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Bychawskie jubileusze
�� Drodzy Państwo!

Obecny, 2018 rok jest dla całej naszej 
bychawskiej rodziny czasem szczególnym 
i to w podwójnym wymiarze. Sto lat temu 
nad pogrążonym do tej pory w tragicznej nie-
woli narodem zaświtała jutrzenka wolności. 
Heroiczna walka okupiona jakże ciężkimi 
ofiarami, walka kilku pokoleń Polaków o od-
zyskanie własnego państwa dobiegła zwycię-
skiego końca. 
Przez 123 lata zaborów dowiedli oni świa-
tu, że Polski nie da się na trwałe wymazać 
z mapy Europy. Jedni to przemożne pragnie-
nie wolności potwierdzali ofiarą życia i prze-
lanej krwi, drudzy w niezliczonych inicja-
tywach konspiracyjnych, jeszcze inni twar-
do broniąc ojczystej mowy, kultury i ziemi. 
Naród wytrwał i doczekał się kolejnego cudu 
w naszej historii w postaci I wojny światowej, 
która oznaczała zbawienny dla nas konflikt 
między zaborcami. Polacy znowu stanęli na 
wysokości zadania i swoją wielką wojsko-
wą i polityczną aktywnością w okresie tego 
krwawego konfliktu skłonili zwycięskie mo-
carstwa Ententy do twardego poparcia idei 
odbudowania niepodległej Polski po wojnie. 
Korzystając z niego sami brali też sprawy we 
własne ręce tworząc instytucjonalne podsta-
wy swojego niepodległego bytu jesienią 1918 
roku. Pierwsze jej powiewy czuć było właśnie 
w owym czasie na lubelskiej ziemi, która 
była jednym z pierwszych skrawków nasze-
go terytorium wolnego od zaborczej okupa-
cji. Rzeczpospolita odrodziła się i wydarze-
nie to, pomimo późniejszych, jakże często 
tragicznych doświadczeń losu – niszczyciel-
skiej okupacji i długoletniego politycznego 
uzależnienia – dało możliwość ostatecznego 
triumfu państwowej suwerenności u schył-
ku minionego XX wieku. Warto pokusić się 
więc o dłuższą niż dotychczas refleksję nad 
sensem i znaczeniem tego niezwykłego zda-
rzenia. Mam nadzieję, że publikowane od tej 
pory na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
kalendarium Do niepodległej będzie poży-
tecznym przyczynkiem do tychże rozważań.
Święto wolności naszej ojczyzny dla nas 
bychawian splatać się będzie z przeżyciami 
związanymi z regionalnym podwójnym ju-
bileuszem. Bo oto w roku ubiegłym minęło 
już 480 lat od momentu, gdy król Zygmunt 
Stary nadał naszej miejscowości prawa miej-
skie włączając tym samym Bychawę do ro-
dziny miast Lubelszczyzny. Były w jej historii 

wzloty i upadki, wielcy i mali ludzie, czas 
utraty własnego statusu i wreszcie mozolna 
odbudowa utraconego znaczenia i pozycji, 
co zaowocowało w 1958 roku odzyskaniem 
praw miejskich. W 60-lecie tego wydarzenia 
wspominać więc będziemy dzieje naszego 
miasta, czcić jego budowniczych i honoro-
wać zasłużonych obecnie żyjących. Patrząc 
na jego teraźniejszy stan snuć będziemy wi-
zje pomyślnej przyszłości. Zapraszam do 
tego dzieła nie tylko mieszkańców miasta, 
ale wszystkich w naszej małej bychawskiej 
ojczyźnie, również tych, których koleje ży-
cia popchnęły gdzieś dalej. Dzięki naszym 
wspólnym wysiłkom Bychawa zmienia się, 
unowocześnia i ładnieje. Może watro więc 
w ten szczególny czas porzucić tradycyjne 
już narzekania i ponownie dostrzec przyja-
znymi i otwartymi oczami jej zalety, piękno 
i perspektywy rozwoju.
Wszystkim mieszkańcom bychawskiej Małej 
Ojczyzny życzę radosnego, wspólnego świę-
towania naszych narodowych i regional-
nych jubileuszy – wszak każdy może do nich 
wnieść swój własnym bezcenny udział.

Janusz Urban, burmistrz Bychawy

�� Kalendarium 
Do Niepodległej 
część I

�» 1795 – III rozbiór Polski – ostateczna likwi-
dacja I Rzeczypospolitej

�» 1796 – utworzenie Centralizacji Lwowskiej 
– pierwszej niepodległościowej organizacji 
konspiracyjnej na ziemiach polskich

�» 1797 – Józef Wybicki pisze słowa Pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech (Mazurek 
Dąbrowskiego)

�» 1807-1815 – czasy Księstwa Warszawskiego 
u boku Napoleona

�» 1830-1831 – powstanie listopadowe na zie-
miach polskich; początek Wielkiej Emigracji 

�» 1834 – Adam Mickiewicz publikuje powieść 
Pan Tadeusz – patriotyczny obraz tęsknoty 
do wolnego kraju

�» 1841 – Karol Marcinkowski tworzy 
w Poznaniu tzw. Bazar – ośrodek polskiego 
życia gospodarczego, kulturalnego i towa-
rzyskiego – początek pracy organicznej

�» 1846 – powstanie krakowskie – najkrótszy 
zryw wolnościowy (trwał 9 dni)

�» 1848-1849 – Wiosna Ludów – Polacy na 
kontynencie w walce „Za wolność naszą 
i waszą”

�» 1863-1864 – powstanie styczniowe – naj-
większy polski zryw niepodległościowy 
XIX wieku

�» 1878 i 1882 – powstają obrazy Jana Matejki 
– Grunwald i Hołd Pruski – „Ku pokrzepie-
niu serc”

�» 1900 – ukazuje się powieść Henryka 
Sienkiewicza Krzyżacy

�» 1901 – strajk szkolny we Wrześni – w obro-
nie polskiej mowy

�» 1904 – wóz Michała Drzymały – w obronie 
polskiej ziemi

�» 1908 – Maria Konopnicka tworzy Rotę – po-
wstaje pod wpływem oburzenia prześlado-
waniami polskości w zaborze pruskim

�» 1908-1912 – powstają niepodległościowe 
polskie organizacje polityczne i wojskowe 
w Galicji (Józef Piłsudski, Wincenty Witos)

�» VII-VIII 1914 – wybuch I wojny światowej; 
konflikt mocarstw – otwarcie kwestii pol-
skiej na arenie międzynarodowej

oprac. Janusz Urban, burmistrz Bychawy
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samorządsamorząd

�� Tradycyjne 
samorządowe 
podsumowanie 2017 
roku miało miejsce 
w piątkowe popołudnie 
– 12 stycznia 2018 
roku w Bychawskim 
Centrum Kultury.

W Samorządowym Spotkaniu Noworocznym udział 
wzięli: Janusz Urban burmistrz Bychawy, Krzysztof 
Hetman poseł do Parlamentu Europejskiego, 
Paweł Pikula starosta powiatu lubelskiego, Marceli 
Niezgoda dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania 
Przedsiębiorczości, Henryk Dudziak radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego, ks. Tadeusz Siwkiewicz 
proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Starej 
Wsi Drugiej, ks. Krzysztof Pochwatka, Grzegorz 
Szacoń przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie 
wraz z wiceprzewodniczącymi – Arturem Płazą 
i Andrzejem Pietrzakiem oraz radnymi, kierownic-
two Urzędu Miejskiego w Bychawie, dyrektorzy 
szkół i instytucji, sołtysi, prezesi bychawskich orga-
nizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy.

Burmistrz Bychawy po powitaniu wszystkich 
zgromadzonych gości przystąpił do zaprezento-
wania podsumowania roku 2017 oraz omówienia 
planów świeżo rozpoczętego roku 2018. Łączna 
kwota poniesiona przez samorząd na inwestycje to 
5 795 368,00 zł, w tym zwrotowi z Unii Europejskiej 
podlega 2 548 609,00 zł. Inwestycje drogowe po-
chłonęły 2 536 715,00 zł – dzięki tym środkom 
udało się zmodernizować aż 9,1 km dróg leżących 
na terenie gminy Bychawa. Projekt pod nazwą: 
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 
w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy 
Bychawa był największym realizowanym ubiegło-
rocznym przedsięwzięciem. Obejmował on montaż 
242 kotłów na pelet i 846 instalacji słonecznych. 
Wartość powyższego projektu to 11 410 203,56 zł, 
w tym dofinansowanie z UE: 8 895 404,75 zł. 
Innymi realizacjami na szczeblu gminnej infrastruk-
tury drogowej była przebudowa drogi łączącej 
Kosarzew Dolny-Kolonię z Romanowem (2 799 mb; 
wartość inwestycji: 871 344,18 zł; dofinansowa-
no z PROW na lata 2014-2020: 558 225,00 zł) oraz 
dróg w miejscowościach: Łęczyca (1 393 mb; war-
tość inwestycji: 550 126,92 zł), Leśniczówka (95 mb; 
wartość inwestycji: 65 551,96 zł; dotacja celowa: 
30 000,00 zł), Marysin (376 mb; wartość inwesty-
cji: 152 494,29 zł), Stara Wieś Druga (125 mb; war-
tość inwestycji: 73 322,73 zł), Olszowiec-Kolonia 
(220 mb; wartość inwestycji: 111 408,93 zł), 
Wola Gałęzowska (110 mb; wartość inwestycji: 
81 898,73 zł), Osowa (121 mb; wartość inwestycji: 

81 900,97 zł), jak i ulic w Bychawie – Spokojnej 
(321,5 mb; wartość inwestycji: 273 298,76 zł) 
i Mikołaja Reja (150 mb; wartość inwestycji: 
95 367,83 zł). Zmodernizowano także drogę dojaz-
dową do gruntów w miejscowości Osowa-Kolonia 
(190 mb; wartość inwestycji: 108 172,54 zł; dota-
cja celowa: 60 000,00 zł). Mając na uwadze bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców, jak również osób 
odwiedzających gminę Bychawa, przy ruchliwych 
traktach komunikacyjnych powstały nowe chodni-
ki dla pieszych i zatoki autobusowe: w miejscowo-
ściach Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia 
i Bychawka Druga-Kolonia (wartość dofinansowa-
nia z budżetu Gminy Bychawa: 390 000,00 zł) oraz 
w Gałęzowie (wartość dofinansowania z budże-
tu Gminy Bychawa: 142 000,00 zł) i ul. Podwale 
w Bychawie (wartość inwestycji: 39 710,55 zł). 
Ponadto zrealizowano pierwszy etap Budowy i mo-
dernizacji niskoemisyjnego oświetlenia drogowego 
w Gminie Bychawa tj. wykonano punkty świetlne 
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Adama 
Mickiewicza i ul. Armii Krajowej. Docelowo nowe 
oświetlenie powstanie przy drogach w miej-
scowościach: Bychawka Trzecia, Bychawka 
Trzecia-Kolonia, Bychawka Druga-Kolonia, Wola 
Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, Józwów 
i Stara Wieś Trzecia oraz przy ul. Spokojnej 
w Bychawie (wartość inwestycji: 1 605 486,12 zł; 
wartość pierwszego etapu: 376 591,40 zł; dofinan-
sowano z PROW na lata 2014-2020: 1 115 558,02 zł). 
W 2017 roku zrealizowano także drugi etap prze-
budowy drogi powiatowej Bychawa – Krzczonów 
tj. odcinek Skawinek – Kosarzew Dolny-Kolonia 
(3,24 km; wartość inwestycji: 2 621 742,00 zł; war-
tość dofinansowania z budżetu Gminy Bychawa: 
1 108 063,06 zł). Wybudowano kanalizację sa-
nitarną na ul. Zamkowej w Bychawie (408,5 mb; 
wartość inwestycji: 94 770,50 zł). Zakupiony 

został siedemnastoosobowy samochód do przewo-
zu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie (współfinansowa-
nie ze środków PFRON, Gminy Strzyżewice i Gminy 
Krzczonów; wartość inwestycji: 171 300,00 zł; udział 
Gminy Bychawa: 61 300,00 zł). Rok ubiegły był też 
czasem licznych modernizacji obiektów użytecz-
ności publicznej tj. budynków Centrów Kultury 
Wiejskiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych 
w miejscowościach: Bychawka Pierwsza (wartość 
inwestycji: 95 547,51 zł), Gałęzów-Kolonia Druga 
(wartość inwestycji: 33 893,78 zł), Kosarzew Dolny-
Kolonia (68 092,46 zł), Gałęzów-Kolonia Pierwsza 
(39 991,76 zł). Trwający rok szkolny 2017/2018 
przebiega pod hasłem realizacji projektu Szkoły 
Marzeń w Gminie Bychawa (wartość inwestycji: 
652 000,00 zł). Koniec ubiegłego roku udowodnił, 
że potrafimy współpracować z innymi – podpisany 
został list intencyjny w sprawie, niewątpliwie wycze-
kiwanego przez wielu mieszkańców, remontu drogi 
w lesie Dąbrowa.

W 2017 roku Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 
Drugiej otrzymała imię Franciszka Lebiedy. Akademia 
Młodzieżowa działająca przy bychawskiej parafii za-
debiutowała ze spektaklem pt. Ksiądz Dominik Maj 
– Kapłan Serca Bożego. Pierwszego dnia lipca te-
ren wokół ruin pałacu na Podzamczu stał się miej-
scem zdominowanym przez kobiety biorące udział 
w IX Forum Kobiet Aktywnych przebiegającym pod 
hasłem Kameralnie i intymnie, czyli o relacjach ko-
biet. Nasze małe centrum świata promowaliśmy 
m.in. podczas Lubelskiego Festiwalu Wielkanocnego 
Produktów Regionalnych i Tradycyjnych w Muzeum 
Wsi Lubelskiej w Lublinie, czy na Podlasiu – biorąc 
udział w trzeciej części festiwalu z cyklu „Na kulinar-
nym szlaku wschodniej Polski”. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie zachęcała bychawian do 
nocnych spotkań z literaturą – Noc Bibliotek, jak 

również przeprowadzała Kulturalne Konfrontacje, 
których owocem była publikacja W zaciszu słów. 
Bychawskie debiuty literackie. Nie obyło się również 
bez wydarzeń już na stałe wpisanych w bychawski 
kalendarz: pasjonaci pierogów spotkali się na 
XVIII Ogólnopolskim Festiwalu „W Krainie Pierogów”, 
który został połączony z niebywale apetycznym i jak 
się okazało docenionym – festiwalem „Na kulinar-
nym szlaku wschodniej Polski”. Kiedy jedni przez dwa 
dni zajadali się pierogami, inni brali udział w Rajdzie 
Szlakiem Bohaterów Lubelszczyzny w ramach które-
go w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bychawce 
Drugiej odbyła się patriotyczna msza. Inne wyda-
rzenia cykliczne jakie miały miejsce w ubiegłym 
roku to: Gminne Obchody Dnia babci i Dziadka, 
II Ogólnopolski Zjazd Dzieci Żołnierzy Wyklętych, 
Karnawałowe Danie dla Mola (odsłona lutowa i paź-
dziernikowa), Gminne Obchody Dnia Kobiet, Hetman 
Tandem Cup – XX Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Tandemów, Gminne Obchody Święta Konstytucji 
3 Maja, XX Międzynarodowa Gala Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych, I Bychawski Festyn Rodzinny 
„Od Juniora do Seniora”, Dożynki Gminne, IV Apel 
Pamięci Bychawian poległych podczas II wojny świa-
towej, Narodowe Czytanie – Stanisław Wyspiański 
„Wesele”, XII Pokaz Koni w Bychawie, Gminne 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
11 Listopada.

Działo się również na polu współpracy między-
narodowej. W maju gościliśmy młodzież gimnazjal-
ną z La Chapelle-sur-Erdre, a w lipcu przybyła do 
Bychawy grupa dorosłych mieszkańców tego mia-
sta – wszyscy wspólnie świętowali 25-lecie współ-
pracy polsko-francuskiej. Natomiast we wrześniu 
bychawska delegacja, wspólnie z przedstawiciela-
mi Powiatu Lubelskiego, brały udział w obchodach 
„Dni Kultury Polskiej” w miejscowości Korzec na 
Ukrainie.

Rok ubiegły dał nam także liczne powody do 
dumy. Gmina Bychawa zajęła drugie miejsce na 
Lubelszczyźnie (pięćdziesiąte w kraju) w katego-
rii gminy miejskie i miejsko-wiejskie w Rankingu 
Samorządów 2017 przygotowanym przez 
„Rzeczpospolitą”. Nie można zapomnieć również 
o naszych medialnych mieszkańcach, o których było 
głośno. Mateusz Zawiślak pochodzący z Bychawy – 
bramkarz występujący m.in. w barwach AZS UMCS 
Lublin z którym to zespołem zajął drugie miejsce 
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 
w kategorii U20. Iwona Podkościelna została 
Ambasadorem Województwa Lubelskiego. Prezes 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie 
Zofię Popławską uhonorowano odznaką „Zasłużony 
dla Rolnictwa” oraz medalem „Zasłużony dla 
Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców”. 
Paweł Jachymek – konny kaskader z Bychawy został 
dublerem Borysa Szyca w filmie „Legiony”. Marcin 

Wolski – uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego 
Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
w Bychawie – stypendystą Prezesa Rady Ministrów. 
Dariusz Buczek zajął drugie miejsce w konkursie 
„Rolnik Lubelszczyzny 2017” w kategorii produkcja 
zwierzęca. Bychawianin Michał Król kapitanem ze-
społu U19 Legii Warszawa, prawym obrońcą repre-
zentacji Polski juniorów w piłce nożnej.

Burmistrz Bychawy przedstawił także pla-
ny na 2018 rok, są to m.in. poniższe działania: 
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w tro-
sce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa, 
Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia 
drogowego w Gminie Bychawa, Czyste środowisko 
dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ście-
ków w Gminie Bychawa, Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku w Zaraszowie, Utwardzenie 
dna i odwodnienie wąwozów lessowych w miej-
scowościach Leśniczówka i Łęczyca, Rewitalizacja 
Bychawy oraz Poprawa dostępności do obiektów 
dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowa-
nie przestrzeni przy zalewie w Bychawie. Planowane 
są również przebudowy dróg w miejscowościach: 
Wola Gałęzowska, Zdrapy, Wincentówek, Olszowiec, 
Kowersk (wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
w Lublinie), Marysin, a także bychawskich ulic: 
Ogrodowej, ks. Dominika Maja, 1 Maja, gen. Stefana 
Grota-Roweckiego, Antoniego Budnego i Witolda 
Pileckiego. Chodniki dla pieszych w miejscowo-
ściach: Wola Gałęzowska, Stara Wieś Pierwsza, Stara 
Wieś Druga oraz przy ulicach: gen. Władysława 
Sikorskiego, Władysława Reymonta, Armii Krajowej 
i 11 Listopada mają zostać przebudowane, a te które 
nie istnieją – wybudowane.

Kiedy burmistrz Bychawy zakończył swoje wystą-
pienie głos zabrało kilkoro z uczestników spotkania. 
Samorządowe Spotkanie Noworoczne zakończył po-
rywający występ zespołu „Coś Tak O”.

Podsumowano 365 dni 2017 roku!

Szczere wyrazy współczucia
Jolancie Puła-Dzieciątkowskiej

z powodu śmierci

MAMY
SKŁADAJą BURMISTRZ, KIEROWNICTWO 

I PRACOWNICy URZęDU MIEJSKIEGO 
W ByCHAWIE, RADNI RADy MIEJSKIEJ 

W ByCHAWIE ORAZ SOŁTySI
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�� 11 stycznia 2018 
roku Rada Miejska 
w Bychawie podjęła 
najważniejszą uchwałę 
w roku, tj. w sprawie 
budżetu.

Tegoroczny Budżet 
Gminy Bychawa komen-
tuje burmistrz Bychawy 
Janusz Urban:

Budżet w kategoriach 
arytmetycznych jest bar-
dzo duży, bo przekracza 
50 milionów złotych. Na 

jego wielkość wpływają zasadniczo dwie rzeczy. 
Po pierwsze fakt, iż udało nam się pozyskać duże 
środki finansowe z Unii Europejskiej na dofinan-
sowanie zadań inwestycyjnych, co bez wątpienia 
zwiększa znacząco budżet Gminy o te właśnie po-
zyskane środki. Z drugiej strony są to oczywiście 
świadczenia z zakresu opieki społecznej oraz więk-
sze środki na funkcjonowanie oświaty. Siłą rzeczy 
budżet ponownie jest postrzegany w kategoriach 
rekordowych. Niewątpliwie taka ilość środków fi-
nansowych pozwala jednocześnie na dość szeroki 
program inwestycyjny. Zarówno zadań większych, 
jak i mniejszych jest wiele.

Wśród poważniejszych zadań, które w tym 
roku z całą pewnością będą zrealizowane, znajdu-
je się przede wszystkim program OZE (Odnawialne 
Źródła Energii) – najprościej mówiąc chodzi o so-
lary i piece. Większość urządzeń będzie zamonto-
wana w tym roku – efekt ich działania odczują już 
wszyscy mieszkańcy, którzy są beneficjentami tego 
programu. To jest jak gdyby pierwszy większy ele-
ment budżetu. Drugi bardzo znaczący to dalszy 
ciąg rewolucji ledowej. Po montażu pierwszych 
lamp na terenie miasta – mówimy o ulicach Adama 
Mickiewicza, części Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i Armii Krajowej – mieszkańcy bardzo szybko od-
czuli różnicę w jakości oświetlenia. Cieszy fakt, że 
będziemy realizować ten program. Podobne linie 
oświetleniowe powstaną przy drodze relacji Lublin 
– Bychawa, jak również w Woli Gałęzowskiej, Starej 
Wsi Trzeciej i na ulicy Wandzin – a więc w tych miej-
scach, w których do tej pory tego oświetlenia nie 
było. Jest to bardzo ważne zadanie, gdyż jego re-
alizacja umożliwi w przyszłości przeprowadzenie 
podobnych projektów w różnych sołectwach na-
szej gminy, w których zgłaszane są tego typu po-
trzeby. Być może uda nam się nawet sięgnąć jesz-
cze po dotychczasowe marzenie, czyli wymianę 
wszystkich punktów oświetleniowych lamp so-
dowych na ledowe, ale to jest kwestią planów. 

Niewątpliwie wśród dużych zadań inwestycyjnych 
znajduje się także, tak długo oczekiwana przez 
mieszkańców, termomodernizacja ostatniego bu-
dynku oświatowego, to jest Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie. Podobnie długo oczekiwany był tak-
że początek procesu modernizacji ciągu drogowe-
go ulica Pileckiego – Wincentówek. Rozpoczęcie tej 
realizacji jest odpowiedzią na wieloletnie prośby 
mieszkańców. Mamy świadomość, że po jej zakoń-
czeniu trasa ta będzie rodzajem małej obwodnicy 
miasta, odciążającym nieco ruch w tamtym rejonie, 
znacząco ułatwiającym komunikację. Cieszę się, 
że pierwszy fragment tej właśnie modernizacji już 
w tym roku ujrzy światło dzienne. Inne ważniejsze 
projekty inwestycyjne to między innymi kontynu-
acja projektów kanalizacji sanitarnej. Mówimy tu-
taj o współpracy z Bychawskim Przedsiębiorstwem 
Komunalnym jeżeli chodzi o Grodzany, a własnymi 
siłami będziemy wykonywać takie zadania jeszcze 
w okolicach ulicy 11 Listopada.

W budżecie poza tymi sztandarowymi inwesty-
cjami znajduje się bardzo wiele innych drobniej-
szych odcinków dróg i chodników, które w tym roku 
zdecydujemy się zmodernizować, czy wybudować. 
Niektóre z nich będziemy realizować wspólnie 

Budżet Gminy Bychawa na 2018 rok

z Samorządem Województwa Lubelskiego, 
a inne ze Starostwem Powiatowym w Lublinie 
– to dalszy ciąg udanej współpracy w tym za-
kresie. Takich potrzeb jest wiele. W miarę moż-
liwości staramy się je realizować. Myślę, że 
w wielu punktach naszej gminy i miasta będzie 
te działania inwestycyjne widać. Udało nam 
się też wygospodarować pewną kwotę na re-
alizację drobnych zadań w sołectwach i sa-
mym mieście wynikających z potrzeb miesz-
kańców. Mogą to być drobne prace projekto-
we, remonty budynków znajdujących się na 
terenie sołectw, jak również pewne zakupy 
wyposażenia do istniejących Centrów Kultury 
Wiejskiej. Będziemy starali się właśnie w tych 
środkach odpowiadać na takie bieżące potrze-
by wspólnot, które składają się na naszą gmi-
nę. Niewielkie środki, ale na pewno konieczne, 
zabezpieczyliśmy na podkreślenie roku jubi-
leuszowego. Uroczystości wymagają również 
pewnych nakładów finansowych, bo przecież 
nadanie praw miejskich i ich odzyskanie to wy-
darzenie godne upamiętnienia. Nie wspomi-
nając już o stuleciu odzyskania niepodległości 
przez Polskę, które będzie obchodzone w skali 

całego kraju. Na pewno będziemy się stara-
li gromadzić mieszkańców przy różnych oka-
zjach, uroczystościach – zarówno tych w wy-
miarze gminnym, jak i państwowym. Będziemy 
chcieli zaproponować im nieco bogatszy pro-
gram, tak aby należycie te obchody uczcić.

Są też pewne projekty, które czekają na roz-
strzygnięcia. Mówimy tutaj o programie mo-
dernizacji infrastruktury nad bychawskim zale-
wem z Regionalnego Programu Operacyjnego 
– liczymy na to, że wniosek zostanie pozy-
tywnie zaopiniowany. Podobnie tyczy się 
to, wspominanej już kiedyś przeze mnie, 
rewitalizacji trzech obszarów w mieście – 
a więc na Podzamczu, strefy parku przy ulicy 
11 Listopada i przewidywanego dworca buso-
wego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i Armii Krajowej. Są to projekty sztandarowe, li-
czymy na ich realizację, na ich zaakceptowanie 
przez Samorząd Województwa Lubelskiego. 
Wiemy, że jeden taki projekt już jest przyjęty 
– dotyczy to targowiska, ale wydatki z powodu 
dużego zaangażowania finansowego w tym za-
kresie planowane są dopiero na rok 2019.

Wydatki bieżące gminy  38 714 846,19 zł 
Rolnictwo i łowiectwo  34 700,00 zł 
Transport i łączność  491 500,00 zł 

Drogi publiczne wojewódzkie  60 000,00 zł 
Drogi publiczne gminne  431 500,00 zł 

Gospodarka mieszkaniowa  213 163,00 zł 
Działalność usługowa  84 745,00 zł 
Informatyka  23 000,00 zł 
Administracja publiczna  4 113 517,01 zł 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 293 467,00 zł

Ochotnicze straże pożarne 170 747,00 zł 
Zarządzanie kryzysowe 120 720,00 zł 
Pozostała działalność 2 000,00 zł 

Oświata i wychowanie 13 277 403,00 zł 
Szkoły podstawowe 7 253 876,00 zł 
Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 561 862,00 zł 

Przedszkola 1 898 327,00 zł 
Gimnazja  1 032 608,00 zł 
Dowożenie uczniów do szkół  840 240,00 zł 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  61 500,00 zł 
Stołówki szkolne  423 645,00 zł 
Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki...  831 578,00 zł 

Pozostała działalność  373 767,00 zł 
Edukacyjna opieka wychowawcza  396 519,00 zł 

Świetlice szkolne  293 009,00 zł 
Wczesne wspomaganie dziecka  42 010,00 zł 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku...  6 000,00 zł 
Pomoc materialna dla uczniów  55 500,00 zł 

Ochrona zdrowia  180 000,00 zł 
Zwalczanie narkomanii  4 000,00 zł 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  176 000,00 zł 

Pomoc społeczna  2 733 409,00 zł 
Ośrodki wsparcia  1 049 904,00 zł 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne  51 800,00 zł 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenia  470 800,00 zł 
Dodatki mieszkaniowe  170 500,00 zł 
Zasiłki stałe  156 000,00 zł 
Ośrodki pomocy społecznej  635 790,00 zł 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  112 365,00 zł 

Pomoc w zakresie dożywiania  86 250,00 zł 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  222 509,18 zł 
Rodzina  12 581 217,00 zł 

Świadczenia wychowawcze  8 243 500,00 zł 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego…  4 155 500,00 zł 

Wspieranie rodziny  38 217,00 zł 
Rodziny zastępcze  144 000,00 zł 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2 122 945,00 zł 
Gospodarka odpadami  1 185 118,00 zł 
Oczyszczanie miast i wsi  358 500,00 zł 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  24 400,00 zł 
Schroniska dla zwierząt  22 260,00 zł 
Oświetlenie ulic, placów i dróg  513 013,00 zł 
Pozostała działalność  19 654,00 zł 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1 046 012,00 zł 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  655 012,00 zł 
Biblioteki  350 000,00 zł 
Pozostałe zadania w zakresie kultury  41 000,00 zł 

Kultura fizyczna i sport  111 100,00 zł 
Obsługa długu publicznego  367 670,00 zł 

�» Wydatki bieżące Gminy (potrzebne do funkcjonowania Gminy 
– są to m.in. dotacje, zasiłki, zapomogi, zakupy towarów 
i usług, czy wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek 
budżetowych i obsługiwanych przez nie organów)

Wydatki majątkowe 14 943 107,95 zł
Rolnictwo i łowiectwo 1 466 703,41 zł
Transport i łączność 2 490 120,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie 313 257,00 zł
Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 zł
Drogi publiczne gminne 1 822 863,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 54 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa 802 545,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne 16 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 117 739,54 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 75 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 552 763,04 zł
Pozostała działalność 8 489 976,50 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000,00 zł

�» Wydatki majątkowe Gminy (składają się na nie zakupy inwe-
stycyjne i zadania inwestycyjne)

Oświata i wychowanie 
34,67% 

Rodzina 
32,86% 

Administracja publiczna 
10,74% 

Pomoc społeczna 
7,14% 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
5,54% 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
2,73% 

Transport i łączność 
1,28% 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
1,04% 

Obsługa długu publicznego 
0,96% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

0,77% 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
0,58% 

Gospodarka mieszkaniowa 
0,56% 

Ochrona zdrowia 
0,47% 

Kultura fizyczna i sport 
0,29% 

Działalność usługowa 
0,22% 

Rolnictwo i łowiectwo 
0,09% 

Informatyka 
0,06% 

Budżet Gminy Bychawa 2018
Planowane wpływy:  
52 477 422,14 zł
Planowane wydatki:  
53 657 954,14 zł Wydatki bieżące gminy

38 714 846,19 zł

Bezpieczeństw
o publiczne i 

ochrona 
przeciwpożaro

wa 
0,11% Kultura i 

ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

0,33% 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

5,37% 

Rolnictwo i 
łowiectwo 

9,82% 

Transport i 
łączność 
16,66% 

Gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska 

67,71% 

Wydatki majątkowe
14 943 107,95 zł

Wydatki podzielone według zadań 
53 657 954,14 zł

Zadania własne 
50,66% 

Zadania z zakresu 
administracji 

rządowej  
25,22% 

Programy finansowe z 
udziałem UE 

22,86% 

Zadania realizowane z 
innymi Jednostkami 

Samorządu 
Terytorialnego 

1,25% 
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�� 19 grudnia 2017 roku 
w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie miało 
miejsce podpisanie 
listu intencyjnego 
dotyczącego 
współdziałania przy 
realizacji zadania 
pod nazwą „Remont 
drogi powiatowej 
nr 2269 L” celem 
poprawy systemu 
komunikacyjnego 
i zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie 
gminy Lublin i powiatu 
lubelskiego.

Podpisano list intencyjny w sprawie remontu drogi w lesie Dąbrowa
Powyższe porozumienie zawarte zostało pomiędzy 
Gminą Lublin reprezentowaną przez Krzysztofa Żuka 
– prezydenta Lublina, a Powiatem Lubelskim z ramie-
nia którego działa Paweł Pikula – starosta lubelski.

Dokument został zawarty przy udziale Janusza 
Urbana – burmistrza Bychawy, Jacka Anasiewicza 
– wójta gminy Głusk, Jana Andrzeja Dąbrowskiego 
– wójta gminy Strzyżewice, Magdaleny Sałek – wój-
ta gminy Jabłonna, Katarzyny Bryda – wójta gminy 
Krzczonów, Teodory Zaręba – wójta gminy Zakrzew 
oraz Anny Wojtas – wójta gminy Wysokie. Na spo-
tkaniu obecni byli także m.in.: Henryk Dudziak – 
radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Henryk 
Krajewski – radny Rady Powiatu w Lublinie i Bogdan 
Wałachowski – radny Rady Gminy Jabłonna. 
Wydarzenie to było wyczekiwane przez wielu kie-
rowców podróżujących – nierzadko dwukrotnie 
dziennie – między miejscowościami położonymi na 
południe od Lublina, a tymże miastem wojewódzkim.

Janusz Urban – burmistrz Bychawy tytułem wstę-
pu podkreślił, że „spotkanie to jest niewątpliwie 
uwieńczeniem kilkuletnich już starań samorządow-
ców”. Jako kolejny głos zabrał Paweł Pikula – staro-
sta lubelski, który mówił o tym, że układ komunika-
cyjny określony drogą 2269 Lublin – Bychawa jest 

dla mieszkańców tych terenów niezwykle istotny – 
„Zależy nam na tym, aby ten trakt komunikacyjny był 
na dobrym poziomie technicznym. Dbamy również 
o elementy bezpieczeństwa, ponieważ występuje 
tu wysokie natężenie ruchu.” Starosta w imieniu sa-
morządowców oraz mieszkańców podziękował pre-
zydentowi Lublina za złożenie deklaracji o zabezpie-
czeniu środków na modernizację tejże drogi na od-
cinku miejskim na wysokości tzw. lasu Dąbrowa już 
w przyszłorocznym budżecie. Krzysztof Żuk wyjaśnił, 
że jego przyłączenie się do realizacji tego przedsię-
wzięcia wynika nie tylko z tego, że będzie ono służyć 
mieszkańcom, ale będzie też jednym z elementów 
budujących „pewną spójność komunikacyjną” istot-
ną z punktu widzenia przedsiębiorców i ogólno po-
jętego bezpieczeństwa. Prezydent wskazał także na 
drugi wymiar porozumienia, którym jest stworzenie 
płaszczyzny do współpracy. Po przemówieniach sa-
morządowcy przystąpili do podpisywania wymienio-
nego wyżej listu intencyjnego.

�� Podpisano umowy o dofinansowanie kolejnych projektów!
20 grudnia 2017 roku Janusz Urban burmistrz 
Bychawy oraz Elżbieta Dworak skarbnik Gminy 
Bychawa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego w Lublinie podpisali kolejne, ważne dla 
mieszkańców naszej gminy, umowy.

Pierwsza dotyczy dofinansowania projektu „Budowa i modernizacja 
niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020, osi priorytetowej 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyj-
na, działania 5.5 „Promocja niskoemisyjności”. Projekt obejmuje budowę i mo-
dernizację: 1) linii oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2269 L Bychawka 
Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia, Bychawka Druga-Kolonia o długości 3 km 
i 84 punktów świetlnych; 2) linii oświetlenia wzdłuż drogi gminnej 107190 
L ul. Spokojna w Bychawie o długości 0,4 km i 12 punktów świetlnych; 3) linii 
oświetlenia wzdłuż drogi gminnej107200 L ul. Armii Krajowej, powiatowej 2287 L 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego oraz powiatowej 2284 L ul. A. Mickiewicza w Bychawie 
o długości 1,5 km i 39 punktów świetlnych; 4) linii oświetlenia wzdłuż drogi po-
wiatowej 2295 L Wola Gałęzowska o długości 0,8 km i 21 punktów świetlnych; 5) 
linii oświetlenia wzdłuż drogi krajowej 2304 L Stara Wieś Trzecia o długości 0,72 
km i 27 punktów świetlnych. Planowana wartość projektu to 1 605 486,12 zł.

Druga umowa odnosi się do dofinansowania projektu „Zwiększenia efektyw-
ności energetycznej budynku w Zaraszowie” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 

5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.2 
„Efektywność energetyczna sektora publicznego”. Inwestycja będzie obejmo-
wała: ocieplenie ścian i stropodachu, roboty malarskie i blacharskie, remont 
kominków i piwnic, wymianę stolarki, instalacji C.O., pieca węglowego na pelet 
z automatyką oraz zagospodarowanie terenu. Planowana wartość projektu to 
795 284,93 zł.

�� 1,5 miliona zł na przebudowę targowiska i parkingu w Bychawie
4 stycznia 2018 roku burmistrz Bychawy Janusz 
Urban i Elżbieta Dworak skarbnik Gminy Bychawa 
podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego w Lublinie umowę na dofinansowanie 
modernizacji istniejącego targowiska miejskiego 
w Bychawie przeznaczonego na promocję lokalnych 
produktów w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 
infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020 
na kwotę 999 999,00 zł.

Planowana całkowita kwota zadania to 1 571 585,72 zł. Inwestycja realizowa-
na jest metodą „zaprojektuj – wybuduj”, w 2018 roku zostanie zaprojektowa-
ne targowisko przy ulicach Lubelskiej i Stefana Batorego oraz parking przy ulicy 
Podwale, natomiast w 2019 roku ruszy budowa targowiska i parkingu, która po-
trwa do października.

W ramach realizacji zadania powstaną dwie wiaty o łącznej powierzchni oko-
ło 1400 m2, zaplecze sanitarno-higieniczne, zadaszenie schodów oraz pochylnia 
dla niepełnosprawnych, oświetlenie LED, monitoring oraz elementy małej infra-
struktury (ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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�� 29 grudnia 2017 roku 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego 
w Bychawie miało 
miejsce niezwykłe 
wydarzenie – Jubileusz 
50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego, które 
poprzedziła msza 
święta w intencji 
małżonków 
odprawiona 
w bychawskim kościele 
parafialnym.

Spotkanie rozpoczęła Regina Skoczylas – kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie. W imie-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
wręczył niżej wymienionym czternastu parom bur-
mistrz Bychawy Janusz Urban.
Za 50-lecie pożycia małżeńskiego medale otrzymali:
�» Franciszek i Krystyna Flisowie

�» Wojciech i Marianna Łopuccy

�» Zygmunt i Teresa Marcowie

�» Tadeusz i Ewa Kowalscy

�» Tadeusz i Krystyna Kurkowiczowie

�» Stefan i Danuta Rybaczkowie

�» Józef i Halina Wójcikowie

�» Władysław i Kazimiera Zygułowie

Za 52-lecie pożycia małżeńskiego medale otrzymali:
�» Tadeusz i Krystyna Bieniowie

�» Jan i Wiesława Skoczylasowie
Za 53-lecie pożycia małżeńskiego medale otrzymali:
�» Marian i Zofia Mularczykowie

Za 57-lecie pożycia małżeńskiego medale otrzymali:
�» Franciszek i Marianna Majowie

Za 59-lecie pożycia małżeńskiego medale otrzymali:
�» Zdzisław i Władysława Kawczyńscy

Za 65-lecie pożycia małżeńskiego medale otrzymali:
�» Józef i Zofia Rozdzialikowie

W spotkaniu wzięły udział także zastępca bur-
mistrza Bychawy Magdalena Kostruba, zastępca 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie 
Bożena Marzec oraz rodziny szanownych jubila-
tów. Wydarzenie uświetniły występy artystycz-
ne niezastąpionego bychawskiego Klubu Seniora 
i Słowianek.

Złote Gody – Jubileusz 50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego

�� Jubileusz „50-lecia Pożycia Małżeńskiego” 
– przyjmujemy zgłoszenia
Burmistrz Bychawy informuje, że w 2018 roku organizowany 
będzie Jubileusz „50-lecia Pożycia Małżeńskiego” dla Par, które 
zawarły związek małżeński w roku 1968 i wcześniej, a które nie 
otrzymały jeszcze medalu za długoletnie pożycie małżeńskie od 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałych na terenie 
gminy Bychawa.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w uroczystości zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, pok. nr 16 w terminie do 15 marca 2018 r.

MIASTO ByCHAWA 
ODBIÓR ODPADÓW W GODZINACH 7.00 - 19.00

Pojemniki i worki prosimy wystawiać do godz. 7.00

TERMIN ODBIORU RODZAJ ODPADU

01.02.2018
15.02.2018
01.03.2018
15.03.2018
29.03.2018
12.04.2018
26.04.2018
10.05.2018
24.05.2018
07.06.2018
21.06.2018

05.07.2018
19.07.2018
02.08.2018
16.08.2018
30.08.2018
13.09.2018
27.09.2018
11.10.2018
25.10.2018
08.11.2018
22.11.2018
06.12.2018
20.12.2018

ZMIESZANE ODPADy KOMUNALNE
ODBIERANE RAZ NA DWA TyGODNIE
ORAZ
ODPADy KUCHENNE
ulegające biodegradacji RAZ NA DWA TyGODNIE
Ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów wyłączając odpady pochodzenia 
zwierzęcego tj, kości resztki jedzenia odchodów zwierzęcych

22.02.2018
22.03.2018
19.04.2018
17.05.2018
28.06.2018

26.07.2018
23.08.2018
20.09.2018
18.10.2018
29.11.2018
19.12.2018

ODPADy GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTyWNy
ODBIERANE JEDEN RAZ W MIESIąCU
worki koloru NIEBIESKIEGO - PAPIER 
worki koloru ZIELONEGO - SZKŁO 
worki koloru ŻÓŁTEGO - METALE i TWORZyWA SZTUCZNE

08.02.2018
08.03.2018
05.04.2018

15.11.2018
13.12.2018

ODPADy GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTyWNy
(POPIÓŁ)
ODBIERANy 1 RAZ W MIESIąCU W OKRESIE OD 1 LUTEGO DO 30 KWIETNIA ORAZ OD 1 
LISTOPADA DO 31 GRUDNIA 
WORKI O POJ. 60 LITRÓW

16.05.2018
14.06.2018
12.07.2018

09.08.2018
06.09.2018
31.10.2018

ODPADy GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTyWNy 
ODPADy ZIELONE Z OGRODÓW ODBIERANE RAZ W MIESIąCU OD 1 KWIETNIA do 31 
PAŹDZIERNIKA 
WORKI POJ. 60 LITRÓW

05.03.2018
03.10.2018

ODPADy WIELKOGABARyTOWE
ODBIERANE 2 RAZy W ROKU

MIASTO ByCHAWA - ZABUDOWA 
WIELORODZINNA

TERMIN ODBIORU RODZAJ ODPADU
02.03.2018
05.03.2018
09.03.2018
12.03.2018
16.03.2018
19.03.2018
23.03.2018
26.03.2018
30.03.2018
03.04.2018
06.04.2018
09.04.2018
13.04.2018
16.04.2018
20.04.2018
23.04.2018
27.04.2018
30.04.2018
04.05.2018
07.05.2018
11.05.2018
14.05.2018
18.05.2018
21.05.2018
25.05.2018
28.05.2018
01.06.2018
04.06.2018
08.06.2018
11.06.2018

15.06.2018
18.06.2018
22.06.2018
25.06.2018
29.06.2018
02.07.2018
06.07.2018
09.07.2018
13.07.2018
16.07.2018
20.07.2018
23.07.2018
27.07.2018
30.07.2018
03.08.2018
06.08.2018
10.08.2018
13.08.2018
17.08.2018
20.08.2018
24.08.2018
27.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
07.09.2018
10.09.2018
14.09.2018
17.09.2018
21.09.2018
24.09.2018
28.09.2018

01.10.2018
05.10.2018
08.10.2018
12.10.2018
15.10.2018
19.10.2018
22.10.2018
26.10.2018
29.10.2018
02.11.2018
05.11.2018
09.11.2018
12.11.2018
16.11.2018
19.11.2018
23.11.2018
26.11.2018
30.11.2018
03.12.2018
07.12.2018
10.12.2018
14.12.2018
17.12.2018
21.12.2018
24.12.2018
28.12.2018
31.12.2018

Zmieszane odpady 
komunalne odbierane

2 razy w tygodniu
w poniedziałki i piątki

06.02.2018
20.02.2018
06.03.2018
20.03.2018
04.04.2018
17.04.2018
30.04.2018

15.05.2018
29.05.2018
12.06.2018
26.06.2018
10.07.2018
24.07.2018
07.08.2018
21.08.2018

04.09.2018
18.09.2018
02.10.2018
16.10.2018
30.10.2018
13.11.2018
27.11.2018
11.12.2018
28.12.2018

Odpady selektywnie 
zbierane tj. - papier 
i tektura - szkło oraz odpady 
opakowaniowe ze szkła 
odbierane 1 raz na dwa 
tygodnie

05.02.2018
13.02.2018
19.02.2018
27.02.2018
05.03.2018
13.03.2018
19.03.2018
27.03.2018
03.04.2018
10.04.2018
16.04.2018
24.04.2018
08.05.2018
14.05.2018
22.05.2018
28.05.2018
05.06.2018

11.06.2018
19.06.2018
25.06.2018
03.07.2018
09.07.2018
17.07.2018
23.07.2018
31.07.2018
06.08.2018
14.08.2018
20.08.2018
28.08.2018 
03.09.2018
11.09.2018
17.09.2018
25.09.2018

01.10.2018
09.10.2018
15.10.2018
23.10.2018
29.10.2018
06.11.2018
12.11.2018
20.11.2018
26.11.2018
04.12.2018
10.12.2018
18.12.2018
24.12.2018
31.12.2018

Odpady selektywnie 
zbierane tj. - metale 
oraz tworzywa sztuczne 
odbierane 1 raz w tygodniu

01.02.2018
08.02.2018
15.02.2018
22.02.2018
01.03.2018
08.03.2018
15.03.2018
22.03.2018
29.03.2018
05.04.2018
12.04.2018
19.04.2018
26.04.2018
04.05.2018
10.05.2018
17.05.2018
24.05.2018

01.06.2018
07.06.2018
14.06.2018
21.06.2018
28.06.2018
05.07.2018
12.07.2018
19.07.2018
26.07.2018
02.08.2018
09.08.2018
16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018

06.09.2018
13.09.2018
20.09.2018
27.09.2018 
04.10.2018
11.10.2018
18.10.2018
25.10.2018
02.11.2018
0.811.2018
15.11.2018
22.11.2018
29.11.2018
06.12.2018
13.12.2018
20.12.2018
27.12.2018

Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji będą 
odbierane 2 razy w tygodniu.
Ze szczególnym 
uwzględnieniem 
bioodpadów wyłączając 
odpady pochodzenia 
zwierzęcego tj, kości 
resztki jedzenia odchodów 
zwierzęcych

05.03.2018
03.10.2018

Odpady budowlane, 
odpady wielkogabarytowe 
zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny odbierane 2 
razy w roku

GMINA ByCHAWA
ODBIÓR ODPADÓW W GODZINACH 7.00 - 19.00

Pojemniki i worki prosimy wystawiać do godz. 7.00

ZMIESZANE 
ODPADy 
KOMUNALNE

ODBIÓR BIO*
Odpady kuchenne ulęgające 
biodegradacji (ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów 
wyłączając odpady pochodzenia 
zwierzęcego tj. kości, resztki mięsa, 
odchody zwierzęcych)

FRAKCJA 
SELEKTyWNA 
(PAPIER, SZKŁO, 
TWORZyWA 
SZTUCZNE I METAL)

ZBIÓRKA OBJAZD.٭٭
odpady budowlane, 
wielkogabarytowe 
(np. meble), zużyty 
sprzęt elektryczny i 
elektroniczny

MIEJSCOWOŚCI

08.03.2018
12.04.2018
10.05.2018
24.05.2018
07.06.2018
21.06.2018
05.07.2018
19.07.2018
02.08.2018
16.08.2018
06.09.2018
20.09.2018
18.10.2018
15.11.2018
13.12.2018

08.03.2018
12.04.2018
10.05.2018
24.05.2018
07.06.2018
21.06.2018
05.07.2018
19.07.2018
02.08.2018
16.08.2018
06.09.2018
20.09.2018
18.10.2018
15.11.2018
13.12.2018

08.03.2018
12.04.2018
10.05.2018
07.06.2018
05.07.2018
02.08.2018
06.09.2018
18.10.2018
15.11.2018
13.12.2018

15.03.2018
13.09.2018

Gałęzów
Gałęzów-Kolonia 
Pierwsza
Gałęzów-Kolonia Druga
Leśniczówka
Łęczyca
Marysin
Skawinek
Wandzin
Zadębie

09.03.2018
13.04.2018
11.05.2018
25.05.2018
08.06.2018
22.06.2018
06.07.2018
20.07.2018
03.08.2018
17.08.2018
07.09.2018
21.09.2018
19.10.2018
16.11.2018
14.12.2018

09.03.2018
13.04.2018
11.05.2018
25.05.2018
08.06.2018
22.06.2018
06.07.2018
20.07.2018
03.08.2018
17.08.2018
07.09.2018
21.09.2018
19.10.2018
16.11.2018
14.12.2018

09.03.2018
13.04.2018
11.05.2018
08.06.2018
06.07.2018
03.08.2018
07.09.2018
19.10.2018
16.11.2018
14.12.2018

16.03.2018
14.09.2018

Bychawka Pierwsza
Bychawka Druga
Bychawka Druga-Kolonia 
Bychawka Trzecia
Bychawka Trzecia-
Kolonia
Podzamcze
Wincentówek
Zdrapy

12.03.2018
16.04.2018
14.05.2018
28.05.2018
11.06.2018
25.06.2018
09.07.2018
23.07.2018
06.08.2018
20.08.2018
10.09.2018
24.09.2018
22.10.2018
19.11.2018
17.12.2018

12.03.2018
16.04.2018
14.05.2018
28.05.2018
11.06.2018
25.06.2018
09.07.2018
23.07.2018
06.08.2018
20.08.2018
10.09.2018
24.09.2018
22.10.2018
19.11.2018
17.12.2018

12.03.2018
16.04.2018
14.05.2018
11.06.2018
09.07.2018
06.08.2018
10.09.2018
22.10.2018
19.11.2018
17.12.2018

19.04.2018
17.09.2018

Kosarzew Dolny-Kolonia
Olszowiec
Olszowiec-Kolonia
Osowa
Osowa-Kolonia
Romanów
Urszulin
Wola Duża
Wola Duża-Kolonia
Zaraszów
Zaraszów-Kolonia

 13.03.2018
17.04.2018
15.05.2018
29.05.2018
12.06.2018
26.06.2018
10.07.2018
24.07.2018
07.08.2018
21.08.2018
11.09.2018
25.09.2018
23.10.2018
20.11.2018
18.12.2018

13.03.2018
17.04.2018
15.05.2018
29.05.2018
12.06.2018
26.06.2018
10.07.2018
24.07.2018
07.08.2018
21.08.2018
11.09.2018
25.09.2018
23.10.2018
20.11.2018
18.12.2018

13.03.2018
17.04.2018
15.05.2018
12.06.2018
10.07.2018
07.08.2018
11.09.2018
23.10.2018
20.11.2018
18.12.2018

20.04.2018
18.09.2018

Józwów
Kowersk
Stara Wieś Pierwsza
Stara Wieś Druga
Stara Wieś Trzecia
Wola Gałęzowska
Wola Gałęzowska-
Kolonia

�� Harmonogram 
wywozu odpadów 
na rok 2018
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�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane ze sprawozdania 
burmistrza Bychawy od 
12 grudnia 2017 roku do 
15 lutego 2018 roku.

�» 12 grudnia 2017 r. – udział w XX Spotkaniach 
Regionalnych przebiegających pod hasłem „Zapisani 
w regionalnej pamięci”;

�» 13 grudnia 2017 r. – udział w Posiedzeniu Burmistrza 
na którym przyjęto projekty uchwał na Sesję Rady 
Miejskiej w Bychawie w następujących sprawach:

�� uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2018,
�� obciążenia służebnością przesyłu nieruchomo-
ści oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 
nr: 411/3 i 449 położonej w miejscowości Stara 
Wieś Druga – w obrębie nr 23 – Stara Wieś Druga, 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 78/2 położonej w miejscowości 
Zaraszów-Kolonia – w obrębie nr 34 – Zaraszów-
Kolonia oraz nieruchomości oznaczonych w ewiden-
cji gruntów jako działki nr 799 i 1440 położonych 
w miejscowości Wola Gałęzowska – w obrębie nr 30 
– Wola Gałęzowska,

�� dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych 
i niepodatkowych należności budżetowych stano-
wiących dochody budżetu Gminy Bychawa instru-
mentem płatniczym,
�� zmian wieloletniej prognozy finansowej,
�� zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
�� zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017;
�» 14 grudnia 2017 r. – udział w posiedzeniu Zarządu 

Celowego Związku Gmin „PROEKOB” oraz posie-
dzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
w Bełżycach;

�» 19 grudnia 2017 r. – wręczenie nagród uczestni-
kom XXIII edycji konkursu plastycznego na projekt 
świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa Boże 
Narodzenie 2017; uczestnictwo w spotkaniu pod-
sumowującym realizację zadań inwestycyjnych 
i remontowych przez Ochotnicze Straże Pożarne 
w powiecie lubelskim w Starostwie Powiatowym 
w Lublinie; podpisanie porozumienia pomiędzy 
Miastem Lublin (reprezentowanym przez prezy-
denta Krzysztofa Żuka) a lokalnymi samorządami 
w sprawie modernizacji nawierzchni drogi relacji 
Bychawa – Lublin na odcinku tzw. lasu Dabrowa, 
ul. Osmolicka;

�» 20 grudnia 2017 r. – spotkanie ze starostą lubelskim 
oraz członkami Spółdzielni Kółek Rolniczych w spra-
wie dalszej współpracy; podpisanie umów: pierwszej 
dotyczącej budowy i modernizacji niskoemisyjnego 
oświetlenia w Gminie Bychawa oraz drugiej dotyczą-
cej zwiększenia efektywności energetycznej budyn-
ku w Zaraszowie;

�» 29 grudnia 2017 r. – pożegnanie pracownika Urzędu 
Miejskiego w Bychawie, którego awans wiązał się 
z przejściem do innej jednostki; uczestniczenie 
w uroczystości nadania odznaczeń za długoletnie 
pożycie małżeńskie;

�» 4 stycznia 2018 r. – podpisanie umowy dotyczącej 
przebudowy istniejącego targowiska miejskiego 
w Bychawie przeznaczonego na promocję lokal-
nych produktów – udzielenie wywiadu dotyczą-
cego powyższej kwestii dla Panoramy Lubelskiej 
TVP3 Lublin; uczestniczenie w uroczystej Sesji Rady 
Powiatu w Starostwie Powiatowym w Lublinie;

�» 5 stycznia 2018 r. – spotkanie z prezesem BLKS 
„Granit” w sprawach bieżących; udział w zebra-
niu sprawozdawczym Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bychawce Drugiej;

�» 12 stycznia 2018 r. – organizacja Samorządowego 
Spotkania Noworocznego (wspólnie z Radą 
Miejską w Bychawie) – była to doskonała okazja do 

podsumowania pracy Samorządu za rok 2017 oraz 
przedstawienia planów i zamierzeń na kolejne lata;

�» 14 stycznia 2018 r. – udział w Senioralnym Spotkaniu 
Noworocznym w Bychawskim Centrum Kultury;

�» 16 stycznia 2018 r. – spotkanie z redaktorem 
„Panoramy Lubelskiej” w sprawie nawiązania 
współpracy;

�» 17 stycznia 2018 r. – udzielenie wywiadu Telewizji 
Polskiej – Oddział Lublin w sprawie funkcjonowania 
strzelnicy Koła Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju 
na Podzamczu;

�» 19 stycznia 2018 r. – spotkanie z przedstawicie-
lami Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie w sprawie współpracy w za-
kresie pozyskiwania białych certyfikatów;

�» 22 stycznia 2018 r. – uczestniczenie w Gminnych 
Obchodach Dnia Babci i Dziadka w Bychawskim 
Centrum Kultury; spotkanie dotyczące organizacji 
Gminnych Obchodów Jubileuszu 480-lecia założenia 
miasta Bychawa i 60-lecia przywrócenia praw miej-
skich oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę; wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu w sprawie 
funkcjonowania jednostki;

�» 24 stycznia 2018 r. – spotkanie z przedstawicielami 
spółki Włoskiej w sprawie realizacji inwestycji na te-
renach naszej Gminy;

�» 30 stycznia 2018 r. – spotkanie z przedstawicielami 
firmy „Philips Lighting” – Nowoczesne Oświetlenie 
dotyczące współpracy przy modernizacji oświetle-
nia; przyjęcie ślubowania od nowego pracownika, 
który ukończył półroczną służbę przygotowawczą 
zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu;

�» 31 stycznia 2018 r. – udzielenie wywiadu Telewizji 
Polsat dotyczącego dopłat kwoty podatku VAT za 
montaż instalacji kotłów i solarów, które winni ure-
gulować mieszkańcy naszej gminy biorący udział 
w programie;

�» 2 lutego 2018 r. – uczestniczenie w Zarządzie 
Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych; wzię-
cie udziału w uroczystym przekazaniu samochodu 
służbowego dla Komisariatu Policji w Bychawie;

�» 5 lutego 2018 r. – odbycie Sesji Sołtysów na której 
omówiono między innymi zasady dotyczące spo-
sobu składania wniosków o przyznanie dopłat dla 
rolników, sposoby uzyskiwania oszczędności ener-
gii w gospodarstwach rolnych, realizację programu 
w zakresie dożywiania w gminie Bychawa oraz bu-
dżet, potrzeby i działania inwestycyjne na rok 2018; 

uczestniczenie w obchodach Jubileuszu 90-lecia 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie;

�» 8 lutego 2018 r. – udział w spotkaniu z wicemarszał-
kiem Województwa Lubelskiego w sprawie dalszej 
współpracy;

�» 12 lutego 2018 r.- spotkanie z przedstawiciela-
mi Gminnej Rady Seniorów w sprawach bieżącej 
współpracy;

�» 14 lutego 2018 r. – uczestniczenie w spotkaniu 
z przedstawicielami firmy przewozowej Voyager 
w sprawie utworzenia linii kursu busów w miej-
scowości Zdrapy; udział w kolejnym spotkaniu or-
ganizacyjnym dotyczącym organizacji Gminnych 
Obchodów Jubileuszu 480-lecia założenia miasta 
Bychawa i 60-lecia przywrócenia praw miejskich 
oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę; odbycie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej 
w Bychawie;

�» 15 lutego 2018 r. – wzięcie udziału w posiedzeniu 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lublinie; 

�� kontynuacja zebrań sprawozdawczych Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych – odbycie zebrań 
w Olszowcu, Kowersku i Starej Wsi Drugiej.

�� 5 lutego 2018 roku 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego 
w Bychawie odbyła się 
Sesja Sołtysów.

Spotkanie otworzył burmistrz Bychawy Janusz 
Urban. W trakcie obrad poruszono wiele ważnych 
dla mieszkańców naszej gminy tematów.

Jako pierwsi głos zabrali państwo Monika 
Mulier-Gogół i Michał Jodełko – przedsta-
wiciele Regionalnego Biura Energii Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
w Lublinie, którzy przedstawili zebranym słucha-
czom sposoby uzyskiwania oszczędności energii 
w gospodarstwach rolnych. W swoim wystąpie-
niu poinformowali m.in. o tym, że Gmina Bychawa 
korzystała dotychczas np. z dofinansowania pro-
gramu dotyczącego instalacji kolektorów słonecz-
nych (nasz region jest bardzo dobrze naświetlony, 
a to sprzyja korzystaniu z tego rodzaju urządzeń)
oraz kotłów na biomasę, czy działań związanych 
z termomodernizacją budynków. Przedstawiciele 
Regionalnego Biura Energii zapowiedzieli także 

przewidziany na kwiecień nabór do programu Eko 
Dom, który skierowany będzie do osób fizycznych.

Jako kolejne głos zabrały Maria Pawlak 
i Małgorzata Puć – przedstawicielki Agencji 

Sesja Sołtysów

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Przedstawiły one informację w sprawie zmiany pod-
stawowych zasad dotyczących sposobu składania 
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. 

Nowością jest składanie wniosków przez Internet, za 
pomocą nowej aplikacji (jej testowanie możliwe jest 
od 18 lutego br.). Nabór wniosków rusza od 15 mar-
ca. Zmiany dotyczą wszystkich rolników. Pracownicy 
ARiMR zapewnili o spotkaniach, które zostaną prze-
prowadzone w każdej gminie, tak by jak najwięcej 
osób mających trudności z realizacją nowych wytycz-
nych otrzymało pomoc. Mieszkańcy zwrócili uwagę 
na potrzebę utworzenia punktu informacyjnego. 
[więcej o zmianach w dopłatach bezpośrednich na 
stronie 20.]

Kolejny punkt programu obrad tj. realizację pro-
gramu w zakresie dożywiania w gminie Bychawa 
przedstawiła Ewa Korba zastępca kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie, która po-
informowała, że OPS udziela wsparcia w formie 
pieniężnej na zakup żywności i posiłków (kryte-
rium dochodowe wynosi 771 zł na osobę w rodzi-
nie oraz 951 zł dla osoby samotnie gospodarują-
cej). Drugą poruszoną kwestią były usługi opiekuń-
cze skierowane m.in. do osób niepełnosprawnych. 
Uczestnicy Sesji zostali poinformowani także o no-
wym programie Opieka 75+, który skierowany jest 
do osób samotnych powyżej 75. roku życia. Na ko-
niec tego wystąpienia burmistrz Bychawy zwrócił się 

z prośbą o zgłaszanie przypadków osób znajdujących 
się w bardzo trudnej sytuacji.

Podczas Sesji analizie poddane zostały także po-
trzeby i działania inwestycyjne dotyczące budżetu 
Gminy Bychawa na 2018 rok. W czasie przeznaczo-
nym na tzw. sprawy bieżące poruszano różnorodne 
zagadnienia – były to m.in. kwestie dotyczące opłat 
za odbiór odpadów i ich segregacji, braku przejazdu 
autobusów/busów w niektórych sołectwach, złego 
stanu dróg polnych, czy potrzeby organizacji Sesji 
Sołtysów dwukrotnie w ciągu roku.

Kończąc obrady burmistrz Bychawy poinformował 
oraz zaprosił zebranych do czynnego udziału w tego-
rocznych Gminnych Obchodach Jubileuszu 480-lecia 
założenia miasta Bychawa i 60-lecia przywrócenia 
praw miejskich oraz 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę.

Uprzejmie informujemy, że w pok. nr 4 Urzędu 
Miejskiego w Bychawie dostępna jest dla wszystkich 
zainteresowanych „Gazeta Sołecka”.

�� 11 marca – Dzień 
Sołtysa

Coroczne święto mające na celu okazanie 
wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę 
na rzecz społeczności lokalnej. Sołtysi to osoby 
publiczne, które na co dzień zajmują się rozwią-
zywaniem problemów swoich mieszkańców peł-
niąc służbę na rzecz drugiego człowieka.

Pragnę w tym dniu złożyć wszystkim Sołtysom 
z terenu gminy Bychawa najserdeczniejsze życze-
nia, wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobi-
stym, pomyślności oraz wytrwałości w rozwiązy-
waniu spraw dotyczących wsi i jej mieszkańców.

W imieniu własnym i mieszkańców dzięku-
ję za zaangażowanie przy realizacji wielu zadań 
na rzecz rozwoju swojej miejscowości i gminy 
Bychawa.

burmistrz Bychawy Janusz Urban
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mieszkańcymieszkańcy

�� Podziękowania za pomoc przy wydawaniu 
żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie serdecz-
nie dziękuje za zaangażowanie w styczniowej tu-
rze wydawania żywności najbardziej potrzebują-
cym rodzinom w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 
2017.

Podziękowania składamy dyrektorowi 
Bychawskiego Centrum Kultury Panu Piotrowi 
Gęba – za udostępnienie sali, prezesowi 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie 
Pani Zofii Popławskiej – za udostępnienie wóz-
ka widłowego, dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego Panu Henrykowi 
Dudziakowi, opiekunowi młodzieży Pani Grażynie 

Woch oraz wolontariuszom, a także strażakom 
Ochotniczej Straży Pożarnej: Mateuszowi Mróz, 
Sławomirowi Mucha, Michałowi Pawlak, Rafałowi 
Grzesiak – za pomoc w rozładunku i wydawaniu 
produktów wspólnie z pracownikami Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bychawie.

Ewa Korba, zastępca kierownika OPS

�� Czy bychawskie „Danie 
dla Mola” może się 
stać tradycją naszej 
społeczności?

Na takie pytania jest już za późno. Jest już po fak-
cie. Drodzy Czytelnicy, możecie wierzyć lub nie, ale 
to się już stało. I możecie nie dowierzać, ale są tacy 
bychawianie, którzy następnego dnia po zakończo-
nym, kolejnym już, finale, pytają: to kiedy następny 
„Mol” i jaki będzie temat przewodni?

W czym tkwi przepis na sukces tego wydarzenia 
na cześć małego stworka, symbolu pożeracza ksią-
żek? Jak takiemu maluchowi udało się tak pręd-
ko zyskać sławę i sympatię takiej rzeszy wiernych 
fanów?

Pomysł
Książki, mniej lub więcej, czytają wszyscy. Tylko 

albo przede wszystkim lektury obowiązkowe, książ-
ki zachwalane przez znajomych, polecane przez bi-
bliotekarzy, reklamowane przez celebrytów – moż-
na wyliczać w nieskończoność. Książki przeróżne. 
Kucharskie, popularnonaukowe, beletrystyczne, 
tomiki poezji, powieści historyczne, biografie i au-
tobiografie… przeróżne. Każdemu podoba się co in-
nego. I w tym tkwi klucz. Ktoś, kto czyta tylko bele-
trystykę, nie sięgnie po autobiografię – chyba że za 
namową kogoś, z czyim zdaniem bardzo się liczy – 
albo dlatego, że znajdzie się tam coś o tym, co lubi. 
Na przykład – jeść…

Sposób
Zawsze jest jakiś sposób na wszystko. I zawsze 

można zrobić wszystko „jakoś”. Organizatorzy 
„Dania dla Mola” nie chcieli robić tego wyda-
rzenia „jakoś”. To miało być coś fantastycznego 

i niezwykłego – coś takiego, o czym będzie się pa-
miętać, o czym będzie się mówić i ciepło myśleć. 
Czy się udało?

Frekwencja
Początki były… takie sobie. Była grupka osób, 

wierni czytelnicy, zaprzyjaźnieni z biblioteką i książ-
kami ludzie, którym gotowanie nie było obce. Byli 
też kucharze i właściciele bychawskiej restaura-
cji „U Saszy”. Pierwsza edycja, pierwszy konkurs, 
pierwszy finał. I klasyka. Bigos z „Pana Tadeusza” 
podbił serca uczestników – i zawojował podniebie-
nia smakoszy. A potem – poszło gładko.

Ciąg dalszy
W sobotę, 10 lutego 2018 roku, spotkaliśmy się 

z Molem po raz dwudziesty szósty.
Było literacko, apetycznie i baardzo weso-

ło! Na molowym stole pojawiły się najróżniejsze 

Ostatki literackie czyli danie dla Mola. Odsłona 26.

smaki wyjęte wprost z literatury i przyrządzo-
ne „na żywo”. Były to: 1) buziaki Molika, ciastecz-
ka do własnego wiersza przygotowane przez gru-
pę MOLIK – Młodzieżowy Ośrodek Lokalnych 
Inicjatyw Kulturalnych z Bychawki; 2) pączki, od-
nalezione u W. St. Reymonta w „Chłopach” usma-
żone przez Bartosza Kostrubę (lat 10) – z niewielką 
pomocą mamy Magdaleny Kostruby; 3) forszmak 
bychawski – potrawa zaprezentowana przez człon-
ków Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego – 
a „Odę do forszmaku” napisał Sylwester Krusiński 
vel Sylwano, przygotowaniem potrawy zajęli się 
Krzysztof Luterek i Ewa Eliasz; 4) tarta owocowa we-
dług przepisu z książki „Samotność ma twoje imię” 
Moniki A. Oleksa przygotowana przez uczennice 
Bychawskiej Szkoły Pisania, działającej przy MBP 
w Bychawie: Jadwigę Grzesiak, Danutę Hanaj, Dorotę 
Szczepańską oraz Ewę Sprawkę; 5) kasza pęczak na 
słodko, inspirowana filmem „Druhny” w reżyserii 

Paula Feiga, przygotowana przez Dorotę Sopoćko 
i Monikę Stępień z Klubu Zdrowego Odżywiania; 6) 
tartinki z chleba razowego według Katarzyny Enerlich 
– „Prowincja pełna smaków” wykonane przez 
Janusza Lipca; 7) makaronowy tort z filmu „Wielkie 
otwarcie” w reżyserii Campbella Scotta przyrządzo-
ny przez Annę Bigos i Karolinę Cywińską; 8) ciastecz-
ka dobrej wróżki, zwane antystresowymi z powieści 
Morag Prunty „Przepis na małżeństwo doskonałe” 
upieczone przez Dorotę Dyś; 9) Ciasto „Kocham Cię”, 
które u Katarzyny Michalak w książce „Kawiarenka 
pod różą” odnalazła i do konkursu zgłosiła Sylwia 
Ciesielska-Olichwiruk z Białej Podlaskiej. W jej za-
stępstwie deser przygotowała Jolanta Przech.

Wnioski?
Dwa razy w roku – czyli nasze wydarzenie „trwa” 

nieprzerwanie od 13 lat. Czy to dużo? Zależy. Dla lu-
dzi zaangażowanych w to niezwykłe smakowanie li-
teratury podniebieniem – to całkiem sporo. I ten 
fakt – naprawdę cieszy. Tym bardziej, że sympatyków 
przybywa i pojawiają się osoby, które nigdy wcze-
śniej na molowym wydarzeniu nie gościły.

Czy zatem będą kolejne edycje?
Na pewno. Ile ich będzie? Tego nie wie nikt. Wiemy 

jedno: nie możemy się już doczekać. Wracamy 
jesienią!

Dorota Szczepańska

Każda kolejna edycja „Dania dla Mola”, wydarzenia 
które za pomocą książek i czytania łączy pokole-
nia, jest miłym zaskoczeniem. Za każdym razem, na 
nowo, odkrywam ciągle odnawialne pokłady życzli-
wości, tak wśród osób indywidualnych, szefów firm 
i instytucji, władz samorządowych, mediów, czytel-
ników – tych, którzy bez biblioteki żyć nie potrafią 
i tych co to przekraczają jej progi okazjonalnie. 

Molowe podziękowania kieruję do:
�» Janusza Urbana, burmistrza Bychawy oraz Pawła 

Pikuli, starosty lubelskiego – za patronat nad wydarze-
niem i upominki dla uczestników konkursu
�» Marka Kuny, wiceprezesa Bychawskiego Towarzystwa 

Regionalnego – za aktorską kreację i barwną opowieść 
o zwyczajach ostatkowych okolic Bychawy
�» szefów i dziennikarzy mediów regionalnych: TVP 3 

Lublin, Radia Lublin, Magazynu Lubelskiego LAJF, 
Informacyjnej Agencji Samorządowej IAS24, „Głosu 
Ziemi Bychawskiej” oraz Lustra Biblioteki – za opiekę 
medialną
�» Partnerów: Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, 

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie, 
Hurtowni Elektrycznej LENART – za pomoc rzeczową
�» Piotra Gęby, dyrektora Bychawskiego Centrum 

Kultury i pracowników – za wsparcie organizacyjne 
(nagłośnienie, oświetlenie, oprawa muzyczna, pomoc 
techniczna)
�» uczestników konkursu: grupy MOLIK, uczennic 

Bychawskiej Szkoły Pisania, Janusza Lipca, Doroty 
Dyś, Sylwii Ciesielskiej-Olichwiruk i Jolanty Przech, 
Doroty Sopoćko i Moniki Stepień z Klubu Zdrowego 
Odżywiania, Bartosza i Magdaleny Kostrubów, Anny 
Bigos i Karoliny Cywińskiej, Krzysztofa Luterka i Ewy 
Eliasz
�» Jakuba Kulpy, etatowego Molika
�» Moniki Gęby za pomysł i wykonanie molowej aranżacji
�» uczestników wydarzenia za obecność, uśmiech i do-

brą zabawę.
Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Bychawie

��Wieści z biblioteki
Podróż z aniołami –  
bożonarodzeniowa wystawa 
w bychawskiej bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie serdecz-
nie dziękuje p. Ewie Adamczyk za udostępnienie 
kolekcji aniołów do bożonarodzeniowej wysta-
wy „Podróż z aniołami”, eksponowanej w dniach  
1 listopada 2017 r. – 31 stycznia 2018 r. 
w bychawskiej bibliotece. Wystawa wzbudzała 
nieskrywany zachwyt zarówno najmłodszej grupy 
czytelników, jak i starszych użytkowników, którzy 
z podziwem komplementowali wielkość i różno-
rodność zbioru. Największe eksponaty, niemiesz-
czące się w gablotach wystawienniczych, god-
nie prezentowały się na stoliku-moliku w czytelni. 
Przedsięwzięcie okazało się bardzo udane, dlate-
go też chcielibyśmy powtórzyć taki eksperyment. 
Zwracamy się do wszystkich pasjonatów, zbieraczy 
i kolekcjonerów, by pochwalili się swoimi zbiorami 
i udostępnili je innym. Myślę, że bychawska biblio-
teka to odpowiednie miejsce do ich eksponowania.

EW

Gala Czytelnika Roku 2017  
odbędzie się 2 marca 2018 r. 
o godz. 17.00
To już 4. edycja wydarzenia czytelniczego, podsu-
mowującego konkurs na czytelnika roku, tym ra-
zem realizowanego w 2017 roku. Podczas gali po-
znamy laureatów – czytelników, którzy przeczy-
tali najwięcej książek w ubiegłym roku. Dowiemy 
się również, po jaki tytuł najczęściej sięgali czy-
telnicy bychawskiej biblioteki. Możemy zdradzić, 
że książka laureatka będzie prawdziwą gratką dla 
bychawian i miłośników literatury. Wydarzenie jak 
zwykle uświetni występ artystyczny, tym razem bę-
dzie to spektakl grupy teatralnej „Kajtek” ze Szkoły 
Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 
a zakończy spotkanie z…. NIESPODZIANKą. 
Zapraszamy!

EW

�� Gminny Dzień Babci i Dziadka
W poniedziałkowe południe 22 stycznia 2018 roku 
sala widowiskowa Bychawskiego Centrum Kultury 
wypełniła się babciami i dziadkami, którym 
towarzyszyły ich uśmiechnięte wnuczki i wnukowie. 
Wszyscy zebrani goście świętowali obchody 
Gminnego Dnia Babci i Dziadka.

Na scenie wystąpiły m.in. dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Akademia 
Poziomkowa” w Bychawie, zespół „Słowianki” oraz Chór Męski działający przy 
BCK. Podczas wydarzenia chętne babcie i dziadkowie mieli możliwość wzię-
cia udziału w Familiadzie, jak i zabawach animacyjnych łączach pokolenia. 
Zaangażowanie było doceniane upominkami.

Obchody zorganizowało Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
przy współpracy z Gminną Radą Seniorów w Bychawie i Bychawskim Centrum 

Kultury. Wydarzenie, współfinansowane z dotacji budżetu Gminy Bychawa, ob-
jęte zostało Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy.
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�� Nowy samochód dla bychawskiej Policji
2 lutego 2018 roku miało miejsce uroczyste przekazanie pojazdu 
służbowego (Opel Mokka) dla Komisariatu Policji w Bychawie.

Spotkanie rozpoczął komendant Komisariatu Policji w Bychawie Grzegorz Szacoń, który w swoim prze-
mówieniu przywitał wszystkich zgromadzonych gości oraz poinformował m.in. o źródłach środków, 
z których sfinansowano zakup samochodu (dofinansowanie z budżetu Gminy Bychawa to: 10 000,00 zł), 
a także o celach jakim będzie on służył w trakcie pełnienia służby (warto nadmienić, że pojazd posiada 
napęd na cztery koła – a to niewątpliwie pomoże w dotarciu do trudniej dostępnych miejsc na tere-
nie naszej gminy). Radiowóz został poświęcony przez ks. Piotra Stasieczka. Głos zabrali także niektó-
rzy z uczestników spotkania tj. starosta powiatu lubelskiego Paweł Pikula oraz komendant Komendy 
Miejskiej Policji w Lublinie Dariusz Dudzik.

�� Przystąpmy do 
szopy...
Jak co roku, również i w 2017 
przy Bychawskim Centrum 
Kultury stanęła Szopka 
Bożonarodzeniowa. Przy jej 
budowie mogliśmy liczyć na 
pomoc naszych znajomych 
i przyjaciół za co serdecznie 
dziękujemy.

Słowa naszej wdzięczności kierujemy do firmy Biel 
Hydra Państwa Jolanty i Andrzeja Bieleckich, dzię-
kujemy Panu Mirosławowi Malcowi – radnemu 
Rady Miejskiej w Bychawie za dostarczone drzewka 
choinkowe, Państwu Teresie i Zbigniewowi Luterek 
za piękną i okazałą jodłę, Panu prezesowi – wraz 
z pracownikami – Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp z o.o. w Bychawie za pomoc przy 
budowie szopki oraz ks. wikariuszowi Piotrowi 
Stasieczek za jej poświęcenie.

Pragniemy także podziękować wszystkim kolęd-
nikom, którzy występowali przy szopce: dzieciom 
z Samorządowego Przedszkole nr 1 w Bychawie 
– podziękowania kierujemy na ręce Pani dyrektor 
Anny Pietrzak oraz Chórowi Męskiemu działające-
mu przy Bychawskim Centrum Kultury – podzię-
kowania składamy na ręce Pana Marcina Mączki. 
Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy i przy-
pomnimy się za rok.

Piotr Gęba,  
dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury

�� 24 listopada 2017 roku 
Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
w Bychawie otrzymał 
zaproszenie od pani 
Elżbiety Rafalskiej – 
minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej 
oraz pana Krzysztofa 
Michałkiewicza 
– pełnomocnika 
rządu ds. osób 
niepełnosprawnych, 
do wzięcia udziału 
w wystawie prac osób 
niepełnosprawnych 
w Ministerstwie 
w Warszawie.

W wydarzeniu udział wzięło dziewięć zaproszonych 
ośrodków (z województwa lubuskiego i lubelskie-
go). Z naszego Domu w niedzielę 17 grudnia 2017 
roku do Warszawy pojechało dwóch uczestników 
oraz dwóch pracowników i dyrektor. Po przyjeździe 

przygotowaliśmy wystawę prac rękodzielniczych 
i plastycznych wykonanych podczas terapii zajęcio-
wej. Galerię można było podziwiać od 18 grudnia 
2017 r. do 3 stycznia 2018 r.

Wieczorem odbyła się wspólna kolacja – w trak-
cie rozmów wymienialiśmy się doświadczeniami 
z pozostałymi gośćmi, m.in. z dyrektorem Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
panem Mirosławem Przewoźnikiem, który opieko-
wał się uczestnikami wystawy.

Opłatek z minister Elżbietą Rafalską

Następnego dnia, po śniadaniu, zorganizowa-
no nam zwiedzanie Sejmu RP. O godzinie 12.20 
pani minister Elżbieta Rafalska oraz dyrektor 
Mirosław Przewoźnik, w obecności pracowni-
ków Ministerstwa, dokonali otwarcia wystawy 
pt. „Nasze emocje, nasza praca, nasze życie”. Jej 
celem było pokazanie talentów, zdolności i umie-
jętności osób niepełnosprawnych korzystają-
cych z różnych form terapii w dziennych ośrod-
kach wsparcia. Wszyscy obecni zachwycali się 

różnorodnością i technikami zaprezentowanych 
prac (głównie o tematyce bożonarodzeniowej).

Podczas zwiedzania wystawy prac artystycz-
nych uczestnicy naszego Domu częstowali gości 
bychawską krówką z OSM w Bychawie oraz pier-
nikowymi ciasteczkami wykonanymi podczas te-
rapii zajęciowej w ŚDS. Następnie wszyscy wzięli-
śmy udział w spotkaniu wigilijnym pracowników 
Ministerstwa – swoją obecnością zaszczycił nas 
także metropolita warszawski kardynał Kazimierz 
Nycz. Były kolędy, opłatek, życzenia świąteczne, 
potrawy wigilijne oraz przyjemne rozmowy.

Nasi uczestnicy tj. pani Ania i pan Andrzej wróci-
li szczęśliwi i zadowoleni, że mogli przeżyć spotka-
nie wigilijne w tak zacnym gronie. Po powrocie ze 
wzruszeniem opowiadali o tym wydarzeniu swoim 
kolegom w Środowiskowym Domu Samopomocy. 
Tak naprawdę wszyscy poczuliśmy się wyróżnie-
ni i zaszczyceni udziałem w tym niecodziennym 
spotkaniu w Ministerstwie na Nowogrodzkiej 
w Warszawie.

Bardzo dziękuję uczestnikom i terapeutom, któ-
rzy z ogromnym zaangażowaniem przygotowywa-
li prace rękodzielnicze podziwiane później podczas 
wystawy.

Danuta Adamek, dyrektor ŚDS

�� Nowy samochód dla ŚDS
Od początku utworzenia i funkcjonowania 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie 
osoby niepełnosprawne mają zapewniony, oprócz 
zajęć terapeutycznych, transport (dowożenie 
i odwożenia do ustalonego miejsca) na zajęcia 
terapeutyczne.

Ostatni samochód Volkswagen Transporter z 2007 roku przeznaczony do przewo-
zu dziewięciu osób i dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych, jest 
mocno wyeksploatowany i pochłaniał duże nakłady finansowe na remont i wy-
mianę części. W związku z powyższym zwróciliśmy się do burmistrza Bychawy 
Janusza Urbana o złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Lublinie na 
zakup nowego środka transportu z dofinansowaniem ze środków PFRON. Na 
środki własne złożyły się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł z Gminy 
Strzyżewice, 5 000,00 zł z Gminy Krzczonów, a pozostałe dołożyła Gmina Bychawa 
– 61 300,00 zł.

Dzięki zrozumieniu potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i przychylności 
władz z wyżej wymienionych gmin – a przede wszystkim naszych bychawskich 
władz tj. burmistrza Bychawy Janusza Urbana, skarbnika Gminy Bychawa Elżbiety 
Dworak, przewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie Grzegorza Szaconia 
wraz z radnymi oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie zaangażowa-
nych w proces zakupu – mamy nowy, bezpieczny i większy samochód – Renault 
Master, przystosowany do przewozu szesnastu osób niepełnosprawnych.

Z całego serca dziękujemy! Bardzo cieszymy się z tego swoistego „prezentu 
pod choinkę” i liczymy, że posłuży on uczestnikom naszego Domu przez kolejne 
lata. 

wdzięczni uczestnicy, ich rodziny oraz pracownicy i dyrekcja Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bychawie

Danuta Adamek, dyrektor ŚDS

Serdecznie dziękuję mojej Rodzinie, 
Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom z Pracy, 
Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy uczest-
niczyli we mszy świętej i ceremonii pogrze-
bowej mojej mamy śp. Władysławy Frączek. 
Serdeczne podziękowania kieruję również 
do Lekarzy, Pielęgniarek i Salowych za opie-
kę nad moją mamą podczas jej trzykrotnego 
pobytu w Szpitalu Powiatowym w Bychawie.

Stanisław Frączek
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�� 16 i 17 grudnia 
2017 roku w hali przy 
Zespole Szkół im. ks. 
A. Kwiatkowskiego 
miała miejsce III edycja 
charytatywnego 
turnieju piłki halowej.

Wzięły w niej udział dwadzieścia cztery zespo-
ły z różnych stron województwa lubelskiego. 
Warunkiem udziału drużyny w turnieju był zakup 
długoterminowej paczki żywnościowej na kwotę 
minimum 100,00 zł.

Drużyny, które wzięły udział w turnieju: Green 
Team Gmina Lublin, Erga Egenos Gmina Bychawa, 
Szybka Setka Gmina Lublin, Dobre Chłopaki 
Gmina Bychawa, FC Perła Gmina Bychawa, 
FC Albatros Gmina Bychawa, Jacki Lublin Gmina 
Lublin, Perła Boiz Gmina Lublin, QQłeczki Gmina 
Lublin, Kalina United Gmina Lublin, Zaksa Team 
Gmina Zakrzówek, Jagodzianki Gmina Bychawa, 
Bazylika Parczew Gmina Parczew, Komnet Gmina 

Lublin, Zdzichtex Gmina Piotrowice, Black Hawks 
Gmina Bychawa, Abtrans Team Gmina Jabłonna, 
Niedrzwica Kościelna Gmina Niedrzwica Duża, 
13 Dzielnica Gmina Bychawa, My po remis 04 
Gmina Lublin, Tajfun Lublin Gmina Lublin, SKP 
Koziołek Lublin Gmina Lublin, Janusze Futsalu 
Gmina Bychawa, Paka Tytusa Gmina Lublin.

III charytatywny turniej piłki halowej

W tym roku na najwyższym podium stanęła dru-
żyna FC PERŁA. Mecz o III miejsce: FC Albatros 2 
– 2 Black Hawks (3-4 karne). Finał: FC Perła 3 – 2 
Zdzichtex.

W przyszłym roku bronić tytułu będzie zespół 
FC Perła.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Bychawskiego 
Centrum Kultury Piotrowi Gębie za ufundowanie 
pucharów oraz ogromną pomoc w organizacji; dy-
rektorowi Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
Henrykowi Dudziakowi za bezpłatne użyczenie hali 
sportowej; dyrektorowi SP ZOZ w Bychawie Piotrowi 
Wojtasiowi za zapewnienie opieki medycznej pod-
czas rozgrywek. Ogromne podziękowania płyną rów-
nież do: Andrzeja Miszczaka, Konrada Maciejczyka, 
Jarosława Pawłowskiego, Piotra Rzucidło, Artura 
Frączka za sędziowanie meczów turniejowych. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy organi-
zacji turnieju.

Nie możemy również zapomnieć o naszych spon-
sorach, dzięki którym już zakupiliśmy dwa nowe 
stoły do tenisa stołowego oraz PlayStation 4 z grą 
FIFA 18. Ze sprzętu można korzystać w Bychawskim 
Centrum Kultury.

I jeszcze jedne ogromne podziękowania dla dru-
żyn, które wzięły udział w turnieju – Kochani, bez 
Was te rozgrywki by się nie odbyły. Zrobiliście wspa-
niałe paczki, którymi obdarowaliśmy najuboższe ro-
dziny z terenu gminy Bychawa.

Raz jeszcze wszystkim dziękujemy i do zobaczenia 
za rok !

Sponsorzy: BIELHyDRA Andrzej i Jolanta 
Bieleccy, BAR U SASZy Agnieszka i Mariusz 
Sawiccy, KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA AE, 
ADACHIP Dorota i Adam Dyś, OSM ByCHAWA pre-
zes Zofia Popławska, EVENTO Mateusz Wróblewski, 
NOWANET Marcin Gontarz, CIASTKARNIA ELKA 
LEONÓW Elżbieta Caban-Rachwał, GLOBAL 
UBEZPIECZENIA Krzysztof Szafranek, LEGE.PL 
Stanisław Malec, EPAKA.PL, OSK KRyNIO Marcin 
Kryk, FOTO’APARATKI Iwona Bryda, AUTO-MAR 
Andrzej Migryt, WEBGOLDBUSINESS Agnieszka 
Sochalska, WAT Mariola i Tomasz Widerlik, MAR-
JOLA Mariola i Tomasz Widerlik, CELLPHONE Andrzej 
Zbyryt.

Patronat medialny: LUBLIN112 – www.lublin112.
pl, SPOTTEDLUBLIN – www.spottedlublin.pl, EBCK 
– www.ebck.pl.

Przemysław Sękowski

�� Srebro dla „Dziadków”
10 grudnia 2017 roku w Ludwinie 
odbył się turniej seniorów 
w halowej piłce nożnej. 
Oczywiście nie mogło w nim 
zabraknąć „Dziadków – drużyny 
z Bychawy.

W zawodach wzięło udział pięć drużyn: Bychawa, 
Ludwin, Skarbek Łęczna, Oldboje Łęczna, Ostrów 
Lubelski. Rozgrywki były prowadzone syste-
mem „każdy z każdym”, a mecz trwał 2x10 minut. 
Ponieważ część naszych zawodników była kontu-
zjowana, drużyna z Bychawy była reprezentowa-
na w okrojonym składzie. Niestety do Ludwina po-
jechało tylko sześciu piłkarzy, dlatego nie mieliśmy 
żadnego rezerwowego gracza. Nie przeszkodziło 
nam to jednak w zajęciu bardzo wysokiej pozycji 
w końcowej klasyfikacji. Drużyna „Dziadków” grała 
w składzie: Mieczysław Tracz, Andrzej Pietrzak, Piotr 
Rzucidło, Piotr Gęba, Jarosław Prus oraz Andrzej 
Miszczak. Każdy zawodnik z naszego teamu ma nie-
typowy, dwucyfrowy lub trzycyfrowy (od 72 do 120) 
numer na koszulce, co zawsze jest dużą zagadką dla 
obserwujących rozgrywki. Wyjaśniam więc – nu-
mer na koszulce oznacza wagę zawodnika. Turniej 

przebiegał spokojnie i bez żadnych kontuzji, wszyscy 
zawodnicy grali zgodnie z zasadą „fair-play”.

Wyniki meczy: Skarbek-Bychawa 4:2, Oldboje 
Łęczna-Ludwin 1:1, Ostrów L-Skarbek 0:3, Ludwin-
Bychawa 1:5, Oldboje Łęczna-Ostrów L 0:1, Ludwin-
Skarbek 0:3, Bychawa-Ostrów L 3:2, Oldboje 

Łęczna-Skarbek 1:5, Ludwin-Ostrów L 0:3, Bychawa-
Oldboje Łęczna 4:2.

Klasyfikacja końcowa: I m-ce: Skarbek 
Łęczna 12 pkt, II m-ce: „Dziadki” Bychawa 9 
pkt, III m-ce: Ostrów L 6 pkt, IV m-ce: Oldboje 
Łęczna 1 pkt, V m-ce: Ludwin 1 pkt.

Andrzej Miszczak

�� Kolędowanie przy 
Szopce w Zaraszowie
6 stycznia wświęto Trzech 
Króli w Zaraszowie odbyło 
się pierwsze z wydarzeń 
zaplanowanych na rok 2018 – 
Kolędowanie przy Szopce.

Można by rzec: odbył się koncert jakiego jeszcze ni-
gdy nie było. Zgromadzeni mogli posłuchać najpięk-
niejszych polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu 
dzieci i dorosłych. Były brawa i bis-y.

Wykonawcy:
Monika Rutkowska, Darek Rugała, Łukasz 

Sobaszek, Marcin Rugała, Jacek Czajczyk, Mirosław 
Sprawka, Marian Pawłat, Basia Sprawka, Paulina 
Sprawka, Izabela Rybak, Aleksandra Prajsner, 
Natalka Baran, Paweł, Tomek i Marek Godula, 
Gabrysia, Malwinka, Julka, Magdusia, Adrian, Ola 
i wiele innych.

Podziękowania:
Dziękujemy wszystkim za wspólne kolędowanie. 

Dziękujemy wykonawcom i wszystkim, którzy przy-
czynili się do sukcesu oraz pomogli w przygotowa-
niu i organizowaniu wydarzenia. Dzięki sponsorom 
młodzież otrzymała nagrody i upominki.

Sponsorzy:
Upominki ufundowali: Rada Parafialna i Komitet 

Rodzicielski.
Smartfony ufundowali: MAR-JOLA Mariola 

i Tomasz Widerlik, Usługowy Zakład Betoniarsko-
Kamieniarski Mirosław Stawski.

Jurij Jelcow

�� BPK odda bezpłatnie 
nawóz naturalny rolnikom
Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie 
w dalszym ciągu przyjmuje zgłoszenia chętnych do odbioru 
(nieodpłatnego) w 2018 roku odwodnionych ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych  
(kod 19 08 05) w celu rolniczego wykorzystania jako nawozu 
naturalnego.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków w Bychawie spełniają wyma-
gania prawne stawiane osadom do rolniczego wykorzystania. Są badane na bieżąco przez nieza-
leżne, uprawnione laboratorium. Wyniki badań są przesyłane do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska i udostępniane odbierającym osady. Osady są w pełni bezpieczne po względem 
sanitarnym.

Osady, jako nawóz naturalny poprawiają strukturę gleby zawartą w sobie materią organiczną, 
zmniejszają kwasowość gleby (zawierają wapń i posiadają odczyn zasadowy: pH ok. 7,6), zawierają 
duże ilości azotu i fosforu nawozowego.

Dopuszczalna dawka 3T suchej masy osadu na hektar zapewnia m.in. ok. 115 kg/ha azotu ogólne-
go, 145 kg/ha wapnia, 63,9 kg/ha fosforu,  1137 kg/ha masy organicznej.

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z Oczyszczalnią Ścieków w Bychawie tel. 
605 665 660, 655 808 010, 81 566 05 40, ul. Podzamcze 37, 23-100 Bychawa.

Ilość osadów jest ograniczona. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim osobom, które w trudnych dla nas chwi-
lach – pożar domu – okazały nam bezintere-
sowne wsparcie i pomoc finansową.

rodzina Zoników
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Zmiany w dopłatach 
bezpośrednich w 2018 roku
�� W 2018 roku 
zmieniły się zasady 
dotyczące sposobu 
składania wniosku 
o przyznanie płatności 
bezpośrednich. 

Podstawowe zmiany to:
1. możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzają-

cego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do 
wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 
2017.

2. obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicz-
nej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dopłaty bezpośrednie 2018 dla 
gospodarstw poniżej 10 ha

W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wnio-
sku i załączników do wniosku o przyznanie płatno-
ści na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast 
Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć 
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 
roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatno-
ści złożonego w roku 2017. Oświadczenie może zło-
żyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie 
płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię grun-
tów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącz-
nie o:
�» jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenie-

nie, płatność dodatkową, płatność związaną do po-
wierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płat-
ność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
�» płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalny-

mi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność 
ONW) (PROW 2014-2020),
�» wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),pre-

mię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 
2014-2020).
Dodatkowo rolnik potwierdzi brak zmian w odnie-

sieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego 
w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same 
płatności co w roku 2017. Oświadczenia nie może zło-
żyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie 
płatności na rok 2017 o inne płatności niż te wymie-
nione powyżej. Oświadczenie potwierdzające brak 
zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przy-
znanie płatności złożonego w roku 2017 składa się 
w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na od-
powiednim formularzu. Termin składania nie podle-
ga przywróceniu, co oznacza, że Oświadczenie złożo-
ne po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w go-
spodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wniosko-
wania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) 
lub działek rolnych, należy złożyć zmianę do wnio-
sku w terminie do 31 maja 2018 r. Skuteczne złożenie 
Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wnio-
sku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się 
przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 
roku. W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie zło-
żone przez rolnika, który nie spełnia wymogów usta-
wowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia 
lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie 
zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych oso-
bowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie 
do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane 
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowa-
nia. W przypadku wydania Postanowienia o odmo-
wie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć 
wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, dlate-
go postanowienie takie zostanie wydane w terminie 
umożliwiającym złożenie wniosku.

Wniosek w formie elektronicznej 
e-wniosek

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich dla gospodarstw, które nie składają 
Oświadczenia, wniosek na dopłaty w bieżącym roku 
składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę in-
ternetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Rolnicy, którzy posia-
dają już konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować 
się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie 
posiada konta w aplikacji e-Wniosek, analogicznie jak 
w roku 2017, może uzyskać kod dostępu do aplikacji 
po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez po-
danie trzech danych weryfikacyjnych:
�» swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
�» 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer 

rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji 
producentów),
�» kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, 

zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzają-
cym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2017* (w przy-
padku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż je-
den przelew, należy wprowadzić kwotę z największego 
przelewu, w przypadku braku płatności w roku 2017 
należy wprowadzić wartość 0).
Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail – 

pole nieobowiązkowe (na ten adres będą przesyłane 
powiadomienia).

Po poprawnej weryfikacji system automatycz-
nie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie 

indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwo-
ści ponownego logowania do systemu. Do czasu uru-
chomienia aplikacji eWniosekPlus w marcu 2018 kon-
ta mogą być tworzone w aplikacji eWniosek. ARiMR 
zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem nabo-
ru wniosków w roku 2018. W aplikacji eWniosekPlus 
możliwe jest wypełnienie wniosku w trybie uprosz-
czonym oraz trybie pełnym.

Tryb uproszczony umożliwia przegląd danych we 
wniosku o przyznanie płatności i złożenie go bez ko-
nieczności edycji danych. Dostępny jest on dla:
�» rolników uczestniczących w systemie dla małych 

gospodarstw,
�» rolników, dla których powierzchnia gruntów ornych 

zgodnie z bazą referencyjną ARiMR na działkach re-
ferencyjnych zadeklarowanych w roku 2017 wynosiła 
poniżej 10 ha.
Warunkiem jest, że wskazani powyżej rolnicy nie 

ubiegają się o płatności rolnośrodowiskowe, płatno-
ści rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności eko-
logiczne i/lub płatności zalesieniowe.

Tryb pełny umożliwia pełną edycję danych we 
Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018. W try-
bie tym dostępne są trzy zakładki Wniosek, Mapa 
i Podsumowanie. W zakładce Wniosek między inny-
mi: dokonuje się wyboru wnioskowanych płatności, 
dodaje się wymagane załączniki (np. umowa do płat-
ności do powierzchni uprawy pomidorów), deklaruje 
się zwierzęta do płatności do krów lub płatności do 
bydła z wykorzystaniem danych zawartych w bazie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt. W zakładce Mapa 
można: dodawać i usuwać działki referencyjne, okre-
ślać poszczególne uprawy, deklarować obszary pro-
ekologiczne – EFA (tylko na działkach referencyjnych 
wchodzących w skład gospodarstwa).

Możliwość złożenia wniosku 
w wersji papierowej

Złożenie wniosku w formie papierowej będzie 
możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są 
w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jed-
nocześnie nie mogą skorzystać pomocy technicznej 
zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

Szczegółowe informacje oraz pomoc dot. do-
płat bezpośrednich w 2018 roku można uzyskać 
w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego 
w Bychawie ul. Rataja 6. Ponadto informujemy, iż na 
początku będą organizowane szkolenia dot. wypeł-
niania Oświadczenia oraz e-wniosku.

oprac. Ewelina Markowska

�� Udogodnienie dla 
mieszkańców – w naszym 
Urzędzie zapłacisz kartą!
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od dnia 
2 lutego 2018 r. istnieje możliwość zapłaty 
podatku, opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, opłaty skarbowej i opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w formie bezgotówkowej za 
pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu 
Miejskiego w Bychawie.

Jest to możliwe dzięki wejściu w życie Uchwały nr XXXVI/248/2017 Rady 
Miejskiej w Bychawie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia 
zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżeto-
wych stanowiących dochody budżetu Gminy Bychawa instrumentem płat-
niczym, która została podjęta w celu propagowania płatności bezgotów-
kowych oraz ułatwienia mieszkańcom i innym osobom realizacji zobowią-
zań na rzecz Gminy Bychawa.

�� Obowiązki posiadaczy psów
Posiadacz psa lub innego zwierzęcia zobowiązany 
jest do sprawowania nad nim odpowiedniego 
nadzoru. Niezachowanie należytej pieczy może 
rodzić konsekwencje natury cywilnej. 

W tej mierze wskazać należy na obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej 
przez posiadane zwierzę, niezależnie od tego, czy było pod nadzorem właścicie-
la, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba, że właściciel nie ponosi za to winy. 
Jednakże nawet w sytuacji braku winy właściciela, poszkodowany może od nie-
go żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, gdy z okoliczności, 
a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i właściciela 
zwierzęcia wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Zwierzę powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający mu wyjście 
poza teren ogrodzonej posesji.

Obowiązkiem posiadaczy psów jest dokonywanie szczepień ochronnych 
przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 mie-
siąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego 

szczepienia. Uchylenie się od tego podlega karze aresztu, ograniczenia wolno-
ści albo karze grzywny.

Właściciele zwierząt domowych powinni pamiętać, że utrzymywanie psa 
rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy (wójta, bur-
mistrza lub prezydenta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowa-
dzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydawane jest na wniosek 
osoby zamierzającej utrzymywać takiego psa. Odpowiedni organ może odmó-
wić wydania zezwolenia lub cofnąć zezwolenie wydane wcześniej, jeśli warunki 
i sposób utrzymywania psa stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwole-
nia, podlega karze aresztu lub grzywny. Wraz z ukaraniem za to wykroczenie, 
może być orzeczony przepadek zwierzęcia.

Art. 77. Kodeksu Wykroczeń
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzy-

maniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
zastępca komendanta Komisariatu Policji w Bychawie, 

nadkom. Marek Opaliński

�� Tabliczka z numerem domu 
ułatwia dojazd służbom 
ratowniczym

Przypominamy, że brak na niektórych budynkach tabliczek z numerami domów, 
powoduje duże utrudnienie w dotarciu pod wskazany adres poczty, pogotowia, 
policji itd. W związku z tym przypomina się o obowiązku oznaczenia nierucho-
mości numerem porządkowym i umieszczenia tabliczki na budynku. Tabliczka 
powinna być umieszczona na budynku lub na ogrodzeniu w widocznym miejscu 
i utrzymywana w należytym stanie.

Art. 64. Kodeksu Wykroczeń
§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem 

nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu 
albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieru-
chomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości.

zastępca komendanta Komisariatu Policji w Bychawie, 
nadkom. Marek Opaliński
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�� Pod takim hasłem 
przebiegały 
XX Spotkania 
Regionalne, których 
organizatorem 
było, jak zawsze 
od tylu kolejnych 
lat, Bychawskie 
Towarzystwo 
Regionalne. Zarząd 
stowarzyszenia oraz 
partnerzy: burmistrz 
Bychawy i dyrektor 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie 
12 grudnia 2017 r. 
zaprosili uczestników 
i gości na wspaniałą 
lekcję lokalnej historii 
do sali widowiskowej 
Bychawskiego Centrum 
Kultury.

Celem tegorocznej imprezy było przedstawie-
nie postaci związanych z historią Bychawy 
i okolic, które swą postawą i działalnością wpi-
sały się na trwałe w dzieje danej miejscowości 
oraz przykuły szczególną uwagę współczesne-
go pokolenia.
Na zaproszenie organizatorów z pełnym za-
angażowaniem odpowiedzieli nauczyciele 
i uczniowie sześciu szkół z Gminy Bychawa. 
Młodzież pod czujnym okiem swoich in-
struktorów przygotowała wspaniałe prezen-
tacje i scenki teatralne eksponujące swoich 
lokalnych bohaterów.
Inspiracji należało szukać w literaturze regio-
nalnej (wydawnictwa BTR, artykuły w „Głosie 
Regionalistów”) oraz w relacjach osób star-
szych. Tak też się stało, o czym przekona-
li się widzowie, śledząc z zainteresowaniem 
występy uczniów z poszczególnych placówek 
oświatowych.
Zarząd Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego zorganizował tę cykliczną 

imprezę dzięki finansowemu wsparciu Urzędu 
Miejskiego w Bychawie oraz bezinteresow-
nej pomocy pracowników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Bychawskiego Centrum Kultury, 
za co gorąco dziękujemy.
Na XX Spotkania Regionalne przybyli człon-
kowie BTR, sympatycy stowarzyszenia, nie-
zawodni, jak zwykle, uczniowie, ich nauczy-
ciele, dyrektorzy z gminnych szkół podsta-
wowych i średnich oraz zaproszeni goście 
w osobach: Janusza Urbana – burmistrza 
Bychawy, Artura Płazy – wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej, Teresy Szopy – kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Opiekę medialną 
sprawowała redaktor lokalnej gazety Sylwia 
Paćkowska.
Spotkania prowadziła Matylda Graboś w oto-
czeniu wdzięcznej asysty harcerzy ze Szczepu 
Harcerskiego „Baszta” w Bychawie (Julia 
Gąbka, Natalia Polska, Jakub Kostruba), nad 
którymi czuwała druhna Dorota Szczepańska.
Gościem specjalnym był pasjonat historii, 
dziennikarz, reżyser, scenarzysta i poeta – 
pan Adama Sikorski, którego doskonale zna-
my i podziwiamy jako autora popularnego, 
historycznego programu: „Było, nie minęło”. 
Towarzyszył mu współpracownik, pan Robert 
Kmieć – bychawianin. W 2011 r. mogliśmy 
obejrzeć jeden z odcinków programu pt. „Szkic 

do portretu Stanisława Maciąga (kierowni-
ka bychawskiej szkoły powszechnej)”. W roku 
2014 ekipa odwiedziła nasz kościół parafial-
ny, by dowiedzieć się, co kryje się pod posadz-
ką tego przybytku. Obaj panowie opowiedzie-
li o swojej pracy, pasjach i zamierzeniach na 
przyszłość. Widzowie, zainteresowani ich od-
kryciami, mogli się z nimi spotkać po części 
oficjalnej i uzyskać odpowiedzi na zadawane 
pytania. Spotkanie z panem Sikorskim zostało 
wpisane w projekt realizowany przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Bychawie pod nazwą 
„Biblioteka – przystanek na moście do świata”.
Jako pierwsi wystąpili uczniowie ze SP im. 
Kajetana Koźmiana w Bychawce. Dzieci pod 
kierunkiem Anny Bartnik i Beaty Kot za-
prezentowały osobę Stefana Olecha lokalne-
go malarza i poety, związanego od pokoleń 
z Bychawką. W swoim utworze „Testament 
twórczości” poeta pisał: „Wzrastałem 
opodal, niemalże za płotem (…). 
Uwrażliwiony na piękno dostępne, 
starałem się zawsze iść z postępem. 
Najpierw patrzyłem na mistrzów robo-
tę. Za pędzel i pióro chwyciłem potem. 
I tak powstały obrazy i wiersze, które 
tej placówce ofiaruję pierwszej. Pragnę, 
by mój wysiłek intelektualny nie po-
szedł na marne, by tu zapuścił korzenie 

i wrósł głęboko w tę Bychawki ziemię”. 
Prezentacja została wzbogacona poka-
zem obrazów malarza i mistrzowską re-
cytacją czterech niezwykle utalentowa-
nych dziewcząt.
Uczniowie ze SP w Starej Wsi Drugiej, przygo-
towani przez polonistkę Ewę Baran, przedsta-
wili sylwetkę Franciszka Lebiedy, który od tego 
roku stał się patronem ich szkoły. Od 1932 r. 
był on nauczycielem w Starej Wsi, opiekunem 
męskiej drużyny harcerskiej, lokalnym patrio-
tą, czynnym uczestnikiem walk o niepodle-
głość i wreszcie społecznikiem oddanym sta-
rowiejskiej ziemi. Dzieci z dumą przedstawiły 
artystyczne pasje wybranego bohatera i po-
chwaliły się nowym hymnem swojej szkoły, 
opiewającym czyny i postawę ich nowego pa-
trona. A oto fragment pieśni: „…Nie musimy 
szukać hen autorytetów. Mury naszej 
szkoły wydały ich dość. Współczesne 
dzieci z rzeszą absolwentów Panu 
Lebiedzie składają hołd. Nauczyciel 
i fotograf, malarz, żołnierz, więzień też, 
tytan pracy i społecznik patronem jest. 
O porządek, dyscyplinę w swojej pracy 
zawsze dbał. Doceniony przez potom-
nych, szkole imię dał!”
Losy bychawskiego partyzanta „Spartanina”, 
„Sarmaty” ppor. rez. Tadeusza Sowy przed-
stawiła młodzież ze SP w Bychawie, pod kie-
runkiem Magdaleny Miszczak i Krzysztofa 
Mendykowskiego. Uczniowie, opierając się 
na fragmentach pamiętnika Jana Czapli 
„Czarnego”, przekazali relację z brawurowych 
akcji przeprowadzanych podczas II wojny 
światowej w okolicach Bychawy. Wiele wzru-
szeń dostarczyła przejmująca pieśń „W listopa-
dzie” wykonana przez młodą, ale świetnie za-
powiadającą się solistkę – Elizę Kusy.
SP im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 
reprezentowali uczniowie przygotowani przez 
Magdalenę Rugałę. Bohaterem ich multi-
medialnej prezentacji był Ludwik Witold 
Paszkiewicz – Lotnik Dywizjonu 303 w stopniu 
porucznika, urodzony w Woli Gałęzowskiej. 
W czasie II wojny światowej został dowód-
cą eskadry B liczącej łącznie sześć samolo-
tów. Podczas bitwy o Anglię został sklasyfiko-
wany na 29. pozycji Listy Bajana – za sześć 
zestrzeleń samolotów nieprzyjaciela.
Dużo emocji wzbudził występ uczniów ze SP 
w Zaraszowie, którzy pod kierunkiem Anny 
Misztal-Trzcińskiej przygotowali scenkę 

teatralną poświęconą ks. Dominikowi Majowi 
– byłemu proboszczowi, a potem dziekano-
wi parafii bychawskiej. Były więzień obozów 
koncentracyjnych pozostał we wdzięcznej pa-
mięci parafian jako ciepły, skromny człowiek, 
gorliwy duszpasterz, kochany przez dzieci 
i młodzież katecheta. Nic dziwnego, że szko-
ła w Zaraszowie pragnie uczynić go swoim 
patronem.
Ostatnią postać godną pamięci wszyst-
kich bychawian przedstawiła młodzież z ZS 
im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego przygo-
towana przez Leszka Asyngiera. Bohaterem 
ich prezentacji był oczywiście patron szko-
ły Antoni Józef Kwiatkowski – proboszcz, 
społecznik, redaktor tygodników społecz-
no-religijnych: „Nowa Jutrzenka” i „Orzeł 
Biały”. Z jego inicjatywy powstało wiele cen-
nych inicjatyw i instytucji, m.in.: Bychawskie 
Towarzystwo Oszczędnościowo-Kredytowe, 
Stowarzyszenie Spożywców „Jedność”, 
Bychawskie Towarzystwo Ratowania 
Chorych „Samarytanin”, ochotnicza straż 
ogniowa, bank spółdzielczy, dom ludowy, 
Stowarzyszenie Oświatowe „Samopomoc”, 
Koło Polskiej Macierzy Szkolnej czy 7-klasowa 
Szkoła Powszechna w Bychawie.
Wszyscy wykonawcy oraz ich instruktorzy 
zostali obdarowani nagrodami i dyplomami, 
a było to możliwe dzięki wsparciu finansowe-
mu Gminy Bychawa. W holu można było kupić 
ozdoby świąteczne wykonane przez harcerzy.
Godna podkreślenia jest niezwykle owocna 
praca nauczycieli poszczególnych szkół, wi-
doczna na każdych Spotkaniach Regionalnych. 
Zaangażowanie uczniów, emocje widoczne na 
ich twarzach podczas występów są dowodem, 
że warto i należy podejmować takie inicjatywy 
dla dobra wspólnego, a przede wszystkim dla 
upowszechnienia historii regionu wśród mło-
dego pokolenia. Dlatego, w imieniu Zarządu 
BTR, składam wyrazy wdzięczności dyrekto-
rom szkół za to, że umożliwiają i uczniom, i pe-
dagogom co roku uczestniczyć w Spotkaniach 
Regionalnych. Publiczności dziękuję za obec-
ność i mam nadzieję, że następne spotkania, 
podobnie jak obecne, dostarczą Państwu wie-
lu wzruszeń i wzbogacą o nowe fakty z historii 
naszego bychawskiego regionu.

Teresa Tracz, prezes BTR

Zapisani w regionalnej pamięci
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�� Od 5 do 25 listopada 
2017 roku grupa 
szesnastu uczniów 
Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 
im mjr. Henryka 
Dobrzańskiego 
,,Hubala’’ kształcących 
się w zawodach: 
technik usług 
fryzjerskich, 
technik informatyk 
i technik pojazdów 
samochodowych pod 
opieką nauczycieli: 
Barbary Długoszek 
i Janusza Sagana 
przebywała na 
stażach zawodowych 
w Barcelos w prowincji 
Minho leżącej 
w północnej Portugalii.

Staże odbywały się w ramach projektu: 
„Portugalskie staże uczniów z Bychawy” finan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) dla uczniów i absolwentów szkół 
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia za-
wodowego – Program Erasmus+. Organizacją przyj-
mującą uczniów z naszego kraju była Associacao 
Intercultural Amigos da Mobilidade. Dzięki niej 
młodzież miała zapewnione zakwaterowanie, wy-
żywienie, realizację praktyk oraz opiekę.

Uczniowie „Hubala” na stażach zawodowych w Portugalii

Celem stażu było praktyczne wykorzystanie wie-
dzy i umiejętności, nabytych podczas nauki w szko-
le. Uczniowie obserwowali organizację portugal-
skich przedsiębiorstw m.in. warsztatów samocho-
dowych, zakładów fryzjerskich i informatycznych. 
Poznawali sposoby zarządzania, zasady współpra-
cy, zastosowanie nowoczesnych technologii i na-
rzędzi, podejście do klienta, marketingowe stra-
tegie oraz sposoby budowania wizerunku firmy. 
Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych to 
nie jest jedyna korzyść z udziału w zagranicznych 

stażach. Dodatkowym atutem jest możliwość do-
skonalenia kompetencji językowych. Uczniowie 
uczyli się portugalskiego słownictwa branżowego 
i szlifowali język angielski.

Chwile wolne od zajęć młodzież wykorzystywa-
ła na podziwianie piękna Portugalii. Pierwszym eta-
pem wycieczki, zaraz po przylocie, było zwiedzanie, 
wcześniej już wymienionego – Barcelos gdzie znaj-
dują się liczne zabytki, ozdobione sławnymi azule-
jo (cienkie ceramiczne płytki), przedstawiającymi 
motywy historyczne regionu. W ruinach starego 
zamku usłyszeliśmy legendę o kogucie z Barcelos 
– Galo de Barcelos, który jest nieformalnym sym-
bolem Portugalii. W przepięknym mieście Porto, 
słynącym z trunków znanych na całym świecie, 
uczniowie mieli okazję popłynąć rzeką Duoro, zwie-
dzać urzekającą, nostalgiczną Ribeirę, czy wresz-
cie, oddać się degustacji cenionego przez znaw-
ców i smakoszy w całym świecie vinho do Porto. 
Równie atrakcyjna okazała się podróż do prasta-
rej, pamiętającej czasy Oktawiana Augusta Bragi 
oraz Guimarães. Portugalczycy mawiają: „Lizbona 
się bawi, Porto pracuje, a Braga się modli”. Nie bez 
powodu. W Bradze jest wiele kościołów i sanktu-
ariów. Nad miastem góruje sanktuarium Bom Jesus. 
To piękna barokowa świątynia, do której prowadzą 
majestatyczne, białe schody. Z ich szczytu widać 
całą dolinę i miasto.

Na południowy wschód od Bragi leży Guimarães. 
Dla Portugalczyków jest tym, czym dla nas Gniezno. 
Tutaj była pierwsza stolica państwa. Z tamtych 

czasów zachował się zamek królewski otoczony 
wysokimi murami z szarego kamienia i skromna 
kaplica.

Żegnając się z Portugalią młodzież udała się na 
słynny targ Feira da Barcelos i na ostatnią wyciecz-
kę do Apulia nad Oceanem Atlantyckim. Spacer 
nad oceanem zakończył ich trzy tygodniowy pobyt 
w Portugalii.

Na zakończenie, podczas uroczystej gali, wszy-
scy uczestnicy projektu otrzymali od dyrektora 
Intercultural Association Mobility Friends Nuno 
Varajão Barbosa certyfikaty potwierdzające re-
alizację stażu oraz pamiątki, będące symbolem 
Portugalii. Ponadto uczniowie uzyskali specjalne 
dokumenty, tzw. Europass Mobilność, które są ho-
norowane w całej Unii Europejskiej i są potwierdze-
niem odbytych praktyk.

Praktyki zagraniczne w wielojęzycznym i wielo-
kulturowym środowisku pozwoliły młodzieży na 
konfrontację zdobytej wiedzy z rzeczywistością, 
praktyczne zastosowanie i udoskonalenie warszta-
tu lingwistycznego, nauczyły szacunku, otwartości 
i tolerancji. Zdobyte umiejętności i wartości stano-
wią podstawowy, niezbędny wachlarz kompetencji 
nowoczesnego pracownika i określają cechy współ-
czesnego obywatela globalnej wioski.

Zapraszamy na szczegółową relację z wyjazdu 
i fotogalerię na stronę szkoły www.zsz.bychawa.pl.

Barbara Długoszek, koordynator projektu

�� Bez prądu! – planszówki bawią, uczą, łączą
Na dworze szaro-buro, pogoda nie zachęca do spa-
cerów i aktywności na powietrzu, może więc wolny 
czas poświęcić na grę w trochę zapomniane gry plan-
szowe. Z takiej gry wynikają same plusy, najważniej-
szy to ten, że możemy miło spędzić czas z własnym 
dzieckiem – ale zalet gier planszowych jest więcej: 
pomagają one ćwiczyć pamięć, refleks, rozwijają 
orientację przestrzenną oraz sprawności manualne. 
Dzieci grające w gry planszowe są bardziej spostrze-
gawcze i kreatywne.

Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów 
i Okolic udało się pozyskać środki na realizację pro-
jektu dofinansowanego przez Fundację Banku 
Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego 
w programie „Na Dobry Początek”. Nagrodzonych 
zostało sześćdziesiąt projektów wyrównujących 
szanse edukacyjne dzieci z obszarów wiejskich. 
Łączne dofinansowanie wszystkich projektów wy-
nosi ponad 500 tysięcy złotych. Warto dodać, że 
Fundacja już drugi raz doceniła nasze pomysły i przy-
znała nam dofinasowanie z czego niezmiernie się 
cieszymy. Tym razem projekt w całości poświęcony 

jest grom planszowym i nosi tytuł: „Bez prądu! – 
planszówki bawią, uczą, łączą”. Z otrzymanego do-
finansowania zostaną zakupione nowe, ciekawe 
gry, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zorganizowany zostanie również cykl warsztatów, 
podczas których dzieci będą mogły zagrać z mamą, 
tatą, babcią, dziadkiem czy rodzeństwem. Dzieci bar-
dzo często mają problem ze zorganizowaniem sobie 
czasu wolnego innego niż internet, gry komputero-
we czy oglądanie telewizji, dlatego też ważne jest za-
proponowanie im innych możliwości. Proponowane 
zajęcia będą spełniać funkcje edukacyjne, będą roz-
wijać umiejętności i zainteresowania oraz przyczy-
nią się do integracji międzypokoleniowej. Chcemy 
zachęcić rodziców i dziadków do aktywnego uczest-
nictwa w życiu kulturalnym lokalnej społeczności. 
Poprzez organizowanie warsztatów gier planszo-
wych chcemy wzmocnić empatię międzypokolenio-
wą w rodzinach. Nasze poczynania przyczynią się do 
przeciwdziałania uzależnieniom od gier komputero-
wych na rzecz gier stolikowych (planszowych, kar-
cianych, zręcznościowych), jako alternatywnej formy 

spędzania czasu w gronie rodzinnym i towarzyskim. 
Ponadto umożliwimy szerokiemu gronu odbiorców 
rozwijanie zdolności intelektualnych poprzez zdrową 
rywalizację w rodzinnych grach edukacyjnych: logicz-
nych, strategicznych, przygodowych. W maju plano-
wany jest wyjazd do GOKSiR-u w Niedrzwicy Dużej, 
gdzie działa nieformalna grupa graczy „Diuna”, bę-
dzie to dla nas przygoda i przykład dobrej praktyki, 
a może również inspiracja do stworzenia podobne-
go „klubu” u nas. Działania projektowe zaplanowane 
są od stycznia do czerwca, podsumowaniem projek-
tu będzie Rodzinny Dzień Gier Planszowych, podczas 
którego rozstrzygnięty zostanie konkurs na grę wiel-
koformatową. Projekt dofinansowany przez Fundację 
BGK w programie „Na dobry początek!”.

Jolanta Flis, koordynator projektu

�� Jesteśmy Super 
Przedszkolakami
6 grudnia 2017 roku w Szkole 
Podstawowej im. Kajetana 
Koźmiana w Bychawce 
maluszki i starszaki z grup 
przedszkolnych świętowały 
ten dzień podwójnie. Był to 
Dzień Przedszkolaka oraz 
Mikołajki.

Pani dyrektor Bogumiła Rosołowska serdecz-
nie powitała wszystkie dzieci i przybyłych na 
uroczystość gości. Radosne i uśmiechnięte bu-
zie przedszkolaków oraz ich odświętny strój 
dodały blasku uroczystości. Dzieci z radością 
i ochotą prezentowały swoje umiejętności pod-
czas występu wokalno-muzycznego. Wizyta 
św. Mikołaja i rozdawanie prezentów uświet-
niły dalszy ciąg programu uroczystości, a słod-
ki poczęstunek dla wszystkich gości zakończył 
wspaniałą zabawę.

wychowawczynie oddziałów przedszkolnych:
Ewa Drąg, Krystyna Jagiełło

�� Z życia „Akademii Poziomkowej”
Działania edukacyjno-wychowawcze Grona 
Pedagogicznego w Niepublicznym Przedszkolu 
„Akademia Poziomkowa” są niezmiernie bogate. 
Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają 
możliwość rozwijania się po przez uczestnicze-
nie w wielu proponowanych formach aktywności 
i przedsięwzięciach.

W Przedszkolu „Akademia Poziomkowa” dzieje 
się naprawdę dużo. Oto najważniejsze z ostatnich 
wydarzeń:

1 grudnia 2017 roku przed południem odbyła się 
wizyta gości z zamojskiego ZOO. Dzieci miały moż-
liwość nie tylko obejrzeć żywą, małą kózkę, ale 
również ją dotknąć, pogłaskać, pobawić się. Każde 
dziecko było zafascynowane małym gościem, który 
szybko zawładnął ich sercami. Żeby dzieciom przy-
bliżyć obyczaje kóz, właścicielka ZOO poprowadzi-
ła prelekcję na ten temat. Wszyscy siedzieli w kole 
i słuchali, a mała kózka brykała po sali przykuwając 
wzrok najmłodszych.

Tego samego dnia w godzinach około połu-
dniowych w „Akademii Poziomkowej” odbyło się 

spotkanie ze św. Mikołajem. Wszyscy oczekiwali-
śmy w napięciu na przybycie naszego kolejnego go-
ścia. Dzieci specjalnie na tę okazję uczyły się piose-
nek, które wspólnie zaśpiewały. Potem nastąpiło 
rozdanie prezentów. Koniec spotkania uwieńczony 
został sesją zdjęciową ze św. Mikołajem.

9 grudnia 2017 roku zorganizowany został wyjazd 
najstarszych przedszkolaków do teatru na spektakl 
pt. „O psie Kasztanie, który został detektywem”. 
Dzieci dzięki temu przedsięwzięciu mogły aktywnie 
obcować ze sztuką, ponadto zostały zaznajomione 
z terminami takimi jak: spektakl, scena, aktorzy, 
sztuka, teatr.

20 grudnia 2017 roku odbyła się wycieczka do 
pracowni św. Mikołaja nad zalewem, spowitym w zi-
mowej scenerii. Program wyjścia był bardzo bogaty. 
Dzieci spotkały się ze św. Mikołajem, który umilił im 
czas „mikołajowymi opowieściami”. Kolejnym punk-
tem programu było wyrabianie i pieczenie piernicz-
ków. Każde dziecko ozdabiało swój pierniczek we-
dług uznania. Pomysłów nie brakowało. Kolorowe 
i ozdobione posypkami oraz lukrem pierniczki były 

prezentem dla rodziców. Przedszkolaki robiły rów-
nież kartki świąteczne. W dalszej kolejności odbył 
się bal u św. Mikołaja, który urozmaicono różnymi 
zabawami. Dzieci za wspólną zabawę otrzymały dy-
plomy. Ostatnim punktem programu było wspólne 
kolędowanie.

22 grudnia 2017 roku podążając śladem trady-
cji w przedszkolu odbyło się Spotkanie Wigilijne. 
Dzieci wspólnie z pracownikami przedszkola dzieli-
ły się opłatkiem. Następnie wszyscy wspólnie śpie-
waliśmy kolędy, by w końcu zasiąść do wigilijnego 
obiadu.

13 stycznia 2018 roku w kościele parafialnym 
w Bychawie odbył się V Przegląd Kolęd i Pastorałek. 
Uczestniczyły w nim dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, dzieci 
z Przedszkola „Akademia Poziomkowa” w Lublinie 
i Krzczonowie. Dzieci z naszego przedszkola wysta-
wiły Jasełka.

mgr Karolina Małocha
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�� Kulinarne warsztaty dla uczniów
Wspólne gotowanie to nie 
tylko praktyczna umiejętność, 
ale także przyjemność. 
Przekonali się o tym uczniowie 
klasy VI Szkoły Podstawowej 
im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej.

12 i 15 stycznia 2018 roku na zajęciach technicz-
nych realizowali oni program edukacyjny „Lubella 
inspiruje i edukuje”. 
Celem programu jest wzrost świadomości uczniów 
polskich szkół dotyczącej zasad prawidłowego od-
żywiania oraz roli produktów zbożowych w co-
dziennej diecie.

Uczniowie dowiedzieli się, jak przygotować 
smaczne pożywne i urozmaicone posiłki, boga-
te w składniki odżywcze. Przekonali się jakie moż-
liwości w kuchni stwarzają produkty zbożowe 
i jak dużo korzyści wynika z włączenia ich w nasze 
menu. Dobrym pomysłem na rozpoczęcie przygo-
dy w kuchni są dania z makaronu, mąki, płatków 
oraz kasz. Te składniki, będące podstawą różnych 

przepisów, można łączyć z wieloma produktami, 
wydobywając niesamowity smak i aromat różno-
rodnych potraw. Produkty zbożowe są bogatym 
w niezbędne składniki odżywcze źródłem ener-
gii i dobrego samopoczucia. Uczniowie w ramach 
wspólnego gotowania przygotowali owocowo-
-jogurtowe śniadanie z płatkami, jako przystawkę 
– sałatkę z makaronem rurki, mozzarellą, pomi-
dorkami i awokado. Daniem obiadowym był ma-
karon z roszponką, serem feta i winogronami. Na 
deser uczniowie zaserwowali czekoladowy maka-
ron z musem mascarpone, nektarynką i syropem 
klonowym. 

Wspólne gotowanie okazało się nie tylko dobrą 
zabawą, ale i okazją do wygrania wspaniałych na-
gród. Fotografie przedstawiające jedną z przygoto-
wanych potraw oraz uczniów podczas wspólnego 
gotowania wezmą udział w konkursie organizowa-
nym przez Lubellę w ramach programu. Z niecier-
pliwością czekamy na jego rozstrzygnięcie.

Beata Zaręba – na podstawie materiałów Lubelli 
propagujących program edukacyjny „Lubella inspi-

ruje i edukuje”

Wizyta w Domu opieki „Tutela” w Lublinie
�� 11 stycznia 2018 roku 
uczniowie z klas 0-III 
Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy 
w Starej Wsi Drugiej, 
pod opieką swoich 
wychowawczyń, 
odwiedzili 
pensjonariuszy 
Domu Opieki „Tutela” 
w Lublinie.

Na spotkaniu dzieci zaprezentowały jasełka, które 
w tym roku miały nieco inny charakter, gdyż były to 
„Bajkowe jasełka”. Mali aktorzy wcielili się w posta-
cie ze znanych bajek. W tym roku Maryję, Józefa oraz 
Dzieciątko odwiedzili m.in. Kopciuszek, Calineczka, 
Smerfetka, Czerwony Kapturek, Sierotka Marysia, 

Pszczółka Maja, Dziewczynka z zapałkami, stary 
rybak, Krakowianka, Jaś i Małgosia oraz Pinokio. 
Towarzystwa dzieciątku dotrzymywały dostojne 
anioły z gwiazdą i lampionami.

Jasełka wśród obserwatorów wywołały wielkie 
wzruszenie i radość – wszak taki właśnie był ich 
cel. Po przedstawieniu uczniowie wręczyli miesz-
kańcom drobne upominki upamiętniające wizytę. 
Na koniec wszyscy wspólnie odśpiewali teksty naj-
piękniejszych kolęd i pastorałek. Śpiew było długo 
słychać w całym ośrodku. Uczniowie w podzięko-
waniu otrzymali słodkości.

Dzieci miały okazję bliżej poznać i obejrzeć miej-
sce, w którym mieszkają podopieczni placówki. 
Wyjazd był dla uczniów prawdziwą lekcją w tere-
nie, która uczy szacunku i życzliwości dla drugiego 
człowieka. Mali wykonawcy wraz z opiekunami zo-
stali zaproszeni do kolejnych odwiedzin.

Monika Korpysa

�� 100 lat Babciom i Dziadkom

W tak uroczystym dniu, jakim jest Święto Babci i Dziadka spotkaliśmy się w naszym „przed-
szkolu”, żeby uczcić tak ważną okazję. Wiemy dokładnie, że babcie i dziadkowie pełnią szcze-
gólną rolę w naszym życiu. Może nie wiemy tego jeszcze wtedy, gdy jesteśmy dziećmi, ale 
uświadamiamy sobie to dopiero wtedy, gdy jesteśmy już dorośli.
Wspominamy minione lata, odwiedzając babcie i dziadków. Jesteśmy im wdzięczni za wiele, 
wiele miłych spotkań podczas których wspominają swoje dzieciństwo. Te wspomnienia zo-
stały zaprezentowane przez wnuki ciepłymi słowami i piosenką.

W podzięce, przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 
Drugiej-Kolonii wraz z wychowawczyniami

�� Pierwsze koty za płoty
Każdego roku w naszym oddziale przedszkolnym 
działającym przy Szkole Podstawowej im. Franciszka 
Lebiedy w Starej Wsi Drugiej organizujemy zajęcia 
otwarte dla rodziców – bardzo chętnie korzystają 
oni z takiego zaproszenia i frekwencja prawie 
zawsze jest stuprocentowa.

Sądzę, że spotkanie, które miało miejsce 17 stycznia tego roku było bardzo cie-
kawe. Wspólnie z dziećmi wykonaliśmy zaproszenie na tę okazję – przyjęli je 
wszyscy rodzice.

Główną bohaterką zajęć była Kaczka-Dziwaczka z utworu Jana Brzechwy. 
Najpierw rodzice obserwowali zabawy i pracę swoich pociech, a później – nie-
spodzianka. Dzieci na kwadrans opuściły salę, a rodzice dostali zadanie: przygo-
towanie przedstawienie „Kaczka-Dziwaczka”. Rekwizyty, muzykę zorganizowa-
ła wychowawczyni. Na twarzach rodziców pojawiło się zdziwienie, ale realizacji 
zadania podjęli się natychmiast. Aktorzy zgłosili się bardzo szybko, nie trzeba 
było nikogo prosić i zachęcać. Byłam mile zaskoczona. Rzeczywiście, sponta-
nicznie zorganizowaliśmy się w ciągu dwunastu minut. Rodzice ubrali kostiumy, 
do tego skromna scenografia i wszystko było gotowe. Do sali zaprosiliśmy dzie-
ci, czyli widzów. Dzieciaki były zdezorientowane, zaczęły pytać: „a gdzie moja 
mama?”.

Kurtyna w górę i zaczęło się. Na dywanie pojawiła się Kaczka-Dziwaczka, tak 
jak mówi wiersz: „na czubku miała kokardę”, a później inni rodzice – aktorzy. 
Zachwyt i radość dzieci była wprost nie do opisania – ciągle biły brawo i przesy-
łały całusy do swoich wspaniałych rodziców. Wszyscy bawiliśmy się doskonale. 

Scena kucharza goniącego Kaczkę-Dziwaczkę była bardzo zabawna. Na zakoń-
czenie wszyscy zatańczyliśmy „Kaczuchy”.

Po tych atrakcjach dzieci zaprosiły swoich rodziców do wspólnej zabawy 
plastycznej – wykonania upominków na Dzień Babci i Dziadka, a dzień ten 
świętujemy w naszej szkole 19 styczna. Powstały piękne i niepowtarzalne pre-
zenciki. Nasi rodzice są wspaniali i utalentowani. Obiecali, że podobną niespo-
dziankę przygotują wkrótce dla większej publiczności.

Dzieci z oddziału przedszkolnego „Motylki” przy Szkole Podstawowej im. 
Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej mają naprawdę cudownych rodziców. 
Drodzy rodzice! Bardzo gorąco Wam dziękuję!

Joanna Łukasik-Tworek
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