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�� Informacja dla uczestników projektu 
dotyczącego „solarów” i kotłów na pelet
Projekt „Wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych w trosce 
o środowisko naturalne na 
terenie Gminy Bychawa”.

Gmina Bychawa informuje, że w związku z pismem 
Ministra Rozwoju z dnia 30 października 2017 r. znak 
DKF-IV.7517.142.2017.DK obowiązana jest naliczyć 
i odprowadzić podatek od towarów i usług (VAT) od 
środków z dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej.

W związku z tym przedkładamy rozliczenie udziału 
mieszkańca uwzględniające podatek VAT od dotacji 
z UE i prosimy o dokonanie dopłat na rachunek ban-
kowy wskazany w umowie – wartość odpowiednio 
do zamontowanego urządzenia.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Gmina Bychawa 
uzyskała w dniu 1 sierpnia 2017 r. interpretację in-
dywidualną od Ministra Finansów, z której to wyni-
ka, że dotacja ze środków unijnych nie podlega opo-
datkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z tą interpre-
tacją Gmina naliczyła wartość udziału mieszkańca, 
w którym nie przewidziano zapłaty VAT od środków 
unijnych.

W ostatnim czasie zmieniło się nastawienie orga-
nów podatkowych odnośnie obowiązku opodatko-
wania dotacji otrzymanych z Unii Europejskiej, z któ-
rych Gmina finansuje urządzania dla swoich miesz-
kańców (indywidualne gospodarstwa domowe).

Nie zastosowanie się do wytycznych Ministra 
Rozwoju grozi sankcjami karno-skarbowymi dla 
Gminy.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i doko-
nanie dopłat w terminie do dnia 30 grudnia 2017 r.

Wysokość kwot do dopłaty  z tytułu podatku VAT 
dla poszczególnych instalacji:
�» z dwoma panelami – 600,51 zł

�» z jednym panelem – 515,52 zł

�» kocioł (25 KW) – 964,79 zł

�» kocioł (20 KW) – 927,78 zł

�» kocioł (15 KW) – 881,96 zł

Szczegółowe rozliczenie wartości udziałów od 
kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę oraz 
wpłat dla użytkowników z terenu gminy Bychawa do-
stępne na stronie internetowej www.bychawa.pl.

Elżbieta Dworak / Urząd Miejski w Bychawie
Urszula Szacoń / Urząd Miejski w Bychawie

spis treści
SAMORZĄD 

4 Apel o pomoc dla rodziny 
poszkodowanej w pożarze – ojca 
samotnie wychowującego dwójkę 
dzieci

5 Burmistrz Bychawy o obecnych 
i planowanych przedsięwzięciach

6 Inwestycje w gminie Bychawa
7 profilaktyka uzależnień – dlaczego 

właśnie tenis stołowy (ping-pong)?
8 Gminny Konkurs Ekologiczny „Natura 

wokół nas”

9 Nowe zasady segregowania odpadów 
w 2018 roku

10 Siatkarskie Święto Niepodległości
10 Co robi burmistrz w pracy?
11 Świętowaliśmy 99. rocznicę odzyskania 

niepodległości
13 Kolejny rekord pobity! W XXIII edycji 

konkursu wzięło udział aż 557 prac!

MIESZKAŃCY 
14 o polsko-francuskich planach 

wymiany uczniów i rodzin 
14 pojedynek nad wodą
15 dariusz Buczek srebrnym Rolnikiem 

lubelszczyzny 2017
15 oSM Bychawa zdobywa rynki krajowe 

i zagraniczne
16 pomoc polakom na Kresach
16 Nowa inwestycja – nowe miejsca 

pracy
16 Mieszkańcy Kosarzewa i Romanowa 

dziękują za nowe drogi
18 turniej tenisa Stołowego
18 Kwiatek bogatszy o nowe obiekty 

sportowe
18 trampkarze Granitu Bychawa 

piłkarskim Mistrzem „Jesieni”

20 Rozmowa z dyrektorem ŚDS 
w Bychawie

22 Najlepsze życzenia z okazji dnia 
pracownika Socjalnego

22 depresja – porozmawiajmy o niej. 
22 Mój cudowny zakątek
23 dzień pracownika Socjalnego
24 podziękowania dla molowych 

przyjaciół
24 Jesienne smaki dla Mola: z lasu, 

z wody i ogrodu
24 pisanie książek przypomina gotowanie 

zupy
26 W zaciszu słów – Warsztaty literackie
27 Kulturalne konfrontacje - 

podsumowanie projektu

GŁOS REGIONALISTÓW 
28 Wierzenia i zwyczaje związane 

z domem w polskiej kulturze 
tradycyjnej 

29 Spotkanie z historią

SZKOŁY 
30 Marcin Wolski stypendystą prezesa 

Rady Ministrów
30 ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz
30 „Bóg, Honor, ojczyzna” – obchody 

Narodowego Święta Niepodległości 
w Sp w Woli Gałęzowskiej

32 pasowanie na przedszkolaka
32 pasowanie na ucznia w Sp 

w Zaraszowie
33 Ślubowanie kl. I w Szkole podstawowej im. 

Kajetana Koźmiana w Bychawce 
33 Ślub ze szkołą
34 Specjalistyczna pracownia 

komputerowa w „HuBAlu”
34 VIII Konkurs Recytatorski 

poezji patriotycznej

34 „My Europe, My life, My Future” 
w Bułgarii

35 o współpracy ZSZ nr 1 
im. mjr. Henryka dobrzańskiego 
i WSEiI

36 Zajęcia z „języka migowego”
36 Dziewczyny na medal!
36 Jedna koza, jedno życie” – 

podsumowanie akcji 2017
37 turniej Rodzinny w tenisie stołowym
38 Rozstrzygnięcie konkursu „Świat 

oczami młodych”
38 Rada Rodziców Szkoły podstawowej 

w Bychawie pragnie serdecznie 
podziękować...

39 Spotkanie z Edytą Zarębską 

5

20

29

36
Wydawca GMINA BYCHAWA
Redaktor naczelna Sylwia Paćkowska
Layout i łamanie tekstu Marek Matysek
Nakład 2000 egz. | ISSN 1429-1932
Adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1
tel. 815 660 144, 815 660 004 w. 46

Kontakt gazeta@bychawa.pl Strona www.bychawa.pl  
Dyżury redakcji pełnione są codziennie (pon.-pt.) w godz. 730-1530

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redakcji tekstów oraz zmiany tytułów.

www.bychawa.plOKŁADKA:

graf. Marek Matysek

www.youtube.com
/user/bychawaPL

www.twitter.com/bychawaPL

www.facebook.com/Bychawa

www.instagram.com/bychawa.pl

Nie zapominamy o osobach 
potrzebujących
�� W roku 2017 ponownie wznowiliśmy 
akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę”.

W zbiórce produktów wzięły udział: Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce Drugiej-Kolonii, Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej oraz Szkoła Podstawowa w Bychawie.

Szkoły te zorganizowały w swoich placówkach zbiórki trwałych artykułów spo-
żywczych, środków czystości, zabawek, słodyczy, książek, artykułów szkolnych 
itp. – trafią one teraz do potrzebujących rodzin.

Burmistrz Bychawy oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie 
serdecznie dziękują nauczycielom oraz uczniom za pomoc w organizacji tego-
rocznej akcji, a także za zbiórkę najpotrzebniejszych produktów i zabawek które 
na pewno umilą dzieciom święta.

Ewa Korba, zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie

z ostatniej chwili

�� Gmina 
Bychawa wśród 
najlepszych 
Samorządów 
kraju!
Gmina Bychawa 
zajęła drugie miejsce 
na Lubelszczyźnie 
(pięćdziesiąte w kraju) 
w kategorii gminy 
miejskie i miejsko-wiejskie 
w Rankingu Samorządów 
2017 przygotowanym 
przez „Rzeczpospolitą”.

Zdobyliśmy 49,93 punktów – gwoli po-
równania Puławy, które uplasowały się na 
miejscu pierwszym (dwudziestym drugim 
w kraju) uzyskały ich 57,02. W rankingu 
tym znalazło się aż czternaście gmin i miast 
z województwa lubelskiego – na przeszło 
dwieście z całej Polski. Autorzy rankingu 
wyjaśniają, że wyróżnione zostały te samo-
rządy, które „w oparciu o stabilne finanse 
budują społeczeństwo obywatelskie, inwe-
stują w kapitał ludzki oraz gospodarkę”.

źródło: „Rzeczpospolita” nr 291 (10929) 
z dn. 15 grudnia 2017
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�� Wielkimi krokami 
zbliża się koniec 
roku. Dla wielu osób 
to czas całorocznych 
podsumowań. Jak Pan 
ocenia rok 2017 pod 
kątem przedsięwzięć 
i inwestycji?

No cóż rzeczywiście mamy już grudzień i do koń-
ca tego roku zostało już niewiele czasu, ale śmia-
ło mogę powiedzieć, że był to – tak jak zresztą po-
przednie – bardzo pracowity rok. Na tle ubiegłych 
lat wyróżnia się on jednak z całą pewnością więk-
szą ilością projektów unijnych, które należało opra-
cować bardzo szybko i najlepiej jak potrafiliśmy. 
Jak już kiedyś wspominałem, ze względu na dość 
duże opóźnienie we wdrażaniu poszczególnych 
programów unijnych, lata 2017-2018 są czasem 
szczególnym i niezwykle intensywnym, obfitują-
cym w prace projektowe. Niewątpliwie tematem 
niezwykle ważnym dla mieszkańców są kwestie 
związane z drogami. W tym roku nieco zaskoczy-
ła nas informacja o wzroście cen asfaltu – te pra-
wie dwu i półkrotnie wyższe niż w roku ubiegłym 
znacząco utrudniały realizację ambitnego planu in-
westycyjnego Gminy. Ostatecznie wszystkie zapla-
nowane, liczne, przedsięwzięcia drogowe udało się 
wykonać, ale poniesione nakłady finansowe także 
były odpowiednio większe. Gorącym tematem były 
również, najczęściej eksploatowane, drogi gminne. 
Jeszcze takiego roku nie było – były one trzykrot-
nie reperowane, a wiem że nadal jest co robić, gdyż 
ciągle zgłaszają się mieszkańcy z wnioskami o kolej-
ne naprawy. Czekamy na nowy budżet 2018 roku, 
wtedy będziemy mogli tych zamierzeń zrealizować 
jeszcze więcej. Słowem podsumowania – w każdym 
miesiącu mijającego roku wiele się działo, nie było 
dni przestoju, miesiące wakacyjne w samorządzie 
nie funkcjonują – są gorące w pogodzie, ale rów-
nież pod kątem pracy.
��Nad czym aktualnie pracuje dział inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Bychawie?
Koniec roku niejako wymusza pewne, określo-

ne działania. Przede wszystkim miesiąc grudzień to 
czas finalizacji niektórych projektów, kończenia in-
westycji drogowych, rozliczania ich – jest to może 
czynność mało spektakularna, ale bardzo ważna – 
aby otrzymać zwrot poniesionych nakładów, czy 
dotacji musimy wywiązać się z warunków okre-
ślonych w zawartych umowach. W związku z tym 
wspomniane rozliczanie jest istotnym działaniem 
podsumowującym inwestycje oraz pozwalającym 
na ostateczne zbilansowanie budżetu. Jest to jeden 
element działalności, drugim są oczywiście kwestie 

wybiegające w przyszłość. Aktualnie przygotowu-
jemy nowy tak zwany przetarg śmieciowy na rok 
2018. Czas najwyższy również pomyśleć o zimowy 
utrzymaniu dróg i chodników w mieście, jak i poza 
jego terenem. Jesteśmy na etapie zbierania ofert 
i wyłaniania oferentów – nie wiedząc jaki przebieg 
będzie miała nadchodząca zima – przed 1 stycznia 
musimy mieć wykonawców gotowych do pracy, 
aby nie zawieść oczekiwań mieszkańców, a przede 
wszystkim zapewnić bezpieczeństwo komuni-
kacyjne na obszarze naszej gminy. Niewątpliwie 
w dalszym ciągu żyjemy także projektem montażu 
solarów i kotłów opalanych peletem. Jest to przed-
sięwzięcie ogromne, obejmuje montaż ponad ty-
siąca urządzeń. Dość przykrą informacją jest wia-
domość o zmianie polityki Rządu w zakresie opo-
datkowania dotacji – wcześniej interpretacje dla 
samorządu były korzystne, mieszkańcy nie musie-
li ponosić kosztów opodatkowania, w tej chwili – 
z niewiadomych dla nas przyczyn – wykładnia się 
zmieniła i niestety musimy zwracać się do miesz-
kańców o dopłaty. Oczywiście mimo tej finansowej 
uciążliwości projekty te są w dalszym ciągu bardzo 
opłacalne, nie mniej jednak szkoda, że tak ta poli-
tyka została zmieniona. Z tego też powodu zwięk-
szeniu ulegną również koszty oraz udział finanso-
wy mieszkańców w, realizowanym już niebawem, 
projekcie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków.
��Na ubiegłej sesji Rady Miejskiej 
w Bychawie podjęta została uchwa-
ła w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Bychawa. Jak nowe przepisy wpłyną na 
życie mieszkańców?
Myślę, że wpłyną dość znacząco. Nowelizacja 

ta wymuszona jest zmianą przepisów. Na spotka-
niach z mieszkańcami starałem się omówić pro-
jektowane, a właściwie już wdrożone, w naszej 

Burmistrz Bychawy o obecnych i planowanych przedsięwzięciach

gminie zmiany. Najistotniejsze modyfikacje są dwie. 
Pierwsza dotyczy sposobu segregacji odpadów tak 
zwanej frakcji suchej. Dotychczas w tym przezroczy-
stym worku znajdowały się cztery rodzaje, a więc pa-
pier, metale, szkło i plastik – od nowego roku obowią-
zywał będzie obowiązek rozdzielenia tychże materia-
łów w taki sposób, że do jednego worka będziemy 
wrzucać tylko papier i tekturę, do drugiego – wyłącz-
nie szkło białe i kolorowe, do trzeciego – plastik i me-
tal. Dodatkową kwestią jest selektywne zbieranie 
odpadów pochodzenia kuchennego z wyłączeniem 
mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest to 
dosyć dyskusyjnym problemem. Mieszkańcy często 
wykazują niezrozumienie konieczności wdrożenia 
tego przepisu, szczególnie jeżeli chodzi o zabudowę 
indywidualną, a o wiejskiej nie wspomnę – odpady 
te do tej pory podlegały albo kompostowaniu, albo 
w dużym stopniu zużywane były przez zwierzęta do-
mowe. Wprowadzenie tego nowego obowiązku wią-
że się z rozszerzeniem selektywnej zbiórki odpadów 
– wprowadzony zostanie kolejny pojemnik na biood-
pady, a także ze wzrostem kosztów – zarówno jeżeli 
chodzi o transport, jak i zapewnienie mieszkańcom 
blisko dwóch tysięcy sześciuset dodatkowych po-
jemników na bioodpady. Jak widać rzeczywiście jest 
to problem, jednak robimy wszystko aby zachęcić 
potencjalnych wykonawców do obniżenia cen, gdyż 
niewątpliwie jest to bardzo istotną kwestią i bezpo-
średnio przekłada się na wysokość opłat jakie pono-
simy. Obecnie nie planujemy podwyżek cen opłaty 
śmieciowej, wszystko jednak wyjaśni się prawdopo-
dobnie bliżej końca roku. W pozostałych tematach 
dotyczących funkcjonowania gospodarki śmieciowej 
nie poczyniliśmy znaczących zmian uznając, że funk-
cjonują one dobrze – a to co jest dobrą praktyką na-
leży zachować. Nie da się ukryć, że system ewoluuje. 
Szkoda tylko, że prawdopodobnie nie wszystkie jego 
aspekty były przemyślane i skonsultowane z samo-
rządami – gdyby były może kształt przepisów byłby 

nieco inny. Niemniej jednak oczywiście jesteśmy zo-
bligowani, wraz z nowym rokiem, przepisy wdrożyć.
��Jakie wyzwania finansowe czekają Gminę 
w nadchodzącym roku?
Myślę, że jest kilka takich istotnych aspektów 

w planach na 2018 rok. Będzie to na pewno  bu-
dżet rekordowy, bo łącznie z programem 500+ jest 
to blisko pięćdziesiąt dwa miliony złotych. Takiego 
budżetu w historii naszej gminy jeszcze nie było. 
Oczywiście duża jego część to potencjalne wpływy 
z dotacji unijnych – z czego też wypada się cieszyć. 
Niemniej jednak wyzwań w kontekście wydatków 
jest wiele. Pierwszym jest dalszy wzrost nakładów 
na oświatę – jest to dużo ponad trzynaście milionów 
złotych. Reforma wymusza zmiany nie tylko w zakre-
sie dydaktyki i wychowania – na szczeblu samorzą-
dowym oznacza zwiększenie środków na wyposa-
żenie pracowni w odpowiedni sprzęt, dotyczy także 
kwestii wyższego kosztu utrzymania mniejszych ilo-
ściowo klas VII i VIII w terenowych szkołach podsta-
wowych. Drugim wyzwaniem jest zapewnienie wkła-
du finansowego do realizowanych projektów. Należy 
się spodziewać, że ceny asfaltu prawdopodobnie nie 
spadną – chcąc budować nowe drogi musimy prze-
widzieć, że oszczędności – tak jak to było przed 2017 
rokiem – w tym zakresie nie będzie. Również na bie-
żące utrzymanie dróg tłuczniowych zaplanowaliśmy 
w budżecie blisko o połowę większe nakłady. W tym 
roku drogi te naprawiane były kilkakrotnie, dlatego 
też trudno sądzić, że sytuacja może ulec zmianie bio-
rąc pod uwagę coraz większy ruch. Są one nieprzy-
stosowane do ciężkiego sprzętu jaki obecnie wy-
korzystuje się w rolnictwie. Kolejnym wyzwaniem 
jest zapewnienie udziału finansowego w projek-
tach unijnych. Dzięki naszym staraniom i zaangażo-
waniu udało się pozyskać środki na budowę oświe-
tlenia ledowego oraz termomodernizację budynku 
w Zaraszowie. Część projektów jest już zaplanowa-
na (np. budowa targowiska wraz z parkingiem), inne 
– chociażby rewitalizacja miasta, czy budowa infra-
struktury nad zalewem – czekają na, miejmy nadzie-
ję, pozytywną opinię o otrzymaniu dofinansowania. 
Jeśli takową uzyskamy, musimy liczyć się z koniecz-
nością poniesienia – zarówno w przyszłym jak i kolej-
nym roku – znacznych nakładów finansowych. Poza 
wyżej wymienionymi wyzwaniami nie należy zapo-
minać także o tradycyjnej współpracy z samorzą-
dem powiatowym i wojewódzkim  w kwestii dróg. 
Przykład drogi relacji Bychawa – Krzczonów pokazu-
je jak bardzo problem ten może rzutować na budżet, 
gdzie pierwotnie zakładaliśmy udział na poziomie 
czterystu kilkudziesięciu tysięcy złotych – ostatecz-
nie trzeba było wyłożyć ponad milion sto tysięcy zło-
tych. Zawsze musimy liczyć się także z tak zwanym 
czynnikiem nieprzewidywalności, a budżet nie może 
być zwiększany w nieskończoność. Istnieją również 
przepisy, które uniemożliwiają zaciąganie kolejnych 

pożyczek. Co prawda jesteśmy pod tym względem 
samorządem bezpiecznym – mniej więcej tyle ile po-
życzamy, tyle też oddajemy. Posiadanie wkładu wła-
snego do inwestycji jest jednak warunkiem niezbęd-
nym. Niemniej jednak uważam, że warto tego doko-
nywać, gdyż z jednej pożyczonej złotówki potrafimy 
do danego przedsięwzięcia dołożyć nawet siedem, 
czy osiem złotych.
��Przyszły rok będzie dla bychawian ro-
kiem szczególnym. Będziemy świętować 
czterysta osiemdziesięciolecie założenia 
miasta oraz sześćdziesięciolecie przywró-
cenia prawa miejskiego. Czy ma Pan już 
jakieś wizje dotyczące tych wyjątkowych 
obchodów?
No tak, są to piękne rocznice. Szczerze przyznam, 

że celowo nie rozdzielaliśmy tego podwójnego jubi-
leuszu na dwa lata.  Po pierwsze ze względu na ilość 
pracy jaką wykonujemy w ciągu roku w kwestii kul-
tury – mamy nadzieję, że mieszkańcy dostrzegają 
liczne podejmowane na terenie naszej gminy działa-
nia kulturalne . Po drugie – uważamy, że warto po-
łączyć obchody nadania praw miejskich z rocznicą 
ich odzyskania. Mamy także świadomość, że świę-
to to zbiegnie się w czasie ze stuleciem odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W zawiązku z powyż-
szym okazji do uczczenia naszej bychawskiej historii 
będzie wiele. Obecnie trudno jeszcze mówić o kon-
kretnych planach. Niewątpliwie jednak mogę już 
zdradzić, że główne uroczystości poświęcone naszej 
małej ojczyźnie chcemy zorganizować w dniach 16-
17 czerwca 2018 roku. Myślimy, że będzie to termin 
dogodny nie tylko ze względów atmosferycznych, 
ale też trwającego jeszcze roku szkolnego. Liczymy 
na dużą partycypację wielu instytucji oraz ogólno-
społeczną. Pierwszy dzień, sobotę, chcielibyśmy po-
święcić poważniejszym tematom – wspomnieniom, 
refleksji nad historią miasta i regionu oraz nad oso-
bami, które w szczególny sposób tworzyły historię 
Bychawy. Prawdopodobnie tego dnia odbędzie się 
sesja popularno-naukowa. Niedziela przebiegała-
by pod hasłem imprezy plenerowej dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. Planujemy przeprowa-
dzenie konsultacji z przedstawicielami różnego ro-
dzaju instytucji, podczas których będziemy chcieli 
stworzyć scenariusz przyszłorocznego jubileuszu. 
Pamiętajmy, że ten czerwcowy weekend będzie jed-
nym z wielu wydarzeń organizowanych na przestrze-
ni całego 2018 roku.  Wiemy, że mamy bardzo duży 
potencjał, bo przecież w gminie Bychawa nie brakuje 
osób współtworzących jej obywatelski obraz.

rozmawiała Sylwia Paćkowska / Urząd Miejski 
w Bychawie

�� Apel o pomoc 
dla rodziny 
poszkodowanej 
w pożarze 
– ojca samotnie 
wychowującego 
dwójkę dzieci
Pod koniec listopada br. 
jedna z rodzin mieszkających 
w miejscowości Wincentówek 
straciła w pożarze niemal cały 
dobytek.

Spaleniu uległa większa część domu, a to co nie 
spłonęło zostało zalane wodą. W imieniu rodzi-
ny zwracamy się z apelem o pomoc w odbudo-
wie budynku. W chwili obecnej ojciec samotnie 
wychowujący dwójkę dzieci nie ma możliwości 
powrotu do zniszczonego domu. Rodzina jest 
w trudnej sytuacji materialnej. Aktualnie po-
szkodowani w pożarze zamieszkują u rodziny.

W sprawie pomocy rodzinie należy kontak-
tować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Bychawie (tel. 81 566 01 27, 81 566 12 65).
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W gminie Bychawa modernizowane są kolejne 
odcinki dróg

Zakończono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowo-
ści Osowa-Kolonia. Zakres robót obejmował budowę i przebudowę jezdni as-
faltowej o długości 190 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami. Wykonawcą 
robót było Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Lublin. 
Wartość zadania to 108 172,54 zł, w tym dotacja celowa na budowę/moderni-
zację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 60 000,00 zł.

Zakończono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowo-
ści Leśniczówka. Zakres robót obejmował jezdnię asfaltową o długości 95 mb 
z utwardzeniem pobocza i zjazdami. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o.o. Lublin. Wartość zadania to 65 551,96 zł, w tym do-
tacja celowa na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
w wysokości 30 000,00 zł.

Zakończono przebudowę ul. M. Reja w Bychawie. Zakres robót obejmował 
wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 4,5 m i długości ok. 150 mb, pobo-
cze utwardzone kruszywem, zjazdy z kostki betonowej, dostosowanie wysoko-
ściowe urządzeń uzbrojenia terenu (tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i te-
lekomunikacyjnej). Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. Zamość. Wartość zadania to 95 367,83 zł.

Nowe, „cieplejsze” oblicze Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie – pro-
jekt został wybrany do dofinansowania w ramach działania 5.2 „Efektywność 
energetyczna sektora publicznego” z RPO WL na lata 2014-2020 na kwotę 
533 029,93 zł i w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na jego realiza-
cję. Przedsięwzięcie obejmuje ocieplenie ścian i stropodachu; roboty malarskie 
i blacharskie; remont kominów i piwnic; wymianę stolarki, instalacji c.o., pieca 
węglowego na pelet z automatyką; zagospodarowanie terenu. Planowana kwo-
ta zadania to 795 284,93 zł.

By w gminie Bychawa było bezpieczniej – nowe 
chodniki i oświetlenie drogowe

Rozpoczęto budowę chodnika dla pieszych o długości 347 mb przy drodze wo-
jewódzkiej w miejscowości Gałęzów. Wykonano również chodnik długości 104 
mb na ul. 11 Listopada w Bychawie.

Inwestycje w gminie Bychawa

Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświe-
tlenia drogowego w Gminie Bychawa – projekt zo-
stał wybrany do dofinansowania w ramach działa-
nia 5.5 „Promocja niskoemisyjności” z RPO WL na 
lata 2014-2020 na kwotę 1 115 558,02 zł i w najbliż-
szym czasie zostanie podpisana umowa na jego re-
alizację. Przedsięwzięcie obejmuje budowę i moder-
nizację: 1) linii oświetlenia wzdłuż drogi powiato-
wej nr 2269 L Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-
Kolonia, Bychawka Druga-Kolonia o długości 3 km 
i liczbie punktów świetlnych 80 szt.; 2) linii oświe-
tlenia wzdłuż drogi gminnej 107190 L ul. Spokojna 
w Bychawie o długości 0,8 km i liczbie punktów 
świetlnych 20 szt.; 3) linii oświetlenia wzdłuż dro-
gi gminnej 107200 L ul. Armii Krajowej, powiatowej 

2287 L ul. Piłsudskiego oraz powiatowej 2284 L 
ul. Mickiewicza w Bychawie o długości 1,5 km i licz-
bie punktów świetlnych 45 szt.; 4) linii oświetlenia 
wzdłuż drogi powiatowej 2295 L Wola Gałęzowska, 
Wola Gałęzowska-Kolonia, Józwów o długości 4,5 km 
i liczbie punktów świetlnych 110 szt.; 5) linii oświe-
tlenia wzdłuż drogi powiatowej 2304 L Stara Wieś 
Trzecia o długości 1,6 km i liczbie punktów świetlnych 
30 szt. Planowana kwota zadani to 1 605 486,12 zł.

Rozpoczęto pierwszy etap budowy oświetlenia na 
ulicach Piłsudskiego, Mickiewicza i Armii Krajowej 
w Bychawie. Wykonawcą jest ANMAX P.P.H.U. 
M. Młodnicki, Bełżyce. Data zakończenia robót –  
28.12.2017 r. Planowany koszt pierwszego etapu to 
376 591,40 zł.

Modernizacja targowiska
Złożono wniosek o dofinansowanie przebudo-

wy istniejącego targowiska miejskiego w Bychawie 
przeznaczonego na promocję lokalnych produktów 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w two-
rzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kul-
tury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW 
na lata 2014-2020 na kwotę 999 999,00 zł. Projekt 
obejmuje utwardzenie placu targowego przy ulicach 
Lubelskiej i S. Batorego wraz z częściowym jego za-
daszeniem, budowę budynku sanitarno-higienicz-
nego, zadaszenie schodów, utwardzenie parkin-
gu przy ul. Podwale. Planowana kwota zadania to 
1 571 585,72 zł.

Bychawa zyskała nowe roślinne 
oblicze

Z końcem października zakończono realizację 
zadania pn. „Urządzenie zieleni miejskiej w mie-
ście Bychawa” przeprowadzonego przy współpra-
cy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Zadanie zakładało wykona-
nie nasadzeń uzupełniających w pasie zieleni przy 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego, zabiegi pielęgnacyjne 
drzew w parku miejskim przy ul. Armii Krajowej, 
kontynuację prac związanych z nasadzeniami ro-
ślin w otoczeniu Urzędu Miejskiego w Bychawie. 
Całkowity koszt zadania 7 885,68 zł z czego 3 942,84 
zł stanowi dotację WFOŚiGW w Lublinie.

„Aleja Kasztanowa” w Zaraszowie 
ma szansę na nową aranżację 
terenu

W listopadzie został złożony wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania pod 
nazwą „Aranżacja terenu nieruchomości położonej 
w miejscowości Zaraszów Gmina Bychawa numer 
ewidencyjny działki 152”. Zakłada ono wykonanie 
zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych istniejącego 
drzewostanu – głównie kasztanowców. Planowane 
jest również odnowienie istniejącego drzewostanu 
i wykonanie nowych nasadzeń, co znacznie podnie-
sie walory estetyczne miejsca, z którego korzysta-
ją mieszkańcy Zaraszowa. Aktualnie obszar ten jest 
niedopracowany, a pokrywająca go szata roślinna 
znacznie zubożała pod względem gatunkowym i jest 
mało atrakcyjna.

�� Profilaktyka uzależnień – dlaczego właśnie tenis stołowy (ping-pong)?
Tenis stołowy to sport, którego reguły nie się skomplikowane. Może być ak-
tywną formą spędzania wolnego czasu, wspaniałym pomysłem na integrację 
lokalnego środowiska – ale co najważniejsze gra w tzw. ping-ponga niesie ze 
sobą wiele korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia – w przypadku dzieci 
wspiera prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny.

Z chęci promocji aktywnego stylu życia, a przede wszystkim skutecznej for-
my profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym wśród 
mieszkańców naszej gminy zrodził się pomysł zakupu stołów do tenisa stołowe-
go. Za rakietkę będą mogli chwycić mieszkańcy:
�» Kosarzewa Dolnego-Kolonii – Centrum Kultury Wiejskiej

�» Bychawki Drugiej – Centrum Kultury Wiejskiej i Szkoła Podstawowa

�» Bychawki Pierwszej – Centrum Kultury Wiejskiej

�» Woli Dużej – Centrum Kultury Wiejskiej

�» Starej Wsi Drugiej – Szkoła Podstawowa

�» Bychawy – Szkoła Podstawowa.

Mieszkańcy Olszowca, Gałęzowa oraz Starej Wsi Pierwszej wybrali stoły do 
„piłkarzyków”.

CKW Kosarzew dolny-Kolonia. Jeden z 7 stołów do 
tenisa jakie przekazano mieszkańcom gminy.
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13 grudnia br. zakończono modernizację 
odcinka drogi relacji Bychawa – Krzczonów 
leżącego w granicach administracyjnych gminy 
Bychawa. Koszt dofinansowania z budżetu 
Gminy Bychawa to 1 108 063,06 zł.

ul. M. Reja
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�� Gminny Konkurs 
Ekologiczny „Natura 
wokół nas”

Gmina Bychawa przy współpracy ze Szkołą 
Podstawową w Bychawie, Szkołą Podstawową 
im. K. Koźmiana w Bychawce, Szkołą Podstawową 
im. F. Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, Szkołą Podstawową 
im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Szkołą 
Podstawową w Zaraszowie, prasą lokalną „Głos Ziemi 
Bychawskiej” przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
na podstawie umowy zawartej w dniu 4 października 
2017 r. nr 388/2017/D/EE) w 2017 r. zrealizowała zada-
nie z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Natura 
wokół nas”.

W ramach projektu przeprowadzony został konkurs 
wiedzy ekologicznej pn. „Natura i ja”. Jego uczestnika-
mi byli uczniowie szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Bychawa. Uczniowie, którzy wykazali się najwięk-
szą wiedzą z zakresu ekologii, mieli okazję w ramach 
zajęć edukacyjnych zwiedzić wraz z przewodnikiem 
Roztoczański Park Narodowy. W ramach warsztatów 
laureaci zwiedzili wystawę pod nazwą „W krainie jo-
dły, buka i tarpana” oraz przeszli ścieżkę poznawczą 
„Ścieżka na Bukową Górę”. 

Działania prowadzone w ramach konkursu przyczy-
niły się podniesienia świadomości ekologicznej nie tyl-
ko u dzieci i młodzieży szkolnej, ale również ich rodzi-
ców i opiekunów. 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym za 
współpracę przy realizacji tego projektu.

Agnieszka Grabarska / Urząd Miejski w Bychawie

Całkowity koszt zadania to 7 000,00 zł z czego 
3 500,00 zł stanowi dotację WFOŚiGW w Lublinie.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• odkręcone i zgniecione plastikowe 
butelki po napojach

• nakrętki, o ile nie zbieramy 
ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych

• czyste plastikowe opakowania po 
produktach spożywczych

• opakowania wielomateriałowe (np. 
kartony po mleku i sokach)

• opakowania po środkach czystości 
(np. proszkach do prania, po 
płynach do mycia naczyń, 
popłynach do pukania tkanin), 
kosmetykach (np. szamponach, 
paście do zębów) itp.

• plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie

• aluminiowe puszki po napojach 
i sokach

• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

• butelek i pojemników 
z zawartością

• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych 

artykułów medycznych
• opakowań po olejach 

silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach 

i lakierach
• zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD
• opakowań po opryskach
• worków po nawozach 

PAPIER
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• opakowania z papieru, karton, 
tekturę (także falistą)

• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, 

zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

• ręczników papierowych 
i zużytych chusteczek 
higienicznych

• papieru lakierowanego 
i powleczonego folią

• papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego

• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po 

nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych

• tapet
• pieluch jednorazowych i innych 

materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych 

opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych

• ubrań

SZKŁO

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• Butelki i słoiki po napojach 
i żywności (w tym butelki po 
napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych)

• Szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie są 
wykonane z trwale połączonych 
kilku surowców)

• Ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu, kryształów

• Szkła okularowego
• Szkła żaroodpornego
• Zniczy
• Żarówek i świetlówek
• Reflektorów
• Opakowań po lekach, 

rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych

• Luster
• Szyb okiennych i zbrojonych
• Monitorów i lamp telewizyjnych
• Termometrów i strzykawek

ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADOWALNE
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• odpadki warzywne i owocowe 
(w tym obierki itp.)

• resztki jedzenia

• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych 

MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych 

(w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika zielonego z napisem „Odpady zmieszane” lub pojemnika 
czarnego z napisem „Odpady zmieszane” należy wrzucać wszystko to, 
czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych.

MEtAlE 

I tWoRZYWA 

SZtuCZNE

pApIER

SZKŁo

odpAdY 

BIodEGRAdoWAlNE

odpAdY 

ZMIESZANE

Nowe kolory 
pojemników 
i worków na 
odpady

Nowe zasady segregowania odpadów w 2018 roku

Głos Ziemi Bychawskiej  |  grudzień 2017 nr 8 (288)Głos Ziemi Bychawskiej  |  grudzień 2017 nr 8 (288) 98



samorządsamorząd

�� W sobotę 11 listopada 
br. wszyscy Polacy, 
w tym oczywiście 
także mieszkańcy 
naszej gminy wzięli 
udział w obchodach 
Narodowego Święta 
Niepodległości.

Tradycyjnie już uroczystość rozpoczął przemarsz 
bychawian zgromadzonych przy Zespole Szkół 
im. ks. A. Kwiatkowskiego do kościoła parafial-
nego w Bychawie. Mieszkańcom dumnie kroczą-
cym główną ulicą Bychawy, trzymającym w dło-
niach biało-czerwone chorągiewki przygotowa-
ne przez Samorząd Uczniowski „Kwiatka”, towa-
rzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Henryczki. 
Podniosłość tego wyjątkowego dnia podkreślił po-
ruszający występ uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (przygotowany przez nauczycie-
li: Amelię Multan, Krzysztofa Mendykowskiego, 
Agnieszkę Daśko i Zbigniewa Milanowskiego), któ-
ry poprzedził mszę świętą w intencji Ojczyzny. 
Ks. Łukasz Nizio wygłosił kazanie – rozpoczął je sło-
wami wiersza poetki ludowej Cecylii Korban:

Biało-czerwony sztandar powiewa
A nad nim orzeł srebrzysty lśni –
Tu moje miejsce na tej ziemi,
Gdzie słowo Polska wspaniale brzmi.
Ziemio ojczysta, tyleś przeżyła,
Byłaś ty mokra od krwi i łez –
Byłaś i jesteś dla mnie kochana,
Tu moje miejsce na ziemi jest.

�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane ze sprawozdania 
burmistrza Bychawy  
od 25 października  
do 9 grudnia 2017 roku.

�» 25 października 2017 r. – pożegnanie – wraz z kie-
rownictwem oraz pracownikami – pracownika urzę-
du, który odszedł na emeryturę;

�» 27 października 2017 r. – spotkanie z prezesem firmy 
Ekoland w sprawach istniejącego systemu odbie-
rania odpadów komunalnych i regulaminu utrzy-
mania czystości na terenie gminy Bychawa oraz 
planowanych zmian w przedmiotowym regulami-
nie; uczestniczenie w Konwencie Samorządowców 
Województwa Lubelskiego pt. „Rewitalizacja. 
Finansowanie realizacji zadań publicznych” do-
tyczącym zasad i możliwości realizacji przedsię-
wzięć z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich 
i wiejskich przy udziale środków Unii Europejskiej 
oraz przy wykorzystaniu modelu partnerstwa 
publiczno-prywatnego;

�» 31 października 2017 r. – Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lublinie 

przeprowadził w Urzędzie kontrolę dotyczącą pro-
jektu pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 107230L” 
Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów; spotka-
nie z prezesem Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego oraz przedstawicielami firmy Ekoland 
w celu omówienia projektowanych zmian w syste-
mie odbierania odpadów komunalnych i regulaminu 
utrzymania czystości na terenie gminy Bychawa;

�» 7 października 2017 r. – uczestniczenie w spotka-
niu dla mieszkańców z ekspertami ZUS dotyczącym 
obniżenia wieku emerytalnego i zasad przechodze-
nia na emeryturę; odbycie spotkania organizacyjne-
go dotyczącego tegorocznych gminnych obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada;

�» 10 listopada 2017 r. – wzięcie udziału w uroczystości 
otwarcia nowych obiektów sportowych takich jak: 
siłownia na powietrzu oraz kort tenisowy w Zespole 
Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie; 

�» 11 listopada 2017 r. – uczestniczenie w gminnych ob-
chodach Narodowego Święta Niepodległości;

�» 14 listopada 2017 r. – udział w posiedzeniu 
Burmistrza, na którym przyjęto projekty uchwał na 
dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Bychawie, w nastę-
pujących sprawach:

�� uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2018,
�� przedłużenia czasu obowiązywania dotychczaso-
wych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy 
Bychawa, 
�� uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Bychawa,
�� określenia szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów,
�� zmian wieloletniej prognozy finansowej,
�� zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
�» zapoznanie się z oceną realizacji inwestycji gminnych 

zadań oświatowych;

�» 15 listopada 2017 r. – uczestniczenie w konferencji, 
w Warszawie, pt. „Zarządzanie kryzysowe – komuni-
kacja i kooperacja służb”;

�» 17 listopada 2017 r. – wzięcie udziału, wspólnie z od-
powiedzialnymi pracownikami, w szkoleniu obron-
nym dotyczącym ćwiczeń „Powiat 2017”;

Świętowaliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości

�»  22 listopada 2017 r. – spotkanie z dyrektorem 
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w spra-
wie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego 
i współpracy w zakresie obowiązków związanych 
z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych tzw. RODO;

�» w terminie od 30 października do 14 listopada 
2017  r. odbyły się zebrania sołeckie, które dotyczyły 
działań samorządu terytorialnego w roku bieżącym 
i zamierzeń na rok 2018;

�» 24 listopada 2017 r. – uczestniczenie w konferencji 
pt. „Krajobraz mojego miasta” zorganizowanej przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa i Lubelski Urząd 
Wojewódzki; wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu 
Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych dotyczącym spraw bieżących i planowa-
nych zakupów na rok 2018;

�» 28 listopada 2017 r. – uczestniczenie w posiedzeniu 
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie; spotka-
nie z kierownictwem Ośrodka Pomocy Społecznej 
w związku z programem udzielenia pomocy 

mieszkańcowi naszej gminy poszkodowanemu w wy-
niku pożaru; 

�» 29 listopada 2017 r. – odbycie wizji lokalnej w miej-
scowości w której miał miejsce pożar budynku 
mieszkalnego; spotkanie z przedstawicielem firmy 
Archform – Technology w celu opracowania gminnej 
ewidencji zagospodarowania zabytków; spotkanie 
z prezesem firmy Ekoland w sprawie realizacji umo-
wy na odbiór śmieci;

�» 30 listopada 2017 r. – wzięcie udziału w spotkaniu 
Rady Seniorów na którym przedstawione zostały 
główne założenia projektu budżetu dotyczące wy-
datków planowanych inwestycji, a także rozważe-
nie możliwości realizacji programu „SENIOR PLUS” 
w gminie Bychawa; 

�» 2 grudnia 2017 r. –uczestniczenie, wraz z dele-
gacją sołtysów i radnych, w Centralnych Targach 
Rolniczych w Nadarzynie; 

�» 4 grudnia 2017 r. – spotkanie z prezesem 
Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz 
przedstawicielami firmy Ekoland w celu omówie-
nia dalszej realizacji umowy na odbiór odpadów 
komunalnych w gminie Bychawa; uczestniczenie 

w spotkaniu z dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Bychawie oraz przewodniczącą Bychawskiego 
Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej 
dotyczącym dalszej współpracy Francuskiej La 
Chapelle-sur-Erdre i uczniów Szkoły Podstawowej 
w Bychawie; 

�» 5 grudnia 2017 r. – wzięcie udziału w spotkaniu 
dotyczącym stanu realizacji projektów współfi-
nansowanych ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego w ramach działań wdrażanych przez 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego; 

�» 7 grudnia 2017 r. – uczestniczenie w gali podsu-
mowującej konkurs „Rolnik Lubelszczyzny 2017” 
podczas której mieszkaniec naszej gminy – Dariusz 
Buczek został laureatem konkursu w kategorii „pro-
dukcja zwierzęca”; udział w spotkaniu promocyjnym 
z mieszkańcami gminy Bychawa dotyczącym monta-
żu kotłów opalanych biomasą; 

�» 9 grudnia 2017 r. – wzięcie udziału w Kongresie 
Sołtysów w Lubelskim Centrum Konferencyjnym 
w Lublinie.

Po mszy w rytmie patriotycznych melodii, w pro-
mieniach jesiennego słońca, wyruszono pod pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam po odśpiewaniu 
hymnu oraz podniesieniu flagi państwowej głos za-
brał burmistrz Bychawy Janusz Urban, który pod-
kreślił dziejowe znaczenie odzyskania niepodległo-
ści. Wieńce pod pomnikiem złożyli przedstawiciele 
władz samorządowych, zakładów pracy, organizacji 
społecznych, szkół, policji, straży pożarnej i partii 

politycznych. Na koniec burmistrz Bychawy podzię-
kował wszystkim osobom zaangażowanym w orga-
nizację obchodów oraz mieszkańcom za przybycie 
i wspólne upamiętnienie tej niezmiernie ważnej dla 
Polaków rocznicy. Nie zabrakło także zaproszenia na 
spotkanie w kawiarni artystycznej „Złota Lira”. Osoby 
ceniące sobie doznania artystyczne miały tego dnia 
także, możliwość spędzenia popołudnia z pieśnią pa-
triotyczną w Bychawskim Centrum Kultury.

Sylwia Paćkowska / Urząd Miejski w Bychawie

�� Siatkarskie Święto 
Niepodległości

Jak co roku 11. listopada miłośnicy siatków-
ki spotykają się, dzięki życzliwości dyrekto-
ra Henryka Dudziaka w Zespole Szkół im. ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego, by na sportowo 
uczcić to narodowe święto. Po sześciu godzi-
nach, momentami bardzo zaciętych i stoją-
cych na niezłym amatorskim poziomie zmaga-
niach wyłoniliśmy zwycięzcę. Została nim eki-
pa Rondo Wysokie, która w pełni zasłużenie 
pokonała wszystkie drużyny (uzyskując wynik 
2:0). Kolejne miejsca: 2. Resorty, 3. Granit, 4. ZS 
Kwiatek. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Bychawy. Gratuluję wszyst-
kim drużynom walki i zaangażowania. Dziękuję 
również sędziom zawodów – Piotrkowi Skórce 
i Mirkowi Gutkowi. Mam nadzieję – do zobacze-
nie za rok.

Jarosław Pawłowski
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samorządsamorząd

�» Oliwia Asyngier z kl. VII ze Szkoły Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce (nauczyciel 
Anna Bartnik)

�» Oliwia i Nikodem Kotuła z Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, oddział 
przedszkolny (grupa „Motylki”, nauczyciel Joanna 
Łukasik-Tworek)

�» Zuzanna Jargiło z kl. I ze Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, 
(nauczyciel Monika Korpysa)

�» Ewelina Kurdziel z kl. III ze Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej 
(nauczyciel Renata Wawrzyńczyk-Smerdel)

�» Przemek Goch z kl. V ze Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej 
(nauczyciel Beata Kulesza)

�» Maciej Rozwałka z kl. VI ze Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej 
(nauczyciel Beata Kulesza)

�» Adam Wawrzykowski (lat 4) ze Szkoły Podstawowej 
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, oddział 
przedszkolny (nauczyciel Barbara Jagiełło)

�» Marysia Powęzka z kl. I ze Szkoły Podstawowej 
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 
(nauczyciel Halina Powęzka)

�» Paulina Bień z kl. V ze Szkoły Podstawowej im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

�» Bartosz Moskal z kl. VI ze Szkoły Podstawowej 
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 
(nauczyciel Agnieszka Daśko)

�» Aleksandra Budzyńska z kl. VII ze Szkoły 
Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej (nauczyciel Agnieszka Daśko)

�» Kacper Winiarczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie, oddział przedszkolny (grupa „Rybki”, 
nauczyciel Anna Sadowska)

�» Adrian Bartosiewicz z kl. III ze Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie (nauczyciel Elżbieta Krasoń)

�» Kinga Sadowska z kl. V ze Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie (nauczyciel Jolanta Flis)

�» Mateusz Kata z kl. VI ze Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie (nauczyciel Jolanta Flis)

�» Barbara Sprawka z kl. VII ze Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie (nauczyciel Jolanta Flis)

�» Yelizaveta Novikova z kl. II a LO z Zespołu Szkół 
im. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 
(nauczyciel Leszek Asyngier)

�� Komisja konkursowa 
obejrzała wszystkie 
piękne kartki, po 
czym dokonała 
wyboru. Główną 
nagrodę, w XXIII edycji 
konkursu plastycznego 
na projekt świątecznej 
kartki pocztowej 
gminy Bychawa BOŻE 
NARODZENIE 2017, 
zdobyła uczennica kl. V 
c Szkoły Podstawowej 
w Bychawie – Klaudia 
Migryt.

Projekt Klaudii trafił z bożonarodzeniowymi życze-
niami od burmistrza Bychawy do wielu instytucji 
w gminie, kraju i za granicą.

Komisja przyznała również czterdzieści wy-
różnień. Wszyscy laureaci, podczas uroczystego 
wręczenia nagród otrzymali dyplomy i upominki 
promocyjne.

Wszystkim uczestnikom konkursu burmistrz 
Bychawy składa serdeczne podziękowania za 
udział. Dziękuje również dyrektorom, nauczycielom 
i rodzicom za popularyzację konkursu.

Wyróżnienia:
�» Zuzanna Młynarska (lat 3) z Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Bychawie (grupa „Myszki”, 
nauczyciel Agnieszka Sobaszek)

�» Kacper Pietrzak (lat 5) z Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie (grupa „Krasnale”, 
nauczyciel Marzena Różycka)

�» Alicja Gontarz (lat 5) z Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie (grupa „Słoneczka”, nauczyciel 
Gabriela Flis)

�» Katarzyna Frączek (lat 6) z Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie (grupa „Tygryski”, 
nauczyciel Beata Pawełczak)

�» Michał Milanowski z kl. I b ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Bożena Warda)

�» Zuzanna Jabłońska z kl. I. d ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Sławomira Wrzesińska)

�» Natalia Korba z kl. II b ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Małgorzata Rapa)

�» Julia Krawczyk z kl. II c ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Anna Rymarz)

�» Julia Baczewska z kl. III a ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Małgorzata Grabczyńska)

�» Oliwia Uniłowska z kl. III b ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie ( nauczyciel Jolanta Stoczkowska)

�» Basia Lipka z kl. IV b ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski)

�» Alan Janik z kl. IV c ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski) 

�» Paulina Sprawka z kl. V a ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski) 

�» Julia Kosior z kl. V b ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski)

�» Michał Szmit z kl. VI a ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski)

�» Adrian Dziadosz z kl. VI b ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski)

�» Jakub Małocha z kl. VII c ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (nauczyciel Krzysztof Mendykowski)

�» Emilia Tanikowska z kl. II b ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, oddział gimnazjalny (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

�» Tomasz Stanicki z kl. III c ze Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, oddział gimnazjalny (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

�» Maja Chmielowiec ze Szkoły Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, oddział przed-
szkolny (nauczyciel Krystyna Jagiełło)

�» Zuzanna Grela z kl. I ze Szkoły Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce (nauczyciel 
Jolanta Maksim)

�» Marysia Bartnik z kl. III ze Szkoły Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce (nauczyciel 
Beata Chmielowiec)

�» Natalia Frączek z kl. V ze Szkoły Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce (nauczyciel 
Anna Bartnik)

Kolejny rekord pobity! W XXIII edycji konkursu wzięło udział aż 557 prac!

Podpisane prace do obejrzenia 
na www.bychawa.pl
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mieszkańcymieszkańcy
Dariusz Buczek srebrnym Rolnikiem Lubelszczyzny 2017�� O polsko-

francuskich planach 
wymiany uczniów 
i rodzin – video 
konferencja
5 grudnia 2017 r. w Bychawskim 
Centrum Kultury odbyła 
się video konferencja, 
w której uczestniczyli 
przedstawiciele Bychawskiego 
Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej, dyrekcja 
Szkoły Podstawowej w Bychawie 
oraz przedstawiciele gimnazjum 
z miasta partnerskiego 
La Chapelle-sur-Erdre.

Stronę francuską reprezentowali Eric Nozay radny 
do spraw współpracy międzynarodowej, nauczy-
ciele Collège Le Grand Beauregard oraz w roli tłu-
macza i przedstawiciela Komitetu Zbliźniaczenia 
La Chapelle-sur-Erdre i Bychawy Jolanta Brisset.

Polską stronę reprezentowały Małgorzata 
Tudrujek dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie, 
Justyna Pawlik wicedyrektor, w roli tłuma-
cza Małgorzata Kukiełka-Sadło, Beata Kot pre-
zes Bychawskiego Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej, Jadwiga Grzesiak zastępca pre-
zesa BSWM oraz Marek Matysek przedstawiciel 
Gminy Bychawa.

Podczas półtoragodzinnego dialogu rozstrzy-
gnięto skomplikowaną sprawę wyjazdu młodzieży 
ze szkoły podstawowej do francuskich przyjaciół. 
Reforma oświaty zaburzyła dotychczasowy tok wy-
miany uczniów w podobnym wieku, którego płyn-
na realizacja będzie możliwa dopiero od 2020 roku. 
Francuzi zaproponowali dziesięciu bychawskim gim-
nazjalistom, którzy przyjęli kolegów, rewizytę na po-
czątku lipca 2018 roku. 

Poruszono również temat wymiany rodzin. 
Zaplanowano wyjazd osiemnastu bychawian – rów-
nież  w tym samym terminie. Tematem przewod-
nim wymiany ma być „Europejski Rok Dziedzictwa 
Kulturowego” promujący lokalne zwyczaje i dawne 
tradycje gminy Bychawa.

Jadwiga Grzesiak

�� OSM Bychawa zdobywa rynki 
krajowe i zagraniczne

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie to zakład mleczarski 
z dziewięćdziesięcioletnią tradycją produkcji nabiału – jeden z najwięk-
szych pracodawców w naszym regionie. Historia produkcji pokazuje z jaką 
pasją serowarzy bychawscy potrafią tworzyć niesamowitej jakości trady-
cyjne sery twarogowe, a maślarze niepowtarzalny smak i aromat  masełka 
tradycyjnego. Jakość tych produktów wielokrotnie była doceniana przez 
klientów i konsumentów podczas licznych targów spożywczych i pokazów 
kulinarnych w regionie i w Polsce. Ostatnio nasze lokalne masło osełka 
z Bychawy otrzymało tytuł „Najlepszy Smak Lubelszczyzny 2017”.

Dzień dzisiejszy dyktuje Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie 
nowe wyzwania. Wraz z rozwojem rynku i potrzebami konsumenckimi, 
chcą pokazać swój nowy wizerunek – realizują to poprzez wprowadza-
nie na krajowy i zagraniczny rynek nabiałowy nowych produktów, któ-
re wychodzą naprzeciw potrzebom konsumenckim i zmianom w trendach 
żywieniowych.

sp

Wszystkim naszym konsumentom życzymy Zdrowych i Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia. Niech Boże Dziecię przyniesie do Waszych Domów – 
Pokój i Radość a atmosfera ciepła rodzinnego zagości w waszych domach.

Członkowie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie

�� 7 grudnia br. podczas 
Targów Sadowniczych 
Best Berries 
w Lublinie odbyło się 
uroczyste wręczenie 
nagród laureatom 
konkursu „Rolnik 
Lubelszczyzny 2017”. 
Niezmiernie miło 
nam poinformować, 
że mieszkaniec naszej 
gminy – Dariusz 
Buczek zajął drugie 
miejsce w konkursie, 
w kategorii „produkcja 
zwierzęca”. 

Osiągnięcie to niewątpliwie dowodzi, że w okoli-
cach Bychawy nie brakuje utalentowanych, przed-
siębiorczych gospodarzy prowadzących swoją 

działalność z pasją, nielękających się wyzwań sta-
wianych przez nowoczesne rolnictwo.

Rozmowa z laureatem – Dariuszem Buczkiem tuż 
po ogłoszeniu wyników konkursu.
��Gratuluję zdobycia drugiego miejsca w kon-
kursie. Jak się Pan czuje teraz – tuż po 

ogłoszeniu wyników konkursu, z takim 
osiągnięciem?
Czuję się niesamowicie zadowolony i szczęśli-

wy, nie spodziewałem się tak wysokiej oceny mo-
jego gospodarstwa. Trzeba powiedzieć, że to nie 
tylko moja zasługa – tylko zasługa całej rodziny 
oraz współpracujących firm. Moim zdaniem jest to 

ogromny sukces – drugie miejsce – absolutnie nie 
spodziewałem się, że właśnie moje gospodarstwo 
tak wysoko uplasuje się w tak mocno obsadzonym 
konkursie.
��Ma Pan jakieś nowe plany dotyczące gospo-
darstwa – najbliższe, a może dalekosiężne?
Gospodarstwo to nie tylko miejsce pracy, wiado-

mo to nie jest miejsce gdzie się przychodzi od go-
dziny 8.00 do 15.00 i wraca do domu. To jest nasz 
dom rodzinny, to jest nasze miejsce wspomnień, 
nasze dzieciństwo, lata młodzieńcze, pierwsza mi-
łość i inne historie – które nierzadko wyciskają łzy 
z oczu, to jest miejsce pracy i wylanego potu na-
szych rodziców. Plany… – no na pewno chciałbym 
wszystko co moi rodzice przekazali mnie, przekazać 
swoim dzieciom – żeby im przekazać tę miłość do 
tego gospodarstwa, do tej ziemi, do tej działalności 
rolniczej, żeby tak jak ja lubili zwierzęta, rozumie-
li je. Także chciałbym przekazać tę miłość swoim 
dzieciom i to są moje plany. Oczywiście cały czas 
chciałbym tę pracę rozwijać, sprawiać żeby była ła-
twiejsza, lżejsza, mniej uciążliwa, bardziej pozwala-
ła na takie wyluzowanie się i czasami odstresowa-
nie, wyjście gdzieś poza, na inne sposoby spędzania 

czasu – nie koniecznie tylko w gospodarstwie jak 
robili to moi rodzice i ja też.
��Może ma Pan pewne wskazówki dla począt-
kujących rolników, którymi powinni się kie-
rować, by osiągać takie rezultaty?
Przede wszystkim trzeba mieć zamiłowanie do 

tego, trzeba mieć pasję. Wskazówka – no na pew-
no – jak coś się zacznie robić to nie należy szybko 
się zrażać, że pierwsze niepowodzenia, czy drugie, 
czy następne gdy coś nie wyjdzie, coś się nie uda to 
nie należy tego rozwijać do rozmiarów tragedii i po 
prostu iść dalej swoją drogą. Moja mama zawsze 
mówiła, że jak kamień w miejscu leży to mchem ob-
rośnie, a jak się toczy to nic z niego nie zostanie – to 
jest taka kwintesencja. Trzeba jednak robić to co się 
robi jeśli się to lubi i wytrwale dążyć do tego, żeby 
to osiągnąć i na pewno się uda.

rozmawiała Sylwia Paćkowska / Urząd Miejski 
w Bychawie

�� Pojedynek nad wodą
Jesienne słońce parło 
już ku zachodowi, gdy na 
brzegu Zalewu Podzamcze 
stanęli w szranki bychawscy 
samorządowcy.

W promieniach odbitych od tafli wody lśniły „kije”, 
a rynsztunek uzupełniały siatki, puszki i stołki. 
Wśród walczących dało się zauważyć: burmistrza 
Bychawy, radnego Rady Powiatu w Lublinie, rad-
nych Rady Miejskiej w Bychawie i sołtysa. Szybko 
zapadający zmierzch zmuszał do pośpiechu, walka 
rozegrała się więc w 60 minut. Od tej chwili gdy pa-
dła komenda: „Kije do wody!” sprawy toczyły się 
według znanego bywalcom takich eventów scena-
riusza. Nad wodą zaległa cisza, przerywana plaśnię-
ciami zanęty. Przynęta jak to przynęta, próbowa-
ła się ulotnić z miejca zdarzenia. Poluzowane żył-
ki plątały się na lądzie, gdy tylko asystujący sędzia 
odwrócił głowę (zgodnie z odwiecznym prawem 
Murphy’ego Każde urządzenie techniczne działa po-
prawnie tylko w obecności wykwalifikowanego per-
sonelu naprawczego). Słońce natarczywie oślepia-
ło, a wiatr – jak w przysłowiu – wiał zawodnikom 

w oczy.  Łowiecka gorączka wzrastała wraz z kur-
czeniem się zakładanego limitu czasowego. W pew-
nej chwili z grona sędziów dało się słyszeć: „Kije 
z wody!”.  Gdy opadł bitewny kurz i komisja sę-
dziowska zważyła siatki zawodników, duch rywali-
zacji odpłynął w siną dal i wszyscy zgodnie zasiedli 
do grilla.

Radosną atmosferę „wędkarskich opowieści” 
zmąciło dopiero oświadczenie Komisji sędziowskiej, 
że wszyscy się na podium się nie zmieszczą. Na za-
wodników podziałało to jak kubeł zimnej wody! 
Ostatecznie z medalami odjechali: radny Rady 
Powiatu w Lublinie – Piotr Gęba oraz radni Rady 
Miejskiej w Bychawie – Janusz Lipiec i Mirosław 
Malec. Na pudle stanęła pełna reprezentacja samo-
rządowców – burmistrz, radny i sołtys. Najwięcej 
ryb w siatce miał, jak przystało na gospodarza gmi-
ny – burmistrz Bychawy Janusz Urban. Puchar za 
miejce drugie padł łupem radnego – Artura Płazy, 
a z trzeciego miejsca cieszył się sołtys Wandzina – 
Mirosław Grzesiak. Ten ostatni nie ukrywał, że na 
poważnie przygotowywał się do zawodów, m. in. 
studiował dostępne poradniki dotyczące wędkar-
stwa. W ocenie sędziów tylko świecące w oczy 

słońce (wyjątowo upodobało sobie okulary naszego bohatera) pozbawiło 
laurów zwycięzcy dzielnego sołtysa.

I Samorządowy Puchar Bychawy w Wędkarstwie Spławikowym prze-
szedł do historii. Dziękujemy oragnizatorom – członkom Zarządu Koła PZW 
Bychawa: W. Pilipczukowi, R. Janczakowi, S. Jackowskiemu, R. Orszulskiemu 
i W. Kotowi za wzorowe przygotowanie zawodów. Zwycięzcom gratuluje-
my, pokonanych zachęcamy do treningów na Zalewie Podzamcze. W nie-
dzielę pierwszego października (cytując klasyka) narodziła się nowa świecka 
tradycja.

Artur Płaza
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od lewej Antoni Skrabucha, Magdalena 
Kostruba, Janusz urban, Regina Buczek, 
dariusz Buczek, paweł pikula
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�� O powstaniu Domu 
Pomocy Społecznej 
w Starej Wsi 
Pierwszej opowiada 
pomysłodawczyni 
i realizatorka 
przedsięwzięcia – 
Aleksandra Drozd.

��Skąd taki pomysł, by w Starej Wsi Pierwszej 
otworzyć dom pomocy społecznej?

Może to zabrzmi dziwnie, 
ale jest to mój pomysł 
z dzieciństwa. Lubiłam 
spędzać czas z osobami 
starszymi, interesowa-
łam się historią. Od za-
wsze angażowałam się 

w pomoc osobom starszym w różnego rodzaju sto-
warzyszeniach, udzielałam się jako wolontariusz 
i już wtedy dostrzegłam potrzebę utworzenia 
domu pomocy, ale nigdy nie sądziłam, że los da mi 
taką możliwość. Jakiś czas temu poznałam pana 
Tadeusza Mysłowskiego, który próbował kiedyś tę 
inwestycję zrealizować – niestety z pewnych for-
malnych powodów nie zdołał tego dokonać. Udało 
mi się odkupić nieruchomość już z projektem bu-
dowlanym – przez to dopełnienie formalności zaję-
ło mniej czasu.

Nasz dom pomocy społecznej tworzymy w bu-
dynku po dawnej szkole podstawowej, właśnie 
w miejscowości Stara Wieś Pierwsza. Budynek zo-
stanie rozbudowany, prace planujemy zakończyć 

do końca 2018 roku. Powstanie tam innowacyjna 
pracownia diagnostyczna-terapeutyczna. Nasi pod-
opieczni będą mieli dostęp między innymi do kom-
pleksowej rehabilitacji i fizjoterapii. Będziemy po-
siadać urządzenie do stabilizacji układu centralne-
go – jest to świetne rozwiązanie dla osób z deficyta-
mi ruchowymi, czy sparaliżowanych z niedowłada-
mi – oraz urządzenie do ćwiczenia pamięci, terapii 
ręki, kończyn górnych i dolnych po urazach, wanny 
wirowe do hydroterapii, urządzenie do EKG i aparat 
do magneterapii. W budynku znajdować będzie się 
sauna sucha i na podczerwień – dla osób, które ze 
względu na problemy z sercem nie mogą korzystać 
z klasycznej. Obiekt będzie dostosowany zarówno 
do potrzeb osób leżących, jak i aktywnych, które 
chcą funkcjonować w dobrych warunkach, mają-
cych oczekiwania od świata. Planujemy utworzenie 
czterdziestu pięciu miejsc, w większości są to po-
koje jedno- oraz dwuosobowe – każdy w pełni wy-
posażony, z toaletą. W domu pomocy będzie także 

Nowa inwestycja – nowe miejsca pracy

kaplica, sala do ćwiczeń, piękne tarasy widokowe 
oraz dobrze wyposażona kuchnia – każdy pensjona-
riusz będzie miał dostosowaną do swoich potrzeb, 
składającą się z pięciu posiłków dietę. Nasz ośrodek 
z założenia ma być miejscem kameralnym o wa-
runkach zbliżonych do domowych. Chcemy współ-
pracować z różnego rodzaju stowarzyszeniami i in-
stytucjami lokalnymi na przykład z Bychawskim 
Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Bychawie organizując między 
innymi spotkania integracyjne, terapie zajęciowe, 
koncerty. Zamierzamy korzystać z lokalnych piekar-
ni oraz produktów pochodzących od miejscowych 
rolników. Chcemy czerpać z tego co mamy wokół. 
Już nawet poznaliśmy sąsiadów – są to naprawdę 
wspaniali ludzie. Myślę, że w marcu 2019 roku bę-
dziemy mogli dokonać oficjalnego otwarcia. Naszą 
grupą docelową są osoby starsze, ale także niepeł-
nosprawne, potrzebujące opieki, czy osoby po za-
biegach operacyjnych przebywające w ośrodku na 

czas rehabilitacji. Będziemy domem pomocy spo-
łecznej – nie domem seniora – to stwarza nam moż-
liwość współuczestniczenia w finansowaniu przez 
instytucje typu ośrodki pomocy społecznej, dzięki 
czemu będziemy mogli również przyjmować osoby 
mniej zamożne. Koszt utrzymania pensjonariusza 
w naszej placówce będzie zbliżony do stawek obo-
wiązujących w lubelskich ośrodkach prowadzonych 
przez gminy.
��Przewiduje Pani zwiększenie limitu miejsc, 
w przypadku gdy zapotrzebowanie będzie 
większe niż zakładane?

Marzymy o takiej sytuacji, kiedy to zapotrzebowa-
nie przerosłoby nasze pierwotne złożenia. Jednak 
myślę, że w tym budynku do zwiększenia miejsc nie 
dojdzie, ponieważ chcemy dbać o standardy – każ-
da osoba musi mieć zapewniony komfort i prywat-
ność, a to wiąże się z określoną przestrzenią.
��Z oferowanych przez Państw usług będą mo-
gli korzystać tylko pensjonariusze, czy za-
kłada Pani możliwość udziału w zabiegach 
osób spoza placówki?

Oczywiście nasze drzwi będą otwarte dla wszyst-
kich, również dla osób, które nie będą naszymi 
pensjonariuszami.
��A dlaczego akurat zdecydowała się Pani 
na lokalizację inwestycji w Starej Wsi 
Pierwszej?

To jest bardzo dobra lokalizacja. Gmina Bychawa 
jest piękną gminą. Wiem, że rolnictwo jest tu bar-
dzo dobrze rozwinięte – na nim chciałabym oprzeć 
codzienne zaopatrzenie domu w produkty spożyw-
cze. Samo miejsce, gdzie wznosi się budynek byłej 
szkoły podstawowej jest przepiękne – wzgórze, do-
okoła tereny zielone, spokój i cisza, z bogatą histo-
rią. Bardzo dobrze współpracuje się nam również 

z Gminą, która jest przyjazna inwestorom. Myślę, 
że dom pomocy społecznej funkcjonujący na tere-
nach wiejskich, jednak nieoddalonych zbytnio od 
Lublina, jest trafionym pomysłem – ludzie coraz 
częściej uciekają z miasta.
��Ma Pani jakieś doświadczenie w prowadze-
niu tego typu placówki?

Obecnie prowadzę przedszkole dla dzieci niepełno-
sprawnych w Lublinie, myślę że to w dużym stop-
niu koresponduje z kierowaniem domem pomocy 
społecznej. Istnieje silna potrzeba tworzenia takich 
ośrodków.
��Skąd wiadomo o takiej potrzebie?

Współpracujemy z innymi placówkami – nawet te, 
które powstały nie tak dawno nie mają już wolnych 
miejsc.
��Ilu pracowników zamierza Pani zatrudnić?

Akurat tę kwestię jasno regulują przepisy – na 
jednego pensjonariusza przypada 0,6 pracowni-
ka. Planujemy zatrudnić pielęgniarki, terapeu-
tów, lekarza – na pewno nawiążemy współpracę 
z bychawskim Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. 
Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy pochodzili 
z okolicy, z gminy Bychawa.
��Ma Pani jakieś inne plany, kierunki rozwoju 
na przyszłość?

Z biegiem czasu chciałabym utworzyć także dzienny 
dom pomocy. Osoby z zewnątrz – emeryci, renci-
ści, osoby starsze, czy niepełnosprawne – miałyby, 
przez osiem godzin dziennie, możliwość bezpłatne-
go skorzystania z rehabilitacji, posiłków, uczestni-
czenia w oferowanych zajęciach czy spotkaniach 
integracyjnych.

rozmawiała Sylwia Paćkowska / Urząd Miejski 
w Bychawie
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�� Pomoc Polakom na 
Kresach
Pół roku temu w Bychawie 
i okolicach udało się 
przeprowadzić zbiórkę żywności 
dla potrzebujących Polaków 
z Gródka Jagiellońskiego, 
Komarna i Strzałkowic, która 
w ostatnim czasie została 
podsumowana.

Znajomość z tamtejszym proboszczem parafii rzym-
sko-katolickiej ks. Michałem Bajcarem, oraz prze-
tarty przez przyjaciół z Nowej Dęby do niego szlak, 
zaowocowały pomysłem przeprowadzenia akcji po-
mocowej u nas.

Dzięki energii i zaangażowaniu grupy młodych lu-
dzi oraz objęciu wsparciem i patronatem akcji przez 
nieco starszych zbiórkę długoterminowej żywności 
przeprowadzono w szeregu miejsc takich jak: pa-
rafie – w Bychawce, Woli Gałęzowskiej, Bożej Woli, 
Zakrzówku oraz Żabiej Woli; szkoły – w Dębinie, 
Osmolicach, Pszczelej Woli i Batorzu. W Bychawie 
zaś, wolontariusze zbierali dary w największych pla-
cówkach handlowych.

Ilość darów jaką udało się zebrać, przerosła naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów. Kilkanaście 
kompletów wyprawek szkolnych oraz ponad trzy 
tony żywności zmagazynowano w pomieszcze-
niu udostępnionym przez Bychawskie Centrum 
Kultury. Po przesortowaniu i spakowaniu darów, 
przy nieocenionej pomocy Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Bychawie oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli Gałęzowskiej przewieziono całość 
zebranych darów do Przemyśla, skąd ks. Michał 
Bajcar „małymi partiami” dostarczał ją potrzebują-
cym Polakom na Ukrainie.

Organizator Akcji – Komitet Społeczny Pomagamy 
Polakom na Kresach pragnie szczerze podziękować 
wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowa-
dzenie zbiórki oraz darczyńcom bez których akcja 
nie osiągnęła by takiego sukcesu. W imieniu roda-
ków na Ukrainie, serdecznie dziękujemy!

Michał Krajewski

�� Mieszkańcy Kosarzewa i Romanowa dziękują 
za nowe drogi
Wieczorem 20 października 
2017 r. w Centrum Kultury 
Wiejskiej w Kosarzewie Dolnym-
Kolonii mieszkańcy spotkani się 
z przedstawicielami samorządu 
by podziękować za inwestycje 
na terenie sołectwa.

Na drodze gminnej łączącej Kosarzew z Romanowem 
pojawiła się asfaltowa nawierzchnia o długości 2,8 
km. Poszerzono i przebudowano również drogę po-
wiatową przebiegającą przez sołectwo.

Dźwięki marszowej muzyki w wykonaniu na-
szej lokalnej orkiestry dętej rozlegając się po oko-
licy oznajmiły początek wydarzenia. Wśród licznie 

zebranych mieszkańców oraz zaproszonych gości, 
ksiądz proboszcz Tomasz Dobrzański obejmując 
modlitwą kierowców, poświęcił odnowione odcin-
ki dróg.

Nasz radny Mirosław Malec w imieniu miesz-
kańców podziękował obecnym gościom za pra-
cę włożoną w realizację tak kosztownego projek-
tu. Swoją obecnością zaszczycili nas Paweł Pikula 
starosta powiatu lubelskiego, Henryk Krajewski 
oraz Piotr Gęba radni Radny Powiatu w Lublinie, 
przewodnicy – Grzegorz Szacoń – oraz radni 
Rady Miejskiej w Bychawie: Artur Płaza, Andrzej 
Pietrzak Janusz Lipiec, Bogdan Tylus, Tadeusz 
Gajur, Magdalena Kostruba zastępca burmistrza 
Bychawy, Jolanta Cajzer sekretarz Gminy Bychawa,  
Jolanta Puła-Dzieciątkowska naczelnik wydziału 

Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej UM w Bychawie, 
Andrzej Kucharski inspektor GPK w UM.

Marek Matysek

W naszej wiosce uciecha, oj nie mała to będzie. Kiedy Pani 
Burmistrz do Kosarzewa przybędzie. Wszyscy tak się stara-
li tak wyszło jak widać. Nasze Panie co mogły też się bardzo 
starały, że w czwartek długo pracowały. A Panowie rolnicy to 
też dzielni strażacy. Chłopy morowe do każdej pracy gotowe. 
Chcemy to dziś uczcić godnie i po bożemu. Podziękować Pani 
Burmistrz, że tak tak wszystko zarządzają i o Kosarzew dbają. 
Mamy szosę jak wstęgę to się bardzo cieszymy. Serdecznie z 
całego serca dziękujemy!

Wanda Skrzypczak

Serdeczne podziękowania dla mieszkańców Kosarzewa 
Dolnego-Kolonii i Romanowa za okazane wsparcie przy or-
ganizacji uroczystości.

Mirosław Malec
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mieszkańcymieszkańcy
�� Turniej Tenisa 
Stołowego
18 listopada 2017 r., dzięki 
uprzejmości dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Bychawie 
Małgorzaty Tudrujek, odbył 
się turniej tenisa stołowego 
o puchar Burmistrza Bychawy 
w dwóch kategoriach 
wiekowych (bez podziału na 
płeć). 

Pierwsza kat. – do 18 lat, druga kat. – open. 
Rozgrywki odbywały się systemem „do dwóch 
przegranych”, tzn. każdy zawodnik musiał roze-
grać co najmniej dwa mecze. Spotkanie między 
dwoma zawodnikami rozstrzygało się po wygra-
niu przez jednego z nich dwóch setów (kat. do 18 
lat) lub trzech setów (kat. open) do 11 punktów. 
Wszystkie mecze rozgrywane były w miłej i przy-
jaznej atmosferze, ale jak przystało na sporto-
we zawody, nie zabrakło emocji i zaskakujących 
wyników. Trzech najlepszych zawodników w każ-
dej kategorii zostało nagrodzonych puchara-
mi, które zostały ufundowane przez burmistrza 
Bychawy Janusza Urbana.

Kategoria do 18 lat:
1. Dawid Adamiak – Giełczew
2. Patryk Kmieć – Bychawa
3. Łukasz Marzec – Bychawa
4. Tomasz Stanicki – Bychawa
5. Szymon Staniec – Bychawa

Kategoria open:
1. Radosław Adamiak – Giełczew
2. Konrad Rożenek – Bychawa
3. Michał Piwnicki – Bychawa
4. Tomasz Piwnicki – Bychawa 
5. Mateusz Skrzypek – Stara Wieś

Andrzej Miszczak

�� Zespół Szkół 
im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego – 
miejsce doskonale 
znane i otwarte dla 
całej społeczności 
lokalnej. Jest placówką, 
która dzięki staraniom 
i przychylności wielu 
życzliwych osób 
i niekończącym się 
pomysłom Pana 
Dyrektora Henryka 
Dudziaka rozwija 
się, unowocześnia, 
rozbudowuje. Po wielu 
miesiącach ciężkiej 
pracy „urośliśmy” 
o nowe obiekty 
sportowe.

W piątkowe popołudnie 10 listopada br. odbyło 
się uroczyste otwarcie siłowni napowietrznej oraz 
kortu tenisowego.

W spotkaniu poprowadzonym przez dyrekto-
ra Henryka Dudziaka, a także przewodniczącą 
Samorządu Uczniowskiego Weronikę Golik wzię-
li udział i uroczyście przecięli wstęgę m.in. poseł 
do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, 

Kwiatek bogatszy o nowe obiekty sportowe

wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz 
Kapusta, starosta powiatu lubelskiego Paweł Pikula, 
burmistrz Bychawy Janusz Urban wraz z zastępcą 
Magdaleną Kostrubą, kierownik LGD „Kraina Wokół 
Lublina” Małgorzata Olechowska, komendant 
Komisariatu Policji w Bychawie Grzegorz Szacoń, 
prezes BLKS „Granit” Jacek Ozimek. Towarzyszyli 
nam również goście z Ukrainy – nauczyciele 

z zaprzyjaźnionych szkół partnerskich, przedsta-
wiciele Rady Miejskiej w Bychawie, wójt i wice 
wójt gminy Batorz – Henryk Michałek i Roman 
Smyl oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół. 
Proboszcz bychawskiej parafii ks. Andrzej Kuś wraz 
z ks. Piotrem Stasieczkiem dokonali poświęcenia 
nowopowstałych obiektów. Tradycyjnie już opra-
wę muzyczną wydarzenia zapewniła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „Henryczki”.

Społeczność szkolna składa serdeczne podzię-
kowania osobom i instytucjom, które wspiera-
ły realizację tego projektu na każdym jego etapie. 
Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności dla:
�» Starostwa Powiatowego w Lublinie na ręce Starosty 

Pana Pawła Pikuli,
�» Urzędu Marszałkowskiego na ręce Marszałka 

Województwa Pana Sławomira Sosnowskiego,
�» LGD „Kraina wokół Lublina” na ręce Pani Małgorzaty 

Olechowskiej,
�» Burmistrza Bychawy – Pana Janusza Urbana,
�» BLKS „Granit” Bychawa na ręce Prezesa Pana Jacka 

Ozimka,
�» firmy EDBAG – Pana Edwarda Bąka.

Tak wzbogacona baza sportowa daje nam 
możliwość przejścia do realizacji kolejnego kro-
ku. Dysponując tak wieloma obiektami, których 
nie ma żadna inna placówka prowadzona przez 

Powiat Lubelski, stanęliśmy przed realną szansą 
na utworzenie w Liceum Ogólnokształcącym kla-
sy sportowej, a tym samym realizację i spełnienie 
marzeń i pasji sportowych okolicznej młodzieży. 
Konsultacje społeczne z okolicznymi gminami po-
kazały, że zainteresowanie jest bardzo duże, a mło-
dzież zachwycona tą inicjatywą.

To jednak nie koniec sportowych niespodzianek 
w „Kwiatku”. Od 1 marca 2018 r., z okazji 20-lecia 
funkcjonowania obiektu, ze środków Ministerstwa 
Sporu i Powiatu Lubelskiego będzie realizowany ka-
pitalny remont krytej pływalni, który znacznie pod-
niesie komfort korzystania z basenu.

Monika Widomska

�� Trampkarze Granitu Bychawa Piłkarskim 
Mistrzem „Jesieni”

Młodzi piłkarze (ur. 2004/5 r.) w składzie: bram-
karze: Sz. Karsai-Flis, W. Długoszek, M. Borowski, 
M. Szmit; obrońcy: M. Wojcicki, K. Kalicki, J. Golan, 
M. Głąb, P. Sokół, M. Furgał, J. Klimek, H. Holweg, 
J. Żak, M. Kata; pomocnicy: Ł. Woźniak, D. Sprawka, 
D. Zarzeczny, M. Trzciński, Ł. Marzec, K. Karmiński, 
K. Osmoliński; napastnicy: M. Pawelec, R. Wójcik – 
na co dzień trenujący w bychawskim Granicie zajęli 
pierwsze miejsce na półmetku rozgrywek LLTM se-
zonu 2017/18.

Przygotowania do ligowych meczów poprzedził 
sierpniowy pięciodniowy stacjonarny obóz spor-
towy, w trakcie którego zawodnicy, oprócz dwóch 
treningów dziennie, mieli możliwość korzystania 
z atrakcyjnych i różnorodnych form aktywnego 
wakacyjnego wypoczynku, zakończonego wyjaz-
dowym meczem kontrolnym z Sygnałem Lublin 
1:12. W kolejnych sparingach Granit Bychawa 
zwyciężył ze starszymi piłkarzami Krzczonovii 
Krzczonów (ur. 2003 r.) 5:7 i z POM Piotrowice 
1:14. Oficjalne mecze ligowe rozpoczęło 27 sierp-
nia wyjazdowe spotkanie z Tęczą Kraśnik, gdzie 

mimo „gonienia wyniku” Granit zwyciężył 1:2 
(D. Sprawka, M. Trzciński). W kolejnym meczu po-
dejmowaliśmy Sygnał Lublin 7:0 (M. Pawelec 2, 
D. Zarzeczny 2, Ł. Marzec 2, K. Karmiński), w na-
stępnym, wyjazdowym, Wisłę Annopol 1:12 
(M. Pawelec 4, D. Zarzeczny 4, M. Trzciński 2, 
Ł. Marzec, K. Osmoliński). Mimo silnego opo-
ru rywali, ograliśmy także POM Piotrowice 7:3 
(M.  Pawelec 4, D. Zarzeczny 2, M. Głąb). Tydzień 
później czekał nas wyjazd do ówczesnego wicelide-
ra rozgrywek – Piaskovii Piaski, wracaliśmy z wy-
graną 1:5 (M. Pawelec 3, D. Sprawka, M. Wójcicki) 
– z kolei w następnym meczu podejmowaliśmy naj-
słabszą ekipę w tabeli LKS Stróża, gdzie mimo ofen-
sywnego nastawienia, lecz zawodzącej skuteczności 
strzeleckiej, wygraliśmy 7:1 (Ł. Marzec 2, Pawelec 
2, Ł. Woźniak 2, K. Osmoliński). W kolejnym spo-
tkaniu gościła nas Heksa Niedrzwica, którą poko-
naliśmy po świetnym w naszym wykonaniu meczu 
1:3 (M. Furgał 2, D. Zarzeczny), a Ł. Marzec asysto-
wał przy wszystkich trzech golach. Kolejny piłkar-
ski weekend zespół Granitu miał wolny od ligowych 

rozgrywek, ale czas ten przeznaczony został na mecz 
kontrolny z Krzczonovią Krzczonów, który zakończył 
się podziałem goli 2:2, a zespół rezerwowy przegrał 
2:1. Kolejne oficjalne spotkanie to wyjazd do jednej 
z najlepszych drużyn w całych lubelskich rozgryw-
kach ligowych, drużyny, z którą dotychczas nie wy-
graliśmy ani razu – ULKSu Dzierzkowice – tym razem 
było blisko, bo do sześćdziesiątej trzeciej minuty pro-
wadziliśmy 0:1, wtedy gospodarze precyzyjnie przy-
mierzyli z rzutu wolnego i dzięki temu zdołali dopro-
wadzić do remisu, był to pojedynek dwóch zespołów 
walczących o fotel lidera zakończony wynikiem 1:1 
(M. Pawelec). W ostatnim spotkaniu rundy jesiennej 

Granit Bychawa podejmował Stal Poniatową, kolejną 
drużynę aspirującą o tytuł najlepszej drużyny I grupy 
LLTM, po siedemdziesięciu minutach gry było 3:0 dla 
Bychawian – ostatecznie 4:0 (M. Trzciński, M. Głąb, 
D. Zarzeczny, K. Karmiński). Po ostatnim gwizdku sę-
dziego celebrowaliśmy zdobycie tytułu – wszyscy 
zawodnicy wykonali cieszynkę ślizgu na kolanach. 
Na zakończenie I rundy 2017/18 zespół Trampkarzy 
Młodszych Granitu Bychawa, odpowiedział jesz-
cze na piłkarskie zaproszenie Motoru Lublin, z któ-
rym zremisował bezbramkowo na sztucznym boisku 
Areny Lublin, a zespół rezerwowy uległ 1:0.

Zawodnicy Granitu Bychawa w pełni zasłużyli na 
ten moment – systematyczne, konsekwentne tre-
ningi piłkarskie zaprocentowały rozwojem sporto-
wym naszych zawodników, którzy znaleźli się w krę-
gach zainteresowań nie tylko innych renomowanych 
klubów piłkarskich w Polsce (np.: Sz. Karsai-Flis – 
Delta Warszawa, M. Pawelec – BKS Lublin), ale też 
trenerów reprezentacji województwa lubelskiego 
(np.: Ł. Marzec, K. Karmiński). Doprowadziły też do 
tego, że w Bychawie powstała drużyna na miarę pił-
karskiej Ligii Wojewódzkiej. Nasi zawodnicy starają 
się podchodzić do swoich sportowych obowiązków 
niezwykle profesjonalnie, angażując się w każdy tre-
ning piłkarski, dzięki czemu zwiększają swoją war-
tość na boisku. Najlepiej świadczą o tym wyniki – na 
czternaście meczów rozegranych w tej rundzie za-
wodnicy Trampkarzy Granitu Bychawa, nie przegrali 
ani razu, odnosząc jedenaście zwycięstw i trzykrot-
nie remisując. Może i wynik nie jest najważniejszy 
w tym wieku, ale niesamowicie buduje atmosferę 
szatni, podnosi morale drużyny i nadaje pewności 
oraz wiary we własne możliwości, które staramy roz-
wijać się w każdej jednostce treningowej.

Artur Frączek
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mieszkańcymieszkańcy

�� W październiku 
miały miejsce 
gminne Obchody 
Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego. 
Rozmowa z Danutą 
Adamek dyrektor 
Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
w Bychawie.

��W październiku miały miejsce gminne 
obchody Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego pod hasłem „Depresja – 
porozmawiajmy o niej”. Czy problem 
depresji dotyka także bychawian?

Październik jest takim 
szczególnym miesiącem 
w którym dużo mówi się 
o chorobie psychicznej. 
Głównym celem takich 
spotkań jest edukowa-
nie, uczenie szacunku 

i tolerancji. Niestety coraz więcej osób, również 
młodych, zapada na tego typu schorzenie. Kilka lat 
temu mówiło się o tym, że chorować będzie co 
czwarta osoba, dziś statystyki podają, iż niemal co 
druga osoba przechodziła depresję – jedni w mniej-
szym, inni w większym zakresie. Problemem ma-
łych miast, w tym także i Bychawy, jest presja śro-
dowiska, panujące stereotypy i duża nieświado-
mość. Chcielibyśmy aby nasi mieszkańcy nie oba-
wiali się wizyty u lokalnego psychologa, czy psy-
chiatry w momentach kiedy tego rodzaju pomocy 
ewidentnie potrzebują. Dosyć często docierają do 
mnie informacje, że bychawianie korzystają z tego 
rodzaju wsparcia innych miastach, czy chociażby 
w Lublinie. Główną rolę odgrywa tu bez wątpienia 
anonimowość – w swoim miejscu zamieszkania 
wstydzimy się rodziny, sąsiadów, najbliższego oto-
czenia. Środowiskowy Dom Samopomocy ma drzwi 
szeroko otwarte każdego dnia – można przyjść i po-
rozmawiać z psychologiem lub po prostu zobaczyć 
jak nasz ośrodek funkcjonuje. W październiku 
w szkołach organizujemy zajęcia informacyjno-
-edukacyjne, które prowadzi pielęgniarka, psycho-
log, pracownik socjalny lub terapeuta. Następnie 
staramy się zapraszać młodzież szkolną na chociaż-
by wspólne warsztaty, by młodzi ludzie mieli możli-
wość oswojenia się z tymi osobami, by się ich nie 
obawiali – oni też potrafią słuchać, potrafią rozma-
wiać i chcą mieć kontakt z innymi.

��Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Bychawie w ubiegłym roku świętował dwu-
dziestolecie funkcjonowania. Czy i jak ośro-
dek zmieniał się na przestrzeni tych wielu 
lat? Jakie momenty uważa Pani za kluczowe 
w historii?

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie po-
wstał pierwotnie dla trzydziestu osób z zaburze-
niami psychicznymi. Od początku pomagaliśmy 
osobom z chorobą psychiczną i z upośledzeniem 
umysłowym. Ośrodek mieści się przy ul. Mikołaja 
Pileckiego 20, gdzie przedtem znajdowało się 
przedszkole. Budynek został zmodernizowany – 
część zachodnią rozbudowano, a na poddaszu po-
wstały dodatkowe pomieszczenia. Wraz ze wzro-
stem zainteresowania naszą działalnością rosła 
liczba uczestników. Z upływem lat otrzymaliśmy 
również budynek przy ul. Mikołaja Pileckiego 12. 
Remontowaliśmy go w ramach środków zewnętrz-
nych oraz własnymi siłami. Pierwotnie znajdowa-
ły się w nim cztery mieszkania. W momencie gdy 
budynek opuściły zamieszkujące go rodziny doszli-
śmy do wniosku, że możemy go zagospodarować. 
Pierwszym pomysłem było utworzenie mieszkań 
chronionych dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi – chcieliśmy naśladować dobrze funkcjonujący 
wzorzec holenderski, gdyż z tym krajem wówczas 
współpracowaliśmy realizując projekt „Leonardo 
da Vinci”. Niestety tego zamierzenia nie uda-
ło się zrealizować ze względu na brak środków. 
Ostatecznie parter obiektu przeznaczono na pra-
cownie dla osób z upośledzeniem umysłowym, a na 
pierwszym piętrze przez ponad dziesięć lat znajdo-
wał się Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz ho-
stel. Z czasem chcieliśmy dostosować ten budynek 
tak, aby służył określonej i liczniejszej grupie osób. 
Z biegiem czasu rozszerzyliśmy naszą działalność 
o gminy Wysokie i Krzczonów. Widać, że rodzinom, 
a przede wszystkim samym uczestnikom pochodzą-
cym z okolicznych gmin, bardzo zależy na uczęsz-
czaniu na zajęcia oferowane przez naszą placówkę. 
Potwierdza to między innymi fakt, że sami ponoszą 
koszty dojazdu. Podczas pobytu w Środowiskowym 
Domu Samopomocy ćwiczą umiejętności potrzeb-
ne w codziennym życiu. Dokładamy wszelkich sta-
rań, by nasi uczestnicy nie byli uzależnieni od po-
mocy innych osób. Niezmiernie ważne jest, aby 
ośrodek odwiedzali systematycznie i regularnie, 
aby nie dochodziło do sytuacji tak zwanego za-
mykania się w czterech ścianach domu – wtedy 
wszystko to co udało się dotychczas wypracować 
zostaje zaprzepaszczone.
��Wspomniała Pani o mieszkaniach chronio-
nych. Na czym polega ich idea?

Mieszkanie chronione jest to mieszkanie całodobo-
we dla osoby, która długotrwale się leczy i nie ma 

zapewnionych odpowiednich warunków w domu 
rodzinnym lub znajduje się w trudnej sytuacji. Może 
z niego korzystać przez pewien czas, najczęściej jest 
to okres przejściowy od 3 do 6 miesięcy. W ciągu 
dnia osoba taka ma możliwość uczęszczania na 
zajęcia w dziennym ośrodku wsparcia jakim jest 
Środowiskowy Dom Samopomocy, popołudniami 
po powrocie do mieszkania uczy się samodzielno-
ści, na co wgląd ma pracownik socjalny.
��Czyli można powiedzieć, że pomoc pracow-
ników placówki polega przede wszystkim na 
przystosowaniu uczestników do codzienne-
go życia?
Tak. Dysponujemy dziewięcioma pracowniami: 

kulinarną, ogólnej terapii zajęciowej, rehabilitacyj-
ną, świetlicą, rękodzielniczą, pokojem wypoczyn-
kowym – w nim odbywa się biblioterapia prowa-
dzona przez terapeutę, muzyczną, plastyczną oraz 
komputerową. W budynku mieści się także gabi-
net pielęgniarki i psychologa. Co warte podkreśle-
nia, w naszym ośrodku nie ma stałego podziału na 
grupy i godzinowego rozkładu zajęć. Oczywiście są 
także i takie Środowiskowe Domy Samopomocy 
gdzie jest to narzucone z góry. Ja staram się dzia-
łać tak, by na pierwszym miejscu był człowiek, by 
w odniesieniu do jego potrzeb budować rzeczy-
wistość. To uczestnik decyduje w jakich warszta-
tach chce w danym dniu i godzinie uczestniczyć, 
często uzależnione jest to również od stanu zdro-
wia. Nasi podopieczni mają między innymi dyżury 
w pracowni kulinarnej, gdzie krok po kroku uczą się 

Rozmowa z dyrektorem ŚDS w Bychawie

przygotowywania posiłków. W pracowni rękodziel-
niczej przygotowywane są różnorodne, niezwykłe 
ręczne dzieła sztuki. Niekiedy przekazujemy je w for-
mie upominku dla odwiedzanych przez nas osób. 
Często w naszych pracowniach uczestnicy odkrywa-
ją swoje ukryte dotąd talenty, których zapewne nie 
odkryliby w domu.
��Ilu podopiecznych w tym momencie Państwo 
posiadają?

Sześćdziesiąt dwie osoby.
��Liczba podopiecznych zmieniała się na prze-
strzeni lat?

Od trzech lat mamy zwiększoną liczbę osób. 
Zaczynaliśmy od trzydziestu, obecnie liczba ta jest 
dwukrotnie większa.
��Jak wygląda dzień uczestnika przychodzące-
go do Środowiskowego Domu Samopomocy?

Uczestnicy po dotarciu do ośrodka najczęściej 
w pierwszej kolejności kierują się do pracowni kuli-
narnej. Tam podczas śniadania mają możliwość po-
rozmawiania z instruktorem, który słucha, a niekie-
dy i doradza. Po posiłku udają się do pracowni, gdzie 
biorą udział w aktualnie interesujących ich zajęciach. 
O godzinie trzynastej jest obiad – przygotowują go 
uczestnicy pełniący dyżur w pracowni kulinarnej, 
oczywiście wszystko odbywa się pod nadzorem i przy 
pomocy instruktora terapii zajęciowej. Czas po obie-
dzie to moment relaksu w świetlicy przy krzyżów-
kach i grach planszowych, czy w sali rehabilitacyj-
nej na materacach lub w nowym, wygodnym fotelu 
masującym. W ciągu dnia do dyspozycji uczestników 

jest też psycholog. Potem uczestnicy odwożeni są do 
domów. W każdy poniedziałek odbywa się spotka-
nie społeczności podczas którego uczestnicy mówią 
o tym w czym, poza zajęciami w pracowniach, chcie-
liby w danym tygodniu wziąć udział. Jeśli pozwala na 
to pogoda organizowane są spacery, piesze wyciecz-
ki, wyjścia do innych miejsc np. na pizzę.

Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy posia-
da własny kalendarz imprez, który organizuje nam 
wszystkie przedsięwzięcia mające miejsce w ciągu 
roku. Według niego na przykład aranżujemy różno-
rodne spotkania tematyczne, wystawy, czy przy-
gotowujemy się do niektórych świąt. Dajmy na to 
przed świętem Matki Boskiej Zielnej uczestnicy wili 
wianuszki – zbierali zioła ucząc się ich nazw, poznali 
tradycję.
��Wspomniała Pani o pieszych wycieczkach. 
Wyjeżdżają Państwo gdzieś dalej?

Tak, wyjeżdżamy i staramy się godnie reprezento-
wać naszą Bychawę. Wiosną na przykład prowa-
dziliśmy drogę krzyżową w Tarnogrodzie. 10 paź-
dziernika byliśmy w Lublinie na wojewódzkich ob-
chodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. 
Zaprezentował się tam między innymi nasz zespół 
„Diament”. Mieliśmy także swoje stoisko z praca-
mi rękodzielniczymi. Wyjeżdżamy do Annopola, do 
Końskowoli, do innych ośrodków, które zapraszają 
nas na przeróżne, tematyczne spotkania integracyj-
ne. Bierzemy udział, jak również sami organizujemy 
między innymi plenery malarskie, pikniki, dni sportu. 
Staramy się również odwiedzać miejsca typowo tu-
rystyczne – w tym roku odwiedziliśmy już Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce i Muzeum Wsi Lubelskiej 
w Lublinie.
��Istnieje możliwość zostania wolontariuszem 
Środowiskowego Domu Samopomocy?

Oczywiście taka możliwość istnieje. Mamy gru-
pę wolontariuszy – uczniów Zespołu Szkół im. ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, nad którymi 
opiekę sprawuje Małgorzata Butrym. Współpracują 
z nami też panie z Bychawskiego Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych – z nimi ubieraliśmy na przykład 
Choinkę Gorących Serc oraz młodzież z Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego 
w Bychawie.
��Czym według Pani powinien kierować się pra-
cownik Środowiskowego Domu Samopomocy 
w swojej pracy?

Przede wszystkim rozumieniem, znajomością zagad-
nienia i specyfiki choroby i zaburzeń psychicznych. 
Powinien umieć słuchać, starać się rozumieć i wspie-
rać te osoby oraz ich rodziny. Niektórzy z naszych 
uczestników wymagają wsparcia o szerokim spek-
trum. Mamy zespół aktywizująco-wspierający do 
którego należą terapeuci, instruktorzy, psycholog, 

pielęgniarka i pracownik socjalny. Wspólnymi siłami 
pomagamy osobom potrzebującym.
��Czyli można powiedzieć, że uważa Pani, iż 
Środowiskowe Domy Samopomocy są potrzeb-
ne i spełniają swoją rolę w społeczeństwie?
Myślę, że tak. W Środowiskowych Domach 

Samopomocy staramy się zagospodarowywać wol-
ny czas, który osobom chorym nie służy, podobnie 
jak izolacja. Jak wspominałam pomagamy rozwi-
jać talenty i zainteresowania naszych uczestników. 
Otaczamy ich opieką, dbamy o to aby przyjmowa-
li leki, systematycznie korzystali z wizyt lekarskich, 
niekiedy pomagamy uporządkować mieszkanie. 
Uczymy życia w społeczeństwie, w dzisiejszym świe-
cie – chociażby robienia zakupów, przygotowywania 
posiłków. Motywujemy do działania. Wspieramy. 
Gdyby placówki tego typu nie zdawały egzaminu, to 
by ich po prostu nie tworzono. Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bychawie powstał jako drugi w wo-
jewództwie lubelskim, pierwsza była Łęczna, trzecie 
Puławy, Lublin – czwarty. Z czasem powstawało ich 
coraz więcej. Obecnie na terenie naszego wojewódz-
twa ośrodków tych jest ponad pięćdziesiąt, wszyst-
kie funkcjonują i nie zmniejszają, a wręcz przeciwnie 
– zwiększają liczbę miejsc.
��Jakie ma Pani plany odnośnie budynku przy 
ul. Mikołaja Pileckiego 12?

Na pewno nie chciałabym do końca powielać tego 
samego co jest tutaj (ul. Mikołaja Pileckiego 20). 
Dążę do powstania czegoś nowego, trochę inne-
go. Oczywiście pracownie będą, aczkolwiek zajęcia 
będą tam realizowane nieco inaczej – osoby z upo-
śledzeniem umysłowym charakteryzują się więk-
szym zdyscyplinowaniem, chętniej realizują założo-
ne przez instruktora zadania. W projekcie tym uję-
liśmy także jedno mieszkanie chronione – trenin-
gowe. Powstanie sala rehabilitacyjna – w jej części 
chciałabym urządzić Salę Doświadczania Świata. 
Przebywanie w takim miejscu – za sprawą różno-
rodnych efektów świetlnych, dźwiękowych i multi-
medialnych – oddziałuje poznawczo na zmysły. Czy 
uda mi się to zrealizować nie wiem, wszystko się oka-
że. Zależałoby mi na tym, aby korzystali z niej nie 
tylko nasi uczestnicy, ale i na przykład dzieci w cza-
sie wakacji. Do budynku przylega działka na której 
mamy między innymi swój własny ogródek warzyw-
ny. Chciałabym tam także urządzić mini ogród poli-
sensoryczny – zasadzone tam rośliny mają działać na 
zmysły, ścieżki planujemy wysypać różnej wielkości 
i kształtu kamykami. Mam nadzieję, że na początku 
przyszłego roku będziemy mogli dokonać oficjalnego 
otwarcia obiektu.

rozmawiała Sylwia Paćkowska / Urząd Miejski 
w Bychawie
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�� 10 października 
obchodzimy Światowy 
Dzień Zdrowia 
Psychicznego. 
Tegoroczny dzień 
obchodzony był pod 
hasłem „Depresja – 
porozmawiajmy o niej”.

W związku z powyższym Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bychawie zorganizował 12 paź-
dziernika, w Bychawskim Centrum Kultury, spo-
tkanie poświęcone tematyce choroby psychicz-
nej. Było ono skierowane do społeczności lokalnej, 
w szczególności do młodzieży. Następnego dnia 
w kościele parafialnym w Bychawie została odpra-
wiona msza święta w intencji osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz ich bliskich. Obchody uświet-
niły swoją obecnością władze gminy Bychawa, 
ksiądz proboszcz parafii w Bychawie, przedsta-
wiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Lublinie. Obecna była również 
młodzież szkolna z Bychawy wraz z opiekunami oraz 
przedstawicielki Bychawskiego Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych. Na część artystyczną złoży-
ły się wystąpienia pracowników i uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie 
dotyczące problematyki zdrowia psychicznego, 
jak i występy muzyczne zespołu „Diament” z ŚDS 
i grupy z ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. 
Ksiądz Bogusław Suszyło w swoim wystąpieniu za-
prezentował temat komunikacji i duchowości osób 
z niepełnosprawnością. Dodatkową atrakcją był te-
atr lalkowy z Nowego Sącza, który wystawił spek-
takl pt. „Trzej muzykanci z Bremy”.

W związku z obchodami Dnia Zdrowia 
Psychicznego w ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 

Depresja – porozmawiajmy o niej. 

zorganizowano spotkania o charakterze informacyj-
no-edukacyjnym dla młodzieży szkolnej dotyczące 
zaburzeń i chorób psychicznych, postaw wobec cho-
roby psychicznej. Spotkania były prowadzone przez 
psychologa oraz terapeutę z ŚDS.

Każdy z nas narażony jest na zaburzenia psychicz-
ne. Niektóre statystyki podają, że zaburzenia psy-
chiczne mogą w trakcie całego życia dotknąć co dru-
giego z nas. Poważne choroby psychiczne występu-
ją stosunkowo rzadko, jednak stany depresyjne, ze-
społy przewlekłego zmęczenia, lęk mogą stanowić 

codzienność wielu ludzi. Zakłócają one codzienne 
funkcjonowanie, pracę, stosunki międzyludzkie, od-
poczynek. Nikt z nas nie jest wolny od ryzyka. Ta 
wiedza nie powinna wzbudzać w nas lęku, ale zmu-
sić do myślenia o zapobieganiu tego typu proble-
mom. Istotne jest jak najwcześniejsze wykrycie zabu-
rzeń psychicznych oraz problemów emocjonalnych. 
Dzięki profilaktyce możemy zapobiec wielu poważ-
nym zaburzeniom psychicznym.

Bardzo ważna jest równowaga życiowa: w sferze 
zawodowej, w stosunkach międzyludzkich. Kluczowy 
jest też nieustanny proces refleksji nad własną oso-
bą, nad tym, co się odczuwa i co się przeżywa, nad 
relacjami w jakich się pozostaje. Warto o sobie po-
rozmawiać z innymi ludźmi, ponieważ mogą oni po-
móc nam zrozumieć to, co dla nas samych może być 
zawiłe.

Jesienny czas może sprzyjać chorobom. Kiedy za-
czyna się jesień wcale nie zauważamy zwiększonej 
liczby dorosłych osób z objawami depresji. To często 
może przypaść w udziale dzieci i młodzieży. Jesień 
zbiega się z początkiem roku szkolnego, ze stresem 
szkolnym, nowymi wyzwaniami. Dorośli chorzy na 
depresję najgorzej czują się wczesną wiosną. Wtedy 
zauważają różnicę między swoim stanem a odradza-
jącą się przyrodą. W okresie jesiennym, kiedy dni sta-
ją się coraz krótsze, częściej pada, jest mniej świa-
tła słonecznego, u niektórych pojawia się apatia. 
Przypuszczalnie nie są to w pełni kliniczne objawy 
depresji, ale właśnie wspomniane przygnębienie. Jak 

odróżnić stan przygnębienia od depresji? Jeżeli od-
czuwamy stałe poczucie dyskomfortu, nasze przeży-
cia w znaczący sposób utrudniają funkcjonowanie, to 
znak, że powinniśmy zgłosić się do specjalisty. Często 
chorzy wstydzą się swojej przypadłości. Ludzie ge-
neralnie wstydzą się chodzić do psychiatry. Badania 
opinii publicznej pokazują, że wciąż mamy negatyw-
ny stosunek do osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Kiedy pojawiają się u nas problemy psychiczne, za-
czynamy mieć negatywny stosunek do samych sie-
bie. Utrudnia to zaakceptowanie choroby.

Warto zadbać nie tylko o swoje zdrowie psychicz-
ne, lecz również o zdrowie bliskich nam osób. Jeżeli 
obserwujemy, że ktoś z naszego otoczenia potrzebu-
je pomocy, nie wahajmy się jej udzielić. Czasem na-
wet drobny gest, uwaga jest w stanie wiele zdziałać. 
Jeżeli przerasta to nasze możliwości szukajmy specja-
listycznej pomocy – taką możemy uzyskać w Poradni 
Zdrowia Psychicznego lub w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Bychawie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie jest 
dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi w tym z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Jeśli szukasz pomocy, wsparcia, borykasz 
się z chorobą natury psychicznej osoby bliskiej za-
chęcamy do kontaktu pod adresem: ŚDS w Bychawie, 
ul. Mikołaja Pileckiego 20, tel. 815661150, 5660266.

Renata Krusińska
Anna Kruszyńska

�� Mój cudowny zakątek
W dniu 25 października 
2017 r. sześciu uczestników 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bychawie 
wyjechało do Tarnogrodu, by 
tam wziąć udział w konkursie 
dla osób niepełnosprawnych. 
Jego celem było 
zaprezentowanie w formie 
multimedialnej, teatralnej 
i kulinarnej interesujących, 
pięknych zakątków naszego 
regionu.

Nasi uczestnicy przygotowali prezentację multi-
medialną o ciekawych miejscach znajdujących się 
w naszej gminie, którą zaprezentowali licznie zgro-
madzonym gościom – mieszkańcom Tarnogrodu 
oraz osobom przybyłym z pięciu dziennych ośrod-
ków wsparcia z powiatu biłgorajskiego i zamojskie-
go. Reprezentantka bychawskiego ŚDS przedstawiła 

etapy przygotowania naszej regionalnej potra-
wy – pierogów. Inni zaś częstowali widownię pie-
rogami ruskimi i z kaszy jaglanej. Wszyscy obecni 
mogli skosztować produktów naszej Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie.

Jury konkursowe doceniło naszą samodzielność, 
zaangażowanie i sposób prezentacji, jednogłośnie 
przyznając Środowiskowemu Domu Samopomocy 
w Bychawie II miejsce w konkursie. Zadowoleni 
uczestnicy oprócz upominków – regionalnych pro-
duktów spożywczych (dżemy, soki, miody) otrzy-
mali 300 zł nagrody pieniężnej.

Danuta Adamek, dyrektor Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie

�� Dzień Pracownika Socjalnego
„Dobro nie jest pisane na twarzy
Dobro jest światłem w sercu”

Dzień Pracownika Socjalnego – święto obchodzo-
ne 21 listopada na mocy ustawy o pomocy społecz-
nej z dnia 29 listopada 1990 r. Jest świętem wszyst-
kich pracowników służb społecznych, w szczególno-
ści pracowników socjalnych. Stanowi formę wyróż-
nienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz dru-
giego człowieka oraz sposób promowania zawodu 
pracownika socjalnego.

20 listopada 2017 r. w Lublinie odbyły się, jak 
co roku, Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika 
Socjalnego. Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
świętej w archikatedrze lubelskiej w intencji pra-
cowników służb społecznych. Dalsza część odbyła się 
w sali błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Była to okazja do uhonorowania tych, którzy szcze-
gólnie wyróżnili się w zakresie pomocy społecz-
nej. Wśród wielu wyróżnionych osób byli także 
pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Bychawie: Z. Majdan, J. Siek-Jacak, I. Kurlej, którzy 

otrzymali listy gratulacyjne za zaangażowanie, profe-
sjonalizm i trud pracy na rzecz osób potrzebujących 
wsparcia. W wydarzeniu tym uczestniczył sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, wojewoda lu-
belski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda 
Robert Gmitryczuk.

Z okazji tego święta wszystkim pracownikom po-
mocy społecznej życzymy by nigdy nie zabrakło im 
ciepła i wytrwałości, a wykonywana praca dawała 
jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności oraz 
radości i dumy z wykonywania tak pięknego i waż-
nego zawodu.

Renata Krusińska

�� Najlepsze 
życzenia 
z okazji Dnia 
Pracownika 
Socjalnego
21 listopada obchodzimy 
w Polsce Dzień 
Pracownika Socjalnego – 
jest to ustawowe święto 
wszystkich pracowników 
służb społecznych, 
a w szczególności 
pracowników socjalnych.

To okazja do wyróżnienia pracowników, 
a szczególnie ich pracy na rzecz społeczeń-
stwa lokalnego i podkreślenia rangi zawo-
du pracownika socjalnego. Współczesna 
praca socjalna to profesjonalna działal-
ność świadczona przez pracowników służb 
społecznych. Wrażliwość, empatia, umie-
jętność poszanowania godności drugie-
go człowieka, to niektóre z cech dobrego 
pracownika socjalnego. Umiejętne ich wy-
korzystanie w codziennej pracy ukształto-
wanej przez biedę, przemoc, uzależnienia, 
niepełnosprawność, chorobę i bezradność 
jest darem, jaki powinien posiadać każdy 
pracownik socjalny.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bychawie, pragnę złożyć ser-
deczne podziękowania za profesjonalne 
udzielanie pomocy skierowanej do wszyst-
kich osób potrzebujących wsparcia i trud 
włożony w wykonywaną pracę.

Życzę przede wszystkim dużo zdrowia, 
bo ono daje nam siłę do działania, szczę-
ścia w życiu zawodowym i prywatnym, 
uśmiechu na co dzień, który sprawia że 
świat jest lepszy, spokoju i wytrwałości, bo 
tylko wtedy rodzą się sukcesy, a tego nam 
też trzeba i przede wszystkim najwięcej ta-
kich dni, w których po latach nie chcemy 
nic zmienić.

Jednocześnie składam najserdecz-
niejsze życzenia: wszelkiej pomyślności 
i szczęścia w życiu osobistym, satysfakcji 
i dalszych sukcesów zawodowych.

Teresa Szopa, kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bychawie
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�� To był już 25. raz. Jak 
każdy – emocjonujący, 
pełen wrażeń, smaków 
i zapachów – w gronie 
stałych bywalców 
biblioteki (ale było 
też mnóstwo nowych 
osób). Uroczysty, 
jubileuszowy, 25. finał 
Dania dla Mola – za 
nami! 

W pogodny, choć mglisty i chłodny wieczór spo-
tkaliśmy się w restauracji „U Saszy” nad Zalewem 
Podzamcze w Bychawie. Miejsce urokliwe, goście 
przesympatyczni – impreza nie mogła się nie udać!

Wchodzących gości witał przepiękny wystrój je-
sienny, według pomysłu Moniki Gęby – liście, kasz-
tany, dynie, cudne kolory i aranżacja. Wszystko 
to sprawiało, że jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki przenosiliśmy się w baśniowy świat 
Bychawskiego Mola. Kilkanaście minut przed 17.00 
sala była już pełna. Był już także gość wieczoru, 
pan Kamil Kotarski, mistrz kuchni i pasjonat goto-
wania, który przez cały wieczór zabawiał nas cieka-
wymi opowieściami o potrawach, wprowadzał nas 

w tajniki przyrządzania dań i towarzyszył tym, któ-
rzy stanęli do konkursu.

Czy było ciekawie? Tak! Humory dopisywały 
wszystkim. Mini konkursy dla gości z nagrodami 
ufundowanymi przez Starostę Lubelskiego sprawi-
ły wszystkim wiele radości – budowanie „ludzika” 
z kasztanów i innych darów jesieni, czy pisanie po-
ematu na temat ciasta zwanego „Mchem” ujawniły 
ogromne talenty licznie zgromadzonych gości.

Czy ktoś się nudził? Nie było na to czasu. 
Wszystko działo się szybko. Smaki mieszały się ze 
sobą: słodkie, słone, ostre, łagodne – ale bardziej 
się uzupełniały niż wykluczały. Potrawy – proste, 

Jesienne smaki dla Mola: z lasu, z wody i ogrodu

zwykłe – doskonale smakowały i były wspaniale 
przyrządzone. 

Zapraszamy na kolejne edycje. Znów będzie się 
sporo działo. I znów będzie bardzo, bardzo ciekawie.

Ale zanim…
Tytuł Jesiennego Dania dla Mola zdobył Kociołek 

Zaraszowski inspirowany fraszką o Zaraszowie au-
torstwa pani Agnieszki Baran, przyrządzony przez 
autorkę i panią Joannę Baran. Werdykt publiczno-
ści celnie podsumował Sylwester Krusiński: Niech się 
każde danie schowa, wygrał kocioł z Zaraszowa!

Kiszką ziemniaczaną, na podstawie wiersza Doroty 
Szczepańskiej, uraczył nas pan Piotr Luty, który przy-
jechał aż ze Stoczka Łukowskiego.

Makaronem z grzybami, daniem inspirowanym 
„Szóstą klepką” Małgorzaty Musierowicz, z radością 
poczęstowała nas pani Teresa Bogudzińska.

Danie z dziczyzny, dostarczonej przez Jerzego Roja 
z koła łowieckiego nr 17 „Jeleń” z Żółkiewki, serwo-
wane z pysznym sosem i dodatkiem kaszy grycza-
nej, przygotował szef kuchni restauracji „U Saszy” 
Mariusz Sawicki. Inspiracja literacka została odnale-
ziona u Juliusza Słowackiego w utworze „Preliminaria 
peregrynacji do Ziemi Świętej J.O. Księcia Radziwiłła 
Sierotki”.

Smalcem z fasoli, według przepisu z „Prowincji 
pełnej czarów” Katarzyny Enerlich posilały nas panie: 
Monika Stępień i Magda Nowak z Klubu Zdrowego 
Odżywiania z Bychawy.

Smażonego karpia, o którym pisała Katarzyna 
Enerlich w „Prowincji pełnej smaków”, złowione-
go w stawach Jarosława Długoszka, przyrządził pan 
Ryszard Orszulski z koła PZW z Bychawy.

Ciasto Mech było pysznym darem od Anety 
Frączek, a utwór napisali goście restauracji „U Saszy”.

„Kurczaczek Dziwaczek”, opowiadanie Ewy 
Sprawki o jej perypetiach z potrawą dziejących się 
podczas przygotowywania tego tajemniczego dania. 
Tak tajemniczego, że nikt nie zdołał go posmakować 
podniebieniem.

Dorota Szczepańska

�� Pisanie książek przypomina gotowanie zupy
Przedpołudniowy spokój 
panujący w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bychawie przerwał 
tupot małych nóg. To ponad stu 
młodych czytelników ze szkół 
podstawowych z Bychawki, 
Bychawy i Woli Gałęzowskiej 
– 6 listopada br. przybyło na 
spotkanie z p. Zofią Stanecką – 
autorką książek dla dzieci.

Do szczelnie wypełnionej widzami sali 
w Bychawskim Centrum Kultury i jakże gwarnej 
gromadki weszła energicznym krokiem niezbyt wy-
soka osóbka, o krótko ściętych włosach z pięknymi 
kołyszącymi się, ozdobnymi kolczykami w uszach. 
W rękach dzierżyła dwie ciężkie torby, w których 
niosła…?

Tak, to była oczekiwana przez uczniów pisarka, 
a w tych przepastnych torbach niosła k s i ą ż k i. 

Swoje książki, które sprawnie wyłożyła na stół i zo-
stała przedstawiona młodej, nieco zniecierpliwio-
nej publiczności.

Bibliotekarka – Joanna Marek-Stanicka ze zna-
nym sobie urokiem osobistym rozpoczęła spotka-
nie. Pisarka (kobieta energiczna) sprawnie przeszła 
do rozmowy z dziećmi i zapytała o znaczenie słowa 
savoir-vivre. Mali czytelnicy przełamując pierwsze 
lody coraz śmielej nawiązywali kontakt z prowadzą-
cą, odpowiadając poprawnie i spontanicznie na ko-
lejne pytania stawiane przez gościa. A pytania były 
na pozór proste… Czy w czasach współczesnych 
można być damą i rycerzem? Co to znaczy zacho-
wywać się dobrze? Dlaczego należy zachowywać 
się dobrze? Gdzie należy zachowywać się dobrze? 
Z sali padały przeróżne odpowiedzi. Jednak dzieci 
zgodnie przyznały, że we współczesnych czasach 
można być damą i rycerzem, tylko trzeba przestrze-
gać zasad dobrego zachowania. Autorka podkreśli-
ła, że naczelna zasada dobrego zachowania polega 
na tym, aby zwracać uwagę na innych ludzi. Potem 

przeczytała fragment swojej książki pt.: „Damą być”. 
Był to zabawny, ale mądry tekst.

Po lekturze p. Zofia przeszła do kolejnego tema-
tu rozmowy, zadając pytanie: „Dlaczego książka jest 
większa w środku niż na zewnątrz?”. Dalsza część 
spotkania dotyczyła zatem specyfiki pracy pisarskiej 
i tworzenia książek. Dzieci cały czas aktywnie uczest-
niczyły w rozmowie i pomagały, ponieważ wszelkie 
ich pomysły p. Zofia „zapisywała” w formie rysun-
ków na dużych arkuszach papieru, tworząc mapy my-
śli. Powstały w ten sposób cudowne notatki, które 
pozostawiła na pamiątkę w bibliotece. Pisarka prze-
prowadziła w ten sposób dzieci przez cały proces 

tworzenia książki, a najciekawsze jej stwierdzenie 
brzmiało: „Pisarz bierze pomysły z garnka – bo ludz-
ka głowa, to taki garnek, a pisanie przypomina goto-
wanie zupy.” Pisarz zatem potrzebuje kartki papie-
ru, długopisu lub komputera i… może już tworzyć. 
Równie ważny jest jednak pomysł. Pani Zofia wymy-
śla historię dwa lub trzy tygodnie, a potem w ciągu 
jednego dnia potrafi napisać książkę np. o Basi, bo-
haterce, która przyniosła jej dużą sławę i popular-
ność. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że najlepsze pomy-
sły przychodzą pisarce do głowy w wannie i na kana-
pie. „Pisarz, to taki człowiek, który wstaje rano, siada 
na kanapie, siedzi tam cały dzień, po czym twierdzi, 

że jest bardzo zmęczony.” – taką definicję podała p. 
Stanecka. Zwróciła jeszcze uwagę dzieciom, że na 
początku trzeba stworzyć jakiegoś bohatera, a po-
tem przystąpić do pisania książek.

Dzieci wspólnie z autorką również wymyśliły bo-
hatera. Został nim SMOK STEFEK – mały, fajny, ale 
głodny. Zjadłby wiele potraw! Co za łobuz! – właśnie 
tak mogłaby się zacząć ta opowieść. A potem wkra-
cza ilustrator, grafik i inne osoby, które razem odpo-
wiadają za powstanie książki. Uczniowie wykonali 
jeszcze jedno zadanie – rysowali bądź zapisywali hi-
storie związane z tematem spotkania, czyli wykony-
wali rysunki bądź pisali opowiadania o damach, ry-
cerzach i dobrym zachowaniu.

Na zakończenie spotkania p. Zofia Stanecka pod-
pisywała książki, które nabyli czytelnicy. Autografy 
i dedykacje książkowe oraz wrażenia i dobre rady 
dla przyszłych pisarzy, zabraliśmy ze sobą do swoich 
szkół. Teraz czekamy już tylko na debiuty literackie 
z naszej gminy!

uczestniczka spotkania, Anna Bartnik
Szkoła Podstawowa im. K. Koźmiana w Bychawce

�� Podziękowania 
dla molowych 
przyjaciół
Danie dla Mola czyli 
literacko-kulinarne 
wydarzenie jest efektem 
współpracy i zaangażowania 
wielu osób, firm, instytucji. 

Wszystkim z serca dziękuję. Wśród molowych 
przyjaciół są m.in.:
�» partnerzy: Agnieszka i Mariusz Sawiccy – re-

stauracja „U Saszy”, hurtownia LENART, 
Bychawskie Centrum Kultury, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie, piekarnia 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
z Bychawy, studio fotograficzne Art Foto 
Robert Bogudziński;
�» media: TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Informacyjna 

Agencja Samorządowa, Dziennik Wschodni, 
Głos Ziemi Bychawskiej;
�» władze samorządowe: Burmistrz Bychawy 

i Starosta Lubelski;
�» osoby, które swoimi pomysłami i pracą spra-

wiają, że każde molowe spotkanie jest wyjąt-
kowe. Są to m.in.: Monika Gęba – specjalist-
ka od aranżacji molowej przestrzeni, Jakub 
Kulpa – etatowy Molik, pracownicy i przyja-
ciele biblioteki oraz Bychawskiego Centrum 
Kultury: Matylda Graboś, Joanna Marek-
Stanicka, Elżbieta Winiarczyk, Jolanta Przech, 
Ewa Nieściór, Dorota Szczepańska, Teresa 
Jakubowska i in.;
�» uczestnicy konkursu, którzy przyjmują wy-

zwanie i przybywają żeby czytać i przyrządzać 
literackie dania;
�» goście, których nieodmiennie, od 10 już lat, za-

rażamy miłością do literatury.
Zapraszam do obejrzenia filmowej i fotogra-

ficznej relacji z 25. edycji literacko-kulinarnego 
wydarzenia z cyklu „dla Mola”, której autorami 
są: Jerzy i Dominik Jelcow. Było to ich pierwsze 
spotkanie z Molem Bychawskim. Materiał jest 
dostępny na portalu zaraszow.pl.

Wszystkim z serca dziękuję,
Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Bychawie
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mieszkańcymieszkańcy

„Żyć trzeba całym sobą – żyć trzeba całym życiem:
bo życie to nie tylko radość, uśmiech –
ale też ból, płacz, nadzieje.
I tak, jak melodia będzie niepełna,
kiedy zabierze się jej niektóre nuty –
tak życie będzie niepełne, nie do końca prawdziwe,
jeśli nie przyjmie się go ze wszystkim,
co przynosi każdy kolejny dzień.”

Dorota Szczepańska

Słowa Doroty rozpoczynające tomik znalazły się 
tam nieprzypadkowo. Wyrażają to wszystko, co 

zostało zamknięte na pachnących farbą drukarską 
kartkach, ozdobionych kolorową, jesienną okładką 
wykonaną przez najmłodszą uczestniczkę warszta-
tów, Martynę Ozimek. Bo przecież życie to nie baj-
ka, choć takim najchętniej chcielibyśmy go widzieć. 
Życie to raczej złożona z milionów kawałeczków 
mozaika, w której elementy często do siebie zupeł-
nie nie pasują, bywa, że niektóre się gubią, a jesz-
cze inne wydają się jakby przeniesione z innego ob-
razka, nie mającego za wiele wspólnego z tym, jaki 
chcielibyśmy stworzyć sami.

„Dzisiaj, na swojej drabinie życia, jestem o szcze-
bel wyżej. To tylko jeden mały krok, ale pozwolił 
mi uwierzyć, że wszystko jest możliwe. Trzeba tylko 
dążyć do marzeń i być w tym dążeniu wytrwałym. 

Trzeba uwierzyć, że ma się skrzydła, dzięki któ-
rym można wzbić się wysoko ponad to, co zawsze 
nas ograniczało, nie pozwalało uwierzyć w nie-
możliwe.” – to wypowiedź jednej z niezwykłych 
uczestniczek, Iwony Furmagi. Dobrze odrobiona 
lekcja i kwintesencja wszystkiego, co zadziało się 
w Bychawie podczas warsztatów literackich.

Moje dziewczyny uwierzyły w to, że mają skrzy-
dła, a ja nie pozwolę, aby te skrzydła opadły. 
Pomimo zakończenia projektu, warsztaty trwają 
nadal, bo jest co wydobywać z tych niby zwyczaj-
nych, a jednak dla mnie wyjątkowych kobiet, któ-
rych potencjał odkryłam przyjeżdżając do Bychawy 
z otwartością i ciekawością tego, czym mnie zasko-
czą. Zaskoczyły, i wciąż to robią, a ja serdecznie 
dziękuję Basi Cywińskiej za to, że powierzyła mi ten 
projekt z pełnym zaufaniem, nie mając wątpliwości, 
że wyjdzie z tego coś naprawdę dobrego!

Dziękuję również każdej z moich „warsztato-
wych” dziewczyn z osobna. Jesteście tą maleńką 
cząstką wszechświata, bez której nie byłby on taki 
sam. Za każde słowo, uśmiech, ciepło, kawę i przy-
tulenie – dziękuję! I wierzę, że świat jeszcze o Was 
usłyszy!

Monika A. Oleksa
źródło: Magia liter, czar słów – blog literacki

�� Warsztaty: 
artystyczne, literackie, 
fotograficzno-filmowe, 
autoprezentacji 
i wystąpień 
publicznych, 
genealogiczne oraz 
spotkania z ekspertami 
w dziedzinie savoir-
vivre. Wszystkie 
działania z udziałem 
mieszkańców Gminy 
Bychawa w wieku od 
2 do prawie 100 lat. 

Warsztaty i spotkania prowadzili profesjonali-
ści w swoich dziedzinach: artystka Ela Bigos, pi-
sarka, eseistka, blogerka Monika A. Oleksa, re-
daktor naczelna magazynu lubelskiego LAJF, 

dziennikarka i autorka filmów dokumentalnych 
Grażyna Stankiewicz, Karolina Cala-Lewtak z firmy 
szkoleniowej Unlimited, regionalistka i pasjonatka 
genealogii Danuta Sprawka, specjaliści z dziedziny 

Kulturalne konfrontacje - podsumowanie projektu

savoir-vivre. Z dziećmi spotkała się pisarka, autor-
ka zabawnego poradnika dla dzieci „Damą być. Jak 
ubrać się i zachować w różnych sytuacjach” Zofia 
Stanecka, z młodzieżą i dorosłymi autor poradników 

dobrych manier Stanisław Krajski. To wszystko w ra-
mach projektu „Kultura-ubranie szyte na miarę”, 
realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Bychawie, a dofinansowanego w ramach pro-
gramu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – 
Interwencje 2017”.

Kulturalne konfrontacje – to wydarzenie podsu-
mowujące ten projekt. Zajęcia projektowe odbywa-
ły się od sierpnia do…, no właśnie, teoretycznie do 
20 listopada. W praktyce to wygląda nieco inaczej. 
Dlaczego? Bo i warsztaty literackie, i genealogiczne 
– trwają nadal. Zarówno uczestnicy jak i eksperci: 
Monika A. Oleksa i Danuta Sprawka nie pozwolili ich 
zakończyć. Trzeba jasno powiedzieć, że zaskoczyły 
nas efekty tych działań. Mieszkańcy gminy Bychawa 
po raz kolejny udowodnili, jak wielki potencjał noszą 
w sobie. Potrzeba tylko iskry, żeby ta moc i siła znala-
zła ujście. Ten projekt taką iskrą był! 

A same konfrontacje…
15. listopada 2017 r. Galeria BCK. Na ekranie ob-

razy z warsztatów, ze spotkań, z działań dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, przy mikrofonie Matylda Graboś 
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie przy-
wołująca kolejne zdarzenia w projekcie. Na ekranie 

oprócz obrazów – teksty... z naszej, dopiero co wy-
danej, książki. W zaciszu słów. Bychawskie debiuty 
literackie. Bychawa 2017. A w niej utwory trzynastu 
kobiet z gminy Bychawa w wieku od 13 do 60+ oraz 
słowo wstępu, wiersz i opowiadanie naszej literac-
kiej przewodniczki, Moniki. W zaciszu tych słów – 
wchodziliśmy w kolejne przestrzenie, poznając coraz 
to nowe efekty kilkumiesięcznego zaangażowania 
wielu ludzi: uczestników, osób prowadzących warsz-
taty i spotkania, bibliotekarzy, partnerów. Pokazując 
jednocześnie, że literatura przenika wszystkie twór-
cze dziedziny, w jakich człowiek może się realizować. 

Dorota Szczepańska

Coś się zaczęło i coś się skończyło. Coś trwa nadal! 
Zapraszamy Ciebie – znajomy, i Ciebie – nieznajomy 
Czytelniku „Głosu Ziemi Bychawskiej” do naszej bi-
blioteki. Może i Ty znajdziesz tu coś, czego szukasz 
od tak dawna? 

Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej biblioteki 
Publicznej w Bychawie

��W zaciszu słów – Warsztaty Literackie
Po co człowiekowi skrzydła, 
skoro nogami twardo stąpa 
po ziemi? Po co głowę nabijać 
marzeniami, skoro bezpieczniej 
kierować się rozsądkiem? Po co 
otwierać szufladę, w której 
dawno już zostały pochowane 
pragnienia, i po co, po raz kolejny 
już może w życiu, zmierzać 
się i siłować z własnymi 
niedoskonałościami? Po co się 
im przyglądać, kiedy łatwiej po 
prostu zapomnieć i zignorować, 
udać, że nie słyszy się rytmu 
wpisanego w serce, zagłuszanego 
życiem i tym, co narzuca bez 
pytania czy chcemy?

Może właśnie po to, by człowiek przypomniał sobie 
jak smakuje życie? Może po to, by uświadomił sobie, 
że bez marzeń żyjemy tak, jakbyśmy nie oddychali, 
bo przytłaczająca codzienność jest niczym gruz przy-
gniatający pierś, i niczym pył wciskający się do ust 

i oczu. Marzenia są nam potrzebne, bo dzięki nim je-
steśmy w stanie dostrzec, co jest po drugiej stronie 
tęczy. Dzięki nim mamy odwagę po to sięgnąć.

Od połowy września do listopada, w ramach pro-
jektu „Kultura – ubranie szyte na miarę”, prowadzi-
łam warsztaty literackie w Bychawie. Pod troskliwą 
opieką niezwykłej pani dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie, Barbary Cywińskiej, grupa 
trzynastu kobiet w różnym wieku (od trzynastu do 
prawie siedemdziesięciu lat), pozwoliła mi się popro-
wadzić poprzez zawiłe ścieżki własnego wnętrza, wy-
dobywając stamtąd słowa, które stały się tematem 
przewodnim naszych spotkań. Dotykałyśmy tych 
słów; pieściłyśmy je z niemal taką samą czułością 
z jaką pieści się dotykiem policzek czy dłoń ukocha-
nej osoby. Oswajałyśmy się z nimi, sięgając głębiej 
i głębiej. Stawiałyśmy pytania, próbując znaleźć na 
nie niejednoznaczne odpowiedzi. Wsłuchiwałyśmy 
się w siebie, z każdym spotkaniem nabierając coraz 
więcej śmiałości i wiary w to, że mamy skrzydła, któ-
re naprawdę mogą pomóc nam wzbić się ponad to, 
co w przytłaczający sposób ściąga w dół.

Basia, Dorota, Iwona, Matylda, Wiktoria, 
Weronika, Martyna, Teresa, Danuta i Danusia, 
Jadwiga, Ewa, Alicja. Wspaniałe kobiety, których 
piękne skrzydła zobaczyłam. Kobiety, które pozwo-
liły mi zajrzeć do swojej duszy, które mi zaufały i ob-
darowały czymś bezcennym.

Owocem naszych warsztatów, oprócz więzi, która 
w subtelny sposób między nami, kobietami, się na-
rodziła, jest książka, dzieło zebrane i nasze wspólne 
„dziecko” – W zaciszu słów. Bychawskie debiuty li-
terackie. Zaczarowane i utrwalone na kredowym 
papierze słowa, pisane sercem; słowa klucze, dzięki 
którym czytelnik być może odnajdzie drogę do ta-
kich przestrzeni w życiu, które dawno temu zostały 
zamknięte, może zapomniane, wyparte.

W zaciszu słów to lektura na dobry sen, na spokoj-
ny wieczór i na dzień, który chce zaskakiwać. Literacki 
debiut trzynastu mieszkanek gminy Bychawa.
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historia historia
redaguje
BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

Głos Regionalistów
nr 8 (127) 2017

�� W dniu 10 listopada, 
a więc w przeddzień 
99. rocznicy 
Narodowego Święta 
Niepodległości, 
mieliśmy rzadką 
w naszym mieście 
okazję spotkania 
i wysłuchania prelekcji 
znanego i wybitnego 
historyka – pisarza 
i publicysty Tadeusza 
M. Płużańskiego. 

Jest on autorem cenionych książek historycznych, 
z których debiutancka wyd. w 2011 r. „Bestie, mor-
dercy Polaków...” (to tytuł skrócony) stała się bestsel-
lerem i została wyróżniona przez Kapitułę im. Józefa 
Mackiewicza w 2012 r. 

Ten zbiór reportaży o śledztwach i mordach pol-
skich patriotów w czasach komunizmu, jest plonem 
pracy autora zaangażowanego w dokumentowanie 
i ujawnianie prawdy o prześladowcach i katach żoł-
nierzy antykomunistycznego podziemia („Oprawcy. 
Zbrodnie bez kary”, wyd. Capitał, 2016), czynnie też 
przywracającego pamięć Niezłomnym i Wyklętym – 
autor jest bowiem społecznym prezesem Fundacji 
„Łączka”, opiekującej się kwaterą na Łączce Powązki 
Warszawskie.

Dodatkowym impulsem tak ukierunkowanej te-
matycznie twórczości jest też zapewne fakt, że oj-
ciec pisarza, też Tadeusz, był współpracownikiem 
rotmistrza Witolda Pileckiego w pracy konspiracyj-
nej, w latach czterdziestych XX wieku, już po uciecz-
ce Pileckiego w kwietniu 1943 r. z „KL’AUSCHWITZ”, 
gdzie znalazł się niejako dobrowolnie, dając się świa-
domie schwytać w czasie łapanki we wrześniu 1940 
r., jako Tomasz Serafiński (nr oboz. 4859), w celu 
wykonania konspiracyjnego zadania: zorganizowa-
nia siatki ruchu oporu (ZOW), rozpoznania warun-
ków rzeczywistości obozowej, wysyłania meldunków 
do gen. Grota-Roweckiego, skąd były przesyłane na 
Zachód, gdzie, niestety, wielu wierzyło, że Auschwitz 
to zwykły obóz pracy, nie zagłady. Po ucieczce z obo-
zu i uczestnictwie w Powstaniu Warszawskim dostał 
się do niewoli niemieckiej. Po dwukrotnej rozmo-
wie z gen. Andersem na początku września 1945 r. 

powrócił do kraju, by włączyć się w działalność an-
tykomunistyczną, mówiąc „nie” na propozycję przy-
jazdu do Włoch, z której zrezygnował także w 1946 r. 
Zorganizował siatkę konspiracyjną, która wpadła 
w ręce UB w maju 1947 r. Gehenna przesłuchań 
i związanych z tym tortur (o których Pilecki powie-
dział do kuzynki w przerwie swojej rozprawy sądo-
wej, że Auschwitz to była igraszka, w porównaniu 
z metodami ubeckimi). Odrębne procesy wytoczono 
również członkom siatki konspiracyjnej Tadeuszowi 
Płużańskiemu (3-krotna kara śmierci zamieniona na 
więzienie ponad 9. letnie we Wronkach) i Stanisławie, 
jego żonie (8 lat więzienia we Wronkach).

Witold Pilecki został zastrzelony w więzieniu 
przy ul. Rakowieckiej w Warszawie w dniu 25 maja 
1948 r. o godzinie 21.30 strzałem katyńskim w tył 
głowy. Przyjazd i prelekcja świetnego znawcy i za-
służonego badacza naszej trudnej i niezwykle dra-
matycznej, a jeszcze niezupełnie udokumentowanej 
historii powinien zainteresować wielu – nie tylko hi-
storyków i uczniów szkół z naszej miejscowości, jak 
i wielu mieszkańców. Tymczasem frekwencja – jak 
się zorientowałam, będąc obecna – przekroczyła nie-
wiele ponad trzydzieści osób, licząc w tym też kilka 
spoza Bychawy, a nawet Lublina. Salę udostępniono 
w UM w Bychawie, a organizatorem spotkania był 
pan Józef Stanicki oraz Bychawskie Centrum Kultury. 
Dziękujemy.

Maria Dębowczyk

Spotkanie z historią
Dom a nie-domownicy

Od czasu do czasu w przestrzeń domową wkra-
czają nie-domownicy – osoby obce, spoza groma-
dy, także nieoczekiwani członkowie społeczności, 
jak również osoby chwilowo pełniące szczególną 
funkcję w obrębie lokalnej grupy. Nie przysługują 
im prawa należne domownikom, jednak nie są też 
oni odprawiani z niczym, mogą liczyć na jałmużnę 
lub poczęstunek.

Do obcych zaliczyć można dziady żebracze, któ-
re jedna z mieszkanek okolic Ostrołęki wspomina 
następująco: Dziady chodzili, to tak mówili – że po 
prośbie. Chodzili tak od domu do domu. Ludzie im 
dawali coś do jedzenia (okolice Ostrołęki 2007).

Odmienną kategorię domowych „gości” stano-
wili także ci mieszkańcy wsi, którzy nieproszeni 
przyszli na wesele. Nie byli oni członkami uroczy-
stości, choć należeli do lokalnej społeczności. Nie 
przysługiwało im prawo wejścia do domu, pozosta-
wali pod nim.

Szczególną grupę osób, które okazjonalnie po-
jawiają się w granicach domowej przestrzeni, sta-
nowią kolędnicy – goście o obrzędowym charakte-
rze. Ich rolą jest przyniesienie domownikom dobrej 
nowiny, daru słowa. Kolędnicy wchodzili do domu, 
śpiewali lub odgrywali widowisko, otrzymując na 
koniec datek. Zanikająca już tradycja kolędowania 
jest z sentymentem wspominana przez niektórych 
mieszkańców wsi jako praktyka, która w żywy spo-
sób jednoczyła ze sobą członków lokalnej społecz-
ności i bywała wyjątkowym, świątecznym akcen-
tem w ich domach.

Dom a chaos okresów przejścia
Kultura ludowa zna praktyki zamierzonego wy-

woływania chaosu w momentach przełomowych, 
zarówno podczas obrzędów dorocznych, jak i ro-
dzinnych. Takie celowe zaburzenie normalności, 
nieporządek ma przywrócić mityczny chaos w cza-
sie odnawiania ziemskiego ładu. Wiele tego typu 
zdarzeń rozgrywa się bezpośrednio w przestrzeni 
domowej lub w jej bliskim otoczeniu.

Dla przykładu w zapusty, czyli ostatki poprze-
dzające środę popielcową i rozpoczęcie wstrze-
mięźliwego Wielkiego Postu, po wsiach od domu 
do domu chodzili przebierańcy. W tym czasie czę-
sto przebierano się według konwencji „świata na 
opak” – chłop za babę, baba za chłopa.

Przełamanie Wielkiego Postu (półpoście) to 
czas między innymi malowania okien popiołem lub 

wapnem, zwłaszcza w tych domach, w których są 
panny na wydaniu. W tym czasie miała miejsce tak-
że inna praktyka, polegająca na wrzucaniu garnka 
wypełnionego popiołem do domów zamieszkiwa-
nych przez niezamężne młode kobiety.

Podobnie Wigilia Bożego Narodzenia łączy 
się z praktykami wywoływania chaosu, charak-
terystycznego dla momentów przełomowych. 
Mieszkanka Starej Wsi na południowym Podlasiu 
wspomina powszechnie znane działanie: u nas taki 
zwyczaj był, że malowali okna przed pasterką. [...] 
Tam, gdzie panienki były. No to okna malowali. [...] 
Przychodzili tak malować okna chłopaki. W wigilie, 
po wigilii, jak wszyscy pojedli, to każdy wapno co 
miał i drugiemu okna tam – gdzie dziewczyny – ma-
lował. Ktoś okna umył, przygotował się do świąt, 
a tu ci przyszedł na same święta zamalował, mróz 
zamroził i całe święta zamazane całe okno i nic nie 
widać (Stara Wieś 2007).

Dom a zaświaty
Według tradycji ludowej dusze zmarłych bliskich 

mogą pojawiać się na ziemi – także w swoim do-
mostwie – w szczególnych okolicznościach. Dniem 
o wyraźnie zaduszkowym charakterze jest Wigilia 
Bożego Narodzenia – kultura ludowa łączy go z wia-
rą (o przedchrześcijańskich korzeniach) w obecność 
zmarłych w domu rodziny i praktyką wspominania 
ich. Jedna z mieszkanek Olszewnicy w okolicach 
Radzynia Podlaskiego pamięta ze swojego domu 

rodzinnego, że w dzień Wigilii: Za zmarłych pa-
cierześmy odmawiali, tak. [...] To się wymawia ich 
imiona. Za dusze zmarłych tam dziadków, czy sio-
stre, czy brata. [...] Już jak tak z rodziny nie żyje, 
to się tak wymówiło tam ich [imiona] (Olszewnica 
2006).

Według wierzeń zmarli powracają na ziemię, do 
swojego domu, także niedługo po pogrzebie, jak 
w relacji spod Sieradza: Jak zmar mój tato, to tak 
miesiąc po pogrzebie, jak już go pochowaliśmy, pod 
oknem stał i zaglądał do pokoju. Widziałam go, na-
prawdę. Nie wiem, po co przyszedł. Postał trochę. 
Nie bałam się. Potem spojrzałam i już go nie było 
(okolice Sieradza 2009).

Zmarły może pojawić się także w snach. Takie 
przypadki mają miejsce na ogół wówczas, kiedy 
żywi nie dopełnili przy pochówku pewnych czynno-
ści, do których zobowiązała ich przedśmiertna wola 
zmarłego bądź miejscowa tradycja. Mogą wówczas 
na przykład wracać do swojego domu po to, co coś 
powiedzieć żyjącym członkom rodziny; po to, by 
zabrać coś z ubrania lub potrzebny im przedmiot. 
W gminie Borki zanotowano relację: Słyszałem 
o jednej sprawie. Jak zapomno różańca włożyć do 
trumny, nie? No to, że będzie ta dusza przychodzić. 
Tak słyszałem, że nie dali różańca i ona przychodzi-
ła [we śnie], i że na progu zostawili [ten różaniec], 
jak o, kiedyś te chałupy starsze były takie, na pro-
gu, na wieczór zostawiły ten różaniec, i... na dru-
gi dzień go już nie było (Olszewnica 2007). Warto 
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zwrócić uwagę na to, że w ostatnim z przywoła-
nych przekazów próg staje się miejscem kontak-
tu pomiędzy żywymi a zmarłymi domownikami, 
pomiędzy światem a zaświatami, pomiędzy do-
mem ziemskim a domem wiecznym.

* * *
Kończąc warto podkreślić, że tak dawniej, jak 

i dziś przestrzeń domowa w tradycji ludowej 
wiąże się z wieloma wierzeniami i praktykami 
o złożonym charakterze, które w tym artyku-
le zostały jedynie ogólnie naszkicowane. Dom 
traktuje się w sposób szczególny, otacza troską, 
chroni od niebezpieczeństw. Dom jest świad-
kiem codziennego życia jego mieszkańców, ale 
także świętowanych tam uroczystości dorocz-
nych i rodzinnych. W nim lub jego pobliżu loka-
lizowane są praktyki, mające na celu podkreśle-
nie czasu odnawiania kosmicznego ładu świa-
ta. Poprzez narodziny, pogrzeb i wspominanie 
zmarłych dom mediuje z zaświatami. Z jego per-
spektywy ogląda się resztę świata, dlatego dom 
pozostaje przestrzenią najbliższą człowiekowi.

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

część IV (ostatnia)

Wierzenia i zwyczaje związane z domem w polskiej 
kulturze tradycyjnej 
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szkoły szkoły

�� „Ojczyzno moja, ile ty 
mnie kosztujesz, nie 
ma dnia, w którym 
bym się nie modliła 
za ciebie” – napisała 
w „Dzienniczku” 
św. Faustyna. 
Te mocne słowa 
dobitnie wybrzmiały 
w skromnych murach 
zaraszowskiej kaplicy.

12 listopada br., jak w każdą niedzielę, gromada 
wiernych przybyła na nabożeństwo. Tym razem 
uroczystość nabrała wyjątkowego charakteru. Był 
to dzień, w którym wspólnota Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie postanowiła upamiętnić postać za-
cnego człowieka – ks. kanonika Dominika Maja. 
Jako że były proboszcz parafii ma zostać patro-
nem tej wiejskiej szkółki, jego duch jest wciąż tu 
obecny. Pełen wielu wyzwań, trudów i modlitwy 
życiorys dobrze znany jest już każdemu uczniowi, 
a uśmiechnięta twarz księdza łagodnie spogląda na 
biegające korytarzem dzieci.

12 listopada to dzień, w którym ks. Dominik 
zmarł, a zatem w 41. rocznicę jego śmierci od-
prawiona została msza św., której przewodniczył 

ks. Andrzej Kuś, proboszcz parafii p.w. św. Jana 
Chrzciciela w Bychawie. Homilię skierował do ze-
branych o. Krzysztof Łaszcz i po raz kolejny poka-
zał nam – rodzicom, nauczycielom, młodzieży – że 
Ojczyzna to zbiorowy obowiązek, że to nie pusty 
wyraz, a wyzwanie… Za sprawą magii słowa i do-
niosłości chwili kazanie ojca jezuity uświadomiło 
słuchaczom ciągłość czasu, połączyło przeszłość 
z przyszłością, pokazało wagę teraźniejszości. 

Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz

Zgromadzeni przypomnieli sobie, jak cenna jest wol-
ność, za którą krew przelewali przodkowie, uzmysło-
wili, jak istotne jest wychowanie w duchu poszano-
wania wartości.

Dwie daty – 11 i 12 listopada, to nie białe pla-
my w kalendarzu. Dla społeczności szkolnej to dni, 
w których wspomina się wielkich Polaków. I choć dziś 
dla niektórych hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” już nic 

nie znaczy, jednak tu, w tej maleńkiej szkole, wciąż 
uczy się dzieci żyć zgodnie z kodeksem etycznym.

Zatem, by pamięć o ks. Dominiku Maju była 
wciąż obecna, a zasady, według których żył, na-
dal respektowano, nauczycie Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie postanowili ufundować tablicę pa-
miątkową dedykowaną jego osobie. Niewielki obe-
lisk spoczął w pobliżu budynku, w którym od dzie-
sięcioleci kształcone są młode pokolenia. I jak to jest 

w tradycji placówki, i tę inicjatywę czynnie wsparli 
rodzice. Dzięki zaangażowaniu i żmudnej pracy Ewy 
Eliasz, Krystyny Pruś, Anny Sadowskiej oraz Doroty 
i Adama Dysiów teren wokół pomnika już wiosną sta-
nie się pięknym zielonym zakątkiem.

Listopadowa szaruga. Śnieg, deszcz, plucha – lecz 
niesprzyjająca aura nie miała wpływu na bieg wyda-
rzeń. Dzielna drużyna harcerzy godnie pełniła war-
tę w czasie, gdy kapłani dokonywali uroczystego po-
święcenia symbolu pamięci. Dyrektor Bożena Koziej 
wykonała gest odsłonięcia tablicy, mieszkańcy oko-
licznych wiosek otoczyli kołem to szczególne miej-
sce, a wiatr niósł w dal sowa pieśni Boże, coś Polskę…

Jesienne dni. Dni pełne zadumy, przepełnione 
smutkiem, przeniknięte nostalgią… Dla nas, nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej w Zaraszowie, to jednak 
czas radości. Ta lokalna uroczystość po raz kolejny 
pokazała, jak wielu mamy przyjaciół, którzy dzielą się 
swym czasem, umiejętnościami i sercem. Pragniemy 
wszystkim gorąco podziękować za obecność, modli-
twę i wyrazy solidarności. Ukłony ślemy w kierunku 
księży dających wsparcie duchowe, rodziców przy-
chodzących z konkretnym działaniem oraz rodzi-
mych fotografów – Olimpii Koziej i Jerzego Jelcowa, 
dzięki pracy których uwiecznione zostaje to, co ulot-
ne. Dziękujemy…

Anna Misztal-Trzcińska

�� Marcin Wolski 
stypendystą Prezesa 
Rady Ministrów
W Dniu Edukacji Narodowej 
tj. 16 października br. 
w Warszawie odbyło się 
uroczyste wręczenie stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów. Pięć 
osób z każdego województwa 
otrzymało je osobiście z rąk 
Premier Beaty Szydło.

Wśród laureatów tego zaszczytnego wyróżnienia 
znalazł się Marcin Wolski – uczeń II klasy Liceum 
Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego w Bychawie. Uczęszcza on do klasy 
o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, 
której wychowawcą jest Justyna Dudek. Mieszka 
w Leśniczówce. Bierze udział w różnorodnych kon-
kursach. Interesuje się przede wszystkim przedmio-
tami ścisłymi, ale znajduje również czas na tworze-
nie poezji i inne pozaszkolne zainteresowania – cho-
ciażby rzeźbienie w drewnie.

Sylwia Paćkowska / Urząd Miejski w Bychawie

�� „Bóg, Honor, Ojczyzna” – obchody 
Narodowego Święta Niepodległości w Szkole 
Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej
11 listopada jest zawsze 
znakomitym dniem do 
okazania uczuć patriotycznych 
i oddania hołdu tym, którzy 
poświęcili dla Ojczyzny swoje 
życie. 99. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
upamiętniliśmy uroczystym 
apelem i mszą świętą w kościele 
p.w. św. Antoniego Padewskiego 
w Woli Gałęzowskiej, a w dniu 
13 listopada w naszej szkole.

Wymowna i wzruszająca część artystyczna 
pod hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna” w wykonaniu 
uczniów klasy VII i VI Szkoły Podstawowej im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej uświadomiła 
nam, że patriotą nie jest się tylko podczas wielkich 
zagrożeń, ale także na co dzień wtedy, gdy szanuje 
się symbole narodowe, kiedy dba się o język pol-
ski, kiedy pamięta się o wydarzeniach, bohaterach, 
rocznicach. Warto tutaj wspomnieć, że zaszczyt-
ne imię, które nosi nasza szkoła szczególnie zobo-
wiązuje nas do okazywania miłości i szacunku do 
Ojczyzny. Zofia z Koźmianów Przewłocka reprezen-
tuje cechy, które są wzorem do naśladowania dla 
kolejnych pokoleń uczniów Szkoły Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej. Jej gorliwy patriotyzm 

i ofiarność wpisują się doskonale w misję naszej 
szkoły. My bierzemy z niej przykład i właśnie tak 
patrzymy na świat, by żyć dla innych, żyć dla kraju 
i dla Ojczyzny.

Słowem i piosenką młodzi artyści Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej zaprosili nas 
na niecodzienną lekcję patriotyzmu i przygotowali 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości insce-
nizację, która miała uświadomić, że nie wolno nam 
– Polakom zapominać o przeszłości, bo historia to 
przecież nasze korzenie i tradycja.

Ci, którzy mieli możliwość wysłuchania monta-
żu słowno-muzycznego, zarówno w kościele jak 
i w szkole z całą pewnością, poczuli się tego dnia 
prawdziwymi Polakami – patriotami.

Magdalena Konefał 
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szkoły szkoły
�� Pasowanie na 
Przedszkolaka
 „Mamo, tato, bijcie brawo, 
tak już dużo umiem – do 
przedszkola chodzę żwawo 
tyle już rozumiem...” 
Za nami pierwsza „poważna” 
uroczystość w bieżącym 
roku szkolnym – uroczystość 
Pasowania na Przedszkolaka. 

Do grona przedszkolaków uczęszczających 
do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Zaraszowie dołączyło dziesię-
cioro dzieci, które w tym roku po raz pierwszy 
przekroczyły próg przedszkola. Podczas uroczy-
stości dzieci śpiewały piosenki, recytowały wier-
sze, przedstawiły też prosty układ taneczny do 
utworu „Kolorowe listki”. Najmłodsze dzieci od 
niedawna uczą się języka angielskiego, widać już 
pierwsze efekty nauki, ponieważ maluszki pięk-
nie zaprezentowały piosenkę „If you happy…” 
Uroczystego pasowania przy pomocy symbolicz-
nej kredki dokonała pani dyrektor Bożena Koziej. 
Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały 
dyplomy w kształcie misia, kolorowanki oraz nie-
zbędnik plastyczny w kolorowej teczce. Po części 
artystycznej dzieci udały się na słodki poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców. Serdecznie 
dziękujemy Rodzicom za obecność na tak ważnej 
uroczystości oraz za pomoc w przygotowaniach. 
Szczególne podziękowania dla mamy Kalinki za 
uwiecznienie tych niezapomnianych chwil.

Jolanta Flis

�� Uczniowie 
klasy pierwszej 
przygotowywali 
się do uroczystości 
Ślubowania od 
początku roku 
szkolnego. Uczyli się 
dzielnie tańca, tekstów 
wierszy, piosenek, 
wytrwale ćwiczyli 
podczas prób.

9 listopada 2017 r. od rana w szkole panowała pod-
niosła atmosfera. Uczniowie ubrani w świąteczny 
strój galowy, dekoracja sali gimnastycznej, przygo-
towany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, 
aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbar-
dziej uroczyście.

Gdy zegar wybił godzinę 10.20 i wszystkie krze-
sła zostały zajęte, mistrz ceremonii, Karolina Lipiec 

poetycko powitała przybyłych gości: panią dy-
rektor, rodziców i dziadków, nauczycieli, księży: 
Tomasza Maja i Stanisława Górę, przewodniczącą 

Rady Rodziców, pracowników szkoły oraz całą spo-
łeczność szkolną.

W przededniu Narodowego Święta 
Niepodległości pierwszoklasiści udekorowani 
w biało-czerwone pompony wkroczyli na salę w ryt-
mie poloneza. Po czym zaprezentowali w inscenizo-
wanym wierszu symbole narodowe oraz wiedzę na 
temat swojej Ojczyzny. Przy użyczonym podkładzie 
muzycznym (dziękuję panu Krzysztofowi) wyśpie-
wały niełatwą piosenkę, ale jakże adekwatną do 
chwili „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”.

W czasie występów nie brakowało też chwil hu-
morystycznych. Dzieci zaprezentowały się utwo-
rach wierszowanych ułożonych z pomocą wycho-
wawcy, których teksty często odzwierciedlały ich 
cechy osobowości i zachowania. Popisywały się 
wiedzą na temat wzorowego ucznia, bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Zasypane gradem py-
tań, nie dały się zbić z tropu i bez mrugnięcia okiem 
śpiewająco udzielały mądrych odpowiedzi.

Nikt nie miał wątpliwości, że są gotowi, by złożyć 
uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

W niezwykle podniosłej atmosferze przed 
pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowa-
li być dobrymi Polakami, godnie reprezentować 

swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczycielom. Po zło-
żeniu ślubowania pani dyrektor dokonała sym-
bolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na 
ucznia Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce” – mówiła pani dyrektor dotykając 
ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swo-
ich podopiecznych. 

Ukoronowaniem aktu pasowania było odciśnię-
cie palca obok swojego nazwiska w księdze pamiąt-
kowej. Uczniowie z dumą prezentowali otrzymane 
dyplomy. Odprężeni i uśmiechnięci przyjmowali ży-
czenia i prezenty. 

Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstu-
nek, przygotowany przez rodziców. 

Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój cen-
ny czas i byli razem z pierwszakami. Obecność go-
ści to znaczący dla uczniów element uroczystości. 
Podnosi rangę i świadczy o wzajemnym szacunku.

 Jolanta Maksim, wychowawczyni klasy I

Ślubowanie kl. I w Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 

�� Ślub ze szkołą
27 października 2017 r. był 
niezwykłym dniem dla uczniów 
czterech klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej w Bychawie. 
Uczniowie spotkali się, by 
wspólnie przeżyć uroczystość 
pasowania na ucznia. Małych 
bohaterów powitała pani 
dyrektor Małgorzata Tudrujek, 
wicedyrektor Justyna Pawlik, 
starsi koledzy z Samorządu 
Uczniowskiego. Przewodnicząca 
Rady Rodziców pani Ilona 
Fijołek-Mituła powitała uczniów 
przenosząc ich w bajkowy świat 
królestwa, rycerzy i księżniczek. 

W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, rodziców, 
pierwszaki składały uroczyste przyrzeczenie mówią-
ce, o tym że będą wzorowymi uczniami i dobrymi 
Polakami. Przedstawiciele każdej z klas pierwszych 
ślubowali na sztandar szkoły. Dzieci z dumą i po-
wagą powtarzały słowa ślubowania. Odpowiednią 

atmosferę tworzyła elegancja uczniów w odświęt-
nych strojach i tradycyjnych biretach, a także nie-
codzienny wystrój sali. Uroczystość była doskonałą 
okazją do tego, by zaprezentować swoje umiejętno-
ści artystyczne. Wszystkie dzieci odważnie recytowa-
ły wiersze i wzbogacały swój występ różnorodnymi, 
kolorowymi emblematami. Z wielką pasją śpiewały 
piosenki o ślubowaniu, samogłoskach i spółgłoskach, 
o naszej ojczyźnie – Polsce. Sympatyczne występy 
pierwszaków przygotowane zostały przez wycho-
wawców klas I – Elżbietę Małecką, Bożenę Wardę, 
Dorotę Drążek, Sławomirę Wrzesińską. Jednak naj-
bardziej szczególnym momentem uroczystości było 

indywidualne pasowanie na ucznia każdego dziecka 
przez dyrektor Małgorzatę Tudrujek. 

Dowodem tych niezwykłych chwil był pamiątkowy 
dyplom, klasowe i indywidualne zdjęcie. Rodzie za-
dbali również, o to żeby uroczystość była niezwykła 
i na zakończenie zaprosili dzieciaki na tortową, słod-
ką niespodziankę.

Po takim wydarzeniu uczniowie klas pierwszych 
mogą czuć się pełnoprawnymi uczniami swojej szko-
ły, o czym wszystkich zawiadamiamy, a pierwszakom 
gratulujemy!

S.W.

�� Pasowanie na Ucznia w SP w Zaraszowie
„My uczniowie 
klasy pierwszej 
zobowiązujemy 
się być pilnymi 
w nauce 
i wzorowymi 
w zachowaniu, 
będziemy godnie 
reprezentować 
dobre imię szkoły.”

Na dzień 9 listopada br. pierw-
szoklasiści czekali z niecierpliwo-
ścią. Dlaczego? Otóż tego dnia 
miało miejsce ważne wydarzenie 
– Pasowania na Ucznia Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie. Do 
uroczystości uczniowie przy-
gotowywali się począwszy od 
pierwszego dnia nauki w szko-
le; poznawali swoje prawa, obo-
wiązki i panujące zasady, byli pil-
ni i pracowici.

W tym wyjątkowym dniu, 
dzieci w strojach galowych 

– nieco przejęte tym, że na sali 
zgromadzili się rodzice – wy-
glądały bardzo uroczyście. 
Dyrekcja, wszyscy uczniowie 
i nauczyciele pięknie prezento-
wali się przed szkolną społeczno-
ścią. Z wielkim zaangażowaniem 
recytowali wiersze, śpiewali pio-
senki, a także wykonywali arcy-
trudne zadania przygotowane 
przez siódmoklasistów – naj-
starszych uczniów naszej szko-
ły. Wszyscy uczniowie z klasy 
I zaprezentowali swoje talenty 

i zdolności – tym samym wyka-
zali gotowość do ślubowania.

Po ślubowaniu pani dyrek-
tor Bożena Koziej dokonała uro-
czystego pasowania jedenastu 
pierwszaków na uczniów Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie. 
Potem były pamiątkowe dy-
plomy zdjęcia, odznaki, gratu-
lacje i prezenty oraz słodki po-
częstunek przygotowany przez 
rodziców.

Beata Gomuła, 
wychowawczyni kl. I
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szkoły szkoły

im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego 
w Bychawie.

Recytacje uczniów oceniało jury w składzie: 
Barbara Cywińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie; Jadwiga Grzesiak – polo-
nistka, nauczyciel emeryt; Barbara Gąbka – instruk-
tor zajęć teatralnych w Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Strzyżewice w Piotrowicach.

Poziom tej edycji konkursu był bardzo wysoki. 
Jury musiało dokonać trudnego wyboru. Komisja 
przyznała:

w kategorii szkoły podstawowe, 
gimnazja:
�» I miejsce: Krystian Wiechnik – Szkoła 

Podstawowa w Niemcach
�» II miejsce: Karolina Polkowska – Gimnazjum 

nr 1 w Niemcach
�» III miejsce: Oliwia Asyngier – Szkoła Podstawowa 

im. K. Koźmiana w Bychawce
�» Wyróżnienie: Kinga Mróz – Szkoła Podstawowa 

im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej
�» Wyróżnienie: Mikołaj Gustaw – Szkoła 

Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnickich 
w Osmolicach
�» Wyróżnienie: Jakub Jarzyna – Gimnazjum nr 

2 w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie

w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych:
�» I miejsce: Łukasz Krzysztoń – Zespół Szkół 

im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

�» II miejsce: Kacper Winiarski – Zespół Szkół 
im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
�» III miejsce: Jakub Olech – Zespół Szkół Techniki 

Rolniczej w Piotrowicach
�» Wyróżnienie: Jakub Sadło – Zespół Szkół 

Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego 
w Bychawie.

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczo-
we i dyplomy, wszyscy uczestnicy podziękowania za 
udział w konkursie, a nauczyciele podziękowania za 
przygotowanie uczniów do konkursu. Konkurs przy-
gotowała i poprowadziła p. Jolanta Szpytma, dekora-
cje wykonała p. Joanna Mendykowska, dyplomy i po-
dziękowania p. Robert Skoczylas.

Celem konkursu jest popularyzowanie piękna 
i wartości narodowej kultury, pielęgnowanie postaw 
patriotycznych, rozwijanie recytatorskich uzdol-
nień młodzieży. Jako organizatorów cieszy nas fakt, 
że młodzież chętnie sięga po poezję oraz że kolej-
ne szkoły uczestniczyły w naszym święcie poezji 
patriotycznej.

Jolanta Szpytma

�� 16 listopada br. 
w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 
im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego 
w Bychawie odbył się 
konkurs recytatorski 
pod hasłem: „Żadne 
miejsce nie powinno 
być milsze dla Ciebie 
od Ojczyzny”.

Skierowany był on do uczniów klas VII szkół 
podstawowych, II i III gimnazjum oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. Każdy uczestnik miał zapre-
zentować wiersz o tematyce patriotycznej. Konkurs 
odbył się pod Patronatem Honorowym Starosty 
Powiatu Lubelskiego i Burmistrza Bychawy.

Dyrektor Jerzy Sprawka serdecznie powi-
tał 42. uczestników konkursu oraz nauczycie-
li z następujących szkół: Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli, Gimnazjum 
nr 2 w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 

w Bychawie, Szkoły Podstawowej w Niemcach, 
Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich 
w Osmolicach, Szkoły Podstawowej im. 
K. Koźmiana w Bychawce, Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Mętowie, Szkoły Podstawowej 
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Szkoły 
Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi 
Drugiej, Gimnazjum nr 1 w Niemcach, Zespołu 
Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Zespołu 
Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, Zespołu Szkół 

VIII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

�� „My Europe, My Life, My Future” w Bułgarii
„Muzyka łączy pokolenia 
i narody” to temat czwartego 
spotkania projektowego, 
w którym udział wzięli 
uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 w Bychawie 
– Kamil Szmołda, Jacek Pruś, 
Jakub Sadło, Arkadiusz Nieściur 
wraz z nauczycielami Katarzyną 
Maciejczyk, Beatą Krzysiak 
i Andrzejem Pietrzakiem. 
Wyjazd zrealizowany został 
w ramach trwającego w szkole 
projektu Erasmus+ pod nazwą 
„My Europe, My Life, My 
Future” i przebiegał w dniach 
23-27 października 2017 r.

Gospodarzem spotkania była Dimitar Talev 
Secondary School w bułgarskim miasteczku 
Dobrich. Jak wynika z nazwy spotkania większość 

działań skupiona była wokół aspektów związanych 
z muzyką w przeszłości i teraźniejszości. Podczas 
spotkania prezentowaliśmy to wszystko co przy-
gotowaliśmy w szkole i poza nią: wideo, podczas 
którego uczniowie i nauczyciele wykonali ludową 
piosenkę pt. „Hej z góry, z góry” z akompaniamen-
tem zespołu pieśni i tańca Jawor. Każde z państw 
miało za zadanie wykonanie piosenki w języku da-
nego partnera. W obecności społeczności szkolnej 
oraz zaproszonej lokalnej telewizji zaśpiewaliśmy 
rumuński utwór pt. „Andrii Popa”, który wyloso-
waliśmy na spotkaniu w Grecji (polską piosenkę 
„Oczy zielone” zespołu Akcent zaśpiewała grecka 
drużyna). 

�� O współpracy ZSZ nr 1 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego i WSEiI
W dniu 14 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami Wyższej Szkoły Ekonomi 
i Innowacji w Lublinie.

Uczelnię reprezentowali dr inż. Józef Stokłosa – p.o. dziekana Wydziału Transportu i Informatyki 
oraz mgr inż. Leszek Gońka – dyrektor Centrum Promocji i Rekrutacji. Szkołę reprezentowali 
dyrektor szkoły – Jerzy Sprawka, przedstawiciel zespołu przedmiotów zawodowych informa-
tycznych wicedyrektor szkoły – Tomasz Stoczkowski, przedstawiciel zespołu przedmiotów zawo-
dowych mechanicznych – Andrzej Pietrzak oraz koordynator – Jolanta Szpytma. Spotkanie mia-
ło na celu ustalenie dalszej współpracy między Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
a Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.

Jerzy Sprawka

�� Specjalistyczna 
pracownia 
komputerowa 
w „HUBALU”
W ramach projektów unijnych: 
„Kreatywna Edukacja w Powiecie 
Lubelskim” oraz „Edukacja 
Przyszłości w Powiecie 
Lubelskim” realizowanych 
w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 1 im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego w Bychawie 
w szkole powstała nowoczesna 
pracownia diagnostyki 
komputerowej. 

Została wyposażona w sprzęt potrzebny do realiza-
cji zadań z zakresu diagnostyki i eksploatacji urzą-
dzeń techniki komputerowej. Zakupiono nowe sto-
ły montażowe wraz z oświetleniem i oprzyrządo-
waniem (maty i fartuchy elektrostatyczne, zesta-
wy montażowe, lutownice, testery sprzętu), kom-
putery stacjonarne, laptopy, drukarki 3D, laserowe 
urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz do drukarek, 
sprężarkę. Celem projektów jest zwiększenie szans 
na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, pod-
wyższenie wiedzy i kompetencji, nabycie praktycz-
nych umiejętności i doświadczenia zawodowego. 
Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły na pewno 
wpłynie na zwiększenie efektywności i atrakcyjność 
kształcenia.

Robert Skoczylas

Ponadto, uczniowie przedstawili tradycyjne polskie instru-
menty, popularne zespoły muzyczne i piosenkarzy. W czasie 
warsztatów zorganizowanych dla uczniów, stworzona została 
księga europejskich zespołów muzycznych i piosenkarzy oraz 
hymn Erasmusa.

Wszyscy młodzi uczestnicy mobilności, mieli okazję wziąć 
udział w debacie na temat gustów muzycznych nastolatków, 
a także ułożyć europejską listę przebojów. Ciekawym do-
świadczeniem dla uczniów była nauka bułgarskich tańców 
oraz karaoke po angielsku.

Każde spotkanie ma aspekt kulturowy, podczas którego 
uczestniczymy w wycieczkach edukacyjnych. W Bułgarii zwie-
dziliśmy Varnę, Plisko – pierwszą stolice tego kraju, miastecz-
ko Shumen, Kaliakra, Balchik – gdzie podziwialiśmy ogród 
botaniczny i letnią rezydencje królowej Marii Rumuńskiej. 
W Dobrich odwiedziliśmy dwa muzea: Architekturalne 
i Etnograficzne, oraz Regionalne i Historyczne Muzeum 
Starego Dobrich.

Tydzień spędzony w Bułgarii był czasem pełnym wrażeń, 
dobrej zabawy, śpiewu, tańca i niezapomnianych chwil. Czy 
muzyka połączyła nasze kraje? To spotkanie było potwierdze-
niem, że muzyka potrafi przełamać wszelkie bariery i różnice 
kulturowe. Przed nami kolejne wyzwanie jakim jest spotkanie 
projektowe w Chorwacji, podczas którego będziemy skupiać 
się na europejskiej kuchni.

Katarzyna Maciejczyk, koordynator projektu
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Dziewczyny na medal!
�� 18 listopada 2017 r. 
w Zespole Szkół 
w Krężnicy Jarej, odbył 
się XV Powiatowy 
Festiwal Piosenki 
Patriotycznej 
pod honorowym 
patronatem 
Światowego Związku 
Żołnierzy Armii 
Krajowej, Wójta 
Gminy Niedrzwica 
Duża i Starostwa 
Powiatowego. 

Młodzi artyści wykonywali zarówno tradycyjne pie-
śni wojenne, jak również współczesne pieśni pa-
triotyczne. Takie konkursy rozwijają wiedzę o histo-
rii Polski i kształtują postawę patriotyczną młodego 
człowieka.

Szkołę Podstawową im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce reprezentowała Oliwia Asyngier 
(kl. VII). Uczennica zaprezentowała szerokiej pu-
bliczności piosenkę pt. „W listopadzie” i zajęła 
pierwsze miejsce w kategorii trzeciej (kl. VII oraz 
klasy II i III gimnazjum). Oliwia urzekła komisję 
konkursową swobodą sceniczną oraz piękną inter-
pretacją utworu. W tej samej kategorii wiekowej 
Eliza Kusy (kl. VII c), uczennica Szkoły Podstawowej 
w Bychawie, wykonując piosenkę tytułową z filmu 
o Powstaniu Warszawskim – „Miasto 44” również 
została zauważona przez komisje konkursową. Eliza 
zdobyła wyróżnienie. Gratulacje!

Krzysztof Mendykowski

�� Zajęcia z „języka 
migowego”
Inicjatywa rozpoczęcia 
zajęć z języka migowego 
zrodziła się w Niepublicznym 
Przedszkolu Akademia 
Poziomkowa w Bychawie. 

Jako pomysłodawca i organizatorka tego przed-
sięwzięcia, wspólnie z wychowawcami i panią 
dyrektor wcieliliśmy pomysł w życie. 

Proponowane zajęcia z „języka migowe-
go” odbywają się raz w tygodniu w grupie 
„Zerówka” i cieszą się dużym zainteresowa-
niem ze strony dzieci, które biorą aktywny 
udział w każdych zajęciach. Jest to propozycja 
„innych”, niż standardowe zajęć odbywających 
się w wielu przedszkolach. Taka forma aktyw-
ności angażuje dzieci, ponieważ uważają to za 
coś nowego, unikatowego.

Metody i formy pracy wykorzystywane 
na zajęciach to nie tylko przekazywanie wie-
dzy przez nauczyciela, ale również takie, któ-
re sprzyjają aktywnemu uczeniu się – w myśl 
zasady Konfucjusza, którą kieruję się w swo-
jej pracy zawodowej „Powiedz mi, a zapomnę. 
Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, 
a zrozumiem”, co daje wymierne efekty pracy 
z dziećmi. Na zajęciach wykorzystuję SJM, czyli 
System Językowo-Migowy – połączenie języka 
miganego (miganej odmiany języka narodowe-
go – znaki migowe o tej samej treści co mowa 
i przekazywane równolegle z nią) oraz języka 
mówionego. Dzieci uczą się również daktylo-
grafii, czyli alfabetu palcowego, na który skła-
dają się znaki pojedynczych głosek oraz znaki li-
czebników głównych od 1 do 10. Przedszkolaki 
poznają również znaki grzecznościowe wyko-
rzystywane w języku migowym np. „Dzień do-
bry”, „Dziękuję”, „Proszę” oraz podstawowe 
rzeczowniki i czasowniki.

W takiej formie zajęć można upatrywać wie-
lu pozytywów m. in. stwarzania sytuacji dydak-
tycznych sprzyjających aktywizowaniu myślenia 
i doskonalenia sprawności umysłowych, kształ-
towania nawyków zgodnego współdziałania 
w grupie rówieśniczej, klasyfikowania przed-
miotów na podstawie wybranych cech, dosko-
nalenia analizy i syntezy głoskowej podczas 
daktylografowania, budowania w świadomo-
ści dziecka poczucia, że w społeczeństwie żyją 
osoby głuche, a także wykorzystywania form 
grzecznościowych.

mgr Karolina Małocha, logopeda, 
audiolog ogólny

�� Turniej Rodzinny w tenisie stołowym
W sobotę 9 grudnia br. po raz 
jedenasty w Szkole Podstawowej 
w Bychawie odbył się Turniej 
Rodzinny w tenisie stołowym.

Od wielu lat turniej cieszy się dużym powodzeniem, 
ale tegoroczny wynik zaskoczył nawet samych orga-
nizatorów. Do walki stanęły czterdzieści trzy druży-
ny, byli tatusiowie, mamy i jeden dziadek. Kilku rodzi-
ców miało utrudnione zadanie, startowali bowiem 
z dwoma pociechami. Nie obyło się bez łez po prze-
granych meczach, ale miał kto pocieszyć i przytulić. 
Cieszymy się, że coraz więcej rodziców chce aktyw-
nie spędzić czas z dziećmi i mamy nadzieję, że nie bę-
dzie to tylko przy okazji naszych turniejów.

Turniej odbył się pod patronatem Burmistrza 
Bychawy, który ufundował puchary dla trzech naj-
lepszych drużyn, a organizatorem był, jak co roku 
Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa”.

Zwycięzcy turnieju:
�» I miejsce – Agnieszka Zdybel (VII b) z tatą 

Robertem
�» II miejsce – Kacper Karmiński (VI a) z tatą 

Grzegorzem
�» III miejsce – Łukasz Piwnicki (IV d) z tatą 

Tomaszem
�» IV miejsce – Wiktoria Karmińska (V b) z tatą 

Grzegorzem

Krystyna Kostrzewska
źródło: www.sp.bychawa.pl

�� Jedna koza, jedno życie” – podsumowanie 
akcji 2017
„Jedna koza, jedno życie” 
– po raz siódmy. W dniach 
13-15 listopada br. w Szkole 
Podstawowej w Bychawie 
kontynuowaliśmy coroczną 
zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci 
Afryki. Celem szczególnym 
w tym roku było wsparcie 
budowy studni w Mbei 
w Kamerunie.

Akcją zajmowali się uczniowie klasy I d i IV a, któ-
rym dziękuję za niezwykłe zaangażowanie i wy-
trwałość. Miło nam i doceniamy to, że w nasza ak-
cję włączyli się nauczyciele i rodzice. Wszystkim, 
którzy wsparli nasz wspólny cel – DZIĘKUJEMY!!! 
Ofiarodawcy otrzymali pamiątkowe znaczki – logo 
naszej akcji. Wynik tegorocznej zbiórki to 800 zł. 
Kwota została wpłacona na konto Fundacji Polskiej 
Raoula Follreau, która przekaże fundusze polskim 
misjonarkom siostrom pasjonistkom z Kamerunu 
w Afryce. Nasz dar serca z pewnością będzie cen-
nym wsparciem w budowie studni, a tym samym 
w stałym dostępie do wody pitnej dla setek dzieci 
i dorosłych w Afryce. 

Wolontariusze akcji:
Klasa I d: Maja Dąbrowska, Bartłomiej 

Dobrogowski, Miłosz Godula, Paweł Godula, 
Zuzanna Jabłońska, Anna Jaros, Kevin Klimek, 
Maja Korba, Miłosz Korba, Patryk Korba, Weronika 
Kuropewska, Gabriela Luterek, Nikola Małek, 
Szymon Mańkowski, Franciszek Mączka, Zuzanna 
Nowak, Aleksander Sprawka, Mateusz Wąsik.

Klasa IV a: Piotr Augustynowicz, Alicja Dyguła, 
Aleksandra Fijołek, Julia Korba, Patrycja Kondracka, 
Wiktoria Kosidlak, Agata Nowak, Mańkowski Paweł, 
Nelly Matysek, Aleksandra Pawlak, Bartłomiej 
Pawlak, Igor Szafran.

S. Wrzesińska
źródło: www.sp.bychawa.pl 
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szkoły szkoły

�� 5 grudnia 2017 r. 
Szkoła Podstawowa 
im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej 
gościła panią 
Edytę Zarębską 
– bajkopisarkę 
i ilustratorkę książek 
dla dzieci oraz jej 
męża pana Roberta 
Zarębskiego – muzyka 
i kompozytora. 
W spotkaniu udział 
wzięły przedszkolaki 
i uczniowie klas I-IV ze 
swoimi opiekunkami.

Spotkanie z Edytą Zarębską – autorką książek dla dzieci
Bohaterka spotkania zadebiutowała książką 
„Opowieści babci Gruni”, bajką pisaną wierszem 
i własnoręcznie ilustrowana przez autorkę. Napisała 
także m.in. „Moje ulubione dobranocki”, „365 ba-
jek na dobranoc”, „Mój pamiętnik”, „Antek i stara 
jabłonka”, „Zosia i fiołkowy kapelusz”. W roku 2007 
Edyta Zarębska zdobyła wyróżnienie w ogólnopol-
skim konkursie im. Astrid Lindgren za książkę dla 
dzieci i młodzieży zorganizowanym przez Fundację 
ABC XXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Bajkopisarka przedstawiła się nam jako „Babcia 
Grunia”, ale dlaczego babcia? Skoro wcale babci 
nie przypominała, bardziej księżniczkę lub dobrą 
wróżkę. Opowiadała o swoich dziecięcych marze-
niach, o tym jak bardzo chciała zostać „pisaczką” 
i jak na strychu myszki zjadły jej pierwsze wierszyki 
schowane w ogromnym pudle przewiązanym czer-
wonym sznurkiem. Pani Edyta powiedziała dzie-
ciom, że marzenia są bardzo ważne, ale aby mogły 
się spełnić, trzeba się uczyć i pracować. Zachęcała 
także dzieci do odwiedzania biblioteki. Spotkanie 
uatrakcyjniło połączenie zabawy słowem i kredką, 
bowiem pani Edyta nie tylko pisze i pięknie opo-
wiada, ale też ślicznie rysuje. Wykorzystała swój 

talent artystyczny rysując fragmenty postaci ze 
swoich książek, natomiast dzieci zaangażowane 
przez pana Roberta odgadywały, co lub kogo rysu-
je pani Edyta, która stopniowo domalowywała po-
szczególne elementy rysunku. Uczestnicy spotka-
nia musiały mocno wytężyć swoją wyobraźnię, aby 
z kilku kresek odgadnąć cóż to takiego powstaje… 
Pomysłów i śmiechu było co nie miara… w końcu 
wyłonił się zarys ślimaka, który pięknie pokoloro-
wany przez autorkę zdobi naszą bibliotekę.

Na zakończenie spotkania pan Robert nauczył 
młodych słuchaczy piosenki o bibliotece, któ-
ra znajdowała się nad „Mądrą rzeką”. Dzieci przy 
akompaniamencie klawiszowym śpiewały i klaskały 
do rytmu. Słowa do piosenki „Mądra rzeka” napisa-
ła pani Edyta, a muzykę skomponował jej mąż.

Właśnie takie spotkania w niezwykle miłej at-
mosferze, pełne radości i dobrej zabawy są okazją 
do zainteresowania małych czytelników biblioteką 
i czytelnictwem.

Dziękujemy Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie za zorganizowanie w naszej 
szkole spotkania autorskiego.

źródło: www.wolagalezowska.pl

�� Rozstrzygnięcie 
konkursu „Świat 
oczami młodych”
W listopadzie br. 
rozstrzygnięty został konkurs 
„Świat oczami młodych”. 
Konkurs organizowany 
był przez Fundację Banku 
Ochrony Środowiska 
i Pocztę Polską. Polegał 
on na zaprojektowaniu 
znaczka pocztowego 
przedstawiającego hasło 
przewodnie „Czas na 
zdrowie”. 

Prace plastyczne zostały wykonane przez 
ośmiu uczniów z klasy VII Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej. 
Spośród nich wybrano trzy najlepsze prace: 
M. Andrzejczaka, W. Kasperek i J. Sękowskiej, 
które zostały przesłane do organizatorów. 
Niestety nadesłanych projektów było mnóstwo 
i uczestnikom nie udało się zdobyć wyróżnień. 
Uhonorowani zostali jednak pamiątkowymi dy-
plomami i drobnymi upominkami.

źródło: www.starawies2.szkola.pl 

��Wycieczka do teatru Ch. H. Andersena
29 listopada 2017 r. 
uczniowie klas III a i III 
b Szkoły Podstawowej 
w Bychawie obejrzeli 
spektakl pt. „Calineczka” 
w wykonaniu aktorów teatru 
Ch. H. Andersena w Lublinie.

Nowoczesny budynek Centrum Spotkania Kultur, 
gdzie obecnie ma swoją scenę teatr, zrobił na nas 
duże wrażenie. Podobał się nam zarówno na ze-
wnątrz jak i wewnątrz. Zachwyciły nas szerokie 
przeszklone korytarze, nowoczesne schody i szcze-
gólna atmosfera tam panująca.

Po zajęciu miejsc, czekaliśmy zniecierpliwieni na 
rozpoczęcie przedstawienia. Wielu z nas było scep-
tycznie nastawionych do teatru, przedkładając kino 
nad jego deski.

Kiedy rozbłysły światła reflektorów i na scenie 
pojawili się aktorzy, odczuwaliśmy prawdziwą ma-
gię teatru. Efektom świetlnym towarzyszyła opra-
wa muzyczna, co nam się podobało, bo piosenki 
pomagały zrozumieć uczucia postaci, wprowadzały 
odpowiedni nastrój. 

Gra aktorów pełna swobody i naturalności wy-
wołała na naszych twarzach śmiech, a innym razem 
zaskoczenie lub smutek. Naszym zdaniem spektakl 
podoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Po 
przedstawieniu bowiem rozległy się gromkie brawa 

i okrzyki radości. To przedstawienie pozostanie na 
długo w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że takie 
wyjazdy będą częściej organizowane.

Małgorzata Grabczyńska
źródło: www.sp.bychawa.pl 

�� Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Bychawie pragnie serdecznie 
podziękować...

...wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację 
kolejnej, czwartej już, Zabawy Andrzejkowej połą-
czonej ze zbiórką pieniędzy na pomoce dla naszej 
szkoły. Inicjatywa, która zrodziła się cztery lata 
temu, nie byłaby możliwa, gdyby nie liczne gro-
no wspierających nas w działaniach. Dziękujemy 
więc osobom i instytucjom za wkład w nasze 
przedsięwzięcie: dyrektor Małgorzacie Tudrujek 
za udostępnienie kuchni szkolnej, paniom kuchar-
kom z naszej szkoły: Halinie Sprawce, Barbarze 
Frączek, Iwonie Sulowskiej, Bożenie Mazurek oraz 
Henrykowi Szymczakowi.

Dyrektorowi Piotrowi Gębie za nieodpłatne udo-
stępnienie pomieszczeń BCK. DJ-owi Tomaszowi 
Famielcowi za wspaniałą zabawę. Naszym sponso-
rom, za przekazane produkty: Annie Dzwonowskiej, 
Piekarni państwa Kowalskich, Leszkowi 
Kuśmierzowi, Agnieszce Sawickiej, Iwonie Pietrzak, 
Sylwestrowi Mitule, Agnieszce Rapie, Paulinie 
Grycie, Aldonie i Michałowi Wierzchowskim, 
Tomaszowi Famielcowi.

Dziękujemy również naszym Rodzicom, którzy 
w ciągu czterech dni angażowali się w przygotowa-
nia oraz sprzątanie sal po imprezie: Milenie Kiljanek, 

Anecie Lenart, Urszuli Góźdź, Justynie Kmieć, 
Paulinie Grycie, Annie Szacoń, Marcie Zarębskiej, 
Urszuli Smagłowskiej, Annie Marcinek, Agnieszce 
Wiechnik, Elżbiecie Czernickiej-Wach, Edycie 
Szafran, Izabeli Michalewskiej, Annie Kondrackiej, 
Marzenie Polskiej, Barbarze Przybylskiej, Żanecie 
Dygule, Magdalenie Mazurek, Anecie Mrozek, 
Marzenie Zych, Izabeli i Albertowi Lipińskim, 
Aldonie i Michałowi Wierzchowskim oraz Beacie 
i Piotrowi Gąbkom.

W sposób szczególny pragnę podziękować nie-
zastąpionej Annie Woźniak, wiceprzewodniczącej 
Rady Rodziców, która była „mózgiem całej opera-
cji”: organizatorem, koordynatorem i wykonawcą. 
Dzięki jej pracy i poświęceniu przez wszystkie dni 
przygotowań, nasi goście byli zadowoleni, a nam 
udało się zebrać wystarczającą kwotę na zakup 
między innymi, rzutnika multimedialnego, który już 
zasilił bazę naszej szkoły.

Składając ukłon wszystkim Państwu, życzymy 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Ilona Fijołek-Mituła
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Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Grzegorz Szacoń

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,

ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,

jaśniejących pierwszą gwiazdką.

Niech z nut świątecznych zapachów

powstanie najpiękniejsza kolęda

i czarem swej melodii spełni marzenia.

Wesołych Świąt

Bychawa
2017
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