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�� Czas przyspiesza, 
choć z pewnymi 
oporami nadchodzi 
wyczekiwana przez nas 
wiosna, a wraz z nią 
ruszają kwietniowe 
i przedświąteczne 
porządki.

Na dobre zabieramy się do realizacji gminnego bu-
dżetu, ruszyły więc przetargi i zapytania o wyko-
nawców poszczególnych dużych inwestycji, ale 
również szeregu mniejszych zadań ważnych dla na-
szych mieszkańców. Swego rodzaju hitem wśród 

nich będzie w najbliższym czasie montaż instalacji 
fotowoltaicznych dla indywidualnych odbiorców na 
wyjątkowo korzystnych dla nich warunkach. Z kolei 
dużym wyzwaniem dla samorządu jest problem na-
prawy zniszczonych dróg, są wśród nich nawet takie, 
które posiadają słabą co prawda, ale nawierzchnię 
asfaltową. Tymczasem galopująco rosną ceny surow-
ców i usług, więc coraz częściej stajemy w obliczu ko-
nieczności szukania i dokładania kolejnych środków 
finansowych na realizację poszczególnych działań. 
A przecież budżet gminy nie jest z gumy…

Wraz z przedłużającą się dramatycznie wojną 
u wschodniego sąsiada oraz zmianą statusu prawne-
go uchodźców nasze urzędy, szkoły i inne instytucje 
stają się w pewnym sensie coraz bardziej „polsko-
-ukraińskimi” i chyba do tego stanu rzeczy przyjdzie 

nam się na dłuższy czas przyzwyczaić. Trwa też na-
dal, w różnych formach, akcja pomocy dla Ukraińców 
w gminie, punktach przyjęć nowych uchodźców oraz 
wysyłka tak bardzo potrzebnych na Ukrainie medy-
kamentów, sprzętu ratowniczego, czy innych nie-
zbędnych artykułów. Pozostaje mi tylko w tej sytu-
acji prosić Państwa o dalszą ofiarność w imię solidar-
ności i współczucia dla tak ciężko doświadczonego 
narodu.

Wśród mnogości pracy, trosk i problemów naszej 
trudnej codzienności życzę wszystkim choćby odro-
biny wytchnienia i wewnętrznego pokoju w czasie 
nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

�� Bardzo tania fotowoltaika w gminie Bychawa
Tylko 2075,90 zł będzie kosztował, mieszkańców 
gminy Bychawa montaż paneli fotowoltaicznych 
o mocy 2,63 kW. Osoby, których zapotrzebowanie 
na energię elektryczną jest większe i zdecydowały 
się na zakup instalacji o mocy 4,13 kW zapłacą 
równie niewielką kwotę bo tylko 2975,36 zł.

Naszych mieszkańców, którzy cierpliwie czekali na realizację gminnego pro-
jektu, na pewno ucieszy ta wiadomość. Bardzo niska kwota wkładu własne-
go mieszkańców oraz możliwość skorzystania ze „starego” systemu rozliczania 
wyprodukowanej oraz zużytej w gospodarstwie domowym energii elektrycz-
nej, zapewnia bardzo szybki zwrot inwestycji!

Już za chwilę rozpocznie się ostatni etap realizacji projektu „Eko-Energia 
w Gminie Bychawa”. Do końca maja 2022 r. firma FLEXIPOWER Group ma za 
zadanie zainstalować na terenie naszej gminy instalacje produkujące prąd 

elektryczny ze słońca. Warunkiem montażu paneli fotowoltaicznych jest doko-
nanie pełnej wpłaty na rachunek bankowy Gminy. Mieszkańcy biorący udział 
w projekcie, o terminie wpłaty zostali poinformowani telefonicznie. Z uwagi na 
bardzo długą listę rezerwową (nie ma się czemu dziwić przy tak niskiej cenie) 
informujemy, że w chwili obecnej nie prowadzimy już zapisów chętnych osób.

Bardzo cieszymy się, że wkrótce w naszej gminie kolejnych 197 gospodarstw 
będzie mogło korzystać z ekologicznego prądu.

Projekt „Eko-Energia w Gminie Bychawa” współfinansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzy-
stania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020.
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Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Grzegorz Szacoń

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Wesołego Alleluja!

Zdrowych i spokojnych Świąt 
Wielkiej Nocy, przepełnionych 

radością, miłością i wiarą.

Niech te święta wniosą 
do serc wiosenną radość 

i świeżość, pogodę ducha, 
spokój, ciepło i nadzieję.
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Na początku sesji Rady Miejskiej w Bychawie rad-
ni dyskutowali nad projektem uchwały, wniesio-
nej poza porządkiem obrad, w zakresie wysokości 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Uchwała 
została wprowadzona z inicjatywy trzech radnych 
– Mateusza Wróblewskiego, Dariusza Buczka oraz 
Artura Płazy. Przypomnijmy, iż w 2018 roku Rada 
Miejska w Bychawie, w wyniku zaleceń pokontrol-
nych Regionalnej Izby Obrachunkowej, podjęła 
uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej. Przyjęto 20% stawkę opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości w wyniku jej podziału oraz 30% w przypad-
ku jeżeli wartość nieruchomości wzrosła z powodu 
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 
W tej samej uchwale przyjęto również opłatę w wy-
sokości 30% z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości w przypadku scalenia i podziału działki. Ze 
względu na niezadowolenie części właścicieli nieru-
chomości, których dotyczyła uchwała w 2021 roku 
radni uchylili uchwałę w sprawie opłaty adiacenc-
kiej. Jednak uchwała uchylająca została zakwestio-
nowana przez Wojewodę Lubelskiego, a następnie 
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. 
Uznano ją za niezgodną z prawem. W uzasadnieniu 
wskazano, że ustawodawca nakłada na rady gminy 
obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 
Oznacza to, że rada nie może uchylić uchwały o opła-
cie adiacenckiej, nie wprowadzając nowych uregulo-
wań w tym zakresie. W wyniku rozstrzygnięć woje-
wody i sądu nadal obowiązuje uchwała z 2018 roku. 
Zdaniem grupy radnych, którzy wystąpili z inicja-
tywą uchwałodawczą, przyjęte przez Radę Miejską 
w Bychawie w 2018 roku wysokości opłat są dopusz-
czalne prawem, nie najwyższe, ale na tyle wysokie, 
że hamują rozwój gminy. Wysokie opłaty spowolni-
ły rynek sprzedaży działek, wywindowały ich ceny, 
a tym samym ograniczyły ilość oczekiwanych inwe-
stycji budowlanych. Nagły tryb wniesienia pod obra-
dy uchwały nowelizującej stawki opłaty adiacenckiej 
uniemożliwił – zdaniem burmistrza Bychawy Janusza 
Urbana – pełne odniesienie się do argumentacji 
wnioskodawców. Podkreślił on jedynie, że przyjęcie 
proponowanych nowych stawek – biorąc pod uwagę 
koszty administracyjne postępowań w tego rodzaju 
sprawach – oznaczać może w praktyce konieczność 
rezygnacji z pobierani opłat. Ponadto – zdaniem bur-
mistrza – przyjęcie nowych minimalnych stawek bę-
dzie przejawem nierównego traktowania prawnego 
mieszkańców, gdyż znaczna ich część będzie miała 
naliczane opłaty według starych wyższych stawek. 
Radni przyjęli proponowany projekt uchwały. Nowe 
stawki 3% będą obowiązywały od momentu wejścia 
w życie uchwały, tj. po zbadaniu zgodności uchwa-
ły z prawem przez Wojewodę Lubelskiego i po upły-
wie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. Powołując się na przepi-
sy ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz 
Bychawy do naliczenia opłaty adiacenckiej zobowią-
zany jest zastosować stawki procentowe opłaty adia-
cenckiej wynikające z tej uchwały, która obowiązy-
wała w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca po-
dział stała się ostateczna. Dlatego też, nowe stawki 
opłaty adiacenckiej w wysokości 3% będą miały za-
stosowanie do naliczenia opłaty adiacenckiej z ty-
tułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej 
podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury 
technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi) oraz sca-
lenia i podziału nieruchomości dokonanych po upły-
wie 14 dni od ogłoszenia nowej uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Radni ustalili także nowe zasady dotyczące wynaj-
mowania lokali z zasobów Gminy Bychawa. Trudna 
sytuacja finansowa nie każdemu pozwala na wyna-
jem lub kupno własnego mieszkania. Dla osób ma-
jących bardzo trudną sytuację mieszkaniową skorzy-
stanie z gminnego zasobu mieszkaniowego jest szan-
są na własny kąt. Zgodnie z treścią podjętej uchwały 
w pierwszej kolejności o mieszkanie komunalne lub 
socjalne może starać się osoba bezdomna i taka, któ-
ra uzyskuje niskie dochody z gospodarstwa domowe-
go, a mieszkanie, które zajmuje stanowi zagrożenie 
dla jej życia lub zdrowia. Dodatkowo uchwała prze-
widuje tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków, 
warunki zamiany lokali, jak również zasady wstąpie-
nia w najem po śmierci najemcy. Szczegółowe in-
formacje o zasadach wynajmowania lokali oraz for-
mularze niezbędnych dokumentów można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Bychawie.

W trakcie obrad wyznaczono również miejsce do 
prowadzenia handlu przez rolników i ich domowni-
ków. Jest to targowisko miejskie „Mój Rynek” przy 
ul. Lubelskiej 8 w Bychawie. Dodatkowo przyjęty zo-
stał regulamin określający zasady prowadzenia han-
dlu w wyznaczonym miejscu. W tym miejscu, w piąt-
ki i soboty, kupimy produkty rolne i spożywcze bez-
pośrednio od rolników m.in.: świeże warzywa, owo-
ce, nabiał, drzewa i krzewy, czy rękodzieło – ręcznie 
robione wyroby wikliniarskie, szydełkowe itp. Na tar-
gowisku handel może prowadzić rolnik – czyli osoba 
pełnoletnia, która mieszka i prowadzi osobiście na 
terenie Polski działalność rolniczą we własnym go-
spodarstwie rolnym oraz domownik – osoba bliska 
rolnikowi, która ukończyła 15 lat, pozostaje z rolni-
kiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub 
zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego 
albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym go-
spodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem 
stosunkiem pracy. Rolnicy mogą zyskać dodatkowe 
źródło dochodu ze swojego gospodarstwa bez zbęd-
nych formalności oraz ponoszenia dodatkowych 
opłat. Targowisko będzie dostępne w piątki i soboty:

�» w okresie wiosenno-letnim tj. od 1 kwietnia do 
30 września od godz. 5.00 do godz. 14.00,
�» w okresie jesienno-zimowym tj. od 1 października 

do 31 marca od godz. 6.00 do godz. 14.00.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

Rada Miejska w Bychawie wyraziła zgodę na za-
warcie kolejnej umowy dzierżawy działki o po-
wierzchni 200 m2 położonej przy ul. Armii Krajowej 
z przeznaczeniem na uprawę warzyw.

Ponadto radni wyrazili zgodę na wykup działki od 
osoby prywatnej o pow. 0,03 ha położonej w miej-
scowości Wola Gałęzowska. Wykup działki jest zwią-
zany z zaplanowaną realizacją zadania „Przebudowa 
drogi na działkach 871, 888 w miejscowości Wola 
Gałęzowska”.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Bychawie przyję-
to Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 
rok. Określa on działania Gminy wobec zwierząt bez-
domnych i kotów wolno żyjących. Na terenie gminy 
Bychawa wprowadza się zasadę wyłapywania bez-
domnych zwierząt w terminie najpóźniej do 48 go-
dzin po zgłoszeniu. Odławianiem będą objęte bez-
domne zwierzęta w stosunku, do których nie moż-
na ustalić właściciela. Bezdomne zwierzęta będą 
umieszczane w schronisku dla zwierząt prowadzo-
nym przez Jarosława Dudzika – Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe, Cedzyna ul. Kielecka 19,  
25-900 Kielce-schronisko „Strzelce” Strzelce 108,  
28-220 Oleśnica. Na 2022 rok na realizację programu 
zaplanowano kwotę 55 000 zł.

Rada ustaliła też nowe stawki ekwiwalentu dla 
strażaków ratowników OSP uczestniczących w dzia-
łaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości 
15 zł za każdą rozpoczętą godzinę oraz uczestniczą-
cych w szkoleniu pożarniczym lub w ćwiczeniu pożar-
niczy w kwocie 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Uchwalono również Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Na marcowej sesji radni przyjęli aż 13 uchwał

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. 
Dotychczasowy program został uzupełniony o ele-
menty profilaktyki uzależnień behawioralnych czyli 
czynnościowych (np. uzależnienie od telefonów ko-
mórkowych, internetu, komputera, telewizora, gier, 
hazardu). W programie postuluje się działania, zmie-
rzające do tego by kadra pracująca na co dzień z mło-
dymi ludźmi była na tyle wykształcona, aby świado-
mie wiedziała jak przeciwdziałać uzależnieniom. 
Należy poszerzać jej wiedzę oraz rodziców, bo to oni 
kreują sposób spędzania wolnego czasu swoich dzie-
ci w myśl zasady „Edukuj, zanim będą potrzebne inne 
kroki”.

Radni rozpatrzyli petycję w sprawie podjęcia 
uchwały dotyczącej wydania zakazu w sprawie sto-
sowania maseczek ochronnych, zakazu stosowania 
kwarantann i izolacji medycznej oraz zakazu stoso-
wania szczepień mRNA. Uznali, że petycja nie powin-
na być uwzględniona ponieważ wykracza poza za-
kres zadań Gminy, a zatem byłaby niezgodna z obo-
wiązującym prawem.

Rada zdecydowała także o niewyodrębnieniu fun-
duszu sołeckiego w 2023 roku. Wskazano, że wy-
rażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego 
wiązałoby się ze znacznym rozdrobnieniem środ-
ków budżetowych Gminy na poszczególne sołectwa 
(mamy ich aż 36), a w konsekwencji ograniczeniem 
możliwości realizacji dużych inwestycji. Pomimo nie-
wyodrębnienia środków na fundusz sołecki Gmina 
będzie realizowała zadania inwestycyjne i przedsię-
wzięcia na rzecz mieszkańców. Konsekwencją nie-
wyodrębnienia funduszu sołeckiego było uchylenie 
uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. Budżet 
obywatelski jest realizowany w mieście i jest odpo-
wiednikiem funduszu sołeckiego na wsi. Planuje się 
powrót do wyodrębnienia środków na wyżej wymie-
nione fundusze w roku 2024 w sytuacji korzystnych 
dla gminy uwarunkowań finansowych.

Relację z sesji można obejrzeć na stronie  
www.bychawa.pl 

�� Świadczenie ratownicze z tytułu 
wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej

O świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł 
miesięcznie mogą ubiegać się druhowie OSP, po 
osiągnięciu wieku emerytalnego, którzy brali 
czynny udział w akcjach ratowniczych.

Zachęcam druhów, którzy ukończyli 65 lat oraz 
druhny, które ukończyły 60 lat i brali bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych do przygoto-
wania dokumentacji i złożenia wniosku o świad-
czenie ratownicze. Służba OSP to poświęcony 
czas dla lokalnej społeczności, ratowania mienia 
i życia ludzkiego. Przyznany dodatek w postaci 
świadczenia ratowniczego niech będzie podzię-
kowaniem za wysługę lat w ochotniczej służbie – 
mówi Janusz Urban Burmistrz Bychawy.
Przypomnijmy komu przysługuje świadczenie:

Prawo do świadczenia ratowniczego przysłu-
guje strażakowi OSP, który:

czynnie uczestniczył w działaniach ratowni-
czych lub akcjach ratowniczych:
�» w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 

25 lat
�» w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat

oraz osiągnął:
�� w przypadku mężczyzn – 65 rok życia
�� w przypadku kobiet – 60 rok życia.
Mieszkaniec ubiegający się o świadczenie ra-

townicze musi wykazać konkretny okres bezpo-
średniego udziału w działaniach ratowniczych.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć 
bezpośredni udział co najmniej raz w roku w dzia-
łaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa 
w działaniach ratowniczych nie jest wymagane 
zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału 
w działaniach ratowniczych jest:
�» od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowa-

dzona przez PSP
�» od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. 

– dokumentacja prowadzona przez PSP lub 
pisemne oświadczenie 3 świadków
�» do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 

3 świadków.
Zasady odnoszące się do osób powołanych na 

świadków:
Co najmniej jednym ze świadków musi być 

osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była 
zatrudniona w urzędzie obsługującym organ ad-
ministracji samorządowej w okresie, który ma 
potwierdzić bezpośredni udział wnioskodaw-
cy w działaniach ratowniczych (m.in. Burmistrz, 
Starosta, pracownik Urzędu Miejskiego bądź 
Starostwa Powiatowego, Dyrektor Szkoły, Radny 
Gminy bądź Powiatowy PSP lub Policji itp.)

Dopuszcza się więcej niż trzech świadków, 
w przypadku gdy okres pełnienia funkcji przez 

osobę publiczną jest krótszy niż wskazany 
przez wnioskującego o przyznanie świadczenia 
ratowniczego.

Świadkiem nie może być:
�» małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstęp-

ny lub powinowaty do drugiego stopnia 
wnioskodawcy,
�» osoba związana z wnioskodawcą tytułem 

przysposobienia, opieki lub kurateli,
�» osoba pozostająca wobec wnioskodawcy 

w stosunku podrzędności służbowej,
�» osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu 

za popełnione umyślnie przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe.
Jak uzyskać świadczenie ratownicze OSP:

1. Pobierz i wypełnij wniosek wraz z klauzu-
lą RODO. Wniosek można pobrać osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie lub ze stro-
ny internetowej www.bychawa.pl.

2. Znajdź co najmniej 3 świadków, którzy po-
świadczą Twoje czynne uczestnictwo w dzia-
łaniach ratowniczych. Jednym z trzech świad-
ków musi być osoba, która pełniła funkcję 
publiczną lub była zatrudniona w urzędzie 
obsługującym organ administracji samorządo-
wej. Ważne: osoba ta może poświadczać tylko 
okres, w którym pełniła funkcję publiczną lub 
w którym była zatrudniona w urzędzie.

3. Pobierz i wraz ze świadkami, wypełnij oświad-
czenie o udziale w działaniach lub akcjach 
ratowniczych.

4. Umów się, a następnie udaj do Urzędu 
Miejskiego w Bychawie w celu potwierdze-
nia wiarygodności oświadczeń świadków. 
Podpis pod oświadczeniem musi być złożony 
w obecności Burmistrza Bychawy lub upo-
ważnionego pracownika.
Do Burmistrza Bychawy należy złożyć:
�» wypełnione podanie o potwierdzenie oświad-

czeń oraz klauzulę RODO
�» wypełnione oświadczenie świadków (co naj-

mniej 3).
Więcej informacji w zakresie składania pi-

semnych oświadczeń świadków można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Bychawie pod numerem 
telefonu 81 566 00 04 wew. 54.

Wypełnione i kompletne dokumenty nale-
ży złożyć w komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Antoniego 
Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin.

SAMORZĄD 
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�� W sobotę (26.03.2022) 
kolejna pomoc 
rzeczowa dla Ukrainy 
dotarła do nas od 
mieszkańców naszego 
partnerskiego miasta 
Francji La Chapelle-
sur-Erdre we Francji.

Do Bychawy dotarły trzy samochody dostawcze 
wypełnione środkami medycznymi i innymi po-
trzebnymi dla Ukrainy artykułami. Część pomocy, 
głównie żywnościowej, została w Bychawie z prze-
znaczeniem dla Ukraińców mieszkających u nas. 
Pozostałe rzeczy, w szczególności środki medyczne, 
z pomocą naszego radnego Artura Płazy, osobiście 
przekazali na przejściu w Zosinie Ukraińcom ze szpi-
tala we Lwowie. Część trafi do schronów i bezpo-
średnio do walczących.

W niedzielę (27.03.2022) przedstawiciele 
bychawskiego samorządu: Janusz Urban Burmistrz 

Bychawy i Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bychawie Grzegorz Szacoń oraz reprezentan-
ci Bychawskiego Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej Artur Płaza i Irena Zarzycka 
przedstawili delegacji francuskiej w jaki sposób 
realizowana jest pomoc bychawian dla Ukrainy. 

Mieszkańcy z zaprzyjaźnionego La Chapelle sur Erdre wspierają Ukrainę

Mówili o zbiórkach, przygotowaniu pożywienia 
i dostarczaniu go bezpośrednio na granicę oraz 
o transporcie uchodźców, podkreślając fakt, że po-
moc naszych mieszkańców jest nieoceniona.

Dla przedstawicieli z La Chapelle był to po-
byt pełny emocji i wzruszeń. W niedzielne popo-
łudnie w Bychawskim Centrum Kultury spotkali 

sie z uchodźcami (matki z dziećmi), którzy uciekli 
z Ukrainy przed wojną. Bezpośrednio od nich usły-
szeli relacje z trwającej wojny oraz o trudnościach 
związanych z przekroczeniem granicy, gdzie czekali 
z małymi dziećmi w mroźne noce po kilkanaście go-
dzin. Poznali również losy rodzin z Ukrainy mieszka-
jących w Centrum Kultury Wiejskiej w Woli Dużej.

Delegację z Francji w poniedziałek (28.03.2022) 
o 6.30 rano w imieniu bychawian pożegnał radny 
Artur Płaza z nadzieją na dalszą współpracę i nie-
sienie pomocy dla Ukrainy w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie.

�� Sesja sołtysów – relacja
Wpływ toczącej się wojny na 
Ukrainie na naszą rzeczywistość, 
najważniejsze inwestycje 
i zadania realizowane 
w 2022 roku to główne 
zagadnienia, które przedstawił 
Burmistrz Bychawy Janusz 
Urban podczas spotkania 
z sołtysami gminy Bychawa.

Doceniając rolę sołtysa w rozwoju lokalnych miej-
scowości Burmistrz Bychawy w dniu 29 marca 
2022 roku zorganizował w Bychawskim Centrum 
Kultury sesję sołtysów. Sołtys jest reprezentan-
tem mieszkańców swojej miejscowości, dba o ich 
interesy, wsłuchuje się w głosy ludzi. Dzięki tego 
typu spotkaniom burmistrz jako władza wykonaw-
cza ma możliwość poznać potrzeby poszczególnych 
sołectw.

Burmistrz Bychawy Janusz Urban w swoim prze-
mówieniu poruszył kilka najbardziej istotnych aktu-
alnie kwestii dotyczących naszej gminy. Jako pierw-
szy omówił temat sytuacji na Ukrainie i uchodź-
ców, którzy zamieszkali na terenie gminy Bychawa 
– na chwilę obecną jest to niemalże 200 osób. 
Korzystając z okazji podziękował wszystkim osobom 
włączającym się w działania pomocowe. Następnie 

przedstawił budżet Gminy Bychawa na 2022 rok 
oraz pokrótce poinformował o tegorocznych inwe-
stycjach i planach inwestycyjnych. „Kończymy duże 
projekty. Najważniejszy – fotowoltaika będzie już 
montowana wkrótce, na starych zasadach. Bardzo 
tanio. Mieszkańcy, którzy skorzystają z projektu po-
winni być zadowoleni. Będą obowiązywać nie tylko 
stare zasady rozliczeń – czyli te lepsze, ale również 
bardzo niski koszt – ponieważ jeszcze udało nam 
się uzyskać dodatkowe dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego, przez co udział mieszkańca jesz-
cze spadnie. Więc jest to naprawdę bardzo korzyst-
ne.” – podkreślił burmistrz. Kolejnym punktem była 

realizacja funduszu sołeckiego w 2022 roku (tutaj 
uwaga zebranych została zwrócona na niepokoją-
ce potrzeby dopłat do funduszu, które podyktowa-
ne są rosnącymi cenami) oraz kwestia planu zago-
spodarowania przestrzennego i ewentualnych od-
rolnień. Po burmistrzu głos zabrali sołtysi, którzy 
mieli pytania i wnioski dotyczące bieżącego funk-
cjonowania ich miejscowości. Spotkanie zakoń-
czył burmistrz zawiadamiając, że w tym roku, ze 
względu na trudny czas, nie zorganizujemy jeszcze 
Ogólnopolskiego Festiwalu „W Krainie Pierogów”, 
jednak zapewnił, że odbędą się Dożynki Gminy 
Bychawa.

�� Jeszcze więcej ekologicznego oświetlenia przy naszych drogach
Zakończono budowę 
niskoemisyjnego oświetlenia 
drogowego w gminie Bychawa. 
Łączna długość linii oświetlenia 
drogowego wyniosła blisko 
10 km; a liczba punktów 
świetlnych niemalże 250. Ogólna 
wartość projektu to: 1 872 
483,60 zł, w tym dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej: 
1 312 688,92 zł.

Projekt obejmował budowę 7 linii oświetlenia dro-
gowego z zastosowaniem energooszczędnych źródeł 
światła LED:
�» przy drodze powiatowej nr 2295L w Józwowie, 

Woli Gałęzowskiej-Kolonii i Woli Gałęzowskiej 
o długości do 3,2 km i liczbie punktów świetlnych 
do 81 sztuk
�» przy drodze wojewódzkiej nr 836L w miejscowo-

ści Osowa o długości do 0,93 km i liczbie punktów 
świetlnych do 20 sztuk

�» przy drodze powiatowej nr 2294L w miejscowości 
Gałęzów o długości do 1,1 km i liczbie punktów 
świetlnych do 28 sztuk
�» przy drodze powiatowej nr 2284L w miejscowości 

Olszowiec-Kolonia o długości do 0,58 km i liczbie 
punktów świetlnych do 16 sztuk
�» przy drodze wojewódzkiej nr 834 w Bychawie 

ul. Partyzantów oraz w miejscowości Marysin 
o długości do 1,03 km i liczbie punktów świetl-
nych do 27 szt. (w tym w Marysinie 350 m – 11 
punktów, w Bychawie 680 m – 16 punktów)
�» przy drodze wojewódzkiej nr 842 w miejsco-

wościach Stara Wieś Druga oraz Stara Wieś 
Trzecia o długości 1,897 km i liczbie punktów 

oświetleniowych: 44 sztuki słupów z zawieszony-
mi 45 sztukami opraw
�» przy drodze powiatowej nr 2304L w miejscowości 

Stara Wieś Trzecia o długości 0,835 km i liczbie 
punktów oświetleniowych 20 sztuk.
Projekt pn. „Budowa nioskemisyjnego oświetle-

nia drogowego w Gminie Bychawa” zrealizowano 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Osi  Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i go-
spodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 „Promocja 
niskoemisyjności”.

�� Bychawa wspiera 
przyjaciół 
z ukraińskiego 
Korca
19 marca 2022 roku kolejny 
już raz pomoc z Bychawy 
trafiła na Ukrainę. Tego 
dnia miał miejsce transport 
medyczno-humanitarny dla 
szpitala w naszej partnerskiej 
miejscowości Korzec. 
Przekazano medykamenty, 
bieliznę i inne potrzebne 
artykuły zakupione ze 
środków dobrowolnych 
składek oraz pozyskane 
w ramach darowizn firm 
prywatnych.
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�� W XXX edycji konkursu 
plastycznego na 
projekt świątecznej 
kartki pocztowej 
Gminy Bychawa 
WIELKANOC 2022 
wzięło udział aż 
500 prac.

Komisja konkursowa obejrzała wszystkie pięk-
ne kartki, po czym dokonała wyboru. Główną 
nagrodę, w tej edycji konkursu, zdobyła Julia 
Krusińska – uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej 
im. Kajetana Koźmiana w Bychawce Drugiej-Kolonii. 
Projekt Julii już wkrótce wraz z wielkanocnymi ży-
czeniami od Burmistrza Bychawy trafi do wielu in-
stytucji w gminie, kraju i za granicą.

Komisja przyznała również 40 wyróżnień. 
Wszyscy laureaci, podczas uroczystego wręczenia 
nagród otrzymali dyplomy i upominki promocyjne.

Burmistrz Bychawy składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim uczestnikom konkursu. 
Podziękowania za popularyzację konkursu kieruje 
również do dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Wyróżnienia:
�» Kuba Skwarzyński z Samorządowego 

Przedszkola nr 1 w Bychawie, (grupa „Motylki”, 
nauczyciel Bożena Sorek)
�» Amelia Głąb z Samorządowego Przedszkola nr 1 

w Bychawie, (grupa „Słoneczka”, nauczyciel 
Barbara Wójcik)
�» Nikola Nieściór z Samorządowego Przedszkola 

nr 1 w Bychawie, (grupa „Misie”, nauczyciel 
Beata Sprawka)

�» Luiza Zielonka z Samorządowego Przedszkola 
nr 1 w Bychawie, (grupa „Krasnale”, nauczyciel 
Marzena Różycka)
�» Zuzanna Maziarz z Samorządowego Przedszkola 

nr 1 w Bychawie, (grupa „Biedronki”, nauczyciel 
Bożena Mazur)
�» Jakub Kusy z Przedszkola Niepublicznego 

„Akademia Poziomkowa” w Bychawie, (lat 6,  
nauczyciel Ewa Paszkowska)
�» Dawid Florek z kl. I a ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie, (nauczyciel 
J. Stoczkowska)
�» Alan Kubik z kl. II a ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie, (nauczyciel 
Elżbieta Małecka)
�» Aleksander Wilk z kl. II b ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie
�» Franciszek Szydłowski z kl. II c ze Szkoły 

Podstawowej im. Polski Niepodległej 
w Bychawie, (nauczyciel Dorota Drążek)

Wybrano wielkanocną kartkę pocztową gminy Bychawa!

�» Wiktoria Szyszkowska z kl. III b ze Szkoły 
Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie, 
(nauczyciel Małgorzata Rapa)
�» Emilia Florek z kl. IV a ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie, (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)
�» Milena Poleszak z kl. IV b ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie, (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)
�» Igor Rudzik z kl. IV c ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie, (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)
�» Laura Wójcik z kl. V b ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie, (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)
�» Amelka Ziętek z kl. V c ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie, (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)
�» Patryk Korba z kl. V d ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie, (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)

�» Natalia Korba z kl. VI b ze Szkoły Podstawowej 
im. Polski Niepodległej w Bychawie, (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)
�» Oliwier Szewczyk z kl. VII a ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie, (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)
�» Julia Bielak z kl. VII b ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie, nauczyciel 
Agnieszka Daśko)
�» Łucja Frączek z kl. VII c ze Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie, (nauczyciel 
Agnieszka Daśko)
�» Dawid Bartyzel z Oddziału Przedszkolnego 

w Zdrapach – Szkoła Podstawowa im. Kajetana 
Koźmiana w Bychawce Drugiej-Kolonii (nauczyciel 
Ewa Krzysiak)
�» Anielka Kuna z Oddziału Przedszkolnego Szkoły 

Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 
Drugiej-Kolonii (nauczyciel Krystyna Jagiełło)
�» Aleksandra Bąk z kl. II ze Szkoły Podstawowej 

im. Kajetana Koźmiana w Bychawce Drugiej-
Kolonii (nauczyciel Jolanta Maksim)
�» Sebastian Kasperek z Oddziału Przedszkolnego 

Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy 
w Starej Wsi Drugiej (grupa „Misie”, nauczyciel 
Joanna Łukasik-Tworek)
�» Anna Filewicz z kl. I ze Szkoły Podstawowej 

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

im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej,  
(nauczyciel Karolina Kostrzewska)
�» Klaudia Korpysa z kl. IV ze Szkoły Podstawowej 

im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej,  
(nauczyciel Beata Kulesza)

�» Martyna Siwaszek z kl. V ze Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej,  
(nauczyciel Beata Kulesza)
�» Sebastian Migryt z kl. VII ze Szkoły Podstawowej 

im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej,  
(nauczyciel Beata Kulesza)
�» Kinga Mikuła z kl. II ze Szkoły Podstawowej 

im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej,  
(nauczyciel Halina Powęzka)
�» Bartek Stępniak z kl. III ze Szkoły Podstawowej 

im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej,  
(nauczyciel Anna Żak)
�» Kamil Makuła z kl. IV ze Szkoły Podstawowej 

im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej,  
(nauczyciel Regina Kloc)
�» Maria Powęzka z kl. V ze Szkoły Podstawowej 

im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej,  
(nauczyciel Regina Kloc)
�» Damian Kaznowski z kl. VI ze Szkoły Podstawowej 

im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej,  
(nauczyciel Regina Kloc)
�» Martyna Kusa z kl. I ze Szkoły Podstawowej 

im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie, (nauczyciel 
Elżbieta Krasoń)
�» Bartłomiej Dziadosz z kl. III ze Szkoły 

Podstawowej im. ks. Dominika Maja 
w Zaraszowie, (nauczyciel Bożena Koziej)
�» Julia Łukomska z kl. VII ze Szkoły Podstawowej 

im. ks. Dominika Maja w Zaraszowie, (nauczyciel 
Jolanta Flis)
�» Natalia Frączek z kl. I ab z Zespołu Szkół 

im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, 
(nauczyciel Leszek Asyngier)
�» Klaudia Sapuła z kl. I ab z Zespołu Szkół 

im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, 
(nauczyciel Leszek Asyngier).

Szczere wyrazy współczucia
Pawłowi Pikuli

Prezesowi Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego

z powodu śmierci
ŻONY

składają burmistrz wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Bychawie, radni Rady 

Miejskiej w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
Pawłowi Pikuli

Prezesowi Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego

z powodu śmierci
ŻONY

składają pracownicy Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
Koledze

Pawłowi Pikuli
z powodu śmierci

ŻONY
składa Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego 

Stronnictwa Ludowego w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
Pawłowi Pikuli

Prezesowi Bychawskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego

z powodu śmierci
ŻONY

składają Zarząd, Rada Nadzorcza oraz 
pracownicy Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Bychawie

�� Sukces w III Wojewódzkim Konkursie Palm 
i Pisanek!
Zuzanna Młynarska uczennica 
kl. I b Szkoły Podstawowej 
im. Polski Niepodległej 
w Bychawie zajęła I miejsce 
w III Wojewódzkim Konkursie 
Wielkanocnym w kategorii: 
pisanka wykonana techniką 
współczesną.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w so-
botę 2 kwietnia 2022 roku w Muzeum Wsi 
Lubelskiej. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: 
europoseł Beata Mazurek, członek zarządu 
Zdzisław Szwed, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej 
w Lublinie Bogna Bender-Motyka oraz dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Artur 
Sępoch.

Do konkursu zgłosiło się 1000 osób, a 450 prac 
zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego.

Zuzia wykonała swoją pisankę pod opieką nauczyciela Moniki 
Ziętek. Jej praca konkursowa wyróżniała się, pomysłowością i es-
tetyką wykonania.

Komisja konkursowa wyróżniła także palmę wielkanocną wy-
konaną techniką tradycyjną, którą stworzył Adam Ryć – uczeń ze 
Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej.

Wystawę pokonkursową palm i pisanek można oglądać 
w Ratuszu z Głuska w lubelskim skansenie.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!
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burmistrz bychawy janusz urban z laureatką 
i miejsca w konkursie – julią krusińską

wyróżnieni uczestnicy konkursu
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Szczypta zazdrości pojawiła się z pewnością u nie-
których podczas Pikniku Sołtysów w Bełżycach, kie-
dy prezentowali się zaproszeni przez organizatora 
wykonawcy.

 Piosenki, które śpiewano były znane, dlatego 
nasza gromada ochoczo wspierała wokalnie pre-
zentujące się gwiazdy imprezy. Spotkanie dało 
szansę na integrację sołtysów z naszej gminy – i po-
znanie możliwości i amatorów dobrej zabawy. Tam 
powstał wiersz zachwalający uroki naszej gminy 
i zachęcający do odwiedzenia jej. Podczas powro-
tu autokarem do Bychawy, zaczęły się śpiewy za-
inspirowane występami innych: Szła dzieweczka…, 
Sokoły… Kiedy zestaw wycieczkowy został już zali-
czony, ktoś rzucił – „Może założymy zespół?”.

Postanowiliśmy działać. Pierwszą próbę mieli-
śmy już zaliczoną – w autokarze, podczas powrotu 
z Bełżyc. Nadarzyła się okazja – Festyn „Wszystkie 
drogi prowadzą do Zaraszowa”. Napomknęła o nim 
nasza koleżanka sołtys Joanna Baran. Stawiliśmy 
się w Zaraszowie, jako bardzo świeży zespół (np. 
niektórzy wyglądali jakby wyszli spod prysznica 
i byli w ręczniku). Nasz dziewiczy występ miał być 
a capella, ale jeden z muzyków z Kapeli Karbon 
(z Łęcznej) zlitował się nad nami debiutantami i dał 
się zaangażować jako nasz akompaniator – później 
dołączyli się inni muzycy (nie wiemy czy z litości, 
czy tak profesjonalnego wykonania to dawno nie 

słyszeli – tego niestety nie ustaliliśmy). W jednej 
z piosenek pojawiły się pierwsze próby naszej twór-
czości tekściarskiej – zachwalaliśmy Zaraszów. Po 
występie nie zostaliśmy obrzuceni żadnymi kamie-
niami, ani pomidorami – uznaliśmy, że występ był 
udany. Otrzymaliśmy nawet brawa. To tam pojawi-
ła się nasza nazwa SOŁECTW SONG (mamy ambicje 
na międzynarodową karierę… dlatego ten „song”).

Na spotkanie przy „Ognisku z pieśnią patriotycz-
ną” sięgnęliśmy po utwory znane i lubiane przez 
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�� Spotkanie z poezją w ŚDS w Bychawie
Parafrazując znane przysłowie 
można powiedzieć: „Pokaż mi 
swoje wiersze, a powiem ci kim 
jesteś”.

Corocznie 21 marca obchodzimy Światowy Dzień 
Poezji ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. 
Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, pu-
blikowania i nauczania poezji na całym świecie.

Z tej okazji w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Bychawie zorganizowane zostało spotkanie z po-
ezją, promujące twórczość literacką uczestnika pana 
Tadeusza Tomasiaka. W miłej wiosennej atmosfe-
rze, przy kawie i ciastku wsłuchiwaliśmy się w czy-
tane przez naszego uczestnika wiersze, rymowan-
ki o szerokiej różnorodności tematycznej. Każdy 
z wierszy był unikalny i pokazywał dużą kreatyw-
ność pisarza. Pan Tadeusz ma niemały dorobek li-
teracki. Wielokrotnie jego utwory wysyłane były na 

Ogólnopolski Konkurs Literacki organizowany przez 
Lubelski Regionalny Zespół Koalicji Na Rzecz Zdrowia 
Psychicznego, a nagrodzone wiersze opublikowa-
ne w zbiorku pt. „Odmienny Świat”. Wielokrotnie 
też zamieszczane były na łamach „Głosu Ziemi 
Bychawskiej”.

Jesteśmy dumni, że w naszej społeczności ŚDS ro-
dzą się i rozwijają talenty poetyckie.

Spotkanie to było także okazją do świętowania 67. 
urodzin naszego poety, któremu życzymy dużo zdro-
wia, niekończącej się weny twórczej i wielu sukcesów 
literackich.

Renata Krusińska

Przeznaczenie
I stało się niestety marzeniem moich rodziców
żem poszedł w ślady poety, mizernych twórców.
Dziś powiadają w najbliższej okolicy
nawet strofy recytują z wysokiej mównicy.
To ja teraz jestem na piedestale kontrowersyjny 
nieraz
w historii mam swoje ale.
Daremnie krytyka zęby sobie strzępi
mnie ich etyka w ostrości nie stępi.

Tadeusz Tomasiak

�� Środowiskowy Dom Samopomocy z wizytą w teatrze
Imigracja tematem przewodnim spektaklu 
pt. „Drzewo życzeń” w reż. Mateusza 
Przyłęckiego, który mieliśmy okazję 
zobaczyć w Teatrze Andersena w Lublinie. 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy byli pod wiel-
kim wrażeniem przedstawienia, które niesie za sobą piękny prze-
kaz otwartości i tolerancji dla migrantów w społeczeństwie. W kon-
tekście bieżącej sytuacji na Ukrainie jest to bardzo aktualny temat. 
„Drzewo życzeń” to piękna historia, która pokazuje, że wszyscy je-
steśmy równi bez względu na pochodzenie, kolor skóry, czy kultu-
rę. Sztuka nauczyła nas, że warto być życzliwym wobec drugiego 
człowieka. Przy tym wspaniała gra aktorska i scenografia stworzyły 
niesamowity klimat. Był to czas edukacyjny, a także chwila zastano-
wienia się nad tym co w życiu ważne. Uczestnicy wrócili do domów 
z zapałem na kolejne tak udane wyjazdy. Wszystkim serdecznie po-
lecamy obejrzenie spektaklu.

Ewelina Kryk

Polaków. Jednak zapragnęliśmy też zaśpiewać coś 
bardziej „światowego” – ktoś zaproponował hit ze-
społu Midnight Oil „Beds Are Burning” z polskimi sło-
wami Jakuba Zaleskiego. Utwór piękny, ale napraw-
dę trudny. Na próby przed występem przy ognisku 
w Zaraszowie zbieraliśmy się w gościnnych progach 
Bychawskiego Centrum Kultury. Za źródło muzyki 
służył nam telefon, który został umieszczony w mi-
sce, aby ta potęgowała moc dźwięku. I wystąpiliśmy.

Pojawiliśmy się też w Gałęzowie-Kolonii Pierwszej 
na festynie rodzinnym „Aktywność to radość 
i zdrowie”.

Uskrzydleni kolejnym występem zwarliśmy sze-
regi, aby przygotować się do dożynek gminnych, 
których gospodarzem były miejscowości Zaraszów, 
Zaraszów-Kolonia i Urszulin. Wtedy też podjęliśmy 
decyzję o nawiązaniu współpracy z instruktorem – 
Marcinem Mączką. Nie chcieliśmy „dać plamy” pod-
czas występu przed mieszkańcami naszej gminy. 
Marcin okazał się być bardzo wymagającym instruk-
torem, próby były bardziej złożone – było rozśpiewy-
wanie, wielokrotne powtórki fraz muzycznych, praca 
z tekstem i melodią. I wystąpiliśmy – mamy nadzieję, 
że się podobało.

Kolejną imprezą, przy której śpiewaliśmy, było 
otwarcie Biblioteczki Plenerowej „Pod Kukułką” 
w Bychawie. Gwiazdą spotkania była Laura Łącz – ak-
torka, artystka estradowa oraz autorka książek dla 
dzieci. Wśród zaśpiewanych piosenek znalazła się 
„Kukułeczka”, którą dla potrzeb spotkania – zamiesz-
czając kilka ciepłych słów o gościu – zgrabnie prze-
robiła jedna z nas. Tego dnia występował również 
Męski Zespół Wokalny „Podkowiaki”. Oba zespoły 
przygotowywał Marcin Mączka.

Przed występem na promocji książki „Nad rzeką 
wspomnień” Moniki A. Oleksy mieliśmy trochę tre-
my. Jednak po wielu próbach udało się nam zaśpie-
wać kilka piosenek.

Czasami już się gubimy w tym w jakiej kolejności, 
co i gdzie śpiewaliśmy.

Pamiętamy, że naszą gromadkę zaproszono na 
urodziny Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. 
Odśpiewaliśmy „W BeTeErze (BTR) na urodzinach”. 
Wystąpiliśmy także na Nocy Bibliotek w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bychawie, gdzie zapre-
zentowaliśmy utwór „Do zaczytania jeden krok”. 
W bychawskiej bibliotece gościliśmy również na „Gali 
Czytelnika”.

Ostatni z naszych występów miał miejsce 
w Bychawskim Centrum Kultury na uroczystości 
z okazji Dnia Sołtysa. Zabrzmiały znane melodie oraz 
zaskakujący tekst, który odnosił się do spraw związa-
nych z pełnieniem obowiązków sołtysa. Tekst napi-
sała jedna z nas.

Mamy nadzieję, że nasze występy podobają się 
słuchającym.

Mamy też nadzieję, że zyskaliśmy fanów. Wiemy, 
że jednym z nich jest pan Janusz Lipiec, który czasami 
wspiera nas wokalnie i udziela instrukcji (warto za-
uważyć, że jest mężem jednej z pań sołtys).

Ktoś zapyta: Dlaczego to robicie?
Lubimy śpiewać, lubimy się spotykać, lubimy na-

szą gminę i chcemy integrować środowisko sołtysów 
i mieszkańców całej naszej gminy.

SOŁECTW SONG

Kącik twórczości mieszkańców

SOŁECTW SONG – Lubimy śpiewać, lubimy się spotykać, 
lubimy naszą gminę
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��W świecie przyrody 
i baśni z Marią 
Konopnicką – 
zaproszenie na 
wystawę

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie zaprasza 
do obejrzenia wystawy „W świecie przyrody i ba-
śni z Marią Konopnicką”, przygotowanej w ramach 
obchodów Roku Marii Konopnickiej przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Dla grup zorganizowanych zapewniamy oprowa-
dzanie po wystawie przez samą pisarkę. W jej rolę 
wcieli się Ewa Nieściór. Wystawa będzie eksponowa-
na w dniach 18 kwietnia 2022 – 8 maja 2022.

Zapraszamy!
Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie

�� Jak co roku, od 8 już 
lat Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie 
rozstrzyga konkurs 
na najbardziej 
aktywnego czytelnika 
roku w trzech 
kategoriach: dzieci, 
młodzież i dorośli. 

Najważniejszym trofeum w czytelniczej kon-
kurencji jest przepiękna statuetka z książką, 
inspirowana filmowym Oskarem oraz tytuł 
Czytelnika Roku potwierdzony dyplomem do po-
stawienia lub zawieszenia w widocznym miejscu. 
Jednocześnie trwa plebiscyt na najchętniej wy-
pożyczaną książkę w każdej z agend biblioteki.

Miło nam poinformować, że tytuły Czytelnika 
Roku 2021 otrzymały dwie panie:
�» Inga Sak, uczennica kl. I Szkoły Podstawowej 

im. Polski Niepodległej w Bychawie 

(kategoria: dzieci) wypożyczyła i przeczytała 
132 książki
�» Halina Dąbrowska (kategoria: dorośli), która 

wypożyczyła i przeczytała 216 książek.
W kategorii młodzież tytułu nie przyznano. 

Ten fakt bardzo nas zasmucił.

Kapituła konkursu przyznała ponadto nagrodę 
specjalną za nieustającą aktywność czytelniczą dla 
Szymona Piekarza, ucznia kl. II Szkoły Podstawowej 
im. Polski Niepodległej w Bychawie.

Wyróżnienia dla Czytelnicy poszczególnych agend 
biblioteki:

�» w Oddziale dla Dzieci: Lena Zaroślińska, Kornelia 
Kowalik, Lena Jackowska
�» w Oddziale dla Dorosłych: Janusz Tes, Janina 

Reluga, Zofia Syndyk
�» w Oddziale Pedagogicznym: Katarzyna Dworak
�» w filii bibliotecznej w Starej Wsi Pierwszej: Joanna 

Panek
�» w filii bibliotecznej w Bychawce: Krystyna 

Niedźwiedź.
Wyróżnienia specjalne dla:
�» Janiny Szczepańskiej za aktywność prasową
�» Marzeny Sak za promocję literatury w ramach 

Dyskusyjnego Klubu Książki on-line „Wolumin”.
Uroczystość uświetnili: zespół Sołectw Song – któ-

ry przy akompaniamencie Marcina Mączki wykonał 
składankę literackich utworów muzycznych; Jadwiga 
Grzesiak – pisarka z Bychawy oraz Maria Konopnicka 
– w której rolę wcieliła się Ewa Nieściór.

W plebiscycie na najchętniej wypożyczaną książkę 
w 2021 roku odnotowano następujące tytuły:
�» Karolina Wilczyńska – „Życie na zamówienie czyli 

espresso z cukrem”
�» Irene Marienborg – „Pola mówi: nie”
�» Agnieszka Zimnowodzka – „Bałaganiaki”
�» Jan Brzechwa – „Sójka”

�» David Borgenicht, James Grace – „Jak przechy-
trzyć dziecko”.
Wydarzenie objęte zostało Patronatem 

Honorowym Burmistrza Bychawy.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy 

Bychawa do udziału w konkursie na Czytelnika Roku 
2022. 

Pokażmy światu, że bychawianie to najbardziej 
rozczytana gmina!

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie

Na bibliotecznym podium

�� Ozłoceni zawodnicy UKP Bychawa!
25 marca 2022 roku w Łukowie odbyły 
się jubileuszowe XXV Wiosenne Otwarte 
Mistrzostwa Łukowa. W zawodach wystartowało 
190 zawodniczek i zawodników w tym 9-osobowa 
drużyna UKP Bychawa. Zawody odbywały się w 5-ciu 
kategoriach: 9 lat i młodsi, 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 
lat oraz 16 lat i starsi.

Zawody w wykonaniu naszych zawodników wypadły rewelacyjnie ze względu na 
to, iż zdobyliśmy aż 11 medali! (8 złotych, 2 srebrne oraz 1 brązowy).

Dla zawodników 14-letnich i starszych był to start kontrolny przed zbliżający-
mi się zawodami z cyklu Grand Prix Puchar Polski, które odbędą się 9 kwietnia na 
pływali Aqua Lublin.

Podczas zawodów zadebiutowali nasi najmłodsi zawodnicy zaledwie 8-letnia 
Matylda Hanaj oraz 9-letni Piotr Lipiński i od razu spisali się na medal! Matylda 
zdobyła srebrny medal na dystansie 50 m stylem klasycznym oraz III miejsce na 
50 m stylem grzbietowym. Piotr popłynął po złoto na dystansie 100 m stylem 
zmiennym, ponadto zajął IV miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym.

Najwięcej medali zdobyli nasi zawodnicy startujący w kategorii wiekowej  
14-15 lat:
�» Dwa złota zdobyła Łucja Frączek na dystansach 100 m stylem grzbietowym 

oraz zmiennym. Łucja została najlepszą zawodniczką spośród wszystkich star-
tujących zawodniczek w tej kategorii wiekowej.
�» Dwukrotnie na najwyższym stopniu podium stawał Szymon Lipiński na dy-

stansie 50 m stylem motylkowym oraz 100 m stylem dowolnym. Szymon rów-
nież został najlepszym zawodnikiem w tej kategorii.

�» Amelia Prącik zwyciężyła na dystansie 50 m stylem motylkowym oraz zdobyła 
srebrny medal na dystansie 100 m stylem grzbietowym. W klasyfikacji najlep-
szych zawodniczek tej kategorii Amelia zdobyła II miejsce.
�» Iga Rudzik uplasowała się na V miejscu na dystansie 100 m stylem 

klasycznym.
W kategorii wiekowej 16 lat i starsi wystartowała Zuzanna Salasa, która zdo-

była dwa złote medale na dystansie 50 m stylem motylkowym oraz 100 m stylem 
zmiennym. Zuzanna została drugą najlepszą zawodniczką tej kategorii.

W kategorii 12-13 lat:
�» Julia Flis zajęła IV miejsce na dystansie 100 m stylem klasycznym.
�» Martyna Nowak uplasowała się VI miejscu również na dystansie 100 m stylem 

klasycznym.
W klasyfikacji medalowej zawodnicy UKP Bychawa uplasowali się na wysokim 

czwartym miejscu.
Konrad Zapalski

�� Bychawa w artystycznym przekazie młodych filmowców
31 marca 2022 roku czteroosobowa delegacja 
z Bychawy pojechała do stolicy aby wziąć 
udział w premierze filmu dokumentalnego 
„Mikrokosmosy”. Alicia Devoux, kamerzystka 
tak o nim powiedziała: „Mozaikowy dokument, 
cierpliwa przygoda w krainie pierogów”.

Nie wszystkie osoby z Bychawy, które przyczyniły się do powstania tego filmu 
mogły (z przyczyn osobistych i służbowych) uczestniczyć w projekcji mającej 
miejsce w kinie Kultura na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Oprócz fil-
mu o Bychawie wyświetlono też trzy inne, również wyprodukowane w Studiu 
Munka.

Przy pełnej po brzegi sali, po projekcji, odbyło się spotkanie z twórcami 
i bohaterami filmów. Reżyserzy opowiadali o okolicznościach powstania swo-
ich „dokumentów”. Był też jeden film fabularny, o bardzo nowatorskiej treści 
z Katarzyną Figurą i Piotrem Cyrwusem w rolach głównych.

Reżyserka filmu „Mikrokosmosy” Dorota Roś opowiedziała jak mło-
dzi ludzie, wówczas jeszcze studenci Łódzkiej Szkoły Filmowej znaleźli się 
w Bychawie. Otóż czytając „Politykę” natrafiła na artykuł, który ją zaintereso-
wał. Dowiedziała się z niego, że Amerykanin Jeff Wiliams astronauta NASA za-
mieścił na swoim profilu w social mediach zdjęcie przedstawiające mozaikę po-
przecinanych miedzami, żyznych pól widzianych z kosmosu. Odkryto, że są to 
pola gminy Bychawa na Lubelszczyźnie. Wystarczyło tylko dotrzeć do Bychawy. 
„To nie było trudne – mówi reżyserka – bo w naszym akademiku, piętro wyżej 
mieszkał kolega z Bychawy Artur Hanaj.” I tak na kilka lat dom państwa Danuty 
i Andrzeja Hanajów stał się drugim domem dla studentów Łódzkiej Filmówki. 

W czasie licznych przyjazdów cierpliwie odkrywali oni Bychawę. Odwiedzali 
z kamerą jej mieszkańców, uczestniczyli we wszystkich ważniejszych wydarze-
niach, poznawali ludzi i urokliwe zakątki. Nakręcili kilometry taśmy. Tak po-
wstał film o Bychawie widzianej ze statku kosmicznego przez amerykańskiego 
kosmonautę. Bychawa – nasz mikrokosmos. Ziemia, ale też i ludzie spoglądają-
cy w górę, nie tylko pod nogi.

Obecni na premierze mieli okazję uczestniczyć w bankiecie i porozmawiać 
ze znanymi polskimi aktorami i reżyserami. Aby promować Bychawę zastępca 
burmistrza Magdalena Kostruba wręczała im gadżety i wydawnictwa związane 
z naszym miastem.

Jadwiga Grzesiak
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Kadra i pracownicy
Pierwszym kierownikiem Łukowskich Zakładów 
Obuwia w Bychawie był Marian Dzidkowski, który zo-
stał tu, wraz z rodziną, oddelegowany z Łukowa. Na 
jego zastępcę mianowano Zygmunta Ceglarskiego, 
którego po kilku latach zastąpił Karol Litwiński. 
W 1972 roku znowu nastąpiły zmiany kadrowe. 
Stanowisko kierownicze objął Wiktor Kazimierski, 
zastępcą został Zenon Błaszczyk, a od 1979 roku 
tę funkcję zaproponowano Marii Sobaszek. Za jej 
kadencji na kierowniczym „stołku” zasiadali ko-
lejno: Jan Banasik i Wojciech Hahaj. Ostatecznie 
w 1992 roku dotychczasowa zastępczyni kierowni-
ka – Maria Sobaszek objęła stanowisko kierownicze, 
które piastowała do zamknięcia i likwidacji zakładu 
w Bychawie, czyli do 1994 roku.

Bychawska „Ciapiarnia” zatrudniała ponad 220 
pracowników z Bychawy i okolic (Bychawka, Tuszów, 
Wola Gałęzowska, Gałęzów, Zdrapy, Leśniczówka, 
Zaraszów, Kosarzew, Olszowiec, Stara Wieś, 
Kiełczewice, Iżyce). Zakład nie dysponował auto-
busem, więc większość pracowników musiała so-
bie zapewnić dojazd np. rowerem czy motorem we 
własnym zakresie. Współczuć należało tym, którzy 
musieli iść piechotą. Jedna z kobiet mieszkających 
w Bychawce wspomina: Pracowałam 30 lat, nawet 
zostałam odznaczona brązowym krzyżem zasługi. 
Początkowo chodziłam do pracy na piechotę, musia-
łam wyjść o godzinie 4.30, żeby zdążyć na 5.45, z ko-
lei po II zmianie wracałam do domu o północy.

Każdy nowo zatrudniony miał zapewnione szkole-
nie na przydzielonym mu stanowisku pracy prowa-
dzone przez mistrzów w swoim fachu, czyli po pro-
stu przyuczenie do zawodu. Brygadziści i instrukto-
rzy mieli obowiązek czuwać nad nowym pracowni-
kiem. Początkowo kadra instruktorska pochodziła 
z zakładu macierzystego z Łukowa. Potem ich obo-
wiązki przejmowali pracownicy miejscowi z nabytym 
w zakładzie doświadczeniem. Przy przyjmowaniu do 
pracy zwracano uwagę na umiejętności, np. szycia na 
maszynie. Pożądane było również fachowe wykształ-
cenie i praktyki, które zapewniała m.in. Zasadnicza 
Szkoła Obuwnicza w Chełmku w okolicach Krakowa. 
Skończyła ją wspomniana już przeze mnie Maria 
Sobaszek. Okres próbny trwał 7 dni, po czym podpi-
sywano umowę o pracę na czas nieokreślony.

Kadra pracownicza dzieliła się na trzy grupy: pra-
cowników umysłowych (kierownictwo, referenci, 
mistrzowie, księgowa), dniówkowych pobierających 
stawki godzinowe (wartownicy, rewidentki, maga-
zynierzy, kontrolerzy jakości, kierowcy, mechanicy, 
elektrycy, brygadziści, instruktorzy) i pracujących 
na akord (szwaczki, lamowaczki, montażyści). Ich 

zarobki zależały nie tylko od ilości wykonanej pracy, 
ale też od jej jakości.

Moja mama była szwaczką, a ojciec kierownikiem 
magazynu. Część papierkowej roboty przynosił do 
domu. Pamiętam, że wtedy rozkładał sprawozdania, 
zestawienia i inne dokumenty na całej powierzchni 
stołu i przez długie godziny liczył, poprawiał i zapeł-
niał równym pismem liczne rubryki. Nie mogliśmy 
wtedy „rozrabiać”, bo podnosił larum i patrzył na nas 
spod brwi groźnym wzrokiem. Siedzieliśmy więc ci-
cho jak trusie pod stołem, czekając niecierpliwie, kie-
dy skończy.

Za dobrą i wydajną pracę otrzymywano premie, 
nagrody okolicznościowe oraz odznaki: złotą, srebr-
ną, brązową wraz z tytułem „Zasłużony Dla Zakładu” 
potwierdzonym oficjalnym pismem (cytuję pismo 
otrzymane przez mojego ojca) w brzmieniu: Za 
ofiarny wkład pracy, długoletni staż w Łukowskich 
Zakładach Obuwia i rozwój produkcji – Konferencja 
Samorządu Robotniczego Uchwałą z dnia 9 czerw-
ca 1975 roku nadaje Obywatelowi Andrzejowi 
Krusińskiemu tytuł „Zasłużony dla Łukowskich 

Zakładów Obuwia” wraz z honorową srebrną odzna-
ką. W późniejszych latach w jego kolekcji znalazła się 
też złota odznaka.

Pracownicy zakładu należeli do Związku 
Zawodowego Pracowników Przemysłu 
Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego, potem 
dodatkowo powstał niezależny związek Solidarność.

Zakład i jego wyposażenie
W opinii pracowników bychawskie zakłady obu-

wia były firmą konkurencyjną dla innych zakładów 
istniejących w naszym mieście. Uważano, że pra-
cownicy „Ciapiarni”, przynajmniej w początkowym 
okresie, zarabiali lepiej niż załoga mleczarni, ce-
gielni, Przełomu czy LZNS. Pierwsze zarobki, rzę-
du 1100-1200 zł, były więcej niż satysfakcjonują-
ce, zapewniały rodzinom godziwe utrzymanie. Do 
tego dochodziły premie i nagrody okolicznościowe. 
Pamiętam, że moja mama otrzymała nagrodę pie-
niężną przy okazji wręczenia jej srebrnej odznaki. 
W piśmie, które znajduje się w prywatnych zbiorach 
rodzinnych, można przeczytać: W związku z nada-
niem Obywatelce (Zofii Krusińskiej) srebrnej odzna-
ki „Zasłużony Dla Łukowskich Zakładów Obuwia” 
przyznaje się nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 
zł. Jednocześnie Dyrekcja i Samorząd Robotniczy 

wyraża podziękowanie za dotychczasowy wkład pra-
cy w rozwój Przedsiębiorstwa.

Warunki pracy w zakładzie były zadowalające, co 
wynikało m.in. z rozmieszczenia stanowisk pracy i do-
brego wyposażenia. Na dolnej kondygnacji znajdowała 
się hala produkcyjna z oddziałem manipulacji, szwalni 
i montażu. Przez środek hali biegła taśma, a przy niej 
po obu stronach rozmieszczono stanowiska pracy. 
Poza tym na tym samym poziomie utworzono maga-
zyn obuwia, magazyn materiałów tekstylnych i tzw. 
magazyn podręczny oraz portiernię i szatnię, w której 
stały szafki (jedna na 2 pracowników). Zakład zapew-
niał swoim robotnikom podstawowe narzędzia pracy 
i fartuchy ochronne: dla pracowników fizycznych – 
szare, drelichowe, dla dozoru – białe, płócienne.

Na górze mieściły się biura dla pracowników umy-
słowych, mała kuchnia z kącikiem socjalnym, świetli-
ca i łazienki. Obok świetlicy funkcjonował sklepik spo-
żywczy ze słodyczami i innymi produktami spożywczy-
mi (bułki, wędlina).

Z czasem Lublin rozbudował zakład, dobudowa-
no oddział manipulacji wyposażony w lepsze, duże 
maszyny, powstały też nowe blaszane magazyny na 
obuwie.

Organizacja pracy
Od momentu powstania zakładu obuwia obowią-

zywał na szwalni i montażu system dwuzmianowy. 
Praca na pierwszej zmianie zaczynała się od godziny 
6.00, a kończyła o 14.00 z trzydziestominutową prze-
rwą na posiłek o godzinie 10.00. Pracownicy drugiej 
zmiany zaczynali pracę o 14.00, posilali się od 18.00, 
a kończyli zmianę o 22.00. Oczywiście taki porządek 
obowiązywał naprzemiennie co drugi tydzień.

Początkowo oddział manipulacji pracował na trzy 
zmiany, ponieważ na zmianie nocnej (5 osób) trzeba 
było przygotować na dzień następny odpowiednią 
ilość spodów z dwoin skórnych wycinanych pojedyn-
czo na małych maszynach, każdy element osobno. 
Kiedy wprowadzono nowocześniejsze maszyny, trze-
cia zmiana nie miała już racji bytu.

Początek i zakończenie pracy oraz przerwy na posi-
łek oznajmiał donośny dźwięk syreny. Utkwił mi w pa-
mięci, bo często zdarzało się, że gdy przychodziłam 
do zakładu do mamy lub po mamę, z niecierpliwością 
czekałam na ten dźwięk koło bramy lub na portierni, 
gdy było zimno. Patrzyłam wtedy, jak z poszczegól-
nych pomieszczeń wyłaniają się roześmiane kobiety, 

tłoczą przy szafkach, chowają ubrania robocze i pod-
dani rutynowej kontroli przeprowadzonej przez re-
widentki i wartowników na portierni, wychodzą na 
zewnątrz.

Najbardziej lubiłam, kiedy mama pracowała na dru-
gą zmianę, bo gdy byliśmy w szkole, mogła spokojnie 
ugotować obiad, który czekał na nas na ciepłej blasze 
węglowej kuchni. Pierwsza zmiana była zdecydowa-
nie gorsza. Mama budziła nas o 5.00 rano, aby wydać 
dyspozycje, co trzeba zrobić w domu do jej powrotu 
i uczesać nas do szkoły, ponieważ miałyśmy długie 
włosy. Na pierwszy ogień szła moja siostra, bo dało 
się ją szybciej dobudzić, ja niestety byłam dużo opor-
niejsza i na tyle nieprzytomna, że wszystko, co prze-
kazywała mama, puszczałam mimo uszu. Jeszcze pół 
biedy, kiedy było ciepło, zima to był dla nas prawdzi-
wy koszmar.

Dalszy ciąg materiału w następnym numerze
Teresa Tracz

(część II)

„Ciapiarni” już nie ma..., pozostał sentyment 
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wanda wasilewska, oddział montażu

zakłady obuwia w bychawie, oddział montażu
łukowskie zakłady obuwia w bychawie, oddział 
szwalni, w centrum p. wińska

zakłady obuwia w bychawie, na zdj. j. banasik, St. Michalska i i. Lipńska – wł. zdjęcia

Skan legitymacji związkowej (wł. zofii krusińskiej)

choinka w domu dziecka w woli gałęzowskiej. na 
zdj. w środku w. kazimierski - kier., M. Sobaszek 
(z albumu M. Sobaszek)

bychawa, l. 70. XX w. w pochodzie 
pierwszomajowym pracownicy łzo, od prawej Fr. 
guz, z. ceglarski, M. dzidkowski - kier., St. kulik – 
właściciel zdj.

złota odznaka zakładu pracy andrzej krusińskize zbiorów M. Sobaszek
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�� Już za dwa miesiące 
ósmoklasiści staną 
przed wyborem 
szkoły, w której będą 
kontynuować naukę 
i rozwijać swoje 
zainteresowania. 
Dlatego dzisiaj, Zespół 
Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego 
w Bychawie wychodzi 
z ciekawą ofertą 
edukacyjną na rok 
szkolny 2022/23.

„Kwiatek” – to klasyczna edukacja licealna, w któ-
rej odnajdą się tzw. „umysły ścisłe”, humaniści, mi-
łośnicy biologii i chemii. Przyszli ekonomiści mogą 

Kwiatek – to Twoje miejsce na Ziemi!
Liceum Ogólnokształcące Rozszerzenia Technikum nr 2

Klasa matematyczno-informatyczna matematyka, informatyka, język angielski
zajęcia dodatkowe: rysunek techniczny

Technikum ekonomiczne
Technik rachunkowości
Technik ekonomista

(rozszerzenia: matematyka, geografia)

Klasa ratownictwa medycznego
biologia, chemia
innowacja pedagogiczna: elementy ratownictwa 
medycznego

Klasa humanistyczna język polski, historia, język angielski
zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie

Klasa mundurowa
(Policja / Straż Graniczna)

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
innowacja pedagogiczna: elementy wiedzy 
o funkcjonowaniu Policji / Straży Granicznej

Klasa ekonomiczna matematyka, geografia, język angielski
zajęcia dodatkowe: elementy ekonomii

Klasa sportowo- turystyczna biologia, geografia, wychowanie fizyczne
zajęcia dodatkowe: zajęcia sportowe

Klasa przygotowania wojskowego biologia, geografia, język angielski
zajęcia innowacyjne: przygotowanie wojskowe

kształcić się zarówno w licealnej klasie ekonomicz-
nej, jak i w technikum, w którym mają do wyboru 
dwie specjalności.

Już od kilku lat w naszej szkole popularnością cie-
szą się klasy mundurowe, przygotowujące do pra-
cy w Policji czy w Straży Granicznej. Szczególnej 
uwadze polecamy również Oddział Przygotowania 
Wojskowego. Patronat nad kształceniem w tym 
profilu sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. 
Specjalistyczne i praktyczne zajęcia będą prowa-
dzone w jednostce wojskowej przez zawodowych 
żołnierzy.

Nowością w naszej ofercie jest klasa sportowo-tu-
rystyczna. Uczniowie do niej uczęszczający będą mo-
gli rozwijać swoje sportowe pasje korzystając z boga-
tej bazy sportowej placówki.

„Kwiatek” – to miła i przyjazna atmosfera na zaję-
ciach. To nauka, tradycja, sukcesy, zabawa, przyjaź-
nie i przygoda. To także wychowanie, kształtowanie 
postaw patriotycznych oraz społecznych.

„Kwiatek’’ – jest blisko Ciebie. Nie musisz szukać 
daleko.

Przyjdź do nas i zostań z nami!

�� Czy postać księdza Antoniego Kwiatkowskiego 
jest wciąż żywa?
Postawiliśmy powyższe pytanie, 
ogłaszając konkurs poświęcony 
patronowi naszej szkoły 
i wielkiemu bychawianinowi. Jego 
uczestnicy odpowiedzieli na nie 
jak najbardziej pozytywnie, czego 
dowodem są przesłane prace 
literackie i plastyczne. Wśród nich 
były wiersze, listy, opowiadania, 
a także malarskie interpretacje 
portretów patrona.

Miło nam ogłosić, że zwyciężczynią w kategorii lite-
rackiej została pani Iwona Furmaga, autorka pięknego 
listu i wiersza adresowanego do bychawskiego kapła-
na. Opowiadanie „Społecznik w sutannie” autorstwa 
Małgorzaty Pruchnickiej zajęło II miejsce, zaś wiersz 
„Kapłan Ludu” Danuty Hanaj – III.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca uczenni-
cy klasy III D Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego. 
Emilia Tanikowska wykonała portret naszego patrona 
farbami akrylowymi. Przedstawiamy niektóre z wyjąt-
kowych prac, jeszcze raz gratulując zwycięzcom.

By nie znikł
Płomień
Ludzkiej pamięci
Wydeptanych ścieżek
Nie pozmieniał los
Byś zrozumiał
Że nic się nie zdarzy
I wspomnień
O Tobie
Nie pogrzebie czas.
By to wszystko
Zostało na zawsze
Gdy iść będziesz
Przed siebie w pośpiechu
I pamiętaj
Że w każdym
Z tych wspomnień
Cząstkę siebie zostawisz
I będziesz.

Iwona Furmaga

�� Biała Szkoła w „Kwiatku”
Po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią 
rankiem 7 marca ruszyliśmy do 
Białki Tatrzańskiej na kolejną 
edycję Białej Szkoły. Nasza  
17-tka składała się z weteranów, 
którzy zasmakowali już „białego 
szaleństwa” jak i „świeżaków”, 
którzy po raz pierwszy mieli 
założyć narty na nogi.

Kilkugodzinna podróż naszym „Titanikiem” minęła 
spokojnie. Dotarliśmy do przyjemnego pensjonatu 
„Dziadkowiec” gdzie przywitał nas pyszny obiadek. 
Czasu na odpoczynek nie było wiele bo zaraz udali-
śmy się do wypożyczalni, gdzie dobrano dla nas od-
powiedni sprzęt. Dla niektórych założenie butów 
było nie lada wyzwaniem. Oczywiście to nie koniec 
atrakcji. Pod czujnym okiem naszych nauczycie-
li: Konrada Maciejczyka i Jarosława Pawłowskiego 
czekała nas pierwsza wieczorna jazda. Część gru-
py wyjechała na szczyt Kotelnicy skąd po solidnej 
rozgrzewce mogła doskonalić swoje umiejętno-
ści. Mniej liczna grupa rozpoczęła swoją narciar-
ską przygodę od „oślej łączki”. Wiemy już, że pług 
nie służy tylko do orania w polu. Wiemy jak nale-
ży wstawać na stoku i co to znaczy kontrolowany 

upadek. W ciągu tych pięciu dni, które minęły bar-
dzo szybko niektórym z nas udało się pokonać na 
nartach nawet 40-50 km dziennie. Wspaniałą re-
generacją była wizyta w Chochołowskich Termach, 
gdzie przez trzy godziny moczyliśmy obolałe mię-
śnie. Dzięki Białej Szkole wiemy jak zachować się na 
stoku i bezpiecznie bawić się na nartach. Wiemy co 
to znaczy dolna i górna narta. Wiemy co to za skręt 
NW i jak wyglądają muldy pod koniec dnia na czer-
wonej trasie. Niektórzy nawet sprawdzili osobiście 
wytrzymałość siatek ochronnych. Dowiedzieliśmy 
się co to jest orczyk i wiemy jak zrobić piruety na 
nartach. Mówiąc w skrócie: zabawa była świetna 
i mamy nadzieję, że naszym nauczycielom wystar-
czy cierpliwości, by zorganizować za rok kolejną 
edycję tej wspaniałej formy nauki.

Uczestnicy

Dzień Otwarty 
w Kwiatku

Dyrekcja oraz Samorząd Uczniowski
ZS im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 

w Bychawie
zapraszają uczniów klas VIII na

Dzień Otwarty Szkoły
25 kwietnia 2022 r.

Program:
9.00-9.10 – Powitanie (Sala Gimnastyczna)
9.10-13.00:
�» Zwiedzanie szkoły
�» Pokazy przedmiotowe
�» Prezentacje klas
�» Pokazy klas mundurowych
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szkoły szkoły

�� CANTARE 2022
22 marca 2022 r. w Szkole 
Podstawowej im. Polski 
Niepodległej w Bychawie odbył 
się szkolny konkurs piosenki – 
„Cantare”. Uczestniczyło w nim 
16 wykonawców z klas 4-7.

Uczniów oceniało jury w składzie:
przewodniczący – p. Anna Karp – studentka szkół 

muzycznych: Jazz i muzyka estradowa, Jazz i Muzyka 
Estradowa Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie; 
Muzykoterapia, Akademia Muzyczna im. Grażyny 
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; instruktor w szkole 
muzycznej Rytm i Melodia w Lublinie oraz Centrum 
Kultury i Promocji w Piotrowicach

członkowie:
Agnieszka Krzysztoń (przedstawiciel SU),
Alicja Jaros i Oliwia Kmieć – chórzystki.
Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców komisja 

nagrodziła następujące osoby:

Kategoria I (klasy 4-5):
I miejsce: Daria Sak (5c)
II miejsce: Stanisław Mituła (5b)
III miejsce (ex aequo): Zuzanna Frączek (4a) 

i Alicja Murak (4a)
Wyróżnienie I stopnia: Natalia Syroka (4a), 

Magdalena Leonowicz (5c)
Wyróżnienie II stopnia: Laura Wójcik (5b)
Wyróżnienie III stopnia: Anna Makuch (4c), 

Natalia Tudruj-Pruś (4a)

Kategoria II (klasy6-7):
I miejsce: Maja Dworak (6b)
II miejsce: Zuzanna Błasik (7b)
III miejsce (ex aequo): Maja Dziadosz (7a) i Maja 

Regmunt (7a).
Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców na-

szej placówki oraz dla Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego za ufundowanie upominków dla 
wszystkich wokalistów.

Organizator – Krzysztof Mendykowski
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�� Uczniowie z II c w niezwykłym ogrodzie
Z okazji Pierwszego Dnia 
Wiosny uczniowie klasy II c ze 
Szkoły Podstawowej im. Polski 
Niepodległej w Bychawie 
wyruszyli do ogrodu państwa 
Ewy Eliasz i Krzysztofa Luterka – 
laureatów I miejsca w konkursie 
„Piękne Miasto i Gmina 2019” 
oraz III miejsca w konkursie 
„Najpiękniejsza Posesja Powiatu 
Lubelskiego” – na poszukiwanie 
wiosny.

Mocno wytężali oczy, uszy i nosy... Na efekty nie 
musieli długo czekać, bardzo szybko zobaczyli wio-
snę w postaci przepięknych różnokolorowych kro-
kusów, przebiśniegów, irysów żyłkowanych – na 
rabatkach i trawnikach, w nabrzmiałych pąkach na 
gałązkach drzew i krzewów, w śpiewie ptaków, po-
wiewie wiosennego wiatru, promieniach słońca i… 
w kolorowym „oczku wodnym”! Pani Ewa powiedzia-
ła uczniom, że ogród to efekt ponad dziesięcioletniej 
pracy z roślinami! Wszystko zaczęło się od uformo-
wania terenu i zagospodarowania powierzchni za 

budynkiem mieszkalnym. Zachowując stare – stu-
letnie – jabłonie, uformowała i przycinała drzewa 
tak, aby wkomponować nowe rośliny, tworząc od-
powiednią harmonię. Po ogrodzie można swobodnie 
się poruszać – co docenili drugoklasiści i beztrosko 
bawili się m.in. „w chowanego”, czy „w ganianego”. 
W tym niezwykłym ogrodzie nagrywała także swój 
program „Rok w ogrodzie” ekipa TVP oraz „Nowa 
Maja w Ogrodzie”.

Uczniom bardzo podobał się pobyt w tym niezwy-
kłym ogrodzie. Podczas zwiedzania uzyskali wiedzę 
na temat różnorodności i bogactwa „oznaków wio-
sny”. Wycieczka ta udowodniła, że mimo dostępno-
ści różnych środków audiowizualnych, bezpośredni 
kontakt z przyrodą i roślinami jest najlepszym sposo-
bem przekazywania wiedzy nie tylko przyrodniczej.

Serdecznie dziękujemy Pani Ewie za miłe spotka-
nie i poświęcony czas.

wych. Dorota Drążek

��Wyniki konkursu 
recytatorskiego

Konkurs Recytatorski Twórczości 
Kajetana Koźmiana organizo-
wany przez Szkołę Podstawową 
w Bychawce objęty Patronatem 
Honorowym Burmistrza Bychawy to 
kolejne działanie zrealizowane w ra-
mach obchodów „Roku Patrona” 
w związku z przypadającą w bieżą-
cym roku szkolnym 250-tą rocznicą 
urodzin Kajetana Koźmiana.

7 marca 2022 roku w naszej szkole 
odbyło się rozstrzygnięcie nadesła-
nych przez recytatorów prezentacji. 
Konkurs był zorganizowany w formie 
zdalnej.

Jury w składzie: p. Jadwiga 
Grzesiak i p. Ewa Nieściór po wy-
słuchaniu recytatorów postanowiło 
nagrodzić:
�» Marię Bartnik – ucz. kl. VII za 

recytację fragmentu poematu 
K. Koźmiana pt. „Ziemiaństwo 
polskie”,
�» Annę Dojutrek – ucz. kl. VII 

za interpretację wiersza C. K. 
Norwida pt. „Moja piosnka II”,
�» Malwinę Krasucką – ucz. kl. VII 

za wykonanie bajki K. Koźmiana 
pt. „Mrówki, chrząszcz i kogut”,

�» Jakuba Mokijewskiego – ucz. 
kl. VII za prezentację utworu 
K. Koźmian pt. „Do kochanki”,
�» Oliwię Sopoćko – ucz. kl. VIII 

za recytację fragmentu 
„Ziemiaństwa polskiego”.

Ponadto z grona recytatorów, któ-
rzy prezentowali utwory Kajetana 
Koźmiana wybrano najlepszą inter-
pretację jego twórczości. Nagroda ta 
przypadła Malwinie Krasuckiej.

Wyróżnienie w konkursie 
otrzymała Kinga Dojutrek – ucz. 
kl. VIII za prezentację fragmentu 
„Ziemiaństwo polskie”.

Podziękowanie za udział w kon-
kursie kierujemy do Marii Dojutrek – 
ucz. kl. VII, Dawida Greli – ucz. kl. VII, 
Mateusza Lisa – ucz. kl. VII i Jakuba 
Sopoćki – ucz. kl. V.

Wszystkim recytatorom dzię-
kujemy za trud przygotowania się 
do tego konkursu, a nagrodzonym 
gratulujemy udanych występów, 
tym bardziej, że utwory Kajetana 
Koźmiana są trudne do opanowania 
pamięciowego i interpretacji!

Anna Bartnik

277 500 zł – tyle otrzymała Gmina Bychawa 
w ramach rządowego programu „Laboratoria 
Przyszłości”. Głównym celem programu jest stwo-
rzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia dla 
uczniów będą prowadzone w sposób interesujący, 
angażujący oraz sprzyjający odkrywaniu ich talen-
tów i rozwijaniu zainteresowań. Środki finansowe 
zostały przyznane poszczególnym szkołom w zależ-
ności od liczby uczniów.

Za otrzymane wsparcie finansowe dla szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa 
zostało zakupione wyposażenie techniczne nie-
zbędne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 
manualnych, technicznych, samodzielnego i kry-
tycznego myślenia, zdolności myślenia matema-
tycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przy-
rodniczych, stosowania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej 
i dobrej organizacji.

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej 
w Bychawie zakupiła: drukarki 3D z akcesoriami, 
laptop do drukarki 3D, filamenty, skaner 3D, dłu-
gopisy 3D, okulary do wirtualnej rzeczywistości, 
drony, roboty edukacyjne, aparat fotograficzny, 
mikrofony, sprzęt nagłaśniający, zestawy klocków 
LEGO, zestawy klocków mini-konstrukcyjnych, 

wyposażenie pracowni 3D, robotyki i mikroelek-
troniki (w tym meble: szafy, stoły), urządzenia i ma-
teriały do obróbki drewna i metalu (np. wiertarko-
-wkrętarka, piła kątowa, wyrzynarka, mierniki prą-
du, imadło ślusarskie z kowadłem) – na łączną kwo-
tę 157 500 zł.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej zakupiła: drukarkę 3D z akcesoriami, 

laptop do drukarki 3D, filament, zesta-
wy klocków konstrukcyjnych, zestawy 
klocków LEGO, roboty edukacyjne, mi-
krokontrolery, lutownicę z akcesoriami, 
aparat fotograficzny z funkcją kamery 
i akcesoriami, statyw do aparatu i ka-
mery, oświetlenie studyjne, mikrofony, 
okulary do wirtualnej rzeczywistości – 
na łączną kwotę 60 000 zł.

Szkoła Podstawowa im. Kajetana 
Koźmiana w Bychawce zakupiła: drukar-
kę 3D z akcesoriami, laptop do drukar-
ki 3D, filamenty, zestawy klocków kon-
strukcyjnych, zestawy klocków LEGO, 
roboty edukacyjne, mikrokontrolery, 
lutownicę z akcesoriami, aparat foto-
graficzny z funkcją kamery i akcesoria-
mi, statyw foto-video, mikrofony – na 
łączną kwotę 30 000 zł.

Szkoła Podstawowa im. Franciszka 
Lebiedy w Starej Wsi Drugiej zakupiła: 
drukarkę 3D z akcesoriami, laptop do 
drukarki 3D, filamenty, zestawy kloc-
ków konstrukcyjnych, zestawy klocków 
LEGO, roboty edukacyjne, mikrokon-
trolery, lutownicę z akcesoriami, aparat 
fotograficzny z funkcją kamery i akce-
soriami, statyw foto-video, mikrofony 
– na łączną kwotę 30 000 zł.

„Laboratoria Przyszłości” to ini-
cjatywa edukacyjna realizowana 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
we współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Program finansowany jest z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.

Laboratoria Przyszłości w bychawskich szkołach
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Sp w Starej wsi drugiej

Sp w woli gałęzowskiej

Sp w bychawce drugiej-kolonii
Sp w bychawie

https://www.facebook.com/jazz.umcs/
https://www.facebook.com/jazz.umcs/
https://www.facebook.com/BychawskieTowarzystwoRegionalne/?__cft__%5B0%5D=AZVOU6ff8d2lPST6IeY4Egdrtk7oO6u3q6GL1Znb1nn-IagoIuVhcFf5IhenfJBrKgmRkxJSpqOxyQDafmlrSaCeSHdc4SsuRlSdZ_mPoUn7zZw9an_DCAGyfR_gP4FFQ5jLIt3GzO62xqx42lRWWqDY&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/BychawskieTowarzystwoRegionalne/?__cft__%5B0%5D=AZVOU6ff8d2lPST6IeY4Egdrtk7oO6u3q6GL1Znb1nn-IagoIuVhcFf5IhenfJBrKgmRkxJSpqOxyQDafmlrSaCeSHdc4SsuRlSdZ_mPoUn7zZw9an_DCAGyfR_gP4FFQ5jLIt3GzO62xqx42lRWWqDY&__tn__=-UC%2CP-R


Gmina 
Bychawa

łucja Frączek zuzanna Maziarz wiktoria Szyszkowska Sebastian Migryt Sebastian kasperek 

patryk korba oliwier Szewczyk nikola nieściór natalia korba natalia Frączek 

Milena poleszak Martyna Siwaszek Martyna kusa Maria powęzka Luiza zielonka 

Laura wójcik kuba Skwarzyńskiklaudia Sapuła  klaudia korpysa kinga Mikuła 

kamil Makuła julia łukomska julia bielak jakub kusy izabela konefał 

igor rudzik Franciszek Szydłowski Emilia Florek dawid Florek dawid bartyzel 

damian kaznowski bartłomiej dziadosz bartek Stępniak anna Filewicz anielka kuna 

amelka ziętek amelia głąb aleksandra bąk aleksander wilk alan kubik 

Prace wyróżnione w XXX edycji konkursu plastycznego 
na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa 

wiELkanoc 2022
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