusowi, Grzegorzowi Kmieciowi oraz 
„klanowi” Gutków w osobach Ryszarda, 
Mirosława i Kamila. Panowie, w przyszłym 
roku gramy znowu!
Podziękowania kieruję również na ręce 
pani Bożeny Toporowskiej – dyrektora 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie za udostęp-
nienie hali sportowej na nasze przedtur-
niejowe „zgrupowania”.

Marta Wołoszyn, kapitan bychawskiej 
drużyny
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�� Przy kawie z Moniką Sawicką
Monika Sawicka. Kto to taki? Kobieta! Pisarka! Osoba 
ciepła i otwarta. W bibliotecznym katalogu pod jej 
nazwiskiem są takie oto tytuły: Kruchość porcelany, 
Serwantka, Mimo wszystko, Demi-Sec, Mów do mnie 
szeptem, Kolejność uczuć, Siedem kolorów tęczy. 

 Znawcy przedmiotu mówią 
o niej: „swojska jak smalczyk ze 
skwareczkami, kwaszone ogórki 
i wiejska kiełbasa”. Autorka ma 
niezwykłą zdolność lekkiego pi-
sania o trudnych sprawach...
Kto jeszcze nie zdążył się 
o tym przekonać zaprasza-
my do biblioteki. Książki cze-
kają. Warto po nie sięgnąć 
tuż przed spotkaniem „oko 
w oko” z Autorką. Już wkrótce, 
tj. 5 kwietnia 2013 r. o godz. 
17.00 Monika Sawicka spotka 
się z Czytelnikami w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Bychawie. Zapraszamy!

�� To niesamowite! 
Autorka 
bestsellerowych 
powieści z cyklu 
Nad Rozlewiskiem” 
zgodziła się być 
i była gościem 
specjalnym 
11. edycji „Mola”. 
Z Bychawy 
wyjechała 
wniebowzięta, 
a następnego dnia 
rano przysłała 
do biblioteki list, 
który zadedykowała 
wszystkim 
bychawianom. 
Oto on:

No, czegoś takiego, to ja się po Was 
nie spodziewałam!
Przyjechałam do Bychawy – miasta 
nieznanego mi, jak niestety więk-
szość polskich miast i miasteczek.
Jak dowiedziałam się z lakonicznego 
opisu, spotkanie będzie nietypowe, 
ale co tam! Przecież tańczyć na lodzie 
mi nie każą!
W domu kultury powitała mnie sza-
lenie sympatyczna pani dyrektor 
Basia Cywińska i poszłyśmy „z mety 
w konkrety” – że to będzie mój ak-
tywny udział w imprezie tutejszych 

„Moli”, więc mam się ogarnąć i idzie-
my na salę!
Okazało się, że „Molami” nazywa się 
od lat działających przy bychawskiej 
bibliotece czytelników. Dwa razy do 
roku robią imprezę kulinarno-lite-
racką – znajdują w literaturze pięk-
nej różne przepisy kulinarne i pod 
jakimś wybranym hasłem urządzają 
party!
Tym razem były to regionalne, pro-
ste potrawy, a jednym z opisów wy-
nalezionych w mojej prozie był frag-
ment z Lilki, ten w którym Mariannie 
cieknie ślinka na widok pajdy chleba 

�� Molowa Książka 
Kucharska

Oddajemy do Waszej dyspozycji książkę, którą wspólnie 
z Wami tworzyliśmy przez lata. Znajdziecie w niej literackie 
inspiracje i gotowe receptury na potrawy, napoje, desery, 
odnalezione przez uczestników dziesięciu  edycji literacko-
-kulinarnych konkursów z cyklu „dla Mola”. Zamknęliśmy 
w niej zapachy i smaki. Pomysł połączenia literatury i kulina-
riów, czytania i gotowania, książek i jedzenia powstał w 2007 
roku. Przez ten czas „bychawski Mol” zdobył wielu sympaty-
ków, przyjaciół i fanów. To oni wymyślają tematy kolejnych 
edycji, „zarażają” znajomych pasją czytania, pomagają w or-
ganizacji imprezy finałowej. O „Molu” piszą media. A my, 
wspólnie z Wami, dwa razy w roku udowadniamy, że czyta-
nie podniebieniem jest i możliwe, i bardzo przyjemne!
„Molowa Książka Kucharska” dostępna na stronie www.bi-
blioteka.bychawa.pl.

Barbara Cywińska

Regionalnie

Małgorzata Kalicińska o bychawskich smakach, czytaniu i... bocianach

z masłem, jaką jadła na śniada-
nie Danuta Szaflarska w filmie 
Pora umierać. Był też bulion grzy-
bowy prababci Henryki, z moich 
Powrotów nad Rozlewiskiem. Panie 
nauczycielki z miejscowej szko-
ły średniej ugotowały ów bulion, 
a Pan Dyrektor Szkoły – własno-
ręcznie zrobił pyszne, jędrne ła-
zanki. Był fragment  z literatury 
o smalczyku do chleba [Podróż na 
liściu bazyli Krzysztofa Mazurka], 
i sam smalczyk, który był ponoć 
zrobiony osobiście przez mamę Pani 
Dyrektor. Były wiersze o maśle 

i serze – napisane przez pracownika 
bychawskiej Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej! Publiczność mia-
ła frajdę zrobienia masła ręcznie 
w wielkim słoju, bo kierzonka, kie-
rzynka, maśnica, maselnica, maśl-
nica, bijanka  – przyrząd do ro-
bienia masła z miejscowej izby re-
gionalnej – przeciekał. Każdy kto 
chciał trząsł słojem, aż się wytrąci-
ły kłaczki masła. Utrzęśliśmy więc 
całkiem przyzwoite, pyszne ma-
sło, które dostałam jako prezent do 
domu.

Przygrywała nam wspaniała kapela 
Cyja – naprawdę dobrze muzykują-
ca! A ja lubię folklor!
Był też fragment książki o piero-
gach, z których Bychawa ponoć sły-
nie, i zagadka kulinarna odczyta-
na na głos przez urzekającego pana 
Marka Kunę z pytaniem, cóż to za 
książka jest? Maleńki cytat (pan 
Marek czytał więcej): A co my jakie 
parchate?! Wlewaj Handzia do mi-
chy, syp kartofle, a tego mięsa to bę-
dzie na tydzień.
Tak. To Konopielka, moja ukochana 
książka z młodości.

Był też mały cytat ze Szczenięcych 
lat Melchiora Wańkowicza o sęka-
czu, bo i sękacz z samej Hanny tu 
przyjechał.
Cały wieczór kosztowaliśmy pysz-
ności adekwatnych do czytanych 
na głos fragmentów literatury i po-
pijaliśmy pysznymi nalewkami 
miejscowych mistrzów. Była jaśmi-
nówka, pigwówka, sake, krupnik, 
malibu, żurawinówka, i bajeczna, 
nie za słodka malinówka.
Piękny to był wieczór i taka radość 
we mnie, że nam się jeszcze gdzie-
niegdzie chce! Że są ludzie którzy 
wolą spędzić taki wieczór z bibliote-
ką, upiec, ugotować, usmażyć, a nie 
gnuśnieć przed telewizorem; że cała 
sala miała świetną zabawę. Brawo!
Wracałam do domu z torbą pysz-
nych produktów z bychawskich za-
kładów mlecznych, najedzona pysz-
nymi pierogami, bułką z cukrem 
i sernikiem, bulionem grzybowym 
babci Henryki i twarożkami.
I jedyny dysonans to ten śnieg 
i mróz wszędzie, a przecież mamy 
wiosnę, o której świadczył samot-
ny bociek lecący nad Bychawą, le-
ciał tak i patrzył na to niby global-
ne ocieplenie i miał głupią minę. 
Szkoda, że nie wszedł do środ-
ka! Najadłby się i napił do syta, 
a i może wskaźniki demograficzne 
skoczyłyby w okolicy?
Dziękuję bychawianom, bycha-
wiankom zwłaszcza! Pysznie było!

Molowe podziękowania dla:
�» Żeńskiej części Klubu Seniora z Bychawy za przepyszne pierogi w różnych smakach, do lepienia których by-

chawianki nie potrzebują inspiracji… ale żeby przystąpić do „Molowego” konkursu u Wiktora Hagena w książ-
ce Długi weekend pani Helena Mazurkiewicz odnalazła przepis i pierogi mniam... mniam... przyrządziła

�» Dyrektorowi Jerzemu Sprawce i nauczycielom Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Mjra H. Dobrzańskiego 
„Hubala”  w Bychawie za bulion grzybowy z domowymi łazankami według M. Kalicińskiej Powroty nad 
Rozlewiskiem

�» Pani prezes Zofii Popławskiej i pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie za prezentację 
bychawskich smaków: „twarożek istny cud”, sernik „niebo w gębie”, „mleczne gościńce”

�» Zarządowi Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego za ubicie masła tradycyjną metodą

�» Reginie Patejuk z miejscowości Hanna Osieńczuki nad Bugiem za upieczenie sękacza

�» Pani Małgorzacie Mazurek, właścicielce sklepu spożywczego za pomoc rzeczową 

�» Władzom samorządowym, mediom lubelskim za patronat

�» Partnerom za pomoc organizacyjną i rzeczową

Barbara Cywińska, dyr. MBP w Bychawie 

Zdjęcia z imprezy „Regionalnie dla Mola” na stronie www.biblioteka.bychawa.pl
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�� Premiera filmu „Śladami 
Singera” w reżyserii Nataszy 
Ziółkowskiej-Kurczuk

W lipcu 2012 roku ekipa filmowa TVP Lublin to-
warzyszyła artystom i wolontariuszom Festiwalu 
„Śladami Singera”. Międzynarodowa grupa od-
wiedziła również Bychawę.
18 kwietnia, w dniu urodzin Sztukmistrza 
z Lublina, postaci stworzonej przez noblistę Izaaka 
Baszewisa Singera, zapraszamy na premierę fil-
mu dokumentalnego opowiadającego o Lublinie 
i miasteczkach Lubelszczyzny, znajdujących się na 
trasie Festiwalu „Śladami Singera”. Kamera podą-
ża za artystami i woluntariuszami z całej Europy, 
którzy wyruszyli w niezwykłą artystyczną podróż 
śladami  „Sztukmistrza z Lublina”.

Bychawskie Centrum Kultury, 18.04.2013 r., 
godz. 18:00 (może ulec zmianie)
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�� Zapisy do przedszkola
W dniach od 1 marca do 15 kwietnia każdego roku 
są prowadzone zapisy dzieci do Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie. Projekt „Danie dla Mola czyli 

czytanie podniebieniem” jest re-
alizowany dzięki środkom
konkursu „Aktywna Biblioteka” 
Akademii Filantropii w Polsce 
w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje 
Program Rozwoju Bibliotek, który ma
ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, 
Internetu i szkoleń. Program
Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem 
Fundacji Billa i Melindy Gates oraz
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 73/20136Głos Ziemi Bychawskiej
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Leonard Golus

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904
W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 
18658 Golus Leonard

„Granit” Bychawa

Fundacja Studencka „Młodzi 
- Młodym”
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000270261
W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 
BLKS „Granit” 1508

Alan Ciężak

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904
W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 
11093 Ciężak Alan

Daniel Siepietowski 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904
W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 
776 Siepietowski Daniel

Jan Barszcz

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904
W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 
6147 Barszcz Jan Karol

Kornelia Sowiło

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000037904 
W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 
10197 Kornelia Weronika Sowiło

Szkoła w Zaraszowie

Fundacja Studencka „Młodzi  
Młodym”
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000270261
W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 
Szkoła Podstawowa w Zaraszowie

Zuzia Mazurkiewicz 

Fundacja Serce Dziecka im. Diny 
Radziwiłłowej, 
W polu 122 „numer KRS” należy 
wpisać: 0000266644
W polu 124 „informacje 
uzupełniające” należy wpisać: 
Zuzanna Mazurkiewcz

Więcej informacji 
na www.bychawa.pl

USC informuje
W okresie od 27.02.2013  r. do 26.03.2013 r. 
zarejestrowano: 

Akty zgonów
1. Kulpa Zygmunt Józwów lat 68 
2. Matacz Mieczysław Zakrzew Kolonia lat 88
3. Pawlak Janina Olszanka lat 91
4. Kolasińska Kazimiera Lublin lat 92
5. Mamczarz Marianna Piotrków Pierwszy lat 85
6. Pizoń Aniela Baraki lat 98
7. Pietrzak Genowefa Łęczyca lat 75
8. Stacharska Anna Bychawa lat 45
9. Banaszek Marian Urszulin lat 84
10. Moskowicz Jan Tarnawka Pierwsza lat 82
11. Kowalczyk Jan Stara Wieś Druga lat 72
12. Kępowicz Stefan Bychawa lat 79
13. Jarosz Teresa Borkowizna lat 59
14. Zając Sabina Tuszów lat 86
15. Wilkołaski Aleksander Wincentówek lat 83
16. Placha Jan Wola Gałęzowska lat 88
17. Tatara Małgorzata Mętów lat 41
18. Ożga Stanisław Dębina lat 90
19. Oprawska Danuta Lublin lat 63
20. Boś Marianna Biskupie lat 69
21. Płachecka Feliksa Lublin lat 90
22. Pawlak Jan Krzczonów Trzeci lat 90
23. Ziętek Eugeniusz Giełczew Druga lat 80
24. Batyra Mieczysław Żabia Wola lat 68
25. Sulowska Helena Gałęzów - Kolonia Pierwsza lat 91
26. Gużak Genowefa Kosarzew Dolny lat 88

Opracowała Regina Skoczylas – kierownik USC  w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
RODZINIE i PRZYJACIOŁOM

śp. Anny Stacharskiej
składają

dyrektor i pracownicy
Bychawskiego Centrum Kultury 

Szczere wyrazy współczucia
Pani Justynie Jendrzejczak 

i całej RODZINIE
z powodu śmierci 

OJCA
Zygmunta Kulpy

składają
burmistrz, kierownictwo 

i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Bychawie 

Szczere wyrazy współczucia
RODZINIE

śp. Zygmunta Kulpy
wieloletniego sołtysa Józwowa

składają
sołtysi z gminy Bychawa

Szczere wyrazy współczucia
Pani Barbarze Cywińskiej

dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie

z powodu śmierci 
OJCA

Gustawa Fijołka
składają

burmistrz, kierownictwo 
i pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bychawie 

Wyrazy współczucia z powodu 
śmierci
OJCA

Panu Dariuszowi Fijołkowi
oraz całej RODZINIE 

składają
komendant z załogą 

Komisariatu Policji w Bychawie

dla Ani

Taniec był jej pasją
�� Anna Stacharska 
– animatorka 
kultury, tancerka, 
artystka – odeszła 
od nas nagle, 
w wieku zaledwie 
44 lat. 8 marca 
towarzyszyliśmy 
jej w ostatniej 
drodze.

Anię pożegnała licznie rodzi-
na, przyjaciele, znajomi, współ-
pracownicy i podopieczni (dzie-
ci i młodzież) z Bychawskiego 
Centrum Kultury. Były delegacje 
z Hajnówki z zespołu „Przepiórka” 
oraz przyjaciele i artyści z za-
przyjaźnionego z Anią zespo-
łu tańca ludowego „Spadczyna” 
z Białorusi.
Zaskoczyła liczna obec-
ność wielu kolegów i koleża-
nek ze szkolnej ławki, ze Szkoły 

Podstawowej w Bychawie i z kla-
sy „b” (rocznik 1983-1987) Liceum 
im.  ks. A.  Kwiatkowskiego.
Kultura i taniec przeplatały się 
w jej życiu. Absolwentka studiów 
dziennych na kierunku pedago-
gika kulturalno-oświatowa na 
Wydziale Pedagogiki i Psychologii 
UMCS w Lublinie (specjalizacja 
taneczna), tancerka w Zespole 
Tańca Ludowego UMCS.
Po studiach przez ponad 15 lat 
związana z Hajnowskim Domem 
Kultury. Jako instruktor tańca 

wyszkoliła kilkuset znakomitych 
tancerzy i miłośników nie tylko tań-
ca ludowego, ale i przeróżnych form 
nowoczesnych. Tu, w 1993 roku 
założyła i później przez lata pro-
wadziła Zespół Tańca Ludowego 
„Przepiórka”, formację istniejącą do 
dzisiaj, o bardzo wysokim poziomie 
artystycznym. Zespół dał kilkaset 
koncertów w większości województw 
w kraju, na swym koncie odnotował 
również wiele występów za grani-
cą: w Rosji, Szwecji, Łotwie, Estonii, 
Włoszech i Białorusi.

W działaniu perfekcyjna, pracowi-
ta, samodzielna i twórcza. W szko-
leniu formacji tanecznych nie ogra-
niczała się tylko do popularnych 
tańców narodowych czy bliskich jej 
sercu lubelskich czy podlaskich, ale 
była otwarta na przeróżne klima-
ty. Nieobce jej były tańce kijowskie, 
śląskie, cieszyńskie, białoruskie, 
ukraińskie… 
Po wyjeździe z Hajnówki swoje ta-
neczne pasje przeniosła do Bychawy.
W 2012 roku otrzymała pracę 
w Bychawskim Centrum Kultury 
na stanowisku starszego instruk-
tora tańca. Tu, wraz z nią pojawiły 
się nowe grupy taneczne dla dzieci 
i młodzieży, został reaktywowany ze-
spół tańca ludowego „Podkowiacy”. 
Pojawiła się też nowa impreza – 
Bychawska Noc Świętojańska – któ-
rą tak wspomina Tomasz Hanaj 
z BCK.
- Kiedyś wyobraziłem sobie, że by-
chawski zalew jest doskonałym 
miejscem do stworzenia nowego wy-
darzenia w harmonogramie imprez 
BCK.  I w końcu! Pojawiła się oso-
ba, z którą można było zrealizować 
pierwszą bychawską noc świętojań-
ską! Magiczne przedsięwzięcie, cu-
downa i niezapomniana współpraca! 

Dzięki Ani Bychawa nawiązała 
kontakt z białoruskim zespołem 
„Spadczyna” z Prużan. Gościliśmy 
ich w u nas na ostatnich dożyn-
kach w 2012 roku. Ania marzyła, by 
w Bychawie powstał kiedyś zespół 
ludowy takiego formatu.
- Była idealną osobą, z którą można 
zmieniać rzeczywistość i kolorować 
ją. Wspólne rozmowy o tym co jest 
nie tak w bychawskich schematach. 
Wspólne wizje i wspólne upodoba-
nia... – mówi Tomek.
Anna doskonale radziła sobie na 
scenie z mikrofonem. Mówiła pięk-
ną polszczyzną, jako konferansjer 
prowadziła imprezy z fantazją i po-
lotem. Ale też rzeczowo i płynnie…
przyjemnie się jej słuchało…
Polubiłyśmy się od razu. Miałam 
przyjemność pracować z nią przy 
organizacji niektórych wydarzeń 
gminnych. Ania też czasem pisała 
do „Głosu”. Z ogromnym smutkiem 
przyjęłam wiadomość o jej nagłej 
śmierci.
Anię zapamiętam jako niezwykle 
wrażliwą osobę. Spokojna, wyciszo-
na, rozmarzona. W otoczeniu papie-
rosowego dymu potrafiła w mgnie-
niu oka przejść ze stanu rozmyślań 
i kontemplacji do działania. W pracy 

z dziećmi niczym wulkan. Energia, 
profesjonalizm, skrupulatność przy 
jednoczesnym zarażaniu dzieci tań-
cem i muzyką, której podczas zajęć 
nie dało się nie słyszeć w innych po-
mieszczeniach BCK. Ciepła osoba, 
która wiele chciała dokonać i taka 
pozostanie w naszej pamięci – wspo-
mina Tomasz. 
Dla mnie była zawsze śliczna, 
uśmiechnięta, delikatna, wręcz sub-
telna. Zaskakiwała oryginalnym 
strojem, niebanalną, często autor-
ską biżuterią. Lubiła wszelkie rę-
kodzieło artystyczne i tzw. ludowe 
klimaty. Jednym słowem: artystycz-
na dusza. Będę o niej zawsze ciepło 
i pozytywnie myśleć.
Miejsce jej wiecznego spoczynku wy-
daje się również znaczące. Została 
pochowana na bychawskim cmenta-
rzu, w starej części, tuż obok kwa-
tery Kowerskich. I już widzę, jak 
porywa do tańca leżących tam nie-
daleko nobliwych starszych panów, 
obywateli ziemskich, oficerów, pisa-
rzy, poetów… Bo cóż to dla niej za-
tańczyć walca, menueta, czy nawet 
kontredansa…

Monika Głazik

Szczere wyrazy współczucia
Pani Barbarze Cywińskiej

z powodu śmierci 
OJCA

składają pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
Pani Zofii Kulik

prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bychawie

z powodu śmierci 
OJCA

składają
burmistrz, kierownictwo 

i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie 

Szczere wyrazy współczucia
Pani Władysławie Dudek

emerytowanej pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie 

z powodu śmierci 
OJCA

składają
burmistrz, kierownictwo 

i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
RODZINIE

śp. Stefana Kępowicza
wieloletniego prezesa Gminnej 
Spółdzielni „SCh” w Bychawie

składają
burmistrz, kierownictwo 

i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
RODZINIE

śp. Stefana Kępowicza
członka Bychawskiego 

Towarzystwa Regionalnego
składa 

zarząd BTR
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�� 70 lat temu, 
w Wielki Czwartek 
1943 roku, 
przeprowadzona 
została w Starej 
Wsi kolejna 
(trzecia od 
początku wojny) 
pacyfikacja. 

Jak czytamy w Kronice Starej Wsi 
śp. Tadeusza Chrzanowskiego: Nie 
było spokojnych i bezpiecznych dni 
w Starej Wsi. Aresztowania i łapan-
ki do Niemiec na roboty były dość 
częste. We wsi zatrzymywały się od-
działy partyzanckie lub inne uzbro-
jone grupy ludzi, niekoniecznie po-
dejmujących działania przeciwko 
okupantowi, co narażało miesz-
kańców na represje ze strony na-
jeźdźców. W nocy z 21 na 22 kwiet-
nia 1943 roku Niemcy otoczyli całą 
wieś. Ich szare sylwetki w hełmach 
i długich płaszczach wyłaniały się 

z lasu. Szybko zbliżali się do zabu-
dowań, nie było czasu na ucieczkę. 
Tylko nielicznym się to udało, któ-
rych jeszcze w nocy sąsiedzi infor-
mowali o niepokojących ruchach 
wojsk niemieckich. Jedni skiero-
wali się wąwozami w stronę Woli 
Gałęzowskiej, inni w kierunku 
Wysokiego i Kajetanowa.
Z nastaniem dnia, około godziny 5., 
faszyści od wschodu i zachodu oto-
czyli wieś i przystąpili do wypę-
dzania mieszkańców. Jedna grupa 
Niemców goniła ich w wyznaczone 
miejsca z bronią gotową do strza-
łu, polami, po grudzie, gdyż ranek 
był mroźny, temperatura spadła po-
niżej -10 stopni. Tłum ludzi liczący 
około 800-1000 osób zgromadzili 
w środku wsi, na placu przy sklepie 
u pana Kifra (obecnie w tym miej-
scu znajduje się skrzyżowanie dro-
gi wiodącej przez Starą Wieś z szo-
są w kierunku Batorza). Po spę-
dzeniu ludzi, przemówił Niemiec. 
Stwierdził, że miejscowa ludność 
przetrzymuje bandytów. Wszyscy 
zrozumieli, jaka jest przyczyna 

strasznych wydarzeń rozgrywa-
jących się w ten przedświąteczny 
czas. Ludzie spodziewali się najgor-
szego, ustawieni twarzami w kie-
runku szkoły, widzieli na wzgórzu 
skierowane w ich stronę cekaemy, 
a nad głowami krążył niemiecki sa-
molot. Stali w ciszy i bezruchu wiele 
godzin, modlili się w myślach o oca-
lenie. Czuli, że Niemcy czekają na 
jakiś ruch ze strony mieszkańców, 
aby otworzyć ogień. Gdy nic się nie 
wydarzyło do południa, wróg przy-
stąpił do wybierania młodych męż-
czyzn, wskazując palcem i ustawia-
jąc ich czwórkami. Następnie kaza-
li wystąpić gospodarzom mającym 
powyżej 10 hektarów. Ludzie się 
bali, nie wiedząc, co ich czeka, dla-
tego zgłosiło się tylko dwóch, któ-
rych zwolniono ze względu na pro-
wadzenie dużego gospodarstwa. 
Pozostałych 64, pod eskortą żoł-
nierzy niemieckich, poprowadzo-
no na Majdanek (Pole 4, Blok 11). 
Byli to: Paweł Płaszczewski, Jan 
Kasperek, Stefan Parcheta, Stefan 
Wilczyński, Szczepan Startek, 

Władysław Startek, Józef Lech, 
Piotr Lech, Wacław Dyś, Władysław 
Wiater, Jan Bielec, Ludwik 
Rakuś, Jan Kamiński, Antoni 
Szewczyk, Franciszek Ponieważ, 
Wacław Dolecki, Bolesław Dolecki, 
Władysław Kowalczyk, Franciszek 
Krawczyk, Wincenty Grzegorczyk, 
Józej Osadczuk, Józef Połodczuk 

�� Nowa kadencja – „stary” 
Zarząd BTR
6 marca 2013 roku w kawiarni arty-
stycznej „Złota Lira” odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 
członków Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego. Wybory nowego 
Zarządu poprzedziła część sprawoz-
dawcza. Czym mógł się pochwalić 
ustępujący Zarząd w minionym 2012 
roku?

W zakresie działalności organizacyjnej:
�» Złożył uwagi do projektu Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla miasta Bychawa w sprawie ogra-
niczenia ruchu pojazdów samochodowych na terenie 
zespołu pałacowo – parkowego „Podzamcze” oraz uzu-
pełnienia brakujących tablic informacyjnych na terenie 
ruin i w rezerwacie „Podzamcze”.

�» Składał wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu 
Gminy o dotację na wydanie przewodnika turystycz-
nego Bychawa na weekend oraz do Ministra Kultury, 
Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Lubelskiego 
i Burmistrza Bychawy na druk książki M. Głazik 
o Antonim Budnym.

W zakresie działalności publicystyczno – wydawniczej:
�» W „Głosie Ziemi Bychawskiej” zamieścił 11 numerów 

„Głosu Regionalistów” zawierających aż 27 artykułów 
poruszających treści związane z historią Bychawy i oko-
lic oraz 14 artykułów autorstwa członków Zarządu BTR 
zamieszczonych poza „Głosem Regionalistów”.
�» Staraniem Zarządu BTR przy wsparciu finansowym 

Gminy Bychawa ukazał się drukiem krótki przewod-
nik turystyczny w polskiej wersji językowej Bychawa 
na weekend, który jest dla bychawian i turystów pod-
stawowym elementarzem wiedzy o mieście, jego hi-
storii, zasobach kulturowych oraz walorach przyrod-
niczych i turystycznych. Przewodnik ten jest nawiąza-
niem do wydanych wcześniej przez Gminę Bychawa 
wersji francuskiej i ukraińskiej. Nad wydaniem prze-
wodnika pracował zespół redakcyjny w osobach: M. 

Głazik, M. Matyska i M. Kuny. Informator jest dostępny 
w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej oraz wszystkich bibliotekach szkol-
nych. Można go również kupić w księgarni Lumer, kio-
skach i salonikach prasowych oraz przez Internet. Jest 
to pierwsza pozycja, którą możemy sprzedawać (po 
kosztach), w myśl uchwały o prowadzeniu działalności 
odpłatnej, którą przegłosowaliśmy na Walnym Zebraniu 
w dniu 24 lutego 2012 roku.

W zakresie edukacji regionalnej:
�» Zarząd zorganizował 12 grudnia 2012 r. przy współpra-

cy Bychawskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej” i przy 
wsparciu finansowym Gminy Bychawa XV Spotkania 
Regionalne, które w tym roku przebiegały pod hasłem 
Dawne zabawy i zabawki jako składnik kultury bycia 
i rozrywki. Organizatorzy zaprosili do udziału miejscowe 
i okoliczne szkoły, które,jak co roku solidnie się do wy-
stępów przygotowały. Można było obejrzeć scenki, pro-
gramy i prezentacje multimedialne zawierające dawne 
zabawy grupowe, tańce, śpiewanki, wyliczanki i prezen-
tujące stare zabawki. Występom towarzyszyły wystawy 

�� Podziękowanie 
Dla dwu osób, pań z Lublina, które 
chcą pozostać anonimowe, za da-
rowiznę finansową w kwocie 250 zł 
wpłaconą na konto Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego.

kronika

Wielki Czwartek 1943 roku w Starej Wsi

zabawek i ozdób świątecznych. Za zorganizowanie tej 
cyklicznej imprezy wielkie słowa podziękowania należą 
się całemu Zarządowi i pracownikom biblioteki.
�» Zarząd był też współorganizatorem z Miejską Biblioteką 

Publiczną Spotkania z Antonim Budnym w ramach ob-
chodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
�» Członkowie Zarządu przygotowali Izbę Regionalną do 

zwiedzania przez mieszkańców miasta w miesiącach 
letnich i pełnili dyżury w wybrane niedziele w godzinach 
popołudniowych. Poza tym oprowadzali wycieczki, za-
graniczną i szkolne, w ciągu trwającego roku szkolnego.
�» W ramach obchodzonego w kwietniu Światowego Dnia 

Ziemi, Zarząd BTR przeprowadził kolejną akcję sprzą-
tania rezerwatu „Podzamcze”, w której wzięła udział 
młodzież z miejscowych szkół oraz MIK z Bychawskiego 
Centrum Kultury.
�» Przed Świętem Zmarłych Zarząd BTR ogłosił kolejną ak-

cję sprzątania cmentarzy, w której licznie uczestniczyli: 
dzieci i młodzież wraz z nauczycielami.
�» Członkowie Zarządu: Monika Głazik, Barbara Cywińska, 

Marek Kuna, Teresa Tracz i Wiesław Boguta 1 stycznia 
2013 r. wzięli udział w audycji radiowej Odczarować 

2013 prowadzonej na żywo przez red. Magdalenę Lipiec 
na temat zwyczajów, obrzędów związanych ze święta-
mi, Nowym Rokiem, karnawałem, kusakami itp.

Ponadto członkowie Zarządu reprezentowali Bychawskie 
Towarzystwo Regionalne:
�» Na XII Zjeździe Towarzystw Regionalnych w Lublinie pod 

hasłem Kultura ludowa na Lubelszczyźnie. Tradycja 
i przyszłość oraz na konferencji w Białej Podlaskiej pod 
hasłem Stroje ludowe w tradycyjnej i współczesnej kul-
turze Lubelszczyzny.
�» W VI edycji BENE MERITUS.
�» W promocji książki Monografia Krzczonowa w ROKiS 

w Krzczonowie.
�» W inauguracji Lubelskich Obchodów 150. Rocznicy 

Powstania Styczniowego organizowanych przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego.
�» W obchodach 80-lecia szkoły i parafii w Starej Wsi.
�» W obchodach 50-lecia SP w Bychawie.
�» W obchodach rocznicowych 3 Maja, 11 Listopada, 

15 Sierpnia przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Bychawie

�» W obchodach Międzynarodowego Festiwalu „Śladami 
Singera.
�» W otwarciu nowego odcinka szlaku rowerowego 

„Doliną Kosarzewki”.
Po wysłuchaniu sprawozdań, merytorycznego i finansowe-
go, nastąpiła część wyborcza. Uczestnicy Walnego Zebrania 
jednomyślnie wybrali na kolejną czteroletnią kadencję 
„stary” Zarząd w składzie: T. Tracz – prezes, M. Dębowczyk 
– wiceprezes, B. Cywińska – sekretarz, A. Chemperek – 
skarbnik oraz członkowie: W. Dolińska, D. Sprawka, M. 
Głazik, Z. Sak, M. Kuna, W. Boguta, M. Grzesiak.
Serdecznie dziękujemy członkom BTR za zaufanie, jakim 
nas obdarzono. Postaramy się nie zawieść i godnie repre-
zentować nasze stowarzyszenie. Plany na najbliższą przy-
szłość zdominują starania o wydanie książki o właścicielu 
dóbr Bychawa - Podzamcze Antonim Budnym oraz aktuali-
zacja strony internetowej BTR.

Teresa Tracz 

i Jan Grajek - wszyscy ze Starej Wsi 
Pierwszej, Tadeusz Chrzanowski, 
Jan Lasecki, Stanisław Kot, 
Władysław Kaproń syn Antoniego, 
Feliks Gustaw, Jan Dobiński, Jan 
Lewczyk, Stanisław Widomski, 
Paweł Mejs i Aleksander Jędzura ze 
Starej Wsi Drugiej, Jan Zieliński, 
Stefan Zieliński, Andrzej Marczak, 
Bolesław Górski, Piotr Szatalski, 
Józef Pastucha, Ludwik Dec, 
Jan Paszkowski, Józef Boguń, 
Zygmunt Janicki, Michał Wójtowicz, 
Konstanty Tylus, Jan Daśko, 
Franciszek Pałubski, Władysław 

Hijek, Jan Gołąb, Ksawery Rożalski, 
Michał Piekarz, Wojciech Zając, 
Jan Nowakowski, Jan Mazur, Józef 
Arczyński i Władysław Brzezina ze 
Starej Wsi Trzeciej.
Kiedy ludność niepewna swojego 
losu stała na placu, druga grupa 
najeźdźców rozpoczęła rewizje w go-
spodarstwach w Starej Wsi Trzeciej. 

Przeszukiwali oni domy, zabiera-
jąc co wartościowsze rzeczy (ubra-
nia przygotowane na święta, płótno, 
obrazy, żywność). Szukali też w bu-
dynkach gospodarczych, znajdowa-
li ludzi ukrytych w słomie, pod żło-
bami, w ziemiankach. W ten sposób 
pojmano 65 osobę, młodą dziewczy-
nę – Weronikę Lawendę, którą rów-
nież zabrano na Majdanek.
Po zakończeniu rewizji Niemcy przy-
stąpili do ostatniego aktu tragedii 
– podpalania gospodarstw. Kiedy 
pożar objął znaczną część wsi, fa-
szyści zwolnili mieszkańców zgro-
madzonych na placu. Ludzie rozbie-
gli się w kierunku swoich domostw, 
z lękiem patrząc na rozprzestrzenia-
jące się pożary, których nie pozwa-
lano im gasić. Tylko dzieci pozosta-
wione o świcie w domach próbowa-
ły coś niecoś uratować. We wspo-
mnieniach powraca obraz dziec-
ka ciągnącego pierzynę przez płot, 
w czym pomaga mu Niemiec, odry-
wając sztachety… 16 rodzin miesz-
kających w 12 gospodarstwach 
zostało na Święta Wielkanocne 
1943 roku bez dachu nad głową, 
bez żywności, ubrań i środków 
do życia. Spłonęły gospodarstwa: 
Józefa Lawendy, Ignacego Góry, 
Władysława Szantyki, Wawrzyńca 
Szantyki, Franciszka Krawczyka, 
Jana Paszkowskiego, Jana Lawendy, 
Stanisława Garbacza, Jana Daśki, 
Michaliny Kuci, Józefa Bogunia, 
Dominika Pasztaleńca, Mazura, 
Gołębia i Konikowskiego.
Radosne Święta Wielkanocne, 
w 1943 roku dla mieszkańców 
Starej Wsi były smutne …Kiedy 
ksiądz Truś zaintonował w czasie 
rezurekcji pieśń „Wesoły nam dziś 

dzień nastał” parafianie nie mogli 
śpiewać, gdyż dławiły ich łzy. Już 
po tygodniu od tragicznego Wielkiego 
Czwartku dwie rodziny przeżyły ra-
dość, gdyż dzięki usilnym staraniom 
bliskich z Majdanka zwolniono go-
spodarzy – Wójtowicza i Piekarza. 
Wszyscy pozostali wrócili 8 czerwca 
1943 roku, po 7 tygodniach strasznej 
niewoli.
Dla mieszkańców Starej Wsi było ja-
sne, że pacyfikacja bez ofiar i uwol-
nienie jeńców z Majdanka, to z pew-
nością działanie Ducha Bożego, 
który okazał swoją moc w Wielki 
Czwartek. Wtedy w kościele odpra-
wia się wieczorem liturgia ostatniej 
wieczerzy i pojmania Pana Jezusa, 
opuszczonego przez Apostołów. 
Wprawdzie święty Piotr wyjął miecz 
i chciał bronić Jezusa, ale otrzymał 
odpowiedź: „Kto mieczem wojuje, 
ten od miecza ginie”. Te słowa były 
natchnieniem dla ludzi stojących 
na placu i czekających na decyzje 
okupanta. Aby nie drażnić wroga, 
modlili się, jak kto potrafił, w ci-
szy swojego serca – tłumaczy ksiądz 
proboszcz Adam Galek.
Odtworzenie wielkoczwartkowej hi-
storii sprzed 70 lat możliwe było 
dzięki panu Stanisławowi Kuci, 
który podczas wizyty duszpaster-
skiej zainspirował księdza probosz-
cza Adama Galka do upamiętnienia 
tych wydarzeń. 

Relacji świadków pacyfikacji, 
pań Genowefy Wójcik i Krystyny 
Rubaj, wysłuchały Marta Żyśko 

i Grażyna Rakuś

�� Prośba do 
Mieszkańców

W związku z planowaną wymia-
ną krzyża przy skrzyżowaniu 
z ul. Mickiewicza w okolicy ronda, 
już zmurszałego i grożącego upad-
kiem, zwracamy się z uprzejmą 
prośbą do Mieszkańców, zwłaszcza 
starszych wiekiem o przekazanie 
zapamiętanych informacji o czasie 
postawienia obecnego krzyża i in-
nych okolicznościach dotyczących 
np. dawnych obchodów uroczysto-
ści środowiskowych w tymże miej-
scu. Prosimy o kontakt z redakcją.

Mieszkańcy osiedla za ZS im. ks. A. 
Kwiatkowskiego

Majdanek, pole 4 blok 11
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�� Magia żywego słowa w Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie
Czy w czasach nadzwyczaj łatwego 
dostępu do kultury ma sens prowa-
dzenie szkolnego koło teatralnego? 
Okazuje się, że tak.

Magia żywego słowa jest wciąż wielka, a może 
tym większa, im większy staje się przesyt telewizją 
i Internetem. Przedstawienie szkolne, jeśli nawet nie 
dorównuje profesjonalnym widowiskom, ma swoje nie-
wątpliwe uroki.
Należy ponadto podkreślić fakt, że w czasach ewident-
nego spadku zainteresowań dzieci czymkolwiek, może 
oprócz komputera , uczniowie bardzo chętnie, spon-
tanicznie angażują się w działalność koła teatralnego, 
wykazują autentyczne zainteresowanie wyborem re-
pertuaru, obsadą ról i kolejnymi etapami przygotowań 
przedstawienia.
Rola koła teatralnego jest nieoceniona. Poprzez pracę 
w kole artystycznym i udział w inscenizacjach uczniowie 
pokonują strach i wstyd przed publicznym występem, 
nawet ci bardzo nieśmiali nabierają poczucia pewności 

siebie, samoakceptacji. Warsztaty teatralne mobilizują 
do pracy nad pięknem wymowy, troski o jej czystość, 
wyrazistość, barwę głosu. Młodzi aktorzy zyskują świa-
domość, a pomocą słów, gestów, mimiki można wyrazić 
każdy stan emocjonalny, opisać zjawisko atmosferycz-
ne, opowiedzieć sytuację. Wiedzą, że człowiek mówi 
nie tylko głosem, ale też swoim ciałem, całym sobą, 
a ekspresja wypowiedzi jest atutem nie tylko aktora 
grającego na scenie, ale każdego z nas. Podczas przygo-
towywania inscenizacji uczeń działa w grupie, staje się 
odpowiedzialny za efekt wspólnego przedsięwzięcia. 
Stwierdzam ze wzruszeniem, że wielokrotnie zdarzały 
się sytuacje, kiedy uczeń mimo choroby stawiał się na 
próbę generalną bądź premierę inscenizacji, bo wie-
dział, że bez jego roli –obojętnie czy wielkiej, czy małej 
– scena traci sens.
Myślę, że takie sytuacje zostawiają w psychice dziecka 
trwały ślad: jestem potrzebny, niezbędny, beze mnie 
przedstawienia nie będzie.

Opiekun Koła Teatralnego SP w Zaraszowie

�� ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 
od września 2012 r., 
wspólnie ze szkołami 
z Malty, Francji, Włoch 
i Bułgarii, realizuje projekt 
edukacyjny COMENIUS 
pod nazwą „Budujemy 
mosty wykorzystując nasze 
zmysły”. W ramach jego 
realizacji, w dn. 12-16 
marca, grupa dziesięciu 
uczniów „Kwiatka”, pod 
opieką dyrektora Henryka 
Dudziaka oraz nauczycieli: 
Grzegorza Kowalskiego 
i Moniki Kot, spędziła pięć 
dni w malowniczej Toskanii.

13 marca
Nasza przygoda na Półwyspie Apenińskim rozpo-
częła się od zwiedzania Florencji. Stolica Toskanii 
przywitała nas deszczową pogodą, która towarzy-
szyła nam przez cały dzień. Zwiedzanie miasta od-
bywało się pod okiem przewodnika, który (oczy-
wiście w języku angielskim) przybliżył nam jego 
historię oraz oprowadził po najważniejszych miej-
scach i zabytkach. 

14 marca

Czwartkowy ranek obudził nas już sło-
neczną pogodą. Dzień rozpoczęliśmy 
od wizyty w partnerskiej szkole Liceo 
Statale „Giosue Carducci”. Była to okaza-
ła, doskonale wyposażona szkoła, jednak 
zaskoczył nas swobodny sposób bycia 
jej uczniów. Kiedy młodzież brała udział 
w zajęciach warsztatowych i uczyła się 
podstawowych zwrotów we wszystkich 
językach państw projektu, nauczyciele 
mieli czas, aby podzielić się swoimi do-
świadczeniami pedagogicznymi oraz po-
rozmawiać o dalszych szczegółach pro-
gramu projektu. Efektem warsztatów są 
nagrane filmiki, na których nasi mal-
tańscy przyjaciele zmagają się z naszymi 
„sz”, „ę” i „ą” J Resztę dnia spędziliśmy 
na poznawaniu uroków Pizy. Po jego naj-
ciekawszych zabytkach oprowadzili nas 
włoscy uczniowie w roli przewodników. 
Naszą podróż zaczęliśmy od Campo di 
Miracole (Placu cudów), gdzie oczywiście 
zobaczyliśmy symbol miasta – Krzywą 
Wieżę.

15 marca
Nasi włoscy przyjaciele zadbali, aby każdy 
dzień pobytu wypełniony był ciekawymi 
atrakcjami. Ostatni dzień był równie ak-
tywny jak poprzednie. Po dwugodzinnej 
podróży autobusem dotarliśmy do gospo-
darstwa rolnego w Ulignano, które pro-
dukuje lokalne potrawy. Nauczyliśmy się 
robić regionalny chleb, podziwialiśmy tu-
tejsze winnice i ogrody oliwkowe. Jednak 
największe wrażenie zrobiło na nas nie-
samowite miasteczko, w którym spędzili-
śmy popołudnie. San Gimignano to tzw. 
„Manhattan średniowiecza”. Nazwę tę za-
wdzięcza licznym czworokątnym wieżom 

górującym nad miastem, przypominając 
do złudzenia nowojorskie wieżowce na 
Manhattanie. Miasto przeżywało rozkwit 
w XII, XIII w., kiedy przebiegał przez nie 
szlak handlowy i zamieszkiwało go wielu 
zamożnych ludzi. Przetrwało w doskona-
łym stanie, paradoksalnie, dzięki zara-
zie, która wybuchła w XIV w. i szlak han-
dlowy został przeniesiony na niższe tere-
ny. Dzisiaj na nowo tętni życiem, a nie-
samowity urok, romantyczne uliczki i za-
chwycające widoki na okolicę, sprawiają, 
że można poczuć się jak w średniowiecz-
nej bajce…
Zwiedziliśmy tylko jedną z włoskich pro-
wincji, ale Toskania naprawdę chwyciła 
nas za serca. Czar niezliczonych zabyt-
ków, zapierające dech w piersiach wido-
ki i mnóstwo urokliwych miejsc – aż żal 
było wyjeżdżać. Należy podkreślić, że 
oprócz pięknych wspomnień, podróż ta 
wzbogaciła nas o nowe doświadczenia 
językowe. Wszyscy byliśmy zmuszeni do 
ciągłego posługiwania się językiem an-
gielskim, dzięki czemu uczniowie nabrali 
wprawy w posługiwaniu się tym językiem 
w praktyce.
Był to kolejny etap projektu COMENIUS 
„Building Bridges using five senses”.Jest 
on przede wszystkim szansą dla uczniów 
na poznanie kultury i tradycji państw 
biorących w nim udział, a jednocześnie 
zachęca do poznania bogatego dziedzic-
twa kulturowego naszego ojczystego 
kraju. 
Jesienią odbędą się kolejne projektowe 
wyjazdy: najpierw do Bułgarii, później na 
Maltę, a wiosną 2014 r. nasza szkoła bę-
dzie gościła przyjaciół z Włoch, Francji, 
Malty i Bułgarii.

Monika Kot

projekt

Włoska przygoda

�� Rozkwitnij na wiosnę
Pod takim hasłem od-
był się tegoroczny 
Dzień Wiosny w Szkole 
Podstawowej w Zakrzewie. 
Głównym punktem pro-
gramu był pokaz fryzjer-
ski przygotowany przez 
uczennice z Zespołu 
Szkół Zawodowych im. 
mjr. H. Dobrzańskiego 
w Bychawie.

W tym dniu uczniowie zdobywali wiedzę 
na temat zdrowia fizycznego, psychicznego 
i sposobów dbania o siebie każdego dnia. 
Na początek obejrzeli film, dotyczący higie-
ny. Następnie uczestniczyli w prelekcji stu-
dentki psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Innowacji z Lublina, która przedstawiła 

uczniom prezentację dotyczącą anoreksji 
i bulimii oraz opowiedziała o problemach 
zaburzenia odżywiania. Głównym punktem 
programu był pokaz fryzjerski. Dziewczęta 
przybyły do nas wspólnie ze swoją nauczy-
cielką zawodu – panią Anną Poniewozik. 
Pokaz rozpoczął się od demonstracji na 
główkach fryzjerskich, wybranych zabie-
gów pielęgnacyjnych. Dzieci dowiedziały 
się jak należy prawidłowo dbać o włosy, jak 
je pielęgnować i szczotkować. Dziewczynki 
zobaczyły jak bezpiecznie wykorzystać kar-
bownicę i prostownicę do różnorodnych 
fryzur. Następnie nasi uczniowie zasiedli 
na krzesełkach i poddali się stylizacjom. 
Dużo z chętnych osób miało zrobione pro-
fesjonalne fryzury, a otwartość Pani Ani 
pozwoliła uczniom na zdobycie bogatej 
wiedzy z zakresu fryzjerstwa. Pragnę w tym 
miejscu bardzo gorąco podziękować dy-
rektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. 

mjr. H. Dobrzańskiego z Bychawy – panu 
Jerzemu Sprawce, który wyraził zgodę na 
przybycie uczniów do Szkoły Podstawowej 
w Zakrzewie.
W trakcie spotkania nastąpiło także roz-
strzygnięcie dwóch szkolnych konkursów. 
Pierwszy – „Owoce i warzywa źródłem wi-
tamin” – dotyczył wykorzystywania owo-
ców i warzyw w codziennej diecie, drugi 
– „Klasa wiosenną łąką” – miał za zadanie 
pobudzić wyobraźnię uczniów, którzy mieli 

przebrać się za poszczególne elementy 
wiosennej łąki tak, aby cała klasa tworzyła 
wspólną całość. W tym miejscu pragnę tak-
że podziękować Pani Jolancie Krzysiak, wła-
ścicielce sklepu „Salonik Ada” z Bychawy, 
która była sponsorem drobnych upomin-
ków kosmetycznych, stanowiących nagrody 
w wiosennym konkursie.

Małgorzata Samol, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Zakrzewie

�� Szóstki za wiedzę o starożytności
5 marca w Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny odbył 
się turniej historyczny wiedzy 
o starożytności.

Turniej adresowany był do uczniów klas pierwszych, 
którzy wystawili drużyny klasowe rywalizujące w sied-
miu kategoriach: mity greckie, starożytne cywilizacje, 
biografie wybitnych postaci starożytności, kim oni byli, 
pierwsze wielkie miasta starożytne, starożytne budow-
le i linia czasu.
W turnieju wzięło udział 20 uczniów, którzy zostali na-
grodzeni ocenami z przedmiotu, a klasy dostały pamiąt-
kowe dyplomy za zdobyte miejsce i udział w turnieju.
Miał na celu popularyzację tematyki historycznej wśród 
uczniów oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu 
historii. Twórcza rywalizacja i zaangażowanie uczniów 

wzmacniało również więzi klasowe i spełniało ważną 
funkcję wychowawczą.
W przeprowadzenie turnieju zaangażowani byli nauczy-
ciele historii przy wsparciu bibliotekarza oraz wycho-
wawców klas.

Zbigniew Milanowski

�� Kolorowe pasowanie
Wyobraźcie sobie kolorowy zamek złożo-
ny z wielkich klocków. Obok niego – jama 
najprawdziwszego smoka. Z okna wieży 
wygląda piękna królewna Hanna. Czeka 
na ratunek. Na tronie król ojciec przygry-
za wąsy, zmartwiony.
Wyobraźcie sobie grono dzielnych ryce-
rzy. Szczęk  broni. Dźwięk trąbki. Lament 
przekupek.
Co się wydarzy? Kto zwycięży, a kto bę-
dzie pokonany? „Wiadomo – odpowiecie 
– to znana historia!
Szewczyk otruje smoka i poślubi królew-
nę.” No cóż, tym razem będzie nieco ina-
czej. Posłuchajcie…
To wszystko zdarzyło się 20 mar-
ca w Szkole Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej na górnym korytarzu. Nasi 
pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi 
czytelnikami szkolnej biblioteki. Z  okazji 
pasowania na czytelnika klasa IV przy-
gotowała inscenizację baśni „Smok ze 

smoczej jamy”. O godzinie 11:30 zaczęło 
się wspaniałe dwuczęściowe przedsta-
wienie. Narrator krótko nas wprowadził 
w świat baśni. Potem ujrzeliśmy królewnę 
w zamkowej wieży oraz smoka namawia-
jącego ją do ślubu. Ponieważ królewna 
nie chciała wyjść za smoka, król rozkazał 
rycerzom natychmiast go zgładzić. Jednak 
żadnemu z nich nie udało się tego uczy-
nić. Wtedy zjawił się pomysłowy ogrod-
nik. Wyhodował wielką marchewkę, którą 
nadział siarką i zaniósł bestii. Ku zdumie-
niu wszystkich potwór zjadł ją z chęcią 
i kazał ogrodnikowi codziennie dostarczać 
takie przysmaki. Smok zrezygnował z mał-
żeństwa z królewną. W nagrodę ogrodnik 
wziął za żonę królewską córkę. Publiczność 
była zachwycona występem i nagrodziła 
aktorów gromkimi brawami. Na uznanie 
zasługują również ciekawe stroje i samo-
dzielnie wykonane rekwizyty.
Wreszcie przyszedł czas na zagadki zada-
wane pierwszakom przez szóstoklasistów: 

Karolinę i Mateusza. Bohaterowie spotka-
nia świetnie sobie z tym zadaniem pora-
dzili. Następnie dzieci pochwaliły się swo-
imi zdolnościami recytatorskimi. Moment 
końcowy - to pasowanie każdego pierw-
szoklasisty na czytelnika oraz wręczenie 
mu pamiątkowego dyplomu i zakładki.
Akademia spotkała się z gorącym przyję-
ciem publiczności. Gra aktorów zdecydo-
wanie zasłużyła na pochwałę, były także 
gromkie brawa dla nowych czytelników 

i pań bibliotekarek, które przygotowały tę 
uroczystość. Biblioteka szkolna po raz ko-
lejny stanęła na wysokości zadania przy-
pominając, że książka to nie plik złączo-
nych kartek. To piękny intrygujący świat 
autentycznych przeżyć i wzruszeń, który 
zaprasza każdego. Czekamy na Was kocha-
ni w bibliotece!

Uczniowie klasy szóstej: Natalia Mróz, 
Agnieszka Chmiel, Grzegorz Wrona
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Zapraszamy do naszych punktów 

Oferujemy: 
• nawozy rolnicze
• materiał siewny zbóż
• środki ochrony roślin
• cement
• wapno budowlane
• węgiel

Ponadto prowadzimy skup zbóż.

Zapewniamy doradztwo, atrakcyjne ceny 
oraz transport do klienta – gratis!

�� Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
Wielu rodziców dzieci nie-
pełnosprawnych uważa, że 
najatrakcyjniejszą formą 
kształcenia ich dzieci jest 
nauka w szkole ogólnodo-
stępnej. Oczekują oni, że 
szkoła ta skutecznie za-
spokoi potrzeby ich dzie-
ci – edukacyjne, terapeu-
tyczne, ale też społeczne 
i psychiczne.

Nieletnie osoby niepełnosprawne podlega-
ją takiemu jak wszyscy inni obowiązkowi 
szkolnemu. Niektórzy niepełnosprawni 
z racji swojego stanu muszą być naucza-
ni w szczególnych warunkach. O przyzna-
niu prawa do specjalnego trybu naucza-
nia decydują Zespoły Orzekające Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych, jednak 
zawsze ostateczna decyzja o wyborze me-
tody i sposobu nauczania leży w rękach 

rodziców bądź opiekunów nieletniej osoby 
niepełnosprawnej.
Zespoły Orzekające Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych mogą 
umożliwić niepełnosprawnemu dziecku ko-
rzystanie z przedszkola do ukończenia 10. 
roku życia, a niepełnosprawnej młodzieży 
przedłużenie nauki w szkołach podstawo-
wych do 18. roku życia, a w ponadpodsta-
wowych do 24. roku życia.
Zgodnie z przepisami oświatowymi dzieci 
niepełnosprawne mogą się uczyć w szko-
łach ogólnodostępnych, integracyjnych 
i specjalnych. Rodzice dzieci z dysfunkcjami 
w różnych sferach zdrowia i rozwoju poszu-
kują takiej możliwości kształcenia swoich 
dzieci, gdzie proces dydaktyczno – wycho-
wawczy będzie dostosowany do potrzeb 
ich dziecka. Dla dużej grupy rodziców waż-
ne jest też dążenie do asymilacji dziecka ze 
środowiskiem zdrowych rówieśników oraz 
stymulacja rozwoju. 
Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest 
znalezienie porozumienia z rodzicami, okre-
ślenie wspólnych celów i sposobów, jakimi 

chce się je osiągnąć. Czasem jest to trud-
na praca terapeutyczna wzbudzająca silne 
emocje, wymagająca negocjacji i nowego 
spojrzenia na wyzwania. Jednak udziele-
nie dziecku optymalnej pomocy możliwe 
jest przy dobrze układającej się współpracy 
z rodzicami.
W Szkole Podstawowej w Bychawie od 
lat mają możliwość edukacji dzieci nie-
pełnosprawne. Dyrektor Szkoły organi-
zując kształcenie specjalne zapewnia tym 
uczniom: dostosowanie wymagań do ich 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych, zajęcia rewalidacyjne pro-
wadzone przez specjalistów,  likwidację 
barier architektonicznych  (sala do naucza-
nia poszczególnych przedmiotów w oddzia-
le  znajduje się na parterze, odpowiednio 
dostosowana łazienka i podjazdy), dosto-
sowania stanowiska do nauki umożliwia-
jące aktywność własną ucznia, możliwość 
wydłużenia etapu edukacyjnego, pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną.
Ponadto dzieci  te integrują się ze środo-
wiskiem uczniowskim podczas wybranych 

zajęć oraz imprez klasowych i szkolnych, 
a także w czasie przebywania w świetli-
cy szkolnej. Są akceptowane, traktowane 
z życzliwością i zrozumieniem. Interakcje 
w klasie  dają sposobność do ukształto-
wania się w uczniach takich cech, jak: 
uczynność, wytrwałość, samodzielność, 
opiekuńczość, solidarność, troskliwość, 
wyrozumiałość, odpowiedzialność za dru-
giego człowieka. Ponadto uczniowie peł-
nosprawni obcując z rówieśnikami w jakiś 
sposób pokrzywdzonymi przez los uczą się 
innego podejścia do problemu niepełno-
sprawności. Na pewno bogatsza jest ich 
wiedza na temat niepełnosprawności, jej 
przyczyn i przejawów oraz wzorców zacho-
wań względem osób niepełnosprawnych. 
Ale następuje też przełamanie strachu, 
litości, niemocy względem osób niepełno-
sprawnych i naturalne nauczenie się właści-
wego stosunku do nich, współżycia z nimi, 
komunikowania się, wrażliwości na ich los, 
pomocy.

Teresa Czajka, nauczyciel SP Bychawa

�� Bliżej do szkoły
Kilkoro dzieci niepełnosprawnych 
z gminy Bychawa jest dowożonych 
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Bystrzycy. Od 
marca tego roku, dzięki zakupowi 
samochodu dostosowanego do po-
trzeb osób niepełnosprawnych Gmina 
Bychawa zapewnia specjalistyczne 
usługi transportowe. Jest to bardzo 
ważne dla rodziców, dla których do-
wóz dzieci do szkół był często trudny, 
a niekiedy wręcz niemożliwy.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy jest pla-
cówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. 
W jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, 
Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca 
do Pracy oraz internat. 
Prowadzone jest również Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
Dziecka, w tym dzieci z autyzmem. Szkoła przysposabiająca 
do pracy zapewnia dalsze kształcenie uczniów po ukończe-
niu gimnazjum; prowadzi ich aktywizację zawodową za po-
mocą praktyk, m.in. w kuchni, szkółce drzew owocowych, 
stolarni. Część praktyk zawodowych realizowana była w ra-
mach projektów z funduszy UE.

Ośrodek położony jest w dolinie rzeki Bystrzycy, otacza-
ją go piękne tereny zielone. Lokalizacja umożliwia szybki 
dojazd do Lublina, a jednocześnie bezpieczeństwo dzie-
ciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła ma 
charakter kameralny, panuje w niej rodzinna atmosfera. 
Uczniowie znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej, psychologa, pedagoga oraz logopedy. Mają 
do swojej dyspozycji: pracownie gospodarstwa domowego, 
ceramiczną, dwie sale komputerowe, salę gimnastyczną, 

siłownię, boisko, bibliotekę, sklepik szkolny, plac zabaw, 
a także atrakcyjne tereny zielone. W internacie  zapewnio-
na jest całodobowa opieka oraz bogata oferta zajęć poza-
lekcyjnych (sportowych, tanecznych, muzycznych, teatral-
nych, plastycznych, komputerowych).
Warto odwiedzić ośrodek i zapoznać się z jego ofertą. 
Myślę, że każdy ulegnie urokowi tego miejsca.

Bożena Filipek, nauczyciel  SOSW w Bystrzycy

�� Zajęcia otwarte dla rodziców 
w „Akademii Poziomkowej”

W niepublicznym przedszkolu w Bychawie podejmowane są nowe formy współpracy z ro-
dzicami. Od rozpoczynającego się roku kalendarzowego w placówce są organizowane zaję-
cia otwarte. Rodzice, ale i inni zainteresowani sposobem prowadzenia zajęć, zarówno tych 
dotyczących realizacji podstawy programowej, dodatkowych jak i specjalistycznych, będą 
mogli przyjść i uczestniczyć w nich wspólnie z pociechami. Przedszkole zaprasza!

�� Podziękowanie za halę sportową
Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie panu Henrykowi Dudziakowi za udostępnienie obiektów sportowych do 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Możliwość korzystania z pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej wyposażonej w sprzęt sportowy sprawia, że lekcje stają się atrakcyjniej-
sze i uczniowie w pełni mogą zdobywać umiejętności oraz rozwijać sprawności określone 
w podstawie programowej. Z wdzięcznością  za serdeczną współpracę

Dyrekcja, uczniowie, rodzice Szkoły Podstawowej w Zaraszowie
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organizator: 
www.barusaszy.bychawa.pl

Serdecznie zapraszamy
Wstęp wolny!

SZANTY
nad zalewem w Bychawie

©
©
©m
ar
ek
©m
at
ys
ek

27 kwietnia
i

10 maja
2013

BORKOWSKI 
BAND


	SAMORZĄD ￼ 
	Przedszkolaki górą! 
	Konkurs wiedzy pożarniczej
	Gazyfikacja miasta i gminy Bychawa: brak zgód niektórych mieszkańców 
	Stypendia szkolne

	Jak stracić 4 miliony
	Drużyna „I love Bychawa” na turnieju piłki siatkowej



	Koniec życia w niepewności: rada uchwaliła stawki opłat za śmieci
	MIESZKAŃCY ￼
	Przy kawie z Moniką Sawicką
	Premiera filmu „Śladami Singera” w reżyserii Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk



	Małgorzata Kalicińska o bychawskich smakach, czytaniu i... bocianach
	Molowa Książka Kucharska

	USC informuje
	Taniec był jej pasją
	GŁOS REGIONALISTÓW ￼

	Wielki Czwartek 1943 roku w Starej Wsi
	SZKOŁY ￼
	Szóstki za wiedzę o starożytności
	Magia żywego słowa w Szkole Podstawowej w Zaraszowie
	Rozkwitnij na wiosnę




	Włoska przygoda
	Kolorowe pasowanie
	Bliżej do szkoły
	Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej




