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�� Uwaga! Zmiana 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Bychawa
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu 
zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bychawa

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), 
art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Bychawa 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko spo-
rządzoną do ww. projektu zmiany studium w ra-
mach strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 1 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, 
ul. Piłsudskiego 22 (sala konferencyjna) w godzi-
nach od 10.00 do 14.00 oraz o opublikowaniu ww. 
projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bychawie.
Wykładany do publicznego wglądu projekt 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obej-
muje obszar w granicach administracyjnych miasta.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
studium i w prognozie oddziaływania na środowisko 

rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, 
ul. Piłsudskiego 22 (sala konferencyjna) w godz. 
od 10.00 do 11.00.

Burmistrz Bychawy

�� 25 lat samorządu terytorialnego – zapowiedź wydarzeń w Bychawie
8 marca 1990 r. Sejm RP 
uchwalił ustawę o samorządzie 
terytorialnym, a potem – w maju 
odbyły się pierwsze w pełni 
wolne wybory samorządowe. 
Tak zaczęła odradzać się 
w Polsce samorządność. Dziś 
trudno sobie bez niej wyobrazić 
w pełni demokratyczną Polskę, 
a reforma samorządowa 
uchodzi za jedną z najbardziej 
udanych przemian minionego 
ćwierćwiecza. W 2015 roku 
obchodzimy jej jubileusz.

Gmina Bychawa włącza się w obchody 25-lecia samo-
rządności w Polsce, organizując z tej okazji w dn. 19 
czerwca 2015 oficjalne obchody pn. 25 lat samo-
rządu terytorialnego Bychawy. Początek uroczysto-
ści to Msza św. rocznicowa w intencji samorządu 
Gminy Bychawa w kościele parafialnym pw. św. Jana 
Chrzciciela o godz. 10.00. Następnie uroczystości 
przeniosą się do sali widowiskowej Bychawskiego 
Centrum Kultury, gdzie odbędzie się uroczysta IX se-
sja Rady Miejskiej. W jej programie znajdą się m.in.: 
wystąpienie J. Cajzer, sekretarz Gminy Bychawa 
pt. Samorząd terytorialny wczoraj i dziś oraz wykład 
burmistrza Bychawy J. Urbana i przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Bychawie G. Szaconia na temat 25 
lat samorządu Gminy Bychawa na tle najważniej-
szych wydarzeń w Polsce i na świecie.
Kolejnym punktem gminnych obchodów 
25-lecia samorządu terytorialnego Bychawy 

będzie spotkanie Porozmawiajmy o samorządzie… 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dn. 26 czerwca. 
Burmistrz Bychawy i Przewodniczący Rady Miejskiej 
zapraszają wszystkich mieszkańców na godz. 17.00.
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samorząd samorząd

ekologicznej skierowany do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum z gminy Bychawa oraz 
edukacja ekologicznej w terenie. Uczestnicy 

wzięli udział w terenowej edukacji ekologicz-
nej, podczas której korzystali z różnych zajęć.
Pod okiem przewodników z „Bagiennego 
Bractwa Obserwatorów” zwiedzili wystawę 
przyrodniczą oraz skorzystali ze ścieżki edu-
kacyjnej w aboratorum Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej Nadleśnictwa w Janowie 
Lubelskim. Poznali florę i fauną występującą 
na terenie Lasów Janowskich.
Dziękujemy nauczycielom za opiekę nad 
uczniami, jak również sponsorowi – firmie 
EKOLAND z Kraśnika za przekazanie upo-
minków dla uczestników konkursu.

Agnieszka Grabarska/UM Bychawa
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�� Krótko o drogach w gminie
W maju na gminnych drogach 
sporo się działo. Przybyło kilka 
odcinków dróg i chodników. Kilka 
odcinków jest w trakcie realizacji 
i do końca czerwca zostaną 
wykonane remonty cząstkowe.

Budowa drogi w Zaraszowie, o której pisaliśmy 
w ub. numerze zakończyła się. Był to projekt wąwo-
zów lessowych dofinansowany w 80 % przez budżet 
państwa. Również zakończyła się budowa nowe-
go odcinka drogi (110 m) w Osowie-Kolonii. Została 

odebrana przez Urząd w dn. 2 czerwca. Była to bu-
dowa ze środków własnych gminy.
W maju została zakończona modernizacja chodnika 
przy ul. Sikorskiego (61 metrów między skrzyżowa-
niami), którą zapowiadaliśmy ostatnio. Zakończono 
budowę wodociągu przy nowej w Bychawie ul. Polnej 
oraz powstał świeży, 120-metrowy odcinek wodo-
ciągu w Bychawce Trzeciej.
Trwa przebudowa ul. ks. Dominika Maja w Bychawie 
oraz utwardzana jest ścieżka chodnikowa przy pose-
sji straży pożarnej w Bychawie. Rozpoczęła się także 
budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcza.
Na drogach powiatowych. Do 5 czerwca wg pi-
sma Zarząd Dróg Powiatowych miał usunąć usterki 

w ciągu drogi powiatowej Zaraszów – Kąty – Wysokie. 
Wkrótce powinna ruszyć też przebudowa drogi Wola 
Gałęzowska – Majdan Starowiejski. 
Z nowości. Zarząd Dróg Powiatowych zaplanował 
również w tym roku przebudowę drogi nr 2288L 
Kiełczewice – Leśniczówka – Bychawa (w tym 
ul. Grodzany i drogi w Leśniczówce).
Do końca czerwca na gminne drogi tłuczniowe trafi 
3750 ton kruszywa oraz zostaną wykonane remonty 
cząstkowe nawierzchni.

mg/UM

�� „Głos Ziemi 
Bychawskiej” 
zdobył wyróżnienie 
w kategorii najlepsza 
gazeta samorządowa 
w konkursie 
„Kryształy PR-u”

Cieszymy się, że jury konkursu „Kryształy PR-u”, w skład 
którego weszli przedstawiciele krakowskiego środowi-
ska naukowego, doceniło nasz gminny projekt, jakim jest 
wydawana od 19 lat gazeta samorządowa „Głos Ziemi 
Bychawskiej”. Główną nagrodę w tej kategorii zdobył wy-
dawca dużo bardziej potężny od nas – Urząd Dzielnicy 
Śródmieście m. st. Warszawy. Podobnie jak nas, równie do-
brze oceniono gazety Miasta Radlin i Gminy Wyry. Komisja 
przyznała nagrody za nowoczesny układ graficzny, różno-
rodną tematykę i sprawność dziennikarską. Gala wręczenia 
„Kryształów PR-u” odbyła się 13 maja w Krakowie. Niestety, 
nie byliśmy tam, ale kilka dni później wyróżnienie otrzyma-
liśmy pocztą.
Konkurs odbył się w ramach Ogólnopolskiej Konferencji PR 
w Samorządzie i Administracji Państwowej. Jego celem jest 
promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych ini-
cjatyw jednostek samorządów terytorialnych i organów 
administracji państwowej jako inspiratorów kreatywnych 
działań.

Red.

�� Absolutorium na ostatniej sesji
Był to, obok rozpatrzenia i zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 
2014 rok, główny punkt ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w dn. 2 czerwca.
W punkcie 5. sesji, Skarbnik Gminy Elżbieta 
Dworak poinformowała, że ustawa o finansach 
publicznych mówi, że rady gmin rozpatrują 
i zatwierdzają sprawozdanie finansowe i spra-
wozdanie z wykonania budżetu. Takie zostały 
przekazane radnym. Radni otrzymali również 
informację o stanie mienia Gminy Bychawa 
oraz sprawozdania z wykonania planów 

finansowych instytucji kultury za 2014 rok. 
Zarówno dochody jak i wydatki zostały wyko-
nane prawie w 100 %: dochody w 98,7% planu, 
a wydatki w 98,5%. Radni uchwałę o zatwier-
dzeniu sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wyko-
nania budżetu za 2014 rok podjęli jednogłośnie.
Następnie Rada przystąpiła do udzielenia abso-
lutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wyko-
nania budżetu. Skarbnik Gminy poinformowała, 
że Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, 
że sprawozdanie zawiera wszystkie wymaga-
ne elementy zapisane w ustawie o finansach 

OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) in-
formuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zo-
stał wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieru-
chomości położonej przy ul. Lubelskiej w Bychawie 
przeznaczonej do oddania w najem.
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�� Lubelski 
Bibliotekarz Roku 
2014 z Bychawy
13 maja, podczas V Lubelskiego 
Forum Bibliotekarzy w Lublinie, 
Barbara Cywińska, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie, odebrała 
nagrodę w konkursie „Lubelski 
Bibliotekarz Roku 2014”. 

Nagrodę wręczyli Małgorzata Pieczykolan, prze-
wodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w Lublinie i Marian 
Butkiewicz wiceprzewodniczący Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Gratulujemy!

�� 30 maja br. Gmina 
Bychawa zakończyła 
projekt „Ekologia 
nie jest mi obca” 
realizowany 
przy wsparciu 
finansowym 
Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie.

Podsumowanie oraz wręczenie nagród lau-
reatom konkursu z zakresu edukacji ekolo-
gicznej odbyło się w Bychawskim Centrum 
Kultury. Nagrody wręczyła p. Magdalena 
Kostruba – zastępca burmistrza Bychawy, 

dziękując wszystkich za współpracę i za-
angażowanie przy realizacji całego za-
dania. Był to konkurs wiedzy o tematyce 

Podsumowanie projektu "Ekologia nie jest mi obca"

�� Zapraszamy 
zainteresowanych 
przedsiębiorców 
na spotkanie w sprawie 
realizacji projektu

Burmistrz Bychawy i Przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie 
serdecznie zapraszają przedsiębiorców z gminy Bychawa w dniu 
29 czerwca 2015 roku o godz. 17.00 w galerii Bychawskiego 
Centrum Kultury na spotkanie robocze na temat: Propozycja reali-
zacji przez przedsiębiorców wspólnego projektu związanego z od-
nawialnymi źródłami energii lub gospodarką niskoemisyjną w ra-
mach nowej perspektywy finansowania UE 2014-2020.

droga w Zaraszowie ulica Sikorskiego w Bychawie

publicznych. Przewodniczący Rady 
przeprowadził głosowanie nad projek-
tem uchwały w sprawie udzielenia ab-
solutorium. Również tę uchwałę Rada 
podjęła jednogłośnie.
Po przeprowadzonym głosowaniu 
Burmistrz złożył podziękowania współ-
pracownikom, p. Skarbnik, która jako 
pierwszy operator budżetu wykazuje 
się dużą odpowiedzialnością w wykony-
wanej pracy oraz radnym z poprzedniej 
kadencji i sołtysom.
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��Wyniki wyborów prezydenckich 
w Gminie Bychawa
Andrzej Duda został 
zwycięzcą wyborów 
we wszystkich 
16 obwodach 
w Gminie Bychawa. 

Zdobył 3807 głosów. 
Jego kontrkandydat – 
Bronisław Komorowski 
otrzymał 1177 głosów.

�� Od 1 maja br. Andrzej Miszczak 
pełni funkcję gminnego 
koordynatora sportu
Do jego zadań należy współpraca z władzami, 
szkołami, klubami sportowymi na rzecz 
popularyzacji sportu wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych z gminy Bychawa.

Co należało do Pana pierwszych obowiązków?

To prawda, że oficjalnie jestem koordynatorem sportu od 1 maja, jed-
nak moja praca rozpoczęła się znacznie wcześniej, ponieważ koniecz-
ne było ustalenie z panem burmistrzem oczekiwań wobec mojej osoby 
i stworzenie harmonogramu imprez, które będę organizował. Już 3 maja 
byłem współorganizatorem II edycji biegu Bychawa na 3-GO!. Aktywnie 
uczestniczyłem w konsultacjach społecznych w sprawie budowy w par-
ku miejskim przy ul. 11 Listopada PZU Trasy Zdrowia. W miesiącu maju 
i na początku czerwca wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym 
„Podkowa” zorganizowaliśmy Gminny Turniej Dzikich Drużyn, o którym 
informacje zamieszczałem na bieżąco na Facebooku.

Jak ocenia Pan zasoby sportowe gminy 
Bychawa?
W ostatnich latach baza sportowa w naszej gminie znacznie się poprawi-
ła, przykładem jest tu oczywiście kompleks boisk Orlik oraz nowo wybu-
dowana hala sportowa w Woli Gałęzowskiej. Naturalne jest, że w miarę 
jedzenia apetyt rośnie i chciałbym, aby w Bychawie było znacznie więcej 
miejsc, w których wszyscy mieszkańcy mogliby aktywnie spędzać wol-
ny czas. Wciąż ubolewam nad tym, że gminne szkoły tylko w niewielkim 
stopniu mogą korzystać z zajęć na basenie, a przecież wszyscy wiemy, 
że pływanie ma tak dobroczynny wpływ na wszechstronny rozwój mło-
dych ludzi.

Jak wyobraża sobie Pan rozwój sportu na 
terenie gminy?
Kiedy na początku kwietnia zaproponowano mi tę funkcję, długo zasta-
nawiałem się, czy jestem w stanie podołać powierzonemu mi zadaniu. 
Wbrew pozorom i modzie na aktywność fizyczną, nie jest tak łatwo za-
chęcić ludzi do opuszczenia wygodnych foteli i odłożenia pilota od tele-
wizora. Lubię wyzwania, dlatego chciałbym swoje działania nakierować 
na propagowanie sportu wśród wszystkich grup wiekowych mieszkań-
ców gminy Bychawa i pokazać, że aktywność fizyczna sprawia ogrom-
ną przyjemność, zwłaszcza, jeżeli można to robić z innymi. Moim ma-
rzeniem jest przekonanie dorosłych i młodych, że sport łączy pokole-
nia, dlatego już 28 czerwca odbędzie się I Gminny Rodzinny Turniej Piłki 
Nożnej o puchar Burmistrza Bychawy, na który serdecznie zapraszam. 
Szczegóły na funpage'u naszego Orlika na Facebooku.

�� W dniach od 
25 maja do 
8 czerwca 2015 r. 
po raz kolejny 
Uczniowski 
Klub Sportowy 
„Podkowa” 
zorganizował 
imprezę 
sportową w piłce 
nożnej.

Ludzkie ciało można porównać do 
skomplikowanego mechanizmu, 
którego niezawodne funkcjonowa-
nie zależy od odpowiedniego utrzy-
mania właściwej diety i regular-
nych ćwiczeń fizycznych. 
Ćwiczenia fizyczne wpływają na 
rozwój kośćca, jego lepsze uwap-
nienie i odporność na wszel-
kiego rodzaju urazy zewnętrz-
ne. Dlatego, w dniach od 25 maja 
do 8 czerwca 2015 r. po raz ko-
lejny Uczniowski Klub Sportowy 
„Podkowa” zorganizował impre-
zę sportową w piłce nożnej. Celem 

przyświecającym organizatorom 
jest promocja zdrowego stylu życia 
i aktywne spędzanie wolnego czasu 
w gronie rówieśników.
 Rokrocznie impreza cieszy się 
bardzo dużą popularnością. 
W tym roku zgłosiło się 10 dru-
żyn, 9 z Bychawy i jedna z Woli 

Gminny Turniej Dzikich Drużyn coraz popularniejszy!

Gałęzowskiej. Wszystkie me-
cze toczyły się w miłej i bar-
dzo sympatycznej atmosferze. 
Współzawodnictwo kończyło się 
uśmiechem, a czasami nawet 
łzami rozpaczy po przegranym 
pojedynku.

W zawodach mogą brać udział 
wszyscy chętni uczniowie z tere-
nu gminy Bychawa, którzy dowol-
nie dobierają się w sześcioosobo-
we drużyny plus kilku zawodni-
ków rezerwowych. Gry prowadzo-
ne były w dwóch grupach syste-
mem „każdy z każdym”. Następnie 

drugie miejsca z grupy grały 
o trzecie i czwarte miejsce w tur-
nieju, a pierwsze miejsca w gru-
pach o pierwsze i drugie miejsca 
w końcowej klasyfikacji. Każda 
drużyna wymyśla sobie nazwę, 
dlatego czasami mogą się one wy-
dawać troszeczkę dziwne dla osób 
trzecich.
Trzy najlepsze drużyny zostały na-
grodzone pucharami, które zosta-
ły zakupione ze środków Urzędu 
Miejskiego w Bychawie.
Organizatorami turnieju w roku 
szkolnym 2014/2015 byli: 
Krystyna Kostrzewska, pre-
zes UKS „Podkowa” i p. Andrzej 
Miszczak, gminny koordynator 
sportu.
Uczestnikom serdecznie dziękuje-
my i zapraszamy za rok.

Andrzej Miszczak

�� Plan pracy 
Gminnego 
Koordynatora 
Sportu

CZERWIEC: 
�» Gminny Turniej Dzikich Drużyn 

(1.06.2015 r., 8.06.2015 r.) — Orlik
�» Gminny Rodzinny Turniej Piłki Nożnej 

o Puchar Burmistrza Bychawy 
(28.06.2015 r.; klasy IV–VI) – Orlik

LIPIEC – SIERPIEŃ:
�» Wakacyjna Liga Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza Bychawy dla uczniów 
Szkoły Podstawowej – Orlik
�» Lipcowe czwartki na sportowo – gry 

i zabawy rekreacyjne – Orlik
�» Wakacyjny rajd rowerowy (trasa do 

ustalenia)
�» Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 

o Puchar Burmistrza Bychawy 
– SP w Bychawie
�» Turniej Sołectw w Piłce Nożnej – 

23.08.2015 r.
�» Dziecięca Bychawa – blok 

sportowo-rekreacyjny
WRZESIEŃ:
�» Gminny Rodzinny Turniej Piłki Nożnej 

o Puchar Burmistrza Bychawy (klasy 
I–III) – Orlik
�» Piłkarski Turniej Zakładów Pracy 

o Puchar Burmistrza Bychawy – Orlik
�» Mistrzostwa Szkoły Podstawowej 

w Bychawie w Biegach Przełajowych
�» Gminne igrzyska Młodzieży 

Szkolnej w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych
�» Powiatowe igrzyska Młodzieży 

Szkolnej w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych

PAŹDZIERNIK:
�» Gminny Rodzinny Siatkarski Turniej 

o Puchar Burmistrza Bychawy (dla 
uczniów gimnazjum) – Gimnazjum 
nr 1
�» Mistrzostwa Szkoły Podstawowej 

w Bychawie w Tenisie Stołowym 
w kat. indywidualnej
�» Gminne Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej w Tenisie Stołowym w kat. 
indywidualnej

Harmonogram będzie uaktualniany 
w kolejnych numerach gazety

24 maja 2015 r., godz. 7:02, obwodowa Komisja 
Wyborcza nr 11 w olszowcu. pierwsza głosująca 
– Maria Kostruba 

Wyniki turnieju:
�» I miejsce – BLKS Granit
�» II miejsce – Gang Bychawy CF
�» III miejsce – SP w Woli 

Gałęzowskiej
�» IV miejsce – FC Albania
�» V miejsce – Legia Bychawa
�» V miejsce – FC Hardkor
�» VII miejsce – Dzikie Koty
�» VII miejsce – FC Grażyna
�» IX miejsce – FC Choco
�» IX miejsce – FC Mayo Mayo

I TURA II TURA
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mieszkańcy mieszkańcy

�� Tradycja organizacji 
pierogowego święta 
w Bychawie powstała 
w 2000 roku. Taką 
formę przyjęły 
wówczas Dni Bychawy. 
Był to wtedy bardzo 
nowatorski pomysł na 
organizację dni miasta.

Ostatni festyn (31 maja) należał do bardzo 
udanych. Piękna pogoda, znakomita frekwen-
cja (wg organizatora – BCK – to 10 215 sprze-
danych biletów, czyli około 15 tys. osób na sta-
dionie) i prawie 60 tys. zjedzonych pierogów. 
Mimo wielu bezpłatnych imprez w okolicach 
goście do Bychawy zjechali licznie. Zdziwieni 
i zaskoczeni pięknem naszych okolic, mniej 
zaskoczeni smakiem pierogów, bo przecież tak 
dobrych się spodziewali.
A pierogi tym serwowali głównie nasi lo-
kalni mniejsi i więksi producenci: Szkoła 
Podstawowa w Starej Wsi Drugiej, Szkoła 
Podstawowa w Bychawce, Młodzieżowa 
Inicjatywa Kulturalna, Restauracja „U Saszy”, 
oraz nowa garmażerka na bychawskim rynku 
– Nadziany Widelec.

Z roku na rok jakość, ilość i rozmaitość ser-
wowanych pierogów rośnie. A kiedyś na pierw-
szych imprezach był to towar, można powie-
dzieć, deficytowy. Było ich może z tysiąc, 
a czas ich wydawania był ograniczony do go-
dziny, góra dwóch. Pierogi gotowali na kuch-
niach polowych strażacy OSP, a wydawała 
młodzież z domu kultury.

Pierogi – największe święto w Bychawie: 15 tys. ludzi i 60 tys. pierogów

Teraz marka bychawskich pierogów jest już 
ugruntowana.
Prawdą jest, że w tym roku, największym wabi-
kiem dla gości, oprócz oczywiście pierogów, były 
dwa znane zespoły discopolowe. Główna płyta 
stadionu była pełna już o piętnastej, gdy na sce-
nie pojawił się bardzo popularny zespół Piękni 
i Młodzi, znany z takich produkcji jak Ona jest 
taka cudowna czy Niewiara.

Drugą porcję disco-polo i kolejne ożywienie 
młodzieży na stadionie przyniósł zespół MIG, 
(piosenka Miód Malina), ale dojrzalszej części 
publiczności bardziej spodobał się następny – 
2 plus 1.
Główną gwiazdą wieczoru był zespół Video, 
który gościł w Bychawie już kilka lat temu. To 
zespół bardzo energetyczny, ale trudny do za-
szufladkowania. To miks wielu gatunków mu-
zycznych – od popowych melodii, przez brzmie-
nia z lat 80. aż do mocnego, rockowego grania. 
Efekt: wspaniała atmosfera na koncercie, co jest 
dużą zasługą charyzmatycznego i bardzo sym-
patycznego wokalisty – Wojtka Łuszczykiewicza. 
Zespół nie bał się kontaktu z publicznością, 
a dowodem tego było wykonanie kilku utwo-
rów i wspólna zabawa z osobami wybranymi 
z widowni.
Na bychawskiej scenie wystąpili również nasi 
bychawscy artyści: grupy taneczne i woka-
listki z Bychawskiego Centrum Kultury, Klub 
Seniora, debiutujący na scenie zespół rockowy 
The Right Roads oraz Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Henryczki” (support przed Video).
Pierogi to również różnorodne konkursy. 
Najsłynniejszy – w zjadaniu pierogów na czas –
odbył się tradycyjnie tuż przed koncertem głów-
nej gwiazdy. Tegoroczny rekord to 15 pierogów 
w minutę i jedenaście sekund!

Najlepszymi pierogami okazały się pierogi 
z Garmażerki „Nadziany Widelec”, zaś najład-
niejsze stoisko, zdaniem komisji, zaprezento-
wał Odjazdowy Bar ze Stężycy. Nagrody ufun-
dował Oddział Terenowy Lublin Agencji Rynku 
Rolnego.
Na stoisku promocyjnym Gminy Bychawa moż-
na było usłyszeć wiele miłych komentarzy pod 
adresem naszego miasta, imprezy, oryginalnej 
lokalizacji stadionu, czy pięknej „skarpy”, czyli 
rezerwatu. Niektórzy goście, robiąc krótką prze-
rwę w imprezie, wykorzystali ten czas na szyb-
kie poznanie okolicy, spacer nad zalew i obejrze-
nie naszych ruin.
 – Tak naprawdę w Bychawie jestem pierwszy 
raz. Choć wiele razy przejeżdżałem przez Wasze 
miasto, nigdy się nie zatrzymywałem, a to był 
błąd – powiedział mieszkaniec Łęcznej.
Ktoś inny przyznał, że przyjeżdża na pierogi do 
Bychawy już od kilku lat i że zawsze jest tu do-
bra zabawa.
Goście przybyli do nas nie tylko z małych miej-
scowości wokół Bychawy, ale i dużych miast 
Lubelszczyzny. Z Lublina (wiadomo!), ale zjecha-
li do nas też mieszkańcy Świdnika, Kraśnika, 
Łęcznej, Lubartowa.

mg/UM

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bychawie ogłasza przetarg ofert na:

�» dzierżawę lokalu po byłym sklepie spożywczym 
położonym w Bychawie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 
71. Działalność nie może stanowić znamion kon-
kurencji tj. sprzedaży artykułów spożywczych, 
w tym nabiału.
�» sprzedaż nieruchomości położonej 

w Strzyżewicach stanowiącą działkę oznaczoną 
w ewidencji gruntów nr 461/3 o powierzchni 
0,07 ha (dawny punkt skupu mleka). Cena wywo-
ławcza 33 000 zł.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobod-
nego wyboru oferenta oraz do odstąpienia od 
wyboru oferty bez podania przyczyn. Pisemne 
oferty przyjmowane będą w sekretariacie 
Spółdzielni do dnia 19.06.2015 r. do godz. 9.00. 
Ostateczne warunki ustalone zostaną z wybra-
nym oferentem w drodze negocjacji. Otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 
10.00.
Osoba wyznaczona do kontaktu: Jan Samborski 

tel. 508 000 581

�� Pokonali nawet deszcz…
24 maja 2015 r. na Stadionie Miejskim 
w Bychawie odbyły się Międzygminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze.

Gdy wszystkie 23 drużyny OSP stanęły w szyku wraz z przybyłymi z sąsied-
nich gmin Jabłonnej i Strzyżewic, utworzyły szpaler na całą długość boiska. 
Taki widok możemy oglądać tylko raz w roku. Jak na każdych zawodach każ-
da drużyna stara się z jak najlepszym wynikiem ukończyć konkurencję po-
żarniczą. Końcowym efektem jest suma wyników dwóch konkurencji plus 
punkty karne z każdej konkurencji. W ciężkich zmaganiach z deszczem jed-
nostki OSP z naszej gminy drużyny zaciekle walczyły o jak najlepsze czasy, 
czego dowodem były wyniki po pierwszej konkurencji, czyli sztafecie po-
żarniczej. Niespodziewanie wyniki 6 drużyn mieściły się niemal w dwóch se-
kundach, ale błędy popełnione w czasie zawodów pomieszały szyki w tabeli 
i na czele wysunęła się OSP z Zaraszowa Kolonii, za nią były OSP Bychawka 
Pierwsza. Pretendenci do pierwszych miejsc zajmowali dalsze miejsca w ta-
beli. Ćwiczenie bojowe jako druga konkurencja zawodów miała wyłonić 
zwycięzcę, a że jest to koronna konkurencja i tu nie obyło się bez zacie-
kłej walki. Faworyci zawodów pokazali co potrafią i w tym ćwiczeniu wy-
kręcili czasy poniżej 50 sekund, pokazując tym samym do kogo mają rów-
nać pozostałe drużyny. Po podsumowaniu wszystkich wyników z zawodów 

rywalizacja zakończyła się zwycięstwem OSP Zaraszów Kolonia. Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna z OSP z Starej Wsi Drugiej, a zaraz za nią 
OSP Bychawka Pierwsza pozostała na miejscu trzecim. Dalsze miejsca za-
jęły drużyny z OSP Stara Wieś Druga, Zaraszów, Gałęzów Kolonia Druga, 
Bychawka Pierwsza, Olszowiec, Gałęzów, Wola Duża. A, że sporty pożarni-
cze nie są tylko dla mężczyzn, wystąpiła jako jedyna w naszej gminie druży-
na dziewczęca z Bychawki Drugiej uzyskując porównywalny wynik po obu 
konkurencjach do czołowych drużyn męskich. Za zajęcie czołowych miejsc 
drużyny otrzymały dyplomy z rąk przedstawicieli władz gminy i zarządu OSP 
RP w Bychawie.
Zawody były bacznie obserwowane i sędziowane przez strażaków z miejsco-
wej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie, a nad zdrowiem zawodni-
ków i uczestników całej imprezy czuwali ratownicy medyczny.
Coroczne zawody w sportach pożarniczych mają na celu promować dzia-
łalność ochotniczych straży pożarnych jak i zdrową rywalizację podczas za-
wodów. Jest to także pokaz umiejętności strażackich, jak również przegląd 
sprzętowo-mundurowy naszych jednostek. Każda OSP pragnie wypaść i za-
prezentować się jak najlepiej.

Paweł Winiarczyk/UM

��Warsztaty plastyczne w Woli Dużej
25 maja w Centrum Kultury Wiejskiej w Woli Dużej odbyły się 
warsztaty plastyczne dla dzieci. 

Dzieci pod kierunkiem plastyczki p. Agnieszki Gryty uczyły się robić oryginalne kartki z okazji przypadające-
go następnego dnia Dnia Matki. W warsztatach wzięło udział 14 dzieci z Woli Dużej, Olszowca i Olszowca- 
Kolonii. Odbyły się przy wsparciu Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bychawie. Zapraszamy na kolejne!
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Koncert zespołu piękni i Młodzi
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mieszkańcy mieszkańcy

�� 12. Mistrzostwa 
Polski Lekarzy 
w Kolarstwie 
Szosowym 
w Bychawie

Kultury przybyły nasze koleżanki z Cycowa, okolic 
Nałęczowa, Krzczonowa, Wysokiego, Strzyżewic, 
jak również kierownictwo LGD, biblioteki miejskiej 
oraz pracownicy ZDR i Urzędu Miejskiego.
W części artystycznej wystąpili Przemek Hanaj 
z mini recitalem gitarowym oraz Tatiana Urlich 
z Cycowa, która wykonała również utwory autor-
skie. Były również rozmowy przy kawie, herbat-
ce i ciasteczku, które przygotowały uczestniczki 
spotkania.
Następne spotkania odbyły  się w dniu 
18.12.2014 r. Profesjonalne warsztaty artystycz-
ne poprowadziły p. Agnieszka Gryta (Pracownia 
Artystyczna ARTKART) oraz panie Urszula Turska-
Jurycka i Magdalena Bancerz. W części artystycznej 

wystąpił młodzieżowy zespół przy Centrum Kultury 
i Promocji, który dał wspaniały koncert świąteczny. 
Były również kawa, herbata i ciastka, o które i tym 
razem zadbały wszystkie uczestniczki spotkania.
Inicjatorkami wszystkich spotkań były bychawskie 
absolwentki Akademii Kobiet Aktywnych – Danuta 
Hanaj i Ewa Rębecka od początku współpracu-
jące z p. Iwoną Przewor. Owocem tej współpracy 
oraz aktywności kobiet naszej gminy jest wdroże-
nie projektu MIĘDZYPOKOLENIOWE KLUBY KOBIET 
AKTYWNYCH 60+, o czym wkrótce.

Urszula Daśko

do ZoBACZENIA
WWW.YoutuBE.CoM/
uSEr/BYCHAWApl

Po roku przerwy, kolarze – lekarze, farma-
ceuci, pracownicy służby zdrowia – znów 
spotkali się na bychawskich szosach. Na 
starcie przy ul. Piłsudskiego w dn. 6 czerw-
ca stanęło 81 zawodników. Wyścig odby-
wał się na 33-kilometrowej pętli: Bychawa 
– Zaraszów – Stara Wieś – Bychawa. Galeria 
i wyniki wyścigu na stronie www.szosa.eu.
Mistrzostwa wzbudziły wiele emocji, rów-
nież dlatego, że jeden z uczestników (Dario) 
uległ wypadkowi w centrum Bychawy – ma 
złamany obojczyk i kilka żeber. Mimo, że 
przebywa w szpitalu, podobno humor mu 
dopisuje i nie zamierza w przyszłości zwal-
niać przed zakrętami.
Od początku wyścig odbywa się pod patro-
natem Burmistrza Bychawy, który funduje 
puchary w kategorii open. 
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W imieniu rodziny prosimy o wpłaty na rehabilitację Darka Doleckiego. 
Wpłaty prosimy kierować na jego konto w PKO BP SA: 53 1020 3176 0000 
5402 0181 3930 (Dariusz Dolecki). Z serca dziękujemy!

darek dolecki z dziećmi – Hanią i jakubem

�� Wieczorem 15 
listopada 2014 roku 
w Holandii, Dariusz 
Dolecki (41 lat), 
mieszkaniec naszego 
Zadębia, miał wypadek. 
Podczas jazdy 
rowerem wpadł do 
rowu melioracyjnego 
i złamał kręgosłup. 
Jeszcze do niedawna 
oddychał tylko 
za pomocą respiratora. 

Obecnie przebywa w Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym przy Szpitalu Wojewódzkim im. Jana 
Bożego w Lublinie. Mimo fatalnych rokowań, ma 
szansę poprawy zdrowia i jakości życia. Zaczyna 
ruszać rękami…

Opowiada Maria Dolecka, żona.
O wypadku dowiedziałam się dzień po, czyli 16 li-
stopada. Może to dobrze, że nie poinformowano 
mnie o tym tego samego dnia, tylko następnego, 
bo co zrobiłabym z tą straszną wiedzą w nocy?
To miała być taka spokojna niedziela, wolna od pra-
cy: kościół, dzieci, głosowanie…
Najpierw otrzymałam jeden telefon, że mąż miał 
„mały” wypadek na rowerze, potem drugi, żebym 
pilnie skontaktowała się z rezydentką (mąż miał 
pracę legalną). Usłyszałam, że jest w szpitalu, i że 
przygotowują go do operacji… Poczułam, jakbym 
zderzyła się ze ścianą. Szok, płacz!

Do Holandii pojechałam z bratem Darka, z ciocią 
i z jej mężem, który mówił bardzo dobrze po nie-
miecku. Telefon odebrałam przed południem, a 
wyjechaliśmy kilka godzin później. Niewiele wzięli-
śmy ze sobą – nikt nie myślał, co brać, tylko jechać! 
Człowiek w pięć minut zostawił w domu wszystko 
– dzieci, dom, pracę…
Dojechaliśmy w poniedziałek, mąż był już po ope-
racji. Znajdował w przeogromnym specjalistycz-
nym Szpitalu Akademickim w Maastricht. W szpita-
lu nie wpuścili mnie do niego, tylko do razu skiero-
wali na rozmowę z psychologiem. (Praca z rodziną i 
z pacjentem, dbałość o komfort psychiczny rodziny 
stoją tam na bardzo wysokim poziomie.) Od dok-
tor psycholog, która jest również neurochirurgiem, 
dowiedzieliśmy się, że Darek nie rusza rękami i no-
gami, i – co było dla nas najgorsze – że nie oddycha 
samodzielnie. Miał bardzo wysokie uszkodzenie 
rdzenia (odcinek szyjny) i paraliż czterokończyno-
wy. Był to uraz typowy dla skoków „na główkę”. Nie 

Dariusz Dolecki

Chciałbym jeszcze kiedyś sam przytulić dzieci

mogłam uwierzyć, że mąż zrobił to sobie sam pod-
czas jazdy rowerem; początkowo myślałam, że został 
potrącony przez samochód.
Darka zobaczyłam kilka godzin później. To był szok! 
Niewiele z tych pierwszych godzin pamiętam, byłam 
na mocnych lekach, żeby to jakoś ogarnąć.
Nie ruszał się, był zaintubowany, ale świadomy. 
(Inaczej niż u nas w Polsce, gdzie takich pacjentów 
wprowadza się w śpiączkę). Nie mógł mi nic powie-
dzieć. Porozumiewaliśmy się za pomocą tablicy do 
komunikacji, pokazywałam mu palcem litery. Na pa-
miątkę pozostał mi stos spisanych w szpitalu kartek…
W Holandii zostałam trzy tygodnie, rodzina wró-
ciła po dwóch dniach do Polski. Zostałam sama, 
bez znajomości języka, z podstawą angielskiego. 
Zakwaterowałam się w hotelu szpitalnym. Pieniądze, 
wiadomo, ale zapłaciłam za tydzień z góry. Potem 
dostałam te pieniądze z powrotem! Byłam oto-
czona niesamowitą opieką przez zupełnie obcych 
mi ludzi; pielęgniarze dbali o to, jak się odżywiam, 

czy spaceruję itd. To jest u nas nie do uwierzenia. 
Miałam za darmo i hotel, i wyżywienie. Wszystko. 
Przynoszono mi nawet telefon, bym mogła zadzwo-
nić do domu, porozmawiać z dziećmi, z mamą...
Bardzo dużo pomogła mi rezydentka, dziewczy-
na ze znakomitą znajomością języka angielskiego. 
Wszystko załatwiałyśmy razem, nawet zakupy, była 
na każdy mój telefon.
Lekarze holenderscy nie dawali Darkowi dużych 
szans na przeżycie. Po około dwóch tygodniach zo-
stał jeszcze raz zoperowany, lekarze wykonali mu 
tracheotomię, więc mógł przynajmniej poruszać 
wargami.
5 grudnia został przetransportowany samolotem 
z Holandii do Polski. Aby przewieźć męża ze szpita-
la w Maastricht na lotnisko, sprowadzono specjalny 
ambulans z Niemiec. Koszty transportu do szpitala w 
Lublinie były ogromne. Trzy godziny lotu do Świdnika 
kosztowało NFZ prawie 70 tys. zł.
Przez dwa miesiące Darek przebywał na Oddziale 
Intensywnej Terapii w Szpitalu przy ul. Staszica w 
Lublinie. Tam, niestety, stan męża się pogarszał, ła-
pał infekcje, jedna za drugą. Trzy razy z nim było bar-
dzo źle.
Na początku nie wyobrażam sobie, żeby męża oddać 
do specjalnego zakładu. Cały czas miałam nadzieję, 
że zabiorę go do domu. Ale lekarze powiedzieli, że 
jeśli tak się stanie, to w domu mąż umrze. Upierałam 
się, ale czas pokazał, że Darek jednak nie nadawał się 
do domu – wymagał opieki paliatywnej. Początkowo 
miał trafić do ZOL-u w Konstancinie, specjalnego 
ośrodka do pacjentów pod respiratorami. Sama myśl 
o takiej rozłące i odległości była dla nas potworna. 
Córka Hania z racji wieku nie mogłaby nawet odwie-
dzać ojca. Mąż się załamał…
I nagle telefon od lekarza prowadzącego, że 
w Lublinie znalazło się miejsce dla Darka. Udało się 
załatwić wszystko w ciągu kilku godzin i 10 lutego 
mąż trafił do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy 

ul. Biernackiego. Pierwszy miesiąc był tam bardzo 
trudny, jego stan był ciężki. Antybiotyki (bardzo dro-
gie, sprowadzane z zagranicy) nie działały. Cały czas 
gorączkował – miał po 40 stopni!
Od pewnego czasu Darek oddycha już samodziel-
nie, bez respiratora. Nadal odżywiany jest dojelito-
wo. Cudem medycznym jest, że prawie dwa miesiące 
temu zaczął poruszać ręką prawą, lewą rusza tylko 
troszkę. W ramach NFZ Darek ma zabezpieczoną jed-
ną godzinę rehabilitacji dziennie. 
Mąż będzie wymagał rehabilitacji do końca życia. 
A na to są potrzebne środki. Na ewentualny 1 % mo-
żemy liczyć dopiero w przyszłym roku, i to jesienią. 
Teraz czekamy na decyzję ZUS w sprawie renty. Jeśli 
chciałabym codziennie Darka rehabilitować, musia-
łabym mieć na to przynajmniej 350 zł tygodniowo. 
Do tego dochodzą koszty specjalistycznych kosmety-
ków, leków przeciwodleżynowych, dojazdów do szpi-
tala. Pozostają nam otwarte serca dobrych ludzi…
Darek nie marzy już o powrocie do dawnego życia, 
bo to jest niemożliwe. Ale chciałby móc chociaż kie-
dyś przytulić dzieci. Najgorsze jest to uczucie tej 
strasznej tęsknoty…
Po wypadku wiele pomogła nam rodzina, przyjaciele, 
pani sołtys, byli pracodawcy Darka, znajomi z pracy, 
ale i osoby, które nawet nie znały Darka. Była zbiór-
ka pieniędzy w kościele, za co wszystkim darczyńcom 
bardzo dziękuję.
Czasami, gdy budzę się w nocy, nie wierzę, że to 
się stało i że sobie poradziłam. Tyle wytrzymałam.  
Wierzę, że teraz będzie tylko lepiej...
Darek jest oczkiem w głowie wszystkich pielęgnia-
rek pracujących ZOL-u przy ul. Biernackiego. Ma tam 
bardzo dobrą opiekę. To obecnie ich najmłodszy pa-
cjent. 26 marca obchodził tam swoje 41. urodziny. 

Rozmawiała Monika Głazik

�� AKTYWNOŚĆ TO SUKCES to hasło kobiet aktywnych z naszej gminy
Aktywność kobiet w Bychawie 
rozwija się dzięki Stowarzyszeniu 
Równych Szans „Bona Fides” 
z Lublina realizującego wiele 
projektów m.in. Akademia Kobiet 
Aktywnych oraz Akademia 
Radnych i Sołtysek.

Z gminy Bychawa w projektach wzięło udział 
pięć kobiet. Zdobyłyśmy ogromną wiedzę na te-
mat organizacji pozarządowych, wzięłyśmy udział 

w warsztatach kompetencji przywódczych, auto-
prezentacji, wystąpień publicznych i in. Dostałyśmy 
również niezbędne dla każdej kobiety wskazówki 
profesjonalistek (Justyny Syroki, Marty Banach), ze 
sztuki makijażu, dobrego ubioru, tego, co powinna 
zawierać szafa i wiele innych pożytecznych rad.
Ważnym wydarzeniem było spotkanie z p. poseł 
Genowefą Tokarską.
Pięknym zakończeniem warsztatów był wyjazd do 
Wąwolnicy, gdzie mogłyśmy uczestniczyć w różnych 
dyskusjach i prelekcjach, podsumowując tym samym 
projekt i ustalając wspólnie plany na przyszłość. 

Uczestniczki Akademii Radych i Sołtysek miały moż-
liwość przejść bezpłatną metamorfozę oraz uczestni-
czyć w sesji zdjęciowej, dzięki ekipie Face the Dream 
Agnieszki Kliczki oraz ubiorom Studia Marzeny Efir.
Pragnieniem podzielenia się wiedzą z bychawski-
mi kobietami było spotkanie Aktywność to Sukces 
w dniu 30.10.2014 r. zorganizowane we współpra-
cy z Bychawskim Centrum Kultury, na które przyby-
ła p. Iwona Przewor, prezes Stowarzyszenia BONA 
FIDES. W swoim wystąpieniu przedstawiła zgroma-
dzonym, jak ważny jest aktywny udział w życiu spo-
łecznym. Na spotkanie do Bychawskiego Centrum 
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mieszkańcy mieszkańcy
�� Bychawa na streetballu w Lubartowie
Bychawska reprezentacja 
młodzieży po raz kolejny 
pokazała się z dobrej strony 
na turnieju streetballowym. 
Drużyna w składzie: Karol 
Kazmirowski, Arystydes Krukar, 
Gerard Nawrocki i Maciej Sulenta 
zajęła 3. miejsce w kategorii U18 
na turnieju STREETBALL 2015 
w Lubartowie.

Drużyna z Bychawy jak burza przeszła przez fazę eli-
minacyjną, demolując „Koszykarzy” (12:1) i „Gang 
Albanii” (12:0). W fazie eliminacyjnej po zaciętym 
meczu bychawianie pokonali „Amelinum Lublin” 
(8:6). Półfinał pomiędzy naszymi „Schabowymi z mi-
zerio” a „Czarnymi Jeźdźcami Apokalipsy” odbywał 
się pod znakiem zastrzeżeń do arbitra i na nieszczę-
ście zakończył się jednopunktowym zwycięstwem 
zawodników z Kocka (7:8). W meczu o trzecie miej-
sce Bychawa pokazała wyższość nad przeciwnikami 
z Lubartowa, zwyciężając 10:2. Mecz finałowy roz-
strzygnął się w dramatycznych okolicznościach – gra-
cze z Kocka rzutem z końcową syreną przełamali im-
pas i wygrali 11:10 z „Krzysztofami” z Jastkowa.

Młodzi koszykarze udowadniają, że ciężka praca 
przynosi efekty, a promocja do klasy koszykarskiej 
ALMS w Lublinie pozwala podnieść umiejętności na 
jeszcze wyższy poziom. Kapitan bychawskiej druży-
ny U18 podkreślił znakomitą organizację lubartow-
skich zawodów i obiecał 110 % starań w następ-
nych turniejach. Trzymamy kciuki i życzymy dalszych 
sukcesów.

Tegoroczna edycja turnieju w Bychawie zostanie 
rozegrana w sobotę 13 czerwca na boisku Orlik 
(ul. Szkolna 8). Startujemy o 11.00.

Jakub Kuna

�� Podróże bychawian: 
wietnamska przygoda 

część I
Wietnam jest największym i najlepiej rozwiniętym 
gospodarczo i turystycznie krajem Indochin, choć 
sporo mu jeszcze brakuje pod tym względem do 
pobliskiej Tajlandii. Kraj ciekawy ze swoją kulturą 
i krajobrazem.
Państwo leżące na obszarze Azji Południowo 
– Wschodniej, rozciągające się wzdłuż Morza 
Południowochińskiego. Jego geograficzne położenie 
porównuje się do dwóch miseczek ryżu (rozległe ży-
zne delty rzeki Czerwonej na północy i Mekongu na 
południu kraju) zawieszonych na bambusowym prę-
cie (pasmo gór Annamskich). Kultura Wietnamu dla 
nas przybyszów z Europy jest niezwykle egzotyczna. 
Urzekająca tradycyjna muzyka, gwarne targi, wspa-
niałe rękodzieła i specjały kuchni. Wojny indochiń-
skie zamykają okres kolonialny historii tego obsza-
ru, ustalające obecny kształt dawnych kolonii fran-
cuskich. I wojna indochińska, nazywana wojną fran-
cusko-wietnamską zakończona w 1954 roku konfe-
rencją genewską i podziałem Wietnamu wzdłuż 17 
równoleżnika na Wietnam Północny władany przez 
komunistów w Hanoi i Wietnam Południowy gdzie 
byli ich przeciwnicy w Sajgonie. II wojna indochińska 

rozegrała się pomiędzy Północą a Południem 
Wietnamu przy wsparciu tych drugich przez Stany 
Zjednoczone, które wycofały się z Wietnamu w 1975 
roku. W rzeczywistości amerykanie ponieśli klę-
skę, a obydwie części zostały połączone i powstała 
Demokratyczna Republika Wietnamu istniejąca do 
dzisiaj. Ten krótki wstęp historyczny niezbędny jest, 
by zrozumieć mentalność Wietnamczyków ich kultu-
rę i przywiązanie do tradycji. Swymi spostrzeżeniami 
z tego kraju podzielę się z państwem w tym artyku-
le. Do Wietnamu wybrałem się w lutym, najkrótszym 

miesiącu roku a wspomnienia z tego wyjazdu pozo-
staną w mej pamięci najdłużej ze wszystkich. Podróż 
trwała nieprzerwanie 12 godzin, a trasa wiodła nad 
Białorusią, Rosją, Kazachstanem, Afganistanem, 
Pakistanem, Indiami, Birmą, Tajlandią, Kambodżą 
zakończona lądowaniem w Sajgonie. Nie zdawa-
liśmy sobie sprawy, że przybyliśmy w wyjątkowo 
ciekawym okresie. 19 lutego Wietnamczycy obcho-
dzą Święto Tet, wietnamski Nowy Rok – Rok Kozy. 
Święto Tet jest największym świętem, rozpoczyna się 
w ostatnim dniu starego roku i trwa trzy dni. Przede 

wszystkim jest to święto rodzinne, podobnie jak 
u nas Święta Bożego Narodzenia. Symbolem świąt 
jest kwitnące drzewko, natomiast u nas drzewko 
iglaste. W obchodach są duże wpływy chińskiej tra-
dycji z tego względu, że przez 1000 lat Wietnam był 
pod okupacją ,,Państwa Środka”. Mieszkając w cen-
trum miasta mogliśmy na bieżąco obserwować uro-
czystości związane ze Świętem Nowego Roku. Cały 
Sajgon udekorowany czerwonymi flagami z emble-
matem gwiazdy lub młota i sierpa, rozświetlony cha-
rakterystycznymi lampionami, a wzdłuż kilometro-
wego pasażu urządzono wystawę kwiatów. Były tu 
wszystkie odmiany kwiatów i roślin rosnące w strefie 
tropikalnej, od pachnących orchidei po rośliny ryżu. 
Aktualnym staje się powiedzenia ,,w Sajgonie szok 
co krok.” Szokiem jest organizacja ruch ulicznego. 
Tysiące pojazdów, wszechobecne motocykle i sku-
tery najnowszych światowych marek, niczym lawa 
przelewa się przez ulice miasta bez żadnego porząd-
ku. Kierowcy nie respektują sygnalizacji, przejść dla 
pieszych i innych podstawowych zasad. Przechodząc 
przez ulicę, po której nieprzerwanie płynie rzeka po-
jazdów wystarczy zapomnieć o strachu przejść nie 
zatrzymując się pod żadnym pozorem i nie cofając. 
Kierowcy jakimś niezrozumiałym cudem potrafią 
ominąć pieszego i tu dają znać o sobie zwyczaje zako-
dowane w wietnamskim prawie. Hałas, klaksony po-
jazdów i ogólny bałagan potwierdzają powiedzenie 

"prawdziwy Sajgon”. Drugą ciekawostką jest sposób 
dostarczenia energii elektrycznej w mieście. Wzdłuż 
ulic ciągną się linie elektryczne w dość oryginalnych 
konfiguracjach. Wyglądają jak koszmarny sen elek-
tryka. Liczące czasem po kilkaset przewodów związki 
zwisają ze słupów niczym rozczochrane brody kor-
sarzy, tworząc ponad ulicami gigantyczną pajęczynę 
kabli. Pierwszego dnia pobytu zwiedzanie Sajgonu. 
Na wstępie zwiedziliśmy Bazylikę popularnie zwaną 
Katedrą Notre Dame. Jest głównym miejscem, któ-
re odwiedzają turyści i jedną z najważniejszych po-
zostałości po francuskich kolonizatorach. Oficjalna 
nazwa brzmi Bazylika Matki Boskiej Niepokalanego 
Poczęcia. Wnętrze kościoła bardzo skromne, w wie-
lu miejscach brakuje witraży. Uległy one zniszczeniu 
w czasie wojny z amerykanami. Przed Bazyliką stoi 
wykonany w Rzymie pomnik Matki Boskiej. W 2005 
roku na prawym policzku Matki Boskiej pojawiła 
się łza. Tysiące ludzi zbierało się przed pomnikiem 
i pogrążało w modlitwie. Szybko ogłoszono to zja-
wisko jako cud. Nie został on jednak uznany przez 
Watykan. Następnym zwiedzanym obiektem był 
Pałac Zjednoczenia Wietnamu Południowego, bę-
dący wcześniej za czasów francuskiego panowania 
siedzibą gubernatora. Na placu stoją dwa czołgi ar-
mii północnej, które 30 kwietnia 1975 r. staranowa-
ły ogrodzenie, wjechały na dziedziniec pałacowy pie-
czętując zwycięstwo Komunistycznego Wietnamu 

Północnego. W pobliżu stoi budynek dawnej amba-
sady amerykańskiej, z dachu którego pospiesznie 
ewakuowano śmigłowcami ostatnich – jak określa-
ją Wietnamczycy – agresorów. Był to ostatni epi-
zod trwającej od 16 lat wojny, która zakończyła się 
jak wspomniałem zwycięstwem komunistów. Poczta 
Główna to piękna wizytówka pozostawiona przez 
Francuzów. W holu gmachu do dziś można poczuć 
atmosferę indochińskiej metropolii. Największe wra-
żenie wywarły na mnie eksponaty znajdujące się 
w Muzeum Pozostałości Wojennych, które jeszcze 
nie dawno nosiło nazwę Muzeum Amerykańskich 
Zbrodni Wojennych. Wietnamczycy traktują amery-
kanów jako agresorów. Jest tu pewna analogia z jaką 
my traktujemy Niemców za wywołanie II wojny świa-
towej. Przed muzeum wystawione są amerykańskie 
samochody, helikoptery, samoloty, działa i inne ak-
cesoria wojenne. Wewnątrz budynku prezentowane 
są głównie fotografie i lekki sprzęt. Ekspozycje robią 
ogromne wrażenie, pokazując okrucieństwa tej woj-
ny. Można na własne oczy przekonać się jak wielkie 
spowodowała zniszczenia i jakim piętnem odbiła na 
zdrowiu Wietnamczyków z powodu stosowania bro-
ni chemicznej. Moim zdaniem jest to miejsce, które 
dokumentuje okropności wojny.

CDN
Julian Kwiatkowski
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�� Miłośnicy legendarnego auta PRL-u spotkali się w Bychawie
Lubelski Klub Fiata 126p, czyli 
jak się sami określają - „garstka 
fanatyków kochających Małego 
Fiata” przyjechali 24 maja 
w niedzielę do Bychawy.

Jeszcze kilka lat temu popularny Maluch wywoływał 
na drodze śmiech i pogardę. Trzeba go było odtrą-
bić, a później wyprzedzić. Ale dziś jest już inaczej, te-
raz samochód ten budzi sentyment, a jego miłośni-
ków przybywa. Teraz to auto-symbol, auto-klasyk. 
Pojazdy z PRL-u stały się modne, także i Maluch, od 
zakończenia produkcji którego minęło już ponad 10 
lat. Duży wpływ na to ma lansowanie mody na stare 
auta, na przykład przez programy telewizyjne – cho-
ciażby „Legendy PRL-u”.
Lubelski Klub Fiata 126p na razie zrzesza tylko kilku-
nastu użytkowników Małego Fiata, ale ma tenden-
cją rozwojową – amatorów przybywa. Od listopada 
posiada swoją stronę www.126p.eu, na której pro-
wadzi blog i forum. Członkowie Klubu biorą udział 
w ogólnopolskich zjazdach i co dwa tygodnie organi-
zują spoty w Lublinie i okolicach: Kazimierzu Dolnym, 
Nałęczowie.
Ostatnio w niedzielę (24 maja), na zaproszenie jed-
nego z użytkowników z naszej gminy, przyjechali do 
Bychawy. Po drodze z Lublina nie obyło się bez małej 
awarii (brak ładowania w Białej Strzale Szopsa), ale 

udało się temu zaradzić podczas krótkiej przerwy na 
naprawę. Tak, Malucha można dużo łatwiej zreani-
mować, niż jakiekolwiek inne auto.
Finał spotu odbył się nad zalewem przy bychawskich 
ruinach. Deszcz na szczęście oszczędził gości i udało 
się rozpalić grilla.

Lubelski Klub zaprasza bychawskich użytkowni-
ków Małego Fiata na bloga i forum: www.126p.eu. 
Kolejne spoty w planach.

mg/UM
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historiamieszkańcy

Podziękowanie
Delegaci wybrani do Rady Powiatowej 
Lubelskiej Izby Rolniczej, składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim wyborcom za 
udział w wyborach w gminie Bychawa i udzie-
lone wsparcie.

Marian Kalicki i Artur Wolski

��Wyniki wyborów 
do Powiatowej 
Rady Lubelskiej 
Izby Rolniczej

�» Kalicki Marian – 97 głosów
�» Kałkus Adrian Łukasz – 95 głosów
�» Szacoń Grzegorz – 35 głosów
�» Wolski Artur – 104 głosy.

Do Rady Powiatowej w Lublinie Lubelskiej Izby 
Rolniczej zostali wybrani z naszej gminy Artur 
Wolski i Marian Kalicki. 

Burmistrz i radni też kiedyś byli dziećmi :)
�� To niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, który niedawno obchodziliśmy. 
Dla małych i dużych czytelników „Głosu Ziemi Bychawskiej”. To zdjęcia 
z dzieciństwa osób, które znamy z życia naszej gminy: burmistrza, zastępcy 
burmistrza, przewodniczącego i radnych. Jednak takich ich nie znaliśmy. Pokazali 
nam, że oni też kiedyś byli dziećmi. Dziękujemy im za to, że zechcieli się z nami 
podzielić perełkami ze swoich albumów rodzinnych.

��W drodze 
do apteki wstąp 
do biblioteki, 
czyli książka 
na receptę!

Powszechnie wiadomo, że książki mają niesa-
mowitą moc oddziaływania na wszystkie dzie-
dziny naszego życia. Mają też niebagatelny 
wpływ na proces rekonwalescencji, uśmierzają 
ból duszy, poprawiają nastrój, pomagają odpo-
cząć i zregenerować siły. Słowem, są jak witami-
ny, wzmacniają działanie leków z apteki, dlatego 
warto po nie sięgać.
Stąd wspólna akcja Przychodni Zdrowia SP ZOZ 
w Bychawie i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie, nomen omen oba miejsca sąsiadu-
ją ze sobą – wystarczy przejść z budynku do bu-
dynku, pokonując kilkanaście schodów. 

Na czym polega akcja? 
Lekarze przychodni, oprócz standardowych re-
cept na leki z apteki będą wręczać swoim pacjen-
tom również „receptę na wizytę w bibliotece”.
Akcja dopiero zaczyna się rozkręcać. 
Zapraszamy do współpracy lekarzy, farmaceu-
tów, każdego kto chciałby w tym zakresie z nami 
współdziałać. 

Barbara Cywińska,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Uff! Udało się! W Bychawie 
w parku powstanie Trasa 
Zdrowia!

W dniach 5, 12, 19 maja 2015 r. odbyły się spotkania 
konsultacyjne dotyczące utworzenia PZU Trasy Zdrowia 
w Bychawie, która będzie zlokalizowana w parku miej-
skim przy ul. 11 Listopada.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych śro-
dowisk zainteresowanych tą inicjatywą, która znacząco 
poprawi atrakcyjność naszego miasta: seniorzy (Klub 
Seniora z Bychawy), młodzież (Młodzieżowa Inicjatywa 

Kulturalna z BCK), przedstawiciele klubów sportowych 
(UKS „Podkowa”) i placówek oświatowych, pracownicy 
Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy.
Nasza aktywność i zaangażowanie w proces konsulta-
cji społecznych zaowocowały zakwalifikowaniem się 
do finalnego etapu Programu PZU Trasy Zdrowia, jakim 
jest budowa Trasy. Szczegóły w następnym numerze.

�� Finał Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar 
Starosty Lubelskiego 
na naszym Orliku
21 czerwca (niedziela) godz. 14.00, 
boisko Orlik w Bychawie, 
ul. Szkolna 8. Zapraszamy!

W rozgrywkach biorą udział drużyny z gmin: Niemce, 
Wojciechów, Niedrzwica Duża, Bychawa, Głusk, 
Wysokie, Jabłonna i Krzczonów.
Patronat: Starosta Lubelski, Burmistrz Bychawy
Sponsorzy główni: PHU EL-HAND Niedrzwica Duża, 
ZPUP ENERGOZAM Kalinówka.

trasa Zdrowia w Wągrowcu. u nas w parku przy ul. 11 listopada będzie taka sama  
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szkoły szkoły

�� 7 czerwca br. 
w amfiteatrze 
Zespołu Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie odbyła się 
XVIII Międzynarodowa 
Gala Orkiestr 
Dętych połączona 
z jubileuszem 20-lecia 
Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej 
„Henryczki”.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą w inten-
cji jubilatów i zespołów biorących udział 
w Gali. Następnie orkiestry przemaszerowa-
ły do amfiteatru przy Zespole Szkół im. ks. A. 
Kwiatkowskiego, gdzie dyr. Henryk Dudziak 
wraz ze starostą Pawłem Pikulą i burmistrzem 
Januszem Urbanem uroczyście otworzyli XVIII 
Międzynarodową Galę Orkiestr Dętych.
Po występach Orkiestry Dętej OSP Łomazy, 
Orkiestry Dętej OSP Szastarka, Orkiestry 
Dętej OSP Wojciechów, Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Majdan Grabina, Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Wilkołaz, Orkiestry Dętej OSP 
Ostrów Lubelskie, Orkiestry Dętej z Ukrainy 
i Młodzieżowej Orkiestry Dętej Strzyżewice 
nadszedł czas na podsumowania i oficjalne 
uroczystości, które uatrakcyjnił występ mło-
dego saksofonisty z Ukrainy. Wręczone zo-
stały nagrody, puchary, dyplomy, nie obyło 
się też bez wspomnień. Ważnym elementem 
uroczystości było zaprezentowanie sztanda-
ru „Henryczków”, ufundowanego przez byłych 
członków orkiestry i sponsorów.

W trakcie Gali odbył się też konkurs pu-
bliczności, w którym zwycięzcą okazała się 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Majdan Grabiny.

źródło: www.powiat.lublin.pl

O orkiestrze
20 lat minęło jak magiczny, niekończący się, 
muzyczny sen – tak można krótko podsumo-
wać to, co było, jest i będzie udziałem człon-
ków Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki”. 
Tę piękną podróż już 20 lat temu rozpoczął 
p. Henryk Dudziak – człowiek, dla którego 
muzyka, zwłaszcza orkiestr dętych to ogrom-
na pasja, którą skutecznie zaraża serca arty-
stycznie wrażliwe.
A zaczęło się bardzo zwyczajnie – rok 1995, 
nowe pomysły, ambicje i pragnienie założenia 
grupy, która byłaby lokalną wizytówką szko-
ły. Henryk Dudziak, jako nauczyciel z powoła-
niem, widział w młodzieży potencjał, któremu 
wystarczy tylko stworzyć warunki do rozwi-
jania się, a na efekty nie trzeba będzie długo 

XX-lecie działalności artystycznej Orkiestry Dętej „Henryczki”

czekać. Dodatkowo miał doświadczenie mu-
zyczne, wiedzę i marzenia dotąd skrywane.
Początki nie były łatwe – brak instrumentów 
i umundurowania, trudności w dostępie do ma-
teriału nutowego, potrzeba zatrudnienia ka-
pelmistrza, przede wszystkim zachęcenie mło-
dzieży do nauki gry na instrumentach dętych. 
Jednak, dzięki wsparciu rodziców i nauczycieli, 
po około dwóch latach orkiestra liczyła już trzy-
dziestu członków, miała opracowany repertuar 
marszów i pieśni ludowych oraz pierwsze stro-
je otrzymane od zaprzyjaźnionej orkiestry z La 
Chapelle we Francji. Potem z roku na rok w hi-
storii działalności orkiestry zapisywały się nowe 
sukcesy i wspaniałe występy. Sprzyjały one roz-
wojowi zespołu oraz jego członków.
Obecnie zakres działalności Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej jest różnorodny i szeroki. 
Obsługujemy uroczystości religijne i pań-
stwowe, mamy za sobą ok. 1800 występów re-
gionalnych, powiatowych czy wojewódzkich, 
kilkadziesiąt wyjazdów ogólnopolskich, od 
Trójmiasta po zakopiańskie Krupówki, oraz 

osiem wyjazdów promujących Polskę za gra-
nicą. W 2000 roku, na zaproszenie zaprzyjaź-
nionej Polonijnej Orkiestry Dętej „Trójcowo” 
z Chicago wzięliśmy udział w uroczystościach 
Konstytucji 3 Maja, obchodzonych przez ame-
rykańską Polonię. Dwukrotnie koncertowali-
śmy we Włoszech: w 2001 roku na Placu św. 
Piotra podczas audiencji urodzinowej Ojca 
Świętego Jana Pawła II, w 2009 roku na zapro-
szenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Lecha 
Kaczyńskiego przygotowaliśmy pełną oprawę 
muzyczną 65. rocznicy Bitwy o Monte Cassino. 
Trzy podróże muzyczne odbyliśmy na Ukrainę, 
m.in. w 2005 roku na Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki w Sergiejewce koło Odessy, w 2012 roku 
do Korca koło Równego na Wołyniu na obchody 
tzw. Nocy Iwana Kupały. Ponad to byliśmy w La 
Chapelle we Francji i na międzynarodowym fe-
stiwalu kultury w Kiten w Bułgarii.
Wszędzie gdzie pojawiły się „Henryczki” zawsze 
doceniano wysoki poziom artystyczny wystę-
pów, a jej członkowie spotykali się z niezwykle 
serdecznym przyjęciem.
Nie sposób zliczyć dyplomów, nagród wyróż-
nień, podziękowań, konkursów i festiwali, któ-
rych byliśmy laureatami. Bez wątpienia naj-
ważniejszym i najbardziej prestiżowym wyróż-
nieniem, a jednocześnie zwieńczeniem 10-let-
niej pracy artystycznej, było otrzymanie tytu-
łu Ambasadora Województwa Lubelskiego za 
rok 2005 w konkurencji instytucja kulturalna. 
Tytuł ten do dzisiaj napawa nas dumą i daje 
ogromną motywację do pełnego angażowania 
się w działalność orkiestry. Podobnie jak liczba 
ponad 160 członków naszej muzycznej rodziny.
W celu łatwiejszego pozyskiwania funduszy 
na rzecz orkiestry, w 2009 roku, członkowie 
zespołu założyli Stowarzyszenie Popierające 
Funkcjonowanie i Rozwój Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „Henryczki”. Dzięki unijnym 
dotacjom realizowane są projekty. Otrzymane 

fundusze przeznaczana są na wynajem au-
tokarów, zakup nowych instrumentów i stro-
jów oraz organizację corocznej Gali Orkiestr 
Dętych. Oprócz uzyskiwania funduszy z Unii 
Europejskiej instytucja ta zajmuje się pozyski-
waniem pieniędzy za koncerty. M.in. dzięki wła-
snym środkom finansowym nagraliśmy dwie 
płyty, jedną z polskimi kolędami, drugą o cha-
rakterze patriotyczno-rozrywkowym.
Z perspektywy 20 lat można powiedzieć, że 
„Henryczki” stały się ważnym elementem dzie-
jów kultury muzycznej nie tylko Bychawy. 
Zespół, który miał reprezentować lokalną szko-
łę, przerodził się w orkiestrę spełniającą ważną 
rolę kulturotwórczą i edukacyjną. Dzisiaj nasza 
Orkiestra jest formacją, która wypracowała so-
bie prestiż, wysoki poziom artystyczny i swo-
istą popularność na arenie międzynarodowej. 
Dla nas jednak to coś znacznie więcej – to dru-
gi dom, w którym spędzamy każdą wolną chwi-
lę, miejsce gdzie nawiązały się wspaniałe przy-
jaźnie i wielkie miłości, z czego największa to 
miłość do muzyki i dlatego dzisiaj, z tego miej-
sca pragniemy skierować do Pana Dyrektora 
Henryka Dudziaka jedno słowo, szczerze płyną-
ce z naszych serc – dziękujemy!
Słowa podziękowania pragniemy skierować 
także do Marszałka Województwa Lubelskiego 
p. Sławomira Sosnowskiego, Starosty Powiatu 
Lubelskiego p. Pawła Pikuli oraz Burmistrza 
Bychawy p. Janusza Urbana za popieranie roz-
woju i funkcjonowania orkiestry dętej, szczegól-
ną opiekę oraz życzliwość – dziękujemy! (...)
Byłym, obecnym i przyszłym muzykom życzy-
my satysfakcji z pięknego spełniania się, rozwi-
jania swoich uzdolnień i talentów, tradycyjnie 
dobrego zdrowia, a w życiu prawdziwych przyja-
ciół, szczęścia i radości.

Okolicznościowe przemówienie członków 
Orkiestry z okazji jubileuszu XX-lecia

�� Owoce i warzywa 
to witamin moc 
prawdziwa!
Nie jedz chipsów nie pij coli.
Bo cię brzuszek dziś rozboli.
Jedz owoce i warzywa.
Bo to zdrowo cię odżywia.
Chcesz być zdrowy jedz owoce.
Bo owoce dobra rzecz.
Jeśli będziesz jadł codziennie,
dobre zdrowie będziesz mieć.

Uczniowie KL. I–III Szkoły Podstawowej Zaraszowie 
już kolejny rok uczestniczą w programie ,,Warzywa 
i owoce w szkole”, którego celem jest propagowanie 
zdrowego odżywiania i zachęcanie dzieci do jedze-
nia owoców i warzyw. Kilka razy w tygodniu ucznio-
wie otrzymują smaczne warzywa i owoce, aby je 
zjeść w szkole na przykład na drugie śniadanie.
Chcąc jeszcze bardziej zachęcić całą naszą szkol-
ną społeczność do zdrowego stylu życia, dbania 
o zdrowie w dniu 18 maja odbył się SZKOLNY DZIEŃ 
PROMOCJI ZDROWIA. Na wstępie rozstrzygnię-
ty został szkolny konkurs plastyczny ph. „ZDROWE 
i KOLOROWE OWOCE I WARZYWA”. Zwycięzcy 
otrzymali atrakcyjne nagrody. Najbardziej spodo-
bały się prace Adriana Bartosiewicza, Katarzyny 
Boczek, Kingi Sadowskiej. Jury wyróżniło również 
prace innych uczniów, które zafascynowały pomy-
słowością, a wymyślone hasła promowały spożywa-
nie warzyw i owoców.
Następnie wystąpili uczniowie klasy I prezentując 
przygotowane piosenki i wierszyki, w których za-
chęcali do spożywania owoców i warzyw. Na koniec 
wszyscy delektowali się marchewkowym poczę-
stunkiem przygotowanym przez pierwszoklasistów.

Wychowawca kl. I SP w Zaraszowie

�� Czym jest nowoczesny patriotyzm?
Nowoczesny patriotyzm zrywa z błędnym przeko-
naniem, że miłość do Polski jest czymś archaicz-
nym lub wstydliwym. Przeciwnie, postawa szacun-
ku i oddania własnej Ojczyźnie w dzisiejszych cza-
sach nic nie straciła na swojej aktualności. Zarazem 
określenie „nowoczesny” sugeruje, że pewne tra-
dycyjne kategorie i sposoby pielęgnowania pa-
triotyzmu kształtowane w okresie walki o niepod-
ległość powinny dziś zostać uzupełnione o nowe 
spojrzenie.
W dniach 20-22 kwietnia 2015 roku uczniowie 
klasy II d Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół im ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 

uczestniczyli w zajęciach projektowych Akademii 
Nowoczesnego Patriotyzmu stanowiących uzu-
pełnienie nauczania programu wosu. Akademia 
polega na prowadzeniu w szkołach ponadgimna-
zjalnych cyklu całodniowych innowacyjnych sy-
mulacji oraz zajęć typu case study poświęconych 
polskiemu systemowi parlamentarnemu (gra par-
lamentarna wzorowana na nowoczesnych symu-
lacjach RPG) i systemowi samorządowemu (sy-
mulacje pracy gminy, samorządowe studia przy-
padków) oraz zakłada zrealizowanie z uczniami 
projektu społecznego w myśl nowoczesnego pa-
triotyzmu. Drugą inspiracją jest przekonanie, że 

najlepiej uczyć Wiedzy o społeczeń-
stwie, poznając rzeczywiste mecha-
nizmy rządzące życiem publicznym. 
Dlatego każde zajęcia opierały się na 
specjalnie przygotowanym scenariu-
szu, który pozwolił uczniom nie tylko 
poznać teorię, ale przede wszystkim 
zrozumieć praktykę. Dzięki partner-
stwu z wieloma lokalnymi środowiska-
mi zajęcia w ramach Akademii prowa-
dzili wybijający się studenci wydziału 
prawa UMCS i KUL pod nadzorem p. 
Szymona Dziubickiego, koordynatora 
Akademii w województwie lubelskim.

W pierwszym dniu projektu ucznio-
wie wzięli udział w symulacji, podczas 
której wcielili się w rolę posłów pięciu 
fikcyjnych ugrupowań. Przedmiotem 
negocjacji pomiędzy partiami było 
powołanie rządu ze spójnym pro-
gramem, uchwalenie budżetu, a na-
stępnie rządzenie wobec zmieniają-
cych się okoliczności wewnętrznych 
i zewnętrznych.
Na drugich zajęciach przeprowadzono 
symulacje rozwoju miasta. Pierwszym 
zadaniem uczniów było przygotowa-
nie strategii rozwoju swoich miast/

gmin. Na bazie różnych propozycji wy-
bierali oni spośród siebie prezydenta/
burmistrza, a następnie wcielali się 
w role członków rady miasta uchwa-
lających kolejne budżety, realizując 
w ten sposób założenia swojej strate-
gii. W trakcie tej symulacji uczniowie 
operowali realnymi kwotami, którymi 
dysponuje gmina, a zarazem zadania-
mi, które musi ona realizować (utrzy-
manie dobrego stanu dróg, kanalizacji 
etc.). Podczas gry każda grupa opra-
cowała trzy takie budżety na kolejne 
lata. Dzięki rozbudowanej macierzy 

symulacji, widocznej na ekranie mul-
timedialnym, uczniowie mogli śledzić, 
w jaki sposób ich decyzje wpływają na 
rozwój miasta. Trzeci dzień warszta-
tów poświecono rozwiązywaniu pro-
blemów lokalnej społeczności.
Młodzież, która bardzo chętnie anga-
żowała się we wszystkie zadania, była 
bardzo zadowolona z możliwości prak-
tycznego wykorzystania wiedzy zdo-
bywanej na tradycyjnych lekcjach wie-
dzy o społeczeństwie.

Marek Krzysztoń
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�� Oto pierwsi 
laureaci konkursu 
informatycznego 
"IT HUBAL"
21 maja 2015 r. w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1 
im. mjra Henryka 
Dobrzańskiego odbył się po 
raz pierwszy konkurs wiedzy 
informatycznej „IT HUBAL”.

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej 
zawierającej 20 pytań testowych z jedną prawi-
dłową odpowiedzią oraz praktycznej – 15 za-
dań z zakresu obsługi i konfiguracji systemu 
Windows oraz pakietu Microsoft Office w szcze-
gólności Word, Excel i Power Point.
Po rozwiązaniu zadań i sprawdzeniu przez komi-
sję konkursową najlepsi okazali się:
Michał Goch z Gimnazjum w Tarnawce – 1 miej-
sce, Mikołaj Kozak z Gimnazjum w Jabłonnie – 
II miejsce, Kacper Wilkołazki także z Gimnazjum 
w Jabłonnie – III miejsce.
Składamy serdeczne podziękowania dla skle-
pu komputerowego LEGE.PL za ufundowanie 
nagród rzeczowych. Do zobaczenia w następ-
nej edycji konkursu wiedzy informatycznej „IT 
HUBAL”!

�� Kwalifikacyjne 
Kursy Zawodowe 
to oferta dla osób 
dorosłych, które 
chcą zdobyć nowy 
zawód

Mogą w nich wziąć udział absolwenci gimnazjów, 
zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół śred-
nich. Kurs trwa półtora roku, zajęcia rozpoczyna-
ją się w październiku i organizowane są w co drugi 
weekend. Obejmują wyłącznie przedmioty z zakre-
su danej kwalifikacji. Nauka kończy się egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Więcej 
informacji na stronie szkoły www.zsz.bychawa.pl.

�� W Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 
im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego 
w Bychawie 
w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia 
i kompetencji 
w regionach, Działanie 
9.2; Podniesienie 
atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa 
zawodowego 
realizowany jest 
projekt unijny 
pt. „Szkoły dobrych 
umiejętności”.

Celem projektu jest podniesienie jakości 
kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej 
szkół zwiększającej szanse uczniów na zatrud-
nienie na rynku pracy poprzez wdrożenie pro-
gramów rozwojowych w szkołach zawodowych 
Powiatu Lubelskiego. Projekt realizowany jest 
od 1 marca 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Do tej pory, dzięki niemu uczniowie klas ma-
turalnych uczestniczyli w 36 godzinnych za-
jęciach dydaktyczno-wyrównawczych z ma-
tematyki i języka polskiego. W trakcie 60 go-
dzinnego cyklu zajęć z języka angielskiego 
i niemieckiego doskonalili swoje umiejętności 
językowe. Uczniowie klas technik pojazdów 
samochodowych uczestniczyli w dodatkowych 
zajęciach specjalistycznych.
W ramach projektu uczniowie mogli skorzy-
stać z doradztwa edukacyjno – zawodowego 

Projekty unijne szansą dla uczniów „Hubala”

oraz uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodo-
we – kurs spawalniczy metodą TIG. 30 uczniów 
otrzymało certyfikaty i książeczki spawacza.
Informatycy uczestniczyli w Laboratorium 
ECDL, zdali 7 egzaminów i otrzymali 
Certyfikat ECDL Core tzw. Komputerowe pra-
wo jazdy. Brali też udział w pozalekcyjnych za-
jęciach Pracowni Procesów Cyfrowych DTP.
Dzięki projektowi odbyły się 4 wyjazdy stu-
dyjne dla 50 uczniów, którzy mieli możliwość 
zwiedzania fabryki silników Volkswagena 
w Polkowicach i fabryki samochodów 

Volkswagena w Poznaniu. Dwukrotnie ze-
tknęli się z najnowszą myślą techniki samo-
chodowej podczas Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. W okresie wakacji i ferii zimo-
wych 75 uczniów odbyło 10-dniowe prakty-
ki zawodowe w serwisach samochodowych 
w Lublinie.
Projekty unijne to również korzyści dla na-
uczycieli i szkoły. W okresie wakacji czterech 
nauczycieli poszerzyło swoją wiedzę w zakre-
sie spawanie metodą TIG, diagnostyki samo-
chodowej i grafiki komputerowej. Szkoła wzbo-
gaciła swoją bazę o kolejne 10 komputerów, 2 
laptopy, 11 tabletów, ploter, tablice interak-
tywne, 2 spawarki TIG, tablice dydaktyczne, 
podręczniki i programy multimedialne do pro-
wadzenia zajęć oraz artykuły biurowe.
Uczestnictwo w zajęciach i wyjazdach nie 
wiązało się z ponoszeniem kosztów przez 
uczniów, podobnie jak zakończony sukcesem 
wyjazd na staż do Paryża, o którym niedawno 
informowaliśmy. 
To nie koniec projektów w „Hubalu”. 
Dziś możemy oficjalnie potwierdzić, że już 
w następnym roku szkolnym kolejna grupa 
naszych uczniów odbędzie zagraniczną prak-
tykę, tym razem we Włoszech. Projekt zakłada 
trzytygodniowe wyjazdy 4 grup, łącznie dla 48 
uczniów uczących się w zawodach technik in-
formatyk, technik pojazdów samochodowych 
oraz technik usług fryzjerskich. Kierowany 
jest do obecnych uczniów klas pierwszych 
i drugich oraz do klas, które rozpoczną naukę 
w roku szkolnym 2015/2016.

Na Międzynarodowych targach 
Motoryzacyjnych w poznaniu

�� Dzień Otwartych Drzwi „Jedynki”
Dzień Otwarty wszedł już 
do tradycji Gimnazjum nr 
1 im. Obrońców Ojczyny 
w Bychawie. W tym roku odbył 
się 30 kwietnia.

Gościli u nas w wraz z wychowawcami uczniowie 
klas szóstych ze Szkoły Podstawowej w Bychawie, 
Bychawce, Starej Wsi Drugiej, Woli Gałęzowskiej 
i Zaraszowa. W szczególny sposób powiązaliśmy 
ten dzień z wizytą naszych przyjaciół z Francji, 
którzy już od 27 kwietnia przebywali w naszym 
gimnazjum.
Wszystkich gości powitała dyrektor Bożena 
Toporowska i przedstawiła prezentacją multi-
medialną bogatą ofertę edukacyjną naszego 

gimnazjum. Uczniowie klas VI mieli okazję posłu-
chać chóru szkolnego i koła gitarowego oraz so-
listów, zobaczyć pokazy gimnastyczne i występy 
taneczne. Szóstoklasiści wzięli udział w konkursie 
ze słodkimi nagrodami: „Co wiesz o Gimnazjum nr 
1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie?”. Podczas 
zwiedzania szkoły w poszczególnych salach przygo-
towane były dla nich ciekawe ćwiczenia laborato-
ryjne z chemii, pokazy z fizyki i udzielania pierwszej 
pomocy. Poznali Szkolną Izbę Pamięci, która mówi 
o Bohaterach naszej Małej Ojczyzny – Bychawy. 
Nauczyciele prezentowali najnowocześniejsze po-
moce dydaktyczne: prezentacje multimedialne, 
plansze i tablice interaktywne oraz filmy eduka-
cyjne. Ponadto goście mieli okazję zobaczyć pra-
ce wykonane przez naszych uczniów: plastyczne, 

projekty i modele. Szczególnie podo-
bały się jakże niezwykłe prace wyko-
nane przez uczniów przebywających 
na świetlicy szkolnej, jak też w biblio-
tece. Uwieńczeniem spotkania był 
Międzyszkolny „Turniej Sportowy” 
o Puchar Dyrektora Gimnazjum. 
W poszczególnych konkurencjach 
wzięli udział uczniowie ze wszystkich 
szkół podstawowych. Rywalizacja 
była bardzo duża, ale jakże emocjo-
nująca. Wszyscy byli wspaniali. Pani 
dyrektor wręczyła puchary, dyplomy 
i nagrody rzeczowe.
Szóstoklasiści zostali poczęsto-
wani pysznymi pączkami, które 

zasponsorowała: Piekarnia EMARK” 
S.C. Grażyna i Marek Juryccy. 
Serdecznie Państwu dziękujemy.
Dziękuję wszystkim Nauczycielom 
i Uczniom, którzy aktywnie włączy-
li się w przygotowanie wspaniałego 
Dnia Otwartego naszej szkoły
Gimnazjum nr 1 to szkoła, która dba 
o wszechstronny rozwój uczniów 
i ich bezpieczeństwo. ZAPRASZAMY 
DO NAS!

dyrektor Bożena Toporowska
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�� 22 maja 2015 r. 
uczniowie klas I c i I d 
SP w Bychawie wraz 
z paniami: E. Małecką, 
D. Drążek, D. Piskorską 
i M. Ziętek uczestniczyli 
w wycieczce 
do bajkowej krainy 
„Magicznych Ogrodów” 
we wsi Trzcianki.

Przekraczając bramę „Magicznych Ogrodów”, 
wycieczkowicze weszli na przestronny dziedzi-
niec Domu Czarodzieja, gdzie powitali ich ani-
matorzy – Magiczny Ptak i Bulwiak w ślicznej 
pomarańczowej czapeczce. Następnie dzieci 
zostały podzielone na dwie grupy i udały się 
na terenowe zajęcia edukacyjne. Nauka przez 
zabawę jest jedną z najbardziej skutecznych 
form edukacji. Dodatkowo wpleciona w fabu-
łę terenowej gry drużynowej uruchamia emo-
cje, które są najtrwalszym nośnikiem w pro-
cesie zapamiętywania. Uczniowie brali udział 
w różnorodnych konkurencjach, podczas któ-
rych musieli wykazać się wiedzą przyrodni-
czą, matematyczną, polonistyczną oraz zręcz-
nością i sprawnością fizyczną. Po zajęciach 
edukacyjnych uczniowie wraz z opiekunami 
zwiedzali teren Magicznych Ogrodów. Park 

składa się z kilkunastu krain tematycznych, 
do których dociera się wędrując wśród szu-
miących wodospadów, strumieni, przepięk-
nie kwitnących drzew oraz pachnących i ko-
lorowych kwiatów. Wkomponowane w otocze-
nie place zabaw wyposażone są w urządze-
nia sprzyjające pobudzaniu zmysłów i zdoby-
waniu nowych umiejętności. Dzieci uważnie 

Pierwszaki w „Magicznych Ogrodach”

słuchały śpiewającego Skrzata Kronikarza, 
który wychylał się z drzewa i zachęcał do zaba-
wy i zwiedzania; podziwiały mroczne, łypiące 
oczami Drzewce, wydające gardłowe pomruki, 
bawiły się m.in. na Marchewkowym Polu (na 
którym „rosną” marchewki większe od ludzi!), 
na Robankowej Łące (gdzie gigaślimakom 
z ruchomymi gałkami ocznymi, dzieci mogły 

bezkarnie wkładać w te oczka palce) oraz 
w Smoczym Gnieździe, krainie zamieszkałej 
przez smoki – mogły także bez obaw wspinać 
się po grzbietach tych niezwykłych stworzeń 
i posiedzieć na jajach z wykluwającymi się 
smoczkami. Wycieczkowicze mieli także oka-
zję pływać niezwykłymi tratwami przez staw.
Wielką atrakcją był przejazd kolejką po 
Kwiatowej Dolinie i pozwolił poznać zamiesz-
kałe tam Wróżki Smużki, olbrzymią gąsienicę, 
ziemne skrzaty Bulwiaki i psotliwe włochate 
Mordole.
Największych wrażeń dostarczyło dzieciom 
Mroczysko – miejsce uwięzienia czarnoksięż-
nika Araga, do którego mogą wejść tylko naj-
bardziej odważni…
W parku znajduje się restauracja, gdzie wszy-
scy zjedli pyszny obiad oraz kupili oryginalne 
pamiątki.
Ostatnim punktem programu wycieczki do 
Magicznych Ogrodów były swobodne zaba-
wy. Skakanie na trampolinie i wspinanie się 
na dmuchane zamki sprawiły dzieciom dużą 
radość.
Dobrych humorów nie popsuła nawet po-
chmurna pogoda (czasami zza chmur wyglą-
dało słoneczko). Wyjazd był bardzo udany.
Zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń mali 
turyści wrócili do Bychawy, gdzie czekali stę-
sknieni rodzice.

Dorota Drążek, Elżbieta Małecka

�� 3 Maja w Starej Wsi – 
dziesiątego!

10 maja w kościele parafialnym w Starej Wsi odbyła 
się akademia trzeciomajowa (z tygodniowym opóź-
nieniem, ze względu na Pierwszą Komunię Świętą 
w dniu 3 maja).

Występ był inny nieco niż wcześniejsze inscenizacje. 
Pojawiły się postacie historyczne, w strojach z epo-
ki: caryca Katarzyna, grana przez Natalię Sadowską, 
król Prus Fryderyk, odtwarzany przez Pawła Pelaka, 
cesarz Austrii (Przemek Marczak) i ambasador Rosji, 
wykreowany przez Krystiana Kaniosa.
O okolicznościach uchwalenia Konstytucji i jej 
znaczeniu opowiadali narratorzy: Ewelina Blacha 
i Miłosz Tylus, Karolina Sirko, Małgorzata Piędzia, 
Kinga Hajduk, Patrycja Mazur, Maciej Dolecki, 
Dominik Sękuła i Bartosz Baran. Postawiliśmy na 
prozę i fakty historyczne, jeden fragment wiersza 
wygłosiła Karolina. Przekaz słowny wzbogaciła pre-
zentacja multimedialna, ukazująca najważniejsze 
postacie i zmiany terytorialne naszego kraju.
Ważnym elementem uroczystości był „Polonez 3 
Maja”, zatańczony dostojnie przez sześć uczniow-
skich par w strojach ludowych, nagrodzony przez 
widownię brawami. Tańczyły następujące osoby: 
Weronika Kasperek i Bartosz Baran, Kinga Zyśko 
i Dominik Sękuła, Ewelina Blacha i Sebastian Wierak, 
Wiktoria Kasperek i Miłosz Tylus, Ewa Wierzchoń 
i Mateusz Mazurek, Patrycja Mazur i Szymon Lipiec. 
Kolejny raz wykorzystaliśmy damskie stroje po-
darowane szkole przez p. Alicję Mazur, męskie zo-
stały wypożyczone ze Szkoły Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej. Dziękujemy!
Całości dopełniły śpiewy – męskie trio w składzie: 
Dominik Sękuła, Maciej Dolecki i Miłosz Tylus, wy-
konujące piosenkę „Wolność” Róż Europy. Finał na-
leżał do naszej utalentowanej wokalnie absolwent-
ki- Marysi Kudła, która zaśpiewała jeszcze piękniej 
niż zwykle – tym razem piosenkę Jana Pietrzaka 
„Taki kraj ”. Kto nie wzruszył się wcześniej, słuchając 
Marysi, nie pozostał obojętny…
Dziękujemy serdecznie Marysi za uświetnienie aka-
demii, Oli Ląd za zrobienie zdjęć, p. Beacie Szmit 
za muzyczno-taneczne wsparcie, a rodzicom za 
„dopieszczenie” strojów i dostarczenie artystów 
do Kościoła. Wielkie podziękowania należą się też 
Wam, Drodzy Uczniowie, za to, że podjęliście kolej-
ny raz patriotyczno-artystyczne wyzwanie i zagrali-
ście najlepiej jak umiecie!

Grażyna Rakuś, Magdalena Kotarska-Sędłak

�� Zdrowie 
to najcenniejszy 
skarb
Każdego roku, 7 kwietnia, 
obchodzony jest Dzień 
Pracowników Służby 
Zdrowia. W tym dniu warto 
uświadomić sobie, że zdrowie, 
to jedna z najważniejszych 
wartości w życiu człowieka.

Aby podziękować im za podejmowany trud 
i ofiarność w ratowaniu zdrowia drugiego czło-
wieka, 17 kwietnia, w Szkole Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej została zorganizowana krót-
ka akademia, na którą zaproszono pracowników 
z miejscowego Ośrodka Zdrowia.
Klasa II wraz z wychowawczynią przygotowała 
program artystyczny składający się z insceniza-
cji z akcentem humorystycznym, piosenek oraz 
życzeń i symbolicznych, własnoręcznie wyko-
nanych kwiatów. Miłym, smacznym i zdrowym 
podsumowaniem występu był poczęstunek 
wszystkich uczestników imprezy naturalnymi 
witaminami w postaci efektownie przygotowa-
nych kompozycji owocowych wykonanych przez 
mamę Patryka, Panią Anię Woś. Serdecznie Jej 
dziękujemy za zaangażowanie.
Istotę tego spotkania możemy rozpatrywać 
w kilku aspektach wynikających z działań zapla-
nowanych w Planie Pracy Profilaktycznej na bie-
żący rok szkolny. Działania te dotyczyły w szero-
kim pojęciu dbałości o swoje zdrowie: zdrowe 
zęby, uświadamianie, że owoce są źródłem wi-
tamin, wspieranie programu „Owoce w Szkole”, 
kulturalne zachowanie się w czasie poczęstunku 
i podczas spożywania owoców.
Była to wartościowa o charakterze profilaktycz-
no-wychowawczym dla wszystkich uczniów na-
szej szkoły.

Maria Jezierska

�� Jak co roku, w dniu 22 kwietnia 
świętowaliśmy Dzień Ziemi

W obchody tegorocznego święta włączyły się 
wszystkie klasy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi 
Drugiej. Działań, mających na celu kształtowanie 
postaw ekologicznych, było wiele.
13 kwietnia uczniowie wzięli udział w Gminnym 
Konkursie Ekologicznym. Ci, którzy wykazali się naj-
szersza wiedzą z zakresu ochrony środowiska, będą 
mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do Janowa.
W przeddzień Święta Ziemi, 21 kwietnia, uczniowie 
klas starszych postanowili zrobić dla naszej plane-
ty to, co najlepsze. Wyposażeni w worki, rękawi-
ce i dobre chęci, dziarsko wybrali się na sprzątanie 
poboczy dróg naszej miejscowości. Efekty można 
było zobaczyć od ręki a dowodem na to, jak bar-
dzo zaśmiecamy nasze środowisko było kilkanaście 
worków pełnych odpadów, które nasi dżentelme-
ni z trudem przyciągnęli do miejsca zbiórki. O tym, 

że sprzątanie się „opłaca”, w pełni przekonała się 
Kinga z klasy IV, która podczas akcji znalazła w przy-
ulicznym rowie banknot o niemałym nominale. 
W kolejnych dniach, śladem klas starszych podąży-
ły maluchy, sprzątając naszą okolicę.
Podczas minionego tygodnia uczniowie klas IV–VI 
pogłębiali swoją wiedzę podczas lekcji przyrody 
dotyczących wykorzystywania odnawialnych źró-
deł energii, a 24 kwietnia klasy młodsze obejrza-
ły inscenizację „Niewielki, ale śliczny Wiosenny 
Teatrzyk Ekologiczny” przygotowaną przez klasę 
II. Najmłodsze dzieci dowiedziały się, w jaki sposób 
dbać o środowisko czy tez dlaczego należy szano-
wać przyrodę.
W poniedziałek, 27 kwietnia, jak co roku uda-
ło nam się upiększyć otoczenie naszej szkoły. 
Dzieci chętnie przyniosły sadzonki różnorodnych 

kwiatów i krzewów, by później zasadzić je w szkol-
nym ogródku.
Z okazji Dnia Ziemi Samorząd Uczniowski ogło-
sił 22 kwietnia Dniem Zielonym. Nie pierwszy już 
raz uczniowie naszej szkoły musieli zmierzyć się 
z dobraniem garderoby w konkretnym kolorze. 
Ci, którym problem sprawiło znalezienie w sza-
fie zielonych ubrań, użyli flamastrów i pasteli, by 

wymalować nimi twarze. Każdy sposób był dobry, 
by uniknąć odpowiedzi. W szkole bowiem panuje 
zwyczaj, że podczas tzw. „kolorowego dnia” każ-
dy ubrany w dany kolor uniknie pytania. Akcje te 
przyciągnęły już dużą rzeszę gorliwych fanów. I tak 
też mieliśmy już Dzień Pomarańczy, kiedy to ucznio-
wie, wykazujący się największą kreatywnością zo-
stali obdarowani pomarańczami i mandarynkami. 
Za nami również Dzień Czerwony w Walentynki czy 
tez niedawny Dzień Smerfa, w którym to na kory-
tarzach szkolnych panował błękit. Smerfy gości-
ły u nas niemal dosłownie, bo nie brak było dzie-
ci przebranych za nasze ulubione postacie z bajek. 
Smerfnym akcentem zakończyliśmy również ten 
dzień. Uczniowie wzięli udział w seansie filmu fami-
lijnego „Smerfy 2”.
Przed nami kolejne tego typu akcje, na które 
nasi milusińscy już z niecierpliwością kompletują 
garderobę!
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Podziękowania
W szczególny sposób chciałabym podziękować 
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i or-
ganizację wymiany naszych gimnazjalistów z ucznia-
mi z Francji z La Chapelle sur Erdre. Dziękujemy 
p. burmistrzowi Januszowi Urbanowi za dofinanso-
wanie oraz za udostępnienie szkolnego autobusu. 
Pani Elżbiecie Wasieli i komisji ds. profilaktyki za 
realizację programu: „Jestem niezależny od uzależ-
nień” i przygotowanie nagród. Przewodniczącej Rady 
Rodziców Gimnazjum p. Katarzynie Grodzińskiej za 
wszelką pomoc. Rodzicom uczniów, którzy przyj-
mowali naszych gości i służyli pomocą. Państwu 
Ewie i Wojciechowi Szyszka oraz panu Sławomirowi 
Leonowiczowi za przygotowanie ogniska. Hurtowni 
wędlin „Kabanos” z Kraśnika za sponsoring kiełba-
sy. Panu Mariuszowi Chwalczukowi za udostępnienie 

miejsca na ognisko. Nauczycielom: p. Małgorzacie 
Kukiełce, p. Annie Duda i p. Ewie Głaz za ogromne 
zaangażowanie w realizację zadań projektu wymia-
ny. Państwu Magdalenie i Andrzejowi Miszczakom, 
p. Agnieszce Drąg, p. Renacie Krysce, p. Łukaszowi 
Grzesiakowi oraz p. Waldemarowi Kotowi za pomoc 
w przyjęciu gości. Za wspaniale przygotowane zajęcia 
plastyczne, sportowe i taneczno – muzyczne dzięku-
jemy p. Krzysztofowi Mendykowskiemu, p. Agnieszce 
Daśko, p. Elżbiecie Korbie, p. Waldemarowi 
i p. Beacie Kotom oraz wszystkim nauczycielom 
prowadzącym zajęcia otwarte dla grupy uczniów 
francuskich. Panu dyrektorowi BCK Piotrowi Gębie 
i p. Joannie Grabczyńskiej za możliwość skorzysta-
nia z sali balowej i przygotowanie imprezy integra-
cyjnej w BCK, a nauczycielom Gimnazjum za pomoc 

i dyżur. Panu Mateuszowi Wróblewskiemu podzięko-
wania za wspaniałą oprawę muzyczną i poprowadze-
nie zabawy. Na ręce dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Bychawie p. Małgorzacie Tudrujek za możliwość 
skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej, a pa-
niom kucharkom za przepyszne dania. Dyrektorowi 
i nauczycielom ZSZ im. H. Dobrzańskiego za piękny 
pokaz mody dla grupy polsko-francuskiej.
Z całego serca WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM dzię-
kuję. Mam nadzieję, że współpraca naszego gimna-
zjum z college we Francji będzie nadal trwała i się 
rozwijała.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie – Bożena Toporowska

Gimnazjaliści z „Jedynki” gościli 
uczniów z Francji
�� Już po raz kolejny 
uczniowie Gimnazjum 
nr 1 uczestniczyli 
w polsko-francuskim 
projekcie wymiany 
młodzieży. W tym 
roku to my gościliśmy 
uczniów z Collège Le 
Grand Beauregard 
w La Chapelle sur Erdre 
(w dniach od 24.04 
do 01.05).

Grupa 22 uczniów naszej szkoły oraz 25-osobo-
wa grupa młodzieży francuskiej realizowała pro-
gram, którego głównymi celami było poznanie kul-
tury, tradycji oraz walorów turystycznych naszego 
regionu, jak również nawiązanie przyjaznych kon-
taktów między uczestnikami, a także doskonalenie 
umiejętności językowych.
Realizację projektu rozpoczęliśmy od powitania ko-
legów z Francji w Warszawie. Nasze skrępowanie 
i niepewność zostały rozwiane podczas serdecznego 
powitania na lotnisku. Po wspólnie zjedzonym obie-
dzie ruszyliśmy zwiedzać Warszawę – Pałac Kultury 
i Stare Miasto. Następnego dnia kontynuowali-
śmy wycieczkę po Warszawie – byliśmy w Muzeum 
Chopina. Wieczorem dotarliśmy do Bychawy gdzie 
goście z La Chapelle zostali uroczyście przywita-
ni w budynku naszej szkoły przez panią dyrektor 
Bożenę Toporowską oraz panią zastępcę burmistrza 
Magdalenę Kostrubę, a potem wszyscy uczestnicy 

wymiany wraz z rodzinami udali się do domów. 
Kolejny dzień spędzaliśmy indywidualnie w rodzi-
nach. Poniedziałek, wtorek… aż do piątku dni mi-
jały bardzo szybko – wspólne lekcje w naszej szko-
le, ognisko w Pawłowie, zabawne zajęcia sportowe, 
taneczne i plastyczne, które zakończył oryginalny 
pokaz mody. Wycieczka do Lublina na Majdanek 
i do Zamościa dostarczyły nam niezapomnianych 
wrażeń i wzruszających przeżyć. Ważnym, oficjal-
nym punktem wymiany uczniowskiej było spotka-
nie w Urzędzie Gminy, gdzie młodzież francuska zo-
stała powitana i oprowadzona po instytucji przez 
pana burmistrza Janusza Urbana. Miłym akcentem 
była zabawa integracyjna w BCK, która mogła od-
być się dzięki życzliwości dyrektora Piotra Gęby, 
pana Mateusza Wróblewskiego – zorganizował nam 
świetną oprawę muzyczną oraz zaangażowaniu ro-
dziców – przygotowali pyszny poczęstunek. Niestety, 
wszystko co przyjemne, szybko się kończy. Nasza wy-
miana też błyskawicznie dobiegła końca. Oficjalnie 

pożegnaliśmy się w szkole, gdzie z rąk pani dyrektor 
otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy i upominki oraz 
zrobiliśmy kilka zdjęć. Nieoficjalne, ale bardzo wzru-
szające pożegnanie nastąpiło tuż przed odjazdem na-
szych przyjaciół.
Podczas pobytu w Polsce młodzież francuska nie tyl-
ko poszerzyła wiedzę o naszym kraju i regionie, ale 
i zacieśniła przyjaźnie, które zostały zawarte pod-
czas pobytu we Francji. O tym, jak bardzo uczniowie 
się ze sobą zżyli i zaprzyjaźnili świadczyły łzy i wzru-
szenie zarówno polskiej, jak i francuskiej młodzieży. 
Wszystkim trudno było się ze sobą rozstać, ale po-
jawiły się obietnice kontaktów za pomocą Internetu 
oraz spotkania w wakacje. Mamy nadzieję, że prze-
trwają one kolejne lata, a współpraca pomiędzy 
College le Grand Beauregard w La Chapelle sur Erde 
i Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie 
będzie kontynuowana.

Aleksander Duda – uczestnik wymiany, Anna Duda

�� Taniec jak miód, czyli uczniowie z Bychawki i Bychawy w Pszczelej Woli
W niedzielę 24 maja uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Kajetana 
w Bychawce oraz Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie wystąpili na II 
Lubelskich Targach Pszczelarzy 
i Rzemiosła Pszczelarskiego 
w Pszczelej Woli.

Młodzi tancerze i gimnastycy przygotowali razem 
blok taneczny, w którym wykazali się świetną współ-
pracą. Dzięki temu zacieśnili więzy przyjaźni i zinte-
growali społeczność obu szkół. We wspólnym pro-
gramie zobaczyliśmy:
�» rock-and-rolla uczennic SP w Bychawce
�» układ gimnastyczny z wstążką Weroniki Pietrzak 

– gimnazjalistki
�» układ taneczny uczniów SP w Bychawce do pio-

senki Happy
�» układ taneczny z piłką Gabrysi Oleszko 

– gimnazjalistki
�» toca toca – układ taneczny gimnazjalistek
�» walc angielski w wykonaniu Zofii Pietrzak, Łucji 

Marczak, Małgorzaty Krusińskiej Krzysztofa 
Stasickiego, Filipa Kozłowicza i Jakuba Pawlaka ze 
SP w Bychawce.

�» układ gimnastyczny wykonany przez Weronikę 
Pietrzak.

Zaprezentowane w programie artystycznym 
w Pszczelej Woli układy taneczne oraz gimnastycz-
ne ćwiczone są pod okiem pani Beaty Kot. Natomiast 
ogrom indywidualnej pracy wkładają w treningi 
uczniowie, którzy – co niezmiernie ważne – wykazują 
się również kreatywnością i własną inicjatywą.

Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze podziwiać 
wspólne występy utalentowanych i wytrwałych mło-
dych ludzi z obu szkół. Wszak jak przyznaje autorka 
Harry'ego Pottera: są takie wydarzenia, które – prze-
żyte wspólnie – muszą się zakończyć przyjaźnią.

 Amelia Multan, Beata Kot

�� Udało się „ożywić” sylwetkę patrona Szkoły
1 czerwca 2015 r. w Zespole 
Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego odbyła się 
pierwsza edycja konkursu wiedzy 
o ks. Antonim Kwiatkowskim. 
Miał on na celu popularyzację 
wiedzy o „kapłanie z wiary 
uczynnym”, niezwykłym 
bychawianinie oraz integrację 
młodzieży z okolicznych szkół.

Konkurs składał się z dwóch etapów: przygotowa-
nia prezentacji multimedialnej, poświęconej syl-
wetce naszego patrona i testu wiedzy o jego życiu 
i działalności. W konkursie wzięło udział 12 uczniów: 
z Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny, 
Gimnazjum w Sulowie i Gimnazjum nr 2 w ZS 
im ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Realizując 
pierwszy etap konkursu, uczestnicy wykazali się wy-
jątkową kreatywnością i innowacyjnością, dzięki cze-
mu udało im się „ożywić” sylwetkę naszego patrona. 
Natomiast wyniki testu pokazały, że młodzież bardzo 
sumiennie przygotowała się do udziału w konkursie.

Było o co walczyć! Główną nagrodą, ufundowa-
ną przez Bank Spółdzielczy w Bychawie i Dyrektora 
Zespołu Szkół w Bychawie, był tablet.
Serdecznie dziękujemy młodzieży za udział w kon-
kursie, opiekunom za przygotowanie uczest-
ników a hojnym sponsorom za wspaniałe 

nagrody. Mamy nadzieję, że kolejna edycja konkur-
su będzie się cieszyła jeszcze większą popularnością 
i zainteresowaniem.

Organizatorki: Katarzyna Król, Monika Stojek, 
Monika Widomska
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