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�� Nowy rok, nowe wyzwania

Radni uchwalili budżet na 2023 rok. 
Stawiamy w nim na rozwój inwesty-
cji, edukacji i wsparcie dla seniorów. Li-
czymy na dalszy szybki rozwój naszego 
małego centrum świata.

Najważniejsze inwestycje 2023 roku:
�» „Rozwój układu komunikacyj-
nego w gminie Bychawa po-
przez przebudowę dróg wiejskich” 
w miejscowościach Bychawka 
Druga-Kolonia (droga nr 107236L 
oraz 107237L), Osowa (droga 
nr 107236L), Leśniczówka (droga 
nr 107208L), Osowa-Kolonia (dro-
ga nr 107233L), Olszowiec-Kolonia 
(droga nr 107232L), Gałęzów (dro-
ga nr 107227L), Łęczyca (droga 
nr 107142L), Stara Wieś Druga (droga 
107218L). Łącznie powstanie ponad 
6 km dróg asfaltowych!
�» „Rozwój układu komunikacyjnego 
w mieście Bychawa” to budowa no-
wego, jakże potrzebnego w naszym 
mieście, dworca komunikacji publicz-
nej oraz stworzenie blisko 100 (!) 

nowych miejsc parkingowych. 
Ponadto przebudowana zostanie 
ul. Księdza Dominika Maja.
Dzięki pomocy finansowej przeka-

zanej przez Gminę Bychawa Powia-
towi Lubelskiemu zrealizowany zo-
stanie III etap zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2278L Osmolice-
-Bychawka-Bychawa w miejscowości 
Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga 
w zakresie wykonania chodnika”.

W ramach dotacji celowej, przeka-
zanej z budżetu gminy, wyremon-
towany ma zostać hol w budynku 
Bychawskiego Centrum Kultury, a tak-
że zapewniony wkład do projektu „Li-
terackie Spa Modernizacja Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Bychawie”.

Rok 2023 ma być pierwszym, w któ-
rym w gminie Bychawa zafunkcjonu-
je żłobek, a dzieci z Samorządowe-
go Przedszkola zyskają nowe, piękne 
sale lekcyjne. Zadanie to, rozpoczęte 
w ubiegłym roku, jest niezwykle wy-
czekiwane przez naszych mieszkańców.

Z zajęć edukacyjnych będą mogli sko-
rzystać również seniorzy. Dzięki środ-
kom przekazanym przez gminę, w na-
szym mieście nadal funkcjonował bę-
dzie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pla-
nujemy również realizację Programu 
osłonowego „Korpus Wsparcia dla se-
niorów”. Dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym najbardziej potrzebują-

ce osoby otrzymają opaski bezpieczeń-
stwa.

Park miejski położony przy ul. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego zmieni swe 
oblicze. Nowa architektura, nowa ro-
ślinność i nowe możliwości odpoczyn-
ku dla mieszkańców. Niezmienne pozo-
staną tylko stare drzewa, które w upal-
ne dni dają tak przyjemny chłód. Park 
zachowa swój „zielony” charakter, a my 
unikniemy tworzenia betonowego pla-
cu w centrum miasta.

Mieszkańcy ul. Mikołaja Pileckiego 
będą mogli korzystać z nowo wybudo-
wanej kanalizacji sanitarnej.

Jak widzicie pracowity rok przed 
nami! Już dziś prosimy mieszkańców 
o wyrozumiałość i cierpliwość. Pamię-
tajcie, że utrudnienia związane z budo-
wą drogi będą chwilowe, a komfort ży-
cia, a przede wszystkim nasze bezpie-
czeństwo są o wiele więcej warte!

Burmistrz Bychawy Janusz Urban

�� Blisko 9 milionów złotych na remont drogi powiatowej  
Bychawa – Olszowiec – Romanów

Gmina Bychawa podpisała umowę z Sa-
morządem Województwa Lubelskiego 
na realizację przebudowy drogi powia-
towej z Bychawy przez Olszowiec do 
Romanowa (a dokładnie: drogi powia-
towej nr 2284L od ul. Adama Mickiewi-
cza w Bychawie do Olszowca oraz dro-
gi nr 2285L od Olszowca przez Roma-
nów do granicy z Gminą Krzczonów). 
Dzięki pozyskanemu dofinansowa-
niu z funduszy unijnych w wysokości 
3 446 648,00 złotych, przy współfinan-
sowaniu Powiatu Lubelskiego, przebu-
dowane zostanie w sumie 4 371 metrów 
bieżących nawierzchni za łączną kwotę 
8 755 238 złotych.

Modernizacja drogi wpłynie na po-
prawę warunków życia mieszkańców 
– m.in. dostęp do usług publicznych 
i miejsc pracy – oraz podniesie atrakcyj-
ność i inwestycyjną tego terenu.

Realizacja przedsięwzięcia planowa-
na jest w latach 2023-2024.

Zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg 
powiatowych nr 2284L od km 0+794 do 
km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 
do km 2+302 o przebiegu Bychawa – 
Romanów” dla operacji typu „Budo-
wa lub modernizacja dróg lokalnych” 
w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odno-
wa wsi na obszarach wiejskich”, obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał opracowany przez 
Urząd Miejski w Bychawie 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

Bychawa
olszowiec

romanÓw
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�� 27 listopada 2022 roku 
minęło 4 lata od objęcia 
przez pana stanowiska 
prezesa Bychawskiego 
przedsiębiorstwa 
komunalnego. co na 
przestrzeni tych kilku lat 
udało się zrealizować?

Moim zdaniem bardzo wyraźnie po-
prawił się potencjał techniczny przed-
siębiorstwa. Przed czterema laty sta-
nęliśmy przed koniecznością wyco-
fania wyeksploatowanych pojazdów 
i zastąpienia ich nowymi lub używa-
nymi, ale w dobrym stanie technicz-
nym. Zostały zakupione między in-
nymi: dwie śmieciarki o pojemno-
ści 22 m3 każda, śmieciarka o pojem-
ności 7 m3 tzw. satelitarna (do pracy 
w trudnym terenie), samochód – ha-
kowiec do transportu kontenerów, 
samochód asenizacyjny ze zbiorni-
kiem o pojemności beczki 17 m3, dwa 
ciągniki komunalne o mocy 49 KM 
i 24 KM, dwa samochody dostawcze 
tzw. brygadówki, koparko-ładowar-
ka i minikoparka. Zakupy te sfinan-
sowano ze środków własnych przed-
siębiorstwa, w ramach leasingu ope-
racyjnego oraz dofinansowania z bu-
dżetu Gminy Bychawa w wysokości 
100 tysięcy złotych. Łączna wartość 
zakupionych i wyleasingowanych 
środków transportu przekracza 2 mi-
liony złotych.

Niemniej konieczne było 
doposażenie w sprzęt specjalistycz-
ny. Zakupione zostały między inny-
mi: zgrzewarka doczołowa do rur PE, 
urządzenie do udrażniania kanalizacji, 
dwie zamiatarki ciągnikowe, rębak do 
gałęzi, dwie kosiarki ciągnikowe, ko-
siarka samojezdna – o łącznej wartości 
ponad 200 tysięcy złotych.

Udało się zrealizować kilka bar-
dzo ważnych, niezbędnych inwe-
stycji. Najbardziej kosztowna była 
„Modernizacja Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Bychawie”. Zadanie zostało zakoń-
czone w 2022 roku, a łączny koszt wy-

niósł ponad 1 milion złotych. Zada-
nie zostanie sfinansowane ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (47,79% 
kosztów kwalifikowanych w formie 
dotacji, 50,00% kosztów kwalifikowa-
nych w formie pożyczki na preferen-
cyjnych warunkach).

Na początku tego roku zakończo-
no „Budowę instalacji fotowoltaicz-
nych na ujęciach wody i oczyszczalni 
ścieków na potrzeby BPK Sp. z o.o.”. 
Łączna moc wybudowanych 5 in-
stalacji wynosi 191,475 kW. Inwe-
stycja kosztowała ponad 600 tysię-
cy złotych (netto) i jest dofinansowa-
na kwotą ponad 250 tysięcy złotych 
z Lubelskiej Agencji Wspierania Przed-
siębiorczości.

Kolejne, ważne inwestycje zrealizo-
wane w ciągu minionych 4 lat to mo-
dernizacje ujęć wody w Zaraszowie 
i Gałęzowie-Kolonii Drugiej oraz wy-
konanie pompowni sieciowej w Woli 
Dużej-Kolonii. Przestarzałe i awaryj-
ne urządzenia zostały zastąpione no-
woczesnymi zestawami pompowy-
mi z systemem zdalnego monitorin-
gu, co pozwala na szybkie reagowanie 
na różnego rodzaju sytuacje awaryjne. 
Wybudowana pompownia rozwią-
zała problemy z zasilaniem w wodę 
miejscowości Osowa, Osowa-Kolonia 
i Olszowiec. Koszt tych zadań wyniósł 
prawie 900 tysięcy złotych, z czego 
750 tysięcy złotych zostało sfinanso-
wane z budżetu Gminy Bychawa.

W 2020 roku wykonano częściową 
modernizację oczyszczalni ścieków, 
polegającą na montażu nowoczesne-

Rozmowa z Pawłem Pikulą – prezesem BPK

go agregatu prądotwórczego i systemu 
automatycznej kontroli napływu ście-
ków oraz wymianie systemu czujni-
ków monitorujących proces oczyszcza-
nia. Zadanie o wartości prawie 300 ty-
sięcy złotych sfinansowano pożycz-
ką z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie.
�� Co uważa Pan za największy 
sukces?

Według mnie za sukces można uznać 
realizację dwóch wcześniej wymienio-
nych inwestycji, czyli modernizację 
PSZOK i budowę instalacji fotowolta-
icznych. Cieszą pozyskane środki ze-
wnętrzne w wysokości blisko 1 milio-
na złotych. W przypadku fotowoltaiki 
bardzo istotne są oszczędności kosz-
tów coraz droższej energii elektrycznej, 
które według szacunków powinny wy-
nieść 150 tysięcy złotych rocznie.

W wymiarze nieinwestycyjnym, 
może nie sukces, ale istotny po-
stęp widzę w jakości naszych usług. 
Doposażenie przedsiębiorstwa w no-
woczesny sprzęt pozwala nam posze-
rzyć ofertę i poprawić skuteczność na-
szego działania. Wprowadziliśmy rów-
nież szereg udogodnień dla interesan-
tów, np. system powiadamiania sms, 
możliwość płatności kartą bankową 
w kasie, usługę wykonania przyłącza 
w wygodnej dla klienta formie „zapro-
jektuj i wybuduj”. Zdajemy sobie spra-
wę, że mamy w tym obszarze jeszcze 
wiele do zrobienia. Wprowadzenie ko-
lejnych usprawnień, takich jak plano-
wany w przyszłości zdalny odczyt wo-
domierzy, wymaga czasu i dużych na-
kładów finansowych. Póki co nasze 
niedoskonałości organizacyjne stara-
my się nadrobić zwykłą ludzką życzli-
wością i liczymy na wyrozumiałość na-
szych klientów.
��Były jakieś trudne momenty, 
decyzje?

Na pewno taką trudną sytuacją była 
epidemia Covid-19. W okresie dużego 
zagrożenia epidemicznego konieczne 
było zapewnienie ciągłości świadcze-
nia niezbędnych usług. Jestem pełen 
uznania dla pracowników, że w tych 
niezwykle trudnych warunkach wyka-
zali się bardzo odpowiedzialną posta-
wą. Niestety bardzo smutnym dla nas 
wspomnieniem tego czasu jest to, że na 
skutek zakażenia koronawirusem, je-
den z naszych kolegów odszedł od nas 
na zawsze.

Kolejnym trudnym momentem dla 
przedsiębiorstwa – jak i dla nas wszyst-
kich – był wybuch wojny na Ukrainie, 
a przez to galopujący wzrost inflacji 
przekładający się na ceny paliw, ma-
teriałów i usług oraz energii elektrycz-
nej. Tak niespodziewany wzrost kosz-
tów spowodował konieczność ograni-
czenia wydatków na zaplanowane za-
dania remontowo-inwestycyjne.
�� Co znajduje się na liście kolej-
nych planów inwestycyjnych?

Nasze plany inwestycyjne są przygoto-
wywane po analizie potrzeb i możliwo-
ści pozyskania środków zewnętrznych.

W tym roku planujemy składanie 
aplikacji w konkursie i bardzo liczy-
my na pozyskanie dofinansowania na 
termomodernizację naszej siedziby 
przy ul. Macieja Rataja 6.

Naszym zamiarem jest też instalacja 
zdalnego systemu odczytu wodomie-
rzy. Jest to bardzo potrzebnym i ko-
rzystnym rozwiązaniem – zarówno dla 
nas, jak i naszych klientów. Wdrożenie 
tego systemu jest jednak bardzo kosz-
towne – realizację projektu warunkuje 
pozyskanie dofinansowania.

Kolejne planowane inwestycje to mo-
dernizacja ujęcia wody w Bychawie, 
kompleksowa modernizacja oczysz-
czalni ścieków, budowa przepompowni 
sieciowej w Starej Wsi i budowa hali 
magazynowo-garażowej przy ul. Anto-
niego Budnego w Bychawie. Na te za-
dania mamy przygotowane projekty 
techniczne. Zakres i termin ich realizacji 
uzależniony jest również od pozyskania 
środków zewnętrznych.

rozmawiała Sylwia Paćkowska

instalacja fotowoltaiczna – ujęcie wody 
w zaraszowie-kolonii

nowa infrastruktura techniczna w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Bychawie

SAMORZĄD 
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instalacja fotowoltaiczna – Bychawskie 
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instalacja fotowoltaiczna –  ujęcie wody 
w Gałęzowie-kolonii drugiej

nowy generator uruchamiany automatycznie 
w przypadku zaniku energii sieciowej – oczyszczalnia 
ścieków w Bychawie

instalacja fotowoltaiczna – oczyszczalnia ścieków 
w Bychawie
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�� Od 3 stycznia 2023 roku uległ zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze”
Główna zmiana programu „Czyste Po-
wietrze” polega na podwyższeniu pro-
gów dochodowych. Oznacza to, że jesz-
cze więcej osób będzie mogło sko-
rzystać ze wsparcia. Dofinansowanie 
mogą otrzymać osoby fizyczne będące 
właścicielem/współwłaścicielem bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budynku jednoro-
dzinnym lokalu mieszkalnego z wyod-
rębnioną księgą wieczystą. Ze wsparcia 
skorzystać mogą osoby, których:
�» dochód roczny nie przekracza kwo-
ty 135 000 zł – w ramach Części 1) 
Programu,
�» przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka jej gospodarstwa 
domowego wskazany w zaświad-
czeniu wydawanym przez wójta/
burmistrza nie przekracza kwoty 
1 894 zł w gospodarstwie wielooso-
bowym, 2 651 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym – w ramach Części 
2) Programu,
�» przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka jej gospodarstwa 
domowego wskazany w zaświad-
czeniu wydawanym przez wójta/

burmistrza nie przekracza kwoty 
1 090 zł w gospodarstwie wielooso-
bowym, 1 526 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym lub ma ustalone 
prawo do otrzymywania: zasiłku 
stałego, zasiłku okresowego, zasiłku 
rodzinnego lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego – w ramach Części 3) 
Programu.
W ramach zmiany Programu podnie-

siono maksymalne kwoty dotacji dla 
poszczególnych materiałów i urządzeń 
finansowanych z Programu oraz mak-
symalne kwoty dotacji dla poszczegól-
nych rodzajów przedsięwzięć.

W związku z powyższym maksymal-
na wysokość dotacji może wynieść:
�» dla Beneficjentów uprawnionych 
do podstawowego poziomu dofi-
nansowania – do 66 000 zł (Część 1 
Programu);
�» dla Beneficjentów uprawnionych 
do podwyższonego poziomu dofi-
nansowania – do 99 000 zł (Część 2 
Programu);
�» dla Beneficjentów uprawnio-
nych do najwyższego poziomu 

dofinansowania – do 135 000 zł 
(Część 3 Programu).
Ostateczna wartość dotacji ustalana 

jest na podstawie rodzaju i zakresu re-
alizowanego przedsięwzięcia oraz wy-
datków poniesionych przez Beneficjen-
tów.

Przedsięwzięcia realizowane w ra-
mach Programu nie dotyczą budynków 
wielorodzinnych oraz budynków no-
wobudowanych.

Dofinansowanie obejmuje wymianę 
starych i nieefektywnych źródeł cie-
pła na paliwo stałe na nowoczesne źró-
dła ciepła spełniające najwyższe nor-
my oraz przeprowadzenie niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotację można otrzymać m.in. na: 
docieplenie przegród budynku, zakup 
i wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, montaż lub modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, zakup i montaż mikroin-
stalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji 
mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, 
a także dokumentację projektową, au-
dyt energetyczny.

�� Mieszkańcy gminy Bychawa korzystają 
z przydomowych oczyszczalni ścieków

Wysoki komfort użytkowania, niż-
sze rachunki za wywóz nieczystości – 
to tylko niektóre z zalet korzystania 
z „przydomówek”.

Od listopada 2022 roku mieszkań-
cy gminy Bychawa eksploatują urzą-
dzenia wybudowane w ramach pro-
jektu „Czyste środowisko dzięki bu-
dowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków w gminie Bychawa”, na któ-
rego realizację Gmina Bychawa pozy-
skała dofinansowanie w wysokości 
499 816,00 złotych.

W ramach zadania wykonano 43 
przydomowe oczyszczalnie ścieków 
w miejscowościach: Bychawka Druga, 
Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka 
Pierwsza, Bychawka Trzecia, 
Gałęzów, Kosarzew Dolny-Kolonia, 
Leśniczówka, Olszowiec, Stara Wieś 
Trzecia, Urszulin, Wola Duża, Wola 
Gałęzowska, Zaraszów i Zdrapy.

Zakres operacji obejmował wyko-
nanie dokumentacji projektowej wraz 

z pozyskaniem niezbędnych pozwo-
leń, montaż urządzeń i ich rozruch. 
Cieszymy się, że mieszkańcy zechcie-
li wziąć udział w realizacji projektu, 
który pomaga nam w dbaniu o dobry 
stan środowiska naturalnego.

Projekt „Czyste środowisko dzięki 
budowie przydomowych oczyszczalni 
ścieków w gminie Bychawa” zreali-
zowano w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, poddziałanie „Wsparcie inwe-
stycji w tworzenie, ulepszanie i roz-
wijanie podstawowych usług lokal-
nych dla ludności wiejskiej, w tym 
rekreacji, kultury i powiązanej infra-
struktury”, działanie „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”.

��Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w roku 2023
Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozpoczęcia 
inwestycji Rok 

zakończenia
Plan wydatków 

w zł

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr2284L Bychawa (ul. Mickiewicza) Olszowiec - Piotrków Kolonia i Nr2285L Olszowiec–
Romanów–Piotrków Kolonia - droga przejęta w zarząd 2023-2023 1 543 482,00

„Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich”: 
 1) przebudowa drogi gminnej Nr 107236 L w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, 2) przebudowa drogi gminnej 
Nr 107237 L w miejscowości Bychawka Druga - Kolonia, 3) przebudowa drogi gminnej Nr 107236 L w miejscowości Osowa, 
4) przebudowa drogi gminnej Nr 107208 L w miejscowości Leśniczówka, 5) przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Osowa-Kolonia, 6) przebudowa drogi gminnej Nr 107232 L w miejscowości Olszowiec-Kolonia, 7) przebudowa drogi gminnej 
Nr 107227 L w miejscowości Gałęzów, 8) przebudowa drogi gminnej Nr 107142 L w miejscowości Łęczyca, 9) przebudowa 
drogi gminnej Nr 107218 L w miejscowości Stara Wieś Druga. (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych - 5.286.500 zł)”

2023-2023 5 634 852,00

„Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca 
komunikacji publicznej oraz oświetlenia drogowego”: przebudowa drogi gminnej ul. ks. D. Maja w Bychawie z dojazdem, 
oświetleniem drogowym wraz z budową parkingu. (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych - 1.692.450 zł)

2023-2023 1 996 270,00

Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107204L - ul. M. Dąbrowskiej w Bychawie - opracowanie dokumentacji 2022-2023 261 744,00
Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów dokumentacja projektowa 2022-2023 34 000,00
„Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca 
komunikacji publicznej oraz oświetlenia drogowego”: budowa dworca komunikacji publicznej przy ul. Piłsudskiego 
w Bychawie (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 807.500 zł)

2023-2023 960 120,00

Termomodernizacja budynku OSP w m. Gałęzów Kolonia Druga 2023-2023 20 000,00
Rozbudowa przedszkola wraz z budową żłobka w Bychawie (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych - 4.999.700 zł) 2023-2023 7 427 232,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcze” w Bychawie etap IX - ul. Podzamcze, Pileckiego i część ul. 11-go 
Listopada 2022-2023 1 619 979,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Zadębie w Bychawie w Bychawie 2023-2023 150 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Reymonta w Bychawie - wykonanie dokumentacji, w tym 
środki za opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 8.525 zł. 2023-2023 246 000,00

Modernizacja i urządzenie parku przy ul. Piłsudskiego w Bychawie drugi etap. 2023-2023 265 000,00
Zabezpieczenie budowli zalewu (zbiornika) Podzamcze w Bychawie 2023-2023 100 000,00
Rozbudowa i modernizacja boiska na stadionie 2022-2023 322 200,00

RAZEM 20 580 879,00

�� 185 tysięcy zł na 
działania sportowe 
w 2023 roku

W sumie 185 tysięcy złotych trafi 
już niebawem do organizacji sporto-
wych działających na terenie gminy 
Bychawa.

160 tysięcy złotych otrzyma 
Bychawski Ludowy Klub Sportowy 
Granit na organizację szkoleń i zawo-
dów sportowych w piłce nożnej i siat-
kowej.

25 tysięcy złotych trafi do Uczniow-
skiego Klubu Pływackiego Bychawa 
na organizację szkoleń i zawodów 
sportowych w pływaniu.

BLKS Granit i UKP Bychawa reali-
zację zadań rozpoczęli od 20 lutego 
2023 roku.

Wszystko to może być zrealizowa-
ne dzięki środkom z budżetu Gminy 
Bychawa w ramach realizacji zadań 
pożytku publicznego z zakresu wspie-
rania i upowszechniania kultury fizycz-
nej.

Dotacje celowe
Nazwa instytucji Kwota 

dotacji (Plan) Przeznaczenie dotacji

Powiat Lubelski 293 598,00

Pomoc finansowa na zadanie „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 2278L Osmolice-
Bychawka-Bychawa w m. Bychawka 
Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie 
wykonania chodnika”- Etap III.

Powiat Lubelski 70 000,00
Pomoc finansowa na organizację 
świadczenia usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego na terenie gminy 
Bychawa

Celowy Związek Gmin 
PROEKOB 18 000,00 Składka członkowska

Związek Gmin 
Lubelszczyzny 4 500,00 Składka członkowska

Bychawskie Centrum 
Kultury w Bychawie 32 000,00 Dotacja celowa na utrzymanie obiektu 

stadionu.

Bychawskie Centrum 
Kultury w Bychawie 300 000,00

Dotacja celowa na modernizację 
Bychawskiego Centrum Kultury w Bychawie 
- pomieszczenia holu i wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej.

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bychawie 351 500,00

Dotacja celowa na udział własny w zadaniu 
„Literackie SPA Modernizacja Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie”. Zadanie 
dofinansowane z Instytutu Książki.

Razem dotacje celowe 1 069 598,00

Dotacje podmiotowe
Nazwa instytucji Kwota dotacji 

(plan)
Niepubliczne przedszkole w Bychawie „Akademia Poziomkowa” 935 116
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Zaraszów i okolic - 
prowadzące szkołę podstawową i oddział przedszkolny 2 725 154

Razem dotacje podmiotowe 3 660 270,00

Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań 
gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie

Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)

20 000,00
Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których 
będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem 
terapeutycznym z elementami zajęć sportowo - 
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

40 000,00 Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich - 
profilaktycznie, zdrowo, sportowo.

5 000,00
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla młodzieży 
z programem profilaktycznym w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom.

20 000,00 Zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży 
z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

10 000,00
Wspieranie edukacji osób starszych - dofinansowanie 
funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
prowadzonego przez stowarzyszenie

3 000,00 Krzewienie kultury ludowej - organizacja Nocy 
Świętojańskiej.

2 000,00 Zorganizowanie Spotkań Regionalnych promujących 
tradycje gminy Bychawa.

2 000,00 Spotkanie integracyjne, przekazanie tradycji młodemu 
pokoleniu, organizacja „ Dnia dziadka i babci”.

1 500,00 Krzewienie i podtrzymanie tradycji narodowych - 
organizacja”Turnieju Rycerskiego”.

1 000,00 Rozwijanie patriotyzmu oraz pielęgnowanie polskości - 
zorganizowanie „Ogniska z pieśnią patriotyczną”.

1 000,00
Upowszechanianie tradycji narodowej - zorganizowanie 
Rajdu Pamięci w celu uczczenia pamięci żołnierzy 
poległych o odzyskanie niepodległości.

8 000,00 Wydanie publikacji o charakterze regionalistycznym 
dotyczącej dziedzictwa kulturowego Bychawy i jej okolic.

160 000,00
Organizacja szkolenia sportowego i zawodów sportowych, 
propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki 
sportowe w zakresie piłki nożnej i siatkowej.

25 000,00
Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów 
sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku 
w zakresie pływania.

Razem 298 500,00

�� Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2023  
to 6 352 368,00 zł

Budżet Gminy Bychawa w skrócie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Insty-
tucja 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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samorząd samorząd
Tak minął rok 2022

inwestycje

�� Rozpoczęcie rozbudowy Samorzą-
dowego Przedszkola nr 1 w Bychawie. 
W nowym skrzydle powstanie m.in. 
żłobek dla najmłodszych mieszkańców 
gminy Bychawa. Wartość inwestycji: 
7 281 600,00 zł, w tym dofinansowa-
nie z Polskiego Ładu: 4 999 700,00 zł.
�� Rozpoczęcie modernizacji Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Bychawie. 
Wartość inwestycji: 2 241 500,00 zł, 
w tym dofinansowanie z NPRCz 2.0 
– Infrastruktura Bibliotek 2021-2025: 
1 890 000,00 zł.
�� Modernizacja sali widowiskowej 

Bychawskiego Centrum Kultury. War-
tość inwestycji: 564 200 zł, w tym do-
finansowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
315 000,00 zł oraz wsparcie udzielone 
przez Gminę Bychawa: 249 200,00 zł.
�� Zakończono budowę niskoemisyj-

-nego oświetlenia drogowego w gmi-
nie Bychawa. Łączna długość linii 
oświetlenia drogowego wyniosła bli-
sko 10 km; a liczba punktów świetl-
nych niemalże 250. Wartość inwestycji: 
1 872 483,60 zł, w tym dofinansowanie 
z Unii Europejskiej: 1 312 688,92 zł.
�� Zakończono realizację projek-

tu „Eko-Energia w Gminie Bychawa”. 
W sumie 197 instalacji fotowoltaicz-
nych i 67 kotłów na pelet trafiło do 
mieszkańców gminy Bychawa. War-
tość inwestycji: 3 480 596,47 zł, w tym 
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 
2 510 106,45 zł.
�� Zakończono realizację projektu 

„Czyste środowisko dzięki budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
w gminie Bychawa”. Łącznie 43 eko-
logiczne oczyszczalnie zamontowano 
w gospodarstwach domowych miesz-
kańców gminy Bychawa. Wartość in-
westycji: 792 510,02 zł, w tym dofinan-

sowanie ze środków Unii Europejskiej: 
499 816,00 zł.
�� Przebudowa dróg gminnych 

w Zaraszowie-Kolonii i Kowersku. 
Wartość inwestycji: Zaraszów-Kolonia 
– 878 342,10 zł i Kowersk – 
1 516 360,17 zł, w tym dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
2022: Zaraszów-Kolonia – 439 171,00 zł 
i Kowersk – 749 192,97 zł.

�� Zakup nowego autobusu służące-
go do przewozu dzieci i młodzieży do 
szkół. Wartość inwestycji: 937 752 zł.
�� Rozpoczęcie modernizacji obiek-

tów sportowych stadionu miejskie-
go w Bychawie. Wartość inwestycji: 
320 000,00 zł. Realizacja ze środków 
budżetu Gminy Bychawa.
�� Modernizacja budynku toalety miej-

skiej. Wartość inwestycji: 198 724,20 zł. 
Realizacja ze środków budżetu Gminy 
Bychawa.
�� Realizacja rządowego programu 

„Laboratoria Przyszłości”, dzięki któ-
remu wyposażono pracownie w szko-
łach podstawowych na terenie gmi-
ny Bychawa. Wartość inwestycji: 
277 500 zł.

�� Modernizacja chodnika przy ul. 11 
Listopada w Bychawie. Przedsięwzię-
cie zrealizowano dzięki współpra-
cy Gminy Bychawa (dofinansowanie: 
123 000,00 zł) i samorządu wojewódz-
twa lubelskiego.

�� Kontynuacja budowy chodni-
ka przy drodze wojewódzkiej w miej-
scowości Wola Gałęzowska. Przedsię-
wzięcie zrealizowano dzięki współpra-
cy Gminy Bychawa (dofinansowanie: 
246 548,74 zł) i Zarządu Dróg Woje-
wódzkich.
�� Budowa sieci wodociągowej 

w ul. Adama Mickiewicza – ul. Hen-
ryka Sienkiewicza w Bychawie oraz 
w Bychawce Trzeciej.
�� Budowa kanalizacji sanitarnej 

w ul. 11 Listopada w Bychawie.

dotacje dla organizacji 
pozarządowych

Łączna wysokość dotacji dla organizacji 
pozarządowych: 264 479,87 zł.

Trzy największe dotacje to:
�� 25 000,00 zł dla Uczniowskiego 

Klubu Pływackiego „Bychawa” na re-
alizację zadania „Organizacja szkole-
nia sportowego, zawodów sportowych 
w zakresie pływania”.
�� 160 000,00 zł dla Bychawskiego 

Ludowego Klubu Sportowego „Gra-
nit” na realizację zadania „Organizacja 
szkolenia sportowego, zawodów spor-
towych, propagowanie form aktywne-
go wypoczynku, rozgrywki sportowe 
w zakresie piłki nożnej i siatkowej”.

�� 28 965,83 zł dla Akademii Piłkar-
skiej „Bronowice” na realizację zada-
nia „Zorganizowanie bychawskich pół-
kolonii letnich: profilaktycznie, zdrowo 
i sportowo”.

wydarzenia
�� 6 marca – X edycja Biegu Pamię-

ci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wil-
czym (V edycja na terenie gminy 
Bychawa).
�� 23 kwietnia – Mieszkańcy gminy 

Bychawa włączyli się w akcję „Sprzą-

tanie gmin z ZZOK-iem”. Łącznie zebra-
no 2,240 Mg odpadów.
�� 3 maja – Gminne Obchody Święta 

Konstytucji 3 Maja.
�� 3 czerwca – 18. Mistrzostwa Polski 

Lekarzy w Kolarstwie Szosowym.
�� 11 czerwca – Ogólnopolski Turniej 

Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmi-
strza Bychawy „TOP-ART 2022”.
�� 26 czerwca – XII Powiatowe Za-

wody Sportowo-Pożarnicze jednostek 
OSP z terenu powiatu lubelskiego na 
Stadionie Miejskim w Bychawie.

�� 3 lipca – Rodzinny Piknik „Powita-
nie Lata”.
�� 17 lipca – Starowiejski Festyn Ro-

dzinny.
�� 24 lipca – Festyn Zaraszowski – „Jak 

za dawnych czasów”.
�� 7 sierpnia – Piknik Integracyjny 

w Bychawce Drugiej.
�� 12-14 sierpnia – 69. Międzynarodo-

we Indywidualne Rzutowe Mistrzo-
stwa Polski Bychawa 2022 na Stadionie 
Miejskim w Bychawie.
�� 14 sierpnia – Festyn rodzinny 

w Osowie.
�� 15 sierpnia – Gminne Obchody 

Święta Wojska Polskiego.
�� 15 sierpnia – Ognisko z Pieśnią Pa-

triotyczną w Zaraszowie.
�� 28 sierpnia – Dożynki Gminne.
�� 1 września –83. rocznica wybuchu 

II wojny światowej.

�� 10 września – Otwarcie zmo-
dernizowanego Centrum Kultury 
w Gałęzowie-Kolonii Pierwszej.

�� 11 września – Dożynki Wojewódz-
kie w Radawcu.
�� 9 października – Zawody Strzelec-

kie o Puchar Burmistrza Bychawy na 
strzelnicy przy ul. Antoniego Budnego 
w Bychawie.
�� 12 października – Bychawskie ob-

chody Światowego Dnia Zdrowia Psy-
chicznego zorganizowane przez Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
w Bychawie.
�� 13 października – Gminne Obchody 

Dnia Edukacji Narodowej.
�� 21 października – Mol na walizkach. 

Wydarzenie literacko-kulinarne zorga-
nizowane przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Bychawie.
�� 23 października – III Rajd Pamięci 

sierż. Juliana Bartoszka.
�� 9 listopada – Zakończenie projektu 

„Biblioteka zawsze blisko” realizowane-
go przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Bychawie.
�� 11 listopada – Gminne Obchody Na-

rodowego Święta Niepodległości 11 Li-
stopada.

Byliśmy dumni
�� 23 kwietnia – Druh Stanisław Szew-

czyk odznaczony Medalem Honoro-
wym im. Bolesława Chomicza.
�� 6 maja – Urząd Miejski w Bychawie 

został Bychawskim Ambasadorem Czy-
telnictwa.
�� 18 maja – Waldemar Kot wypły-

nął na swojej łodzi „TyByś” z nasze-
go francuskiego miasta partnerskiego 
La Chapelle-sur-Erdre, by wrócić do 
Polski.
�� 26 maja – Jadwiga Grzesiak otrzy-

mała Nagrodę Starosty Lubelskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury.
�� 7 września – Ewa Rębecka odzna-

czona tytułem „Aktywnego Seniora”.
�� 26 września – Ogólnopolska premie-

ra książki „Trzy wcielenia Wiktora Ja-
hody” autorstwa bychawianki Jadwigi 
Grzesiak.
�� 27 września – Urząd Miejski 

w Bychawie otrzymał Nagrodę Trze-
ciego Sektora w kategorii „Samorząd 
wspierający działania Trzeciego Sekto-
ra Województwa Lubelskiego 2021”.
�� 27 września – Bychawskie Stowa-

rzyszenie Kobiet Aktywnych otrzyma-

ło nagrodę Złoty Parasol NGO w ka-
tegorii „Za najlepszą inicjatywę orga-
nizacji członkowskiej Związku Stowa-
rzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 
w 2021 roku”.
�� 12 listopada – Mieszkaniec 

Bychawy, honorowy prezes BLKS Gra-
nit Bychawa Józef Rachwał został od-
znaczony Złotą Odznaką Honorową 
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
�� 30 listopada – Nagrodę Gminy 

Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury otrzymały: Bar-
bara Cywińska – dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Bychawie i Ja-
dwiga Grzesiak – bychawska pisarka.
�� 30 listopada – Nagrodę Burmistrza 

Bychawy za osiągnięte wyniki spor-
towe oraz osiągnięcia w działalności 
sportowej odebrali: w kategorii pły-
wanie – Łucja Frączek, Szymon Lipiń-
ski i Amelia Prącik (zawodnicy UKP 
Bychawa, których trenuje Konrad 
Zapalski) oraz w kategorii wspinaczka 
wysokogórska, biegi – Magdalena Gąb-
ka (pedagog, której pasją jest m.in. zdo-
bywanie najwyższych szczytów naszej 
planety).

pomoc ukrainie
�� 24 lutego – początek wojny w Ukra-

inie – mieszkańcy gminy Bychawa już 
od samego jej rozpoczęcia włączyli 
się w zakrojoną na szeroką skalę akcję 
pomocy Ukraińcom.

�� 6 marca – Koncert Charytatywny 
„na ratunek Ukrainie”.
�� 12 października – Bychawskie Sto-

warzyszenie Współpracy Międzyna-
rodowej i Bychawskie Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych odebrały podzię-
kowania od Marszałka Województwa 
Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego 
za pomoc kierowaną do uchodźców 
z Ukrainy.
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�� Gdzie jest biblioteka? – 
pytało wiele osób odbijając 
się od zamkniętych 
drzwi budynku przy 
ul. piłsudskiego 34. na 
nic się zdały plakaty 
informacyjne na drzwiach, 
informacje na fB i stronie 
internetowej. Tak było 
w grudniu 2022 i styczniu 
2023 roku. Teraz już chyba 
wszyscy odnaleźli drogę do 
biblioteki. co bardzo cieszy 
nas bibliotekarzy.

Potrzebę zmiany wnętrz bibliotecz-
nych czytelnicy sygnalizowali nam 
już od dawna. Wyraźnie wybrzmia-
ło to podczas badania potrzeb miesz-
kańców jakie prowadziliśmy w la-
tach 2019-2022. Szukanie możliwo-
ści i środków trochę trwało. Dość, że 
nasz projekt „Literackie SPA. Moder-
nizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie” uzyskał akceptację i do-
finansowanie w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” 
oraz zapewnienie finansowego wkła-
du własnego przez Gminę Bychawa. 
I tak od grudnia ubiegłego roku bi-

blioteka zamieniła się w plac budo-
wy. Ekipa budowlańców przystąpi-
ła do realizacji marzenia o metamor-
fozie biblioteki. Zakończenie projek-
tu jest zaplanowane na koniec 2023 
roku. Mamy nadzieję, że „Literackie 
SPA” spodoba się wszystkim. Zadbali-
śmy też o to, żeby przy okazji remontu 
biblioteki zmienić wygląd holu BCK. 
O postępach prac będziemy informo-
wać na bieżąco.

Na czas remontu książki znalazły 
tymczasowy dom przy ul. Szkolnej 2. 
Powoli wszyscy oswajamy to miejsce. 
Przed laty mieściła się tutaj szwalnia 
„Przełom”, potem cukiernia MEGA, 
zaś przez ostatnie lata piętro budyn-
ku świeciło pustkami. W pierwszych 
dniach funkcjonowania biblioteki 
w tej lokalizacji co chwilę ktoś z czy-

Szkolna 2. Tymczasowa siedziba biblioteki

telników wspominał o działającej tutaj 
szwalni. To popchnęło nas do poszuki-
wania materiałów, a także osób, które 
chciałyby powspominać i w ten spo-
sób utrwalić część historii naszego mia-
sta. Zapraszamy każdego, kto może do-
łożyć swoją „cegiełkę wspomnień” do 
odtwarzanej historii tego miejsca. Mile 
widziane będą też zdjęcia.

Biblioteka, mimo skromnych warun-
ków lokalowych, funkcjonuje jak do-
tychczas. Jest stolik-molik, przy któ-
rym toczą się dyskusje, nie tylko o li-
teraturze. Nadal można u nas napić się 
pysznej kawy z expresu, wypożyczyć 
dobrą książkę czy audiobooka, skorzy-
stać z dostępu do internetu. Cyklicznie 
odbywają się spotkania Bychawskiej 
Szkoły Pisania, której mentorką jest pi-
sarka Monika Oleksa. W środowe po-

południa spotykają się pasjonaci ręko-
dzieła. Spotkania w bibliotece są bez-
płatne i mają charakter otwarty, każ-
dy może przyjść, dołączyć do wybranej 
przez siebie grupy w dogodnym dla sie-
bie momencie.

W najbliższym czasie będą miały 
miejsce wydarzenia, które już na stałe 
zapisały się w bibliotecznym kalenda-
rzu: I tak:

Trwa konkurs literacko-kulinar-
ny „Wielkanocne danie dla Mola”. Do 
10 marca 2023 roku przyjmujemy zgło-
szenia. Finał odbędzie się 17 marca 
2023 roku w sali widowiskowej BCK. 
Będziemy wspólnie czytać i przyrzą-
dzać to, o czym przeczytaliśmy. Przy 
okazji przypomnimy tradycje około-
wielkanocne z okolic Bychawy.

Wkrótce też, podczas gali Czytelnik 
Roku 2022 ujawnimy do kogo tym ra-
zem trafią biblioteczne Oskary oraz ja-
kie książki były najchętniej wypoży-
czane w 2022 roku. Jednocześnie, nie-
jako automatycznie, rozpoczął się kon-
kurs na Czytelnika Roku 2023, którego 
rozstrzygnięcie odbędzie się już w „Li-
terackim SPA”.

Podsumowując: Mimo tego, że dzia-
łamy pod nowym adresem (ul. Szkol-
na 2) w warunkach zbliżonych do po-
lowych, nie zwalniamy tempa, nie re-
zygnujemy z warsztatów, spotkań i in-
nych aktywności, a w tle nasza dawna 
biblioteka zmienia się dla WAS w Lite-
rackie SPA.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bychawie Barbara Cywińska

�� Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych
Dodatek gazowy jest kolejną formą po-
mocy mieszkańcom. Skorzystać z niej 
mogą osoby, które ponoszą wyższe 
koszty ogrzewania gazowego z sieci.

Dodatek gazowy będzie przyznawa-
ny w formie zwrotu równowartości 
VAT za gaz.

Aby otrzymać wsparcie finansowe 
należy spełnić warunek progu docho-
dowego – analogicznego jak w przy-
padku dodatku osłonowego. Dodatek 
gazowy dostaną gospodarstwa domo-
we o najniższych dochodach, czyli z do-
chodem miesięcznym wynoszącym:
�● 2 100 zł w przypadku jednoosobowe-

go gospodarstwa domowego,

�● 1 500 zł w przypadku wieloosobowe-
go gospodarstwa domowego.

Komu przysługuje refundacja podat-
ku VAT:
�● gospodarstwu domowemu, które 

jako główne źródło ogrzewania wyko-
rzystuje kocioł na paliwa gazowe,
�● gdy źródło ogrzewania zostało 

wpisane lub zgłoszone do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków CEEB 
do dnia 21 grudnia 2022 roku.

O dodatek gazowy – zwrot VAT moż-
na się ubiegać po otrzymaniu, a na-
stępnie opłaceniu pierwszej faktury 
za gaz w tym roku. Żeby dostać zwrot 
pieniędzy, trzeba będzie złożyć wnio-
sek o refundację VAT. Wniosek nale-

ży złożyć w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Bychawie w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania faktury dokumentującej 
dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za 
gaz trzeba będzie załączyć:
�● kopię umowy zawartej przez odbior-

cę paliw gazowych z przedsiębiorstwem 
energetycznym wykonującym działal-
ność gospodarczą w zakresie obrotu pa-
liwami gazowymi,
�● fakturę dokumentującą dostarczenie 

paliw gazowych do tego odbiorcy przez 
to przedsiębiorstwo energetyczne,
�● dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

�� Bychawscy seniorzy otrzymają „opaski bezpieczeństwa”
Rusza Korpus Wsparcia 
Seniorów! Moduł II – tzw. 
„opieka na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowocze-
sną formą sprawowania opieki nad 
osobami starszymi, chorymi, po prze-
bytych zabiegach medycznych, z nie-
pełnosprawnościami, którzy czasowo 
lub na stałe wymagają wsparcia w co-
dziennym funkcjonowaniu. To idealne 
rozwiązanie, szczególnie dla osób sa-
motnych, u których nieprzewidywal-
ność zmiany stanu zdrowia uzasadnia 
stałe monitorowanie w celu jak naj-

szybszej reakcji, powiadomienia wła-
ściwych służb i udzielenia możliwe 
najszybciej pomocy.

Program skierowany jest do senio-
rów w wieku 65 lat i więcej, którzy  
ze względu na stan zdrowia, mają pro-
blemy z samodzielnym funkcjonowa-
niem, prowadzą samodzielne gospo-
darstwa domowe lub mieszkają z oso-
bami bliskimi, które nie są w stanie za-
pewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu najbardziej po-
trzebującym osobom zostanie zapew-

niony dostęp do tzw. „opasek bezpie-
czeństwa”.

Opaska bezpieczeństwa będzie po-
łączona z usługą operatora pomocy – 
w przypadku trudnej sytuacji lub na-
głego zagrożenia wciśnięcie guzika 
alarmowego, znajdującego się na opa-
sce, umożliwia połączenie się ze stale 
gotową do interwencji centralą.

Korpus Wsparcia Seniorów to pro-
gram Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

�� Z okazji Dnia 
Sołtysa…

Wszystkim Sołtysom Gmi-
ny Bychawa życzę zadowolenia 
z pracy na rzecz lokalnej społecz-
ności, osiągnięcia założonych ce-
lów, wytrwałości w codziennej 
pracy oraz spełnienia osobistych 
marzeń i planów.

Państwa praca ma szczegól-
ny charakter. To Sołtys jest go-
spodarzem i przedstawicielem 
swojej miejscowości. To Sołty-
sa mieszkańcy darzą zaufaniem. 
Życzę, aby to wzajemne zaufanie 
i współpraca jak najdłużej słu-
żyły rozwojowi Państwa miej-
scowości.

Janusz Urban
Burmistrz Bychawy
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�� Gminne obchody 
dnia Babci i dziadka 
przepełnione były 
wzruszeniami, uśmiechem, 
tańcem i śpiewami 
wnuków.

We wtorkowe popołudnie 31 stycznia 
2023 roku w Bychawskim Centrum 
Kultury do wspólnego świętowa-
nia zaprosiła prowadząca wydarzenie 
Ewa Rębecka. Życzenia do zebranych 
skierował Burmistrz Bychawy Janusz 
Urban, który objął wydarzenie patro-
natem honorowym.

Niekwestionowanymi gwiazdami 
spotkania byli artyści z Przedszkola 

kultura

Drogim Babciom i Dziadkom Niepublicznego „Akademia Poziom-
kowa” w Bychawie, którzy wyśpie-
wali oraz wytańczyli szlagiery z mło-
dzieńczych lat swoich dziadków. Se-
niorzy odwdzięczyli się odśpiewa-
niem autorskiej piosenki przy akom-
paniamencie akordeonu dzierżonego 
przez Marcina Mączkę. Nie zabrakło 
także konkursów z nagrodami, któ-
re przeprowadził Mateusz Wróblew-
ski oraz pląsów w parach pod okiem 
Magdy Łyczak. Wesołe wiersze o sta-
rości wygłosili ze sceny panowie Józef 
Rachwał oraz Stanisław Wierzchow-
ski. Na zakończenie wszyscy zasiedli 
przy słodkim poczęstunku.

Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Razem Dla Kultury.
Wydarzenie współfinansowano z bu-
dżetu Gminy Bychawa.

��Wspominając bychawskie ferie…
Od 16 do 29 stycznia 
2023 roku w województwie 
lubelskim odbywały się 
zimowe ferie.

Na dzieci i młodzież mieszkającą 
w gminie Bychawa czekała ciekawa 
oferta wyjazdów, którą zaplanowało 
m.in. Bychawskie Centrum Kultury. 
Było coś dla wielbicieli zimowego sza-
leństwa (lodowisko), jak i tych lubią-

cych cieplejszą atmosferę (basen), czy 
amatorów wielkich ekranów (kino).

Atrakcyjne wyjazdy feryjne zorgani-
zowały także Szkoła Podstawowa im. 
Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 
i Szkoła Podstawowa im. ks. D. Maja 
w Zaraszowie.

Gmina Bychawa wsparła organiza-
cję ferii zapewniając wszystkim trans-
port.

Podziękowania
Bychawskie Centrum Kultury skła-
da serdeczne podziękowania dla Pań-
stwa Mirosławy i Piotra Szalewskich 
za przekazanie choinek do dekoracji 
Bychawskiej Szopki.

Dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury 
Piotr Gęba

�� Sala widowiskowa już po remoncie
Z końcem 2022 roku 
zakończył się remont sali 
widowiskowej Bychawskiego 
Centrum Kultury.

Zainstalowano okna, klimatyzację, 
wykonano adaptację akustyczną, po-
malowano ściany. Pojawiło się nowe 
okotarowanie sceny wraz z całą mecha-
niką. Od teraz kurtyna zamykana jest 
elektrycznie, a nie jak do tej pory przy 
pomocy korby!

Ponadto salę wyposażono w oświe-
tlenie teatralne i estradowe oraz na sta-
łe zainstalowano system nagłośnienia 
– zostało ono specjalnie zestrojone i za-
programowane przez inżyniera dźwię-
ku. Tym samym sala nie tyko „cieszy 
oko”, ale również znacząco poprawiły 
się jej warunki techniczne. Można było 
tego doświadczyć podczas styczniowe-

go Noworocznego Koncertu Świątecz-
nego, czy Gminnych Obchodów Dnia 
Babci i Dziadka zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Razem dla Kultury. 
Sala została już oddana do użytku, od-
bywają się tam zajęcia. 10 marca 2023 
roku odbędzie się koncert z okazji Dnia 
Kobiet, na który już serdecznie zapra-
szamy!

Remont sali nie odbyłby się gdyby 
nie Dofinansowanie ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury – państwowego funduszu celo-
wego w kwocie 315 000 zł oraz wspar-
cie udzielone przez Gminę Bychawa 
w kwocie 249 200 zł. Łączny koszt in-
westycji to 564 200 zł.

Mateusz Wróblewski

�� Noworoczne spotkanie dla przyjaciół bychawskiego ŚDS

26 lutego 2023 roku w Bychawskim Centrum Kultury odby-
ło się Noworoczne Spotkanie, zorganizowane przez Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Bychawie.

Swoją obecnością zaszczyciły nas władze samorządowe, 
kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, za-
stępca dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polski Niepod-
ległej w Bychawie, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Bychawie, wikariusz parafii w Bychawie oraz rodziny 
i bliscy naszych uczestników.

Uroczystość rozpoczęła się od wystawienia Jasełek w wy-
konaniu uczestników ŚDS, którzy z zaangażowaniem ode-
grali swoje role, dostarczając przy tym wielu wrażeń i wzru-
szeń. Piękna scenografia, barwne stroje i gra naszych akto-
rów wywołała zachwyt i radość wszystkich obecnych. Spo-
tkanie miało niezwykły charakter. Dźwięki kolęd i pastora-
łek w wykonaniu uczestników ŚDS wprowadziły wszyst-
kich w wyjątkowy nastrój. Wydarzenie to, było także oka-
zją do podsumowania działalności i funkcjonowania naszej 

placówki w 2022 roku w postaci prezentacji multimedialnej. 
Przy obiedzie i słodkim poczęstunku była możliwość poroz-
mawiania i wymiany wrażeń. Na zakończenie spotkania każ-
dy z gości otrzymał pamiątkowy kalendarz na 2023 rok, wy-
konany podczas zajęć terapeutycznych w pracowni kompu-
terowej.

Renata Krusińska

�� Noworoczny Koncert Świąteczny – było wyjątkowo
29 stycznia 2023 roku w nowo wy-
remontowanej sali widowiskowej 
Bychawskiego Centrum Kultury mia-
ło miejsce zachwycające wydarzenie – 
Noworoczny Koncert Świąteczny.

Na scenie wystąpili: solistki 
Bychawskiego Centrum Kultury, Mę-
ski Zespół Wokalny „Podkowiaki”, 
Chór „Simul Canatre”, Sołectw Song, 
Chór z Wysokiego oraz Klub Seniora.

Wydarzenie zorganizowało Bychaw-
-skie Centrum Kultury.�� mLegitymacja 

dla wszystkich 
emerytów 
i rencistów

Od stycznia 2023 roku emery-
ci i renciści otrzymują legityma-
cję ZUS w formie elektronicznej – 
mLegitymację.

mLegitymacja to elektroniczna 
wersja legitymacji emeryta-renci-
sty, którą dotychczas ZUS wyda-
wał w formie plastikowej karty.

Więcej informacji:
�● www.zus.pl/swiadczenia/

emerytury/mlegitymacja
�● infolinia: 22 560 16 00  

(pon.-pt. w godz. 7.00 - 18.00)
�● spotkanie z ekspertem ZUS pod-

czas e-wizyty (www.zus.pl/e-wizy-
ta) w najbliższej placówce ZUS.
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�� witam, nazywam 
się małgorzata 
popławska. od 
urodzenia mieszkam 
w łęczycy.

Szyję, robię na drutach, szydełku-
ję i haftuję już od dawna. Potrzeba sa-
modzielnego wykonywania najróż-
niejszych przedmiotów użytkowych 
wzięła się z chęci posiadania rzeczy 
oryginalnych w czasach kiedy dostęp 
m.in. do ubrań był ograniczony, kie-
dy ciężko było cokolwiek kupić. Daw-
niej pomysły czerpałam z gazet, teraz 
z internetu. Na kilka lat, ze względu 
na brak czasu, zarzuciłam rękodzieło, 
do którego wróciłam na emeryturze. 
Aktualnie robótkami ręcznymi zajmu-

ję się w długie zimowe wieczory, la-
tem natomiast cały swój wolny czas 
poświęcam Leśnej Plantacji Borówki 

kącik twórczosci mieszkańców

Małgorzata Popławska – wykonując upominek myślę 
o osobie, do której on trafi

Amerykańskiej, która jest moją drugą 
pasją. Owoce borówki zamykam w sło-
ikach i butelkach, by przez cały rok cie-
szyć się ich smakiem.

Swoimi pracami – robionymi ze sznur-
ka, włóczki i kordonka – obdarowują 
rodzinę i przyjaciół, którzy z radością 
doceniają spersonalizowane prezenty. 
Wykonując upominek myślę o osobie, 
do której on trafi. Lubię robić zarówno 
rzeczy typowo użytkowe (torebki, ple-
caki, nerki, koszyczki, chusty, czapki), 
jak i dekoracyjne (mandale, haft gobeli-
nowy, łapacze snów, ozdoby świątecz-
ne, serwetki).

Małgorzata Popławska

�� Nowoczesny sprzęt do terapii Biofeedback w Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie

W jaki sposób można usprawnić pro-
cesy poznawcze, zwiększyć możliwo-
ści intelektualne oraz poprawić efek-
tywność pracy i nauki? Co może uła-
twić uzyskanie równowagi psychicznej, 
zwiększyć odporność na stres i wpły-
nąć pozytywnie na ogólne funkcjono-
wanie człowieka? Jednym ze sposo-
bów, niezwykle efektywnym, jest tera-
pia Biofeedback.

Co to takiego? EEG Biofeedback 
(ElektroEncefaloGraf – biologiczne 
sprzężenie zwrotne) jest zaawansowa-
ną metodą zwiększania możliwości na-
szego umysłu. Poprawia szybkość my-

ślenia, kreatywność, pamięć. Meto-
da jest skuteczna zarówno u dzieci jak 
i dorosłych. Dzięki treningom uczymy 
się panować nad swoimi falami mózgo-
wymi. Osoba trenowana uczestniczy 
w grach video, którymi kieruje jedynie 
przy pomocy własnych myśli. Efektem 
treningu w przypadku ucznia jest m.in. 
poprawa szybkości zapamiętywania, 
uczenia się. Przyswajanie treści odby-
wa się szybciej i dłużej pozostaje w pa-
mięci. Ułatwia też naukę języków ob-
cych.

Metoda powstała w Ośrodku Szko-
lenia Kosmonautów NASA. Oprócz 

astronautów korzysta z niej też wielu 
biznesmenów i wybitnych sportow-
ców. Dobrym przykładem jest tu zna-
ny wszystkim Adam Małysz, którego 
sukcesy sportowe były w dużej czę-
ści zasługą stosowanej przez jego psy-
chologa terapii Biofeedback. Psycholog 
A. Małysza, dr Jan Blecharz z krakow-
skiej AWF uważał, że to właśnie me-
toda Biofeedback miała istotny wpływ 
na sukcesy sportowca, ponieważ po-
zwalała mu się wyciszyć i skupić przed 
skokami.

Jak to działa? Terapia EEG Biofeed-
back jest niezwykła, ponieważ uczy nas 

panować nad samym sobą. Wyrafino-
wana technologia komputerowa umoż-
liwia odbieranie i wzmacnianie naszych 
fal mózgowych, a następnie prezento-
wanie ich na ekranie w formie graficz-
nej. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale 
obserwując te obrazy jesteśmy w sta-
nie na nie wpływać i to jedynie za po-

średnictwem naszego mózgu, bez uży-
cia jakiejkolwiek innej formy komuni-
kacji z komputerem. W ten sposób przy 
pomocy odpowiednich programów 
komputerowych możemy nauczyć się 
zmieniać w pożądany sposób charak-
terystykę naszych fal mózgowych. Od-
bywa się to na podstawie otrzymanych 
informacji (w formie wykresu EEG) 
o własnym wzorcu fal mózgowych. 
Technika ta polega właśnie na rejestro-
waniu i wzmacnianiu sygnałów fal mó-
zgowych, a następnie prezentowaniu 
ich w postaci gry komputerowej oso-
bie poddawanej treningowi. Z powo-
dzeniem sprawdza się w następujących 
przypadkach: problemy szkolne (gorsze 
wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, 

dysortografia, dyskalkulia), zaburzenia 
uwagi, pamięci, koncentracji, zaburze-
nia zachowania (nadpobudliwość psy-
choruchowa – ADHD, ADD), impul-
sywność, trema, napięcia wewnętrz-
ne, zła samoocena, stres, tiki nerwowe, 
zespół chronicznego zmęczenia, prze-
wlekłe bóle głowy i migreny, zaburze-
nia snu (istnieją udokumentowane ra-
porty kliniczne potwierdzające skutecz-
ność metody EEG Biofeedback stoso-
wanej w odniesieniu do tych stanów).

Zapraszamy zainteresowane osoby 
do Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Bychawie.

Magdalena Gąbka – pedagog terapeuta
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Bychawie

�� Zaprezentuj swój 
talent innym!

17 marca 2023 roku upływa termin 
zgłoszeń do „X Przeglądu Dziecię-
cych Talentów”.

W konkursie, który odbędzie się 
2 kwietnia 2023 roku w Bychawskim 
Centrum Kultury, mogą wziąć 
udział dzieci do 10 lat – zarówno so-
liści, jak i zespoły.

Na liście talentów, które można 
zaprezentować znajdują się m.in.: 
śpiew, taniec, pokaz sprawności fi-
zycznej, prezentacja treści kabareto-
wych, małe formy teatralne, gra na 
dowolnym instrumencie, recytacja, 
występy sportowo-akrobatyczne, 
zdolności manualne.

Organizator: Samorządowe Przed-
szkole nr 1 w Bychawie.

Współorganizatorzy: Bur-
mistrz Bychawy; Bychawskie Cen-
trum Kultury.

Wydarzenie zostało objęte Pa-
tronatem Honorowym Burmistrza 
Bychawy.

Więcej informacji na 
www.bychawa.pl lub 
w Samorządowym Przedszkolu nr 1 
w Bychawie:
ul. Partyzantów 5, 23-100 Bychawa
tel. 81 566 15 68
mail: psbychawa@gmail.com
www.przedszkole.bychawa.pl

wielki post
Mieliśmy tłusty czwartek
Po nim chudy piątek
Spokojne ludy obżarte
Kalorie poszły w kątek

Wszyscy sobie uświadamiamy
Bo tak wiara nam nakazuje
Jest spokój, nie rozrabiamy
Nie każdemu to pasuje

Masz wytrzymać 40 dni
By się nieco odświeżyć
Nawet waga spadnie ci
Musisz w to uwierzyć

My nie zwlekamy
Pościmy już od piątku
Nawet o wagę dbamy
By było w porządku

Zrzucamy zbędne kilogramy
O używkach zapominamy
Na pewno się postaramy
O naszą sylwetkę zadbamy

17.02.2023
Stanisław Wierzchowski
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�� KGW Marką Tradycji

W 2022 roku Stowarzyszenie Razem 
dla Kultury pozyskało dofinansowanie 
dla trzyletniego projektu „KGW Mar-
ką Tradycji”. Projekt kierowany jest do 
5 KGW z gminy Bychawa. Celem zada-
nia jest popularyzacja i ożywianie ani-
macji kulturowej i społecznej prowa-
dzonej w oparciu o materialne i nie-
materialne dziedzictwo kulturowe Lu-
belszczyzny.

Realizacja działań projektowych ma 
służyć wsparciu społeczności lokalnych 
w twórczym działaniu inspirowanym 
lokalną kulturą i tradycją. Członkowie 
KGW będą mogli skorzystać z warsz-
tatów, spotkań, wyjazdów edukacyj-
nych. Realizacja projektu ma przyczy-
nić się do wzrostu wiedzy i umiejętno-
ści związanych z zanikającymi dziedzi-
nami niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego, animacji kulturowej i spo-
łecznej. W 2022 roku zostały zrealizo-
wane następujące działania: spotkanie 
edukacyjno-integracyjne (promujące 
rozpoczynający się projekt), warszta-
ty wyjazdowe – tradycyjne rzemiosło: 
garncarstwo (wyjazd do mistrza garn-
carstwa Piotra Skiby w Jadwisinie). 
Dodatkowo w ramach pozyskanego do-
finansowania zastały zakupione stroje 
sceniczne dla Klubu Seniora.

W kolejnych latach realizacji pro-
jektu, uczestnicy będą mogli skorzy-
stać z wielu atrakcyjnych działań m.in. 
warsztatów ekologicznych, inicjatywy 

ekologicznej, warsztatów tradycyjne-
go pisania pisanek, warsztatów palm 
wielkanocnych, nagrywania tutaria-
li z warsztatów pisanek i palm, warsz-
tatów wicia wianka dożynkowego, 
warsztatów kulinarnych, wydania pu-
blikacji promującej projekt, warsztatów 
pająka ludowego, nagrywania tutariali 
z warsztatów pająka, wyjazdu do Mu-
zeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, spo-
tkania podsumowującego projekt.

Na potrzeby realizacji projektu w me-
diach społecznościowych prowadzony 
jest profil projektu pn. KGW MARKĄ 
TRADYCJI, na którym można znaleźć 
bieżące informacje o realizowanych 
działaniach i relacje z wydarzeń projek-
towych.

Projekt „KGW Marką Tradycji” sfi-
nansowano przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Prezes zarządu
Anita Dudka

�� Nowa jakość – nowe perspektywy KGW
W lipcu 2021 roku Bychawskie Stowa-
rzyszenie Kobiet Aktywnych przystąpi-
ło do realizacji projektu „Nowa jakość 
– nowe perspektywy KGW”. Powstał 
on z myślą przeszkolenia nowopowsta-
łych Kół Gospodyń Wiejskich, tak, by 
ich działania ukierunkować na zwięk-
szanie aktywności społecznej, szero-
ko pojętego dobra wspólnego, a także 
umożliwić tworzenie więzi społecznej 
pomiędzy poszczególnymi organizacja-
mi.

Dzięki uczestnictwu KGW pozyskają 
wiedzę niezbędną do działania, wzmoc-
nią posiadane zasoby, a także swój po-
tencjał. Zasadniczą częścią projektu są 
działania z zakresu edukacji ekologicz-
nej, ochrony dziedzictwa i kultywowa-
nia tradycji.

W projekcie uczestniczy 12 kół, tj.: 
KGW „Aktywne” w Bychawie, KGW 
Osowa, KGW Leśniczówka, KGW 
Wandzin, KGW Grodzany, KGW Za-
krzew, KGW Nikodemów, KGW Nowy 
Dwór, KGW Rezerwa, KGW w Olszan-
ce „Olszynka”, KGW Jabłonna, KGW 
Osmolice.

W 2022 roku przeprowadzono po 
6 inicjatyw promujących działania eko-
logiczne oraz z zakresu dziedzictwa lo-
kalnego i tradycji, a także spotkania i 
szkolenia tematyczne. Uczestnicy pro-
jektu dowiedzieli się czym jest artre-
cykling, jak być eko na terenach wiej-
skich, czy w jaki sposób produkt lokal-
ny i tradycyjny może zostać alterna-
tywnym źródłem pozyskiwania środ-
ków na działalność kół. W ramach 
szkoleń i doradztwa specjalistycznego 
eksperci przekazali wiedzę na temat 
księgowości, pozyskiwania środków 
zewnętrznych, myślenia projektowe-
go, pisania wniosków o dofinansowa-
nie, promocji KGW m.in. w internecie 

(tworzenie lub unowocześnianie profili 
KGW w mediach społecznościowych).

W roku bieżącym planujemy opraco-
wać i wydać publikację „KGW-Marką 
Tradycji”, a także stworzyć dla każde-
go KGW /uczestnika projektu/ strate-
gię działania. Ponadto przeprowadzone 
zostaną szkolenia wzmacniające profi-
le KGW oraz indywidualny coaching. 
Projekt zakończony zostanie w grudniu 
2023 roku.

Projekt sfinansowano przez Narodo-
wy Instytut Wolności – Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 
2021-2030.

Ewa Rębecka – prezes Bychawskiego 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych

�� akademia partycypacji 
60plus to kolejna 
cenna inicjatywa kGw 
„aktywne” w Bychawie. 
celem projektu jest 
zwiększenie udziału 
osób w wieku 60+ 
w partycypacji publicznej 
oraz wspieranie instytucji 
dialogu obywatelskiego.

Akademia Partycypacji 60Plus przy-
czyni się do zawiązania i powstania 
dwóch gminnych rad seniorów w po-
wiecie lubelskim oraz wzmocnienia 
kompetencji i nabycia nowych umie-
jętności członków Gminnej Rady Se-
niorów w Bychawie.

Projekt rozpoczął się spotkaniem 
informacyjno-promocyjnym, po któ-
rym przystąpiono do jego zasadni-
czej realizacji. Przeprowadzono cyklu 

Akademia Partycypacji 60Plus

warsztatów w dwóch gminach powiatu 
lubelskiego, które wyraziły chęć two-
rzenia gminnej rady seniorów, tj. Gmi-
na Krzczonów i Gmina Wysokie. Tema-
tyką warsztatów były: integracja, po-
zytywna komunikacja, znaczenie par-
tycypacji, polityki publiczne, współ-
praca międzysektorowa. Dodatkowo 
został zorganizowany wyjazd warszta-

towy kandydatów na członków nowo-
tworzonych gminnych rad seniorów do 
Fundacji Europejski Instytut Rozwoju 
Obywatelskiego w Nowym Sączu. Tam 
uczestnicy zdobyli wiedzę nt. zadań sa-
morządu terytorialnego ze szczególnym 
uwzględnieniem samorządu gminnego 
oraz wiedzę nt. gminnych rad senio-
rów.

Dla członków Gminnej Rady Senio-
rów w Bychawie zostały zorganizowa-
ne warsztaty o następującej tematyce: 
wystąpienia publicznej, dziennikarstwo 
obywatelskie, warsztaty reportażu oraz 
warsztaty z tworzenia i prowadzenia 
lokalnych mediów obywatelskich.

Ponadto dla Gminnej Rady Seniorów 
w Bychawie i dla przyszłych człon-
ków rad seniorów (z Gminy Krzczonów 
i Gminy Wysokie) biorących udział 
w projekcie została zorganizowana wi-
zyta studyjna w prężnie działającym 
Ośrodku Wspierania Podlaskich Rad 
Seniorów i Radzie Seniorów w Białym-
stoku.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków otrzymanych z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej w ra-
mach rządowego programu wielolet-
niego na rzecz Osób Starszych „Aktyw-
ni+” na lata 2021-2025, Edycja 2022.

Ewa Rębecka – przewodnicząca 
KGW w Bychawie

�� Akademia Ambasadorek KGW
KGW Aktywne w Bychawie realizuje 
pilotażowy, autorsko opracowany, pro-
gram wsparcia kół działających na te-
renie województwa lubelskiego. „Aka-
demia Ambasadorek KGW” stworzo-
na została z myślą profesjonalizacji Kół 
Gospodyń Wiejskich, wskazania narzę-
dzi niezbędnych do budowania silnych 
struktur, wsparcia potencjału rozwojo-
wego w taki sposób, by w swych śro-
dowiskach były wzorem do naślado-
wania oraz źródłem dobrych praktyk.

Podczas realizacji projektu przedsta-
wiciele KGW uczestniczą w zajęciach 
z zakresu budowania struktur organiza-
cji, poprawnego zarządzania nią, two-
rzenia i doskonalenia zasobów, opra-
cowywania strategii działań, a także 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 
Chcemy, by nasze ambasadorki dzieliły 
się zdobytą wiedzą z innymi podmio-

tami. By swym zapałem oraz umiejęt-
nościami pobudzały lokalne środowi-
sko do działania i aktywizowały miesz-
kańców.

W ramach projektu w 2022 roku zre-
alizowane zostały następujące działa-
nia: cykl warsztatów pn. „EDU-akade-
mia. Kierunek: narzędziownik”, „EDU-
-akademia. Kierunek: ekologia” oraz 
rozpoczęto realizację „EDU-akademia. 
Kierunek: produkt lokalny”. Ponad-
to realizowany był mentoring strate-
giczny. Każde z kół biorących udział 
w projekcie zorganizowało i przepro-
wadziło inicjatywę ekologiczną w ra-
mach tygodnia ekologicznego. Efektem 
działań projektowych było także na-
granie – przez każde z KGW – tutoriala, 
który swoją tematyką prezentuje profil 
działania danej organizacji.

Działania projektowe realizowane 
będą do grudnia 2023 roku. Uczestni-
czy w nich 10 kół z województwa lu-
belskiego.

Projekt Akademia Ambasadorek 
KGW jest finansowany przez Narodo-
wy Instytut Wolności – Centrum Roz-
woju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 
2021-2030.

Ewa Rębecka – przewodnicząca 
KGW w Bychawie

akademia partycypacji 60plus – wyjazd do rady seniorów w Białymstoku

warsztaty makramy – projekt akademia 
ambasadorek kGw realizowany przez Bychawskie 
stowarzyszenie kobiet aktywnych

kGw Gałęzów-kolonia druga u garncarza
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�� za nami Vii edycja 
charytatywnego Turnieju 
piłki halowej o puchar 
dyrektora Bychawskiego 
centrum kultury.

Do zawodów przystąpiło 11 dru-
żyn, podzielonych na dwie grupy. 
Rozgrywki odbywały się w syste-
mie „każdy z każdym”, następnie po 
dwa najlepsze zespoły z każdego gru-
py grały pomiędzy sobą w półfina-
łach. W pierwszym półfinale Alba-
trosy pokonały Blackhawks po do-
grywce, natomiast Zakręt Prawiedni-
ki uległ FC Perle. Trzecie miejsce zajął 
zespół Zakręt Prawiedniki pokonując 
ekipę Blackhawks, która ostatecznie 
uplasowała się na czwartym miejscu. 
W finale Albatrosy pewnie pokona-
li rywali i zajęli pierwsze miejsce, zaś 

FC Perła musiała zadowolić się miej-
scem drugim.

Poziom rozgrywek jak co roku był 
na dość wysokim poziomie, w związ-
ku z czym jury miało nie mały pro-
blem z wytypowaniem najlepszego 
piłkarza turnieju. Ostatecznie nagroda 
trafiła do Michała Króla z zespołu Al-
batrosy. Kolejną trudną sytuacją, któ-
ra wymagała rozwiązania był wybór 

Sportowo i charytatywnie

najlepszego bramkarza turnieju. Jakub 
Malicki (Zakręt Prawiedniki) oraz Ra-
fał Toruń (Albatrosy) wykazywali się 
kapitalnymi interwencjami przez cały 
turniej, ostatecznie nagroda trafiła do 
gracza drużyny Albatros. Warto zwró-
cić uwagę na najmłodszego uczestni-
ka tych zawodów – Radosława Jani-
ka (FC Jefes), który mimo tak młode-

go wieku grał przeciwko starszym bez 
żadnych kompleksów.

Bardzo dziękujemy wszystkim dru-
żynom za udział w turnieju, zebrane 
dary jak najszybciej podzielimy i prze-
każemy potrzebującym rodzinom.

Podziękowania dla Dyrektora Ze-
społu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskie-
go w Bychawie p. Pawła Dudka za bez-
płatne udostępnienie hali sportowej na 
czas rozgrywek.

Bardzo dziękujemy p. Andrzejowi 
Miszczakowi – Gminnemu Koordy-
natorowi Sportu, który jest z nami od 
pierwszej edycji turnieju, za współor-
ganizację tych zawodów – to wielkie 
zaangażowanie i pomoc są wręcz nie-
ocenione.

Dziękujemy również Spotted Lublin 
oraz Bychawa.pl za promocję naszego 
wydarzenia.

Słowa podziękowania płyną również 
do sponsorów rozgrywek: Państwo 
Bieleccy Jolanta i Andrzej Biel-Hydra; 
Pan Paweł Marzec MAREC.pl – sklep 
internetowy PrzydaSie; Pani Mario-
la Widerlik WAT Producent Blach Da-

chowych; Pan Sylwester Mituła M.S.-
-PROJEKT; Pan Michał Famielec FAMI; 
Pan Marcin Gontarz Nowanet Internet 
Telewizja Światłowód; Pan Grzegorz 
Szacoń ZZOK Bełżyce; Państwo Adam 
i Dorota Dyś Adachip – Materiały Bu-
dowlane, stal i wiele innych; Pan Ma-
rek Pijas BUDMAR; Pani Mariola Wi-
derlik Mar-Jola Mariola Widerlik; Pan 
Mariusz Sawicki Restauracja U Sa-
szy; Pan Krzysztof Szafranek GLOBAL 
UBEZPIECZENIA; Pani Beata Krajew-
ska-Mróz BLUE ORCA Coffee; Pan Ko-
łacki, Cyran i Czyran Happy Place Za-
baw; Państwo Magdalena i Sławomir 
Mazurek CAR GAZ I; Państwo Beata 
i Mariusz Grodzińscy AUTO-SZLIF, 
AUTO SPA Przeglądy rejestracyjne; 
Pan Jan Rząd PRO-AGRO; Pan Mar-
cin Kryk OSK Krynio; Pan Stefan Kur-
kiewicz BUDMIX; Państwo Grażyna 
i Marek Juryccy Piekarnia EMARK s.c. 
Juryccy; Pan Paweł Graboś Sklep kom-
puterowy HARD_RESET.

Raz jeszcze dziękujemy i do zobacze-
nia za rok!

Przemysław Sękowski

�� Turniej Rodzinny w Tenisie Stołowym
Dla aktywnej rodziny ogromne znacze-
nie ma odpowiedni wybór dyscypliny 
sportowej, którą wszyscy członkowie 
będą mogli uprawiać z przyjemnością. 
Potrzeby są różne. Dla najmłodszych 
liczy się przede wszystkim dobra za-
bawa, dla starszych ważniejsze są już 
konkretne korzyści zdrowotne oraz 
dostosowanie zajęć ruchowych do po-
ziomu sprawności fizycznej. Nie brak 
właśnie takich dyscyplin, które mogą 
sprawić wiele radości w każdym wie-
ku. Tenis stołowy to sport, który wy-
maga od gracza pracy wszystkich grup 
mięśni, nie jest dyscypliną wymaga-
jącą dużych nakładów finansowych, 
dlatego cieszy się bardzo dużą popu-
larnością zarówno wśród dzieci, jak 
i dorosłych.

Chcąc zachęcić uczniów oraz ich ro-
dziców do aktywnego spędzania czasu 
wolnego w gronie rodzinnym 10 grud-
nia 2022 roku w Szkole Podstawowej 
im. Polski Niepodległej w Bychawie 
zorganizowany został po raz kolej-
ny Turniej Rodzinny w Tenisie Stoło-
wym o Puchar Burmistrza Bychawy. 

Rozgrywki te mogły się odbyć dzięki 
uprzejmości dyrektor Justyny Pawlik.

Do rozgrywek przystąpiło 7 ekip. 
Każda drużyna składała się z dziecka 
i rodzica, którzy rozgrywali najpierw 
gry singlowe uczeń z uczniem, następ-
nie rodzic z rodzicem, a w przypadku 
remisu rozgrywana była gra podwój-
na (debel). Wszystkie mecze prowa-
dzone były systemem „do dwóch wy-
granych”, tzn. spotkanie kończyło się 
zwycięstwem, jeżeli któryś z zawodni-
ków wygrał dwa sety do 11 punktów. 
Wśród uczestników są rodzice, którzy 
biorą udział w rozgrywkach od kilku 
lat. Rekordzistą jest pan Robert Zdy-
bel. W poprzednich latach grał z sy-
nem Stanisławem i córką Agnieszką, 
a w tegorocznej edycji rozgrywek dru-
żynę stworzył z młodszą córką Ewą, 
która jest dopiero w piątej klasie i bie-
rze udział w turnieju po raz drugi. 
Pan Robert jest bardzo dobrym gra-
czem, jego pociechy również. Podczas 
wszystkich turniejów ich drużyna jest 
na „pudle”.

Wszystkie pojedynki były bardzo 
zacięte, a niektórzy zawodnicy spra-

wiali wielkie niespodzianki, nieocze-
kiwanie wygrywając swoje mecze z – 
wydawałoby się – mającymi więk-
sze szanse na zwycięstwo tenisistami. 
Drużyny, które zajęły miejsca I, II i III 
zostały nagrodzone pucharami ufun-
dowanymi przez Burmistrza Bychawy 
Janusza Urbana, a wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wyniki turnieju:
I miejsce – Dominik Rożenek (8 b) 

z tatą Piotrem
II miejsce – Radosław Janik (7 a) 

a tatą Waldemarem
III miejsce – Ewa Zdybel (5 d) z tatą 

Robertem
IV miejsce – Miłosz Ponieważ (7 b) 

z tatą Mariuszem
V miejsce – Paulina Marzec (8 b) 

z tatą Mariuszem
VI miejsce – Dawid Łoński (5 c) 

z tatą Kamilem
VII miejsce – Laura Wójcik (6 b) 

z mamą Barbarą.
Zapraszamy za rok!

Gminny Koordynator Sportu Andrzej Miszczak

�� Mistrzynie w pływaniu są z naszej szkoły
Po długim okresie pandemii pierwszy-
mi zawodami, w których nasi ucznio-
wie reprezentowali szkołę były zawo-
dy w pływaniu. Mamy czym się po-
chwalić, ponieważ 30 listopada 2022 
roku w Bełżycach w Igrzyskach Mło-
dzieży na szczeblu powiatu trzy dziew-
częta ze Szkoły Podstawowej im. Pol-
ski Niepodległej w Bychawie zostały 
Mistrzyniami Powiatu w trzech róż-
nych stylach pływackich.

Bohaterkami tych zawodów zostały:
�● Łucja Frączek w stylu grzbietowym 

na dystansie 50 m
�● Amelia Prącik w stylu motylkowym 

na dystansie 50 m
�● Julia Flis w stylu klasycznym na dy-

stansie 50 m.
W Igrzyskach Dzieci startowało sie-

dem dziewcząt (kl. V-VI) – rywalizo-
wały indywidualnie jak i w sztafecie. 
Ostatecznie uczennice zajęły w sztafe-
cie 6 x 25 m IV miejsce. Indywidual-
nie najlepiej z młodszej grupy zapre-
zentowała się Aleksandra Zasada, któ-
ra w stylu klasycznym na dystansie 50 
m wywalczyła III miejsce, co dało jej 
awans do zawodów rejonowych.

***
6 grudnia 2022 roku udałyśmy się na 

zawody rejonowe, tym razem do Biłgo-
raja. Szkołę reprezentowały nasze Mi-
strzynie Powiatu Łucja Frączek, Amelia 
Prącik, Julia Flis oraz Aleksandra Zasa-
da.

Łucja Frączek została Mistrzynią Re-
jonu na dystansie 50 m w stylu grzbie-
towym.

Amelia Prącik została Wicemistrzy-
nią Rejonu na dystansie 50 m w stylu 
motylkowym.

Julia Flis zajęła III miejsce na dystan-
sie 50 m w stylu klasycznym.

Aleksandra Zasada – nasza piątokla-
sistka – debiutując na tej rangi zawo-
dach zajęła V miejsce.

***
12 grudnia 2022 roku udałyśmy się 

w podróż do Lublina na finał Woje-
wódzkich Igrzysk Młodzieży w pływa-
niu. Szczęśliwie dotarłyśmy do obiektu 
sportowego Aqua, gdzie odbywały się 
zawody.

Szkołę reprezentowały: Łucja Frą-
czek, Amelia Prącik, Julia Flis. Każda 
z dziewcząt wystąpiła w innym sty-

lu pływackim. Jako pierwsza w stylu 
motylkowym do rywalizacji przystąpi-
ła Amelia Prącik, która uplasowała się 
na IV miejscu z czasem 34,51 sek. Julia 
Flis reprezentowała szkołę w stylu kla-
sycznym – ostatecznie zajęła IX miejsce 
z czasem 47,21 sek. Łucja Frączek przy-
stąpiła do wyścigu jako ostatnia z na-
szej trójki i walczyła w stylu grzbieto-
wym. Spiker prowadzący zawody wy-
czytał Łucję jako faworytkę tego wy-
ścigu, biorąc pod uwagę czasy dziew-
cząt z zawodów na szczeblu rejonu. 
Łucja nie zawiodła, w pięknym stylu 
zostawiła za plecami rywalki i tak oto 
stworzyła historię szkoły, zostając Mi-
strzynią Wojewódzkich Igrzysk Mło-
dzieży w pływaniu na dystansie 50 m 
w stylu grzbietowym z czasem 32,71 
sek.

Dawno nie mieliśmy aż trzech osób, 
reprezentujących szkołę w finałach 
wojewódzkich. Dziękujemy trenerowi 
Konradowi Zapalskiemu, który trenu-
jąc nasze uczennice, doczekał się efek-
tów swojej i dziewcząt ciężkiej pracy. 
Brawo Łucja, Amelka, Julka – jesteście 
bohaterkami szkoły!

Elżbieta Głąb
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Spotkania Regionalne organizo-
wane od 25 lat przez Bychawskie 
Towarzystwo Regionalne mają 
wyraźnie edukacyjny charak-
ter. Skierowane są do dzieci, mło-
dzieży oraz dorosłych mieszkań-
ców Bychawy i okolic. Przez trzy 
lata, z powodu pandemii, nie mo-
gła w nich uczestniczyć szkolna 
młodzież. W tym roku, 9 grudnia 
2022 roku w kawiarni artystycznej 
„Złota Lira” z wielką przyjemno-
ścią powitaliśmy młodych uczest-
ników i ich nauczycieli na XXV 
Spotkaniach Regionalnych pod ha-
słem „Turystyczna Bychawa”.

Celem tegorocznych Spotkań Regio-
nalnych dofinansowanych ze środków 
Gminy Bychawa była promocja wa-
lorów turystycznych naszego regionu 
skierowana do osób odwiedzających 
Bychawę. W związku z tym zaprosi-
liśmy uczniów miejscowych i okolicz-
nych szkół do wzięcia udziału w kon-
kursie krasomówczym pod hasłem: 
„Jestem przewodnikiem po Bychawie 
i okolicach”. Uczestnicy konkursu byli 
proszeni o przygotowanie poetyckiej 
lub epickiej wypowiedzi dotyczącej 
prezentacji wybranego zabytku, miej-
sca, trasy lub ulubionego zakątka cha-
rakterystycznego dla ich miejsca za-
mieszkania.

Jak zwykle nie zawiedliśmy się na 
młodzieży i ich instruktorach. Emo-
cjonalne zaangażowanie uczestników 

konkursu, ich szacunek do lokalnej hi-
storii, wrażliwość artystyczna i pięk-
na polszczyzna urzekły słuchaczy te-
gorocznych Spotkań Regionalnych. 
Z prawdziwą przyjemnością wysłu-
chaliśmy przygotowanych wystąpień, 
podziwiając poziom wykonania i mło-
dzieńczy entuzjazm prezentowany 
przed widownią. Tematyka była róż-
na. Członkowie Jury oceniali nie tylko 
treść wypowiedzi, czy elementy gra-
ficzne będące tłem krasomówczych 
występów, ale przede wszystkim pre-
zencję, zachowanie i swobodę w prze-
kazywaniu informacji wymagane od 
przewodników turystycznych. Trzeba 
przyznać, że nie było łatwo wyłonić 
zwycięzców konkursu. Wyróżnione 
prezentacje będą opublikowane w ko-
lejnych numerach „Głosu regionali-
stów”.

Pierwsze miejsce zajęli reprezen-
tanci Szkoły Podstawowej im. Ka-
jetana Koźmiana w Bychawce: Mal-
wina Krasucka, Maria Bartnik, Alicja 
Poleszak i Jakub Pietrzak przygotowa-
ni pod kierunkiem nauczycielek: Anny 
Bartnik i Beaty Kot. Młodzi przewod-
nicy zaprosili nas na spacer po uro-
kliwych zakątkach swojej rodzinnej 
miejscowości.

Drugie miejsce przypadło uczenni-
com: Julii Popławskiej, Aleksandrze 
Ścierzyńskiej i Ewie Sadło ze Szkoły 
Podstawowej im. Polski Niepodległej 
w Bychawie, nad którymi czuwała 

Turystyczna Bychawa oczami młodzieży

polonistka Magdalena Miszczak. Dzię-
ki nim przypomnieliśmy sobie dzieje 
bychawskich Żydów.

Trzecie miejsce wywalczyły uczenni-
ce dwóch szkół. Anna Powęzka, Maria 
Powęzka, Zuzanna Skoczylas ze Szko-
ły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej (instruktorki – 
Magdalena Rugała, Magdalena Kone-
fał, Halina Powęzka) oraz uczennica Ze-
społu Szkół im. ks. Antoniego Kwiat-
kowskiego Aleksandra Pawlak przy-
gotowana przez polonistkę Magdalenę 
Szwałek. Ze wzruszeniem słuchaliśmy 
historii bychawskiego zegara i piosenek 
o Bychawie, a uczennica liceum opro-
wadziła nas szlakiem bychawskich za-
bytków sakralnych.

Jury przyznało też dwa wyróżnie-
nia: uczniom Szkoły Podstawowej im. 
Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Dru-
giej – Klaudii Korpysie i Dawidowi Ra-
chwałowi (instruktor Ewa Baran) oraz 
licealistom – Illii Hryhorievowi i Da-

nielowi Honoratsky (instruktor Leszek 
Asyngier).

Część konkursową poprzedził cieka-
wy wykład na temat szeroko pojętej 
turystyki wygłoszony przez wicepreze-
sa BTR Marka Kunę oraz krótka pro-
mocja folderu turystycznego wydanego 
przez Bychawskie Towarzystwo Regio-
nalne pod tytułem: „Bychawa – zobacz 
– zachwyć się”.

Jest to już 19 pozycja wydawnicza, 
która ukazała się dzięki staraniom 
członków stowarzyszenia. Produkt za-
wiera mapę, zwięzłe informacje i zdję-
cia atrakcyjnych miejsc i zabytków znaj-
dujących się w naszym mieście.

Coraz więcej osób odwiedza Bychawę 
w poszukiwaniu niebanalnych tury-
stycznie miejsc i wiadomości z nimi 
związanych. Oprócz znaczków tury-
stycznych, jako miasto, nie mamy nic 
do zaoferowania turystom, którzy ocze-
kują drobnych pamiątek i krótkich in-
formacji w atrakcyjnej formie, a nie 
tylko obszernych opracowań książko-

wych. Mamy ich na swoim koncie spo-
ro, ale wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom turystów zdecydowaliśmy się 
w tym roku wydać folder – mapę.

Pieniądze otrzymaliśmy od Gminy 
Bychawa w ramach wsparcia zadania 
publicznego z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego.

Opracowaniem graficznym i skła-
dem zajęła się Matylda Graboś – au-
torka zamieszczonych zdjęć, której po-
magał Marek Matysek – autor zdjęcia 
na stronie tytułowej. Teksty do fol-
deru opracowali członkowie Zarządu: 
M. Kuna, D. Hanaj, J. Wójtowicz, T. 
Tracz, E. Sprawka, J. Kwiatkowski oraz 
B. Cywińska.

Oprócz komentarza i fotografii przed-
stawiających wybrane zabytki i miej-
sca polecane do zwiedzania, w folde-
rze znalazły się też informacje o punk-
tach gastronomicznych i instytucjach, 
gdzie można nabyć foldery, publikacje 
i znaczki turystyczne. W tym roku do-
łączył do tego grona sklep Hard Re-
set. Drugim nowym miejscem, w któ-
rym znajdą się nasze foldery, jest Re-
stauracja „Młyn Bychawa”. Inne punk-
ty to znane bychawianom: Księgarnia 
Lumer, Urząd Miejski, Złota Lira i Bar 
„U Saszy”.

W imieniu Zarządu składam wyra-
zy najwyższego uznania nauczycielom 
i uczniom za przygotowanie niezwy-
kle interesujących prezentacji konkur-
sowych, a gościom, którzy przybyli na 
nasze spotkania, serdecznie dziękuję.

Teresa Tracz – prezes BTR

�� Spotkanie Wigilijne 
PZERiI w Bychawie
17 grudnia 2022 roku 
w Bychawskim Centrum 
Kultury odbyło się 
Spotkanie Wigilijne 
przygotowane przez 
Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów 
w Bychawie.

W wieczerzy wigilijnej wzięli udział 
zaproszeni goście – członkowie sto-
warzyszenia, osoby starsze, samot-
ne. Uczestników powitała przewod-
nicząca PZERiI Zofia Szorek, która 
opowiedziała o znaczeniu adwentu 
i tradycjach związanych z wiecze-
rzą wigilijną. Przy świetle zimnych 
ogni zaśpiewano kolędę z udziałem 
chóru męskiego. Nie zabrakło także 
tradycyjnych życzeń przy tzw. „kró-
lu” – snopku zbóż i traw. Głos zabrał 
również Burmistrz Bychawy Janusz 
Urban. Po życzeniach nastąpiło ła-
manie się opłatkiem (opłatek, miód, 
czosnek). Biesiadowanie przepełnio-
ne było ciepłem i serdecznością. Po 
przypomnieniu tradycyjnych potraw 
wigilijnych podano gorący poczęstu-
nek. Ucztowaniu towarzyszyła pięk-
na oprawa słowno-muzyczna – dzię-
kujemy Marcinowi Mączce za przy-
gotowanie kolęd i pastorałek. Do 
śpiewu włączyli się uczestnicy wie-
czerzy. Ważnym celem spotkania 
była integracja osób starszych, prze-
ciwdziałanie osamotnieniu, potrzeba 
bliskości – zwłaszcza w okresie świą-
tecznym.

W imieniu własnym oraz Zarządu 
PZERiI wyrazy wdzięczności kieru-
ję do Burmistrza Bychawy Janusza 
Urbana oraz Zastępcy Burmistrza 
Bychawy Magdaleny Kostruby; Pio-
tra Gęby, Bożeny Marzec – za pomoc 
w organizacji spotkania. Paniom 
z KGW Olszowiec dziękujemy za po-
moc w przygotowaniu stołu wigilij-
nego, a członkom Zarządu za przygo-
towanie bardzo smacznych potraw.

„Cieszę się, że są ludzie, którzy nie 
tylko mówią, co powinno być zro-
bione, lecz po prostu to robią; któ-
rzy zjawiają się zawsze tam, gdzie 
potrzebna jest ich pomoc.” (Rainer 
Haak)
Wydarzenie współfinansowane 
z budżetu Gminy Bychawa.

Zofia Szorek
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szkoły szkoły

�� „Kwiatek” w karnawale, czyli 
bal studniówkowy

4 lutego 2023 roku – na symboliczne 
„sto dni przed maturą” – uczniowie 
klas czwartych naszej szkoły zatań-
czyli poloneza. Ten tradycyjny, sta-
ropolski taniec, poprowadzony przez 
pana dyrektora Pawła Dudka z wy-
chowawczynią klasy maturalnej pa-
nią Wioletą Tworek, rozpoczął bal 
studniówkowy, który w tym roku 
odbył się w uroczym Dworku Ar-
kadia w Piotrowicach. Młodzieży 

w tym wyjątkowym dla nich dniu 
towarzyszyła dyrekcja, wychowaw-
cy, nauczyciele i rodzice.

Piękne stroje, dobra muzyka, 
smaczne jedzenie oraz wyśmienite 
humory gwarantowały zabawę do 
białego rana. To wydarzenie na pew-
no na długo pozostanie w ich pamię-
ci.

M.K.-K., M.S.
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SZKOŁY 

wyjazd na lodowisko
16 stycznia 2023 roku uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią 
uczestniczyli w wyjeździe na lodowi-
sko Icemania w Lublinie. Na miejscu 
czekało na nas 80 minut wspaniałej, 
a co najważniejsze bezpiecznej zaba-
wy.

Feryjne wyjazdy na lodowisko sta-
ły się tradycją w naszej szkole. I bar-
dzo dobrze, bo ruch w połączeniu ze 
świeżym powietrzem wszystkim do-
brze zrobił. No i oczywiście integracja 
uczniów i nauczycieli. Super wyjazd!

Dziękujemy Burmistrzowi Bychawy 
p. Januszowi Urbanowi za udostęp-
nienie autobusu szkolnego, p. Janowi 
Ciołkowi za bezpieczną jazdę oraz na-
uczycielom za opiekę w czasie wyjaz-
du.

zabawa choinkowa
Jedną z najbardziej oczekiwanych im-
prez w roku szkolnym jest uroczysta 

zabawa choinkowa, szczególnie gdy 
odbywa się po dwuletniej przerwie.

W tym roku zabawa choinko-
wa w Szkole Podstawowej im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 
odbyła się 14 stycznia. Tym samym 
otwierała ona symbolicznie okres fe-
rii zimowych w województwie lubel-
skim.

Pierwsze takty muzyki rozbrzmiały 
o godzinie piętnastej, ale zabawa, jak 
zwykle, rozkręciła się na dobre nieco 
później, gdy wszyscy goście byli już 

Bezpieczne ferie

na miejscu, gotowi do choinkowych 
tańców. W przerwach zabawy dzie-
ci mogły posilić się przygotowanym 
przez rodziców przepysznym poczę-
stunkiem (miedzy innymi najlepszymi 
na świecie kanapkami choinkowymi). 
Wszyscy uczestnicy bez względu na 
wiek, bawili się rewelacyjnie.

O godzinie 17.00, ku wielkiej ucie-
sze uczniów, a zwłaszcza najmłod-
szych, do naszej szkoły przybył świę-
ty Mikołaj z workiem pełnym pre-
zentów. Wszystkie dzieci otrzymały 
paczki pełne słodyczy przygotowane 

przez Radę Rodziców, Dom Dziecka 
w Woli Gałęzowskiej oraz indywidu-
alnie przez rodziców.

Nauczyciele wraz z rodzicami zadba-
li o bezpieczeństwo uczniów w czasie 
imprezy, pełniąc wyznaczone dyżury.

Zabawa choinkowa trwała do go-
dziny 20.00, upłynęła w przyjemnej, 
życzliwej atmosferze i bez wątpienia 
stanowiła udane zakończenie pierw-
szego semestru. Wszystkim uczestni-
kom dopisywał dobry humor; każdy 
był uśmiechnięty i zadowolony. Na 

pewno to wydarzenie przejdzie do hi-
storii szkoły jako bardzo udane.

W imieniu Rady Rodziców i nauczy-
cieli dziękujemy za liczne przybycie, 
pomoc w jej organizacji i dobrą zaba-
wę. Dziękujemy również niezawod-
nemu p. Zbigniewowi Nawrockiemu, 
który jak co roku wyruszył z rodzica-
mi do Lublina po produkty na paczki 
dla dzieci.

A my już dzisiaj zapraszamy za rok, 
na kolejną zabawę choinkową!

Mirosław Stoczkowski

�� Remont krytej 
pływalni w „Kwiatku” 
trwa

Już od lipca 2022 roku trwają prace 
remontowe na krytej pływalni w Ze-
spole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie.

Ich efektem będzie komplekso-
wa przebudowa obiektu i pełna jego 
modernizacja. W ciągu tych kilku 
miesięcy odnowiono hol, łazienki, 
zainstalowano nową centralę wenty-
lacyjną oraz wymieniono część stolar-
ki okiennej i drzwiowej. Renowacji zo-
stała poddana także zewnętrzna ele-
wacja wraz z osuszeniem i izolacją fun-
damentów.

Obiekt w pełni dostosowano do 
wymogów przeciwpożarowych. Duże 
oszczędności energii zapewnia montaż 
instalacji fotowoltaicznej. Koszt inwe-
stycji jest znaczący – 4 miliony złotych, 
z czego 2,7 miliona pochodzi z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład, a pozosta-
łe środki to wkład Starostwa Powiato-
wego w Lublinie. To właśnie działania 
organu prowadzącego szkołę, a szcze-
gólnie troska Starosty – pana Zdzisła-
wa Antonia i Wicestarosty – pana An-
drzeja Chrząstowskiego – pozwoliły 
rozpocząć i przeprowadzić rewitaliza-
cję krytej pływalni.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji 
poprawie ulegnie estetyka budynku, 
zwiększy się komfort jego użytkowni-
ków, w szczególności osób niepełno-
sprawnych.

Czekamy zatem na zakończenie re-
montu i ponowne otwarcie naszego 
basenu.

M.K.-K., M.S.

�� 81. rocznica utworzenia Armii Krajowej

13 lutego 2023 roku w przeddzień 81. rocznicy powstania naj-
silniejszej i najlepiej zorganizowanej podziemnej armii pod-
czas II wojny światowej uczestnicy uroczystości zgromadzili 
się na bychawskim cmentarzu przy mogiłach żołnierzy po-
ległych w walce z Niemcami i komunistami, by oddać hołd 
żołnierzom Armii Krajowej, a jednocześnie bohaterom walki 
o niepodległość i suwerenność Polski.

Uroczystość rozpoczął modlitwą ks. kan. Stanisław Góra, 
po czym odczytał fragment wiersza napisanego w sierp-
niu 1939 roku przez Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Święty 
Boże”. Słowa wiersza są proroczym nakreśleniem misji, któ-
rą wypełniali żołnierze walczący w czasie II wojny świato-
wej:

Następnie p. Marek Trzciński dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im ks. Dominika Maja w Zaraszowie odczytał Apel Pa-
mięci w obecności licznie zgromadzonych harcerzy i zuchów 
wraz druhną drużynową Agnieszką Kamińską z 40. Druży-
ny Harcerskiej „Tropiciele” oraz zaproszonych gości: dr. Pio-
tra Gawryszczaka; Marka Franczaka – syna sierżanta Józefa 
Franczaka „Lalusia”, ostatniego żołnierza II Rzeczypospolitej; 
Józefa Stanickiego i przybyłych na uroczystości mieszkań-
ców Bychawy i okolic. Apel zakończył ceremoniał wojskowy 
przeprowadzony przez Grupę Rekonstrukcyjną im. Pułkow-
nika Zieleniewskiego, na który złożyły się salwy honorowe, 
oddane nad mogiłami poległych partyzantów i przy grobach 

weteranów AK, BCH i NSZ. Zapalenie zniczy i warta honoro-
wa harcerzy przy żołnierskich mogiłach zakończyły pierw-
szą część uroczystości.

Drugą część w budynku Szkoły Podstawowej w Zaraszowie 
rozpoczął koncert piosenki patriotycznej w wykonaniu 
uczennic klasy VIII, a konferencja dr. Piotra Gawryszczaka 
zgromadziła liczne audytorium: uczniów oraz rodziców. Na-
kreślił on historię organizacji grup zbrojnych, powstałych 
w czasie okupacji, które 14 lutego 1942 roku zostały scalone 
w jeden organizm i przemianowane na Armię Krajową. Wy-
darzenie było niepowtarzalną lekcją patriotyzmu i historii.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. ks. Dominika Maja 
składa serdeczne podziękowania przybyłym gościom, p. Jó-
zefowi Stanickiemu za współorganizację uroczystości.

SP Zaraszów
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