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Tomasz Dziadosz (33 lata) 
od urodzenia mieszka 
w Romanowie.

Pan Tomasz jest mężem Pauliny i ojcem Zosi.
Państwo Dziadoszowie zajmują się uprawą 
50 ha ziemi, na której zasiewają kukurydzę, 
pszenicę, jęczmień, owies i rzepak.
Pan Tomasz jest ponadto sołtysem 
Romanowa.

Małgorzata Dulbas (42 lata) 
pochodzi z Zakrzewa, od 12 lat 
mieszka w Olszowcu.

Pani Małgorzata jest żoną Edwarda i mamą 
trójki dzieci: Sebastiana, Wiktorii i Aleksandry.
Państwo Dulbasowie zajmują się uprawą 
15 ha ziemi, na której zasiewają jęczmień, 
pszenicę i kukurydzę.
Pani Małgorzata jest ponadto przewodniczą-
cą Koła Gospodyń Wiejskich w Olszowcu.

przedstawiamy starostów naszych Dożynek Gminnych

Zapraszam na Dożynki Gminy Bychawa
W niedzielę 28 sierpnia na Stadionie Miejskim w Bychawie, 

będziemy mieli możliwość wspólnego świętowania 
zakończenia żniw – czasu wytężonej pracy. Podczas Dożynek 
Gminnych będą prezentowane, podziwiane i doceniane owoce 
pracy rolników. Święto plonów daje nam możliwość spędzenia 
miłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. Gorąco zapraszam 

do wspólnego biesiadowania. 

Burmistrz Bychawy  
Janusz Urban 
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SAMORZĄD 

BYCHAWA

OLSZOWIEC • ROMANÓW • 
OLSZOWIEC-KOLONIA

Olszowiec-Kolonia
Wieś wznosi się wysoko na wyżynie mającej swą kulminację na Kamiennej 
Górze – 295 m n.p.m. Ostaniec zachował się dzięki twardej, piaskowej czapie 
chroniącej przed erozją mniej odporne, górnokredowe wapienie, zalegające 
poniżej. Piaskowiec – piękna szarobrunatna lub czerwonawa skała. Niekiedy 
zwany sarmackim, od piętra geologicznego jakie tworzy, ono zaś miano 
otrzymało od mitycznych Sarmatów, którzy w starożytności mieli zamieszki-
wać wschodnią Europę. Zwany jest też lokalnie „kamieniem piotrkowskim”. 
Charakteryzuje się dużą porowatością i zawartością skamielin dawnych roślin 
i zwierząt morskich. Ze względu na porowatość i zdolność chłonięcia wody 
nie bywa używany do budowy domów ani innych budowli, ale nadaje się do 
utwardzania dróg.

Prawie całą powierzchnię sołectwa zajmują pola uprawne, tylko na wierz-
chołku Kamiennej Góry wyrasta niewielki zagajnik i drzewa wokół zabudo-
wań. Podobną sytuację odwzorowuje mapa sprzed 200 lat.

Terytorium sołectwa rozciąga się na północny wschód od Olszowca wzdłuż 
drogi do Piotrkowa. Zachodnią połać stanowi przysiółek Niwka, niejako ota-
czający fragment gruntów Olszowca. Granica między oboma sołectwami 
przebiega linią mocno łamaną, pozostałe rozgraniczenia są bardziej regular-
ne. Jeszcze na mapie z końca XIX w. brak tu jakichkolwiek osiedli ludzkich. 
Kolonie powstały dopiero w okresie międzywojennym, po parcelacji majątku.

Współczesna wieś ma charakter dosyć rozproszony. Najwięcej zabudowań 
grupuje się przy lokalnej drodze, prostopadłej do szosy piotrkowskiej, biegną-
cej od Biesiadek do Niwki. Zabudowania wokół głównej drogi biegną dopie-
ro od skrzyżowania na płn.-wschód. Jest jeszcze Nowakówka na Kamiennej 
Górze, tak nazwana od właścicieli, dobrych i szanowanych gospodarzy.

Nowakówka była w czasie wojny lokalnym „rodzinnym” ośrodkiem konspi-
racji. Stąd wywodził się Zygmunt Nowak ps. „Kamień” komendant IV Rejonu 
BCh obejmującego Bychawę, Krzczonów i Piotrowice. Żołnierze zgrupowa-
nych w nim oddziałów przeprowadzili szereg akcji, stoczyli wiele walk i po-
tyczek, zwłaszcza podczas akcji „Burza”. Więzami rodzinnymi związani byli 
z Nowakami pp. Belina-Leszczyńscy: Kazimiera (1923–2001) i Gustaw (1912–
2004) – nauczyciele, uczestnicy tajnego nauczania, członkowie ruchu oporu. 
Spoczywają na bychawskim cmentarzu.

Oprócz tradycyjnych zbóż i roślin okopowych, a ostatnio kukurydzy i rze-
paku, zobaczyć we wsi można uprawy mniej standardowe. Są sady jabłonio-
we i wiśniowe, widziano pola amarantusa albo plantacje odmiany kalafiora 
„romanesco”.

Atutem okolicy jest piękny widok na i z Kamiennej Góry, która z innymi 
wzniesieniami (Bożym Darem, Górą Piotrkowską i dalszymi) tworzy miniatu-
rę pasma górskiego. Pojawiło się parę estetycznych nowoczesnych domów. 
Zachowało się kilka krzyży przydrożnych i kapliczek. Zniknęła też niestety cze-
reśniowa aleja do niedawna ocieniająca żwirówkę od Biesiadek ku Niwce.

Podczas huraganu dokonały też żywota czereśnie okalające krzyż w cen-
trum wsi.

Romanów
Jeszcze w połowie XIX w. tam, gdzie dziś Romanów, rósł dorodny las przecięty do-
liną strumienia wypływającego spod Bożego Daru. Były jakieś pastwiska, polany, 
pojedyncze niwy. Pod koniec stulecia lasu jest dużo mniej, porasta głównie wąwo-
zy i zbocza wyniosłości.

Zaznaczone są osady: Romanów, Ziunin i Biesiadki. Są to odrębne grupy za-
budowań lub pojedyncze zagrody, Ziunin jest folwarkiem zlokalizowanym na pa-
górku. Nazwa przyszłej wsi Romanów pochodzi od imienia właściciela – Romana 
Okulicz-Kozaryna, dziedzica Kosarzewa Dolnego. Ziunin zapewne od zdrobniałej 
formy imienia Józefa lub Józefina, personę trudno dziś ustalić bez wnikliwych 
studiów genealogicznych. Biesiadki w ogóle nie wiadomo skąd się wzięły. Nazwa 
Ziunin występuje także w wersji Zunin lub Żulin. Wymienione wsie powstały 
w wyniku parcelacji majątku Kosarzew Dolny w okresie poprzedzającym I wojnę 
światową lub tuż po niej.

Osią obszaru geograficznego, którego fragment stanowi sołectwo Romanów, 
jest wymieniony potok, mający niegdyś swe źródła w lesie na płn.-zachód od 
góry Boży Dar, najwyższego wzniesienia Wyniosłości Giełczewskiej. Dominujący 
pagórek ma formę stożka. Dolina potoku bez nazwy – określmy go jako roma-
nowski – przebiega wprost na płd.-zachód ku Kosarzewce. Na południe od po-
toku wznosi się długi garb biegnący od Bożego Daru na zachód ku widłom poto-
ku i Kosarzewki. Na północ od niego wznosząca się wyniosłość tworzy „przedgó-
rze” Góry Kamiennej. Obecne źródła potoku romanowskiego są ok. 1,5 km poni-
żej dawnych. Około połowy biegu potok zasila prawostronny dopływ. Spiętrzone 
groblami tworzą malownicze stawy. Nad jednym z nich, według przekazów miesz-
kańców, był młyn. Drugi strumień, płynący kiedyś od lewej strony, na wschód 
od Lasu Romanowskiego, obecnie wysechł. Widły Kosarzewki i potoku romanow-
skiego porasta opisany już las zwany też niekiedy Lasem Romanowskim. Na pra-
wym brzegu potoku z dawnej puszczy pozostało już tylko parę zagajników.

Las Kosarzewski albo Romanowski odegrał pewną rolę podczas akcji „Burza” 
w lipcu 1944 r. Już wiosną 1944 r. w lesie prowadzono szkolenie oddziałów par-
tyzanckich podporządkowanych dowództwu AK. W czerwcu powstała w Ziuninie 
tajna Rada Narodowa. Przed nadciągającym frontem miało tu miejsce zgrupowa-
nie i odprawa dowództwa oddziałów AK i BCh miejscowych placówek oraz od-
działu lotnego AK „Nerwy”. Dowództwo nad akcją w rejonie Bychawy objął ppor. 
Wojciech Rokicki ps. „Nerwa”, komendant Szkoły Podchorążych 8 Pp. Leg. Od 
20 lipca rozgorzały walki w okolicach Osowy, Olszowca, Woli Bychawskiej. W od-
wecie 24 lipca grupa czołgów z dywizji SS „Wiking” przystąpiła do ostrzału i pacy-
fikacji Bychawy. Ugrupowanie partyzanckie podjęło desperacki kontratak, ratując 
miasto przed zagładą. Niemcy wycofali się, niszcząc most i groblę.

Współczesny Romanów jest małą wioską na uboczu. Kilku rolników ma większe 
gospodarstwa; uprawiają zboże i rośliny okopowe. Jest urokliwa okolica ze stru-
mykami i stawami w wąwozach, przepiękny zespół źródeł w niszy wciętej w zbo-
cze (w Ziuninie koło d. sklepu GS), krzyże przydrożne, trochę zachowanych trady-
cyjnych obejść, bliskość lasu z jagodami i grzybami. Miejsce posiada duży poten-
cjał turystyczny.

Olszowiec

Olszowiec należy do najstarszych wsi parafii 
bychawskiej, aczkolwiek nie stwierdzono tu osad-
nictwa starszego niż średniowieczne. Od roku 1462 
Olszowiec wchodzi w skład włości Bychawskiej. 
Dokumenty XVI-wieczne wymieniają Olszowiec 
pośród wsi oddających dziesięcinę proboszczowi 
bychawskiemu.

W dokumentach tego okresu i późniejszych 
kmiecie z Olszowca występują jako osoby zamoż-
ne, gospodarujące na półłankach lub nawet całych 
łanach. Przez cały wiek XVI dobra bychawskie sta-
nowią własność wielkich rodów: Firlejów, Pileckich, 
Myszkowskich, a Olszowiec jest ich integralnym 
składnikiem. W pocz. XVII w. Myszkowscy, zain-
teresowani wielką polityką, zbywają położoną na 
uboczu Bychawę. Nowymi właścicielami dóbr zo-
staje rodzina Wierzbickich. W innych źródłach jako 
dzierżawca Olszowca występuje niejaki Aleksander 
Zaporowski.

Istnienie we wsi zagospodarowanej łanów pu-
stych – to jest opuszczonych – przy jednoczesnym 
występowaniu zagród i komorników (parobków 
bez roli) wskazuje na kryzys gospodarki feudalnej. 
Chłopi nie mogący podołać jednocześnie odrabia-
niu powinności i uprawie własnej ziemi rezygnują 
z większego gospodarstwa w zamian za zmniejsze-
nie wymiaru pańszczyzny. Oznacza to ubożenie wsi, 
a tym samym zachwianie gospodarczej podstawy 
państwa. Na to samo wskazuje rozdrobnienie i za-
dłużenie majątków szlacheckich w tamtym czasie.

Olszowiec aż do uwłaszczenia pozostaje w związ-
ku z majątkiem Wola Bychawska.

Olszowiec posiada znakomitą kronikę wydarzeń 
sięgającą kilkadziesiąt lat wstecz. Pisał ją kierownik 
szkoły powszechnej założonej w 1916 r. Zygmunt 
Guzowski. Zbierał relacje starszych mieszkańców 
o czasach minionych, pozostawił też znakomity 
opis geograficzny wsi i okolicy.

Nazwa Olszowiec w sposób oczywisty wywodzi 
się od olchy, czyli olszy, olszyny.

Jak podaje Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego w 1827 r. w Olszowcu było 14 domów 
i 90 mieszkańców.

W 1910 roku w Olszowcu powstała straż pożar-
na, najstarsza w gminie. Powstanie odrębnej stra-
ży w małej wsi ma swoje szczególne okoliczności. 
Po wielkich pożarach Bychawy widziano potrzebę 
utworzenia straży ogniowej w skali gminnej i na-
wet władze rosyjskie skłonne były dać zezwolenie. 
Jednak społeczność żydowska, mająca większość 
w mieście, nie chciała finansować wspólnego pro-
jektu. W rezultacie zniecierpliwieni mieszkańcy 
wiosek tworzyli kolejno własne drużyny strażac-
kie. 100-lecie utworzenia pierwszej straży pożarnej 
było uroczyście obchodzone w 2010 r.

W 1913 r. za zgodą władz podjęto skuteczną 
próbę zorganizowania w Olszowcu szkoły elemen-
tarnej, przerwaną rok później wybuchem wojny. 
Rok 1914 i wkroczenie wojsk austro-węgierskich 
zburzył spokojny rytm życia olszowieckich wło-
ścian. Reaktywację szkoły podjęto w 1916 r. pod 
okupacją austriacką. Kierownikiem został właśnie 
Zygmunt Guzowski. Działając energicznie w trud-
nych warunkach wojennych gromadził ocala-
łe sprzęty, pozyskiwał książki, organizował pracę 
w wynajętych izbach. Podczas wojny bolszewickiej 
Guzowski wstąpił do Wojska Polskiego, po ustaniu 
działań bojowych został natychmiast zdemobilizo-
wany, by powrócić do szkoły. Odrodzone Państwo 
Polskie wprowadziło obowiązek szkolny, miejsco-
wości, w których było powyżej 10 dzieci, musiały 
zorganizować naukę szkolną. W 1924 roku za spra-
wą kierownika powrócono do sprawy zbudowania 
szkoły, niezrealizowanej przed wybuchem wojny. 
Lekcje w nowej szkole rozpoczęły się w styczniu 
1927 r. W roku 1933/34 do szkoły uczęszczało 133 
dzieci z Olszowca, Romanowa, Biesiadek, Ziunina, 
Jeziora, Skawinka i Kamiennej Góry. Wiosną 1927 
r. wieś nawiedził pożar, który strawił 18 zabudo-
wań. Budynek szkoły ocalał. Wkrótce szkoła sta-
ła się ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego. 
Wybuch II wojny światowej przerwał naukę szkol-
ną. Zajęcia wznowiono dopiero w październiku 
dostosowując program do ograniczeń nałożonych 
przez okupanta.

Dużym ciężarem były kontyngenty produk-
tów rolnych i skąpy system kartkowy obejmują-
cy żywność, obuwie, odzież i inne artykuły pierw-
szej potrzeby. Mieszkańcy radzili sobie nielegal-
ną produkcją, pokątnym handlem, szmuglem do 
miasta. Mnożyły się napady band rabunkowych. 
W tych warunkach powstały konspiracyjne ko-
mórki samoobrony zgłaszające akces do oddzia-
łów AK i BCh. Działalność polityczną prowadziło 
Stronnictwo Ludowe. W wyniku aresztowań, pa-
cyfikacji, w działaniach wojennych oraz z wyroku 
władz komunistycznych zginęło łącznie 16 miesz-
kańców Olszowca i Kolonii Olszowiec. Podczas akcji 
„Burza” w lipcu 1944 r., w której udział wzięli par-
tyzanci z Olszowca i okolic, spłonęło 8 domów i kil-
kanaście budynków gospodarskich. Ocalała szkoła 
podjęła działanie już we wrześniu 1944 r. Swoją mi-
sję edukacyjną pełniła aż do 2000 r. Obecnie budy-
nek szkoły, uszkodzony pożarem w 2012 roku jest 
nieużywany.

Miejscem spotkań mieszkańców jest urządzony 
zieleniec Zielona Oaza wokół stawu oraz mieszczą-
ca się w piętrowym budynku naprzeciwko świetli-
ca wiejska (obecnie CKW wyremontowane w 2014 
roku). 

Lata powojenne przyniosły wsi elektryfikację 
i drogi. Szosy z Bychawy prowadzą do Romanowa 
i Piotrkówka oraz przez Olszowiec-Kolonię do 
Piotrkowa. Drogi zostały częściowo wyasfaltowane 
i utwardzone. 

Jednak Olszowiec zachował wiele uroku daw-
nych wsi lubelskich: są tradycyjne domy, nowocze-
sne budynki też dosyć często wtapiają się w oto-
czenie, jest dużo starych drzew i zieleni. Zachowała 
się piękna drewniana kapliczka przy drodze do 
Romanowa oraz kilka przydrożnych krzyży. Jeden 
z nich, na zachodnim krańcu wsi, stoi w tym samym 
miejscu od lat ponad dwustu.

Kilka słów o sołectwach organizujących Dożynki Gminne w Bychawie
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�� 29 czerwca 2022 roku 
miała miejsce jedna 
z najważniejszych 
sesji Rady Miejskiej 
w Bychawie.

Najpierw radni pozytywnie rozpatrzyli Raport 
o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok, co zaskutko-
wało udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza 
Bychawy. Najprościej mówiąc udzielenie wotum za-
ufania oznacza, że Rada Miejska w Bychawie pozy-
tywnie ocenia całoroczną pracę burmistrza.

Następnie Skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta 
Dworak przedstawiła sprawozdanie finansowe 
oraz sprawozdanie Burmistrza Bychawy z wyko-
nania budżetu za 2021 rok, a także oznajmiła, że 
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytyw-
ną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy Bychawa w 2021 roku. „W opinii zostało 
podkreślone, że spełnione zostały wszystkie for-
malne wymagania oraz, że sprawozdania są rzeczo-
we i dokładne.” – mówi Skarbnik Elżbieta Dworak. 

Burmistrz Bychawy Janusz Urban z wotum zaufania i absolutorium
Sprawozdania w głosowaniu przyjęli bychawscy 
radni.

W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrał 
Przewodniczący Komisji rewizyjnej Artur Płaza, któ-
ry zarekomendował Radzie Miejskiej w Bychawie 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Bychawy 
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Wcześniej 
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała po-
zytywnie wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium. Wobec powyższego rad-
ni przystąpili do głosowania, w wyniku którego 
Rada Miejska w Bychawie udzieliła Burmistrzowi 
Bychawy Januszowi Urbanowi absolutorium. 
Poprzez instytucję absolutorium Rada Miejska 
w Bychawie sprawuje kontrolę i ocenia wykonanie 
budżetu przez burmistrza.

Te trzy niezwykle istotne punkty posiedzenia 
Rady Miejskiej w Bychawie podsumował Burmistrz 
Bychawy Janusz Urban zwracając się do radnych 
oraz wszystkich innych osób zebranych na sali 
konferencyjnej: „Chciałbym podziękować za oby-
dwa głosowania – zarówno za wotum zaufania, 
jak i absolutorium. Są to oczywiście dwie odrębne 

procedury. Absolutorium dotyczy prawidłowo-
ści wykonania budżetu, a więc tego żeby wszyst-
ko było zgodne z przepisami prawa. Wotum za-
ufania jest obrazem funkcjonowania samorządu, 
jego zamierzeń inwestycyjnych, polityki społecz-
nej – tego wszystkiego co składa się na życie naszej 
bychawskiej społeczności. Chciałbym podziękować 
za zaufanie, a przede wszystkim za współudział, bo 
to nie jest tylko wotum zaufania burmistrza, czy 
skarbnika – jest to wotum zaufania, którego udzie-
lamy sobie wzajemnie.” Burmistrz nawiązał tak-
że do trudności, które miały miejsce w 2021 roku 
– m.in. do kwestii pandemii. Pomimo nich, dzięki 
wspólnej pracy, udało zrealizować się wiele zadań – 
za to wszystko jeszcze raz serdecznie podziękował.

��Wnioski o zwrot 
podatku 
akcyzowego 
przyjmowane są do 
31 sierpnia

Każdy producent rolny, który chce skorzystać 
z możliwości odzyskania części pieniędzy wyda-
nych na olej napędowy wykorzystywany do pro-
dukcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2022 
r. w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
�»  faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód 

zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2022 r. do 31 lipca 2022 r. (zwrot przysługuje za 
olej oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 
19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 
oraz CN 3826 00),
�» dokument wydany przez kierownika biu-

ra powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informa-
cje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła będącego w posiadaniu producenta rol-
nego, w odniesieniu do każdej siedziby stada 
tego producenta, w ostatnim dniu każdego 
miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku akcy-
zowego (dotyczy osób składających wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego w 2022 r. po raz 
pierwszy),
�» umowy dzierżawy – w przypadku ubiegania się 

przez dzierżawcę o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzo-
wego w 2022 r. stanowi sumę:
�» 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz
�» 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jedno-

stek przeliczeniowych bydła.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzy-

stywanego do produkcji rolnej w 2022 r. wynosi 
1 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze będą wypłacane w terminie do 31 paź-
dziernika 2022 r., przelewem na rachunek bankowy 
wskazany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego w Bychawie.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej są dostępne w Punkcie 
Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu oraz 
na stronie internetowej www.bychawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat zwrotu można 
uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr 

tel. 81 566 00 04, wew. 17.

��W gminie Bychawa mamy wielu mistrzów 
matematyki!
W poniedziałek 27 czerwca 
2022 roku odbyło się 
podsumowanie XXI Gminnego 
Konkursu Matematycznego. 
Wzięli w nim udział uczniowie 
klas V-VIII szkół podstawowych 
z terenu gminy Bychawa 
– laureatów nagrodzono. 
Konkurs został objęty 
Patronatem Honorowym 
Burmistrza Bychawy.

Kto okazał się najlepszy?

I miejsce:
klasa V
�» Mączka Kornel – Szkoła Podstawowa 

im. Polski Niepodległej w Bychawie – nauczy-
ciel prowadzący Ewa Reszka
�» Kowalczyk Mateusz – Szkoła Podstawowa 

im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej – 
nauczyciel prowadzący Beata Jerczyńska

klasa VI

�» Popławska Julia – Szkoła Podstawowa 
im. Polski Niepodległej w Bychawie – nauczy-
ciel prowadzący Elżbieta Flis
�» Mikulska Oliwia – Szkoła Podstawowa 

im. Polski Niepodległej w Bychawie – nauczy-
ciel prowadzący Elżbieta Flis
�» Kryska Julia – Szkoła Podstawowa im. Polski 

Niepodległej w Bychawie – nauczyciel prowa-
dzący Joanna Kalicka

klasa VIII

�» Komorowska Aleksandra – Szkoła Podstawowa 
im. Polski Niepodległej w Bychawie – nauczyciel 
prowadzący Ewa Reszka

II miejsce:
klasa V
�» Mączka Marcel – Szkoła Podstawowa im. Polski 

Niepodległej w Bychawie – nauczyciel prowadzą-
cy Ewa Reszka

klasa VI
�» Kilijanek Miłosz – Szkoła Podstawowa im. Polski 

Niepodległej w Bychawie – nauczyciel prowadzą-
cy Joanna Kalicka

klasa VIII
�» Szmit Natalia – Szkoła Podstawowa im. Polski 

Niepodległej w Bychawie – nauczyciel prowadzą-
cy Ewa Reszka
�» Sopoćko Oliwia – Szkoła Podstawowa 

im. Kajetana Koźmiana w Bychawce – nauczyciel 
prowadzący Zbigniew Maksim
�» Majewski Rafał – Szkoła Podstawowa im. Zofii 

Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej – nauczyciel 
prowadzący Beata Zaręba

III miejsce:
klasa VIII
�» Jakubowska Karolina – Szkoła Podstawowa 

im. Kajetana Koźmiana w Bychawce – nauczyciel 
prowadzący Zbigniew Maksim

Wyróżnienia:

�» Baran Patrycja kl. VIII b – Szkoła Podstawowa 
im. Polski Niepodległej w Bychawie – nauczyciel 
prowadzący Ewa Reszka
�» Jężak Karolina kl. VIII d – Szkoła Podstawowa 

im. Polski Niepodległej w Bychawie – nauczyciel 
prowadzący Henryka Łoś
�» Piekarz Mateusz – Szkoła Podstawowa 

im. Kajetana Koźmiana w Bychawce – nauczyciel 
prowadzący Zbigniew Maksim
�» Myja Milena kl. VIII d – Szkoła Podstawowa 

im. Polski Niepodległej w Bychawie – nauczyciel 
prowadzący Henryka Łoś
�» Żak Maciej kl. V c – Szkoła Podstawowa im. Polski 

Niepodległej w Bychawie – nauczyciel prowadzą-
cy Henryka Łoś

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie 
i wzięli udział w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy pomysłowości oraz wy-
trwałości w pracy. Życzymy dalszych sukcesów.
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�� Projekt „Modernizacja Centrum Kultury Wiejskiej  
w Gałęzowie-Kolonii Pierwszej” zakończony!
Pomieszczenia świetlicy wiejskiej zyskały nowe, 
piękniejsze oblicze! Nowa instalacja elektryczna, 
kanalizacja wewnętrzna oraz stolarka okienna to 
tylko niewielka część projektu realizowanego przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Gałęzowie-Kolonii 
Pierwszej.

Środki na potrzeby remontu pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020. Dzięki funduszom pozyskanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Kraina wokół Lublina” mieszkańcy zyskali nowe miejsce spotkań. Choć 
remont pomieszczeń zakończył się niedawno, to już tętni życiem! Pięknie wy-
glądająca świetlica sprzyja organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Najmłodsi ko-
rzystają z zakupionych stołów do gry w ping-ponga oraz piłkarzyków. Zakochani 
w książkach mieli okazję spotkać jedną z czołowych polskich pisarek Edytę 
Świętek. To jeszcze nie wszystko! Członkowie KGW mają już kolejne pomysły 
na organizację wydarzeń, które będą sprzyjały aktywizacji i integracji wszyst-
kich mieszkańców. Cieszymy się, że dzięki staraniom KGW w Gałęzowie-Kolonii 
Pierwszej, budynkowi świetlicy udało się przywrócić dawny blask.

Jeśli ktoś myśli, że życie KGW w ostatnim czasie kręciło się tylko wokół remon-
tu, to bardzo się myli. W tak zwanym międzyczasie zdobyli wyróżnienie w organi-
zowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Finale Konkursu 
„Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” 2022. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy 
dalszych sukcesów!

�� Teren przy 
Samorządowym 
Przedszkolu 
nr 1 w Bychawie 
stał się placem 
budowy. Słychać 
ruch ciężarówek, 
pracę koparki, 
pojawił się także 
wysoki żuraw, który 
pomoże w pracach 
budowlanych. 
Wszystko to wskazuje 
na to, że rozbudowa 
bychawskiego 
przedszkola nabiera 
rozpędu.

Trwa rozbudowa bychawskiego przedszkola
Inwestycja zakłada rozbudowę przed-
szkola o miejsca dla dodatkowych dzie-
ci – w sumie ma powstać sześć sal zaję-
ciowych z niezbędnymi pomieszczeniami 
sanitarnymi, technicznymi i komunika-
cyjnymi. Na parterze obiektu ma zostać 
zlokalizowany żłobek z pomieszczeniami 
towarzyszącymi.

Ponadto wybudowana ma zostać 
nowa klatka schodowa z windą i wen-
tylacja mechaniczna. Projekt zakłada 
także adaptację pomieszczeń na szat-
nię, jadalnię oraz kuchnię, a także wy-
konanie przyłączy zabezpieczających 
media. Inwestycja została dofinansowa-
na z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.

Na czas rozbudowy przedszkola wpro-
wadzono zmianę organizacji ruchu przy 
Urzędzie Miejskim w Bychawie (map-
ka). Wykonawca inwestycji zarezerwo-
wał część parkingu. Kierowców prosimy 
o wyrozumiałość.

Prace mają zakończyć 
się w 2023 roku.

�� Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Gminy 
Bychawa na lata 2022-2030
Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia 
projektu Strategii rozwoju Gminy Bychawa na 
lata 2022-2030 oraz umożliwienia mieszkańcom, 
instytucjom społecznym oraz podmiotom 
gospodarczym złożenia uwag dotyczących 
projektu Strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w terminie 5.08.2022 r. 
–  9.09.2022 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:
�» Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej 

gminy www.bychawa.pl lub dostępnego w formie papierowej w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie, w następujący sposób: 
�� w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1,  
23-100 Bychawa, poprzez złożenie ich w Punkcie Obsługi Interesanta lub 
w pokoju nr 10,
�� pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1,  
23-100 Bychawa (decyduje data wpływu do Urzędu),

�» Elektronicznie w następujący sposób: 
�� poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych, dostępny pod 
linkiem: //forms.gle/ySR83E8vmL2Bob7X6,
�� poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Bychawie 
mwnvu68515/Bychawa (decyduje data wpływu do Urzędu),
�� za pomocą poczty elektronicznej, na adres: um@bychawa.pl.
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w for-

mie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego 
powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Bychawy. 

                                                                                                                              

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

 

Operacja pod nazwą „Modernizacja Centrum Kultury Wiejskiej w Gałęzowie-Kolonii 
Pierwszej ”  

 

mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej poprzez utworzenie świetlicy 
wiejskiej stanowiącej miejsce spotkań dla społeczności lokalnej 

 

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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�� W niedzielne 
popołudnie 
3 lipca 2022 roku 
– malownicze 
otoczenie parku 
przy ul. 11 Listopada 
w Bychawie stało się 
miejscem Rodzinnego 
Pikniku „Powitanie 
Lata”.

Śmiało można powiedzieć, że lato powitaliśmy 
z przytupem! Na gości, którzy dopisali w zaskakują-
co dużej ilości, czekała cała gama atrakcji.

Wydarzenie rozpoczęły występy uczestników 
tegorocznych zajęć prowadzonych w Bychawskim 
Centrum Kultury. Następnie promowaliśmy czy-
telnictwo w ramach projektu „Biblioteka zawsze 
blisko”. Tradycyjnie nie zabrakło koncertów – na 
scenie wystąpili: Klub Seniora, Chór Simul Cantare, 
Męski Zespół Wokalny „Podkowiaki”. Ponadto naj-
młodsi mieli możliwość zabawy na dmuchańcach, 
uczestniczenia w warsztatach bębniarskich i ręko-
dzielniczych, czy chociażby pomalowania twarzy 
lub włosów na stoisku „Akademii Poziomkowej”. 

Piknik zakończyła zabawa taneczna z zespołem 
„Heaven”.

Organizację Rodzinnego Pikniku „Powitanie 
Lata” – za co serdecznie dziękujemy – wsparli:
�» Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Komunalnych w Bełżycach Sp. z o. o.
�» MAREC.PL Sklep Internetowy
�» PrzydaSie.pl
�» TOMAX Tartak Osowa
�» HAPPY S. C. R.KOŁACKI, Ł.CYRAN, A.CZYRAN

Rodzinny Piknik „Powitanie Lata” – relacja

�» BIEL-HYDRA Jolanta Bielecka
�» Restauracja U SASZY
�» BUDMAR Marek Pijas
�» GLOBAL Ubezpieczenia Krzysztof Szafranek
�» P. W. FAMI Michał Famielec
�» Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WAT 

Sp. z o. o.
�» LENART Hurtownia Elektryczna Wiesław Lenart
�» MAR-JOLA Mariola i Tomasz Widerlik
�» P. W. ADACHIP Dorota Dyś

�» CAR-GAZ I S. C. Magdalena Grodzińska-
Mazurek, Sławomir Mazurek
�» PRO-AGRO Jan Rząd Sp. j.
�» Piekarnia EMARK s. c. M. G. Juryccy
�» Palarnia Kawy BLUE ORCA CAFFEE
�» Dworek Jabłonna U BRACI MAZUR
�» P. H. U. PETRO-MART S. C. Magdalena Bancerz, 

Rafał Bancerz
�» PHU M. S. – Projekt Usługi Projektowe 

Sylwester Mituła
�» Tradycyjne Wędliny od Kuśmierza Leszek 

Kuśmierz
�» Gontarz Marcin NOWANET.PL Sp. z o. o.
�» EKOLAND Sp. z o. o.
�» BUDMIX Stefan Kurkowicz
�» TOM-CAR Tomasz Frączek
�» TARTAK GAŁĘZÓW Sławomir Korba
�» Sklepy spożywcze Rafał Poleszak
�» BADROS-BETON BYCHAWA
�» AUTO-MAR Andrzej Migryt
�» CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE KRYNIO 

Marcin Kryk
�» Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUELLA Jerzy 

Maciąg
�» AUTO GAZ Mariusz Grodziński Beata Grodzińska

�� Przygoda z kulturą – festiwal Singera
14-15 lipca br. w naszym 
mieście rozpoczęła się kolejna 
– XII już – edycja festiwalu 
„Śladami Singera”. To bardzo 
ważne przedsięwzięcie 
kulturalne realizowane jest 
od 2011 roku przez Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN” 
w Lublinie we współpracy 
z samorządami i instytucjami 
kultury Lubelszczyzny.

Inspiracją do jego powstania była twórczość Isaaca 
Bashevisa Singera (1904-1991), laureata literackiej 
Nagrody Nobla (1978). Opisywał on w niej barw-
ne obrazy życia dawnej społeczności żydowskiej 
z Bychawy i kilkudziesięciu innych miejscowości re-
gionu lubelskiego.

Każda odsłona festiwalu to okazja do fascy-
nującej artystycznej i edukacyjnej wyprawy 

w nieodległą przeszłość Bychawy i innych miast 
województwa.

W tegorocznej edycji – w jej pierwszym dniu 
– uczestnicy mogli obejrzeć dwa interesujące fil-
my prezentujące osobę-patrona festiwalu i do-
kumentalne spojrzenie na tę imprezę poprzez 
pryzmat współczesnej Polski oraz kontaktów 
polsko-żydowskich.

W finałowym dniu można było delektować się 
bardzo ekspresyjnym i refleksyjnym zarazem mo-
nodramem „Ostatni Demon” zagranym w mi-
strzowski sposób przez Witka Dąbrowskiego 
– aktora i zarazem dyrektora całego festiwalu. 
Tradycyjnie już fantastycznych wrażeń dostarczył 
wszystkim „Singerowcom” spektakl „Przyjaciele 
Sztukmistrza 2022”, w którym akrobatyczne, zręcz-
nościowe i muzyczne popisy dali artyści z Polski, 
Chile, Argentyny, Czech i Izraela. Bawili się wszy-
scy bez względu na wiek, dlatego tym gorętsze 
były podziękowania i słowa uznania dla kunsztu 
wykonawców.

Z całą pewnością tych, którzy zdecydowali się 
spędzić wolny czas z „Singerem” nie trzeba będzie 

namawiać do kolejnego spotkania. Zapraszamy też 
tych, którzy jeszcze nie zetknęli się z tym, jakże in-
teresującym wydarzeniem. Do zobaczenia za rok!

Janusz Urban

�� Kolejny piknik Sołtysów za nami!
„SMART VILLAGE” – NOWOCZESNA KONCEPCJA 
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH to nazwa konfe-
rencji, w której tak licznie uczestniczyli Sołtysi z tere-
nu powiatu lubelskiego. 3 lipca 2022 roku w Dworku 
Ola w miejscowości Jabłonna Majątek odbył się ko-
lejny, bo już IX Piknik Sołtysów.

Tym razem tematem przewodnim spotkania była 
wspomniana już wcześniej koncepcja nowoczesne-
go rozwoju obszarów wiejskich. Organizatorem wy-
darzenia była Lokalna Grupa Działania „Kraina wo-
kół Lublina”. Podczas spotkania bardzo szczegóło-
wo omówiony został, zalecany przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich partycy-
pacyjny plan wykorzystania lokalnych zasobów przy 
uwzględnieniu innowacyjnych rozwiązań wdrożo-
nych w różnych obszarach: innowacje społeczne, 
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze 
usług społecznych i ogólnodostępnej infrastruktu-
rze publicznej, usługach publicznych, sektorze go-
spodarczym. Rozwój obszarów wiejskich z wyko-
rzystaniem koncepcji Smart Wsi ma sprzyjać zrów-
noważonemu rozwojowi, a więc powstawaniu no-
wych miejsc pracy przy wykorzystaniu lokalnych 

zasobów. W drugiej części konferencji zrealizowane 
zostały warsztaty „Opracowanie koncepcji SMART 
VILLAGE wraz z utworzeniem makiety SMART 
WIOSKI”. Kilkunastoosobowe zespoły zaprojekto-
wały, a następnie wybudowały z drewnianych kloc-
ków „SMART WIOSKĘ”. Piknikowi towarzyszyła rów-
nież wystawa twórczości Sołtysek i Sołtysów. Swoje 
talenty zaprezentowali: p. B. Foc, p. E. Sprawka, 
p. J. Gołąb, p. E. Rębecka oraz p. J. Florek. Było co 

oglądać, poczytać, a także posłuchać! Spotkanie 
uświetnił bowiem, występ grupy Sołectw Song. 
Warto nadmienić, że pomysł zawiązania grupy śpie-
waczej pojawił się w głowach naszych sołtysów pod-
czas poprzedniego Pikniku Sołtysów – a że wszyscy 
wiemy, że nasi Sołtysi jak coś zaplanują to i zrealizu-
ją, to na efekty nie trzeba było długo czekać! Występ 
Sołectw Song wzbudził ogólny zachwyt, a artyści zo-
stali nagrodzeni ogromnymi brawami.
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�� Słowiańskie korzenie
Słowiańskie korzenie to pierwsza zrealizowana 

w ramach tego konkursu inicjatywa oddolna, która 
odbyła się 19 czerwca 2022 roku. Nieformalna grupa 
Bychawianie-Słowianie zorganizowała na wyspie nad 
bychawskim zalewem wydarzenie, które promowa-
ło dawną kulturę Słowian. Organizatorzy postawili 
na swobodny charakter imprezy – kojarzący się z let-
nim, rodzinnym wypoczynkiem na łonie natury. Na 
rozłożonych na trawie kocach znajdowały się punkty, 
na których odbywały się różnorodne warsztaty: wi-
cie tradycyjnych wianków, tworzenie lalek motanek, 
słowiańskie tatuaże z henny, prezentacja literatury 
z motywem słowiańskim, tradycyjne wykorzystanie 
ziół – spotkanie z zielarką. Punktem kulminacyjnym 
imprezy był koncert polskich pieśni tradycyjnych in 
crudo.

Matylda Graboś – opiekun grupy  
z ramienia biblioteki

�� Wkręcanie do śpiewu i czyta-
nia

„Wkręcanie do śpiewu i czytania” to również wyda-
rzenie, które odbyło się w ramach konkursu na inicja-
tywy lokalne mieszkańców Gminy Bychawa. Na wy-
darzenia zaprosiła nieformalna grupa Bychawianie, 
czyli grono ludzi z pasją do pożytecznego spędza-
nia czasu. 3 lipca 2022 roku, w parku za kościołem, 
inicjatorzy projektu wkręcali do czytania i śpie-
wu uczestników bychawskiego festynu „Rodzinny 
Piknik. Powitanie Lata”. Bychawianie zaprezento-
wali na scenie wybraną literaturę. Wystąpieniu to-
warzyszyły konkursy ze słodkimi nagrodami – wła-
snoręcznie wypiekanymi przez organizatorów cia-
steczkami o wdzięcznych nazwach: Całusy bibliote-
karza, Przysmaki mola książkowego oraz Ciasteczka 
bychawskie. W trakcie wspólnej zabawy można było 
obejrzeć wystawę pt. „Książka – dla każdego coś się 
znajdzie interesującego”.

Tydzień później grupa Bychawianie, wyje-
chała z promocją naszego miasta oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie do Białego Dunajca. 
10 i 11 lipca 2022 roku Bychawianie wkręcali do śpie-
wu i czytania tamtejszą społeczność. Grupy wokalne 
„Podkowiaki” oraz „Sołectw Song” – pod kierunkiem 
i przy akompaniamencie Marcina Mączki i Marcina 
Niedźwiedzia – wystąpiły z koncertem utworów 
ludowych z Lubelszczyzny, podczas Memoriału 
im. Stanisława Trebuni-Tutki „UJKA” – XIX Dunajeckie 
Granie Ludowego Klubu Sportowego „Biali” Biały 
Dunajec. Następnego dnia Bychawianie odwiedzi-
li Gminną Bibliotekę Publiczną im. Zofii Solarzowej 
w Białym Dunajcu, gdzie promowali czytelnictwo po-
przez wspólne zabawy z nagrodami i czytanie książek 
z najmłodszymi użytkownikami biblioteki.

Organizatorzy składają szczególne podziękowa-
nia Burmistrzowi Bychawy za objęcie wydarzenia 
patronatem.

�� Literackie Inspiracje 
Bychawskich Samorządowców

„Literackie inspiracje bychawskich samorządow-
ców” to kolejna inicjatywa wyłoniona w konkursie, 
realizowana przez grupę Bychawscy Samorządowcy. 
1 lipca 2022 roku na terenie ruin bychawskiego pa-
łacu organizatorzy wystawili inscenizację nadania 
Bychawie przywileju lokacyjnego. Scenkę uzupełnił 
opowieściami o barwnych kolejach losu Bychawy hi-
storyk, burmistrz miasta – Janusz Urban. Publiczność 
miała okazję zobaczyć na własne oczy, a także poznać 
historię Białej Damy vel Ewy Gałęzowskiej. Siłą wy-
obraźni można było się przenieść do czasów świet-
ności zamku, a wszystko to za sprawą przywołane-
go opisu z „Dziejów Bychawy”. Jednym z elementów 
tej inicjatywy był konkurs literacki na utwór o tema-
tyce regionalnej. Uczestnicy konkursu otrzymali dy-
plomy i symboliczne podarunki. Imprezę uświetniły 

koncerty Kapeli „Cyja” oraz grupy wokalnej „Sołectw 
Song” pod dyrekcją Marcina Mączki. Na zakończenie 
mile spędzonego popołudnia wszyscy zgromadzili się 
przy wspólnym ognisku.

Ewa Nieściór – opiekun grupy z ramienia biblioteki

�� Ekshibicjonizm pisarsko-czy-
telniczy

Kolejną inicjatywą lokalną zaproponowaną przez 
grupę Wesołe Pisarki jest projekt o intrygującej na-
zwie „Ekshibicjonizm pisarsko-czytelniczy”. 16-17 lip-
ca 2022 roku piętnastoosobowa grupa z Bychawy 
zawędrowała do Zamościa celem promocji miasta, 
czytelnictwa, a także zachęcenia do pisania. Wesołe 
Pisarki wraz z dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie – Barbarą Cywińską, odwiedziły 
Książnicę Zamojską, gdzie zostały przyjęte i oprowa-
dzone przez zastępcę dyrektora – Halinę Zielińską. 
Miłym aspektem spotkania było nawiązanie kontak-
tów pomiędzy bibliotekami. Kolejnym punktem wy-
jazdu był Rynek Wielki w Zamościu, gdzie odbywał 
się Festiwal EUROFOLK. Wesołe Pisarki z Bychawy 
zrealizowały szaloną akcję w stylu performance. 
Poza promocją publikacji o Bychawie, a także twór-
czości bychawskiej pisarki Jadwigi Grzesiak oraz za-
przyjaźnionej z biblioteką lubelskiej pisarki Moniki 
A. Oleksy, organizatorki przeprowadziły akcję na 
rzecz promocji czytelnictwa. Ucharakteryzowane 
i ubrane w kolorowe pelerynki, na których wypisa-
ne były hasła promujące różne rodzaje literatury, 
Wesołe Pisarki udały się w tłum nawołując do czy-
telnictwa. Na drugi dzień, w ramach realizowanego 
projektu, uczestnicy pod opieką przewodnika, ruszyli 
na spacer po Zamościu, poznając jego historię i naj-
ciekawsze miejsca.

Po wakacjach Wesołe Pisarki podobną akcję prze-
prowadzą w Bychawie.

Danuta Hanaj – lider grupy Wesołe Pisarki
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�� Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie 
udowadnia, że zawsze 
jest blisko Czytelnika 
i że czytać można 
na wiele różnych 
sposobów. A przede 
wszystkim, że warto 
i trzeba czytać oraz 
że warto biblioteki 
odwiedzać bo są to 
miejsca, w których się 
nie tylko wypożycza 
książki, ale także 
realizuje ciekawe 
pomysły!

Grono Bychawskich Amba-
sadorów Czytelnictwa rośnie 
w siłę!

�� Hard Reset
3 czerwca 2022 roku do grona Bychawskich 

Ambasadorów Czytelnictwa dołączył bychawski 
sklep komputerowy Hard Reset. Inauguracja part-
nerstwa na rzecz promocji czytelnictwa wśród 
mieszkańców Gminy Bychawa odbyła się w ogro-
dzie przed sklepem, do którego zaprosił gospodarz 
wydarzenia – Paweł Graboś. Gościem specjalnym 
był książę komedii kryminalnych – Alek Rogoziński. 
Podczas kilkugodzinnego spotkania pisarz skradł 
serca publiczności poczuciem humoru i swobodą 
z jaką nawiązywał kontakt ze słuchaczami. Świeżo 
upieczony ambasador przygotował dla swoich go-
ści kryminalną oprawę imprezy – scenkę z miejsca 
zbrodni. Niespodzianką okazała się obecność Anny 
Matusiak-Rześniowieckiej – dziennikarki, autorki 
poruszającej powieści „Kiedy się pojawiłeś” oraz 
Pawła Płaczka – asystenta naszego gościa, któ-
ry w wolnych chwilach tworzy apetyczne książki: 
„Warszawa da się zjeść” oraz „Domowa Piekarnia”.

�� Centrum Kultury 
w Gałęzów-Kolonii Pierwszej

6 lipca 2022 roku odbyła się, kolejna już, uroczy-
sta inauguracja partnerstwa na rzecz rozwoju czy-
telnictwa: „Bychawski Ambasador Czytelnictwa”. 

Wydarzenie odbywa się w ramach realizowane-
go przez naszą bibliotekę projektu „Biblioteka za-
wsze blisko!”. Tym razem do grona Bychawskich 
Ambasadorów Czytelnictwa dołączyło nowo po-
wstałe Centrum Kultury w Gałęzowie-Kolonii 
Pierwszej, a unikatową Biblioteczkę Ambasadora 
przyjęły na swoje ręce główne organizatorki impre-
zy: pani Marta Ciechońska – przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich Gałęzów-Kolonia Pierwsza 
oraz miejscowa pani sołtys – Urszula Daśko. 
Gościem specjalnym wydarzenia była pisarka, au-
torka sag i powieści obyczajowych Edyta Świętek. 
Sympatyczną rozmowę z gościem przeprowadzi-
ła Magdalena Kostruba – zauroczona twórczością 
pisarki zastępca burmistrza Bychawy. Na zakoń-
czenie wieczoru, dla zgromadzonych licznie gości, 
zaśpiewała żeńska grupa wokalna „Sołectw Song”, 
pod kierunkiem i przy akompaniamencie Marcina 
Mączki – instruktora muzyki z BCK. Dziękujemy 
organizatorkom – wspieranym przez panie z KGW 
oraz miejscową społeczność – za stworzenie fan-
tastycznego klimatu wydarzenia, a także cudowny, 
regionalny poczęstunek dla przybyłych gości.

Matylda Graboś

Konkurs na inicjatywy lokalne 
mieszkańców Gminy Bychawa

Jednym z elementów programu „Biblioteka za-
wsze blisko”, który realizujemy od 2021 roku w ra-
mach programu BLISKO, jest konkurs na inicjatywy 
lokalne mieszkańców Gminy Bychawa. Do konkursu 
zgłoszono pięć inicjatyw.

Biblioteka zawsze blisko! Takie są fakty!

�� Otwarte serca Czytelników
Cieszy nas ogromnie gdy Czytelnicy przychodzą 
z pomysłami, które chcą wcielać w życie wspólnie 
z nami lub gdy zwyczajnie chcą pomóc w realiza-
cji jakiegoś działania. Wojna na Ukrainie wyzwoli-
ła w ludziach ogromne pokłady empatii, potrzebę 
pomagania.

Nasza wolontariuszka Dorota Szczepańska pod-
czas rutynowej wymiany książek napomknęła: 
„Jest kilka osób z Ukrainy, które chciałyby się uczyć 
polskiego”. „No to szukamy kogoś, kto mógłby 
poprowadzić taki szybki kurs” – wykrzyknęłyśmy 
prawie chórem. „No przecież ja mogę!” – odpo-
wiedziała z oburzeniem Dorota. No i się zaczęło. 
Chętnych było tyle, że musieliśmy utworzyć dwie 
grupy. Po kilku dniach zgłosił się do nas Łukasz 
Grzesiak, anglista z uprawnieniami do nauki języka 
polskiego jako obcego. Ze znalezieniem chętnych 
do nauki nie było problemu. Zadanie nie było ła-
twe. Uczniowie byli w różnym wieku, część znała 

kilka polskich słów i, co było dużym ułatwieniem, 
co nieco rozumiała po polsku, pozostali zaczynali 
od podstaw. Lektor Łukasz radził sobie z tymi wy-
zwaniami doskonale. Równolegle Polacy uczyli się 
ukraińskiego. Anna Vovchanska, studentka polo-
nistyki na KUL-u przyjeżdżała z Lublina żeby uczyć 
bychawian swojego języka. Chociaż Ania oba języki 
uważa za swoje. Jej babcia była Polką, także pol-
skość Ania ma we krwi. Językowa przygoda w bi-
bliotece trwała od lutego do czerwca. Przez ten 
czas mnóstwo osób obu narodowości przekraczało 
progi biblioteki w poszukiwaniu pomocy w oswaja-
niu języków: ukraińskiego i polskiego.

Z serca dziękujemy wolontariuszom: Ani, 
Dorocie i Łukaszowi, którzy poświęcając swój czas 
dzielili się wiedzą z potrzebującymi.

Barbara Cywińska – dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
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�� Potencjał i kierunki 
rozwoju gminy 
Bychawa

21 lipca 2022 roku w Bychawskim Centrum Kultury od-
było się spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowa-
nia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina 
wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2023-2027.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, sołtysi, przedsiębiorcy oraz 
przedstawiciele sektora samorządowego z burmistrzem 
Bychawy Januszem Urbanem. Podczas spotkania doko-
nano analizy potrzeb rozwojowych oraz potencjału ob-
szaru gminy Bychawa w odniesieniu do całego obsza-
ru LGD „Kraina wokół Lublina”. Dyskutowano nad kie-
runkami rozwoju obszaru objętego LGD „Kraina wokół 
Lublina” oraz zakresami tematycznymi szczególnie istot-
nymi w podejściu LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, 
środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz tworze-
nie partnerstw w realizacji LSR.

Uczestnicy spotkania jako potencjał gminy Bychawa, 
który należy wykorzystać przy planowaniu kierunków 
rozwoju obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” uznali mię-
dzy innymi aktywność organizacji pozarządowych, po-
łożenie w bliskiej odległości od trasy S19 oraz stolicy 
regionu – Lublina. Z dyskusji wynikało również, że kie-
runki rozwoju oraz planowane w ramach LSR wsparcie 
powinno być skierowane na rozwój przedsiębiorczości, 
z uwzględnieniem sprzedaży bezpośredniej i rolnicze-
go handlu detalicznego, zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców, działania proekologiczne oraz rozwój ży-
cia kulturalnego.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem od-
dolnie tworzonym przez lokalną społeczność (z uwzględ-
nieniem sektora społecznego, gospodarczego i publicz-
nego) dla danego obszaru wiejskiego, określającym 
kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowadzonej 
diagnozy obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb. 
Opracowanie Lokalnej Strategia Rozwoju pozwoli na 
ubieganie się o środki finansowe na realizację lokalnych 
przedsięwzięć przez mieszkańców obszaru LGD „Kraina 
wokół Lublina” w ramach inicjatywy LEADER w perspek-
tywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. 
W ramach kolejnych etapów prac nad LSR planowane są 
spotkania, badania ankietowe oraz inne formy konsulta-
cji z mieszkańcami. Szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie www.krainawokollublina.pl w zakładce „LSR 
2021-2027”. Planuje się, że dokument zostanie ukończo-
ny do końca listopada bieżącego roku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowa-
nie i aktywny udział w spotkaniu.

Małgorzata Olechowska
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�� Nazywam się Jan 
Florek. Od urodzenia 
mieszkam w Woli 
Gałęzowskiej. Jestem 
emerytem, ojcem 
i dziadkiem. Do 
osiągnięcia emerytury 
pracowałem 
zawodowo.

Od 1990 roku nieprzerwanie pełnię funkcję soł-
tysa Woli Gałęzowskiej. Sołtysem zostałem przez 
przypadek, po rezygnacji poprzedniego sołtysa. 
Polubiłem tą społeczną pracę. Każdego dnia sta-
ram się służyć mieszkańcom.

Interesuję się wszystkim tym, co upiększa 
rodzinne domostwo – przyjemnie jest usiąść 

w ładnym otoczeniu. W wolnych chwilach wy-
konuję rzeźby i figury ogrodowe z różnych ma-
teriałów, m.in. z drewna lub z zużytych opon 
– jest to swojego rodzaju recykling. Wspólnie 
z żoną Bernardetą dbamy również o rośliny ro-
snące w przydomowym ogródku. Ponadto co 
roku uczestniczę w pracach przy wiciu wieńca 
dożynkowego.

Jan Florek

twórczość mieszkańców

Jan Florek – przyjemnie jest usiąść w ładnym otoczeniu

dzieci była przejażdżka motocyklem z koszem. 
Dorośli – szczególnie męska część publiczności – 
też mieli co podziwiać. „Motopodkowa” nie tylko 
jeździ, oni również pomagają chorym dzieciom, 
udzielają się charytatywne. Wielki szacunek za pa-
sję i ogromne serce!

Dla dzieci mieliśmy jeszcze kilka atrakcji: dmu-
chaną zjeżdżalnię, wyplatanie warkoczyków, ma-
lowanie włosów i tatuaże. KGW ze Starej Wsi 
Trzeciej „TRÓJECZKA” serwowało darmowy po-
pcorn – za co bardzo dziękujemy. Przedstawiciele 
naszego KGW rozdawali dzieciom watę cukrową. 
Przygotowaliśmy dla wszystkich poczęstunek i kieł-
baski z grilla. KGW z Tarnawki Drugiej przygotowało 
swoje stoisko, na którym można było zakupić same 
pyszności – pierwszym co rzucało się w oczy były 
przepiękne lizaki, które zniknęły w okamgnieniu. 
Dodatkowo Iwona Adamska wystawiła się z pro-
duktami kosmetycznymi, które cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem.

Kolejną ciekawostką okazał się pokaz ratownic-
twa przygotowany przez naszą OSP. W pierwszej 
kolejności zawyła syrenka – wszyscy chcieli zoba-
czyć co się dzieje. Po chwili wóz strażacki wyjechał 
na sygnale do zaaranżowanej akcji, w której poka-
zali jak ratują osobę poszkodowaną w wypadku sa-
mochodowym. Zainteresowanie było ogromne.

Po takich emocjach wszystkich ukoił piękny wy-
stęp naszych „Słowianek”. W trakcie koncertu za-
częły się pierwsze tańce. Potem, do późnych godzin 
nocnych, muzykę zapewnił nam Rafał Rozwałka.

Mamy nadzieję, że bawiliście się dobrze. 
Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Bardzo 
dziękujemy Piekarni Mega za pieczywo; Piekarni 
Emark za chleb żytni do smalczyku; KGW ze Starej 
Wsi Trzeciej za darmowy popcorn; KGW ze Starej 
Wsi Pierwszej za ciasto i lody; BSKA z Bychawy za 
ciasto; naszym strażakom za ogromną pomoc w or-
ganizacji. Ja osobiście dziękuję naszemu KGW.

Teresa Sadło
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Starej Wsi Drugiej  „TRZY KŁOSY”

�� Starowiejski Festyn Rodzinny – relacja
W niedzielne popołudnie, 
17 lipca 2022 roku, Koło 
Gospodyń Wiejskich „TRZY 
KŁOSY” ze Starej Wsi Drugiej 
zorganizowało Festyn 
Rodzinny. Wydarzenie odbyło 
się w remizie OSP Starej Wsi 
Drugiej.

Nasze KGW w Starej Wsi Drugiej „TRZY KŁOSY” 
otrzymało dotację z projektu „Odkręć ko-
rek” finansowanego przez Narodowy Instytut 
Wolności, ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 
Głównym celem był zakup pojemnika „Serce na 
nakrętki”, maszyny do waty cukrowej oraz ter-
mosów i garnków.

Po przywitaniu gości, opowiedzieliśmy o pro-
jekcie i o tym czym zajmuje się nasze KGW. W ra-
mach projektu przygotowaliśmy wystawę prac 
rękodzieła z Polski i Ukrainy. Zaprezentowaliśmy 
ukraińską bluzkę z kwiatowym haftem, dwa ob-
razy malowane przez Yelyzavete – dziewczynka 
wraz z resztą rodziny mieszka na Olszowcu i prze-
pięknie maluje, a ma dopiero 14 lat. Yelyzaveta 
Przybyła do Polski z Kijowa. Zaprezentowaliśmy 
kilka zdjęć charakteryzujących ukraińskie ręko-
dzieło. Zaprezentowane polskie prace to doro-
bek własny naszego KGW: szydełkowe serwetki, 

gwiazdki, bombki, obrazy wykonane haftem 
krzyżykowym, papierowa wiklina, poduszki, tor-
by, świąteczne ozdoby.

Po części oficjalnej czas umilił występ tań-
ca towarzyskiego wykonany przez uczniów na-
szej szkoły podstawowej. Zatańczyli Klaudia 
Jarzyna i Sebastian Kasperek – tańca uczą się  
w TOP-ART. Występ był tak piękny, aż niektó-
rym łezka w oku zakręciła się ze wzruszenia. 
Dodajmy, że tancerze mają po 6 lat – tym więk-
sze brawa dla nich.

Następną atrakcją naszego festynu był Rafał 
Bancerz, który przygotował pokaz na żywo –
rzeźbił w drewnie piłą spalinową. Swoim wystę-
pem zaciekawił wiele osób. Można było również 
podziwiać wystawę jego wcześniejszych prac. 
W trakcie pokazu Rafał wykonał choinkę, którą 
zostawił nam w prezencie – od razu pojawił się 
pomysł, że zostanie ona przekazana na licytację.

Na festyn dotarł także Klub Motocyklowy 
z Bychawy „Motopodkowa”. Niezłą frajdą dla 
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�� Ogólnopolski 
Turniej Tańca 
Towarzyskiego 
o Puchar Burmistrza 
Bychawy „TOP-ART 
2022”

W sobotę 11 czerwca 2022 roku w hali sportowej 
Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
w Bychawie odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Bychawy „TOP-
ART 2022”.

Organizatorami wydarzenia była Szkoła 
Tańca TOP-ART Lublin, Okręg Lubelski Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego, Polskie Towarzystwo 
Taneczne. Turniej został podzielony na cztery bloki 
taneczne – uwzględniono kategorie wiekowe oraz 
klasy taneczne. Tancerzy oceniała dziesięcioosobo-
wa komisja sędziowska z całej Polski.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem 
Honorowym Burmistrza Bychawy.

brzmienie zespołu, a proponowane przez niego 
utwory na stałe weszły do naszego repertuaru. 
Kochał scenę i należy powiedzieć, że była to mi-
łość odwzajemniona. Jego temperament, radosne 
usposobienie i uśmiech sprawiały, że każdy występ 
zapadał w pamięci.

Drogi Panie Zygmuncie, mój starszy Kolego, od-
szedłeś, tak nagle i niespodziewanie, a zarazem 
pięknie i szlachetnie. Jeszcze w dzień poprzedzają-
cy Twoje odejście, swoim talentem oraz niezwykłą 
sceniczną charyzmą czarowałeś bychawską publicz-
ność. Byłeś tego dnia szczęśliwy u boku żony i syna 
z rodziną. Paradoksalnie, można więc powiedzieć, 

że Twoje rozstanie z nami odbyło się ze śpiewem 
na ustach, ze śpiewem, który tak bardzo kochałeś.

Dzisiaj wciąż odczuwamy wielki smutek, a puste 
miejsce w męskim szeregu oraz brak Twojego moc-
nego i zarazem aksamitnego głosu, przypomina, jak 
wielkim byłeś dla nas wparciem. Ja zaś odczuwam 
tę stratę w sposób szczególny, gdyż trudno jest mi 
się pogodzić z tym, że już więcej wspólnie nie za-
śpiewamy. Brak mi będzie także naszych męskich 
pogawędek, w których to dzieliłeś się swym bo-
gatym życiowym doświadczeniem, udzielając przy 
tym cennych koleżeńskich rad. Wierzę jednak, że 
kiedyś, tam w domu Ojca, będziemy radować się 
wiecznie. Niejednokrotnie tematy te razem poru-
szaliśmy, a nadzieja życia wiecznego była w Twoich 
słowach niezwykle żywa. Byłeś osobą szczerze wie-
rzącą, a swą ufność pokładałeś w Bogu. W jednej 
z takich rozmów mówiłeś, że nie chciałbyś, by na 
Twoim pogrzebie płakano, bo przecież idziemy na 
spotkanie z Dobrym Ojcem. Pragnąłeś również, 
by na Twej uroczystości pogrzebowej zagrano na 
trąbce. W tym miejscu chciałbym więc z serca po-
dziękować Panu Dariuszowi Lewandowskiemu za 
ten przepiękny akcent muzyczny podczas Mszy 
Świętej pogrzebowej oraz na cmentarzu, będący 

zarazem spełnieniem woli zmarłego. Na ceremo-
nii pogrzebowej nie mogło również zabraknąć śpie-
wu. Dziękuję zatem chórowi Simul Cantare oraz 
Męskiemu Zespołowi Wokalnemu PODKOWIAKI.

Drogi Zygmuncie, nie sądziłem tylko, że tak szyb-
ko przyjdzie mi, tam w kościele, o tym wszyst-
kim mówić, a teraz pisać to krótkie wspomnienie 
o Tobie. Postanowiłem jednak podzielić się tym 
słowem również z tymi, których zabrakło na uro-
czystości pogrzebowej, a których znałeś, i którzy 
również Cię znali i darzyli sympatią. Często wspo-
minałeś o swej kilkudziesięcioletniej przygodzie 
w zespołach muzycznych. Na iluż to uroczysto-
ściach weselnych zabawiałeś gości, sprawiając 
im radość, czyniąc te chwile niezapomnianymi... 
Dzisiaj ci ludzie, często po kilku dekadach, pamięta-
ją Cię i z wielkim sentymentem wspominają tamte 
dni. Powtarzałeś niejednokrotnie, żywiąc zarazem 
nadzieję, że nie umrzemy dopóty, dopóki będziemy 
żyć w ludzkiej pamięci i wspomnieniach.

Kochałeś Boga, kochałeś Rodzinę, kochałeś życie 
i potrafiłeś się nim cieszyć.

Spoczywaj w pokoju.
Marcin Mączka

�� W niedzielę 12 czerwca 
2022 roku na 
Stadionie Miejskim 
w Bychawie odbyły się 
Międzygminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze.

W zawodach wzięły udział 32 drużyny OSP z gmin: 
Bychawa, Jabłonna, Krzczonów i Strzyżewice. 
Gminę Bychawa reprezentowało 9 drużyn męskich 
i 1 żeńska – OSP Olszowiec.

Coroczne zawody w sportach pożarniczych mają 
na celu promować działalność Ochotniczych Straży 
Pożarnych i zdrową rywalizację. Jest to także po-
kaz umiejętności strażackich, jak również przegląd 
sprzętowo-mundurowy naszych jednostek.

Drużyny z terenu gminy Bychawa zaciekle wal-
czyły o jak najlepsze wyniki. Na klasyfikację końco-
wą złożyły się wyniki z dwóch konkurencji. Pierwszą 
konkurencją była sztafeta pożarnicza, w której na 
czoło wysunęła się OSP Wola Gałęzowska. Drugą 
konkurencją – koronną dla tych zawodów – było 
ćwiczenie bojowe.

Po podsumowaniu wszystkich wyników oraz 
punktów karnych rywalizacja zakończyła się 

zwycięstwem OSP Olszowiec, drugie miejsce za-
jęła OSP Zaraszów-Kolonia, trzecie – OSP Wola 
Gałęzowska.

Dalsze miejsca zajęły drużyny: OSP Bychawka 
Pierwsza, OSP Stara Wieś Trzecia, OSP Gałęzów, 
OSP Gałęzów-Kolonia Druga, OSP Stara Wieś 
Druga, OSP Bychawka Druga. Pochwały dla jedynej 
drużyny żeńskiej z Olszowca.

Za zajęcie czołowych miejsc drużyny otrzymały 
nagrody i wyróżnienia z rąk przedstawicieli władz 
Gminy Bychawa i zarządu OSP RP w Bychawie. 

Strażacy OSP rywalizowali na bychawskim stadionie

Jednostka OSP Bychawka Pierwsza otrzymała po-
chwałę za przygotowanie musztry.

Zawody były bacznie obserwowane i sędziowane 
przez strażaków z miejscowej Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej w Bychawie, a nad zdrowiem zawodników 
i uczestników całej imprezy czuwali ratownicy z po-
gotowia ratunkowego.

�� W niedzielę 26 
czerwca 2022 roku na 
Stadionie Miejskim 
w Bychawie odbyły się 
XII Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze 
jednostek OSP z terenu 
powiatu lubelskiego.

W rywalizacji udział wzięło 16 drużyn męskich 
i 5 kobiecych. Na zawody złożyły się trzy konkuren-
cje: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, ćwi-
czenia bojowe oraz musztra. Gminę Bychawa repre-
zentowała OSP Olszowiec – drużyna kobieca i męska.
Pomimo upalnej pogody uczestnikom zawodów do-
pisywały humory, a rywalizacji towarzyszyły ogrom-
ne emocje. Naszym reprezentantom nie udało się za-
jąć miejsc na podium – mimo uzyskania dobrych wy-
ników. Należy zaznaczyć, że drużyna kobieca z OSP 
Olszowiec uzyskała najlepszy wynik z musztry (100 
punktów!) i uzyskała tytuł Mistrza Musztry.  

�� Piknik strzelecki – relacja
29 maja 2022 roku Klub Strzelecki „Szwadron” – LOK 
Bychawa zorganizował kolejny otwarty piknik strze-
lecki, będący odpowiedzią na coraz większe zainte-
resowanie okolicznych mieszkańców ogólnopojętym 
strzelectwem.
Ta coraz bardziej popularna forma spędzania aktyw-
ności znalazła uznanie wśród członków bychawskiego 
stowarzyszenia, którzy wyszli naprzeciw wszyst-
kim entuzjastom oraz innym zainteresowanym bro-
nią palną. Każdy mógł wziąć udział w turniejowych 
zmaganiach lub po prostu aktywnie spędzić czas na 
wspólnym strzelaniu ze znajomymi czy członkami 
rodziny.

Dopisała duża frekwencja, zwłaszcza wśród dzie-
ci i młodzieży, którzy pod okiem specjalistów oraz 
uprawnionych członków klubu „Szwadron” mogli 
przejść szkolenie oraz bezpiecznie strzelać z wielu 
ciekawych egzemplarzy broni palnej. Ta forma spę-
dzania czasu ewidentnie okazała się być ciekawym 
doświadczeniem, a dla niektórych początkiem nowej 
pasji.

Całe wydarzenie dopełnił bufet z poczęstunkiem 
w formie grilla. W przerwie między strzelaniem stał 
się on miejscem, gdzie przy wspólnym posiłku moż-
na było wymienić doświadczenia oraz swoje odczu-
cia związane ze strzelectwem. Po zakończeniu całego 
pikniku jeszcze długo można było poczuć zapach pro-
chu. Zadowolone twarze wszystkich uczestników tyl-
ko potwierdziły, że Klub Strzelecki „Szwadron” z po-
wodzeniem realizuje swoją misję – popularyzowanie, 
organizowanie i stwarzanie warunków do uprawia-
nia strzelectwa sportowego oraz zrzeszanie kolek-
cjonerów broni.

Wojciech Wójcik
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�� Pożegnanie śp. 
Zygmunta Korby
W dniu 7 lipca 2022 roku 
w kościele parafialnym 
w Bychawie odbyła się Msza 
Święta pogrzebowa śp. 
Zygmunta Korby. 

Uroczystość smutna i dla większości zgromadzo-
nych do głębi bolesna, zarazem jednak bardzo re-
fleksyjna i w swej istocie duchowo piękna, jak na 
ceremonię pogrzebową człowieka, tak wielce roz-
kochanego w śpiewie i muzyce.

W tym miejscu pragnąłbym jednakże skupić się 
na wspomnieniach związanych ze śp. Zygmuntem 
i w imieniu własnym oraz członków Męskiego 
Zespołu Wokalnego PODKOWIAKI, powiedzieć kil-
ka szczerych słów o zmarłym Koledze. Drogi nasze 
na dobre złączyły się przed niespełna pięcioma 
laty, gdy powstał zespół PODKOWIAKI, choć wtedy 
jeszcze tak się nie nazywał, do którego to zespołu, 
po pewnym czasie dołączył Zygmunt Korba. Bogate 
doświadczenie muzyczne, wrażliwość i zarazem 
ogromna muzykalność śp. Zygmunta ubogaciły 
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�� Konferencja „Majowe rocznice historyczne” 
 – Marysin, 22 maja 2022 r.
W stodole znów zrobiło 
się gwarno. Gospodarze 
z Marysina zorganizowali 
kolejną z cyklu imprez w Klubie 
Stódoła, zaplanowanych na 
ten rok. Temat konferencji, 
„Majowe rocznice” należy 
traktować umownie, gdyż 
historia nasza jest tak bogata 
i ciekawa, że wystarczy wybrać 
z kalendarza jeden dowolny 
dzień i spokojnie można by 
debatować nawet kilka dni, do 
końca nie wyczerpując tematu. 
Ważnym atutem konferencji 
był udział wielu interesujących 
prelegentów.

Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz M. Płużański 
– dziennikarz radiowy i telewizyjny z Warszawy. 
Mówca w pierwszej części swego wystąpienia 
skupił się na postaci rotmistrza Pileckiego. Na ko-
niec przedstawił pokutujący tu i ówdzie, dosyć 
osobliwy pogląd na przyjaciół i wrogów Polski 

oraz na symbole komunistyczne istniejące jeszcze 
w krajobrazie, tj. w architekturze, sztuce, na pla-
cach i nekropoliach. Zaproponował swój pomysł 
na rozwiązanie problemu.

Po nim wystąpił Jacek Karczewski – twór-
ca Muzeum Wyklętych w Ostrołęce. Tematem 
jego wypowiedzi była konspiracja na Mazowszu. 
Opisał mniej znane szerszemu ogółowi epizody 
i postaci.

Następnie głos zabrał Jarosław Wróblewski 
– pracownik Muzeum na Rakowieckiej 
w Warszawie, autor książki pt. Rotmistrz, w któ-
rej zawarł wyczerpujące kompendium wiedzy 
o rodzie Pileckich. Rozpoczął od projekcji filmu 
„Katyński Marsz Cieni”, którego jest organizato-
rem. Odbywa się on corocznie w kwietniu w sto-
licy, a od niedawna również w innych miastach 
kraju. Mówił skąd wziął się pomysł na jego po-
wołanie, kto w nim uczestniczy i jaka panuje tam 
atmosfera.

W dalszej części głos zabrał stały bywalec sto-
doły dr hab. Piotr Gawryszczak. Mówił o bitwie 
pod Monte Cassino, wyświetlał filmy i slajdy, jak 
zwykle zaimponował ogromną wiedzą.

Prelekcje zakończył 96-letni kapitan Edmund 
Brożek ps. „Jeleń” – żołnierz AK rejonu Włodawa. 
Przygotował patriotyczny wiersz, żałował tylko, 
że nie wziął instrumentu, jest bowiem wziętym 

skrzypkiem. Do Klubu Stódoła przybył w mundu-
rze oficera Wojska Polskiego.

W konferencji uczestniczyli również: proku-
rator Witkowski z Lublina, zapowiedział wizytę 
w stodole na wrzesień z okazji promocji swojej 
nowej książki, delegacja stowarzyszenia „Odra 
Niemen” – oddział Lublin, fundacja „Otaczaj 
Blaskiem” z jej prezesem Pawłem Falickim – 
współzałożycielem Solidarności Walczącej, OHP 
– oddział Lublin, stowarzyszenie WIN z Krakowa, 
Rajd katyński, Janusz Hanas z lubelskiej wytwór-
ni filmowej (nakręcił reportaż z wydarzenia, do 
obejrzenia na stronie Wytwórni). GRH im. Płk. 
Tadeusza Zieleniewskiego reprezentował jej do-
wódca – Mirosław Wielgus. Jak zwykle, byli też 
starzy przyjaciele i nowi fani „Klubu Stódoła”. 
Zwyczajowo na zakończenie była możliwość po-
dyskutowania z prelegentami, dopytania o szcze-
góły i zawarcia nowych znajomości. Organizatorzy 
przygotowali literaturę do rozdania o tematyce 
historycznej, wydawanej przez IPN. Można było 
zakupić książki przywiezione przez prelegentów.

Wydarzenie udokumentował fotograficznie 
Roman Rusinek – bychawski fotograf.

grhzieleniewski

�� Co słychać w bychawskim  ŚDS?

Na sportowo w ŚDS
W czwartek 14 lipca 2022 roku odbyło się wyjście na stadion sportowy 

w Bychawie. W okresie letnim często organizowane są zajęcia sportowo-rekre-
acyjne w terenie, w których udział biorą uczestnicy wraz z kadrą terapeutycz-
ną Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie. Zajęcia sportowo-rekre-
acyjne są okazją do uaktywnienia osób niepełnosprawnych. Podczas tych spo-
tkań uczestnicy biorą udział w różnych grach i zabawach sportowych na świe-
żym powietrzu, takich jak: siatkówka, piłka nożna, gra w badmintona, rzut do 
celu, jazda na rowerze oraz inne. Zajęcia ruchowe mają nie tylko dobry wpływ 
na poprawę kondycji fizycznej, ale także pozytywnie wpływają na integrację 
uczestników. Grupowe zajęcia sportowe służą rozwijaniu umiejętności zdrowej 
rywalizacji oraz zachęcają do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Iwona Kurlej

Z odwiedzinami w Janowie Lubelskim
20 lipca 2022 roku byliśmy gośćmi na imprezie plenerowej pt. „Łabędzi lot” 

organizowanej przez ŚDS w Janowie Lubelskim. Spotkanie odbyło się w pięknych 
okolicznościach przyrody na terenie Zalewu Janowskiego. Poznaliśmy legendę 
o zalewie i łabędziach, we współpracy z grupami z innych ŚDS połączyliśmy 

w całość wspaniały obraz łabędzia. W programie były podchody, poszukiwanie 
skarbów, kino oraz pływanie motorówką po zalewie. Nad bezpieczeństwem im-
prezy czuwała grupa WOPR.

Ewelina Kryk

Z wizytą w bajkowym ogrodzie
Na zakończenie sezonu przedurlopowego odbyło się wyjście do Ogrodu 

Państwa Ewy i Krzysztofa mieszkańców Bychawy. Miejsce stworzone przez wła-
ścicieli zachwyca od pierwszego kroku. Ogród wypełniony jest gęstwiną kolo-
rowych i pachnących kwiatów. Urzekły nas nie tylko przepiękne rośliny, krzewy 
i stare stuletnie drzewa, a także samodzielnie wykonane dekoracje, co tworzy 
klimat niemalże jak w bajce. Właścicielka pięknie opowiadała o swojej pasji, 
którą tworzyła przez 16 lat. Nasi uczestnicy byli bardzo zachwyceni niepowta-
rzalnym charakterem i zaczarowaną magią ogrodu. Serdecznie dziękujemy go-
spodarzom ogrodu za możliwość podziwiania tego pięknego miejsca.

Bożena Niedźwiadek
Renata Krusińska

Zawodniczka UKP Bychawa Łucja Frączek trzykrotną finalistką 
Mistrzostw Polski!
�� 7-10 lipca 2022 roku 
w Olsztynie na pływali 
olimpijskiej obyły się 
Mistrzostwa Polski Juniorów 
14-letnich w pływaniu. 
W zawodach wystartowało 
aż 590 zawodników 
i zawodniczek ze 177 klubów 
z całej Polski – w tym nasza 
zawodniczka reprezentująca 
Uczniowski Klub Pływacki 
Bychawa.

Łucja jest pierwszą bychawianką oraz zawod-
niczką naszego klubu, która wystartowała 
w Mistrzostwach Polski w pływaniu. Jako de-
biutantka zaprezentowała się z wyśmienitej 
strony – choć towarzyszyły jej ogromne emo-
cje, poradziła sobie rewelacyjnie.

Każdego dnia, w którym stratowała dosta-
wała się do finału B na dystansach 50 m (12 
miejsce w Polsce), 100 m (14 miejsce w Polsce) 
oraz 200 m stylem grzbietowym (12 miejsce 
w Polsce) – zawodnicy w tym finale rywalizują 
od 11 do 20 miejsca w Polsce!

Nasza zawodniczka podczas zawodów za-
prezentowała znakomitą formę, co zaprocen-
towało udziałem Łucji aż w trzech finałach. 
Swoje rezultaty poprawiała ze startu na start:

�» 200 m stylem grzbietowym eliminacje 
(2:38.36) awans do finału B (12 miejsce 
w Polsce, czas 2:34.43)
�» 50 m stylem grzbietowym eliminacje 

(0:32.89) awans do finału B (12 miejsce 
w Polsce, czas 0:32.78)
�» 100 m stylem grzbietowym eliminacje 

(1:11.41) awans do finału B (14 miejsce 
w Polsce, czas 1:11.17).
Jako trener jestem bardzo dumny z osiągnięć 

Łucji, dzięki ciężkiej pracy wykonywanej co-
dziennie na treningach może pochwalić się tak 
wielkim sukcesem! Życzę dalszych sukcesów 
i jeszcze lepszych wyników podczas Zimowych 
Mistrzostw Polski Juniorów 14-letnich, które 
odbędą się w grudniu również w Olsztynie.

trener Konrad Zapalski

�� Kolejna powieść 
bychawianki 
Jadwigi Grzesiak

Jest już próbny egzemplarz książki bychawian-
ki Jadwigi Grzesiak pt. „Trzy wcielenia Wiktora 
Jahody”. Akcja drugiej części tej powieści roz-
grywa się w Bychawie. Jak twierdzi autorka – na 
czytelników czeka moc emocji. Premiery spo-
dziewamy się już na początku września bieżące-
go roku!
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�� W tym roku z żalem 
pożegnaliśmy panią 
Wandę Dolińską, 
związaną z Bychawskim 
Towarzystwem 
Regionalnym od 
początków istnienia 
stowarzyszenia aż do 
2022 roku.

Przez 20 lat (1987-2017) zajmowała się księgowością 
stowarzyszenia jako Członek Zarządu. Kiedy zapro-
ponowano Jej tę odpowiedzialną funkcję, wyraziła 
zgodę, twierdząc: „Podejmuję się prowadzić społecz-
nie dokumentację finansową BTR, pochodzę z tego 
środowiska i uważam, że w ten sposób przyczynię 
się do rozwoju tejże organizacji. To mój obowiązek”. 
Swoją pracę traktowała sumiennie i z oddaniem. Do 
tej pory w archiwum stowarzyszenia znajdują się 
księgi rachunkowe zapełnione Jej starannym, kali-
graficznym pismem. Obecnie mało kto potrafi tak 
pięknie pisać. W 2012 roku Zarząd BTR zapropono-
wał uhonorowanie Wandy Dolińskiej tytułem człon-
ka honorowego za wieloletnią, aktywną działalność 
oraz kultywowanie historii i tradycji lokalnej.

Oprócz prowadzenia księgowości pani Wanda ak-
tywnie włączała się w działania podejmowane na 
rzecz społeczności bychawskiej. Do historii przeszły 
III Międzygminne Spotkania Regionalne zorganizo-
wane w 2000 roku, podczas których odtworzyła 
z Klubem Seniora obrzęd ludowy „Pieczenie chleba”. 
Uczestnicy spotkań mogli wtedy poznać tajniki trady-
cyjnego wypieku chleba stosowane przez gospody-
nie domowe w dawnych czasach. Scenografię obrzę-
du stanowiły stare sprzęty gospodarstwa domowe-
go wyszperane, między innymi przez panią Dolińską, 

u mieszkańców okolicznych miejscowości. Zebrane 
eksponaty zostały uwiecznione w katalogu „Dawne 
sprzęty i przedmioty użytkowe gospodarstwa wiej-
skiego” i trafiły do otwartej w 2005 roku Bychawskiej 
Izby Regionalnej.

Członkostwo w BTR to była Jej działalność spo-
łeczna dla środowiska lokalnego. Zawodowo speł-
niała się w wielu placówkach edukacyjnych i kultu-
ralnych. Pracowała w liceum ogólnokształcącym, 
szkole zawodowej, wydziale oświaty i Bychawskim 
Domu Kultury. Prowadziła nie tylko księgowość, ale 
udzielała się też na niwie kultury. W swoich zapi-
skach tak wspomina ten okres: „Rozpoczęłam pracę 
w domu kultury jako pracownik administracyjno-fi-
nansowy, ale jak wszyscy pozostali, zajmowałam się 
wszystkim, co w danej chwili działo się w placów-
ce. Pomagałam w przygotowaniu imprez i w pracy 
z dziećmi. Razem z Kołami Gospodyń Wiejskich orga-
nizowaliśmy widowiska obrzędowe takie jak: piórnie, 
prządki, pieczenie chleba, oczepiny, pisanie pisanek, 
obrzędy Wielkiego Tygodnia, jasełka”. Pani Wanda 
była też miłośniczką brzmienia kapel ludowych, za-
bierała śpiewaków i instrumentalistów na przeglą-
dy kapel i śpiewaków ludowych m.in. do Kazimierza 
Dolnego.

Agnieszka Chemperek, członek BTR-u wspomina 
panią Wandę jako osobę, która zarażała bychawskie 
dzieciaki miłością do teatru. Przyciągała je do 
domu kultury na zajęcia recytatorsko-teatralne. 
Realizowała z nimi przedstawienia, które były pre-
zentowane w okolicznych świetlicach czy na prze-
glądach grup amatorskich. Organizowała też wy-
jazdy do prawdziwego teatru (np. Teatr Ateneum 
w Warszawie). Na pogrzebie pani Wandy były obec-
ne dzieciaki z tego teatrzyku – teraz dorosłe osoby. 
Pani Agnieszka z sentymentem wspomina te zajęcia 
i twierdzi, że pani Wanda zaszczepiła w niej miłość do 
sztuki, dlatego, będąc studentką, postanowiła napi-
sać pracę na temat teatru.

Podobnymi refleksjami podzielił się z uczestnika-
mi Mszy Świętej żałobnej ks. Łukasz Trzciński, któ-
ry ciepło wspominał panią Wandę Dolińską w swoim 
kazaniu.

W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu 
z najbliższymi i składamy wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia. Pani Wanda na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci.

Teresa Tracz prezes BTR

Wspomnienie o Wandzie Dolińskiej

�� Już po wyborach…
W piątek, 24 czerwca 2022 roku 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Bychawie miało miejsce 
zebranie sprawozdawczo-
wyborcze członków 
Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego.

W wyniku jawnego głosowania wyłoniono 
Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na lata 2022-2025 
w składzie:

Teresa Tracz – prezes
Marek Kuna – wiceprezes
Barbara Cywińska – sekretarz
Danuta Hanaj – skarbnik
Joanna Wójtowicz – kronikarz
oraz członkowie: Monika Gęba, Julian 

Kwiatkowski, Matylda Graboś i Ewa Sprawka.

Do komisji Rewizyjnej weszły: Krystyna Kuna 
(przewodnicząca), Wacława Sprawka i Danuta 
Lipiec.

Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie za-
twierdziło, w formie uchwały, nadanie godności 
honorowego członka Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego Marii Furtak-Kusy – wielolet-
niej skarbnik stowarzyszenia, prof. Kazimierze 
Krakowiak – specjalistce w dziedzinie surdopedago-
giki, językoznawstwa stosowanego, audiofonologii 
i logopedii oraz Krystynie Aleksander – poetce i ma-
larce zamieszkałej w Krościenku.

Podczas zebrania dyskutowano również nad spo-
sobami opłacania składki członkowskiej przezna-
czonej na cele statutowe stowarzyszenia, której wy-
sokość nie uległa zmianie i dalej wynosi 10 złotych 
rocznie. Ustalono, że najwygodniejszą formą będzie 
wpłacenie składki drogą elektroniczną na konto 
BTR 83 8685 0001 0000 0619 2000 0010 (Rejonowy 

Bank Spółdzielczy w Bychawie). Osobom, które nie 
wybiorą tej formy opłat, przypominamy, że skarb-
nikiem jest Danuta Hanaj. Poza tym można zosta-
wić składkę w bibliotece u pani Basi Cywińskiej lub 
wpłacić osobie z Zarządu dyżurującej w czytelni, 
w pierwszą środę każdego miesiąca, w godzinach 
od 16.00 do 18.00.

Lokalnych patriotów na pewno ucieszy fakt, 
że dzięki naszym staraniom mogiła Wincentego 
Jankowskiego, została uznana przez IPN za grób 
weterana walk o wolność i niepodległość Polski. 
Została wpisana do ewidencji tworzonej przez 
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa pod nu-
merem 3917. Wincenty Jankowski – ostatni wła-
ściciel Józwowa i członek ZWZ-AK jest pochowany 
w grobowcu Kowerskich. Tam też zostanie umiesz-
czona stosowna tabliczka przekazana stowarzysze-
niu przez IPN.

prezes BTR Teresa Tracz

�� Relacja z Konferencji Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych 
w Poniatowej
23-24 kwietnia 2022 roku 
w Poniatowej odbyła się 
konferencja Wojewódzkiej 
Rady Towarzystw Regionalnych 
w Lublinie na temat „Obozy 
jenieckie i martyrologia 
ludności w „Małej Ojczyźnie” na 
przykładzie Poniatowej”.

Organizatorami wydarzenia, poza wspomnianą 
WRTR, były również: Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Lublinie; Gmina Poniatowa; Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Poniatowej.

W czasie tych dwóch dni przedstawiciele towa-
rzystw regionalnych oraz zaproszeni goście mogli 
wysłuchać prelegentów, którzy przygotowali swo-
je wystąpienia na różne tematy związane z hasłem 
konferencji:
�» Niemiecka polityka eksterminacji ludności Polski 

w latach 1939-1945,
�» Okupacyjne losy mieszkańców Lubelszczyzny 

na kanwie monografii „Więźniowie KL Lublin 
1941-1944”,
�» Martyrologia na terenie gminy Poniatowa 

1939-1945,
�» Małe miasto – małe zbrodnie na przykładzie 

Kraśnika,
�» Szlakiem pomników pamięci narodowej 

w Gminie Poniatowa,

�» Gmina Poniatowa w ujęciu 
historyczno-administracyjnym,
�» Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej.
Poza tym organizatorzy zaprosili zgromadzo-

nych do obchodów uroczystego Jubileuszu 35-lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej, przy okazji pre-
zentując umieszczone w parku tablice historyczne.

Uczestnicy konferencji w dniu 24 kwietnia 
2022 roku wzięli udział w uroczystej mszy świę-
tej w kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej. 
Wydarzenie uświetniły występy zespołów: 
„Scholares Minores pro Musica Antiqua”, 
„Szczygiełki”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz 
Dziecięca Kapela Ludowa z CKPiT w Poniatowej.

Miałam ogromny zaszczyt uczestnictwa w tym 
wydarzeniu z ramienia Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego wraz z przedstawicielkami zaprzy-
jaźnionego Krzczonowskiego Stowarzyszenia 
Regionalnego.

Konferencja miała na celu przypomnienie roz-
miarów zbrodni, które miały miejsce podczas II woj-
ny światowej i pierwszych lat po wojnie. Minęło tak 
wiele lat od tego tragicznego okresu i ciągle są od-
krywane ludzkie szczątki.

W części wykładowej przedstawiane były smutne 
fakty o odkrywanych podczas wykopów budowla-
nych stosach kości ludzkich, które często nie do koń-
ca są z szacunkiem traktowane.

Jestem pełna podziwu dla wypowiedzi profesora 
Tomasza Panfila – zawsze rzeczowo i odważnie pre-
zentującego te trudne zagadnienia. Przedstawione 
na konferencji fakty odzwierciedlają okrucień-
stwa, jakie obecnie dzieją się u naszych sąsiadów, 
w Ukrainie. To straszne, że historia, mimo błyska-
wicznego rozwoju technologii i edukacji, zatoczyła 
koło w tak straszliwej scenerii.

Danuta Hanaj – przedstawiciel Zarządu BTR
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�� Artur Rosowski laureatem Ogólnopolskiego 
Konkursu Języka 
Angielskiego Fox
26 kwietnia 2022 roku Szkoła 
Podstawowa im. Franciszka 
Lebiedy w Starej Wsi Drugiej 
po raz kolejny wzięła udział 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Języka Angielskiego FOX. 
Czterech uczestników 
z klas IV, V i VIII zmierzyło 
się z niebywale trudnym 
testem, który zawierał nie 
tylko zagadnienia leksykalne 
i gramatyczne objęte podstawą 
programową, ale również 
ciekawostki ze świata kultury 
krajów anglojęzycznych.

Uczeń klasy VIII Artur Rosowski rozwiązał 
test niemal bezbłędnie i został jednym z czte-
rech laureatów spośród wszystkich uczestni-
ków ze szkół podstawowych w województwie 
lubelskim. Nagrodę odebrał 21 czerwca 2022 
roku w Lubelskim Samorządowym Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Chłopiec 
sukcesywnie z roku na rok poprawiał swój wy-
nik, aż znalazł się w czołówce najlepszych uczniów 
w całej Polsce. Jesteśmy dumni z ogromnego suk-
cesu Artura i mamy nadzieję, że będzie nadal roz-
wijał swoje zainteresowania.
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�� Kryta pływalnia to ważne 
miejsce w przestrzeni 
Bychawy. Od 1998 
roku jest częścią bazy 
sportowej Zespołu Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie.

To właśnie tutaj – dorośli i dzieci, mieszkańcy nasze-
go miasta oraz okolicznych miejscowości mogą zadbać 
o swoje zdrowie, zrelaksować się, poprawić wydolność 
organizmu, a także rozwijać sportowe pasje. Jak każdy 
obiekt użyteczności publicznej wymaga jednak syste-
matycznych przeglądów i prac remontowych, by speł-
niać normy sanitarne i niezbędne wymogi bezpieczeń-
stwa. Właśnie w trosce o nie oraz komfort użytkow-
ników bychawskiej pływalni Powiat Lubelski przezna-
czy środki finansowe na modernizację i rewitalizację 

obiektu. Inwestycja ta jest jedną z wielu zaplanowanych 
przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w ramach reali-
zacji programu rządowego Polski Ład. Środki finansowe 
– będące częścią Funduszu Polski Ład – pozyskane przez 
Starostę Powiatu Lubelskiego pana Zdzisława Antonia 
oraz wicestarostę pana Andrzeja Chrząstowskiego, zo-
staną przeznaczone m.in. na wymianę systemu wen-
tylacji i klimatyzacji, panele fotowoltaiczne, system 
uzdatniania wody. Merytoryczną pieczę nad inwestycją 
sprawuje Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych 
Powiatu Lubelskiego, kierowany przez panią dyrektor 
Małgorzatę Kotarską.

Z niecierpliwością czekamy zatem na rozpoczęcie 
prac modernizacyjnych. Dzięki nim bychawska pływal-
nia stanie się obiektem nowocześniejszym oraz bez-
pieczniejszym dla amatorów i pasjonatów pięknego 
sportu, jakim jest pływanie.

Marta Kloc-Kusy

Czas na modernizację!

samolotów. Na koniec pierwszego dnia udaliśmy 
się do hotelu, który był jedną z najlepszych atrakcji 
pobytu w Warszawie. Kolejnego dnia (10 czerwca) 
zjedliśmy pyszne śniadanie i wyruszyliśmy na dalszy 
podbój Warszawy. Najpierw udaliśmy się do Pałacu 
Kultury i Nauki, by podziwiać piękną panoramę z ta-
rasu widokowego, który był umieszczony aż na 30. 
piętrze. Chociaż obawialiśmy się jazdy windą, to 
była ona świetną zabawą. Chwilę później space-
rowaliśmy nad najdłuższą rzeką Polski – Wisłą. Po 
około godzinnej wędrówce udaliśmy się do planeta-
rium, które nam się niezwykle podobało. Zjedliśmy 
pyszny obiad, a następnie zwiedzaliśmy Centrum 
Nauki Kopernik. Na koniec wycieczki zajechaliśmy 
do restauracji. W drodze powrotnej autokar był 
niezwykle rozśpiewany, ponieważ uczniowie pre-
zentowali swoje wokalne talenty. Podsumowując, 
wycieczka śladami Warszawy niesamowicie nam 
się podobała i będziemy ją dobrze wspominać.

W imieniu wszystkich uczestników wycieczki 
wspomnieniami podzieliły się 

 Amelia Kilijanek i Maja Kostruba

��Warszawskie 
wspomnienia
Wczesnym rankiem 
9 czerwca 2022 roku 
uczniowie klas 5a, 5b i 5c 
wyruszyli w samo serce 
kibiców warszawskich, 
czyli na Stadion Legii.
Dowiedzieliśmy się wielu 
interesujących informacji 
na temat pierwszych 
polskich piłkarzy. Następnie 
wraz z przewodnikiem 
udaliśmy się na Stare 
Miasto, gdzie zobaczyliśmy 
Kolumnę Zygmunta, 
jeden z trzech pomników 
warszawskiej syrenki, 
a nawet usłyszeliśmy dźwięk 
prawdziwej katarynki.

 Po nabytej wiedzy o stolicy Polski wybrali-
śmy się do Łazienek Królewskich. Następnie 
mogliśmy podziwiać startowanie i lądowanie 

Trwają już prace modernizacyjne
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Bychawskie 
Centrum Kultury

www.ebck.pl

Gmina 
Bychawa

www.bychawa.pl

Burmistrz Bychawy
Rada Miejska w Bychawie

Bychawskie Centrum Kultury
Mieszkańcy Olszowca, Olszowca-Kolonii  oraz Romanowa

 Starostowie dożynek Małgorzata Dulbas i Tomasz Dziadosz
 serdecznie zapraszają na

DOŻYNKI GMINNE 
Stadion Miejski w Bychawie 

niedziela 28 sierpnia 2022 roku 
W programie 
11.30 – Msza święta dożynkowa w kościele parafialnym w Bychawie
12.30 – Korowód dożynkowy na Stadion Miejski poprowadzi Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

„Henryczki”
13.00 – Rozpoczęcie dożynek
13.30 – Część oficjalna (przemówienie Burmistrza Bychawy oraz zaproszonych gości, 

przedstawienie tegorocznych gospodarzy i starostów Dożynek Gminnych, prezentacje 
wieńców i sołectw)

Część artystyczna
»» koncert – Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki”
»» koncert – Bychawski Klub Seniora
»» koncert – Męski Zespół Wokalny „Podkowiaki”
»» koncert – Sołectw Song
»» koncert – Dr Swag
»» koncert – Skalars
»» koncert – Antony Esca

od 20.30 – Zabawa taneczna z zespołem Be Folk

Wydarzenia towarzyszące
»» Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych
»» Konkurs na Wieniec Publiczności
»» wspólne grillowanie z władzami Bychawy
»» stoiska promocyjne
»» konkursy
»» dmuchane zamki
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