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WIELOKULTUROWO  W BYCHAWIE
Młodzież z Malty, Bułgarii, Francji 
Włoch i Ukrainy u polskich 
kolegów

�� Granice obwodów i siedziby komisji wyborczych

�� 	Pierogi	2014:	zagrają	Enej	i	Oddział	Zamknięty

�� 1	Maja.	Obchody	Święta	Pracy	w	Bychawie	lat	60.

�� 	Sprawozdanie	młodzieży	z	wyjazdu	do	Francji



Wyrazy	głębokiego	współczucia

Pani Agnieszce Chemperek
z	powodu	tragicznej	śmierci

MAMY, BABCI I DZIADKA
	składają

burmistrz,	kierownictwo	i	pracowni-
cy	Urzędu	Miejskiego	w	Bychawie

samorządspis treści

samorząd
�� Projekt konsultacji społecznych: by poznać oczekiwania mieszkańców 
14	kwietnia	br.	odbyło	się	w	Bychawie	
spotkanie	z	mieszkańcami,	
przedstawicielami	władz	
samorządowych	(w	spotkaniu	wziął	
udział	m.in.	burmistrz	Janusz	Urban	
oraz	zastępca	burmistrza	Marta	
Wołoszyn)	oraz	przedstawicielami	
lokalnych	organizacji	pozarządowych.

Celem	 spotkania	 było	 przygotowanie	 mieszkańców	 do	
konsultacji	 społecznych,	 które	 prowadzone	 będą	 w	 ra-
mach	 projektu	 Bychawa	 i	 Czosnów	 konsultują	 –	 wyjaśnia	
Karolina Pucek,	 koordynatorka	 projektu.	 –	 Spotkaliśmy	
się	z	mieszkańcami	w	bibliotece,	aby	wyjaśnić,	jak	przebie-
gać	będzie	 realizacja	 projektu,	 kiedy	odbędą	 się	 konsulta-
cje	dla	mieszańców	oraz	w	celu	zaprezentowania	wyników	
diagnozy	 społecznej	 na	 temat	 partycypacji	 obywatelskiej	
mieszkańców.
Spotkanie	 otworzyła	 Joanna	 Pietrasik,	 prezeska	 Zarządu	
Fundacji	Civis	Polonus,	która	wprowadziła	ponad	20-osobo-
wą	grupę	zainteresowanych	mieszkańców	w	tematykę	par-
tycypacji	obywatelskiej	 i	działań	konsultacyjnych.	–	Ważne	
jest,	 aby	 świadomie	 uczestniczyć	 w	 procesach	 podejmo-
wania	 kluczowych	 decyzji	 samorządu	 terytorialnego,	 sta-
wać	 się	 aktywnym	partnerem	 dialogu	 i	 artykułować	 swo-
je	 potrzeby.	 Dzięki	 zaangażowaniu	w	 sprawy	 społeczności	

lokalnej	 mieszkańcy	 stają	 się	 świadomymi	 obywatelami,	
którzy	 dla	 samorządu	 terytorialnego	 stają	 się	 partnerem	
w	kluczowych	sprawach	dla	rozwoju	gmin	i	miast	–	powie-
działa	Joanna Pietrasik,	wprowadzając	mieszkańców	w	te-
mat	partycypacji	obywatelskiej	realizowanej	przez	Fundację	
Civis	Polonus.
W	drugiej	części	spotkania	Miłosz	Ukleja,	doradca	ds.	kon-
sultacji	społecznych	w	projekcie,	przedstawił	harmonogram	
projektu	i	główne	jego	założenia.	Mieszkańcy	otrzymali	pu-
blikację	 przedstawiającą	 projekt,	 w	 której	 znalazły	 się	 in-
formacje	 dotyczące	 partycypacji	 obywatelskiej	 oraz	wyni-
ki	 badań	 przeprowadzonych	w	 pierwszym	 kwartale	 2014.	
Wyniki,	które	dziś	prezentujemy	są	oparte	na	badaniu	kwe-
stionariuszowym	przeprowadzonym	z	ponad	200	mieszkań-
cami	Bychawy	na	temat	aktywności	obywatelskiej,	 zainte-
resowania	działaniami	Urzędu	Miejskiego	w	Bychawie	oraz	
wiedzą	i	zainteresowaniem	dotyczącym	konsultacjami	spo-
łecznymi	–	wyjaśnił	Miłosz Ukleja.
Mieszkańcy	Bychawy	włączali	się	aktywnie	w	przebieg	spo-
tkania,	 odnosząc	 się	 zarówno	 do	 tematu	 konsultacji	 spo-
łecznych	 na	 terenie	 gminy,	 jak	 i	 do	 wniosków	 z	 badania.	
Na	 szczególną	 uwagę	 zasługuje	 aktywność	 przedstawi-
cieli	 Młodzieżowej	 Inicjatywy	 Kulturalnej,	 działającej	 przy	
Bychawskim	 Centrum	 Kultury.	 Członkowie	 Inicjatywy	 za-
prezentowali	 uczestnikom	 spotkania	 pomysł	 budowy	 ska-
teparku	 oraz	 terenu	 rekreacyjnego	 w	 parku,	 którego	 do-
tyczyć	 będą	 konsultacje	 społeczne	 z	mieszkańcami	 gminy.	

Pomysł	na	konsultacje	tego	tematu	zyskał	szczególną	apro-
batę	seniorów	obecnych	na	spotkaniu	reprezentujących	by-
chawski	oddział	Związku	Emerytów,	Rencistów	i	Inwalidów.	
Serdeczna	atmosfera,	która	towarzyszyła	spotkaniu	jest	bez	
wątpienia	dowodem,	że	konsultacje	społeczne	w	Bychawie	
będą	 okazją	 do	 poznania	 oczekiwań	 mieszkańców	 wzglę-
dem	parku	położonego	w	centrum	miasta.	

Miłosz Ukleja

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

�� Siedziby obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY z dnia 24 kwietnia 2014 roku
Na	podstawie	art.	16	ustawy	z	dnia	5	stycznia	2011	r.	–	Kodeks	wyborczy	(DzU	Nr	21,	poz.	
112	 z	 późn.	 zm.),	 uchwały	Nr	 XXIV/162/2012	Rady	Miejskiej	w	Bychawie	 z	 dnia	 27	 grud-
nia	2012	r.	w	sprawie	podziału	Gminy	Bychawa	na	stałe	obwody	głosowania,	uchwały	Nr	
XL/264/2014	Rady	Miejskiej	w	Bychawie	z	dnia	27	marca	2014	r.	w	sprawie	zmiany	siedzi-
by	obwodowej	komisji	wyborczej	oraz	uchwały	Nr	XL/263/2014	Rady	Miejskiej	w	Bychawie	
z	dnia	27	marca	2014	r.	w	sprawie	utworzenia	obwodu	głosownia	w	Szpitalu	Powiatowym	
Samodzielnego	 Publicznego	 Zakładu	 Opieki	 Zdrowotnej	 w	 Bychawie, podaję do publicz-
nej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyzna-
czonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Numer	
Obwodu Granice	obwodu	głosowania Siedziba	obwodowej	komisji	

wyborczej 

1

Bychawa ulice: Antoniego Budnego, 
Mikołaja Pileckiego, Podzamcze, Zamkowa
Sołectwa: Gałęzów – Kolonia Pierwsza, 
Leśniczówka, Łęczyca, Podzamcze

Środowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Pileckiego 20, Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

2

Bychawa ulice: 11 Listopada, Fryderyka 
Chopina, Grodzany, Mikołaja Kopernika, 
Tadeusza Kościuszki, Lubelska, Podwale, 
Mikołaja Reja, Rynek, Sportowa, Stefana 
Batorego, Stanisława Wyspiańskiego

Samorządowe Przedszkole nr 1, 
ul. Partyzantów 3, Bychawa

3

Bychawa ulice: 1 Maja, Batalionów 
Chłopskich, Marii Dąbrowskiej, Aleksandra 
Fredry, Marii Konopnickiej, Kajetana 
Koźmiana, Księdza Dominika Maja, 
Księdza Antoniego Kwiatkowskiego, Piotra 
Ściegiennego, Kornela Makuszyńskiego, 
Elizy Orzeszkowej, Partyzantów, Bolesława 
Prusa, Juliusza Słowackiego, Szkolna, 
Stefana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 8, 
Bychawa

4 Bychawa ulice: Marszałka Józefa 
Piłsudskiego nieparzyste od nr 1-55A 

Urząd Miejski (sala konferencyjna), 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 
Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych
Lokal do głosowania 
korespondencyjnego 

5

Bychawa ulice: Armii Krajowej, Jarosława 
Dąbrowskiego, Piękna, Macieja Rataja, 
Karola Świerczewskiego, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego nieparzyste od nr 57 do końca 

Bychawskie Centrum Kultury, ul. 
Marsz. J. Piłsudskiego 34, Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

Numer	
Obwodu Granice	obwodu	głosowania Siedziba	obwodowej	komisji	

wyborczej 

6

Bychawa ulice: Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Generała Władysława 
Andersa, Generała Grota -Roweckiego, 
Generała Władysława Sikorskiego, 
Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego parzyste od 
nr 2 do końca

Zespół Szkół im. ks. A. 
Kwiatkowskiego, ul. Marsz. J. 
Piłsudskiego 81, Bychawa

7

Bychawa ulice: Adama Mickiewicza, 
Henryka Sienkiewicza, Władysława 
Reymonta, Spokojna, Wandzin, Marysin, 
Zadębie
Sołectwa: Marysin, Wandzin, Zadębie 

Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne sp. z o.o., ul. Rataja 6, 
Bychawa 

8 Sołectwa: Bychawka Druga, Bychawka 
Druga – Kolonia, Wincentówek, Zdrapy

Centrum Kultury Wiejskiej, 
Bychawka Druga 113

9 Sołectwa: Bychawka Pierwsza, Bychawka 
Trzecia, Bychawka Trzecia – Kolonia, 

Szkoła Podstawowa im. K. 
Koźmiana, Bychawka Druga – 
Kolonia 75
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

10 Sołectwa: Osowa, Osowa – Kolonia, Wola 
Duża – Kolonia Budynek szkolny, Osowa 61

11
Sołectwa: Kosarzew Dolny – Kolonia, 
Olszowiec, Olszowiec – Kolonia, Romanów, 
Wola Duża

Remiza OSP, Olszowiec 10

12 Sołectwa: Gałęzów, Gałęzów – Kolonia 
Druga

Centrum Kultury Wiejskiej, Gałęzów 
24

13 Sołectwa: Józwów, Wola Gałęzowska, Wola 
Gałęzowska – Kolonia, Kowersk

Szkoła Podstawowa, Wola 
Gałęzowska 116 a 

14 Sołectwa: Stara Wieś Druga, Stara Wieś 
Pierwsza, Stara Wieś Trzecia

Szkoła Podstawowa, Stara Wieś 
Druga 55 

15 Sołectwa: Skawinek, Urszulin, Zaraszów, 
Zaraszów – Kolonia Budynek szkolny, Zaraszów 64

16
Szpital Powiatowy Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie

Szpital Powiatowy SP ZOZ, ul. 
Marsz. J. Piłsudskiego 26/28/30, 
Bychawa

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014 r. w godz. od 7.00 do 21.00
Podaję	 do	 publicznej	 wiadomości,	 że	 wyborca	 niepełnosprawny,	 na	 jego	 wniosek	 wnie-
siony	do	Urzędu	Miejskiego	w	Bychawie	najpóźniej	w	14	dni	przed	dniem	wyborów,	 jest	
dopisany	do	spisu	wyborców	w	obwodzie	przystosowanym	dla	osób	niepełnosprawnych	–	
Obwodowa	Komisja	Wyborcza	Nr	1,Nr	4	,Nr	5	i	Nr	9.
Ponadto	 wyborca	 niepełnosprawny	 może	 głosować	 korespondencyjnie	 w	 Obwodowej	
Komisji	Wyborczej	Nr	4,	jeżeli	zgłosi	do	Urzędu	Miejskiego	w	Bychawie	zamiar	głosowania	
korespondencyjnego	w	terminie	do	21	dnia	przed	dniem	wyborów	tj.	do	dnia	4	maja	2014	r.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban
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Okładka:	Młodzież	uczestnicząca	w	programie	Comenius	w	Bychawie	24.04.2014,	fot. Monika Głazik

�� 15 maja – dzień opłat
Tym	 razem	 "zimna	 Zośka"	 przyniesie	 nam	 spory	 uszczerbek	 dla	
naszych	 kieszeni.	 15	 maja	 mija	 bowiem	 termin	 zapłaty	 podatku	
rolnego	 i	 od	 nieruchomości	 oraz	 wniesienia	 opłaty	 śmieciowej	
(za	 II	kwartał).	Przypominamy,	że	wpłaty	można	dokonać	w	kasie	
Urzędu	Miejskiego	w	Bychawie	lub	przelewem	na	konto:	34	8685	
0001	0017	3892	2000	0030	tytułem:	/przykład/	Jan Kowalski opła-
ta śmieciowa za nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 538 w Bychawie 
– II kwartał

�� Komputery z projektu trafiły już do mieszkańców, 
szkół i instytucji
Gmina	Bychawa	realizuje	
projekt	w	ramach	Działania	8.3.	
Przeciwdziałanie	wykluczeniu	
cyfrowemu	–	eInclusion,	Osi	
priorytetowej	8.	Społeczeństwo	
informacyjne	–	zwiększenie	
innowacyjności	gospodarki,	2007-
2013	„Dotacje	na	Innowacje”	
„Inwestujemy	w	Waszą	przyszłość”	
współfinansowanego	ze	środków	
Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	
Regionalnego.	Wartość	projektu	
to	430	500	zł.	Gmina	Bychawa	otrzyma	
100 % dofinansowania.

Głównym	celem	projektu	jest	wyposażenie	gospodarstw	do-
mowych	objętych	projektem	w	sprzęt	niezbędny	do	korzysta-
nia	z	Internetu	oraz	zapewnienie	dostępu	do	sieci.
Na	 przełomie	 października	 i	 listopada	 2013	 r.	 prowadzo-
no	 nabór	 chętnych	 do	 projektu.	 Zgłosiło	 się	 90	 rodzin.	
Zakwalifikowanych	zostało	pięćdziesiąt	z	trudną	sytuacją	ma-
terialną	lub	niepełnosprawnością.
W	 lutym	 br.	 firma	 Econnect	 z	 Warszawy	 przeprowadziła	
szkolenia	dla	osób	 z	podstaw	obsługi	 komputera,	 Internetu	
i	poczty	elektronicznej.	Firma	ta	jest	również	dostawcą	sprzę-
tu	komputerowego	wysokiej	klasy,	bowiem	są	to	komputery	
Dell	Optiplex	3110	AIO	z	procesorem	Intel	Core	i5,	4GB	RAM,	
dyskiem	HDD	500GB.	 Cały	 komputer	 składa	 się	 z	monitora	
zintegrowanego	ze	stacją	roboczą,	klawiatury	i	myszki.
Dostawcą	 Internetu	 (2	Mb)	w	drodze	przetargu	została	wy-
brana	 firma	 Nowanet.pl	 z	 Lublina.	 Wszyscy	 beneficjenci	
otrzymali	już	sprzęt	komputerowy	oraz	zostali	podłączeni	do	
sieci.	Sprzęt	otrzymały	 również	 jednostki	podległe,	 tj.	 szko-
ły	 z	 terenu	 gminy	 Bychawa,	 Bychawskie	 Centrum	 Kultury,	
Miejska	Biblioteka	Publiczna	w	Bychawie,	Środowiskowy	Dom	
Samopomocy	w	Bychawie.	Są	to	laptopy	Dell	Latitude	E	5530.

�� Stypendia 
Burmistrza Bychawy 
dla najzdolniejszych 
uczniów
Podczas	kwietniowej	sesji	nasi	
radni	uchwalili	Lokalny program 
wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży.

Program	 kierowany	 jest	 do	 uczniów	 szkół	 podsta-
wowych	 z	 terenu	 gminy	 Bychawa	 i	 gimnazjum	pro-
wadzonego	 przez	 Gminę	 Bychawa.	 Jego	 celem	 jest	
wspieranie	i	promowanie	uczniów	szczególnie	uzdol-
nionych,	 a	 przede	 wszystkim	 zwiększenie	 motywa-
cji	uczniów	do	wyjścia	poza	program	nauczania	oraz	
rozwijania	 swoich	 umiejętności	 i	 zachęcanie	 do	 re-
prezentowania	Gminy	Bychawa	w	konkursach,	zawo-
dach	 i	 olimpiadach	 organizowanych	 na	 szczeblu	 co	
najmniej	wojewódzkim.	 Jako	 formę	 realizacji	 niniej-
szego	programu	Rada	Miejska	w	Bychawie	uchwali-
ła	Stypendia	Burmistrza	Bychawy.	Będą	one	przyzna-
wane	za	wybitne	osiągnięcia	w	nauce,	sporcie	oraz	za	
wybitne	osiągnięcia	artystyczne.	Stypendia	przyzna-
wane	będą	w	formie	pieniężnej	raz	w	roku	szkolnym	
na	wniosek	dyrektora	szkoły,	do	której	uczęszcza	wy-
bitnie	zdolny	uczeń.
Stypendium	 Burmistrza	 Bychawy	 za	 wybitne	 osią-
gnięcia	naukowe	może	być	przyznane	uczniom,	speł-
niającym	łącznie	następujące	kryteria:
1)	w	wyniku	klasyfikacji	rocznej	uzyskali	co	najmniej	
dobrą	 ocenę	 zachowania,	 2)	 uzyskali	 tytuł	 finali-
sty	 lub	 laureata	konkursu,	olimpiady	organizowanej	
zgodnie	z	rozporządzeniem	MENiS	z	dnia	29	stycznia	
2002	r.	w	sprawie	organizacji	oraz	sposobu	przepro-
wadzania	konkursów,	turniejów	i	olimpiad	(Dz.	U.	nr	
13,	poz.	125	z	póz.	zm.)	oraz	konkursów	rekomendo-
wanych	 lub	 objętych	 patronatem	Kuratora	Oświaty	
lub	Ministra	Edukacji	Narodowej.
Stypendium	 Burmistrza	 Bychawy	 za	 wybitne	 osią-
gnięcia	sportowe	może	być	przyznane	uczniom,	któ-
rzy	 są	 finalistami	 lub	uzyskali	 jedno	 z	 trzech	pierw-
szych	 miejsc	 w	 indywidualnych	 zawodach	 sporto-
wych	na	szczeblu	co	najmniej	wojewódzkim	i	w	wy-
niku	 klasyfikacji	 rocznej	 uzyskali	 co	 najmniej	 dobrą	
ocenę	zachowania.	Stypendium	Burmistrza	Bychawy	
za	 wybitne	 osiągnięcia	 artystyczne	może	 być	 przy-
znane	uczniom	–	laureatom	konkursów,	przeglądów	
lub	 festiwali	 na	 szczeblu	 co	najmniej	wojewódzkim,	
którzy	w	wyniku	klasyfikacji	rocznej	uzyskali	co	naj-
mniej	dobrą	ocenę	zachowania.
Jak	 podkreśla	 burmistrz	 Janusz	 Urban	 –	 Stypendia	
Burmistrza	będą	poszerzać	funkcjonujący	w	naszych	
szkołach	system	stypendialny	o	wyróżnienia	dla	wy-
bitnie	uzdolnionych	uczniów,	dodatkowo	motywując	
do	 rywalizacji	 w	 zdobywaniu	 wiedzy	 i	 poszerzaniu	
swoich	umiejętności.

�� DZIERŻAWA
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając	na	podstawie	 art.	 35	ust.	 1	 i	 2	 ustawy	 z	 dnia	 21	 sierp-
nia	 1997	 roku	o	 gospodarce	nieruchomościami	 /	 tekst	 jednolity:	
Dz.U.	 z	2010	r.	 z	późn.	 zm.	Nr	102,	poz.	651/	 informuję,	 iż	na	 ta-
blicy	 ogłoszeń	 w	 budynku	 Urzędu	 Miejskiego	 w	 Bychawie	 przy	
ul.	Partyzantów	1	został	wywieszony	na	okres	21	dni	wykaz	czę-
ści	nieruchomości	położonej	przy rzece Kosarzewce w Bychawie 
przeznaczonej	do	wydzierżawienia.

�� Oceń bychawski urząd
15	kwietnia	rozpoczęły	się	badania	
satysfakcji	klientów	Urzędu	
Miejskiego	w	Bychawie.	Potrwają	
do	końca	czerwca.	Zapraszamy	
do	współpracy!

Zapraszamy	 Interesantów	 do	 wzięcia	 udziału	 w	 ba-
daniach.	 Ankiety	 są	 dostępne	 na	 miejscu	 w	 Urzędzie	
oraz	 w	 BIP.	 Pytania	 dotyczą	 jakości	 obsługi	 klientów	
w	Urzędzie	oraz	realizacji	i	zaspokojenia	potrzeb	miesz-
kańców	przez	samorząd.	Można	się	wypowiedzieć,	czy	
odpowiada	 nam	 stan	 dróg,	 chodników,	 czy	w	mieście	
jest	 porządek,	 czy	 inwestycje	 są	 trafione	oraz	 czy	po-
doba	 się	 nam	proponowany	przez	 samorząd	wachlarz	
imprez	kulturalnych	i	sportowych.
Zapraszamy	do	zapoznania	się	z	Raportem z badań prze-
prowadzonych w 2013 roku	 (w	 Biuletynie	 Informacji	
Publicznej	UM	w	Bychawie/tablica	ogłoszeń).

Przekazanie nowego sprzętu komputerowego instytucjom 
z terenu gminy odbyło się 30 kwietnia 2014 r.
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�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane	z	ostatniego	
sprawozdania	z	pracy	Burmistrza	
Bychawy:

�» 28	marca	2014	r.	–	udział	w	posiedzeniu	Powiatowej	
Rady	Zatrudnienia	w	Lublinie.
�» 30	marca	2014	r.	–	uczestnictwo	w	Walnym	Zebraniu	
Członków	Okręgowej	Spółdzielni	Mleczarskiej	
w Bychawie
�» 1	kwietnia	2014	r.	–	spotkanie	z	Marszałkiem	
Województwa	Lubelskiego,	Starostą	Lubelskim,	posłem	
na	sejm	oraz	wójtami	i	burmistrzami	z	powiatu	lubel-
skiego	w	sprawie	współpracy	samorządów	dotyczącej	
założeń	programowych	finansowania	inwestycji	gmin-
nych	i	powiatowych	ze	środków	unijnych	w	nowym	bu-
dżecie	na	lata	2014-2020.
�» 2	kwietnia	2014	r.	–	udział	w	debacie	społecznej	zor-
ganizowanej	przez	Komendę	Miejską	Policji	oraz	
Komisariat	Policji	w	Bychawie	dotyczącej	bezpieczeń-
stwa	publicznego.
�» 3	kwietnia	2014	r.	–	spotkanie	przedstawicielami	
Wspólnot	Mieszkaniowych	w	sprawie	niepoprawnej	
segregacji	odpadów	komunalnych,	którą	zgłosiła	firma	
EKOLAND.
�» 6	kwietnia	2014	r.	–	uczestnictwo	w	promocji	no-
wej	książki	wydanej	przez	Bychawskie	Towarzystwo	
Regionalne	pt.	Ostatni Pan na Bychawie. Antoni Budny 
1861–1943.
�» 7	kwietnia	2014	r.	–	spotkanie	z	przedstawicielami	
Zarządu	Wojewódzkiego	Ligi	Obrony	Kraju	oraz	Koła	
LOK	w	Bychawie	w	sprawie	zawodów	strzeleckich	oraz	
popularyzacji	strzelectwa	sportowego.	Ponadto	posie-
dzenie	kierownictwa,	na	którym	został	przyjęty	ra-
port	z	funkcjonowania	Systemu	Zarządzania	Jakością	
w	Urzędzie	Miejskim	w	Bychawie.
�» 8	kwietnia	2014	r.	–	udział	w	podsumowaniu	kom-
pleksowej	kontroli	przeprowadzonej	przez	Regionalną	
Izbę	Obrachunkową	w	Urzędzie	Miejskim	w	Bychawie	
w 2014 r.
�» 9	kwietnia	2014	r.	–	udział	w	konferencji	ogólnopolskiej	
dla	Jednostek	Samorządu	Terytorialnego	pt.	Inwestycje 
w rozwój.
�» 10	kwietnia	2014	r.	–	udział	w	konferencji	zorganizo-
wanej	przez	Starostwo	Powiatowe	z	udziałem	Kuratora	
Oświaty,	ph.	Szkolnictwo ponadgimnazjalne – sposób 

na przyszłość i sukces młodego pokolenia.	Ponadto	
spotkanie	z	firmą	NOVUM	oraz	przedstawicielami	
Starostwa	Powiatowego	w	Lublinie	i	gminy	Zakrzew	
w	sprawie	wspólnie	realizowanego	projektu	monta-
żu	solarów.	Spotkanie	to	dotyczyło	wymiany	źródeł	
ciepła	w	Szkole	Podstawowej	w	Bychawie	i	Szkole	
Podstawowej	w	Zakrzewie.
�» 11	kwietnia	2014	r.	–	spotkanie	z	firmą	TOK-BUD	oraz	
inspektorami	nadzoru	w	sprawie	zakończenia	robót	
termomodernizacyjnych.
�» 13	kwietnia	2014	r.	–	uczestnictwo	w	IV	Przeglądzie	
Dziecięcych	Talentów	zorganizowanym	przez	
Samorządowe	Przedszkole	nr	1	w	Bychawie	oraz	wrę-
czenie	nagród	w	konkursie	plastycznym	na	kartkę	
wielkanocną.
�» 14	kwietnia	2014	r.	–	spotkanie	robocze	z	dyrektorem	
Środowiskowego	Domu	Samopomocy,	przedstawicie-
lem	Bychawskiego	Centrum	Kultury	oraz	pracownikami	
Urzędu,	dotyczące	przyjazdu	delegacji	oficjalnej	z	La	
Chapelle	sur	Erdre	we	Francji.
�» 15	kwietnia	2014	r.	–	Dwa	spotkania.	Pierwsze	–	orga-
nizacyjne	z	jednostkami	podległymi,	przedstawicielami	
organizacji	oraz	służbami	porządkowymi	w	sprawach	
dotyczących	obchodów	Święta	Konstytucji	3	Maja	oraz	
I	edycji	biegu	pod	hasłem	„Bychawa	na	3-GO!”.	Drugie	
–	narada	dyrektorów	szkół	w	sprawie	arkuszy	organiza-
cyjnych	na	rok	szkolny	2014/2015.
�» 16	kwietnia	2014	r.	–	podpisanie	aktu	notarialnego	
na	sprzedaż	lokalu	mieszkalnego	przy	ul.	Mickiewicza	
w	Bychawie.	Uczestnictwo	w	posiedzeniu	Lokalnej	
Grupy	Działania	„Kraina	Wokół	Lublina”.

�» 17	kwietnia	2014	r.	–	udział	w	posiedzeniu,	na	któ-
rym	zostały	przyjęte	projekty	uchwał	na	sesję	Rady	
Miejskiej	w	Bychawie	w	dn.	24	kwietnia	2014	r.	w	na-
stępujących	sprawach:	•	utworzenia	Lokalnego	progra-
mu	wspierania	edukacji	uzdolnionych	dzieci 
i	młodzieży,	•	określenia	szczegółowych	warunków	
udzielania	stypendiów	dla	uzdolnionych	dzieci	i	mło-
dzieży,	•	przystąpienia	do	opracowania	zmiany	studium	
uwarunkowań	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	gminy	Bychawa,	przystąpienia	do	opra-
cowania	zmiany	studium	uwarunkowań	i	kierunków	
zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Bychawa,	•	
zmian	w	uchwale	budżetowej	na	rok	2014.•	zapozna-
nie	się	i	przyjęcie	sprawozdania	z	realizacji	rocznego	
programu	współpracy	Gminy	Bychawa	z	organizacjami	
pozarządowymi	i	innymi	podmiotami	prowadzącymi	
działalność	pożytku	publicznego	na	rok	2013.
�» 23	kwietnia	2014	r.	–	udział	w	posiedzeniu	Zarządu	
i	Zgromadzenia	Zakładu	Zagospodarowania	Odpadami	
„PROEKOB”	w	Bełżycach.
�» Ponadto	w	dniu	22	kwietnia	2014	r.	w	Urzędzie	
Miejskim	w	Bychawie	odbyła	się	kontrola	ogólna	z	po-
stępowania	z	materiałami	archiwalnymi	Urzędu,	którą	
przeprowadził	archiwista	z	Archiwum	Państwowego	
w	Lublinie.
�» W	dniu	23	kwietnia	2014	r.	został	przeprowadzony	
przez	Firmę	Certyfikującą	TÜVRheinland	audyt	ponow-
nej	certyfikacji	Urzędu,	jako	potwierdzenie	stałej	zgod-
ności	i	skuteczności	systemu	zarządzania	jakością.

�� Projekt konsultacji społecznych: by poznać oczekiwania mieszkańców
14	kwietnia	br.	odbyło	się	w	Bychawie	
spotkanie	z	mieszkańcami,	
przedstawicielami	władz	
samorządowych	(w	spotkaniu	wzięli	
udział	m.in.	burmistrz	Janusz	Urban	
oraz	zastępca	burmistrza	Marta	
Wołoszyn)	oraz	przedstawicielami	
lokalnych	organizacji	pozarządowych.

Celem	 spotkania	 było	 przygotowanie	 mieszkańców	 do	
konsultacji	 społecznych,	 które	 prowadzone	 będą	 w	 ra-
mach	 projektu	 Bychawa	 i	 Czosnów	 konsultują	 –	 wyjaśnia	
Karolina Pucek,	 koordynatorka	 projektu.	 –	 Spotkaliśmy	
się	z	mieszkańcami	w	bibliotece,	aby	wyjaśnić,	jak	przebie-
gać	będzie	 realizacja	 projektu,	 kiedy	odbędą	 się	 konsulta-
cje	dla	mieszańców	oraz	w	celu	zaprezentowania	wyników	
diagnozy	 społecznej	 na	 temat	 partycypacji	 obywatelskiej	
mieszkańców.
Spotkanie	 otworzyła	 Joanna	 Pietrasik,	 prezes	 Zarządu	
Fundacji	Civis	Polonus,	która	wprowadziła	ponad	20-osobo-
wą	grupę	zainteresowanych	mieszkańców	w	tematykę	par-
tycypacji	obywatelskiej	 i	działań	konsultacyjnych.	–	Ważne	
jest,	 aby	 świadomie	 uczestniczyć	 w	 procesach	 podejmo-
wania	 kluczowych	 decyzji	 samorządu	 terytorialnego,	 sta-
wać	 się	 aktywnym	partnerem	 dialogu	 i	 artykułować	 swo-
je	 potrzeby.	 Dzięki	 zaangażowaniu	w	 sprawy	 społeczności	

lokalnej	 mieszkańcy	 stają	 się	 świadomymi	 obywatelami,	
którzy	 dla	 samorządu	 terytorialnego	 stają	 się	 partnerem	
w	kluczowych	sprawach	dla	rozwoju	gmin	i	miast	–	powie-
działa	Joanna Pietrasik,	wprowadzając	mieszkańców	w	te-
mat	partycypacji	obywatelskiej	realizowanej	przez	Fundację	
Civis	Polonus.
W	drugiej	części	spotkania	Miłosz	Ukleja,	doradca	ds.	kon-
sultacji	społecznych	w	projekcie,	przedstawił	harmonogram	
projektu	i	główne	jego	założenia.	Mieszkańcy	otrzymali	pu-
blikację	 przedstawiającą	 projekt,	 w	 której	 znalazły	 się	 in-
formacje	dotyczące	partycypacji	obywatelskiej	oraz	wyniki	
badań	 przeprowadzonych	 w	 pierwszym	 kwartale	 2014.	 –
Wyniki,	które	dziś	prezentujemy	są	oparte	na	badaniu	kwe-
stionariuszowym	przeprowadzonym	z	ponad	200	mieszkań-
cami	Bychawy	na	temat	aktywności	obywatelskiej,	 zainte-
resowania	działaniami	Urzędu	Miejskiego	w	Bychawie	oraz	
wiedzą	i	zainteresowaniem	dotyczącym	konsultacjami	spo-
łecznymi	–	wyjaśnił	Miłosz Ukleja.
Mieszkańcy	Bychawy	włączali	się	aktywnie	w	przebieg	spo-
tkania,	 odnosząc	 się	 zarówno	 do	 tematu	 konsultacji	 spo-
łecznych	 na	 terenie	 gminy,	 jak	 i	 do	 wniosków	 z	 badania.	
Na	 szczególną	 uwagę	 zasługuje	 aktywność	 przedstawi-
cieli	 Młodzieżowej	 Inicjatywy	 Kulturalnej,	 działającej	 przy	
Bychawskim	 Centrum	 Kultury.	 Członkowie	 Inicjatywy	 za-
prezentowali	 uczestnikom	 spotkania	 pomysł	 budowy	 ska-
teparku	 oraz	 terenu	 rekreacyjnego	 w	 parku,	 którego	 do-
tyczyć	 będą	 konsultacje	 społeczne	 z	mieszkańcami	 gminy.	

Pomysł	na	konsultacje	tego	tematu	zyskał	szczególną	apro-
batę	seniorów	obecnych	na	spotkaniu,	reprezentujących	by-
chawski	oddział	Związku	Emerytów,	Rencistów	i	Inwalidów.	
Serdeczna	atmosfera,	która	towarzyszyła	spotkaniu	jest	bez	
wątpienia	dowodem,	że	konsultacje	społeczne	w	Bychawie	
będą	 okazją	 do	 poznania	 oczekiwań	 mieszkańców	 wzglę-
dem	parku	położonego	w	centrum	miasta.

Miłosz Ukleja
Projekt „Bychawa i Czosnów konsultują” współfinansowany jest ze środków 

unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

��Wielka zbiórka wielkich śmieci i elektrośmieci
Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o. o. w Bycha-
wie oraz spółka Ekoland sp. z o.o. 
informują, że 15 maja na terenie 
miasta oraz w dniach 26-29 maja 
na terenie gminy, zostaną prze-
prowadzone zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 
oraz zużytego sprzętu elektro-
nicznego i elektrycznego.

Wszystkie	odpady	należy	wystawić	w	dniu	zbiórki	do	go-
dziny	 7.00	 rano	 przy	 drodze	 głównej	 stanowiącej	 trasę	
przejazdu	samochodu.
Harmonogram zbiórki na terenie gminy:
�» 26	maja	2014	r.	(poniedziałek)	–	Gałęzów,	Gałęzów	
Kolonia	Druga,	Gałęzów	Kolonia	Pierwsza,	
Leśniczówka,	Łęczyca,	Marysin,	Skawinek,	Wandzin,	
Zadębie

�» 27	maja	2014	r.	(wtorek)	–	Bychawka	Druga,	Bychawka	
Druga	Kolonia,	Bychawka	Trzecia,	Bychawka	Pierwsza,	
Bychawka	Trzecia	Kolonia,	Podzamcze,	Wincentówek,	
Zdrapy
�» 28	maja	2014	r.	(środa)	–	Kosarzew	Dolny	Kolonia,	
Olszowiec,	Olszowiec	Kolonia,	Osowa,	Osowa	Kolonia,	
Romanów,	Urszulin,	Wola	Duża,	Wola	Duża	Kolonia,	
Zaraszów,	Zaraszów	Kolonia
�» 29	maja	2014	r.	(czwartek)	–	Józwów,	Kowersk,	Stara	
Wieś	Druga,	Stara	Wieś	Pierwsza,	Stara	Wieś	Trzecia,	
Wola	Gałęzowska,	Wola	Gałęzowska	Kolonia

�� Siedziby obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY z dnia 24 kwietnia 2014 roku
Na	podstawie	art.	16	ustawy	z	dnia	5	stycznia	2011	r.	–	Kodeks	wyborczy	(DzU	Nr	21,	poz.	
112	 z	 późn.	 zm.),	 uchwały	Nr	 XXIV/162/2012	Rady	Miejskiej	w	Bychawie	 z	 dnia	 27	 grud-
nia	 2012	 r.	 w	 sprawie	 podziału	 Gminy	 Bychawa	 na	 stałe	 obwody	 głosowania,	 uchwały	
Nr	XL/264/2014	Rady	Miejskiej	w	Bychawie	z	dnia	27	marca	2014	r.	w	sprawie	zmiany	siedzi-
by	obwodowej	komisji	wyborczej	oraz	uchwały	Nr	XL/263/2014	Rady	Miejskiej	w	Bychawie	
z	dnia	27	marca	2014	r.	w	sprawie	utworzenia	obwodu	głosownia	w	Szpitalu	Powiatowym	
Samodzielnego	 Publicznego	 Zakładu	 Opieki	 Zdrowotnej	 w	 Bychawie, podaję do publicz-
nej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyzna-
czonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Numer	
Obwodu Granice	obwodu	głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

1

Bychawa ulice: Antoniego Budnego, 
Mikołaja Pileckiego, Podzamcze, Zamkowa
Sołectwa: Gałęzów – Kolonia Pierwsza, 
Leśniczówka, Łęczyca, Podzamcze

Środowiskowy Dom Samopomocy, 
ul. Pileckiego 20, Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

2

Bychawa ulice: 11 Listopada, Fryderyka 
Chopina, Grodzany, Mikołaja Kopernika, 
Tadeusza Kościuszki, Lubelska, Podwale, 
Mikołaja Reja, Rynek, Sportowa, Stefana 
Batorego, Stanisława Wyspiańskiego

Samorządowe Przedszkole nr 1, 
ul. Partyzantów 3, Bychawa

3

Bychawa ulice: 1 Maja, Batalionów 
Chłopskich, Marii Dąbrowskiej, Aleksandra 
Fredry, Marii Konopnickiej, Kajetana 
Koźmiana, Księdza Dominika Maja, 
Księdza Antoniego Kwiatkowskiego, Piotra 
Ściegiennego, Kornela Makuszyńskiego, 
Elizy Orzeszkowej, Partyzantów, Bolesława 
Prusa, Juliusza Słowackiego, Szkolna, 
Stefana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 8, 
Bychawa

4 Bychawa ulice: Marszałka Józefa 
Piłsudskiego nieparzyste od nr 1-55A

Urząd Miejski (sala konferencyjna), 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 
Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych
Lokal do głosowania 
korespondencyjnego

5

Bychawa ulice: Armii Krajowej, Jarosława 
Dąbrowskiego, Piękna, Macieja Rataja, 
Karola Świerczewskiego, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego nieparzyste od nr 57 do końca

Bychawskie Centrum Kultury, ul. 
Marsz. J. Piłsudskiego 34, Bychawa
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

Numer	
Obwodu Granice	obwodu	głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

6

Bychawa ulice: Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Generała Władysława 
Andersa, Generała Grota -Roweckiego, 
Generała Władysława Sikorskiego, 
Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego parzyste od 
nr 2 do końca

Zespół Szkół im. ks. A. 
Kwiatkowskiego, ul. Marsz. J. 
Piłsudskiego 81, Bychawa

7

Bychawa ulice: Adama Mickiewicza, 
Henryka Sienkiewicza, Władysława 
Reymonta, Spokojna, Wandzin, Marysin, 
Zadębie
Sołectwa: Marysin, Wandzin, Zadębie

Bychawskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne sp. z o.o., ul. Rataja 6, 
Bychawa

8 Sołectwa: Bychawka Druga, Bychawka 
Druga – Kolonia, Wincentówek, Zdrapy

Centrum Kultury Wiejskiej, 
Bychawka Druga 113

9 Sołectwa: Bychawka Pierwsza, Bychawka 
Trzecia, Bychawka Trzecia – Kolonia,

Szkoła Podstawowa im. K. 
Koźmiana, Bychawka Druga – 
Kolonia 75
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

10 Sołectwa: Osowa, Osowa – Kolonia, Wola 
Duża – Kolonia Budynek szkolny, Osowa 61

11
Sołectwa: Kosarzew Dolny – Kolonia, 
Olszowiec, Olszowiec – Kolonia, Romanów, 
Wola Duża

Remiza OSP, Olszowiec 10

12 Sołectwa: Gałęzów, Gałęzów – Kolonia 
Druga

Centrum Kultury Wiejskiej, Gałęzów 
24

13 Sołectwa: Józwów, Wola Gałęzowska, Wola 
Gałęzowska – Kolonia, Kowersk

Szkoła Podstawowa, Wola 
Gałęzowska 116 a

14 Sołectwa: Stara Wieś Druga, Stara Wieś 
Pierwsza, Stara Wieś Trzecia

Szkoła Podstawowa, Stara Wieś 
Druga 55

15 Sołectwa: Skawinek, Urszulin, Zaraszów, 
Zaraszów – Kolonia Budynek szkolny, Zaraszów 64

16
Szpital Powiatowy Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie

Szpital Powiatowy SP ZOZ, ul. 
Marsz. J. Piłsudskiego 26/28/30, 
Bychawa

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014 r. w godz. od 7.00 do 21.00
Podaję	 do	 publicznej	 wiadomości,	 że	 wyborca	 niepełnosprawny,	 na	 jego	 wniosek	 wnie-
siony	do	Urzędu	Miejskiego	w	Bychawie	najpóźniej	w	14	dni	przed	dniem	wyborów,	 jest	
dopisany	do	spisu	wyborców	w	obwodzie	przystosowanym	dla	osób	niepełnosprawnych	–	
Obwodowa	Komisja	Wyborcza	Nr	1,	Nr	4,	Nr	5	i	Nr	9.
Ponadto	 wyborca	 niepełnosprawny	 może	 głosować	 korespondencyjnie	 w	 Obwodowej	
Komisji	Wyborczej	Nr	4,	jeżeli	zgłosi	do	Urzędu	Miejskiego	w	Bychawie	zamiar	głosowania	
korespondencyjnego	w	terminie	do	21	dnia	przed	dniem	wyborów	tj.	do	dnia	4	maja	2014	r.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban

Udział burmistrza w debacie społecznej zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji oraz bychawski Komisariat Policji 
dotyczącej bezpieczeństwa publicznego

�� Spotkanie 
z Marszałkiem
1	kwietnia	br.	w	Bychawie	odbyło	się	
duże	spotkanie	samorządowców.

Wzięli	w	nim	udział	starosta	Paweł	Pikula,	burmistrz	Janusz	
Urban,	 zastępca	 burmistrza	 Marta	 Wołoszyn,	 radny	
Województwa	Lubelskiego	Henryk	Dudziak,	wójtowie	gmin	
powiatu	 lubelskiego	 i	 radni	 Rady	 Powiatu	 oraz	 Rady	
Miejskiej	 w	 Bychawie.	Marszałkowi	 towarzyszył	 poseł	 na	
Sejm	RP	–	Jan	Łopata.	Poruszono	temat	założeń	programo-
wych	finansowania	inwestycji	gminnych	i	powiatowych	ze	
środków	unijnych	w	nowym	budżecie	na	lata	2014–2020.
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Od 15 lat Bychawskie 
Centrum Kultury 
jest organizatorem 
jednej z największych 
imprez na terenie 
województwa 
lubelskiego. Każdego 
roku staramy się, aby 
Pierogi połączone 
z obchodami 
dnia miasta były 
zorganizowane 
na najwyższym 
poziomie. Dlatego 
też jubileuszowa, 
XV edycja imprezy 
będzie bez wątpienia 
wyjątkowa.

Nasz jubileusz pokrywa się z jubileuszem 
35-lecia pracy artystycznej legendy pol-
skiego rocka, zespołu Oddział Zamknięty, 

impreza

25 maja w krainie pierogów zagrają Enej i Oddział Zamknięty
Program XV OGÓLNOPOLSKIEGO 
FESTYNU „W KRAINIE PIEROGÓW” 
25 maja 2014 r., stadion sportowy 
w Bychawie

�» 7.00	–	Zawody	wędkarskie	o	Puchar	Burmistrza	Bychawy	(zalew	
w	Bychawie)
�» 10.00	–	Zawody	strzeleckie	o	Puchar	Burmistrza	Bychawy	
(strzelnica	Podzamcze)
�» 14.00	–	Rozpoczęcie	festynu
�» 14.05	–	Występy	młodszych	grup	taneczno-wokalnych	z	BCK
�» 14.30	–	Występ	zespołu	UNIKALNI
�» 15.00	–	Uroczyste	powitanie	przez	Burmistrza	Bychawy	
Rozpoczęcie	konkursu	na	najlepsze	stoisko	pierogowe
�» 15.15	–	Wystąpienia	okolicznościowe	zaproszonych	gości
�» 15.30	–	Koncert	zespołu	PowerPlay
�» 16.30	–	Występ	zespołu	tanecznego	PODKOWIACY
�» 16.45	–	Występ	Klubu	Seniora	z	Bychawy
�» 17.05	–	Koncert	Młodzieżowej	Orkiestry	Dętej	z	ZS.	im.	ks.	
Kwiatkowskiego	z	Bychawy
�» 17.25	–	Występ	grupy	taneczno-wokalnej	z	BCK
�» 17.35	–	Koncert	zespołu	THE	UNDERGROUND	MAN
�» 18.05	–	Rozstrzygnięcie	konkursów:	na	najlepsze	stoisko	piero-
gowe,	zawodów	wędkarskich	i	strzeleckich
�» 18.30	–	Jubileuszowy	koncert	zespołu	Oddział	Zamknięty	
z	okazji	35-lecia	pracy	artystycznej	wraz	z	gościem	specjalnym	
Jarkiem	Wajk
�» 20.00	–	Występ	grupy	DANCEHALL	z	BCK
�» 20.10	–	XV	Mistrzostwa	Świata	w	Zjadaniu	Pierogów
�» 20.30	–	SIMON
�» 21.00	–	ENEJ
�» 23.00	–	Pokaz	sztucznych	ogni
�» 23.10	–	Zabawa	przy	muzyce	dyskotekowej
�» 24.00	–	Zakończenie	festynu

�� Podróże bychawian. Sri Lanka – herbaciany raj
Część II
Przypomnijmy,	że	w	części	pierwszej	
swoich	wspomnień,	p.	Julian	
Kwiatkowski	opisał,	jak	wyglądał	jego	
pierwszy	kontakt	z	tym	krajem	i	czy	
Sri	Lanka	to	rzeczywiście	raj	na	ziemi.	
Czy	istnieje	coś	takiego	jak	sierociniec	
słoni	i	czy	można	zrobić	sobie	prawo	
jazdy	na	słonia...

W	czasie	podróży	odwiedziliśmy	również	wioskę,	gdzie	wy-
twarzany	 jest	 batik.	W	 tradycyjny	 chałupniczy	 sposób	do-
konywany	jest	proces	nanoszenia	wzorów	na	tkaniny,	a	na-
stępnie	 gotowania	 w	 roślinnych	 barwnikach.	 Proces	 ten	
przypomina	sposób	wykonywania	u	nas	wielkanocnych	pi-
sanek.	Następnie	uczestniczyliśmy	w	pokazie	miejscowych	
ubiorów	wykonanych	z	batiku.	Modelami	w	pokazie	byli	wy-
brani	 uczestnicy	wycieczki.	 Zaszczyt	 ten	 przypadł	 również	
i	mnie.	Wyprawą	w	przeszłość	było	odwiedzenie	 twierdzy	
i	pałacu	królewskiego	Sigirija	zwanych	„Skałą	Lwa,”	wznie-
sionych	na	skalnym	płaskowyżu	o	wysokości	200	m	w	V	w.	n.	
e.	za	panowania	króla	Kassapy.	By	dotrzeć	do	twierdzy,	na-
leżało	pokonać	tę	wysokość	stromymi	schodami	wykutymi	
w	skale.	Trud	wspinaczki	wynagrodził	nam	zapierający	dech	
w	 piersiach	 widok	 malowideł	 na	 skałach	 przedstawiające	
tańczące,	 półnagie	 niebiańskie	 dziewice.	 Szczególne	 wra-
żenie	 wywarły	 na	 nas	 przypałacowe	 ogrody,	 fascynujące	

bezawaryjnie	 działające	 od	 wieków	 fontanny.	 W	 połowie	
wejścia	na	skałę	zarządzono	odpoczynek.	Było	tu	mnóstwo	
śmiałych	i	bezczelnych	małp	z	gatunku	makak.	Jedna	z	nich	
wyrwała	turyście	z	ręki	loda	na	patyku	i	siadając	w	niewiel-
kiej	odległości	 rozkoszowała	się	 jego	smakiem.	U	podnóża	
skały	 Sirigija	 spędziliśmy	w	dżungli	 dwie	 noce,	 zamieszku-
jąc	w	domkach	przypominających	szałasy.	Rano	na	domkach	
było	mnóstwo	baraszkujących	małp,	w	tym	matek	przytula-
jących	i	karmiących	małpiątka.	Przed	zamieszkaniem	ostrze-
żono	nas	by	na	zewnątrz	nie	suszyć	bielizny,	bo	rano	może-
my	zobaczyć	małpy	w	nie	ubrane.
W	 swej	 podróży	 odwiedziliśmy	miejscowość	 Kandy,	 ostat-
niej	stolicy	królestwa	syngalskiego.	Miasto	malowniczo	po-
łożone	 na	wzgórzach	wokół	 jeziora.	 Znajduje	 się	 tu	 jedna	
z	najbardziej	znanych	i	czczonych	przez	buddystów	świąty-
nia	z	relikwią	Zęba	Buddy.	Jest	to	wspaniała	świątynia,	ka-
piąca	 złotem,	 drogimi	 kamieniami	 i	 mocno	 strzeżona.	 By	
wejść	 do	 niej	 trzeba	 przejść	 przez	 dwie	 bramki	 i	 poddać	
szczegółowej	 osobistej	 kontroli.	 W	 tej	 miejscowości	 znaj-
duje	 się	Królewski	Ogród	Botaniczny,	 jeden	z	najwspanial-
szych	w	Azji,	 posiadający	ponad	5	 tysięcy	gatunków	 flory.	
Najbardziej	 zauroczył	 mnie	 ogród	 orchidei.	 Ich	 wspania-
łe	 różnokolorowe	 kwiatostany	 i	 ten	 cudowny,	 zapierają-
cy	 dech	 zapach	 pozostanie	 do	 końca	 życia.	 Przebywanie	
w	ogrodzie	 i	między	kwiatami	przypomina	krainę	mlekiem	
i	miodem	płynącą	opisaną	w	Starym	Testamencie.	W	ogro-
dach	 Matale	 poznaliśmy	 tajniki	 uprawy	 roślin	 służących	
na	 przyprawy	 i	 ich	 zastosowanie.	 Atrakcją	 miejscowości	
Aukana	jest	13-metrowy	posąg	Buddy	„zjadającego	smoka”	

z	V	wieku,	który	uważany	jest	za	najwspanialszy	starożytny	
skarb	wyspy.	W	Anubaradhapurze	oglądamy	święte	drzewo	
Sri	Lanki	Bodhi,	mające	dla	buddystów	znaczenie	religijne,	
gdyż	 zostało	 wyhodowane	 ze	 szczepu	 tego	 figowca,	 pod	
którym	 Budda	 doznał	 oświecenia	 podczas	medytacji.	 Jest	
tu	świątynia	zwana	Wielką	Stupą	z	charakterystycznym	mu-
rem	złożonym	z	figur	słoni	naturalnej	wielkości.	Odbyliśmy	
kilku	godzinne	safari	do	Parku	Narodowego	Minerija,	w	któ-
rym	żyje	ponad	200	dzikich	słoni,	bawoły,	dziki,	niedźwie-
dzie,	lamparty,	krokodyle	oraz	ponad	160	gatunków	różnych	
ptaków.	Jazda	pojazdami	terenowymi	i	oglądanie	naturalne-
go	środowiska	ze	zwierzętami	było	imponujące.	Jadąc	przez	
malownicze	 wzniesienia,	 liczne	 serpentyny	 docieramy	 do	
herbacianego	 raju,	położonego	w	centralnej	 części	wyspy.	
Jak	okiem	sięgnąć	ciągną	się	niezliczone	rzędy	krzewu	her-
bacianego,	między	którymi	uwijają	się	zbieraczki	zrywające	
młode	listki	i	wrzucające	do	zawieszonego	na	plecach	wor-
ka.	Zbieraczka	otrzymuje	za	wykonywaną	pracę	od	1	do	2	
dolarów	dzienne.	Zerwane	listki	dostarczane	są	do	fabryki,	
gdzie	następuje	produkcja	słynnej	na	całym	świecie	herbaty	
Cejlon.	Uczestniczyliśmy	w	pokazie	 sposobu	parzenia	 her-
baty	 i	 jej	 degustacji	 Po	 tygodniowej	 objazdówce	 dociera-
my	na	 zachodnie	wybrzeże	wyspy,	 gdzie	 jest	 biały	 piasek,	
szmaragdowa	woda,	palmowe	gaje,	gorące	słońce	oraz	cze-
kające	 przyjemności	 w	 trakcie	 siedmiodniowego	 pobytu.	
Z	miejscowym	mieszkańcem	uzgodniliśmy	po	niskiej	 cenie	
całodniową	wycieczkę	na	południe	wyspy.	W	sześcioosobo-
wej	grupie	dotarliśmy	do	Holenderskiego	Fortu	wybudowa-
nego	w	Galle,	wpisanego	na	Listę	Światowego	Dziedzictwa	
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UNESCO.	Zarówno	fort	jak	i	miasto	zachowały	wyjątko-
wo	kolonialny	urok	i	kontrastują	ze	współczesną,	gwar-
ną	częścią	miasta,	 typową	dla	miast	południowej	Azji.	
Wynajętą	łodzią	płyniemy	na	rozlewiska,	klucząc	mean-
drami	między	 wodną	 roślinnością	 i	 zwisającymi	 liana-
mi.	W	tym	gąszczu	i	plątaninie,	dostrzegamy	czające	się	
krokodyle,	które	były	dla	nas	łaskawe.	24	grudnia	2004	
roku	tsunami,	które	spustoszyło	wybrzeże	Tajlandi	do-
tarło	również	do	Sri	Lanki.	Widać	było	zniszczone	,	stoją-
ce	bliżej	brzegu	oceanu	domostwa,	podmyte	na	pół	me-
tra	palmy	kokosowe	i	wile	 innych	zniszczeń.	Koleżanka	
z	Warszawy	znająca	język	angielski	rozmawiała	z	tubyl-
cami	na	ten	temat.	Z	relacji	mieszkańców	kataklizm	był	
przerażający.	 Pociąg	 jadący	 w	 pobliżu	 oceanu	 został	
zmieciony	z	torów	i	wtłoczony	w	dżunglę.	Nikt	z	pasa-
żerów	nie	ocalał.	Jeden	z	hindusów,	ze	łzami	w	oczach	
opowiadał	jak	cała	jego	rodzina	zginęła,	jedynie	on	oca-
lał.	Daliśmy	skromny	datek	i	zrobili	wspólne	zdjęcie.
Po	tygodniowym	wypoczynku	wśród	wiecznie	zielonych	
drzew,	 białego	 piasku,	 szumu	 ciepłego	 oceanu	 oraz	
krzyku	egzotycznych	ptaków,	wróciliśmy	do	monoton-
nego	życia	w	kraju.
cz.	ostatnia

Julian Kwiatkowski

który będzie specjalnym gościem 
naszej imprezy. Ważnym elemen-
tem tego koncertu będzie występ 
Jarka Wajka – wieloletniego wokali-
sty zespołu, który wspólnie z pozo-
stałymi członkami grupy wypraco-
wał takie przeboje jak: „Gdyby nie 
Ty”, „Rzeka”, „Sama”, „Do…”; zespół 
występował między innymi z grupą 
Gun’s and Roses.

Również druga gwiazda festynu, 
zespół Enej należy do ścisłej czołów-
ki gwiazd polskiej sceny muzycznej. 
Znany z takich hitów jak „Skrzydlate 
ręce”, „Lili”, „Tak smakuje życie” wy-
stąpi na bychawskiej festiwalowej 
scenie o godzinie 21.

Z kolei fani muzyki disco będą 
mogli bawić się razem z zespołami 
Power Play i Simon. Podczas festynu 
zaprezentują się również lokalne ze-
społy, grupy taneczne i wokalne.

Oczywiście nie zabraknie najważ-
niejszego elementu naszego festy-
nu, czyli znanych na całym świecie 
pierogów gałęzowsko-bychawskich. 
Również w tym roku przeprowadzo-
ny zostanie konkurs na najlepsze 
stoisko pierogowe.

Mateusz Wróblewski

�� 14 maja – przetarg 
ofertowy na budowę 
sklepu spożywczego 
OSM

Zarząd	 Okręgowej	 Spółdzielni	 Mleczarskiej	 w	 Bychawie	
ogłasza	przetarg	ofertowy	na	budowę	budynku	usługowe-
go	–	sklepu	spożywczego.
Adres	inwestycji:	Bychawa,	ul.	Marsz.	J.	Piłsudskiego	71.
Inwestor:	Okręgowa	Spółdzielnia	Mleczarska	w	Bychawie,	
23-100	Bychawa,	ul.	M.	J.	Piłsudskiego	71.
Branża:	ogólnobudowlana	i	adaptacyjna
Miejsce	umieszczenia	ogłoszenia:	 tablica	ogłoszeń	w	sie-
dzibie	OSM	Bychawa,	strona	internetowa	www.osmbycha-
wa.pl,	„Głos	Ziemi	Bychawskiej”.
Termin	i	miejsce	przetargu:	siedziba	Okręgowej	Spółdzielni	
Mleczarskiej	 w	 Bychawie,	 ul.	 Marsz.	 J.	 Piłsudskiego	 71	
14.05.2014	r.	godz.	10.00.	Inwestor	zastrzega	sobie	prawo	
odwołania	 przetargu	 bez	 podania	 przyczyn.	 O	 przyjęciu	
lub	odrzuceniu	złożonej	oferty	oferenci	zostaną	powiado-
mieni	na	piśmie.
Szczegółowych	 informacji	 o	 inwestycji	 –	 budowie	 sklepu	
spożywczego	oraz	udostępnienia	przedmiaru	robót	można	
uzyskać	pon.	–	pt.	w	godz.	7.00 do	15.00	w	pokoju	nr	14	tel.	
81	56	23	127	lub	508	000	581.
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Nowe „ubranko” 
dla książek
Od	kilku	dni	w	holu	Miejskiej	
Biblioteki	Publicznej	można	
oglądać	wystawę	plastyczną	
ph. Zaprojektuj nową okładkę 
ulubionej książce.

Prezentowane	 prace	 są	 dziełem	 uczniów	 kl.	 III	
Szkoły	Podstawowej	w	Bychawie,	którzy	pod	opie-
ką	 wychowawczyń,	 pań	 Doroty	 Drążek	 i	 Bożeny	
Wardy	uczestniczyli	w	zajęciach	plastycznych	w	bi-
bliotece.	Uruchamiając	własną	wyobraźnię	i	arty-
styczne	zdolności,	projektowali	nowe	okładki	ulu-
bionym	książkom.	Powstało	40	oryginalnych	prac.	
Dzieci	zmieniły	okładki	wielu	książkom,	najczęściej	
były	to	lektury	szkolne,	np.	Dzieci	z	Bullerbyn,	Miś	
Uszatek,	Anaruk	chłopiec	z	Grenlandii,	Plastusiowy	
pamiętnik,	 Akademia	 Pana	 Kleksa	 i	 inne.	 Nowe	
okładki	są	najlepszą	reklamą,	zachęcają	do	częst-
szego	obcowania	z	literaturą.

Joanna Marek-Stanicka

�� Zostań Czytelnikiem Roku 2014 swojej biblioteki
Czytelnikiem	być	–	to	wcale	nie	
wada.	Czytelnikiem	być	–	każdemu	
wypada.	Czytelnikiem	być	–	to	
gratka	nie	lada!	Trwa	konkurs	na	
Czytelnika	Roku	2014	Miejskiej	
Biblioteki	Publicznej	w	Bychawie	
oraz	jej	filii	w	Bychawce	i	Starej	
Wsi.	Pomyśl,	może	to	właśnie	Ty,	
miły	Czytelniku	„GZB”	zdobędziesz	
ten	sympatyczny	tytuł?

Może	do	Ciebie	 powędruje	 główna	nagroda?	Może	 to	
Ty	 będziesz	 udzielał	 wywiadu	 dla	 bychawskiej	 gazety,	
a	może	 też	 dla	 innych	mediów?	 To	 konkurs,	 który	 nie	
wymaga	wysiłku,	bo	przecież	uwielbiasz	czytać,	wręcz	
nie	wyobrażasz	sobie,	że	można	żyć	bez	książek!	W	kon-
kursie	 będą	 też	 dodatkowe	 nagrody	 dla	 tych,	 którzy	
przeczytali	 najwięcej	 bibliotecznych	 książek.	W	 sumie	
nagrodzimy	 20	 osób.	 Przy	 okazji	 wybierzemy	 książ-
kę	 roku	 2014,	 czyli	 taką,	 która	 cieszyła	 się	 największą	
popularnością.
I	jeszcze	coś,	czego	dotąd,	w	blisko	70-letniej	historii	bi-
blioteki	nie	było!	Absolutna	nowość!

Konkurs na biblioteczny mebel
Każdy,	 kto	 choć	 raz	 był	w	 jakiejkolwiek	 bibliotece	 pu-
blicznej	 i	 wie	 do	 czego	 biblioteka	 służy,	 może	 wziąć	
w	 nim	 udział.	 Zadanie	 polega	 na	 wykonaniu	 projek-
tu	 mebla,	 który	 uczestnik	 konkursu	 chętnie	 zobaczył-
by	 w	 bibliotece.	 Projekt	 wybrany	 przez	 jurorów	 i	 in-
ternautów	 zostanie	 zrealizowany	 podczas	 II	 Pikniku	
Stolarskiego	 w	 dniach	 1-2	 sierpnia	 2014	 r.	 Wtedy	
w	Bychawce	 spotkają	 się	 stolarze	 z	 całej	 Polski.	 Autor	
projektu	 będzie	mógł	 aktywnie	 uczestniczyć	 w	 pracy.	

A	wykonany	mebel	 znajdzie	 swoje	miejsce	w	bychaw-
skiej	 bibliotece	 i	 będzie	 służył	 jej	 użytkownikom.	 Na	
projekty	czekamy	do	16	maja	2014	r.	Więcej	informacji	
o	konkursie,	pikniku,	nagrodach	można	znaleźć	na	blogu	
p.	Anety	Krzyżak	–	organizatorki	Pikniku	http://nietylko-
meble.blogspot.com/	oraz	na	stronie	biblioteki:	biblio-
teka.bychawa.pl

Sweet focia z książką – 
wydłużono czas trwania 
konkursu fotograficznego!
Na	 prośbę	 Czytelników,	 czas	 trwania	 konkursu	 został	
wydłużony	do	30	maja	2014	r.	Przypominamy,	że	zada-
nie	polega	na	wykonaniu	zdjęcia	„z	ręki”	telefonem	ko-
mórkowym	w	momencie,	gdy	jesteś	sama/sam	z	książ-
ką,	 ulubioną,	 ważną	 oraz	 dopisaniu	 jednozdaniowego	
komentarza.	Tak	przygotowaną	„focię”	trzeba	wysłać	na	
adres	 biblioteka.bychawa@gmail.com.	 Z	 nadesłanych	
prac	powstanie	portret	zbiorowy	czytelnika,	a	najlepsze	
prace	zostaną	nagrodzone!

Warsztaty kreatywności w każdy 
piątek w Starej Wsi
W	każdy	piątek	w	bibliotece	w	Starej	Wsi	Pierwszej	spo-
tykają	się	mieszkańcy	wszystkich	części,	żeby	wspólnie	
tworzyć	różności:	biżuterię,	ozdoby	świąteczne,	kartki.	
Motorem	tych	działań	jest	starowiejska	„złota	rączka”	–	
p.	Teresa	Sadło.	To	spotkania	nietypowe,	w	których	na-
stępuje	błyskawiczna	zmiana	ról,	w	jednej	chwili	mistrz	
staje	się	uczniem,	a	uczeń	mistrzem!	Masz	zręczne	ręce,	
głowę	pełną	pomysłów	i	trochę	wolnego	czasu,	dołącz	
do	nich!

Barbara Cywińska

literacko

Królestwo za kawę!
�� Wróćmy jeszcze 
do kawy, bo kawa 
to niekwestionowana 
gwiazda ostatniego 
literackiego "Mola". 
Niby nie debiutantka, 
bo pojawiała się już 
kilkakrotnie na imprezach 
cyklu dla Mola, ale do 
tej pory nigdy w tak 
eleganckiej odsłonie. 
Kto jak kto, ale kawa 
na salonach to umie się 
znaleźć!

Temat „Mola na salonach” w ostatnim numerze 
gdzieś nam umknął, a trochę szkoda! Czas po-
kazał, że po spotkaniu z baristką Magdaleną 
Drążkiewicz (na zdjęciu), właścicielką 

restauracji Trattoria Frascatti w Lublinie – kil-
ku czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie zostało poważnie „zarażonych” 
kawą. – Niektórzy zakupili nawet tygielek – opo-
wiada Barbara Cywińska, dyrektor biblioteki.

Pani Magda wprowadziła nas, w większości 
amatorów, w świat prawdziwej, dobrej kawy. 

Poznaliśmy jej różne wersje, smaki, a nawet ko-
lory. Modną zieloną, czyli niepaloną, podobno 
odchudzającą. Kawy o smaku waniliowym i cze-
koladowym. Dowiedzieliśmy się, że najbardziej 
wartościowa jest oczywiście ta w ziarnach, nie 
mielona ani rozpuszczalna, bo – jak mówi ba-
ristka – na świecie więcej się kawy pije niż jej 

produkuje! Aż strach pomyśleć, co może sta-
nowić tę nadwyżkę! Zachęcała do poznawania 
nowych smaków i przygotowała dla wszystkich 
Moli prawdziwą kawę z tygielka. Przyrządziła ten 
szlachetny napój na kilka sposobów, inspirowa-
nych książkami, bo p. Magda uwielbia czytać. 
Ale główną inspirację stanowił dla niej wiersz 
czytelniczki Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Doroty Szczepańskiej.

Ale kawa to nie wszystko, z czym tego dnia ze-
tknęli się miłośnicy literackich receptur. Jako 
idealne dopełnienie filiżanki kawy, Diana Marek 
przygotowała tiramisu inspirowane lekturą 
książki Bohdana Sławińskiego Królowa tirami-
su. Były też ptysie, ale w mniej znanej wersji na 
słono z książki Susan Wiggs Droga nad jezioro. 
To niezwykłe danie odkryła i podała Małgorzata 
Gałka, przewodnicząca Komisji Kultury Rady 
Gminy w Wysokiem. Były też drożdżówki – 
„przysmak urzędników” – apetyczny hit piekar-
ni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
z Bychawy, których literacka inspiracja od-
naleziona została u Sharon Owens w książce 
Herbaciarnia pod morwami. Był też jabłecznik li-
teracki wg tekstu autorskiego Ewy Sprawki.

Nauczyciele z ZSZ im. mjr. Dobrzańskiego przy-
rządzili pączki według Małgorzaty Kalicińskiej – 
Fikołki na trzepaku. Masala chai, napój inspiro-
wany lekturą Jarosława Kreta – Moje Indie, po-
dała kawiarnia artystyczna „Złota Lira”.

A oto dwa dania odnalezione w książkach, któ-
rych tego dnia nie udało się przyrządzić. Były 
to: przepiórki w płatkach róży (tytułowe danie 
z książki Laury Esquivel, które odnalazła i do 
konkursu zgłosiła Joanna Bochniarz, słuchacz-
ka Radia Lublin), foundee czekoladowe z książ-
ki Joanne Harris – Czekolada, które wypatrzyła 
Sylwia Ciesielska-Olichwiruk z Białej Podlaski.

W finale imprezy okazało się, że do kawy jed-
nak najbardziej pasuje sernik z bychawskiego 
sera, dzieło pracowników OSM w Bychawie. Tym 
razem receptura na ciasto została zaczerpnięta 
z książki Andrzeja Barta – Rewers. W publicz-
nym głosowaniu sernik zdobył główną nagrodę 
– kolację w restauracji p. Drążkiewicz. Pozostali 
uczestnicy otrzymali zaproszenia na kawę.

Spotkanie "na salonach" uprzyjemniły tańce: 
walc angielski i wiedeński w wykonaniu mło-
dzieży z "Hubala".

Monika Głazik

�� Festiwal potraw 
z pokazem dawnych 
rzemiosł w Zaraszowie
1	czerwca	2014	r.	od.	godz.	13.00,	
plac	przy	Szkole	Podstawowej	
w	Zaraszowie

Program imprezy ph. Poznaj Dawnych Smaków Czar:
�» Godz.	13.00	–	rozpoczęcie	festynu,	powitanie	gości,	
prezentacja	programu
�» Występ	uczniów	Szkoły	Podstawowej	w	Zaraszowie
�» Konkurs	kulinarny	z	nagrodami
�» Prezentacja	tradycyjnego	garncarstwa	z	warsztatami	
–	historia	rzemiosła	garncarskiego,	narzędzia	do	pracy	
w glinie; pokaz pracy na kole
�» Konkurs	dla	uczestników	festynu	na	najładniejszy	wy-
rób	z	gliny	metodą	tradycyjną;	dla	laureatów	konkursu	
przewidziano nagrody rzeczowe.
�» Widowisko	„Wioska	słowiańska”
Pokaz	dawnych	rzemiosł,	drzeworyt,	plecionkarstwo,	
wiercenie	otworów,	wykonywanie	krajek
Pokazy	wykonywania	potraw	wczesnośredniowiecz-
nych	z	degustacją	potraw	prasłowiańskich
Widowisko	plenerowe	związane	ze	słowiańskim	świę-
tem	Młodej	Brzozy 
Nauka	tańca	dla	publiczności
Plac	„małych	wojów”	–	zabawy	i	konkursy	z	nagrodami	
dla	dzieci	oraz	dorosłych
Stanowisko	człowieka	pierwotnego
Kram	z	pamiątkami	stylizowanymi
�» Pokaz	ginących	zawodów	–	bibułkarstwo	z	udziałem	
publiczności,	wykonany	przez	Garbowskie	Kwiaciarki
Nauka	wykonywania	form	kwiatowych,	tradycyjnych	
ludowych	kompozycji	florystycznych,	zabytkowych	
ozdób
�» Występ	kapeli	ludowej	,,Cyja”	–	utwory	muzyczne	z	re-
gionu	lubelskiego.

Dla	uczestników	przewidziano	poczęstunek	w	postaci	de-
gustacji	 potraw	 tradycyjnych	 (np.	 pierogi,	 piróg,	 chleb	
wiejski,	 kiełbasa	krzczonowska,	piernik	 lubelski	 itp.)	oraz	
wiele	innych	ciekawych	atrakcji	dla	dorosłych	i	dla	dzieci.
Szczegóły	 dotyczące	 konkursów,	 regulaminy,	 karty	 zgło-
szenia	na	stronie	www.zaraszów.pl,	lub	w	kancelarii	Szkoły	
Podstawowej	w	Zaraszowie.	

Zapraszają: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi 
Zaraszów i Okolic oraz Szkoła Podstawowa w Zaraszowie

Festiwal potraw z pokazem dawnych rzemiosł pt. ,,Poznaj 
dawnych smaków czar” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4- LEADER Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Środki na realizację zadania zostały pozyskane za pośred-
nictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”.

Europejski	Fundusz	Rolny	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	Europa	
inwestująca	w	obszary	wiejskie

�� Bychawska gra planszowa w skali makro
Wielka	kostka,	autorskie	
rysunki	budowli,	znane	postacie	
z	historii	miasta.	Wszystko	co	
jest	dla	bychawian	najważniejsze,	
zmieszczone na 25m2!

Tym	 razem	 członkowie	 Młodzieżowej	 Inicjatywy	
Kulturalnej	zaskoczą	nas	nowym	pomysłem.	Bo	jak	najle-
piej	nauczyć	się	o	swoim	miejscu	zamieszkania?	Oczywiście	
przez	zabawę!
Gigantyczna	gra	planszowa	dotycząca	Bychawy,	a	w	tym	
Polski,	to	nowa	propozycja	dla	dzieci,	młodzieży	i	oczywi-
ście	 dorosłych.	 Jeśli	 ktoś	 chce	 przejść	 uliczkami	 małego	
miasteczka	osadzonego	w	dolinie	dwóch	rzek,	a	przy	tym	
wyśmienicie	się	bawić,	to	oferta	MIK-u	jest	idealna.	Całość	
przeniesiona	 na	 duży	 format	 przez	mistrza	 w	 dziedzinie	
grafiki	–	Marka	Matyska.
Gra	może	być	zorganizowana	na:
�» festynach
�» zajęciach	szkolnych	i	pozaszkolnych
�» wydarzeniach	okolicznościowych
�» spotkaniach	i	świętach	państwowych

Zostań	 graczem	 bychawskiej	 gry	 planszowej!	 Naucz	 się	
podstaw	oraz	ciekawostek	o	Twoim	miejscu	zamieszkania!
Pierwsze	rozegranie	3	maja	od	godz.	14.00	w	ramach	akcji	
„Bychawa	na	3-GO!	Biegnij.	Baw	się.	Bądź”	w	parku	miej-
skim	przy	ul.	11	Listopada	(za	kościołem).	Każdy	uczestnik	
gry	otrzyma	upominek!	O	kolejnych	poinformujemy.

Tomasz Hanaj
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mieszkańcy
�� Odeszła od nas Romana Baran
Człowiek	Wielkiego	Serca,	
wyjątkowej	skromności	
i	życzliwości,	przyjaciółka	
Gimnazjum	nr	1	im.	
Obrońców	Ojczyzny	
w	Bychawie.	Porucznik	
WP,	wieloletni	sekretarz	
I	Oddziału	Batalionów	
Chłopskich	w	Lublinie.

Romana	Baran	„Konwalia”	(z	domu	Korba),	
córka	 Mateusza	 i	 Anny	 ur.	 8	 V	 1924	 r.	
w	 Wandzinie,	 pow.	 lubelski,	 w	 konspira-
cji	od	 listopada	1941,	członkini	BCh	 i	prze-
wodnicząca	 LZK	 na	 gminę	 Bychawa,	 sani-
tariuszka,	 organizowała	 punkty	 sanitar-
ne,	 współdziałała	 w	 szkoleniu	 sanitarnym	
na	 terenie	 szpitala	 w	 Bychawie.	 Powielała	
konspiracyjną	 prasę	 ludową.	 W	 domu	 jej	

rodziców	 ukrywała	 się	 okresowo	 matka	
premiera	 Stanisława	 Mikołajczyka;	 odzna-
czona	KKOOP,	KP,	KBCh	i	ZKZzM	(współzało-
życielka	 i	działaczka	Stowarzyszenia	byłych	
Żołnierzy	Batalionów	Chłopskich).
Pani	Romana	Baran	rozpoczęła	współpracę	
ze	społecznością	Gimnazjum	nr	1	w	2009	r.	
od	 chwili	 przygotowań	 szkoły	 do	 nada-
nia	 imienia	 naszej	 placówce.	 Spotykała	
się	 z	 uczniami,	 wspominając	 żołnierzy	
Batalionów	Chłopskich	walczących	na	tere-
nie	Bychawy	i	okolic	w	okresie	II	wojny	świa-
towej.	Przekazała	 liczne	pamiątki	do	 szkol-
nej	Izby	Pamięci.	Wraz	z	Zarządem	była	fun-
datorem	tablicy	pamiątkowej	BCH,	umiesz-
czonej	 w	 holu	 szkoły	 oraz	 wnioskodawcą	
o medal Pro Memoria,	którym	udekorowa-
no	sztandar	szkoły	oraz	medalami	Opiekuna	
Miejsc Pamięci Narodowej i Pro Patria.

Pani	 Romana	 Baran	 zapisała	 się	 w	 naszej	
pamięci	 jako	 osoba	 ciepła,	 zawsze	 chętna	
do	 pomocy	 i	 dobrej	 rady.	 W	 trakcie	 spo-
tkań	w	nami	często	powtarzała	za	Adamem	
Mickiewiczem:	Młodości!	Dodaj	nam	skrzy-
dła!	Mimo	89	lat	emanowała	radością	i	en-
tuzjazmem.	Swoim	życiem	pokazała,	że	nie	
należy	 poddawać	 się	 i	 rezygnować	 z	 za-
mierzonego	 celu.	 Dlatego	 też	 powtarzając	
za	 antycznym	 poetą	 Horacym:	 Non omnis 
moriar (Nie	 wszystek	 umrę),	 Pani	 Romana	
Baran	 pozostanie	 na	 zawsze	 z	 nami	w	 pa-
mięci	naszej	i	naszych	uczniów.
Wyrazy	 współczucia	 dla	 współtowarzyszy	
Zarządu	 Głównego	 Batalionów	 Chłopskich	
w	Lublinie	oraz	Rodzinie.	Cześć	Jej	pamięci!

Społeczność Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie
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PŁYNNA FORMUŁA NA SUKCES
• POSIADA WSZYSTKIE DOSTĘPNE FORMY AZOTU W KORZYSTNYCH PROPORCJACH

• ZAPEWNIA ROŚLINOM STAŁY DOPŁYW AZOTU W OKRESIE WEGETACJI

• NAWÓZ O SZYBKIM I DŁUGOTRWAŁYM DZIAŁANIU

Siarka a plonotwórcze działanie azotu
Pod koniec XX wieku zauważalne stało się pogorsze-
nie zaopatrzenia gleby w siarkę, a w niektórych krajach 
wysoko rozwiniętych pojawiły się sygnały o niedobo-
rach tego pierwiastka. Jest to poniekąd efektem działań 
proekologicznych przemysłu oraz postępu w zakresie 
odsiarczania spalin z zakładów energetycznych, zmie-
rzających do ograniczenia emisji związków siarki do at-
mosfery. Oznacza to światowy deficyt tego pierwiastka 
w glebie wynoszący obecnie 7–8 mln t. Na niedobór 
siarki w glebie wpływa też stosowanie nawozów o ogra-
niczonej zawartości siarki oraz coraz częstsze występo-
wanie w uprawach odmian roślin o wysokich plonach 
i o zwiększonym zapotrzebowaniu na siarkę, a także 
zwiększenie areałów roślin siarkolubnych, np. rzepaku. 

Pod względem wymagań w stosunku do siarki rośliny 
można podzielić na trzy grupy:

  rośliny o bardzo dużym zapotrzebowaniu 
na siarkę – rzepak, kapustne, cebula, czosnek 
– ze średnim plonem rośliny te pobierają 
ok. 50 kg siarki z 1 ha;
  rośliny o dużym zapotrzebowaniu na siarkę 
– rośliny motylkowe (koniczyna, lucerna) 
oraz kukurydza i buraki – średni pobór 
ok. 40 kg siarki z 1 ha;
  rośliny o niewielkim zapotrzebowaniu 
na siarkę – ziemniaki, trawy (w tym zboża) 
– średni pobór do 25 kg siarki z 1 ha.

Na terenie Polski gleby o niskiej zawartości siarki prze-
kraczają 50%, z tego względu celowe jest zwiększanie 
zawartości siarki w glebie poprzez odpowiednie do-
datkowe nawożenie tym składnikiem. Najbardziej do-

godną formą siarki w glebie jest forma siarczanowa, 
która jest jedyną jej postacią przyswajalną przez rośliny 
uprawne. 

Rośliny dla prawidłowego rozwoju wymagają zrówno-
ważonego żywienia wszystkimi składnikami pokarmo-
wymi. Zapotrzebowanie na siarkę wzrasta proporcjonal-
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�� Z Janem Pawłem II – wspomnienia bychawianki
Kanonizacja	bł.	Jana	Pawła	II	
sprawiła,	że	wracamy	pamięcią	
do	naszych	spotkań	z	Papieżem.	
Wspominamy wypowiedziane 
przez	Niego	słowa,	miejsca	i	te	
niezwykłe	okoliczności	i	ludzi,	
z	którymi	szliśmy	na	spotkania	
z	Ojcem	Świętym.

Chyba	nie	ma	Polaka,	który	nie	doświadczyłby	spotka-
nia	Janem	Pawłem	II.	I	bez	znaczenia	jest	teraz,	czy	była	
to	prywatna	audiencja	w	Rzymie,	 czy	było	 to	podczas	
jego	pielgrzymek	do	kraju,	czy	też	przed	telewizorem.
Fotografie	 z	 Janem	 Pawłem	 II	 i	 otrzymany	 od	 Niego	
różaniec	 to	 jedna	 z	 najcenniejszych	pamiątek	p.	Marii	
Mierzwy.	Różaniec	jest	biały,	najzwyklejszy,	a	teraz	po-
żółkły,	ale	jaką	ma	wartość,	duchową	i	sentymentalną.	
Pani	Maria	wspomina	to	niesamowite	wydarzenie,	jesz-
cze	teraz	słychać	w	jej	głosie	tamto	wzruszenie.
-	 To	 było	 dwadzieścia	 dwa	 lata	 temu,	 a	 jakby	 to	 było	
wczoraj.	Moje	spotkanie	z	Ojcem	Świętym	miało	miej-
sce	2	grudnia	1992	roku	o	godz.	7.00	rano.	To	była	wy-
cieczka	 grupy	 samorządowców	 i	 pracowników	 banko-
wości	 do	 Włoch.	 Było	 zwiedzanie	 Rzymu	 i	 audiencja	
u	Ojca	Świętego	w	Watykanie,	na	którą	czekali	wszyscy.
Tej	 nocy	 z	 wrażenia	 nikt	 nie	 spał,	 wyszliśmy	 z	 hote-
lu	wcześnie	 rano,	 bez	 śniadania.	Ubrani	w	najbardziej	
eleganckie	ubrania,	które	przywieźliśmy	ze	sobą,	panie	
były	w	garsonkach,	panowie	pod	krawatami.	Najpierw	
udaliśmy	 się	 do	 prywatnej	 kaplicy	 papieskiej,	 tam	

Ojciec	Święty	czekał	już	na	nas.	Klęczał	przy	swoim	słyn-
nym	klęczniku.	Miał	wówczas	72	lata	i	zdrowie	mu	jesz-
cze	 dopisywało.	 Po	 Mszy	 poszliśmy	 do	 prywatnej	 bi-
blioteki	i	tam	Ojciec	Święty	za	chwilę	do	nas	przyszedł.	
Podchodził	do	każdego	z	osobna,	zamieniając	kilka	słów	
i	wręczając	 każdemu	 różaniec.	 Ten	 różaniec	noszę	 za-
wsze	ze	sobą.
Zapytał	mnie,	skąd	pochodzę,	gdzie	mieszkam	i	pracuję.	
Powiedział,	że	Bychawa	to	historyczne	miasto.
Było	nas	około	50	osób,	a	spotkanie	w	bibliotece	trwa-
ło	 30	 minut.	 Przywieźliśmy	 Ojcu	 Świętemu	 prezenty	
z	Polski,	pamiętam	było	ptasie	mleczko.	Na	miejscu	ku-
piliśmy	też	kwiaty.
Pozdrówcie	 ode	mnie	 Lubelszczyznę	 –	 powiedział,	 że-
gnając	się	z	nami.	Wszyscy	płakali,	zwłaszcza	mężczyźni,	
którzy	to	spotkanie	bardzo	przeżyli.
Fotografia	ze	zbiorów	prywatnych	Marii	Mierzwy.

Not. Monika Głazik

�� Powrót rubryki USC 
informuje

W miesiącach marcu i kwietniu 2014 r. 
USC w Bychawie zarejestrował m.in. 
następujące akty zgonów:

1. Fijołek	Wacław	 Kosarzew	Dolny	–	Kolonia	 lat	68
2. Cenkalska	Maria	 Bychawa	 lat	91
3.	 Marzec	Jerzy	 Bychawa	 lat	68
4. Janeczko	Mieczysław	 Piotrowice	 lat	61
5. Grobel	Dariusz	 Lublin	 lat	43
6.	 Godoś	Stanisław	 Krzczonów	Pierwszy	 lat	89
7. Patronowicz	Halina	 Nowogród	 lat	79
8.	 Gryta	Stanisława	 Kiełczewice	Dolne	 lat	83
9.	 Mączka	Jan	 Kosarzew	Dolny	–	Kolonia	 lat	93
10. Tomas	Teodozja	 Zakrzew	 lat	84
11. Pecyna	Regina	 Wólka	Ponikiewska	 lat	83
12. Wąsik	Janina	 Gałęzów	–	Kolonia	Druga	 lat	90
13.	 Niedbała	Roman	 Stara	Wieś	Trzecia	 lat	77
14. Maiło	Czesław	 Maciejów	Nowy	 lat	89
15. Ciupak	Bogdan	 Maciejów	Nowy	 lat	72
16.	 Januszek	Władysław	 Krzczonów	Trzeci	 lat	82
17. Makuła	Marianna	 Wandzin	 lat	86
18.	 Gąbka	Bolesława	 Zakrzew	–	Kolonia	 lat	86
19.	 Bigos	Zofia	 Gałęzów	 lat	48
20. Moroniak	Jan	 Bychawa	 lat	85
21. Sobkowicz	Janina	 Gałęzów	 lat	90
22. Flis	Wiktor	 Gałęzów	 lat	46
23.	 Skoczylas	Danuta	 Wola	Gałęzowska	 lat	78
24. Skoczylas	Marian	 Wola	Gałęzowska	 lat	79
25. Brodowska	Jolanta	 Gałęzów	 lat	56
26.	 Kołodziejczyk	Jadwiga	 Borkowizna	 lat	94
27. Olech	Krzysztof	 Bychawa	 lat	44
28.	 Rakuś	Anna	 Stara	Wieś	Druga	 lat	96
W	związku	z	Ustawą	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	
osobowych,	informacje	o	aktach	małżeństw	i	zgonów	zarejestro-
wanych	przez	Urząd	Stanu	Cywilnego	w	Bychawie	będą	zamiesz-
czane	w	naszej	gazecie	wyłącznie	po	udzieleniu	pisemnej	zgody	
przez	 małżonków	 (w	 przypadku	 aktów	 małżeństw)	 lub	 rodziny	
zmarłych	(akty	zgonu).	Podawane	przez	naszą	gazetę	informacje,	
mogą	być	więc	niepełne.�� O projekcie ,,Pomagamy sobie”

Z	dniem	3	marca	2014	pięć	osób	objętych	kontrakta-
mi	socjalnymi	rozpoczęło	prace	społecznie	użyteczne,	
które	trwać	będą	do	28	listopada	2014	r.	Środki	finan-
sowe	 na	 ten	 cel	 pochodzą	 z	 Funduszu	 Pracy	 (60	%)	
oraz	wkładu	własnego	z	jst	(40	%).	Prace	realizowane	
są	w	instytucjach	użyteczności	publicznej.
Dwie	osoby	kontynuujące	udział	w	projekcie	 zostały	
skierowane	w	kwietniu	na	staż,	gdzie	będą	doskonalić	

umiejętności	zdobyte	w	ubiegłych	 latach	na	kursach	
w	ramach	projektu	systemowego	,,Pomagamy	sobie”.
Realizacja	pozostałych	działań	nastąpi	z	chwilą	podpi-
sania	przez	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Bychawie	
aneksu	 do	 umowy	 z	 Instytucją	 Pośredniczącą,	 tj.	
Wojewódzkim	Urzędem	Pracy	w	Lublinie.

Projekt „POMAGAMY SOBIE” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Moje osobiste wspomnienia pierwszomajowe mają dwa różne odcienie. Jeden – apetyczny jak smak 
lodów z lodziarni pani Kulińskiej; tego dnia rozpoczynał się niecierpliwie wyczekiwany, głównie przez 
dzieciaki, sezon na zimne lody. Tego dnia nie sposób było ich nie zjeść. To była konieczność i już! Drugi 
– mniej przyjemny. Po „pochodzie” musiałam szybko wracać do domu. Rodzice zarządzali sadzenie 
ziemniaków – akurat wtedy! Trudno mi było dziecięcym umysłem zrozumieć dwoistość sytuacji, 
z jednej strony – święto pracy, z drugiej praca fizyczna! Zupełnie mi to nie pasowało. Głębszy sens 
takiego zachowania odkryłam wiele lat później.  Barbara Cywińska

Wspomnienia małego łobuziaka

1 Maja. Święto Pracy. Bychawa, lata 60. XX w.
Przygotowania

Koniec kwietnia. Przygotowania do obchodów 
święta pracy nabierały rozmachu. To było istne 
pospolite ruszenie. Każdy robił generalne porząd-
ki przy swojej posesji. Było więc powszechne za-
miatanie ulic, chodników, czyszczenie i malowa-
nie krawężników. Koniecznie na biało, wapnem 
palonym, zakupionym w sklepie u Kulińskiego 
albo Fijołka. Na instytucjach i niektórych do-
mach prywatnych zawieszano flagi państwowe. 
Szczególnie efektownie prezentowała się siedziba 
Powiatowej Rady Narodowej w Bychawie (obecnie 
szpital powiatowy) udekorowana flagami państw 
z bloku socjalistycznego. Zawieszone najwyżej jak 
się dało, tuż przy dachu, malowniczo łopotały na 
wietrze.

Ważnym elementem przygotowań była budowa 
tzw. trybuny przy banku spółdzielczym (obecnie 
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie). Prace 
trwały dwa dni. Było to zadanie realizowane przez 
pracowników „gospodarki komunalnej” przy asy-
ście okolicznej dzieciarni ciekawej wszystkiego, co 
się wówczas działo w mieście. Po odejściu budow-
niczych, dzieciaki przejmowały władzę nad try-
buną. Rozpoczynał się czas dziecięcych zabaw. 
Szczególnie atrakcyjne było wcielanie się w role 
mówców. Uczestnicy zabawy wchodzili kolejno na 
trybunę i wygłaszali płomienne mowy do zgroma-
dzonych u podnóża budowli. Bywali nagradzani 
oklaskami, gdy mowa spodobała się towarzyszom 
zabawy lub wygwizdywani, gdy coś poszło nie tak!

Niech się święci 1 Maja!
W dniu na plac szkolny – liceum i szkoły podsta-

wowej (obecnie ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego) zwo-
żono flagi, transparenty, szturmówki. Rozdawano 
je uczestnikom pochodu, głównie uczniom. Na 
ogół młodzież próbowała się wymigać od tego obo-
wiązku, ale rzadko kiedy się udawało. O ile „bia-
ło-czerwona” cieszyła się wzięciem, tak pozostałe, 
zwłaszcza czerwone szturmówki były passe. Na 
placu zbierały się poczty sztandarowe. Tam for-
mowano kolumnę pochodu. Po czym następował 
przemarsz w stronę przygotowanej trybuny. I tak, 

najpierw maszerowały poczty sztandarowe i usta-
wiały się pod trybuną, następnie oficjele miasta 
Bychawy, wywodzący się z partii politycznych: 
PZPR, ZSL, Unii Demokratycznej. Oni zajmowa-
li miejsca na trybunie. Następnie, w pewnym od-
stępie czasu wyruszała główna kolumna pocho-
du złożona z przedstawicieli instytucji i zakładów 
pracy, organizacji i związków oraz dzieci i mło-
dzieży szkolnej.

Funkcję konferansjera prowadzącego pochód 
pełnił pan Zbigniew Wojnarowicz. To on z trybu-
ny odczytywał nazwy firm, organizacji, grup de-
filujących przed trybuną. Tę funkcję pełnił aż do 
ostatniego pochodu w 1988 r.

Z prawej strony trybuny, z boku, ukryci przed 
oczami publiczności stali chłopcy z bychawskiego 
liceum i wznosili okrzyki: Niech żyją! Niech żyją! 
Niech żyją! Obowiązkowo trzykrotnie każdej gru-
pie – delegacji przechodzącej przed trybuną…

Aplauz wzbudzał przejazd dość licznej grupy 
motocyklistów zrzeszonych w LOK Bychawa. Byli 
to, m.in.: Józek Lubański, Stefan Sprawka, Jan 
Gustaw, Zbigniew Rekiel, Stefan Gadzała, Janusz 
Madej. Za plecami każdego, na siodełku dla pasa-
żera, stała piękna dziewczyna. Powiewała też cho-
rągiewka. Cykliści (rowerzyści) natomiast mieli 
kolorowe wstążki wplecione w szprychy kół.

Pochód zamykał przemarsz chłopaków 
z Ochotniczych Straży Pożarnych w szyku woj-
skowym. Na ten moment czekali młodzi bycha-
wianie, zafascynowani mundurem…

Porządku podczas pochodu pilnowali milicjan-
ci, ORMO-wcy i harcerze z Młodzieżowej Służby 
Ruchu. Ci ostatni byli bardzo dumni z funkcji, 
jaką im powierzono. W dłoniach dzierżyli lizaki 
służące do kierowania ruchem. Bardzo się anga-
żowali w swoją pracę.

Pierwszomajowe, świąteczne 
zasady

W tym dniu obowiązywał całkowity zakaz sprze-
daży alkoholu. Za to lodziarnie szeroko otwiera-
ły drzwi dla klientów właśnie 1 maja. A było ich 
w Bychawie aż trzy. Najbardziej popularna i naj-
chętniej odwiedzana lodziarnia pani Żmindowej, 
pewnie ze względu na smak lodów i przemiłą ob-
sługę. Kolejne to lodziarnia pani Piotrowskiej oraz 
Pietrasiowej. Obie znajdowały się w ciągu zwar-
tej zabudowy drewnianej, dziś już nieistniejącej, 
przy ul. 22 Lipca. Po tych miejscach zostały tylko 
wspomnienia, sentyment i zdjęcia. Obecnie w tym 
miejscu stoi budynek użyteczności publicznej, 
w którym mieści się bank, poczta i przedszko-
le Zwykło się mawiać żartobliwie: 1 maja – kto 
żyw do sprzedaży lodów! Okazjonalnie pojawia-
li się bychawscy handlarze lodów, którzy rozsta-
wiali „lodowe stoiska” w różnych punktach mia-
sta. Pani Pachutowa – koło GS-u lub domu pana 
Lewczyńskiego, Psujkowa – pomiędzy lodziar-
niami Piotrowskiej i Pietrasiowej, Nawłatynowa 
w miejscu gdzie dzisiaj stoi dom jedynego 
w Bychawie producenta czapek. Owo „lodowe sto-
isko” stanowiła beczka drewniana owinięta bia-
łym papierem, żeby było ładnie i estetycznie. Ach! 
Co to był za smak! Lody śmietankowe wydobywa-
ne łyżką do zupy wprost z pojemnika, który ob-
łożony najprawdziwszym lodem posypanym solą 
stał w beczce. Nakładane do waflowych muszelek 
lub wprost na kwadratowe płaty wafla pałaszowa-
no ze smakiem. Sprzedawczyni musiała co chwi-
la kręcić pojemnikiem, żeby lody były równomier-
nie zmrożone. Przyjeżdżali też obwoźni handlarze 
z lodami kalipso i pingwinami na patyku i za-
chęcając do kupowania, nawoływali: Lody! Lody! 
Lody na patyku! Lody kalipso! Pingwiny!

Po pochodzie…
Uruchamiane były punkty sprzedaży alkoho-

lu, piwa i wędlin. Kwitł handel obwoźny. Gminna 
Spółdzielnia sprzedawała towary z wystawio-
nych przyczep, samochodów. Do nich ustawiały 
się gigantyczne kolejki. Towarzystwo rozpoczy-
nało świętowanie, oblewanie czy też, jak przekor-
nie mawiano „olewanie” Święta Pracy! Z głośni-
ków porozwieszanych w różnych punktach mia-
sta płynęły pieśni okolicznościowe, np. Budujemy 
nowy dom i inne.

Równolegle z uruchomieniem punktów gastro-
nomicznych zaczynały się zawody sportowe: siat-
kówka przy liceum; wyścig kolarski na trasie 
Bychawa – Niedrzwica, na który wszyscy czekali 
niecierpliwie. Ten sport cieszył się ogromną popu-
larnością. Bychawski wyścig stanowił przedsmak 

emocji związanych z Wyścigiem Pokoju, który 
rozpoczynał się 9 maja. Wielokrotnym zwycięzcą 
bychawskiego wyścigu był pan Janusz Zawiślak 
ze Strzyżewic, dopiero później mieszkaniec i pra-
cownik Straży Pożarnej w Bychawie. Bychawianie 
czekali cierpliwie na zwycięstwo rodzimego za-
wodnika. Nie doczekali się, bo idea organizacji 
wyścigów upadła.

Na stadionie, na Lipniku, 1 maja często roz-
grywane były mecze piłki nożnej pomiędzy re-
prezentacjami Strzyżewic i Bychawy. Cieszyły 
się one wielką popularnością wśród kibiców. To 
były nadzwyczaj zacięte mecze. Rodzaj świę-
tej wojny, niemalże. Zawodnicy ze Strzyżewic 
przyjeżdżali na rowerach żeby dać łupnia by-
chawianom. Wśród zapamiętanych zawodników 
– reprezentantów LZS Strzyżewice był Stefan 
Kazubski, Adam Dziaduch (później mieszkań-
cy Bychawy). Ten ostatni przyjeżdżał rowerem 
HURAGAN (był to świetny produkt bydgoskiego 
Rometu). Ferdynand Rymarz – na rowerze typu 
ESKA (z czechosłowackiej firmy Eska Favorit). 
ESKA i HURAGAN to były mercedesy wśród rowe-
rów. Ferdynanda Rymarza zapamiętał nasz łobu-
ziak jako zawodnika w pomarańczowych spoden-
kach. Bychawa na ogół była górą. W drużynie 
CZARNI Bychawa grali, m.in. Stacho Dejnek, 
Jerzy Frączek, Władek Ciężki, Henio Sobkowicz, 
Janusz Kopciewicz, Tomek Wieczorkiewicz, 
Heniek Pomykała, Józio Rachwał, Marek Janiec. 

Ciekawą postacią był Marian Rozalski, facet fi-
ligranowej postury, w czapeczce z wywiniętym 
daszkiem do góry, biegający za piłką. Jako jedy-
ny występował w czapeczce. To był ewenement! 
W czapce mógł grać jedynie bramkarz, zaś nigdy 
zawodnicy! A Rozalskiemu się udawało! Nomen 
omen panowie: Kazubski i Dziaduch z czasem 
niejako przeszli na stronę sportowego rywala – 
wraz ze zmianą miejsca zamieszkania zmienili 
klub sportowy. Stali się zawodnikami CZARNYCH 
Bychawa.

Były też w tym świątecznym dniu organizowane 
przez sekcję motorową LOK uliczne wyścigi moto-
cyklowe. Zawodnicy pokonywali trasę – pętlę wio-
dącą ulicą 22 Lipca dalej przez Polanówkę (dzisiaj 
ul. Mickiewicza), Wandzin, Zadębie i znów ul. 22 
lipca.

Po intensywnej zabawie, uciechach i innych 
rozrywkach, nierzadko mocno zakrapianych, 
tych bardziej zawianych, służby porządkowe ska-
zywały na zsyłkę poza teren gminy. Pakowano 
delikwentów do samochodów, wywożono daleko 
poza miasto, wysadzano pojedynczo, w różnych 
miejscach i zostawiano. Zapewne w celu przemy-
ślenia własnego postępowania. Owi „podróżni-
cy mimo woli” po tym, jak już udało im się zo-
rientować, gdzie się znajdują podejmowali próby 
powrotu do domu pieszo. Razu pewnego jeden 
z bychawian został wywieziony do Kajetanówki 
(miejscowość na trasie Strzyżewice – Niedrzwica, 
oddalona od Bychawy o ok. 11 km). Jakież było 
zdziwienie służb porządkowych, gdy okazało się, 
że pozostawiony w Kajetanówce pasażer wrócił do 
Bychawy przed nimi.

Takie przygody były udziałem mieszkańców 
miasta. Oni mieli czas na to, żeby w tym dniu 
świętować, zaś mieszkańcy okolicznych wsi pra-
cowali w polu. Sadzenie kartofli tym dniu to już 
był rytuał!

Na podstawie wspomnień Wiesława Boguty, 
tytułowego "łobuziaka" opracowała 

Barbara Cywińska
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Bychawa, pochód, 1 maja 1955 lub 1956 r. Fotografia przedstawia kolumnę marszową szkoły podstawowej, już w drodze 
powrotnej, idącą w kierunku szkoły, gdzie następowało jej rozwiązanie. W tamtych latach zarówno podstawówka jak i liceum 
mieściły się w tym samym budynku, dzisiejszego zespołu szkół, i tam właśnie biorący udział w manifestacji zmierzali. Na 
czele kolumny harcerze z ówczesnej OH (Organizacji Harcerskiej), taką bowiem nazwę nadano wcześniejszemu ZHP. Na czele 
chorąży Piotrek Spozowski, za nim z fanfarami i werblami: Henio Sobkowicz, Leszek Ciężki, Krzysztof Mroziewicz, Jurek Gaweł 
i Jurek Hernik. Jednym słowem kwiat młodzieńców z tamtych lat. Jak widać, pochód obserwuje wielu mieszkańców Bychawy, 
jednakże nie jestem w stanie nikogo rozpoznać. Komentarz do zdjęcia: Aleksander Kryska.

„Prekursorki” dzisiejszych chearliderek – grupa gimnastyczek LO Bychawa. W górnym rzędzie od lewej: NN, NN, Halina 
Gromek z d. Włodarczyk, Grażyna Kulik z d. Boguta, Cajzer, Barbara Żminda. W dolnym rzędzie: Sabina Krokowska, NN, 
Jezierska, Halina Chorążyczewska, Małgorzata Wyganowska.

Udział w pochodzie Klubu Motorowego LOK w Bychawie. Na pierwszym planie Józek Lubański na motorze marki 
Panonia (Węgry).
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�� Kalendarz dzisiaj wskazuje 
niedzielę, 6 kwietnia 
2014 r. Informuje też, że 
zbliżają się Święta Wielkiej 
Nocy, że 23 kwietnia 
obchodzimy Światowy 
Dzień Książki, wreszcie, 
że cały rok 2014 jest 
Rokiem Czytelnika… 
W takich to świątecznych 
okolicznościach, 
z radością, bardzo ciepłym 
uśmiechem, przyjemnością 
i dumą wielką chcemy 
pokazać Państwu 
„regionalną perełkę”. 
Wielu o niej słyszało, 
ale dosłownie kilka 
osób ją widziało. Dzisiaj 
w Bychawskim Centrum 
Kultury, po raz pierwszy 
odsłonimy ją przed 
Państwem. A dopiero od 
jutra będzie dostępna dla… 
reszty świata.

Tak rozpoczęła promocję książki Ostatni Pan 
na Bychawie. Antoni Budny (1861-1943) autor-
stwa dr Moniki Głazik, prowadząca spotkanie 
dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Barbara 
Cywińska. Organizatorzy tej literackiej imprezy 
pod patronatem Burmistrza Bychawy – Miejska 
Biblioteka Publiczna w Bychawie i Bychawskie 
Towarzystwo Regionalne (wydawca) – zaprosili 
do Bychawskiego Centrum Kultury mieszkań-
ców oraz gości. Zaproszenie przyjęli licznie mi-
łośnicy regionu, rodzina i przyjaciele Autorki, 
zapełniając po brzegi salę widowiskową oraz 
mile widziani goście w osobach m.in.: prof. dr. 

�� Recenzja książki Ostatni Pan na Bychawie
Chciałbym	podzielić	się	swoimi	wrażeniami	i	przemyśle-
niami	po	przeczytaniu	książki	Ostatni Pan na Bychawie. 
Antoni Budny (1861-1943).
Swoje	 dzieciństwo	 i	 młodość	 spędziłem	 w	 Bychawie	
w	tużpowojennych	latach,	kiedy	wydawałoby	się,	że	pa-
mięć	o	takich	ludziach	jak	Antoni	Budny,	o	ich	dokona-
niach	i	sukcesach	powinna	być	świeża,	jeszcze	wyraźna	
i	 rozpowszechniana,	 bowiem	naprawdę	 było	 się	 czym	
chwalić.	Być	może	 tkwiła	 jeszcze	wśród	 ludzi,	 głównie	
z	 Podzamcza,	 którzy	 byli	 blisko	 p.	 Budnego,	 jego	 go-
spodarstwa,	a	wyniki	jego	pracy	mogli	jeszcze	naocznie	
oglądać.	Niestety,	 pamięć	 ta	 stopniowo	 zanikała	wraz	
z	 odchodzeniem	 tych	 ludzi,	 ale	 też	 kiedy	 jeszcze	 żyli,	
nie	mogli	 się	 dzielić	 swoją	wiedzą,	 Nastały	 czasy,	 kie-
dy	takich	ludzi	jak	A.	Budny	ochrzczono	wrogami	ludu,	
starannie	 zacierając	 ślady	 ich	 istnienia.	Moja,	 a	 także	
moich	 rówieśników	wiedza	 na	 temat	 p.	 Budnego	była	
żadna.	 Pamiętam	 jeszcze	 lipową	 aleję	 przy	 drodze	 do	
dworu	 Budnego,	 jak	 mówiono.	 Niektóre	 lipy	 były	 tak	
stare	 i	 spróchniałe,	 że	 w	 olbrzymich	 dziuplach,	 które	
się	 w	 nich	 potworzyły,	 mogliśmy	 się	 chować.	 Ale	 już	
niebawem	 była	 to	 droga	 do	 spółdzielni	 produkcyjnej,	
a	 później	 do	 magazynów	 GS.	 Chyba	 najczęściej	 spo-
tykanym	 reliktem	 tamtych	 lat	 był	 zwrot,	 zapewne	 do	

dziś	używany	przez	mieszkańców,	 „Budny	Las”.	 Idę	do	
Budnego	Lasu,	byłem	w	Budnym	Lesie	–	tak	się	mówiło.
Dopiero	Pani	książka	pozwoliła	mi,	i	jak	sądzę	wielu	lu-
dziom,	 poznać	 prawdę	o	 tym	 człowieku.	Uświadomiła	
mi,	 jak	 znaczące	 dla	 niego,	 ale	 również	 dla	 samej	
Bychawy,	 były	 jego	 osiągnięcia.	 One	 przynosiły	 mu	
chwałę,	ale	także	sławiły	miasto,	jego	i	nasze.	Pan	Antoni	
Budny	tworzył	naprawdę	piękne	karty	dziejów	Bychawy	
i	nie	wolno	nam	o	tym	zapomnieć,	do	czego	niewątpli-
wie	przyczyni	się	Pani	książka.	Zdaję	sobie	sprawę,	 jak	
wiele	 czasu	musiała	Pani	poświęcić,	 aby	 zebrać	odpo-
wiednie	materiały	do	jej	napisania,	później	żeby	je	ufor-
mować	i	ubrać	w	słowa,	a	wreszcie	przebrnąć	cały	cykl	
wydawniczy.	Mimo,	że	jest	to	praca	naukowa,	a	tema-
tyka	nie	każdemu	wyda	się	interesująca,	to	dzięki	spo-
sobowi	 ujęcia	 tematu	 i	 lekkości	 Pani	 pióra	 czytałem	
ją	 tak,	 jak	 czyta	 się	 pamiętniki	 ludzi,	 których	 się	 zna-
ło,	pisane	z	miejsc,	które	są	nam	bliskie.	Wierzę,	że	to	
nie	 była	 Pani	 ostatnia,	 ale	 dopiero	 pierwsza	 książka. 
Serdecznie	pozdrawiam,

Aleksander Kryska

Warto	 obejrzeć	 na	 YouTube	 film	 Ostatni Pan na Bychawie 
nagrany	 na	 promocję	 książki.	 Wystąpili:	 Ryszard	 Sprawka,	
Wanda	Milka,	Jan	Kusy.	Scenariusz	Monika	Głazik.	Realizacja	
Marek	Matysek.	Lektor	Marcin	Ryk.	
Film	 pojawia	 się	 jako	 pierwszy	 wynik	 po	 wpisaniu	 w	 wy-
szukiwarce	 hasła	 Antoni	 Budny.	 Dostępny	 też	 na	 stronie
	www.bychawa.pl	w	zakładce	Galeria	zdjęć.

Ostatni	Pan	na	Bychawie
Antoni	Budny	1861–1943

	 Autor:	Monika	Głazik
	 Wydawca:	Bychawskie	Towarzystwo																																																																																																																																						
																											Regionalne
	 ISBN:	978-83-934480-2-9 
	 Format:	240	mm	x	240	mm 
	 Liczba	stron:	271 
	 Oprawa:	twarda 
	 Wydanie:	2013 
	 Dystrybucja:	Księgarnia	Lumer	w	Bychawie		
																												www.lumer.biz 
	 Cena:	44,50	zł

Budny jak żywy! Relacja z promocji książki autorstwa Moniki Głazik

hab. Albina Koprukowniaka, emerytowanego pra-
cownika Instytutu Historii UMCS, promotora M. 
Głazik, prof. dr hab. inż. Janusza Budnego – pra-
cownika naukowego Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, dr Moniki Bogusz, ku-
stosza Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, 
dra Marka Łosia, prezesa Lubelskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ziemian, p. Janusza 
Urbana, burmistrza Bychawy oraz p. Moniki 
Poźniak przedstawicielki drukarni Comernet, 
wreszcie państwa Agnieszki i Adama Derewiczów 
z Lublina – rodziny żony Antoniego Budnego.

Zanim jednak nowa publikacja trafiła do rąk 
spragnionego czytelnika, Antoni Budny „jak 
żywy!” przemówił do zgromadzonej licznie pu-
bliczności z olbrzymiego ekranu: Nazywam 
się Antoni Budny, urodziłem się na Mazowszu. 
Bychawa?… Kupiłem ją w 90. roku. Trafiła się 
prawdziwa okazja… w zasadzie to nie miałem 
na Bychawę pieniędzy, ale rodzina namawiała… 
Spokojny i aksamitny głos profesjonalnego lek-
tora (Marcin Ryk) oraz przyciągająca wzrok syl-
wetka w długim płaszczu, charakterystycznym 
kapeluszu, z drżącymi dłońmi na główce lasecz-
ki (Ryszard Sprawka), wywarły na uczestnikach 
niesamowite wrażenie. Zdawać by się mogło, że 
ostatni właściciel Bychawy pojawił się na pro-
mocyjnym spotkaniu osobiście. Z sentymentem, 
a nawet trudnym do ukrycia wzruszeniem uczest-
nicy śledzili kolejne ujęcia audiowizualnego wido-
wiska. Autorzy filmu: Monika Głazik (scenariusz) 
i Marek Matysek (realizacja) zaprosili gości i by-
chawian w regionalną, sentymentalną podróż 
w przeszłość Bychawy, na Podzamcze – miejsce 
zamieszkania i pracy Antoniego Budnego. W fil-
mie wykorzystano wywiady z ludźmi (Jan Kusy 
i Wanda Milka), którzy znali i pamiętali właścicie-
la dóbr bychawskich. Zainteresowanych filmem, 
a mniemam, że będzie to każdy tropiciel historii 
Bychawy, odsyłam na YouTube.

Autorka książki, świadoma zainteresowania 
widowni, krótko zapoznała słuchaczy z zawarto-
ścią „swojego literackiego dziecka”, po czym za-
siadła do wpisywania autografów. Ale wcześniej 
indywidualni sponsorzy, którzy wsparli wyda-
nie książki, zostali nią obdarowani przez prezes 

BTR i samą sprawczynię lokalnego wydarzenia – 
Monikę Głazik. Promocyjna cena kusiła nabyw-
ców, a przedstawiciele księgarni Lumer, dzięki 
swej uprzejmości, pośredniczyli w sprzedaży pu-
blikacji. Czytelnikom wyjaśniamy, że oficjalnym 
dystrybutorem książki jest wspomniana wyżej 
księgarnia (z możliwością sprzedaży wysyłkowej 
przez Internet www.lumer.biz) kierowana przez p. 
Reginę i Leszka Szewczyków. 

Po części oficjalnej, przy filiżance aromatycz-
nej kawy i smakowitych przekąskach przygo-
towanych przez niezawodny tandem Agnieszkę 
i Mariusza Sawickich (Restauracja „U Saszy”) 
oraz przepysznym cieście, zebrani mogli wymienić 
się uwagami, snuć refleksje, słowem, spędzić czas 
w miłej atmosferze i w doborowym towarzystwie.

Publikacja (czternasta z kolei) wydana przez 
Bychawskie Towarzystwo Regionalne, przy 
wsparciu finansowym Gminy Bychawa, dotacji 
Starosty Lubelskiego oraz darowiznom osób pry-
watnych i instytucji, jest wyjątkowa i regionalnie 
cenna. Wypełniona bogatą wiedzą potwierdzoną 
archiwaliami, unikatowymi zdjęciami, wiarygod-
nymi wspomnieniami i opatrzona piękną szatą 
graficzną będzie na pewno zdobić półki naszych 
domowych biblioteczek.

Na koniec pozostaje mi podziękować wszystkim 
osobom, dzięki którym spotkanie promocyjne się 
odbyło, zaś szczęśliwym nabywcom publikacji ży-
czyć przyjemnej, aczkolwiek uważnej lektury.

Teresa Tracz, prezes BTR

��Wracając do kina "Uciecha
Czesława Pisula z domu Świderska 
(ur. w Bychawie, zam. w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą) wspomina:
Czytając	w	dwóch	ostatnich	numerach	„Głosu	Ziemi	Bychawskiej”	
wspomnienia	o	kinie	Uciecha,	uświadomiłam	sobie,	że	mieszka-
łam	w	 jego	 bliskim	 sąsiedztwie.	 To	miejsce	 zapamiętałam	 jed-
nak	bardziej	 jako	Dom	Ludowy.	Moje	wspomnienia	są	podobne	
do	wspomnień	szkolnego	kolegi	Lolka	Kryski	(patrz:	„Głos	Ziemi	
Bychawskiej”	 nr	 3/2014).	 Pamiętam,	 że	 była	 tam	 scena	 i	 wy-
stępowali	 na	 niej	 zarówno	 zaproszeni	 jak	 i	 miejscowi	 artyści.	
Najbardziej	utkwił	mi	w	pamięci	występ	iluzjonistów	z	brzucho-
mówcą	rozmawiającym	z	lalką	o	imieniu	Bimbek,	a	także	występ	
chóru,	pod	którym	podczas	występu	załamał	się	 fragment	sce-
ny.	Oczywiście	z	okazji	wielkich	świąt	i	uroczystości	występowały	
również	na	tej	scenie	dzieci	szkolne	 i	przedszkolne.	Z	całą	pew-
nością	najbardziej	zapamiętałam	te	występy,	w	których	ja	sama	
też	brałam	udział.	Pamiętam	występ	z	pierwszej	lub	drugiej	kla-
sy,	gdy	tańczyłam	na	scenie	wiązankę	tańców,	z	których	dwa	ty-
tuły	zapamiętałam	do	dziś.	Były	to:	Jabłoczok	i	Kazaczok.	Łatwo	
się	domyśleć,	że	był	to	pewnie	występ	z	okazji	rocznicy	Rewolucji	
Październikowej.	Jak	to	bywało	w	tamtych	czasach,	wiersze,	któ-
re	będąc	w	wyższych	klasach	recytowałam	na	tej	scenie,	to	też	
była	głównie	poezja	rewolucyjna	Władysława	Broniewskiego.
Największym	jednak	przeżyciem	był	dla	mnie	udział	w	przedsta-
wieniu,	 gdy	 na	 scenie	 występowało	 przedszkole.	 Będąc	w	 naj-
starszej	grupie	przedszkolaków,	dostałam	zadanie	wyrecytować	

bardzo	długi	wiersz	z	powtarzającym	się	tekstem:	Tańczy,	tańczy	
Kuba,	Jurek	i	świderek	i	mazurek.	Bardzo	się	bałam,	nie	tyle,	że	za-
pomnę	tekst,	ale	tego,	by	ten	„świderek”	nie	kojarzył	się	z	moim	
nazwiskiem	i	by	do	mnie	nie	przylgnął.	Niestety,	tak	też	się	stało,	
ale	chyba	nie	tylko	z	powodu	wiersza.

List od pana Kryski z Biskupca
Szanowna	Redakcjo!
Z	przyjemnością	czytam	najnowszy	numer	gazety	[GZB,	2014,	nr	3	
–	przyp.	red.],	chciałbym	jednak	wnieść	małe	sprostowanie.	Otóż	
we	wspomnieniach	Wieśka	dotyczących	kina	Uciecha	 jest	mały	
błąd,	mianowicie	pani	magister	z	apteki	nazywała	się	Morycińska	
a	nie	Marcinkiewicz	jak	napisaliście	omyłkowo.	Wiem	to	na	pew-
no,	bo	jej	syn	Zbyszek	chodził	z	nami	do	szkoły,	po	jej	ukończeniu	
w	1956	r.	kontynuował	naukę	w	liceum	w	Lublinie,	a	niebawem	
wyjechała	z	Bychawy	również	jego	mama.

Pozdrawiam
A. Kryska

Jakiś	wyjątkowo	złośliwy	chochlik	pokierował	moją	ręką	przy	za-
pisywaniu	wspomnień	małego	łobuziaka,	dzisiaj	 już	całkiem	du-
żego	pana	Wiesława	Boguty.	Kobieta	o	anielskiej	wręcz	 cierpli-
wości	do	bychawskich	urwisów	 to	oczywiście	pani	Morycińska.	
Za	pomyłkę	przepraszam,	a	panu	Aleksandrowi	Krysce	dziękuję	
za	„czujność”.

Barbara Cywińska

Z	żalem	zawiadamiamy,	
że	w	dniu	15	kwietnia	2014	roku	
w	wieku	90	lat	odeszła	od	nas

pani Romana Baran
(1924–2014)

wieloletnia	członek	Bychawskiego	
Towarzystwa	Regionalnego,
zawsze	wspierająca	nasze	

stowarzyszenie
duchowo	i	materialnie,

osoba	o	gołębich	włosach	i	sercu

Wyrazy	szczerego	współczucia	
Rodzinie
składają	

Zarząd	Bychawskiego	Towarzystwa	
Regionalnego
oraz redakcja 

„Głosu	Ziemi	Bychawskiej”
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�� Ostatnio gościli u nas 
młodzi obcokrajowcy 
z Bułgarii, Francji, 
Malty i Włoch, którzy 
wraz z gimnazjalistami 
z Polski wzięli m.in. udział 
w Europejskiej Paradzie 
Braterstwa; pod opieką 
wychowawców, dumnym 
krokiem, z uśmiechem 
na twarzy, przeszli 
główną ulicą miasta 
do Zespołu Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego.

Wszystko to w ramach międzynarodowej inicja-
tywy pod nazwą „Comenius – Building Bridges 
using the five senses” realizowanej przez 
„Kwiatka”. W związku z tym pozwoliłem sobie 
przeprowadzić wywiad z koordynatorem pro-
jektu p. Grzegorzem Kowalskim, anglistą tej-
że szkoły, aby opowiedział jak to się wszystko 
zaczęło.

Leszek Asyngier: Czym jest „Comenius”, 
co oznacza i… skąd się wziął?

Grzegorz Kowalski: Partnerskie Projekty Szkół 
to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych 

krajów UE, która skutkuje przede wszystkim 
wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie 
nawzajem. Akcja ma na celu promowanie współ-
pracy międzynarodowej szkół, w której uczest-
niczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych 
państw członkowskich. Nasz projekt został roz-
poczęty od współpracy ze szkołą w Challans we 
Francji, po nawiązaniu kontaktu z San Andrea 
School z Malty wspólnie stworzyliśmy pro-
gram projektu, do którego zaprosiliśmy następ-
nie szkoły z Pizy we Włoszech oraz Nikopolu w 
Bułgarii.

zagranicznie

Wielokulturowo w Bychawie

Jakie były główne założenia projektu?
Tytuł projektu, „Budujemy mosty wykorzystu-

jąc nasze zmysły” oznacza poznawanie kultury, 
tradycji i zwyczajów innych krajów z wykorzy-
staniem wzroku, słuchu, smaku, zapachu i do-
tyku. Wszystkie działania zostały tak skonstru-
owane, aby wykorzystać przy ich realizacji nasze 
zmysły. Uczniowie, między innymi, robili zdjęcia 
pięknych miejsc w swoim kraju, gotowali naro-
dowe potrawy, którymi częstowaliśmy się nawza-
jem, przygotowywali przedstawienia teatralne, 
a jednocześnie szlifowali język angielski, który 

był głównym językiem komunikacji uczestników 
projektu.

Kto mógł wziąć w nim udział?
W projekcie wzięli udział nasi uczniowie, głów-

nie z klas drugich i trzecich Gimnazjum. Bardzo 
ważnym warunkiem była dobra znajomość j. an-
gielskiego, chęć i zaangażowanie w realizację 
różnych zadań oraz komunikatywność – łatwość 
nawiązywania kontaktu z rówieśnikami z in-
nych państw jest niezbędna.

Czy współpraca z innymi krajami przebie-
gała pomyślnie? Czy były jakieś trudności, 
ograniczenia?

Współpraca układała się dobrze, koordynato-
rzy projektu utrzymywali stały kontakt mailowy 
ze sobą i naprawdę po tych dwóch latach może-
my śmiało powiedzieć, że zaprzyjaźniliśmy się. 
W szkołach partnerskich byliśmy przyjmowani 
bardzo serdecznie, czuliśmy się naprawdę mile 
widziani. Nasi polscy uczniowie znaleźli wspól-
ny język zwłaszcza z rówieśnikami z Malty, kraju 
zamieszkiwanego przez ludzi z którymi wiele nas 
łączy: silna wiara katolicka, burzliwa historia 
- Malta była pod panowaniem brytyjskim wiele 
lat. Myślę, że nawiązało się wiele przyjaźni, które 
przetrwają lata, czego im serdecznie życzę.

Na czym realnie zyskał ZS „Kwiatek” anga-
żując się w projekt międzynarodowy?

Poza wymienionymi wyżej korzyściami, na-
sza szkoła wzbogaciła się o szereg pomocy na-
ukowych: tablica interaktywna, laptop, mikro-
fony bezprzewodowe, ale najważniejsze moim 

zdaniem to wartości niewymierne: doświadcze-
nia i wrażenia z podróży zagranicznych – 18 
uczniów odwiedziło Maltę oraz Włochy, w wy-
jazdach zagranicznych wzięło również udział 9 
nauczycieli. Kontakt z inną kulturą, nauka to-
lerancji i poszanowania dla odmiennych trady-
cji, umiejętność radzenia sobie w nowych sytu-
acjach – to wszystko kształtuje osobowość i bę-
dzie miało w przyszłości ogromny wpływ na ży-
cie naszych uczniów.

Jakie są odczucia samych uczniów biorą-
cych w nim udział?

Krótko, są zachwyceni. Dla większości z nich 
wyjazdy do Włoch i na Maltę były ich pierwszy-
mi podróżami zagranicznymi. Bardzo podobał 
im się przelot samolotem, nawet przymusowy 
nocleg grupy uczniów na lotnisku w Paryżu (z 
powodu śnieżycy w marcu 2013) nie popsuł ni-
komu humoru – było to dla nich kolejne ciekawe 
doświadczenie.

Czy warto podejmować tego typu inicjaty-
wy w przyszłości?

Oczywiście. Już wyszukujemy kolejnych part-
nerów z różnych państw. Mam nadzieję, że wy-
miany tego typu staną się wizytówką naszej 
szkoły, a także przyczynią się do promocji rodzi-
mej kultury na arenie międzynarodowej.

Dziękuję i życzę pomyślnych wiatrów przy 
kolejnych projektach.

Więcej informacji odnośnie projektu 
„Comenius” na stronie www.kwiateklo.pl.

�� „Hubal” Szkołą Innowacji
3.04.2014	r.	w	Wyższej	Szkole	
Ekonomii	i	Innowacji	w	Lublinie	
odbyła	się	gala	wręczenia	
certyfikatów	„Szkoła	Innowacji”	
oraz	nadania	tytułów	„Lider	
Innowacji”.	Zespół	Szkół	
Zawodowych	nr	1	im.	mjr.	H.	
Dobrzańskiego	w	Bychawie	otrzymał	
Certyfikat	Szkoła Innowacji 2014,	
który	z	rąk	kapituły	odebrał	dyrektor	
Jerzy	Sprawka.

Certyfikat	 jest	 poświadczeniem,	 że	 szkoła	 dokłada	 sta-
rań,	 aby	 kształcić	 na	 jak	 najwyższym	 poziomie	 –	 kształ-
tować	postawy	przedsiębiorcze	oraz	społeczną	odpowie-
dzialność.	W	 tegorocznej	 edycji	 projektu	 organizowane-
go	 przez	Wyższą	 Szkołę	 Ekonomii	 i	 Innowacji	w	 Lublinie	
wzięło	udział	37	szkół	ponadgimnazjalnych	z	 lubelskiego.	
Patronują	 mu:	 Marszałek	 Województwa	 Lubelskiego	 –	
Krzysztof	Hetman,	Prezydent	Miasta	Lublin	–	Krzysztof	Żuk	
i	Lubelski	Kurator	Oświaty	–	Krzysztof	Babisz.
Komisja	oceniała	działania	szkół	podjęte	w	roku	2012/13.	
W	 tym	 czasie	 realizowane	były	w	naszej	 szkole	 projekty	
unijne:	 „Moje	 ambicje	 –	 moja	 przyszłość”	 i	 „Szkoły	 do-
brych	umiejętności”.	Uczniowie	uczestniczyli	w	dodatko-
wych	zajęciach	przygotowujących	do	matury,	warsztatach	

grafiki	komputerowej,	zajęciach	specjalistycznych,	warsz-
tatach	 spawalniczych,	 ukończyli	 kurs	 obsługi	 kasy	 fiskal-
nej,	kurs	spawacza	metodą	TIG,	odbywali	praktyki	zawo-
dowe,	uczestniczyli	w	wyjeździe	do	 fabryki	Volkswagena	
w	 Poznaniu.	 Nauczyciele	 podnosili	 kwalifikacje,	 a	 szko-
ła	 pozyskała	 nowe	 wyposażenie.	 Uczniowie	 klasy	 IV	 Ti	
uczestniczyli	w	projekcie	„Wspomaganie	nauczania	mate-
matyki	w	 technikum	w	oparciu	 o	 nowoczesne	 technolo-
gie	informacyjne”.	Zdobywali	wiedzę	uczestnicząc	w	zaję-
ciach	 na	 platformie	 e-learningowej,	wideokonferencjach	
z	 wykładowcami	 Politechniki	 Łódzkiej.	 Dzięki	 udziałowi	
w	 projekcie	 „Wzmocnienie	 tożsamości	 kulturowej	 i	 ak-
tywności	 obywatelskiej	 mieszkańców	 Lubelszczyzny”	 42	
uczniów	uczestniczyło	w	wycieczce	do	Kazimierza,	 a	 na-
uczyciele	uczestniczyli	w	szkoleniu	„Dziedzictwo	kulturo-
we	 Lubelszczyzny	 w	 edukacji	 i	 działalności	 społecznej”.	
W	 ramach	programu	Comenius	 został	 zrealizowany	 pro-
jekt	pod	hasłem	„Otworzyć	się	,aby	poznać	innych”.	Dzięki	
niemu	uczniowie	 i	nauczyciele	uczestniczyli	w	wyjazdach	
do	 Francji,	 Hiszpanii,	 Rumunii,	Włoch	 nie	 ponosząc	 żad-
nych	 kosztów.	W	 czasie	 spotkań	 projektowych	młodzież	
poznała	 kulturę	 i	 tradycje	 partnerskich	 państw	 oraz	 do-
skonaliła	 swoje	 umiejętności	 językowe.	 Nawiązaliśmy	
współpracę	 z	 lubelskimi	 pracodawcami,	 u	 których	 mło-
dzież	odbywała	praktyki	zawodowe.	Uczniowie	zdobywa-
li	dodatkowe	kwalifikacje	uczestnicząc	w	kursach:	opera-
tora	wózka	widłowego,	magazyniera,	obsługi	kasy	 fiskal-
nej.	 Angażowaliśmy	 się	 w	 życie	 społeczności,	 uczestni-
cząc	w	uroczystościach,	obchodach	Dnia	Godności	Osób	

z	Niepełnosprawnością	Intelektualną,	organizując	pokaz	fryzur,	międzyszkolny	
Konkurs	 Recytatorski	 Poezji	 Patriotycznej.	 Propagowaliśmy	wśród	młodzieży	
zdrowy	styl	życia,	organizując	„Festiwal	zdrowia”.	Uczniowie	mieli	możliwość	
uczestniczenia	w	dodatkowych	zajęciach	wyrównujących	wiedzę	 lub	rozwija-
jących	zainteresowania.	Organizowane	były	zajęcia	z	doradztwa	zawodowego,	
warsztaty	integracyjne.
Tak	 było	 w	 minionym	 roku	 szkolnym.	 W	 tym	 nie	 spoczywamy	 na	 laurach.	
Kontynuujemy	 podjęte	wcześniej	 działania,	 pracujemy	 nad	 kolejnym	 projek-
tem,	 który	 umożliwi	młodzieży	 podróż	 do	 Grecji,	Włoch,	 Portugalii,	 Bułgarii	
i	Rumunii.	Obecnie,	w	ramach	programu	Leonardo	da	Vinci,	realizujemy	nowy	
projekt	 „Poszerzenie	 oferty	 edukacyjnej	 szkoły	 poprzez	 staże	 zagraniczne”.	
Uczniowie	z	klas	technik	informatyk,	technik	usług	fryzjerskich	wyjadą	w	paź-
dzierniku	na	trzytygodniowy	staż	do	Paryża.	Cieszymy	się,	że	została	docenio-
na	nasza	praca,	zaangażowanie	w	życie	szkoły	 i	 starania,	aby	nasza	młodzież	
poznawała	świat,	nowych	ludzi,	zdobywała	dodatkowe	kwalifikacje.	Mamy	na-
dzieję,	że	młodzież	gimnazjalna	skorzysta	z	naszej	oferty	edukacyjnej	i	będzie	
razem	z	nami	realizowała	kolejne	przedsięwzięcia.

Jolanta Szpytma

�� Pomysł na zawód
Akcja „Ciekawe zawody – intere-
sujący ludzie” ma za zadanie przy-
bliżyć naszym uczniom charakter 
i specyfikę wybranych profesji, 
które być może w przyszłości 
będą przez nich wykonywane.

Dogoterapeuta	 –	 to	 pierwszy	 z	 zawodów,	 który	 poznali	
uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Starej	Wsi	Drugiej	w	ra-
mach	jednej	z	inicjatyw	Samorządu	Uczniowskiego,	podję-
tych	do	realizacji	w	roku	szkolnym	2013/2014.
W	trakcie	całego	roku	szkolnego	uczniowie	klas	I–VI	mają	
poznać	 cztery	 zawody,	 które	 zostały	 zaplanowane	 we	
wrześniu.
U	progu	kalendarzowej	wiosny	Samorząd	Uczniowski	na-
szej	 szkoły	 zorganizował	 akcję	 „Rozkwitnij	 na	 wiosnę”.	
W	 ramach	 tego	 przedsięwzięcia	 do	 szkoły	 zostali	 zapro-
szeni	 specjalni	 goście,	 którzy	 opowiedzieli	 dzieciom,	 jak	
zadbać	o	siebie	 i	 swój	wizerunek	na	wiosnę,	a	 jednocze-
śnie	 przybliżyli	 specyfikę	 dwóch	 kolejnych	 zawodów.	
Tym	 razem	 byliśmy	 zapoznawani	 z	 kunsztem	 pracy	 fry-
zjera	i	kosmetyczki.	W	związku	z	tym	gościliśmy	w	naszej	
szkole	 przedstawicielki	 klasy	 fryzjerskiej	 z	 Zespołu	 Szkół	
Zawodowych	im.	mjr	H.	Dobrzańskiego	w	Bychawie	wspól-
nie	 z	 nauczycielem	 zawodu	 p.	 Anną	 Poniewozik.	 Drugim	
gościem	była	p.	Monika	Krusińska,	która	z	wykształcenia	
jest	kosmetyczką,	a	specjalizuje	się	w	zdobieniu	paznokci.
Na	 początku	 spotkania	 p.	 Anna	 i	 p.	 Monika	 przybliży-
ły	dzieciom	tajniki	obydwu	zawodów.	Zwróciły	uwagę	na	
przedmioty,	których	należy	się	uczyć	w	szkole,	aby	w	przy-
szłości	wykonywać	dany	zawód	i	opowiadały	o	zadaniach	
oraz	 specyfice	 zawodu	 fryzjera	 i	 kosmetyczki.	W	 trakcie	
swoich	wystąpień	Panie	były	otwarte	na	kontakt	z	dziećmi	
i	odpowiadały	na	każde	pytanie,	które	padło	z	sali.	Po	czę-
ści	teoretycznej	przyszedł	czas	na	praktykę.	Pani	Monika	
pokazywała	(oczywiście	na	osobach	dorosłych)	jak	trady-
cyjnie	 lub	 fantazyjnie	 można	 pomalować	 sobie	 paznok-
cie.	Uczennice	 klasy	 fryzjerskiej,	 pod	okiem	 swojego	na-
uczyciela	 zawodu,	układały	 rozmaite	 fryzury	zarówno	na	
głowach	dzieci	jak	i	dorosłych.	Radości	i	zabawie	nie	było	
końca.	Każdy	chciał	się	poddać	fryzjerskiej	metamorfozie.	
Pierwsze	wiosenne	przedpołudnie	minęło	bardzo	 szybko	
i	dostarczyło	mnóstwo	 informacji	o	dwóch	kolejnych	 za-
wodach	 oraz	 o	 współczesnych	 trendach	we	 fryzjerstwie	
i	w	kosmetyce.
W	 tym	 miejscu	 pragnę	 złożyć	 serdeczne	 podziękowa-
nia	 dyrektorowi	 Zespołu	 Szkół	 Zawodowych	 im.	 mjr	 H.	
Dobrzańskiego	p.	Jerzemu	Sprawce,	nauczycielce	zawodu	
p.	Annie	Poniewozik,	uczennicom	klasy	fryzjerskiej	oraz	p.	
Monice	 Krusińskiej	 za	 przyjęcie	 zaproszenia	 Samorządu	
Uczniowskiego	naszej	szkoły	i	zapoznanie	naszych	uczniów	
z	interesującymi	zawodami	jak	fryzjer	i	kosmetyczka.

Opiekun SU
Elżbieta Sobaszek

�� IV Przegląd Dziecięcych Talentów
Odbył	się	13	kwietnia	
w	Bychawskim	Centrum	
Kultury.

Pomysłodawczynią	 i	 główną	 organizatorką	
tego	 przedsięwzięcia	 jest	 p.	 Mirosława	 Spust	
z	Samorządowego	Przedszkola	nr	1	w	Bychawie.
Podczas	 tegorocznego	 przeglądu	 na	 scenie	 za-
prezentowały	 się	 dzieci	 z	 Bychawy,	 Bychawki,	
Starej	Wsi,	Woli	Gałęzowskiej.	Wśród	prezentacji	
dominowały	występy	wokalne	–	dzieci	wykona-
ły	utwory	muzyczne,	takie	 jak:	„Maszeruje	wio-
sna”,	 „Wiosna”,	 „Bądź	 eko”,	 „Pieski	małe	 dwa”,	
„Zabiorę	brata	na	koniec	świata”,	„Modelka”	itp.
Miłym	 akcentem	 była	 obecność	 rodziców	 na	
scenie,	 którzy	 towarzyszyli	 swoim	 pociechom	
i	 wspomagali	 je	w	występie	 np.	 akompaniując.	
Oprócz	występów	wokalnych,	zobaczyć	też	moż-
na	było	prezentacje	recytatorskie.	Dzieci	recyto-
wały	wiersze	ulubionych	poetów	–	J.	Brzechwy,	
J.	Tuwima,	M.	Konopnickiej.	Na	scenie	pojawiły	
się	również	dwie	koleżanki	–	poetki,	które	same	
napisały	wiersz.	Dziewczynki	otrzymały	z	tej	racji	
gromkie	brawa	od	publiczności.	Podczas	recyta-
cji	mogliśmy	zobaczyć	na	scenie	pięknego	żucz-
ka,	kotka,	czy	misia.	Podziw	wzbudził	 także	wy-
stęp	uczennicy,	która	wykonała	układ	choreogra-
ficzny	 z	 elementami	 gimnastyki	 artystycznej.	

Ponadto	 dużo	 radości	 dostarczył	 publiczności	
występ	grupy	dzieci	 ze	Starej	Wsi,	które	swoim	
śpiewem	 i	 tańcem	 do	 utworu	 „Orkiestry	 dęte”	
rozgrzały	publiczność.
Tego	 dnia	w	 BCK	miały	miejsce	wydarzenia	 to-
warzyszące,	w	holu	odbywał	 się	 kiermasz	wiel-
kanocny,	 na	 którym	można	 było	 zakupić	 deko-
racje	 świąteczne.	 Ponadto	 burmistrz	 p.	 Janusz	
Urban	i	zastępca	burmistrza	p.	Marta	Wołoszyn	
wręczyli	 nagrody	 w	 konkursie	 na	 wielkanocną	
kartkę.
Serdecznie	 dziękujemy	 wszystkim	 rodzicom	
i	 nauczycielom	 za	 przygotowanie	 dzieci.	 Słowa	
wdzięczności	 kierujemy	 także	 w	 stronę	 dyr.	
Bychawskiego	Centrum	Kultury	–	p.	Piotra	Gęby	
oraz	pracowników	BCK	za	pomoc	w	organizacji.	
Zdjęcia	z	IV	Przeglądu	Dziecięcych	Talentów	do-
stępne	są	na:	www.przedszkole.bychawa.pl.

Agnieszka Sobaszek
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�� Już po raz kolejny młodzież 
naszego gimnazjum 
uczestniczyła w polsko 
– francuskim projekcie 
wymiany młodzieży, w tym 
roku zatytułowanym 
„Europa – oczami uczniów 
Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie”. 

W dniach 31 marca – 12 kwietnia grupa dwu-
dziestu pięciu uczniów wraz z sympatycznymi 
opiekunkami (Ewa Wieczorkiewicz, Anna Duda, 
Małgorzata Kukiełka-Sadło) odwiedziła Collège 
Le Grand Beauregard w La Chapelle sur Erdre.

Wyruszyliśmy 31 marca, żegnając na 13 dni 
naszą Bychawę, by udać się w podróż do piękne-
go regionu Pays de la Loire we Francji…

Podróż upływała bez zakłóceń, w godzinach 
wieczornych udaliśmy się do punktu noclego-
wego jeszcze przed granicą z Niemcami, którą 
to przekroczyliśmy 1 kwietnia. Tego dnia zwie-
dzaliśmy niemieckie miasto Hanower – widzieli-
śmy jego urokliwe ogrody, Nowy i Stary Ratusz. 
W dalszą trasę wyruszyliśmy w późnych godzi-
nach nocnych, pokonując kolejne setki kilome-
trów przez Niemcy, Belgię – aby 2 kwietnia do-
trzeć do La Chapelle sur Erdre. Serdeczne powi-
tanie przez przedstawicieli Komitetu Współpracy 
Miast Bliźniaczych, nauczycieli (M. Pion, M. 
Martin), rodziców i uczniów francuskich oraz 
pierwszy uścisk dłoni sprawiły, że atmosfera sta-
ła się bardziej swobodna. Następnie każdy uczeń 
udał się do swojej francuskiej rodziny, gdzie miał 
okazję obserwować zwyczaje życia codziennego, 
spróbować specjałów kuchni francuskiej oraz 
bliżej poznać swojego francuskiego przyjaciela.

3 kwietnia spędziliśmy w goszczącym nas 
Collège Le Grand Beauregard, gdzie ciepło po-
witał nas dyrektor M. Leclair wraz ze swoim 

zastępcą M. Touzet, oferując słodki poczęstu-
nek. Kolejnym punktem programu był spa-
cer po pełnym uroku mieście La Chapelle sur 
Erdre w towarzystwie jednego z nauczycieli, któ-
ry przybliżył nam historię i zdradził tajemnice 
związane z tym pięknym miejscem. Udaliśmy się 
też do Urzędu Miasta. I już z daleka widzieliśmy 
pięknie powiewającą flagę Polski. Burmistrz 
La Chapelle, M. Roussel uroczyście nas powi-
tał, wygłosił przemówienie podkreślając znacze-
nie wymian młodzieży i zapewnił o chęci dalszej 
współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi szkoła-
mi oraz wręczył upominki całej grupie polskiej.

Następnego staliśmy się sławni – zdjęcia pol-
skiej grupy pojawiły się w prasie, m.in. w „Ouest 
France”. Popołudnie – to prezentacja multime-
dialna szkoły oraz systemu edukacyjnego we 
Francji. Następnie słodki podwieczorek związa-
ny z specjałami pochodzącymi z różnych regio-
nów we Francji.

4 kwietnia udaliśmy się na Wzgórze Świętego 
Michała, które ukazało się nam po około 

Wizyta w Wersalu

podróż

Wizyta uczniów Gimnazjum nr 1 w La Chapelle sur Erdre we Francji

trzygodzinnej podróży. Zwana „cudem Zachodu”, 
„perłą średniowiecznej architektury” wyglądająca 
jak piramida – wyspa, na której zbudowano potęż-
ny klasztor. Obecnie zamieszkuje ją tylko ok. 50 
osób, na szczyt – do Sanktuarium Michała Anioła, 
wiedzie tylko jedna mała uliczka… Położona u wy-
brzeży Normandii, w północnej Francji, wyspa jest 
miejscem, gdzie występują jedne z największych 
na świecie pływów. Zapierający dech w piersiach 
widok, a wrażenia nie do opisania!!

Po powrocie czekała na nas wspólna impreza 
integracyjna i piknik zorganizowany przez rodzi-
ny francuskie. Wszyscy świetnie się bawili, ro-
dziny francuskie, uczniowie, nasza grupa pol-
ska. Obecni również byli przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego wraz z Merem oraz przedstawiciele 
Komitetu Współpracy Miast Bliźniaczych.

Nadszedł weekend, który był zaplanowany przez 
rodziny francuskie. Niektórzy spędzili go nad 
brzegiem oceanu, inni poznawali uroki Nantes, 
jeszcze inni zostali zabrani do znanej Galerie des 
Machines.

Wspólny wyjazd młodzieży nad ocean został 
zaplanowany na 7 kwietnia. Dwa autokary wy-
ruszyły wczesnym rankiem, by wspólnie spędzić 
czas, zobaczyć w jaki sposób zbierana jest sól 
morska, poznać historię La Guérande i Le Croisic 
oraz zaczerpnąć morskiego powietrza.

8 kwietnia spędziliśmy w szkole, rano ucznio-
wie polscy obserwowali prowadzone zajęcia fran-
cuskie, rozwiązywali quiz dotyczący znajomości 
miasta Nantes. Popołudnie upłynęło nam na po-
znaniu bajek, prezentowanych przez pracowni-
ków Biblioteki Miejskiej w La Chapelle sur Erdre. 
Tego dnia też pożegnaliśmy Dyrekcję Collège 
Le Grand Beauregard, pracowników, gdyż nie-
uchronnie zbliżał się czas naszego odjazdu.

Z La Chapelle wyruszyliśmy rankiem 9 kwiet-
nia. I muszę przyznać, że był to smutny poranek. 
Pożegnaniom nie było końca, uściskom, przyja-
cielskim buziakom też... Nasi uczniowie nie chcie-
li wsiąść do autokaru! Nawet wizja zwiedzania 
Wersalu nie poprawiała im humoru. Grobowy 
nastrój trochę się poprawił dopiero na miejscu, 
przed wersalskim zespołem pałacowym, do któ-
rego dotarliśmy po południu. Piękno wnętrz pa-
łacu, informacje historyczne przekazywane przez 
audioprzewodnika, cudne ogrody… niezapomnia-
ne chwile!

Następnie udaliśmy się do punktu noclegowego 
w Paryżu, aby odpocząć przed całodniowym zwie-
dzaniem stolicy Francji.

Wygodne buty, aparat, dobry nastrój, a przede 
wszystkim chęć zwiedzania były potrzebne na 
dzień 10 kwietnia, kiedy ruszaliśmy na pod-
bój Paryża. Zaczęliśmy od Bazyliki Sacré Coeur 
na wzgórzu Montmartre, zwanej Białą Bazyliką, 
widzieliśmy Moulin Rouge w tej samej dzielni-
cy. Następnie przejechaliśmy obok kościoła Św. 
Magdaleny, i Aleją Pól Elizejskich dotarliśmy do 
Łuku Triumfalnego – kilka okrążeń na rondzie, 
aby zrobić zdjęcia i przekazać informacje na te-
mat budowli. Wysiedliśmy na placu Zgody, by 
pozostałą część trasy pokonać pieszo. Alejami 
Ogrodów Tuilleries dotarliśmy do drugiego Łuku 
Triumfalnego, który znajduje się tuż przed 

muzeum w Luwrze. Następnym punktem była 
Katedra Notre Dame de Paris, a w dalszej kolejno-
ści przejście brzegiem Sekwany do Wieży Eiffla, 
która zadziwiła nas wspaniałym oświetleniem 
o zmroku. Każdy z niecierpliwością czekał na mo-
ment, kiedy winda zatrzyma się na wysokości 324 
m i będzie można podziwiać panoramę Paryża. 
Wrażenia, jakie wywarło to cudne miasto na dłu-
go zostaną w naszej pamięci …

Ze stolicy Francji wyruszyliśmy ok. godz. 22, 
następnego dnia 11 kwietnia zatrzymaliśmy się 
w Pradze, żwawo ruszając na jej podbój, która 
również wywarła na uczestnikach wycieczki nie-
zapomniane wrażenia...

12 kwietnia – to ciąg dalszy zwiedzania Pragi  
(przejście po Moście Karola, Stare Miasto, Ratusz 
z astronomicznym zegarem Orloj) i podziwianie 
pięknych zakątków tego miasta.

Do śpiącej Bychawy zawitaliśmy nocą 12–13 
kwietnia. Tylko rodzice naszej młodzieży z utęsk-
nieniem oczekiwali na przyjazd swoich pociech. 
Zmęczeni, ale wzbogaceni o nowe doświadcze-
nia i szczęśliwi, wpadliśmy w objęcia naszych 
bliskich...

Składam serdeczne podziękowania dla burmi-
strza Bychawy, p. Janusza Urbana za wsparcie fi-
nansowe z budżetu miasta, które pozwoliło obni-
żyć koszt wyjazdu młodzieży.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę dy-
rekcji Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie, dziękuję p. Bożenie Toporowskiej 
i p. Renacie Krysce za pomocną dłoń i radę w zor-
ganizowaniu przedsięwzięcia.

Dziękuję serdecznie moim współtowarzysz-
kom podróży i koleżankom: Ewie Wieczorkiewicz 
i Annie Dudzie.

Dziękuję rodzicom uczniów biorących udział 
w wymianie oraz Wam – drodzy uczniowie 
i wszystkim tym, którzy byli mi życzliwi i pomo-
gli w zorganizowaniu całej tegorocznej wymiany.

Małgorzata Kukiełka-Sadło, nauczyciel 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie

�� Nasi gimnazjaliści na 
warsztatach twórczości 
ludowej w Krzczonowie
Krzczonów	to	miejscowość	
znana	z	tradycji	kolorowania	jaj	
wielkanocnych	staropolską	metodą	
woskiem pszczelim. Nieprzypadkowo 
więc	w	wiosenny,	chłodny	poranek	
10.04.2014	r.	grupa	uczniów	klas	
I	i	II	Gimnazjum	nr	1	im.	Obrońców	
Ojczyzny	w	Bychawie	wraz	
z	opiekunami	wyruszyła	rowerami	do	
Krzczonowa.

Przejazd	 piętnastu	 kilometrów	 trasą	 rowerową	 „Doliną	
Kosarzewki”	 nie	 był	 wielkim	 wysiłkiem	 dla	 sprawnych	
uczniów	i	nauczycieli.
Zwiedzając	tamtejszą	Izbę	Regionalną,	w	miłej	atmosferze,	
przy	herbatce	i	drożdżówkach,	poznaliśmy	historię,	obrzę-
dy	i	tradycje	zaprzyjaźnionej	gminy	Krzczonów.
Pani	 kierownik	 Regionalnego	 Ośrodka	 Kultury	 i	 Sportu	
w	Krzczonowie	Teresa	Gutek	zapoznała	nas	z	ofertą	eduka-
cyjną	Ośrodka.	Przedstawiła	uroki	Krajobrazowego	Parku	
Krzczonowskiego.
Następnie	 odbyły	 się,	 specjalnie	 dla	 nas	 zorganizowane	
przez	pracowników	tamtejszego	ośrodka,	warsztaty	twór-
czości	ludowej.	Z	pomocą	Pań	–	twórczyń	ludowych	wyko-
naliśmy	tradycyjne	palmy	wielkanocne	i	pisanki	malowane	
woskiem.
Zaczęliśmy	naszą	pracę	entuzjastycznie	–	krok	po	kroku!	
Okazało	się	jednak,	że	z	pozoru	łatwe	wzorki	nie	są	proste	
do	wykonania!	Nie	potrafiliśmy	narysować	rysikiem	i	wo-
skiem	 nawet	 prostych	 linii	 na	 wydmuszkach.	 Trudności	
sprawiało	też	uwicie	palmy	wielkanocnej!
Z	czasem	jednak,	dzięki	fachowym	poradom	Pań	instrukto-
rek	wszystko	stało	się	łatwiejsze,	a	pisanki	wyszły	,,krzczo-
nowskie”	czyli	śliczne	i	kolorowe!
Efekty	naszej	pracy	zadziwiły	nas	samych!
Zachęceni	wspaniałymi	wynikami	twórczej	pracy	,	posta-
nowiliśmy	wykonać	podobne	dzieła	do	ozdoby	własnych	
koszyków wielkanocnych.
Najważniejsze,	że	nie	zaginie	tradycja,	a	młodzi	ludzie	na-
uczą	się	sięgać	do	przeszłości,	by	budować	przyszłość.

Elżbieta Korba, Agnieszka Daśko, Zbigniew Milanowski

�� Zajęcia z robotyki w „Poziomce”
Obecnie	większość	młodych	ludzi	
wybiera	kierunki	humanistyczne	
i	społeczne.	Jak	informują	nas	media	
–	brakuje	na	rynku	pracy	inżynierów	
i	osób	z	wykształceniem	technicznym.	
Co	zatem	należy	robić,	aby	te	zawody	
spopularyzować?

Jednym	ze	sposobów	„zarażania”	młodych	podejmowaniem	
nauki	na	kierunkach	technicznych	 jest	wzbudzenie	zainte-
resowania	do	tych	dyscyplin	już	w	dzieciństwie.	Aby	sprzy-
jać	 rozwojowi	 takich	 pasji,	 w	 Niepublicznym	 Przedszkolu	
„Akademia	 Poziomkowa”	 zagościł	 przedstawiciel	 z	 firmy	
Edumanufaktura	z	Lublina,	który	16	kwietnia	w	godzinach	
przedpołudniowych	 poprowadził	 zajęcia	 z	 robotyki	 dla	
oddziału	„0”.	Najstarsza	z	grup	została	podzielona	na	pół.	

Każde	z	dzieci	uczestniczyło	w	1,5-godzinnych	warsztatach.	
Po	doborze	w	pary,	dwójki	otrzymały	pudełko	klocków	i	ze-
staw	instrukcji,	według	której	konstruowały	robota.	Kiedy	
wszystkie	klocki	zostały	połączone	i	przed	każdą	parą	stanął	
własnoręcznie	wykonany	robot,	nadszedł	czas	na	podłącze-
nie	specjalnych	kabli.	Po	prawidłowym	podłączeniu	 i	włą-
czeniu	można	było	usłyszeć	jak	robot	gra.	Kolejnym	elemen-
tem	było	 zaprogramowanie	 „nowego	 kolegi”.	Użycie	 spe-
cjalnej	karty	magnetycznej	spowodowało,	że	roboty	zaczy-
nały	krzyczeć	i	obracać	się.
Zajęcia	te	dostarczyły	mnóstwo	wrażeń	i	atrakcji,	a	dodat-
kowo	pozwoliły	dzieciom	na	rozwój	motoryki	małej	i	wzbu-
dziły	 zainteresowanie	 przedmiotami	 technicznymi	 (szcze-
gólnie	u	chłopców).	Jak	widać,	dzieciom	niewiele	potrzeba	
do	szczęścia,	a	nowa	forma	aktywności	sprzyja	jeszcze	lep-
szemu	ich	rozwojowi.

��Wielkanocny kiermasz w Woli Gałęzowskiej
Przygotowania	do	Świąt	
Wielkanocnych	rozpoczęły	się	na	
początku	marca,	kiedy	z	inicjatywy	
Rady	Rodziców	postanowiono	
zorganizować	świąteczny	kiermasz.	

W	prace	plastyczne	włączyła	się	cała	szkolna	społeczność.	
Dzieci	wykonały	bogato	zdobione	pisanki	używając	różno-
rodnych	technik	plastycznych.	Rodzice	poświęcili	wiele	go-
dzin	w	domu	 i	szkole,	aby	przygotować	piękne	stroiki	na	
świąteczny	stół.	Kiermasz	odbył	się	6	kwietnia	2014	r.	przy	
kościele	parafialnym	w	Woli	Gałęzowskiej.
Cieszyły	 oczy	 cekinowe	 jaja,	 plecione	 koszyczki,	 wio-
senne	 kurczaki	 i	 tradycyjne	 baranki,	 które	 można	 było	
kupić	 za	 niewielką	 cenę,	 aby	 wesprzeć	 szlachetny	 cel.	
Zainteresowanie	 było	 ogromne	 przekroczyło	 oczekiwa-
nia	 organizatorów,	 ponieważ	 wszystkie	 ozdoby	 znalazły	

szczęśliwych	nabywców.	Środki	uzyskane	ze	sprzedaży	zo-
staną	 przeznaczone	 na	 organizację	 uroczystości	 nadania	
imienia	Szkole	Podstawowej	w	Woli	Gałęzowskiej.
Pragniemy	 podziękować	 księdzu	 proboszczowi	 Leszkowi	
Żelaznemu,	 rodzicom	 i	 nauczycielom	 za	 pomoc	 w	 orga-
nizacji	 kiermaszu	 wielkanocnego	 oraz	 mieszkańcom	 za	
wsparcie	naszej	inicjatywy.

Regina Kloc
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IX Pokaz Wszechstronnego Wykorzystania Koni
11 maja 2014 r.

stadion	miejski	w	Bychawie

PROGRAM
Rejestracja	koni	

od	godz.	8.00	do	10.00
Otwarcie	pokazu	godz.	11.00

szczegóły	i	kontakt	na	stronie	www.konie.bychawa.pl

�» Pokaz	ras	koni,	a	następnie	ocena	koni	hodowlanych	ras	
szlachetnych
�» Konkurs	zręczności	powożenia	–	konkurencja	zespołowa	
(dwie	osoby	na	bryczce,	wozie)	przewóz	ładunku	na	czas	
pomiędzy	przeszkodami.
�» IV	Ścieżka	Bychawska	(konkurencja	zręcznościowa	wierz-
chem	z	elementami	pony	games,	dla	koni	każdej	wielkości	
i	jeźdźców	w	każdym	wieku	lubiących	dobrą	zabawę)
�» Pomiędzy	konkurencjami	odbędą	się	pokazy	specjalne	
oraz	wybory	najsympatyczniejszego	konia	pokazu.

Dodatkowe atrakcje:
�» Wystawa	obrazów	i	fotografii	o	tematyce	końskiej
�» Przejażdżki	dla	dzieci	na	kucykach
�» Gastronomia
�» Ogródek	dla	dzieci
�» Inne	stoiska	handlowe

Organizatorzy
PSUiPKR	Oddział	Bychawa	(Konie	Robocze	Bychawa)	•	Urząd	Miejski	
w	Bychawie	•	Bychawskie	Centrum	Kultury	•	Lubelski	Związek	
Hodowców	Koni	•	Starostwo	Powiatowe	w	Lublinie	•	Uniwersytet	
Przyrodniczy	w	Lublinie	•	Terenowe	Koło	Hodowców	Koni	Lublin
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