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Przyszła wiosna – czas na drogi
�� Kwiecień rozpoczął 
się bardzo dobrze 
– od budowy drogi 
gminnej w Zaraszowie. 
Nowa droga wygląda 
znakomicie – można ją 
obejrzeć na YouTube – 
film z drona „Budowa 
drogi 2” użytkownika 
Zaraszow.

To jedna z większych inwestycji drogowych Gminy 
Bychawa w tym roku: 381 metrów drogi, koszt: 
159 515,83 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma PBI 
Infrastruktura z Kraśnika. Budowa polega na utwar-
dzeniu dna i odwodnieniu wąwozu lessowego w cią-
gu drogi gminnej Nr 107227 L. Jest to droga za szko-
łą w Zaraszowie prowadząca w kierunku Gałęzowa. 
Według umowy, prace na drodze mają zakończyć się 
29 maja.
To kolejna gminna droga dofinansowana przez bu-
dżet państwa w ramach programu tzw. wąwozów 
lessowych. Gmina Bychawa stara się o pozyskanie 
następnych pieniędzy z tej puli. Dofinansowanie 
z budżetu państwa w przypadku tego programu jest 
wysokie i wynosi aż 80 %. Wnioskować więc warto!
Co jeszcze znajduje się w tegorocznych planach dro-
gowych Gminy?
Pod koniec lata ruszy budowa dwóch kolejnych od-
cinków drogi w Olszowcu-Kolonii – razem trzysta 
metrów. Prace rozpoczną się po podpisaniu umo-
wy z Zarządem Woj. Lubelskiego i otrzymaniu w tym 
roku kolejnej dotacji celowej na budowę drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w tej miejscowości.
Planowana jest również przebudowa drogi w Osowie-
Kolonii (odcinek 110 m) oraz ulicy ks. Dominika Maja, 
odcinek 110 m od mostku do parku za kościołem 
(dojazd). O remont prosi także wspomniany obok 

mostek (kładka) nad wąwozem. Prawdopodobnie zo-
stanie wykonany jeszcze w tym roku.
Planowane są również budowy chodników. Przy 
ul. Sikorskiego (61 m między skrzyżowaniami z uli-
cami Armii Krajowej a Baczyńskiego) oraz dwa frag-
menty przy ul. Grota Roweckiego – do przejścia 
z osiedla „Południe” (52 m) oraz przy ogrodzeniu bu-
dynku straży (56 m). 89 metrów chodnika powstanie 
również w ramach budowy drogi gminnej nr 107204L 
– ul. Marii Dąbrowskiej w Osiedlu „Nad Doliną” 
(w stronę Gałęzowa).
Urząd Miejski ogłosił również przetarg na zakup ma-
teriałów drogowych (3750 ton kruszywa) oraz wyko-
nał rozpoznanie cenowe na wykonanie remontów 
cząstkowych dróg gminnych. Umowa z wykonawcą 
zostanie podpisana wkrótce i remonty cząstkowe ulic 
w Bychawie (m.in. ulice Pileckiego, Kopernika z par-
kingiem), i w dwunastu miejscowościach gminy ruszą 
w maju. Najrozleglejsze ubytki czekają na drogowców 

w Gałęzowie (Hektary) – 170 m2. Kruszywo dla po-
szczególnych sołectw zostanie rozdysponowane 
w maju i czerwcu.
Zapytaliśmy też starostę lubelskiego p. Pawła Pikulę 
o plany na drogach powiatowych w gminie Bychawa. 
Największą inwestycją powiatową w tym roku bę-
dzie przebudowa drogi Wola Gałęzowska – Majdan 
Starowiejski – Dębina – Baraki w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na lata kolej-
ne planowana zaś jest przebudowa drogi Bychawa 
– Zielona przez Kosarzew, również z tego programu. 
Na drugą połowę roku zaplanowano też moderniza-
cję fragmentu drogi Olszowiec – Romanów, ale jak 
długi to będzie odcinek będzie zależało od możliwo-
ści finansowych Powiatu. Ponadto przebudowany 
zostanie przepust poprzeczny i usprawnione zosta-
nie odwodnienie drogi w Grodzanach.

mg/UM

Do wydzierżawienia
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy 
Działając na podstawie art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 
518) informuję, iż na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 
został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości położonej 
przy ul. A. Budnego w Bychawie 
przeznaczonej do wydzierżawienia.

Nowy odcinek szosy w Zaraszowie 

�� ISO dla Urzędu Miejskiego w Bychawie
Z przyjemnością informuję Państwa, że w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie został przeprowadzony audyt nadzo-
rujący funkcjonującego systemu zarządzania jakością zgod-
nego z normą ISO 9001:2008.
Audytor niezależnej jednostki certyfikującej po-
twierdził, że system zarządzania jakością w na-
szym urzędzie spełnia wymagania powyższej nor-
my, jest odpowiednio utrzymywany i doskonalony. 
Przypomnę, że pierwsza certyfikacja Urzędu 
Miejskiego w Bychawie odbyła się w 2002 roku. Co trzy 
lata nasza jednostka poddaje się audytom wznawia-
jącym certyfikację. Po przeprowadzonej w 2014 roku 
recertyfikacji, przyszedł czas na audyt sprawdzający, 

zwany I  audytem w nadzorze. Audyt taki przepro-
wadza przedstawiciel Jednostki Certyfikującej, któ-
rą w naszym przypadku jest TÜV Rheinland Polska 
Sp. z o.o. Jednodniowy audyt w nadzorze odbył się 
w naszym Urzędzie w dniu 27 kwietnia 2014 roku. 
Po sprawdzeniu dokumentacji i realizowanych pro-
cesów, w tym w wybranych komórkach organizacyj-
nych, audytor uznał, iż System Zarządzania Jakością 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie spełnia wymogi 
normy EN ISO 9001:2008.
Zakres certyfikatu obejmuje usługi publiczne świad-
czone przez administrację samorządową szczebla 
gminnego.
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�� Świetlica wiejska w Gałęzowie zaprasza dzieci
Od dwóch lat świetlica wiejska w Gałęzowie 
prowadzi zajęcia dla dzieci w młodszym wieku 
przedszkolnym, tj. 3- i 4-latków, których nie 
obejmuje jeszcze obowiązek szkolny. Naszymi 
podopiecznymi są maluchy z Gałęzowa i okolic, 
a nawet z Bychawy. 

Uwaga! Uwaga! Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie znajdują się „Tęczowe 
Skrzaty” mające ochotę dołączyć do naszych szeregów w „Tęczowym Zakątku”, 
proszeni są o natychmiastową informację i kontakt pod numer telefonu: 
500 175 477. 
Jesteśmy alternatywą dla dzieci, które są za małe na dowożenie do oddziałów 
przedszkolnych znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania, nie zostały do 
nich przyjęte z powodu ograniczonej liczby miejsc, a rodziców nie stać na wyso-
kie opłaty w prywatnych placówkach. Te maluchy nadal mają szansę na uczest-
nictwo w zajęciach wspomagających rozwój społeczny, emocjonalny, fizyczny, 
intelektualny i artystyczny, dzięki zróżnicowanym zajęciom prowadzonym przez 
wykwalifikowaną opiekunkę w naszej świetlicy. W ramach zajęć organizowa-
ne są święta np.: Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Dziecka, Dzień Rodziny, Święto 
Pieczonego Ziemniaka, Dzień Kobiet itp. Ponadto organizujemy „Spotkania 

z ciekawymi ludźmi” w ramach cyklu „Kim będę, gdy dorosnę?”. Realizujemy 
wiele ciekawych zabaw i atrakcji wykorzystując aktywność dziecięcą, dbając 
tym samym o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych. Świetlica czynna 
jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00-14.00 z przerwą wakacyjną. 
Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych na rok szkolny 2015/2016. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 500 175 477 lub w Urzędzie 
Miejskim. Zapraszamy też na naszą stronkę fejsbukową, na której można lepiej 
nam się przyjrzeć: https://www.facebook.com/TeczoweSkrzaty.

Ilona Fijołek-Mituła

�� W Samorządowym 
Przedszkolu 
nr 1 w Bychawie 
przyjmowanie 
wniosków o przyjęcie 
do przedszkola 
zakończyło się 
30 kwietnia 2015 r. 
Złożono 194 wnioski. 
Trwa postępowanie 
rekrutacyjne, które 
zakończy się 15 maja 
2015 r.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zmie-
niła zasady rekrutacji do publicznych przed-
szkoli. Do przedszkola przyjmowane są dzie-
ci w wieku od 3 do 6 lat. W roku szkolnym 
2015/2016 obowiązek rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego rozpoczynają dzieci 5-let-
nie, z kolei wszystkim czterolatkom gmina 
ma zapewnić miejsce w przedszkolu – o tym, 
czy dziecko pójdzie do przedszkola decyduje 
rodzic. 

Jakie warunki należy spełnić, 
by ubiegać się o przyjęcie 
dziecka do Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie?
Anna Pietrzak, dyrektor Przedszkola: 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola może zło-
żyć każdy rodzic/prawny opiekun dziecka 

Anna Pietrzak, dyrektor Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie: staramy się tak 
organizować pracę, by żadne chętne dziecko 
nie pozostało bez edukacji przedszkolnej

O opiece przedszkolnej w naszej gminie

w wieku 3-6 lat. To, czy dziecko zostanie przy-
jęte zależy od liczby wolnych miejsc w danym 
roku szkolnym. Jeżeli liczba chętnych prze-
kroczy liczbę wolnych miejsc będzie przepro-
wadzone postępowanie rekrutacyjne polegają-
ce na analizie wniosków pod kątem spełnienia 
poszczególnych kryteriów, które są punktowa-
ne. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę 
łącznie kryteria określone w ustawie o systemie 
oświaty, tj.: wielodzietność rodziny kandyda-
ta (troje lub więcej dzieci); niepełnosprawność 
kandydata; niepełnosprawność jednego z ro-
dziców kandydata; niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata; niepełnosprawność ro-
dzeństwa kandydata; samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą 
zastępczą. 
W przypadku równorzędnych wyników uzyska-
nych na pierwszym etapie postępowania  rekru-
tacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przed-
szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
brane są pod uwagę kryteria określone przez or-
gan prowadzący. Kryteriami określonymi przez 
Radę Miejską w Bychawie są: pozostawanie ro-
dziców/prawnych opiekunów w zatrudnieniu 
lub prowadzenie przez nich działalności gospo-
darczej lub pobieranie nauki w systemie dzien-
nym – 4 punkty; pozostawanie rodziny pod 
nadzorem kuratorskim lub wsparciem asysten-
ta rodziny – 3 punkty; uczęszczanie rodzeństwa 

kandydata do przedszkola, oddziału przed-
szkolnego, szkoły – 2 punkty.

Jak sytuacja wygląda w tym 
roku? Iloma miejscami dysponuje 
Przedszkole? 
Przedszkole dysponuje 180 miejscami na przy-
jęcie dzieci w wieku przedszkolnym. 30 kwiet-
nia zakończył się tegoroczny nabór do przed-
szkola - przyjęto 194 wnioski. Postępowanie 
rekrutacyjne zakończy się 15 maja. Dołożymy 
wszelkich starań, aby każde chętne dziecko zo-
stało przyjęte do Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie.

Z jakimi kosztami musi liczyć 
się rodzic zapisujący dziecko do 
Samorządowego Przedszkola nr 1 
w Bychawie?
Samorządowego Przedszkole nr 1 w Bychawie 
zapewnia bezpłatną opiekę dla dzieci. Jest to 
możliwe, dzięki podjętej w ubiegłym roku przez 
Radę Miejską w Bychawie uchwale zwalniają-
cej rodziców zamieszkałych na terenie naszej 
gminy z opłaty za każdą dodatkową godzinę 
opieki wykraczającą poza podstawę programo-
wą. Wiem, że jest to duża pomoc dla rodzin, 
zwłaszcza tych będących w trudnej sytuacji 
materialnej.
Na chwilę obecną koszt pobytu dziecka w przed-
szkolu to koszty wyżywienia, o ile rodzic wyra-
ża chęć korzystania ze stołówki przedszkolnej. 
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 4 zł i obej-
muje śniadanie, obiad i podwieczorek. Rodzic 
płaci tylko za składniki wykorzystane do przy-
gotowania posiłków – tzw. wsad do kotła. Koszty 
samego przygotowania posiłków (wynagrodze-
nie pracowników, nakłady na utrzymanie sto-
łówki) pokrywa gmina. Koszt korzystania z wy-
żywienia to około 88 zł miesięcznie. 

Czy Przedszkole oferuje również 
bezpłatne zajęcia dodatkowe?
Tak, w roku ubiegłym wprowadziliśmy nieod-
płatne zajęcia z języka angielskiego i zajęcia 
logopedyczne.

Ile dzieci 6-letnich pozostanie 
w klasie „O” (nie pójdzie 
do szkoły razem z innymi 
6-latkami)?
Na dzień dzisiejszy rodzice 32 dzieci wyrazi-
li chęć pozostawienia dziecka w przedszkolu. 
Będzie to możliwe po otrzymaniu decyzji dyrek-
tora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiąz-
ku szkolnego.

Jakie warunki Przedszkole oferuje 
dzieciom chorym, autystycznym 
i niepełnosprawnym?

W zależności od tego jakie są potrzeby, przed-
szkole organizuje nauczanie indywidualne, za-
jęcia specjalistyczne, a także wczesne wspo-
maganie. Dla dzieci wymagających stosowania 
odpowiedniej diety – dostosowujemy posiłki 
do potrzeb.

Czy prowadzi Pani starania nad 
poprawą warunków Przedszkola?
W ubiegłym roku dzięki przeprowadzonej termo-
modernizacji budynek przedszkola zyskał este-
tyczny wygląd zewnętrzny. Budynek jest teraz 
ocieplony, dzięki czemu temperatura w budyn-
ku jest stała. Odnowiliśmy sale i klatki scho-
dowe (wewnątrz), wyposażyliśmy sale w nowe, 
kolorowe meble. W miarę możliwości finan-
sowych wzbogacamy też bazę w nowe pomoce 
i zabawki. W okresie wakacji planujemy wymia-
nę drzwi wewnętrznych, a od września chcemy 
wygospodarować pomieszczenie na szatnie dla 
dwu grup. 

Jakie innowacje planuje Pani 
wprowadzić w przyszłym roku 
szkolnym?
Wspólnie z Urzędem Miejskim napisaliśmy wnio-
sek do Wojewódzkiego Funduszu Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projek-
tu na urządzenie ogrodu. Projekt zakłada nową 
aranżację zieleni przy przedszkolu, połączoną 
z korektą nasadzeń i pielęgnacją istniejącej zie-
leni oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew 
i krzewów. Planujemy ogródki zielne (tak, by 
można było prowadzić ciekawe zajęcia z eduka-
cji przyrodniczej) oraz zakup budek lęgowych 
dla ptaków i domków zapylających dla owadów. 
Prace nad ogrodem chcemy kontynuować meto-
dą projektu, która jest bardzo ciekawa i atrak-
cyjna dla dzieci, ale także angażuje rodziców 
i środowisko. Wszystko pod warunkiem, że 
otrzymamy środki na realizację projektu. 
Będziemy też kontynuować program 
„Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzie-
ci poprzez prawidłowe żywienie i aktywność fi-
zyczną”. Zależy nam, aby nasze dzieci były zdro-
we i dużo się poruszały. Pomysłów jest bardzo 
wiele: urządzenie sali do gier sportowych i ćwi-
czeń, sali do prowadzenia zajęć dodatkowych, 
wydłużenie czasu pracy przedszkola. 
Jesteśmy razem z rodzicami na etapie tworzenia 
Planu Rozwoju Przedszkola. Co się uda zreali-
zować – czas pokaże.

not. mg/UM

Zwycięskie zdjęcie miesiąca MArCA, 
fot. Katarzyna Szewczak
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�� Zgłoszenia 
kandydatów na 
członków Rady 
Powiatowej Lubelskiej  
Izby Rolniczej 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Bychawie powoła-
na do przeprowadzenia wyborów do Lubelskiej Izby 
Rolniczej informuje, iż przyjmuje zgłoszenia kandy-
datów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby 
Rolniczej. Zgłoszenia będą przyjmowane w trakcie dy-
żurów pełnionych przez członków Komisji Wyborczej 
w dniu 11 maja 2015 r. (w godz. 14.00-15.00) w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22. Druki dokumentów można 
pobrać w czasie pełnienia dyżurów Okręgowej Komisji 
Wyborczej. Wybory do rad powiatowych wyznaczone 
zostały na dzień 31 maja 2015 r.
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�� Chodzi wiosna po 
podwórku i porządki 
czyni./ Będzie pięknie, 
bo z tej wiosny dobra 
gospodyni. Fragment 
wiersza Przyszła 
wiosna Hanny 
Ożogowskiej to dobre 
motto do tego, co 
od marca dzieje się 
w gminie Bychawa. 
Obrodziły konkursy, 
spotkania i konsultacje 
wszelkiej maści 
i tematyki.

Można głosować na „Bibliotekarza Roku 
2014”, plac zabaw, upiększanie parku, kon-
sultować przebieg trasy zdrowia, decydować, 
na co LGD „Kraina wokół Lublina” ma prze-
znaczać unijne pieniądze. Chętni mogą wziąć 
udział w projekcie dla kobiet, co to nie chcą 
przesiedzieć życia przed telewizorem i przy ga-
rach (warunek trzeba być kobietą). Ba! Można 
było „patriotycznie pobiec” w „Bychawa na 
3-GO!”, by w ten nietuzinkowy sposób uczcić 
naszą Konstytucję. Reforma demokracji gmin-
nej dosięgła nawet sposobu komunikacji 
z mieszkańcami. Na dole strony internetowej 

bychawa.pl/urzad-miejski/wladze-miasta 
każdy może podejrzeć kalendarz burmistrza. 
Co robi? Z kim się spotyka?
Jesteś człowieku obywatelem – to korzy-
staj! Mów – póki chcą słuchać i działaj, póki 
masz z kim! Tyle, że nie każdemu się chce. 
Telewizyjny obraz Polaka jest taki, że łatwiej 
mu mówić, co kto źle zrobił, lub że nie zrobił, 
niż wypowiedzieć się i zaangażować w sposób 
konstruktywny.

A tymczasem w Bychawie....
Pozytywnie zaskoczyło mnie, i to tak od 
A do Z, spotkanie otwarte mieszkańców 
gminy zorganizowane przez Lokalną Grupę 
Działania „Kraina wokół Lublina” (LGD KwL). 
Miało ono miejsce w piątek 17 kwietnia o 17.00 
w Bychawskim Centrum Kultury. W założeniu 
służyło budowie Lokalnej Strategii Rozwoju 
– dokumentu, który umożliwi ubieganie się 

o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na roz-
wój lokalny. Zaangażowanie Urzędu Miejskiego 
w promocję spotkania sprawiło, że frekwencja 
może nie zwalała z nóg (ok. 40 osób to i dużo, 
i mało), ale za to był bogaty przekrój społeczny. 
Byli ludzie młodzi i wieku słusznym, pracują-
cy i w stanie spoczynku, uczący się i dający 
miejsca pracy, aktywni społecznie i miłośnicy 
domowego zacisza. Do tego burmistrz, sołty-
si, urzędnicy, radni – słowem byli Ci, co po-
winni się byli w kwestii „czego nam mieszkań-
com gminy potrzeba” wypowiedzieć. Robota 
wszystkim paliła się w rękach. Parafrazując 
Kennedy’ego – nikt nie pytał, co gmina może 
zrobić dla niego – tylko co MY możemy dla 
gminy zrobić.
Pozostając pod wrażeniem zaangażowania 
uczestników, ich znajomości potrzeb miesz-
kańców i pomysłowości w rozwiązywaniu 
trudnych spraw, spieszę donieść, że obecni na 

spotkaniu w zakresie aktywności społecznej 
docenili rolę BCK w aktywizowaniu mieszkań-
ców, aktywność młodzieży (MIK), wolontariat 
oraz Urząd Miejski jako inicjatora wielu wy-
darzeń. Oczekują zaś zwiększenia oferty spę-
dzania czasu wolnego dla młodych, wsparcia 
Klubu Seniora i funkcjonujących organizacji 
pozarządowych.
Mieszkańcy, myśląc o zasobach kulturowych, 
przyrodniczych i historycznych chwalą: przy-
rodę i zabytki, kalendarz imprez kulturalnych 
oraz „Głos Ziemi Bychawskiej”.
Oczekują inwestycji w infrastrukturę tury-
styczną i rekreacyjną: punkty widokowe, place 
zabaw, siłowni na powietrzu, ścieżki rowerowe 
i spacerowe (szczególnie nad zalewem), odno-
wienia i zagospodarowania parków oraz tere-
nów zielonych, wsparcia dla instytucji kultury 
(także świetlic wiejskich) i Klubu Seniora.
W gminnej infrastrukturze uczestnicy spotka-
nia doceniają, że Bychawa obiektami sporto-
wymi stoi, pojawił się nowy parking i trasa ro-
werowa, ale brakuje im: dobrej jakości dróg, 
dworca BUS i zagospodarowanego terenu nad 
zalewem.
Oceniając stan przedsiębiorczości – zwróco-
no uwagę na wzrost aktywności przedsiębior-
ców i działania Urzędu Miejskiego na ich rzecz 
oraz bogactwo instytucji „okołobiznesowych” 
w Bychawie (banki, ubezpieczyciele, szko-
ły). Pozostaje dużo do zrobienia w kwestiach: 
geotermii (energii odnawialnej), sieci gazowej 
i miejsc pracy.
Wszystkim, którzy znaleźli czas i wzięli udział 
w tych warsztatach dla dobra wspólnego bar-
dzo serdecznie dziękujemy! 

W imieniu organizatorów Artur Płaza

Wiosna w Bychawie
�� Poziom śmieci 
przy drogach już 
dawno osiągnął stan 
alarmowy!
Tysiące śmieci w rowach 
i na poboczach z przykrością 
obserwujemy codziennie 
w drodze do pracy, szkoły. 
Ale jest nadzieja, że za 
kilka tygodni zarosną trawą 
i problem zniknie nam z oczu. 
Teoretycznie.

Co więc tam leży? Najwięcej jest paczek po papie-
rosach, butelek po wysokich procentach o różnym 
litrażu, plastików po taniej oranżadzie, napojach 
energetycznych, mnóstwo woreczków, reklamówek 
i folii. Papierków niewiele, bo te dematerializują się 
dość szybko.
Puszek też mniej, może z racji dobrej ceny, które 
aluminium osiąga na rynku surowców wtórnych. 
Gorzej ze szkłem – butelek nie da się nigdzie sprze-
dać, poza niektórymi po piwie. Ale z tymi też bywa 
różnie. O ile sklepy nie mają raczej problemu z doli-
czeniem kaucji 35 gr., to z przyjęciem butelki zwrot-
nej – już tak. Tym nie handluję, nie mam miejsca, nie 
mam pustej skrzynki, itd.
Wydawać by się mogło, że wejście w życie nowej 
ustawy śmieciowej powinno rozwiązać problem. 
Niestety, tak się nie stało. Mimo organizowanych 
zbiórek odpadów, w lasach nadal spotyka się sporo 
starych lodówek, zamrażarek i monitorów. 
Już w marcu Urząd Miejski w Bychawie zwrócił się 
z pismem do zarządów dróg wojewódzkich i powia-
towych o sprzątnięcie śmieci zalegających w pasach 
drogowych. Otrzymał odpowiedź, że uprzątnięcie 
zanieczyszczeń zostanie wykonane w ramach ko-
szenia pasów drogowych dróg wojewódzkich w ter-
minie do 15 czerwca 2015 r. – to odpowiedź ZDW 
w Lublinie. Natomiast Zarząd Dróg Powiatowych 
poinformował o zaplanowanym na maj sprzątaniu. 
Musimy więc trochę poczekać.
Mając nadzieją na poprawę stanu rzeczy, wypada 
nam na koniec skierować prośbę do podróżnych 
o niewyrzucanie śmieci przez okna samochodów. 
Jeżeli nie chcemy wieźć ich do domu, zawsze może-
my zatrzymać się na przystanku, gdzie znajdują się 
kosze.

mg/UM

�� Przetarg
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bychawie ogłasza przetarg ofertowy na 
dzierżawę lokalu po byłym sklepie spo-
żywczym położonym w Bychawie przy 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 71. 
Działalność nie może stanowić znamion 
konkurencji tj. sprzedaży artykułów spo-
żywczych, w tym nabiału. Pisemne oferty 
przyjmowane będą do dnia 19.05.2015 r. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do 
swobodnego wyboru oferenta oraz od-
stąpienia od wyboru oferty bez podania 
przyczyny. Ostateczne warunki dzierżawy 
zostaną ustalone z wybranym oferentem 
w drodze negocjacji, otwarcie ofert nastą-
pi 19 maja 2015 roku o godz. 10.00. 

Kontakt: Jan Samborski tel. 508 000 581.

�� 50 ton jabłek 
i 22 tony marchwi 
dla mieszkańców

W środę 29 kwietnia br. na stadionie przy 
ul. Sportowej w Bychawie, na ogromne tiry wypeł-
nione tysiącami skrzynek jabłek i marchewki czekała 
duża grupa sołtysów i mieszkańców. 
Gdy owoce i warzywa dojechały, dzięki sprawnej 
współpracy z sołtysami zostały w krótkim czasie 
rozdysponowane do poszczególnych miejscowości, 
a następnie bezpośrednio do potrzebujących miesz-
kańców naszej gminy. Mieszkańcy miasta Bychawy 
mogli odbierać produkty w Bychawskim Centrum 
Kultury. Akcja cieszyła się bardzo dużym zaintereso-
waniem ze strony mieszkańców. Nazajutrz, niemal 
w każdej kuchni czuć było zapach pieczonej szarlot-
ki, a także innych dań z jabłek i marchewki.
Udział w akcji był możliwy dzięki zaangażowa-
niu wielu naszych mieszkańców, a w szczególno-
ści sołtysów, rad sołeckich, pracowników Urzędu 
Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szcze-
gólności p. Andrzeja Grzywy – radnego z miejsco-
wości Zdrapy, który udostępnił sprzęt transportowy 
do rozładunku. Wszystkim osobom zaangażowanym 
w akcję bardzo serdecznie dziękuję.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban

 
©

M
on

ika
 G

łaz
ik

 
©

M
ar

ek
 M

at
ys

ek
/U

M
 B

yc
ha

w
a

 
©

M
ar

ek
 M

at
ys

ek
/U

M
 B

yc
ha

w
a

�� VIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie
Tradycyjnie odbyła się w ostatni czwartek miesią-
ca, tj. w dniu 30 kwietnia. Rozpoczęła się od po-
witania przez przewodniczącego Rady G. Szaconia 
gości, m.in. R. Krzyszczaka – kom. Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bychawie, oraz bio-
rącej po raz pierwszy udział w sesji Rady zastępcy 
burmistrza Magdaleny Kostruby.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.
Następnym punktem była informacja o pracy bur-
mistrza Bychawy, który poinformował o realizacji 
uchwał od ostatniej sesji (wszystkie uchwały zo-
stały przekazane organom nadzoru) oraz przedsta-
wił sprawozdanie ze swojej pracy, m.in. informując 
radnych o odbytym w Urzędzie Miejskim audycie 
potwierdzającym certyfikat ISO. Udzielił odpo-
wiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołty-
sów, m.in. odpowiadając na zbiorową interpela-
cję, poinformował sołtysów, że wypłata prowizji 

za podatek będzie odbywać się na starych zasa-
dach, tj. będzie wypłacana również za zaległości, 
co przyjęto z aplauzem.
Jednym z pierwszych punktów sesji było przyję-
cie informacji o funkcjonowaniu jednostek ochro-
ny przeciwpożarowej na terenie gminy. Kom. 
R. Krzyszczak przedstawił m.in. statystykę zda-
rzeń za rok 2014 w stosunku do 2013, która wzro-
sła o 32 % na obszarze chronionym przez bychaw-
ską jednostkę i wyniosła 382 (287 w 2013), w tym 
w gminie Bychawa – 125 zdarzeń (97 w 2013). 
Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie Bychawa omówił w zastępstwie S. Rolka 
– B. Tylus. Obecnie w gminie Bychawa funkcjonu-
je 15 jednostek OSP, które skupiają 300 członków. 
W krajowym systemie KSRG znajduje się jednost-
ka ze Starej Wsi Drugiej. W 2014 roku gminne jed-
nostki OSP uczestniczyły w 32 akcjach.

Kolejnym punktem było przyjęcie przez Radę spra-
wozdania z Rocznego Programu Współpracy Gminy 
z Organizacjami Pozarządowymi, z którym to Rada zapo-
znała się wcześniej, a dotyczyło zlecenia w 2014 r. reali-
zacji niektórych zadań własnych gminy z zakresu kultury, 
sportu i przeciwdziałania uzależnieniom – stowarzysze-
niom i klubom sportowym z terenu gminy Bychawa.
Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwały w sprawach: 
najmu części nieruchomości przy ul. Lubelskiej, nadania 
nazwy ul. Polna nowej drodze wewnętrznej w Bychawie 
(działka 651), obciążenia służebnością gruntową nieru-
chomości gminnych przy ul. Budnego oraz wyrażenia 
woli członkostwa Gminy Bychawa w stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” w okre-
sie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Członkostwo w LGD to dla gminy duża 
szansa pozyskania środków na realizację mniejszych 
i większych projektów z PROW za pośrednictwem LGD.
Zmiany w uchwale budżetowej przedstawiła skarbnik 
Gminy Bychawa Elżbieta Dworak.

Porządek sesji jednogłośnie rozszerzono o dwie uchwa-
ły: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finanso-
wej Gminy Bychawa oraz o udzieleniu pomocy finan-
sowej Powiatowi Lubelskiemu. Chodziło o uaktualnie-
nie po rozstrzygniętym przetargu kwoty dotacji Gminy 
Bychawa dla Powiatu Lubelskiego na przebudowę dro-
gi Wola Gałęzowska – Majdan Starowiejski – Dębina – 
Baraki w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Nasza gmina w 2015 roku przekaże 
Powiatowi na to zadanie 400 000 zł, zaś w 2016 – 100 
996 zł, a więc o prawie 300 tys. zł mniej niż wstępnie za-
kładano (wartość całego dofinansowania to 500 996 zł, 
a nie planowane 800 tys. zł).
Ostatnim punktem programu było udzielenie odpowie-
dzi przez burmistrza na interpelacje i zapytania. 
Wszystkie szczegóły z VIII sesji Rady Miejskiej w Bychawie 
w protokole. Protokół będzie dostępny od 21 maja 
w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Bychawie: 
BIP>Władze>Rada Miejska>Protokoły z sesji.

mg/UM

Spotkanie otwarte mieszkańców gminy 
zorganizowane przez lokalną Grupę Działania 
„Kraina wokół lublina” 
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mieszkańcy mieszkańcy

�� W sobotę 11 kwietnia 
w sali bankietowej 
Bychawskiego 
Centrum Kultury, za 
sprawą wyjątkowej 
uroczystości, 
królowały wzruszenia: 
13 małżeństw z gminy 
Bychawa świętowało 
półwiecze, a nawet 
sześćdziesięciolecie 
wspólnego życia. 

W obecności władz samorządowych i rodzin, 
Jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie – odznaczenie państwowe 
nadawane przez Prezydenta RP.
I teraz Złote Gody rozpoczęły się tam, gdzie 
kiedyś wszystko się zaczęło – w kościele. Mszę 
świętą w intencji Jubilatów odprawił ks. pro-
boszcz Andrzej Kuś. Wygłosił również wzru-
szającą homilię. Następnie uroczystość prze-
niosła się do sali bankietowej Bychawskiego 
Centrum Kultury.
Tu wszystko zaczęło się od marsza 
Mendelssohna i przemówienia burmistrza 
Janusza Urbana.
- Cieszę się, że w piękny, kwietniowy, bar-
dzo wiosenny dzień przychodzi nam spotkać 
się i cieszyć się. Bo jest z czego – powiedział 

burmistrz do jubilatów. – Przeszło pół wieku 
temu stanęliście Państwo na ślubnym kobier-
cu. Zanim jednak to się stało, przypominacie 
sobie państwo to pierwsze spotkanie, to pierw-
sze ukradkowe spojrzenie, to spotkanie z Tą, 
z Tym, z którym los potem związał państwa 
przy ołtarzu…
Szanowni Jubilaci! Wasza obecność i wa-
sze świadectwo jest niesłychanie ważną rze-
czą w dzisiejszym świecie. Wasz sakrament 
i jego trwałość jest dowodem na to, że można 
doświadczyć szczęścia w rodzinie, która jest 
obecnie atakowana przez współczesność. Wy 
dla nas młodszych jesteście świadectwem, że 
można razem pięknie przeżyć życie.

Złote Gody: bo oni są razem pięćdziesiąt już lat...

Medale za miłość
- Medale przyznawane przez Prezydenta RP są 
symbolem uznania państwa polskiego dla tego 
co budowaliście, nie tylko waszych rodzin, ale 
również naszej ojczyzny – zakończył przemówie-
nie burmistrz.
Zwyczajowo wręczane są po upływie 50 lat mał-
żeństwa, ale zdarza się, że pary otrzymują je 
później. Państwo Anna i Jan Gajurowie świę-
towali w 2014 roku jubileusz 60-lecia małżeń-
stwa, a medalem zostali odznaczeni dopiero 
teraz.
Akt dekoracji poprzedziła wzruszająca cere-
monia podziękowań. Prowadząca spotkanie 
Regina Skoczylas, kierownik bychawskiego 

USC, poprosiła jubilatów o powstanie, podanie 
sobie prawych dłoni i powtarzanie podzięko-
wania dla swoich małżonków: W dniu naszych 
Złotych Godów wyrażam Ci Żono/Mężu serdecz-
ne podziękowanie za okazaną miłość…
Po podziękowaniu nastąpił akt dekoracji, które-
go w imieniu Prezydenta RP dokonał burmistrz 
Bychawy J. Urban. Okolicznościowe dyplomy 
i róże wręczyli zastępca burmistrza Magdalena 
Kostruba i Artur Płaza – wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Bychawie. 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ode-
brało w tym dniu 13 par z gminy Bychawa: 
Bronisława i Mieczysław Adamczykowie,  Anna 
i Jan Gajurowie, Marianna i Jan Janikowie, 

Teresa i Roman Kurzejewscy, Krystyna i Roman 
Kusiowie, Danuta i Zygmunt Kwietniewscy, 
Marianna i Ryszard Lipcowie, Bogumiła 
i Andrzej Mendykowscy, Maria i Franciszek 
Ozimkowie, Nadzieja i Ryszard Urbanowie, 
Danuta i Ryszard Sprawkowie, Karolina 
i Stanisław Szewczykowie oraz Zofia i Gustaw 
Szorkowie.
Ponadto takie medale zostały przyznane nie-
obecnym w tym dniu małżeństwom: Zofii 
i Czesławowi Rogalom oraz Teresie i Tadeuszowi 
Szaconiom.
Głos w imieniu wszystkich Jubilatów za-
brał p. Andrzej Mendykowski z Bychawki. 
Powiedział: taki jubileusz to nie tylko sprawa 
osobista i rodzinna, ale i narodowa. Gdy są 
szczęśliwe rodziny to szczęśliwe jest państwo. 
Podziękował gminnym władzom za wystąpienie 
do Prezydenta RP o nadanie medali.
- Żebyśmy my w samorządzie mieli tylko ta-
kie przyjemne obowiązki jak wyszukiwanie 
Państwa… – spuentował burmistrz.
Co roku ten szczególny jubileusz uprzyjemniają 
członkowie bychawskiego Klubu Seniora z opie-
kunem muzycznym p. Marcinem Mączką. Tym 
razem zaśpiewali dla jubilatów piękną wiązankę 
złotych przebojów, m.in. Złote wesele, Życzymy 
szczęścia, Tango Milonga, Jesienne róże, a tuż 
po dekoracji również Sto lat! Dziękujemy!
Spotkanie upłynęło w przemiłej atmosferze, 
przy muzyce, lampce szampana oraz jubile-
uszowym torcie. Pyszną niespodzianką był ser-
nik od Jubilatki p. Danuty Sprawki.

Monika Głazik/UM Bychawa

�� Diamentowe 
małżeństwo
Anna i Jan Gajurowie w ubiegłym 
roku obchodzili 60. rocznicę 
swojego ślubu.  

Poznali się w Godziszowie na odpuście. Anna była 
z Chrzanowa, a Janek z Bożej Woli. Zaiskrzyło. 
„Chodzili” ze sobą krótko, bo tylko trzy miesiące. 
Zapytałam, czy trzeba było wtedy prosić o zgodę ro-
dziców? – Wypadało, ale moi rodzice nie kazali iść za 
nim, bo on był biedny. Nie kazali do ostatka… – odpo-
wiada p. Anna.
Ale Anna ostatecznie rodziców się nie posłuchała i na 
ślubnym kobiercu stanęła już 18 listopada 1954 roku. 
Ślub odbył się w kościele parafialnym w Chrzanowie.
Zaraz po miodowym miesiącu Janek poszedł na 
11 miesięcy do wojska, najpierw do Modlina, potem 
do Nowego Dworu. 
– Ja zostałam prawie sama na gospodarce, bo ojciec 
był wtedy kiepski. Nie raz musiałam zastępować męż-
czyznę w pracy w polu – opowiada p. Anna.
Doczekali się trójki dzieci. Najstarsza córka Teodora 
jest zakonnicą (s. Imelda) w Zakonie Sióstr Pasterek. 
Uzdolniona muzycznie, organistka i nauczycielka. 
Dwa lata po Teodorze urodził się syn Stanisław (rol-
nik, ob. sołtys Woli Dużej Kolonii), a trzy lata później 
– Genowefa (pielęgniarka, pracuje w bychawskim 
szpitalu).
Ponad 25 lat państwo Gajurowie mieszkali w ro-
dzinnym domu Anny. Potem (ok. 1980 r.) kupili go-
spodarstwo w naszej gminie, w Woli Dużej Kolonii, 
gdzie gospodarzyli przez 20 lat. Potem przenieśli się 
do Bychawy, a gospodarstwo przejął syn. Mieszkają 
w jednym z bloków Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przepis na długoletnie pożycie? – Cierpliwość i zgo-
da. Jak jest zgoda – to jest wszystko. I zdrowie lepsze 
– mówi pan Jan. 
Zdrowie państwu Gajurom dopisuje, choć mają już 
swoje lata: p. Anna – 80, p. Jan – 83. Anna uskarża się 
na trochę na ból nogi złamanej cztery lata temu.
Państwo Gajurowie doczekali się 6 wnuków i 7 pra-
wnucząt. Na Jubileuszu 60-lecia, który świętowali 
16.11.2014 r. spotkała się cała rodzina, bliższa i dalsza, 
znajomi i przyjaciele.

Monika Głazik/UM Bychawa
Zygmunt i Danuta KwietniewscyZofia i Gustaw Szorkowie

Teresa i roman KurzejewscyNadzieja i ryszard urbanowie

Marianna i jan janikowieMaria ozimekKrystyna i roman KusiowieKarolina i Stanisław Szewczykowie

Danuta i ryszard SprawkowieBronisława i Mieczysław 
Adamczykowie

Bogumiła i Andrzej MendykowscyAnna i jan Gajurowie
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mieszkańcy mieszkańcy

Choć już i teraz przybyli do nas goście zza by-
chawskiej granicy, którzy zgarnęli laury – wspo-
mniana wyżej p. Krystyna oraz jej syn Mateusz. 
Organizacją zawodów zajął się Urząd Miejski 
w Bychawie oraz partnerzy: Młodzieżowa 
Inicjatywa Kulturalna, BCK, UKS „Jedynka, 
UKS „Podkowa” oraz Ośrodek Kuratorski nr 1 
w Bychawie, który był sponsorem medali. Zastępca 
burmistrza p. Magdalena Kostruba ufundowała dla 
wszystkich zawodników „ekwiwalent kaloryczny” 
w formie cukierków czekoladowych, a spotkanie 
poprowadził radny p. Mateusz Wróblewski. Nad 
przebiegiem konkursu czuwał sędzia główny zawo-
dów – p. Andrzej Miszczak, który od maja br. jest 
gminnym koordynatorem sportu. Nagrody wrę-
czali: zastępca burmistrza M. Kostruba, kierownik 
Ośrodka p. Ewa Cichocka oraz p. Artur Płaza, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej. 
Na pewno dużym plusem i zachętą dla zawodników 
były atrakcyjne nagrody zakupione przez Urząd 
Miejski w Bychawie – naprawdę ładne torby ze 
zdjęciami naszego miasta.
Park za kościołem wyglądał też w tym dniu zjawi-
skowo – z racji pory roku, jak i słonecznej pogody. 
Mlecze kwitły, wierzby szumiały, Gałęzówka pły-
nęła... Miejsce idealne. Na pewno tam wrócimy 
w przyszłym roku.

Monika Głazik/UM Bychawa

�� Bychawa biega od 
ubiegłego roku. 
I nie zamierza 
przestać! Osoby, 
które wystartowały 
w tegorocznych 
zawodach w dn. 3 maja, 
autentycznie lubią 
biegać i biegają. 

W tamtym roku wystartowaliśmy trochę niepew-
nie. Zapał wystudziła koszmarna pogoda, ale fre-
kwencja dopisała. I Uliczny Bieg Bychawa na 3-GO! 
był imprezą udaną, która zgromadziła ponad 
40 zawodników.
W tym roku uczestników było trochę mniej (35), 
ale za to emocje były większe. Osoby, które wy-
startowały w tegorocznych zawodach, auten-
tycznie lubią biegać i biegają. II Bieg Bychawa na 
3-GO! odbył się w czterech kategoriach wieko-
wych (2002-2005, 1999-2001, 1996-1998 oraz 
OPEN dla osób urodzonych przed 1995), z po-
działem na kobiety i mężczyzn. Dystans, w za-
leżności od kategorii wynosił od 1000 do 2000 
metrów (jedno lub dwa kółka wokół parku). 
Bieg rozpoczął się o godz. 14.00. Najpierw wy-
startowała najmłodsza kategoria wiekowa. 
Bezkonkurencyjna z dziewcząt okazała się Wiktoria 
Wiśniewska, druga była Aleksandra Kośka, trze-
cia Kaja Szewczyk. Z chłopców najlepszy okazał się 
Daniel Juchna, drugi był Emilian Gajur, który popra-
wił ubiegłoroczną trzecią lokatę, trzeci – Mateusz 
Malec.
W drugiej kategorii najszybsza była Patrycja 
Mazurkiewicz, drugie miejsce zajęła Sandra 
Skrzypczak, trzecie – Luiza Frączek. Z chłopców – 
I miejsce zajął Mateusz Gajur, II – Kamil Klimek, III 
– Paweł Ostrysz.

Największe emocje przyniósł bieg w trzeciej kate-
gorii 1996-1998 – szkół ponadgimnazjalnych chłop-
ców. Pierwsze miejsce zajął Albert Rachwał, drugie 
– Dominik Łoś, trzecie – Maciej Sulenta. Tu była naj-
większa konkurencja, choć za to w kategorii dziew-
cząt nie było chętnych. 
W kategorii „seniorów +”, czyli open, wśród męż-
czyzn I miejsce zajął Mateusz Chyliński z Żabiej 
Woli, II – Jakub Kuna z Bychawy, III exaequo Patryk 
Wegner z Bychawy i Karol Ciechoński z Leśniczówki. 
W kategorii kobiet dobrze wypadły reprezentant-
ki Urzędu Miejskiego w Bychawie: drugie miej-
sce zajęła Edyta Wójcik, trzecie – Monika Głazik. 
I niech ktoś powie, że nasz Urząd nie jest szybki?! 
Zwyciężczyni w tej kategorii – p. Krystyna Chylińska 
reprezentowała Szkołę Podstawową nr 43 
w Lublinie. 
Bychawa na 3-GO! musi wejść do stałego kalen-
darza imprez sportowych i musi być dalej rozwi-
jana. Trzeba ją też zacząć promować w regionie. 

2. edycja Biegu Bychawa na 3-GO! To jeszcze nie 
maraton, półmaraton, ani dycha. Jeszcze...

�� NAJLEPSZE WYNIKI 
II BIEGU BYCHAWA 
NA 3-GO!

rocznik 2002 i młodsi 

�» dziewczęta:
I miejsce – Wiktoria Wiśniewska, SP im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, 2’56’’74.

II miejsce – Aleksandra Kośka, SP w Bychawie, 
3’33’’89.

III miejsce – Kaja Szewczyk, SP w Bychawie, 3’41’’45.
�» chłopcy:

I miejsce – Daniel Juchna, SP im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej, 2’40’’02.

II miejsce – Emilian Gajur, SP w Bychawie, 2’54’’60.
III miejsce – Mateusz Malec, SP w Bychawie, 2’59’’00. 

rocznik 1999 – 2001

�» dziewczęta:
I miejsce – Patrycja Mazurkiewicz, ZS im. ks. A. 

Kwiatkowskiego w Bychawie, 2’54’’15.
II miejsce – Sandra Skrzypczak, ZS im. ks. A. 

Kwiatkowskiego w Bychawie, 2’57’’25.
III miejsce – Luiza Frączek, Gimnazjum nr 1 im. 

Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 2’59’’57.
�» chłopcy:

I miejsce – Mateusz Gajur, ZS im. ks. A. 
Kwiatkowskiego w Bychawie, 2’23’’71.

II miejsce – Kamil Klimek, Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 2’30’’43.

III miejsce – Paweł Ostrysz, Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie, 2’52’’02.

rocznik 1996 – 1998

�» chłopcy:
I miejsce – Albert Rachwał, ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 

w Bychawie, 5’08’’98.
II miejsce – Dominik Łoś, Bychawa, 5’20’’54.
III miejsce – Maciej Sulenta, Bychawa, 5’35’’83.

rocznik 1995 i starsi

�» kobiety:
I miejsce – Krystyna Chylińska, SP nr 43 w Lublinie, 
3’29’’18.
II miejsce – Edyta Wójcik, UM Bychawa, 3’39’’49.
III miejsce – Monika Głazik, UM Bychawa, 4’08’’54.
�» mężczyźni:

I miejsce – Mateusz Chyliński, Żabia Wola, 5’30’’09.
II miejsce – Jakub Kuna, Bychawa, 6’20’’20.
III miejsce – Patryk Wegner, Bychawa, 6’47’’73.
III miejsce – Karol Ciechoński, Leśniczówka, 6’47’’73.

oprac. wyników Andrzej Miszczak

�� Zapraszamy panie do udziału w projekcie „Międzypokoleniowe Kluby 
Kobiet Aktywnych 60+”. 

Aktywne panie z naszej gminy mogą zapisać się do udziału w ciekawym projek-
cie, w ramach którego 30 kobiet z naszej gminy (w każdym wieku, nie tylko 60+) 
będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych warsztatach: fotograficznych, tańca, 
rękodzieła artystycznego, rozwojowych, międzypokoleniowych i innych, bardzo 
ciekawych zajęciach. Zapisy do 15 maja.
Dodatkowo w ramach projektu odbędą się m.in.: sesja zdjęciowa, wizyta stu-
dyjna w Pracowni Ginących Zawodów, wyjazd na Forum Kobiet Aktywnych, 

wyjazdy do teatru oraz na Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu 
Dolnym. Liczba miejsc: 15 dla pań w wieku 60+, 15 dla pań w wieku <60. Zapisy: 
p. Danuta Hanaj tel. 664 219 704, p. Ewa Rębecka tel. 606 964 537.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides” 
przy wsparciu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020.

�� Laureaci konkursu 
„Jan Paweł II – 
Mecenas kultury”
W kwietniu 2015 r. przypadła 
okrągła rocznica śmierci Papieża 
Polaka, a rok 2015 ogłoszony 
został Rokiem Jana Pawła II. 
W związku z tym Stowarzyszenie 
„Misericordia” w Lublinie 
ogłosiło konkurs plastyczno-
literacki pt. „Jan Paweł II – 
Mecenas kultury”.

Postać Papieża Polaka jest w naszej społeczności na-
szego Środowiskowego Domu bardzo kultywowana 
i corocznie wspominana w wewnętrznych spotka-
niach okolicznościowych (np. związanych właśnie 
z rocznicą śmierci) oraz nieustannie przywoływana 
w pracach artystycznych wykonywanych podczas 
terapii zajęciowej. Dlatego uczestnicy postanowili 
spróbować swoich sił i umiejętności artystycznych 
i wziąć udział w konkursie. Wystawione zostały pra-
ce plastyczne z wizerunkiem Jana Pawła II, jak rów-
nież w kategorii literackiej – wiersze. Jak się okaza-
ło – było warto, gdyż na około sto osób biorących 
udział w konkursie, nasi uczestnicy zajęli 1. i 2. miej-
sce w kategorii plastycznej, zaś w literackiej zdobyli 
wyróżnienie.
Nasi uczestnicy i laureaci wrócili z konkursu podeks-
cytowani i mocno dowartościowani. Ich przykładem 
staramy się mobilizować innych uczestników do roz-
wijania zainteresowań i umiejętności w różnych for-
mach aktywności dostępnych w Środowiskowym 
Domu. Staramy się też pokazać, że osoby niepełno-
sprawne mają liczne talenty i umiejętności, których 
mogłyby im pozazdrościć osoby zdrowe, a które są 
często przysłaniane przez ich niepełnosprawność. 
Dlatego ważna puenta tego artykułu: warto widzieć 
w osobie chorej przede wszystkim człowieka, a nie 
jej chorobę; widzieć mocne strony a nie tylko nie-
pełnosprawność, i to nie tylko przy okazji konkursów 
czy innych wystaw prezentujących uzdolnienia, ale 
po prostu… w codziennym kontakcie.

Justyna Siek-Jacak, Renata Krusińska
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�� Majowa rocznica 
224. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja została 
uczczona w Bychawie 
tradycyjnym przemarszem spod 
budynku Zespołu Szkół im. 
ks. A. Kwiatkowskiego w asyście 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

W uroczystościach licznie wzięły udział Ochotnicze 
Straże Pożarne z terenu naszej gminy, w związku z przy-
padającym w dn. 4 maja świętem ich patrona – Św. 
Floriana.
W kościele parafialnym, uczniowie Gimnazjum nr 1 
im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie uświetnili gminne 
uroczystości 3-Majowe akademią patriotyczną. 
Pod Pomnikiem Bohaterów Wojny 1920 roku przed-
stawiciele władz gminy, instytucji, szkół, zakładów 
pracy, organizacji i partii politycznych złożyli wieńce. 
Burmistrz Bychawy Janusz Urban w okolicznościowym 
przemówieniu przybliżył zebranym dzieje naszego na-
rodu związane z tym historycznym wydarzeniem.

�� Około stu strażaków 
OSP wzięło udział 
w obchodach Dnia 
Strażaka, które 
3 maja br. odbyły 
się w Gałęzowie. 
W uroczystości 
wzięły udział straże 
i poczty sztandarowe 
OSP z Bychawki 
Pierwszej, Bychawki 
Drugiej, Gałęzowa, 
Starej Wsi Drugiej, 
Woli Gałęzowskiej, 
Olszowca, Woli Dużej, 
Starej Wsi Trzeciej, 
Gałęzowa Kolonii 
Drugiej i Kowerska.

W gronie uczestników uroczystości zna-
leźli się zarówno strażacy, jak i zaprosze-
ni goście, między innymi: Łukasz Smyk 

przedstawiciel Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Lublinie, Piotr Gęba – radny 
Powiatu Lubelskiego, Ryszard Krzyszczak 
– dowódca Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej PSP w Bychawie, Zbigniew 
Zaborski – komendant Komisariatu Policji 
w Bychawie, Henryk Dudziak – dyrektor 

Florian 2015, czyli gminne obchody Dnia Strażaka

Zespołu Szkół im. ks. Kwiatkowskiego 
w Bychawie, Grzegorz Szacoń – prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Bychawie. 
Strażackie uroczystości zostały włączo-
ne w Gminne Obchody Święta Konstytucji 
3 Maja w Bychawie. Po przemarszu, mszy 
i złożeniu wieńców z tej okazji, strażacy uda-
li się do Gałęzowa na plac przy remizie OSP 
i Centrum Kultury Wiejskiej, gdzie odbyła 

się dalsza część święta. Tam wręczone zo-
stały medale i odznaczenia dla zasłużonych 
strażaków OSP z terenu gminy Bychawa. 
Złote medale za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymali druhowie: Michał Różycki (OSP 
Gałęzów), Tadeusz Kula (OSP Wola Duża) 
i Tadeusz Ziętek (OSP Wola Gałęzowska); 
srebrne – Roman Augustynowicz (OSP 
Wola Duża), Jerzy Korba (OSP Wola Duża); 
brązowe – Janusz Urban, Andrzej Okal, 
Grzegorz Florek, Grzegorz Szacoń, Dariusz 
Mańkowski, Zbigniew Nawrocki, Antoni 
Ziętek i Jerzy Bień. Ponadto Prezydium 
Zarządu Oddziału Powiatowego nada-
ło Odznakę Strażaka Wzorowego druhom: 
Paweł Żak, Piotr Żak, Mariusz Sankowski, 
Sylwester Tudrujek, Marek Piędzia, Roman 
Balawender, Stanisław Znój, Łukasz Korba, 
Daniel Korba, Stanisław Dyś, Mirosław 
Makuła, Janusz Jamruz, Tomasz Błasik, 
Przemysław Błasik. Odznaki za wysługę 
lat otrzymali Bolesław Szacoń – 65 lat (OSP 
Gałęzów) i Michał Różycki – 40 lat, również 
z OSP Gałęzów.
"Floriana 2015" zorganizował Zarząd 
Miejsko-Gminny ZOSP RP w Bychawie przy 
współpracy z OSP Gałęzów.

mg/UM

��Wyniki Wojewódzkiej 
Ligi Piłki Siatkowej

Po wygraniu części zasadniczej Wojewódzkiej Ligi Piłki 
Siatkowej 19.04.2015 w hali ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego ro-
zegrano turniej finałowy. Wystąpiły w nim 4 najlepsze dru-
żyny. Poziom meczów był naprawdę wysoki jak na amator-
ską ligę. Najlepszy okazał się mecz o I miejsce ZS KWIATEK 
GRANIT BYCHAWA – AZS ŻYRZYN. Nielicznie (niestety) zgro-
madzona publiczność mogła oglądać długie wymiany, licz-
ne ataki i obrony. O końcowym wyniki decydowały czasa-
mi drobne błędy, a czasami trochę szczęście. Niestety tego 
dnia było ono po stronie gości, którzy specjalnie na turniej 
wzmocnili się zawodnikami z przeszłością ligową. AZS wy-
grał 2:0 oba sety do 22. Trzecie miejsce zajęła drużyna ZRYW 
NOWA WOLA, a czwarte Ostrowia Ostrówek. Mimo niedo-
sytu z powodu przegranej, sezon jak i turniej finałowy moż-
na zaliczyć do udanych, tym bardziej że cała drużyna jest zło-
żona z chłopaków mieszkających w Bychawie bądź najbliż-
szej okolicy. Dlatego właśnie zawodnikom chcę serdecznie 
podziękować za pracę i zaangażowanie w trakcie całego se-
zonu. Oto oni: kapitan – Kuba Gutek, Sebastian Gierczyński, 
Łukasz Tudruj, Sławek Krzysiak, Dominik Tomas, Mateusz 
Włodarczyk – libero, Michał Szafraniec, Michał Pawłowski, 
Jaromir Łokaj, Jarosław Pawłowski.
Korzystając z okazji, dziękuję również dyrektorowi ZS 
Henrykowi Dudziakowi za udostępnienie hali na treningi 
i mecze ligowe. Sędziom: Piotrkowi Skórce, Mirkowi Gutkowi 
oraz Grześkowi Kmieciowi. Szczególne podziękowania nale-
żą się Waldkowi Włodarczykowi za wielką pomoc w orga-
nizacji turniejów, których byliśmy gospodarzem. Dziękuję 
również zarządowi BLKS GRANIT oraz liczę na dalszą owocną 
współpracę.

Jarosław Pawłowski

�� Dlaczego warto wybierać tradycyjne produkty mleczarskie?
Ostatnie badania naukowe prowadzone w kraju i na 
świecie odnośnie profilaktyki w walce z cukrzycą 
i otyłością udowodniły korzystny wpływ produktów 
mleczarskich na zdrowie. A przecież w Polsce na nad-
wagę i otyłość cierpi 30 % dzieci w wieku szkolnym, 
a wśród dorosłych Polaków – ponad połowa.
Skutkiem wysokowęglowodanowej, niskotłuszczo-
wej diety light lansowanej od przełomu lat 80. i 90. 
ub. stulecia są epidemie otyłości i cukrzycy.
Szczególne zagrożenie stanowi żywność o wyso-
kim stopniu przetworzenia. Stosowany w produk-
tach light zamiast cukru syrop fruktozowo-glukozo-
wy w całości przekształca się w tkankę tłuszczową. 
Szkodliwy jest także sztuczny izomer kwasów tłusz-
czowych pochodzący z margaryn. Innowacyjne ser-
ki, deserki, jogurty charakteryzują się wysoką zawar-
tością węglowodanów przy niskiej zawartości białka, 
wapnia i witamin.
W profilaktyce otyłości i cukrzycy a także innych 
chorobach bardzo istotna jest regularna konsumpcja 
mleka i naturalnych produktów mleczarskich.
Nasza Spółdzielnia w swojej działalności postawiła 
na jakość. Nawiązujemy do początków zawiązania 
spółdzielni w 1928 roku, pierwszym produktem było 

masło, które posiadało znak jakości i było eksporto-
wane do Anglii. Nasze starania o wpis na listę pro-
duktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęliśmy właśnie od 
masła, zostało ono wpisane w 2013 roku oraz uzy-
skaliśmy znak „Jakość i tradycja”, a w 2014 odebrali-
śmy w Poznaniu „Perła 2014” – jest to wyróżnienie za 
najlepszy produkt tradycyjny roku 2014. 
Drugim produktem który został wpisany na listę 
produktów tradycyjnych i uzyskał znak „Jakość i tra-
dycja” są nasze twarogi (tłusty, chudy, półtłusty). 
W trakcie rozpatrzenia jest wniosek o wpis na listę 
produktów tradycyjnych śmietany z Bychawy.
Staramy się wprowadzać do sprzedaży nowe produk-
ty, w 2014 roku masło osełka, a obecnie na święta 
twaróg tłusty klinek wyciskany jak za dawnych lat 
w chustach, zapakowany elegancko w tackę.
Otwarty w grudniu nowy sklep firmowy OSM 
w Bychawie wprowadza nowe propozycje: w na-
szym sklepie można płacić kartą płatniczą i opła-
cać rachunki (od 1 maja promocyjna cena 0,99 zł) 
wprowadziliśmy próżniowe pakowanie wędlin i se-
rów zakupionych w naszym sklepie. Koszt usługi 
40 gr bądź 50 gr w zależności od wielkości woreczka. 

Oprócz promocji gazetkowych, które państwo otrzy-
mują w każdy piątek i sobotę, oferujemy ceny pro-
mocyjne na jeden lub dwa artykuły naszej produk-
cji. Posiadamy w sprzedaży coraz szerszą gamę pie-
rogów od naszego lokalnego producenta „Saszy”, 
wkrótce będą też surówki. 
Zapraszamy również do założenia karty stałego 
klienta (za zebrane punkty będą nagrody).
Dziękuję wszystkim klientom naszego sklepu, że 
wybieracie nasze lokalne produkty – życzę smacz-
nego. Mile widziane są wszelkie uwagi i sugestie 
odnośnie naszych produktów i sklepu. Kontakt: 
tel. 81 562 31 28 lub e-mail prezes@osmbychawa.pl.

Zofia Popławska, prezes OSM Bychawa

�� Uczestnicy 
Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
sprzątali świat

Nawiązując do obchodów Międzynarodowego Dnia 
Matki Ziemi, który corocznie przypada dnia 21 kwiet-
nia, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
wraz z terapeutami postanowili „posprzątać świat”. 
Fajnie byłoby.., ale niestety musieliśmy się ograni-
czyć do najbliższego otoczenia. Uzbrojeni w worki na 
śmieci, rękawiczki i dobre chęci wyruszyliśmy w te-
ren, czyli miejsca najczęściej przez nas uczęszczane: 
okolice zalewu, ruiny, droga nad stawy. Otoczenie za-
lewu i ruin – względnie czyste – to pewnie zasługa 
pojawiających się co jakiś czas koszy. Rezultat: jeden 
worek śmieci. Gorzej było z poboczami i rowami obok 
dróg. To „skarbnica” różnego rodzaju śmieci głównie 
butelek po wiadomych napojach. Rezultat: pięć wor-
ków śmieci. Za rok ponownie włączymy się w akcję 
sprzątania, mając nadzieję, że śmieci będzie mniej.

Marzena Tylec
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od lewej: dowódca uroczystości Michał Pawlak 
i prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZoSP rP janusz 
urban podczas przeglądu jednostek oSP na uroczystym 
apelu z okazji Dnia Strażaka w Gałęzowie
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�� Drodzy Czytelnicy! 
Zapraszamy na 
spacer po Bychawie 
w dniu 1 maja. 
prezentujemy 
niepublikowane 
wcześniej zdjęcia 
z archiwum „Głosu 
Ziemi Bychawskiej”.

Prosimy o przysyłanie do „Głosu Regionalistów” 
starych zdjęć z państwa albumów na adres re-
dakcji gazeta@bychawa.pl. Zdjęcia mogą doty-
czyć oczywiście nie tylko 1 Maja, ale również 
i innych wydarzeń w Bychawie. Zdjęcia przyno-
szone do nas w wersji papierowej, skanujemy 
od ręki i od razu zwracamy :)

Bychawa w PRL-U

Tak się święcił 1 Maja w Bychawie!

Maturzystki liceum ogólnokształcącego w Bychawie. Zdjęcie to zostało zrobione 1 maja 1972 r. Pierwsza prawdopodobnie Krystyna ob. Bryk. Blondynka to Wanda 
rybak, brunetka Teresa Mituła-Frączek, następna Elżbieta Kryska (lek. med., zm. siostra Aleksandra Kryski „lolka”). Chłopak za Elżbietą to Henryk Nyka. Transparent 
niesie jan Krasoń. Drugi NN. obok niski chłopak – Tadeusz Furmaga. Przed nim idzie jadzia Kawała, obok blondynka Anna Milanowska (ob. Samborska), a wysoka 
dziewczyna to Maria Zaręba.
Na przełomie lat 60. i 70. trybuna pochodu pierwszomajowego znajdowała się przy budynku Powiatowej rady Narodowej w Bychawie (obecny szpital).

Pochód pierwszomajowy w Bychawie, rok 1969 lub 1970 w czasach Bychawy – powiatu. Idzie delegacja Wydziału Zdrowia i opieki Społecznej w Bychawie. laborantki: 
Zofia Marzec (w płaszczu w kratkę), obok Halina Krasoń, z tyłu Zofia Zemszał (pracownica szpitala), obok Elżbieta Kula (pielęgniarka ze szpitala, potem wyjechała 
do Anglii). Za panią Elą – lekarz Mieczysław Chrzanowski. Za p. Mieczysławem Chrzanowskim - p. józef Zygmunt (felczer). Z tyłu prawdopodobnie doktor jerzy Podstawka 
(niski, w okularach), obok józef Studziński, z tyłu Henryk ścierzyński, za nim Henryk Baran (lekarz – dentysta). Z tyłu Tadeusz Bednarczyk, kierownik laboratorium. Za 
Bednarczykiem – Zygmunt Pietrzak. obok z flagą – roman Włodarczyk, pracownik rTG.
W tle piękna drewniana zabudowa Bychawy przy głównej ulicy miasta – wtedy 22-go lipca. Widoczny od prawej dom państwa Baranów, dalej państwa Karpińskich (ich 
syn Hieronim był siatkarzem, potem dyrektorem zakładów zbożowych w Zamościu; w tym domu znajdowała się wcześniej poczta, następnie biura GS-u, a w ostatnim 
etapie jadłodajnia p. Karpińskiej i p. St. Wysmulskiego – serwowała pyszne dania!), następnie dom Franciszka Flisa, który prowadził stolarnię wraz z synem Marianem 
i zięciem – Sprawką. W zakładzie zatrudniony był przez długie lata leon Muda. Wcześniej w tym budynku działał ośrodek zdrowia i przyjmował doktor Stanisław Gutek.

Trybuna główna przed wejściem do liceum. umieszczony transparent: „Pozdrawiamy bratnie narody krajów 
socjalistycznych” oraz portret I Sekretarza PZPr Wiesława Gomułki lub józefa Cyrankiewicza, Prezesa rady 
Ministrów. Za trybuną widać udekorowane papierowymi "gołąbkami pokoju" okna klas.
Za trybuną główną zasiadali: I Sekretarz PZPr Komitetu Powiatowego w Bychawie, Prezes ZSl w Bychawie, 
Prezes Stronnictwa Demokratycznego, Komendant Milicji obywatelskiej, Komendant Straży Pożarnej, 
kierownicy i dyrektorzy zakładów i szkół. Na dole poczty sztandarowe, harcerstwo oraz delegacje z zakładów 
pracy. 

Ciąg dalszy delegacji Wydziału Zdrowia i opieki Społecznej w Bychawie. Z transparentem „Niech żyje i zwycięża socjalizm” idzie Wiesław Kuliński, pracownik Sanepidu 
w Bychawie. Za transparentem idzie od prawej p. Maria Baran-Garbarska – lekarz dentysta, obecnie mieszka w lublinie. obok pani julia Kołodyńska, z tyłu w okularach 
pani roma Kułak, obok NN, NN, w tyłu joanna Skraińska, p. Spust, p. Teodozja Garbaczowa, p. Eufemia (Femcia) Grudniowa, Teresa Skraińska (pracownik umysłowy), 
p. Elżbieta lipnicka (prac. administracji, wyjechała potem na Zachód), Krystyna lipnicka, p. Alicja Kostrzewa (ob. Krzyżanowska).
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orkiestra zebrana na okoliczność 1 Maja w składzie: Henryk Korba ze Skawinka 
(w jasnym płaszczu z akordeonem, wieloletni pracownik gospodarczy urzędu 
Miasta i Gminy, wówczas pracował w Komitecie jako dozorca); na fletach grają 
prawdopodobnie Strumiński (w środku) i Henryk Flis z Gałęzowa. Na bębnie gra 
Górniak. 
Z tyłu idzie delegacja Gromadzkiej rady Narodowej w olszowcu, m.in. Albin Frączek 
i Czesław Kusiak (przewodniczący GrN).

Komentarze do zdjęć: Wiesław Boguta, Anna Samborska (z d. Milanowska), 
Halina Kuśmierz (z d. Korba), Alekdander Kryska, Stanisław Frączek, 
Teresa Kusiak i in.

Opracowanie Monika Głazik
Miejsce zbiórki przed pochodem, czyli plac szkolny przy liceum w Bychawie. 
W planie widoczny barak (były hotel i przystanek PKS – po schodach wejście 
do poczekalni). Sądząc po wielkości świerków jest to rok około 1962-64.

Na pierwszym planie dwa junaki, dalej SHl-ka, MZ-ka (prod. NrD). Z tyłu 
kolumna samochodów strażackich (STAr 20). 

rozpoznani wśród widzów między innymi: Stanisław Karaś, p. Kryska, Stanisław 
Wyganowski, Wacław Nawrocki (przygrywający na akordeonie), Tadeusz Szulowski, 
Kazimierz Pietrzak, Stanisław Korona (milicjant, szef ruchu Drogowego w Bychawie). 
Budynek obecnego rejonowego Banku Spółdzielczego. Wtedy SoP, czyli Spółdzielnia 
oszczędnościowo-Pożyczkowa). Długo obowiązki dyrektora piastował pan Zbigniew 
Wojanarowicz, słynny spiker z pochodów pierwszomajowych w Bychawie. Na boku 
ściany ówczesna „reklama” banku.

Budynek banku spółdzielczego w Bychawie, dekorowane czerwonym 
materiałem balkony. Na balkonach „widownia” z najlepszymi miejscami 
do oglądania.
Na motocyklu marki WMF jedzie józef Nawłatyna (szofer w Gospodarce 
Komunalnej) z pasażerem NN, w tle prawdopodobnie prof. Henryk Fryga, 
obok prezes oSP z Gałęzowa, z tyłu za trybuną widoczny dach domu 
państwa Krawczyków.

�� Ogólnopolski sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 
16 kwietnia 2015 r. uczniowie 
klas trzecich z naszej szkoły 
wzięli udział w Ogólnopolskim 
Sprawdzianie Kompetencji 
Trzecioklasisty z OPERONEM. 
Tegoroczna edycja była 
dostosowana do nowej 
formuły egzaminów 
zewnętrznych.

Trzecioklasiści przed rozpoczęciem sprawdzianu 
obejrzeli film terapeutyczny, którego zadaniem 
jest rozluźnienie uczniów przed sprawdzianem. 
Jego główny bohater, który ma na imię Bratek, 
pokazywał dzieciom skuteczne sposoby na opa-
nowanie lęku i wzbudzał w nich poczucie siły oraz 
gotowość do wykonania zadania.

Tegoroczny sprawdzian miał tytuł „Franek czyta” 
i składał się z dwóch części: języka polskiego i ma-
tematyki. Arkusz z języka polskiego zawierał 12 za-
dań: 8 z nich to były zadania zamknięte, 4 otwar-
te. Arkusz z matematyki składał się z 14 zadań: 
10 z nich to zadania zamknięte, a 4 z nich – otwar-
te. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań 
uczeń może uzyskać 40 pkt: 20 pkt za test z języka 
polskiego i 20 pkt z matematyki. Punktacja zadań 
otwartych zależy od stopnia ich trudności. Każda 
część sprawdzianu trwała po 45 minut.
Uzyskane wyniki umożliwią organizatorom spraw-
dzianu sporządzenie raportów z wynikami w całej 
Polsce. Taka analiza pozwoli również nauczycie-
lom sformułować ocenę opisową oraz wnioski do 
dalszej pracy z uczniem.

M. Grabczyńska

�� Szkoła Podstawowa czeka na przedszkolaków
30 i 31 kwietnia w Szkole 
Podstawowej w Bychawie 
zostały zorganizowane „Dni 
otwarte dla przedszkolaków”. 
Z zaproszenia skorzystały dzieci 
z  Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie oraz 
z Przedszkola Niepublicznego 
„Akademia Poziomkowa” 
w Bychawie. 

Nauczyciele klas młodszych przygotowali wiele cie-
kawych zajęć. W każdej z klas działo się coś innego. 
Były m.in. zajęcia plastyczno-techniczne, grafomo-
toryczne, matematyczno-logiczne, komputerowe, 
z języka angielskiego, zabawy ruchowe oraz pokaz 

eksperymentów. Ponadto dzieci miały możliwość 
obejrzenia innych sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, 
sali zabaw, sali komputerowej, świetlicy i biblioteki 
szkolnej. Każdy z naszych małych gości wyszedł ze 
szkoły z uśmiechem na ustach oraz własnoręcznie 
wykonanymi pracami.
Idea „Dnia Otwartego” na stałe wplotła się w szkolny 
kalendarz imprez Szkoły Podstawowej w Bychawie. 
Dzięki takim zajęciom wrześniowe spotkanie ze 
szkołą nie jest dla przedszkolaka stresującym prze-
życiem, a jedynie powrotem do znanego i przyjazne-
go miejsca.
Wszystkim maluchom życzymy wszystkiego najlep-
szego i do zobaczenie we wrześniu!

M. Grabczyńska

�� Moje dziecko 
w szkole
W środę 8 kwietnia w Szkole 
Podstawowej w Bychawie 
odbyło się spotkanie 
informacyjne połączone 
z prelekcją na temat Moje 
dziecko w szkole dla rodziców 
dzieci 6 i 7-letnich, które we 
wrześniu rozpoczną naukę 
w klasie I.

Dyrekcja już przy organizacji spotkania pomyśla-
ła o pracujących rodzicach i wszystko rozpoczęło 
się dopiero o godz. 17.00. Dzień Otwarty Szkoły 
jest wpisany w tradycję naszej placówki. Ideą 
jest zapoznanie rodziców przyszłych uczniów 
kl. I z ofertą dydaktyczną oraz wychowawczo-
-opiekuńczą szkoły.
Podczas spotkania rodzice poznali zasady re-
krutacji na rok szkolny 2015/2016. Dyrektor 
M. Tudrujek zapoznała też rodziców z elementa-
mi, które decydują o tym, czy dziecko jest goto-
we na podjęcie nauki w I klasie szkoły podsta-
wowej. Chodzi między innymi o dojrzałość po-
znawczą, samodzielność, sprawność fizyczną czy 
rozwój społeczny. Dzięki temu rodzice wiedzą na 
co zwrócić uwagę przed zapisaniem dziecka do 
szkoły.
Ofertę naszej szkoły przedstawiła p. Bożena 
Warda, posiłkując się przygotowaną przez sie-
bie prezentacją multimedialną. Prezentacja za-
wierała bogatą ofertę naszej szkoły dotyczącą 
udziału w programach, projektach, organizacji 
wielu imprez, wyjść i wycieczek, spotkań z cieka-
wymi ludźmi.
Po spotkaniu zainteresowani rodzice mieli możli-
wość obejrzenia sal lekcyjnych przygotowanych 
na przyjęcie przyszłych pierwszoklasistów.

M. Grabczyńska
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szkoły szkoły
�� „Książka jest niczym 
ogród, który można 
włożyć do kieszeni…”

Ta piękna sentencja ozdobiła dyplomy i stała się mot-
tem uroczystości Pasowania na czytelnika, która odby-
ła się 23 kwietnia 2015 r. w Woli Gałęzowskiej.
Nie jest to data przypadkowa, bowiem tego dnia ob-
chodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
i właśnie wtedy biblioteka szkolna przyjęła do gro-
na miłośników literatury pierwszaków ze Szkoły 
Podstawowej im. Zofii Przewłockiej. Jednak zanim to 
nastąpiło, na dzieci czekało wiele atrakcji, które umi-
liły ten dzień. 
Nie zawiedli główni goście, którzy nie bacząc na nie-
zmierne odległości w czasie i przestrzeni, przybyli do na-
szej szkoły wprost ze starożytnego mitu. Gromowładny 
Zeus (Hubert Nowakowski) zmierzył obecnych groźnym 
spojrzeniem swych boskich oczu i nawet pogroził nie-
dowiarkom piorunem, aby nie ważyli się zakłócać ciszy. 
Po nim na scenę wkroczył ponury władca podziemne-
go świata – Hades (Damian Mączka), który potężnym 
uderzeniem czarnego berła przykuł uwagę zebranych. 
Następnie pojawiła się bogini urodzaju Demeter (Julia 
Pietrzak) w długiej białej szacie i misternie uplecionym 
warkoczu, w który wplotła żywe kwiaty. Towarzyszyła 
jej córka Kora (Patrycja Kowalczyk) wzbudzając podziw 
i zazdrość koleżanek siedzących na widowni. Po nich  
zebranym zaprezentował się  złocisty Helios (Łukasz 
Kuś) w szacie godnej króla i z powagą obdarzył wszyst-
kich swym blaskiem. Wreszcie na scenę wbiegł szybko-
nogi, od wieków gdzieś spieszący Hermes (Bartłomiej 
Rybaczek), boski posłaniec. I wywołał wśród widzów 
szmer radości. Przedstawienie zaczęło się rozwijać, 
na scenie pojawiali się boscy bohaterowie odgrywając 
znaną starszym uczniom historię porwania Kory przez 
Hadesa. Narrator (Daniel Juchna) czuwał nad tym, aby 
najmłodsi mogli zrozumieć szybką akcję i miejscami 
skomplikowaną wymowę mitu. Wyjaśnił im, jak sta-
rożytni Grecy tłumaczyli sobie zmianę pór roku, któ-
rą łączyli z postanowieniami bogów. Przedstawienie 
zakończyło się szczęśliwie, co docenili wszyscy obecni, 
nagradzając aktorów gromkimi brawami. Program ar-
tystyczny został przygotowany przez młodych aktorów 
z klasy V pod kierunkiem Pań bibliotekarek.
Kolejnym punktem programu był konkurs wiedzy 
o książkach prowadzony przez dwie uczennice klasy 
piątej (Julkę Liwak i Anetę Zielińską). Pierwszoklasiści 
nie odczuwali żadnego stresu i śmiało zgłaszali się do 
odpowiedzi, prawie zawsze prawidłowych;). Widać, że 
znają już  wiele faktów związanych z biblioteką i litera-
turą dziecięcą oraz chcą tę wiedzę pogłębiać. 
Nie umniejszając roli wykonawców i świeżo pasowa-
nych czytelników, z całą stanowczością stwierdzić nale-
ży, że główną bohaterką czwartkowej uroczystości była 
jednak Książka. Ta cicha, niepozorna, często niedoce-
niana, ale wciąż niezbędna towarzyszka człowieka, 
którą wystarczy otworzyć, by wyruszyć w niezwykłą 
podróż. Dlatego pamiętajmy o niej nie tylko od święta 
i odwiedźmy bibliotekę. Może to niezły pomysł na dziś?

Magdalena Rugała 

��W Szkole w Zaraszowie Dzień Ziemi 
obchodzimy nie tylko 22 kwietnia

My rozpoczęliśmy ten szczególny dzień od przybli-
żenia jego idei. Następnie odbyło się przedstawie-
nie ekologiczne przygotowane przez uczniów klasy 
IV pt. Królewna Przyroda i siedmiu krasnoludków. 
Dzieci z pomocą rodziców przygotowały piękne 
stroje. Wszyscy z ciekawością obejrzeli insceniza-
cję znanej bajki, ale przeniesionej do współczesne-
go zaśmieconego świata. Bajka jak to bajka zakoń-
czona była morałem: Morał z tej bajki jest taki, by 
sprzątać po sobie drogie dzieciaki. Gdy wszędzie 
schludnie i czysto, zadbane, lepiej się czujemy pa-
nowie i panie. Następnie uczniowie klasy drugiej 
i trzeciej zaśpiewali dwie piosenki „ Moja planeta” 
i „List do Ziemi”.
To nie koniec naszych działań na rzecz Ziemi. 
Sprzątaliśmy również teren wokół szkoły zbierając 
śmieci, grabiąc uschnięte liście i trawę. Uczniowie 
pod kierunkiem p. T. Fijołek rozpoczęli również wy-
sadzanie kwiatów w skrzynkach przed szkołą, aby 
do późnej jesieni cieszyły oczy różnokolorowymi 
barwami. Dodać należy, że rodzice naszych uczniów 
zainspirowani przez panie: radną A. Pawlas i sołtys 

J. Łyś również zadbali o naszą planetę, porządku-
jąc zarośla w alei kasztanowej i na terenie starego 
sadu.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

�� W całej Polsce trwa 
akcja sadzenia 
Dębów Pamięci, która 
polega na posadzeniu 
w parkach, skwerach, 
zieleńcach 21 857 
tysięcy dębów. Jeden 
dąb to jedno nazwisko 
z listy katyńskiej.

W tę ogólnopolską akcję włączyła się społecz-
ność szkolna Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny. W dniu 10 kwietnia br. na terenie 
przed szkołą zasadzono trzy Dęby Pamięci 
upamiętniające zamordowanych w 1940 roku 
oficerów z gminy Bychawa: por. Mariana 
Kotlińskiego (1908-1940), kpt. Józefa Pawlaka 
(1908-1940) i kpt. Jana Staliszewskiego 
(1904-1940).
Dęby Pamięci zostały posadzone przez: bur-
mistrza Janusza Urbana, zastępcę bur-
mistrza Magdalenę Kostrubę, dyr. Szkoły 
Bożenę Toporowską, wiceprzewodniczące-
go Rady Miejskiej Artura Płazę, nauczycie-
la historii i koordynatora projektu Zbigniewa 
Milanowskiego oraz uczniów szkoły – Wiktorię 

Kryską i Daniela Kowalskiego. Dęby oraz ta-
bliczkę upamiętniającą ofiary zbrodni katyń-
skiej z gminy Bychawa poświęcił ks. Leszek 
Tałanda.
Nietuzinkowym akcentem było odpale-
nie przez kilku mieszkańców Bychawy bia-
łych i czerwonych rac dymnych. Ku chwale 
zamordowanym! 
Finałem całej uroczystości był bardzo wzru-
szający program patriotyczny w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum.

Trzy Dęby Pamięci na 75-lecie zbrodni katyńskiej

Impreza będąca w założeniu spotkaniem 
o charakterze szkolnym i lokalnym, zgroma-
dziła wielu gości m.in. przybył gen. Henryk 
Dzidek, p. Marek Frańczak (syn Józefa 
Frańczaka, ps. „Lalek”, ostatniego partyzanta 
II Rzeczypospolitej), por. Zdzisław Gomułka, 
p. Zbigniew Frączek, p. Krzysztof Ziętek, 
p. Wojciech Goliński (bratanek poległego 
w Bychawie Krzysztofa Golińskiego). Oprócz 
wymienionych osób w uroczystości udział 
wzięły władze samorządowe, dyrektorzy szkół  
oraz cała społeczność szkolna i mieszkańcy.

Nieodzownym w miarę możliwości będzie do-
tarcie w przyszłości do życiorysów zamor-
dowanych osób. O ile postać por. Mariana 
Kotlińskiego została już opracowana przez 
Bychawskie Towarzystwo Regionalne 
i „GZB” 5/2011, to nadal niewiele wiemy o ka-
pitanie Józefie Pawlaku z Olszowca i kapita-
nie Janie Staliszewskim z Bychawki. Gdyby 
ktoś dysponował informacjami na temat tych 
osób i ich rodzin, proszony jest o kontakt z p. 
Januszem Szwałkiem lub naszą gazetą.

mg/UM

�� Mali przyrodnicy
30 kwietnia 2015 r. dzieci 
z grupy „Nutki” (na plebani) 
podlegającej pod Samorządowe 
Przedszkole nr 1 posadziły krzew 
przy kościele. 

Pomału staje się dla nas tradycją, że wiosną sadzimy 
rośliny w najbliższym otoczeniu. W ubiegłym roku 
szkolnym ksiądz Tomasz Skałecki towarzyszył nam 
w tym wydarzeniu, a wybranym przez nas drzew-
kiem było Rajskie Jabłuszko. Pielęgnowane i doglą-
dane o każdej porze roku pozwala dzieciom pozna-
wać zmieniającą się przyrodę. Tym razem podczas 
sadzenia bzu pomagali nam rodzice. Dla dzieci było 
to ogromne przeżycie, gdyż mogli się poczuć jak 
prawdziwi przyrodnicy. Mamy nadzieję, że jeszcze 
nie raz będziemy mieli przyjemność upiększać teren 
wokół naszego kościoła.

B. Stelmach

�� Podziękowanie
Z całego serca dziękuję 
za przygotowanie przepięknej 
uroczystości „KATYŃ... ocalić 
od zapomnienia”. 

Szczególnie dziękuję za przygotowanie części arty-
stycznej p. Weronice Jedynak oraz p. Krzysztofowi 
Mendykowskiemu. Pani Elżbiecie Korba za przygo-
towanie wspaniałej dekoracji oraz pomoc p. Reginie 
Kloc, p. Zofii Fijołek i pracownikom obsługi. Za przy-
gotowanie wystawy dziękuję p. Annie Dudzie. 
Za wykonane gazetki „chwilówki” p. Amelce Multan 
i p. Bogusławowi Golewskiemu. Dziękuję p. Ewie 
Reszce za przygotowane i rozdane zaproszenia. Panu 
Januszowi Szwałkowi za prelekcję nt. bohaterów, 
którzy polegli w Katyniu, a byli związani z Bychawą. 
Panu Zbigniewowi Milanowskiemu – koordyna-
torowi projektu za przygotowanie dokumentacji, 
jak też przygotowanie prezentacji multimedialnej. 
Za przygotowanie kronik – p. Magdalenie Konefał, 
a p. Magdalenie Miszczak i p. Ewie Głaz za pomoc 
w przyjęciu gości. Pani Elżbiecie Głąb i Elżbiecie 
Flis oraz uczniom kl. I a za gazetki okolicznościowe 
na korytarzach oraz pomoc organizacyjną, jak też 
p. Agnieszce Drąg i p. Arturowi Chrzanowskiemu 
za wszelką pomoc. Pani Ewie Stoczkowskiej 
za przygotowanie projektu tabliczki pamiątkowej, 
a p. Agnieszce Daśko za dekorację. Księdzu Leszkowi 
za modlitwę i poświęcenie posadzonych dębów. 
Dziękuję p. Renacie Krysce za pomoc organiza-
cyjną i konferansjerkę. Szczególnie dziękuję Panu 
Burmistrzowi Januszowi Urbanowi za zakup dębów. 
Panu Adamowi Sztyrakowi i p. Józefowi Stanickiemu 
za okazaną pomoc.
Z całego serca dziękuję wszystkim uczniom, którzy 
w sposób aktywny włączyli się w obchody tej nie-
zwykłej uroczystości.

Bożena Toporowska, dyrektor Gimnazjum nr 1

�� Polska i francuska młodzież wspólnie 
uczyła się, bawiła i poznawała nasz kraj...
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychawie w dniach 
od 24 kwietnia do 1 maja 
gościło 25 uczniów wraz 
z trzema opiekunami z College 
le Grand Beauregard w La 
Chapelle sur Erdre. 

Młodzież wspólnie uczyła się, bawiła, poznawa-
ła nasz kraj, jego mieszkańców i nasze obyczaje.
Młodzież francuska przyleciała w piątek 24 kwiet-
nia do Warszawy. Młodzież z Bychawy wyjecha-
ła im naprzeciw, by powitać gości na lotnisku. 
Następnie wspólnie wszyscy razem udali się na 
zwiedzanie stolicy. W programie było m.in. Stare 
Miasto, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Chopina. 
W sobotę wieczorem goście przyjecha-
li do Bychawy. Zostali powitani przez dyrekcję 
Szkoły p. B. Toporowską oraz zastępcę burmi-
strza p. M. Kostrubę. Następnie młodzież zo-
stała zakwaterowana w rodzinach uczniów 

bychawskiego gimnazjum. Niedzielę młodzież 
spędziła w rodzinach.
Od poniedziałku do piątku uczniowie z Francji 
wspólnie spędzali czas z naszymi, m.in. bra-
li udział w zajęciach lekcyjnych, w dodatkowych 
zajęciach sportowych i plastycznych oraz w or-
ganizowanych specjalnie dla gości wycieczkach. 
We wtorek zwiedzili Muzeum na Majdanku 
w Lublinie oraz Zamość. W środę byli z wizytą 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie na spotkaniu 
z burmistrzem J. Urbanem, który wprowadził ich 
w historię naszego miasta. Zwiedzili Urząd, gdzie 
otrzymali drobne upominki. Wieczorem zaś wzię-
li udział w imprezie integracyjnej w Bychawskim 
Centrum Kultury, a w czwartek 30 kwietnia 
w Dniach Otwartych Gimnazjum nr 1. Po połu-
dniu tego dnia odbył się spacer i zabawa w po-
chody w rezerwacie oraz uroczyste pożeganie 
w szkole. W piątek 1 maja grupa z Francji wyje-
chała do domu.

mg/UM
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szkoły szkoły

�� Rok szkolny 2014/15 
został ogłoszony 
przez MEN Rokiem 
Szkoły Zawodowców. 
Po latach działań 
mających na celu 
dogonienie Europy pod 
względem liczby osób 
ze średnim i wyższym 
wykształceniem 
okazało się, że nie ma 
pracy dla tak dużej 
liczby młodych ludzi. 

Rynek pracy potrzebuje dzisiaj ludzi z konkretnymi 
umiejętnościami. Zaczyna brakować fachowców. 
Szkoda tylko, że dostrzeżono ten fakt dopiero 
w momencie, gdy prawie doprowadzono do upad-
ku szkolnictwa zawodowego (zwłaszcza zasadnicze 
szkoły zawodowe). Obietnice ministerstwa, plano-
wane środki na rozwój szkolnictwa zawodowego 
(technika, ZSZ), rozmowy o współpracy pracodaw-
ców ze szkołami napawają optymizmem.
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjra H. 
Dobrzańskiego w Bychawie kształci zawodowców 
już od 55 lat. Przez te lata nastąpiło wiele zmian 
w kształceniu młodzieży. Ostatnie z nich wprowa-
dziły zmianę uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. 
Teraz uczniowie technikum w trakcie czteroletnie-
go cyklu kształcenia zdają egzaminy państwowe 
z kwalifikacji w części teoretycznej i praktycznej 

(ich liczba zależy od kierunku kształcenia, zwykle 
są to 2-3 kwalifikacje). Uczeń, który ukończy szkołę 
i pozytywnie zda wszystkie kwalifikacje otrzymuje 
tytuł technika. Każda kwalifikacja daje uprawnienia 
do wykonywania wyodrębnionej części zawodu. 
Egzaminy zaczynają się zwykle w klasie III i kończą 
w I semestrze klasy IV.
W roku szkolnym 2015/16 oferujemy naukę w na-
stępujących kierunkach:
�» Technikum: technik informatyk, technik telein-

formatyk, technik pojazdów samochodowych, 
technik mechanik, technik usług fryzjerskich, 
technik gazownictwa.

�» Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik pojaz-
dów samochodowych, elektromechanik pojaz-
dów samochodowych, fryzjer. 
�» Policealna Szkoła Zawodowa: technik informatyk, 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
W technikum uczniowie uczą się dwóch przedmio-
tów na poziomie rozszerzonym (matematyka, fizy-
ka, informatyka, chemia – w zależności od kierunku 
kształcenia) oraz dwóch języków obcych: j. angiel-
skiego i j. niemieckiego (od podstaw), dodatkowo 
uczą się języka angielskiego zawodowego. W klasie 
trzeciej, w maju, uczniowie odbywają miesięczne 
praktyki zawodowe. Absolwenci technikum mogą 

zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na 
studiach. 
Nasza szkoła dba o rozwój uczniów, biorąc udział 
w projektach unijnych, dzięki którym młodzież zdo-
bywa dodatkowe kwalifikacje, uczestniczy w branżo-
wych wycieczkach edukacyjnych (Międzynarodowe 
Targi Motoryzacyjne w Poznaniu, konferencja 
„CheckIT” organizowana w ramach Lubelskiej 
Wyżyny IT, pokazy z fizyki ), ma możliwość odbycia 
dodatkowych praktyk w serwisach samochodowych 
czy też staży zagranicznych (w tym roku szkolnym 
uczniowie odbywali je w Paryżu). Trzy tygodnie dar-
mowego pobytu w stolicy Francji, możliwość zdoby-
cia nowych umiejętności, zwiedzenia świata, pozna-
nia ciekawych ludzi i sprawdzenia siebie w nowej sy-
tuacji to chyba całkiem niezła oferta. Na rok szkol-
ny 2015/2016 planowane są staże zagraniczne we 
Włoszech. 
W naszej szkole ciągle coś się dzieje (niedowiarków 
zapraszamy na nasza stronę internetową www.zsz.
bychawa.pl). Potwierdza to przyznanie nam przez 
Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
Certyfikatu Szkoła Innowacji 2015, który otrzyma-
liśmy już po raz drugi. Celem programu jest wyróż-
nienie szkół, w których realizowane są nowatorskie 
pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kre-
atywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, 
realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz 
podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowa-
cyjne działania. 
Dbamy o rozwój fizyczny uczniów. W tym roku szkol-
nym przystąpiliśmy do programu „W-F z klasą”, który 
ma na celu poprawę jakości zajęć wychowania fizycz-
nego, zwiększenie zainteresowania sportem i aktyw-
nością fizyczną oraz promocją zdrowego stylu życia 

wśród młodzieży i dorosłych. Cele te realizowane są 
poprzez organizację zawodów sportowych, cykl zajęć 
o zdrowym odżywianiu, prelekcje pielęgniarki jak też 
cykliczny udział w akcji Honorowego Krwiodawstwa. 
Działania sprzyjające poprawie jakości zajęć mają też 
wymiar praktyczny. Po wielu staraniach udało się 
wymienić parkiet w sali gimnastycznej. Dziś unosi się 
w niej  już tylko zapach lakieru.
Nasza szkoła od tego roku  jest uczestnikiem pro-
gramu IT Szkoła. Jest to internetowy, otwarty pro-
gram przeduniwersyteckich studiów e-learningo-
wych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii 
informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Jesteśmy uczestnikiem progra-
mu Microsoft DreamSpark Premium. Jest to program 
dla szkół średnich oraz  uczelni wyższych prowadzą-
cych zajęcia dydaktyczne z informatyki. W ramach 
programu  uczniowie i nauczyciele mają możliwość 
całkowicie darmowego pobierania i instalacji orygi-
nalnych systemów operacyjnych i oprogramowania 
firmy Microsoft na swoich komputerach osobistych.  
Ponieważ, jak często podkreślamy, nie 
sama nauką żyje uczeń – organizuje-
my rajdy rowerowe, wyjazdy do kina itp.  
Włączamy się w akcje pomocy innym organizując 
kiermasze, zbiórki. Dbamy o tradycje i wartości – po-
stać Patrona, udział w świętach, uroczystościach pa-
triotycznych. Stałym punktem w naszym szkolnym 
kalendarzu  naszej jest organizacja Międzyszkolnego 
Konkursy Recytatorskiego Poezji Patriotycznej, po-
kazu mody i fryzur "Karnawałowy Zawrót Glowy". 
Wierzymy, że do tych wydarzeń dołączy konkurs wie-
dzy informatycznej dla uczniów gimnazjów „IT HUBAL”, 
który po raz pierwszy odbędzie się 21 maja 2015. 
Mamy nadzieje, że każdy, kto dobrnął do końca na-
szego artykułu przyzna nam rację, że w naszej szkole 
jest ciekawie, a gimnazjaliści utwierdzą się w przeko-
naniu, że warto najbliższe 3-4 lata spędzić w podróży 
z „Hubalem”. Zapraszamy!

przyszłość 

„Hubal” nauczy Cię zawodu – pracę znajdziesz sam!

�� V Przegląd Dziecięcych Talentów za nami!
29 marca 2015 r. w Bychawskim 
Centrum Kultury odbył 
się V Przegląd Dziecięcych 
Talentów. Kiedy wybiła godzina 
15.00 sala BCK-u wypełniła się 
po brzegi. Uczestnicy przeglądu 
przybyli z całymi rodzinami. 

Jako pierwszy, ciepłe słowa do wszystkich zebra-
nych skierował burmistrz p. Janusz Urban, który ob-
jął patronat honorowy nad przeglądem. Ci, którzy 
przybyli na przegląd, mogli się przekonać jak wiel-
kie talenty posiadają nasi najmłodsi. Występy dzie-
ci były niesamowite: wspaniale recytowane utwo-
ry poetyckie, piękne wykonania wokalne, prezen-
tacje różnorodnych gatunków tanecznych: disco, 

break dance, balet, a do tego rewelacyjne stroje 
i bogate rekwizyty – wszystko to sprawiło, że obec-
ni na sali widzowie byli pełni podziwu dla wystę-
pujących. Warto też wspomnieć, iż niektóre dzieci 
– mam tu na myśli Patrycję i Zuzię – same przygo-
towały choreografię na występ. Po prezentacjach 
na wszystkie dzieci czekał poczęstunek, a także 
dyplom i książki. Na zakończenie wszyscy wyko-
nali sobie pamiątkową fotografię. I tak V Przegląd 
Dziecięcych Talentów przeszedł do historii. 
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że w „Naszej 
Małej Ojczyźnie” nie brakuje utalentowanych dzie-
ci. Przegląd Talentów corocznie organizujemy we 
współpracy z Bychawskim Centrum Kultury oraz 
redakcją naszej gazety. Pomysłodawczynią i głów-
ną organizatorką przeglądu jest p. Mirosława Spust 
– nauczyciel dypl. Samorządowego Przedszkola nr 

�� Bychawka: 
kolorowe 
przedszkole 
zaprasza 

Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
im. K. Koźmiana w Bychawce zapraszają ro-
dziców wraz z dziećmi (3, 4, i 5-latki) na Dzień 
Otwarty w naszej szkole, który odbędzie się 
dnia 1 czerwca 2015 r. w godzinach 9.00-13.00. 
Będzie można porozmawiać z dyrektorem i wy-
chowawczyniami oraz obejrzeć przytulne i ko-
lorowe sale oddziałów przedszkolnych. Zabawę 
uświetnią atrakcje i miłe niespodzianki dla dzieci. 
Dzieci będą mogły pobawić się w salach przed-
szkolnych, do których uczęszczają przedszkolaki.

Serdecznie zapraszamy!

Krystian Szwałek 
8.04.2000–11.04.2015

Za wspólnie spędzony czas...
naukę, zabawy.
Za to, że byłeś
tak świata ciekawy…

15 kwietnia 2015 r. 
pożegnaliśmy ucznia naszej szkoły 

Krystiana Szwałka.
Krystianek był bardzo pogodnym chłopcem, zawsze 
gotowym do kontaktów. Wszystkich obdarzał rado-
snym uśmiechem. Z zaangażowaniem uczestniczył 

w zajęciach. Najbardziej kochał muzykę.
Odszedł od nas niespodziewanie.

Żegnamy Cię Krystianku!
Zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

Szczere wyrazy współczucia 
dla Rodziców śp. Krystiana Szwałka 

składa społeczność 
Szkoły Podstawowej w Bychawie

1 w Bychawie. Co roku podczas przeglądu odbywa 
się Kiermasz Wielkanocny, podczas którego można 
nabyć świąteczne dekoracje.
Serdecznie dziękujemy dyr. P. Piotrowie Gębie oraz 
pracownikowi BCK-u – p. Marcinowi Mączce za salę 
i nagłośnienie. Dziękujemy również p. Anecie Spust 
za wykonywanie zdjęć, które dostępne są na naszej 
stronie internetowej. Z całego serca dziękujemy na-
szym małym uczestnikom, rodzicom, nauczycielom 
oraz wszystkim tym, którzy przybyli i zechcieli spę-
dzić z nami to świąteczne, niedzielne popołudnie. 
Chętne i utalentowane dzieci zapraszamy już za rok 
na VI Przegląd Dziecięcych Talentów!

Agnieszka Sobaszek
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szkoły szkoły

�� Tu upłynęło sześć lat… 
Dziś, jako absolwentka 
Zespołu Szkół im. ks. A. 
Kwiatkowskiego, mogę 
śmiało powiedzieć, że 
nie był to czas stracony.

Progi tej szkoły przestąpiłam jako dwunasto-
letnia dziewczyna. Już pierwszy dzień nauki 
natchnął mnie optymizmem – miłe powitanie 
przez dyrektora, uśmiechnięta wychowawczy-
ni, przyjaźni koledzy i koleżanki. Kolejne lek-
cje przekonały mnie, że będzie OK. Spodobały 
mi się przestronne, nowocześnie wyposażo-
ne sale lekcyjne, ciekawe formy pracy na za-
jęciach, czasem zaskakujące doświadczenia. 
Mój mózg chłonął wiedzę niczym gąbka. Na 
szczęście nauczyciele wychowania fizycznego 
zadbali o naszą formę – hala sportowa, basen 
i boiska zachęcały do kształtowania tężyzny fi-
zycznej. Bardzo miło wspominam klasowe wy-
cieczki, ogniska, spotkania, w czasie, których 
zacieśniały się więzi i nawiązywały przyjaźnie.
Po ukończeniu gimnazjum, jak każ-
dy młody człowiek, byłam ciekawa świata, 

„Kwiatek” oczyma absolwentki

Tu nadeszła dorosłość...
zastanawiałam się nad kontynuowa-
niem nauki w większym mieście. Jednak 
trudno było mi się rozstać z przyjaciół-
mi, nauczycielami, wiedziałam, że będę 
tęsknić. Postanowiłam, że zostaję.
Nauka w liceum różni się od nauki 
w gimnazjum. Uczeń ma więcej obo-
wiązków, trudniejszy materiał do opa-
nowania. Jednak wiedziałam, że w ra-
zie problemów mogę liczyć na swoich 
profesorów, którzy z pasją powiodą 
mnie w świat najbardziej skomplikowa-
nych zagadnień.
I tu nadeszła dorosłość…
Trzecia klasa liceum wymagała wyrze-
czeń i samozaparcia, ale już po prób-
nych maturach wiedziałam, że bę-
dzie dobrze. Dziś kończę „Kwiatka” 
z wyróżnieniem.
Pragnę podziękować p. dyrektorowi 
Henrykowi Dudziakowi oraz nauczy-
cielom za trud włożony w wychowanie 
młodzieży, za odkrywanie ich talentów 
i rozwijanie pasji. Dziękuję za piękne 
wspomnienia, które będą mi towarzy-
szyć w dalszych etapach mojego życia.

Absolwentka „Kwiatka” rocznik 2015

�� Happeningi, konkursy, spektakle, 
czyli „Kwiatek” w sieci
W dniach od 1 do 30 marca 
2015 r. w Zespole Szkół 
im ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie, realizowany był 
projekt profilaktyczny „Razem 
tworzymy lepszy Internet”, 
związany z obchodami Dnia 
Bezpiecznego Internetu.

Jego głównym celem było podniesienie pozio-
mu wiedzy, nie tylko uczniów, ale również ro-
dziców i nauczycieli, o zagrożeniach istniejących 
w Internecie.
Zaczęliśmy od wizualnej promocji akcji, czyli wy-
konania gazetek ściennych, plakatów oraz ulotek. 
Przeprowadzono lekcje tematyczne w ramach go-
dzin wychowawczych oraz pogadanki z wycho-
wankami internatu z wykorzystaniem filmów 
profilaktycznych.
17 marca odbyła się prelekcja dla uczniów klas gim-
nazjalnych, z udziałem przedstawicieli policji: nad-
kom. Teresy Wąsikowskiej i asp. Marka Dulbasa. 

Uczniowie zostali poinformowani m.in. o odpo-
wiedzialności karnej za przestępstwa dokonane 
w Internecie, dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy 
w sytuacji zagrożenia.
19 marca przeprowadziliśmy „Konkurs wiedzy 
o Bezpiecznym Internecie” dla klas gimnazjal-
nych. Dwuosobowe zespoły uczniów rozwiązy-
wały zadania testowe. Poziom wiedzy uczestni-
ków był tak wysoki, że wyłonienie zwycięskiej kla-
sy odbyło się dopiero w drugim etapie konkursu. 
Walka była zacięta, bo nagrodą była klasowa wy-
cieczka. Ekspertkami w dziedzinie Internetu oka-
zały się uczennice klasy I b gimnazjum: Ania Sadło 
i Wiktoria Flis, na drugim miejscu uplasowała się 
reprezentacja klasy I a – Filip Trzciński i Andrzej 
Tochman, a trzecie miejsce zajęli: Anna Sobkowicz 
i Patryk Flis z klasy III b.
Uczniowie klas gimnazjalnych wraz z wychowaw-
cami opracowali gazetki ścienne o tematyce profi-
laktycznej, na międzyklasowy konkurs. Niezależne 
jury w skład którego weszli nauczyciele naszej szko-
ły wybrało najlepsze prace. Najwięcej punktów 

zdobyła kl. II a gim., na drugim miejscu – kl. II b gim., a na trzecim – III a. Zwycięska 
klasa również pojedzie na wycieczkę.
20 marca został nagrany spektakl teatralny pod tytułem: „Czerwony Kapturek 
szuka księcia, czyli o wyższości kontaktów interpersonalnych nad wirtualnymi”. 
Został on przygotowany przez grupę uczniów z klas gimnazjalnych pod kierun-
kiem nauczycieli. Wspólnie pracowaliśmy nad scenografią, rekwizytami, kostiu-
mami oraz udźwiękowieniem i montażem. Uczniowie chętnie zaangażowali się 
w realizację przedsięwzięcia, szybko opanowali pamięciowo czasem bardzo dłu-
gie teksty. Emocji było wiele i wszyscy świetnie się przy tym bawili. Efektem na-
szej wspólnej pracy jest film w formie elektronicznej.
23 marca grupa uczniów wraz z opiekunami zorganizowała happening na terenie 
naszego miasteczka, Bychawy. Poprzedzały go kilkudniowe przygotowania obej-
mujące: wykonanie transparentu promującego DBI, przygotowanie rekwizytów 
w kolorach akcji – celem zwrócenia uwagi przechodniów, wydrukowanie ulotek 
profilaktycznych.
Akcja przebiegła sprawnie, uczniowie byli bardzo zaangażowani, rozdawali ulotki 
i baloniki z logo DBI, wyjaśniali cel akcji. Mieszkańcy naszego miasteczka pozy-
tywnie reagowali na działania uczniów.
Sekcja dziennikarska przeprowadziła sondę uliczną, zadając przechodniom pyta-
nia: „Co to jest Internet?”, „Jak bezpiecznie z niego korzystać?” Pytania z pozoru 
proste, zmuszały jednak do zastanowienia. Podsumowując wypowiedzi przypad-
kowych przechodniów, uczniowie stwierdzili, że wiedza mieszkańców naszego 
miasta na temat Internetu jest na dość wysokim poziomie.
Nasze działania zgłosiliśmy do ogólnopolskiego konkursu na najciekawszą inicja-
tywę związaną z Dniem Bezpiecznego Internetu 2015, organizowanego corocznie 
przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.

Podjęte wysiłki zostały docenione przez organizatorów akcji. Nasza szkoła znala-
zła się w gronie pięciu zwycięskich placówek, które zgłosiły „najbardziej kreatyw-
ne i zaskakujące pomysły na uczenie dzieci zasad bezpieczeństwa w Internecie” 
(cyt.). W nagrodę otrzymaliśmy telewizor Samsung Smart TV, sponsorowany 
przez Fundację Orange.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję, serdecznie dziękujemy.

Projekt był realizowany pod kierunkiem nauczycieli: M. Ciechońskiej, J. Głowali, 
E. Golik, L. Asyngiera, M. Stępniak

�� Międzynarodowa 
Gala 
Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych

Dyrektor Zespołu Szkół
 im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

zaprasza na uroczystość 
XX-lecia działalności

artystycznej szkolnej orkiestry 
oraz Święto Szkoły 

w dn. 7 czerwca 2015 roku
w trakcie trwania Międzynarodowej Gali 

Młodzieżowych Orkiestr Dętych

Program uroczystości:
�» godz. 10.30 zbiórka orkiestr
�» godz. 11.00 przemarsz orkiestr do miejsco-

wego kościoła
�» godz. 11.30-12.30 Msza św. w intencji jubi-

latów i orkiestr uczestniczących w Gali
�» godz. 12.30-12.45 powrót do przyszkolne-

go amfiteatru
�» godz. 12.45-13.00 uroczyste otwarcie Gali
�» godz. 13.00-16.30 popisy artystyczne or-

kiestr uczestniczących w Gali
�» godz. 16.30 podsumowanie, wręczenie dy-

plomów, pucharów i nagród
�» godz. 17.00-18.00 podsumowanie 

XX-letniej działalności artystycznej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki”
�» godz. 18.00-19.30 występy różnych forma-

cji muzycznych i tanecznych
�» godz. 19.30 dyskoteka z zespołem z Ukrainy
�» godz. 22.00 pokaz sztucznych ogni

Imprezy towarzyszące: turniej piłki plażowej, 
turniej piłki nożnej, gry dla dzieci, grillowanie, 
przejazdy bryczkami.
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Gwiazdą tegorocznej XVI edycji będzie zespół VIDEO
31 maja 2015 stadion sportowy w Bychawie
początek godz. 13.00, zagrają również 

Piękni i Młodzi
2 plus 1

MiG

ogólnopolski Festyn W KrAINIE PIEroGÓW

�� Godz. 10.00 – Zawody strzelec-
kie o Puchar Burmistrza 
Bychawy (strzelnica 
Podzamcze w Bychawie)

�� STADIoN SPorToWY 
�� 14.00 – rozpoczęcie XVI Festynu
�� 14.20 – uroczyste powitanie przez Burmistrza Bychawy 

janusza urbana; rozpoczęcie konkursu na najlep-
sze stoisko pierogowe

�� 14.30 – Występ zespołów lokalnych
�� 15.00 – Koncert PIĘKNI I MłoDZI
�� 16.00 – Blok konkursów o sponsorach
�� 16.30 – Występ Klubu Seniora – BCK
�� 17.00 – Koncert MIG
�� 17.15 – Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
�� 17.30 – Występ wokalistki – BCK
�� 17.50 – rozstrzygnięcie konkursów: na najlepsze stoisko 

pierogowe, zawodów wędkarskich i strzeleckich
�� 18.00 – Koncert THE rIGHT roADS
�� 18.30 – Koncert DWA PluS jEDEN
�� 20.00 – Młodzieżowa orkiestra Dęta z ZS im. Ks. A. 

Kwiatkowskiego
�� 20.30 – XVI Mistrzostwa świata w Zjadaniu Pierogów 
�� 21.00 – Koncert VIDEo
�� 22.00 – Pokaz sztucznych ogni
�� 22.10 – Zabawa taneczna
�� 23.30 – Zakończenie Festynu

Gmina 
Bychawa

Bychawskie 
Centrum 
KulturyBilet wstępu na imprezę wynosi 10 zł od osoby, dzieci do 13 lat wchodzą bezpłatnie.

Organizator: 
tel. 815 660 124, www.ebck.pl
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