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Andrzej Pliwka 
z Ekolandu wozi 
nasze śmieci

�� Ekonomia śmieci. Tona za 1 czy 264 zł?

�� W 2013 roku w gminie zniknęła jedna wioska

�� Działo się w mieście Bychawie 1820 roku

�� Sukces naszych koszykarzy
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Okładka: Andrzej Pliwka, pracownik firmy odbierającej odpady, fot. archiwum firmy Ekoland sp. z o.o.

Nowy harmonogram w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej* 
w granicach administracyjnych miasta:

zmieszane odpady komunalne będą odbierane dwa razy w miesią-
cu w czwartki, w następujące dni:

6 i 20 lutego 2014 7 i 21 sierpnia 2014
6 i 20 marca 2014 4 i 18 września 2014
3 i 17 kwietnia 2014 2 i 16 października 2014
8 i 22 maja 2014 6 i 20 listopada 2014
5 i 20 czerwca 2014 4 i 24 grudnia 2014
3 i 17 lipca 2014

Selektywnie zebrane odpady komunalne będą odbierane raz w miesiącu 
w ostatni dzień roboczy miesiąca, w następujące dni:
28 lutego 2014 29 sierpnia 2014
31 marca 2014 30 września 2014
30 kwietnia 2014 31 października 2014
30 maja 2014 28 listopada 2014
30 czerwca 2014 31 grudnia 2014
31 lipca 2014

Popiół w sezonie grzewczym będzie odbierany raz w miesiącu, w czwart-
ki od 1 lutego do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia, nale-
ży go wystawiać w swoich workach o pojemności do 60 litrów, w nastę-

pujące dni:
27 lutego 2014 30 października 2014
27 marca 2014 27 listopada 2014
24 kwietnia 2014 18 grudnia 2014

Odpady zielone z ogrodów oraz odpady kuchenne ulegające biodegra-
dacji, będą odbierane raz w miesiącu, w czwartki od 1 maja do 30 wrze-
śnia, odpady te należy wystawiać w swoich workach o pojemności do 60 

litrów, w następujące dni:
29 maja 2014 28 sierpnia 2014
26 czerwca 2014 25 września 2014
31 lipca 2014

* W zabudowie wielorodzinnej harmonogram odbioru nieczystości sta-
łych nie ulega zmianie.

Nowe harmonogramy odbioru śmieci

Nowy harmonogram poza granicami administracyjnymi miasta
pojemniki i worki należy wystawiać przed godziną 7.00

odbiór odpadów w godzinach 7.00-19.00
miesiąc I termin odbioru II termin odbioru Miejscowości Uwagi

Styczeń
Luty

Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec

Lipiec
Sierpień

Wrzesień
Październik

Listopad
Grudzień

04.01.2014
Brak odbioru
Brak odbioru
Brak odbioru
05.05.2014
02.06.2014
07.07.2014
04.08.2014
01.09.2014
Brak odbioru
Brak odbioru
Brak odbioru

20.01.2014
17.02.2014
17.03.2014
22.04.2014
19.05.2014
16.06.2014
21.07.2014
18.08.2014
15.09.2014
20.10.2014
17.11.2014
15.12.2014

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

Odpady 
segregowane 
zbierane są w II 
terminie odbioru, 
drugim samochodem

Styczeń
Luty

Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec

Lipiec
Sierpień

Wrzesień
Październik

Listopad
Grudzień

07.01.2014
Brak odbioru
Brak odbioru
Brak odbioru
06.05.2014
03.06.2014
01.07.2014
05.08.2014
02.09.2014
Brak odbioru
Brak odbioru
Brak odbioru

21.01.2014
18.02.2014
18.03.2014
15.04.2014
20.05.2014
17.06.2014
15.07.2014
19.08.2014
16.09.2014
21.10.2014
18.11.2014
16.12.2014

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

Odpady 
segregowane 
zbierane są w II 
terminie odbioru, 
drugim samochodem

Styczeń
Luty

Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec

Lipiec
Sierpień

Wrzesień
Październik

Listopad
Grudzień

08.01.2014
Brak odbioru
Brak odbioru
Brak odbioru
07.05.2014
04.06.2014
02.07.2014
06.08.2014
03.09.2014
Brak odbioru
Brak odbioru
Brak odbioru

22.01.2014
19.02.2014
19.03.2014
16.04.2014
21.05.2014
18.06.2014
16.07.2014
20.08.2014
17.09.2014
15.10.2014
19.11.2014
17.12.2014

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

Odpady 
segregowane 
zbierane są w II 
terminie odbioru, 
drugim samochodem

Styczeń
Luty

Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec

Lipiec
Sierpień

Wrzesień
Październik

Listopad
Grudzień

02.01.2014
Brak odbioru
Brak odbioru
Brak odbioru
08.05.2014
05.06.2014
03.07.2014
07.08.2014
04.09.2014
Brak odbioru
Brak odbioru
Brak odbioru

16.01.2014
20.02.2014
20.03.2014
17.04.2014
22.05.2014
21.06.2014
17.07.2014
21.08.2014
18.09.2014
16.10.2014
20.11.2014
18.12.2014

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

Odpady 
segregowane 
zbierane są w II 
terminie odbioru, 
drugim samochodem

�� Od lutego br. p. Andrzej 
Pliwka, sympatyczny 
pracownik firmy 
odbierającej odpady 
z terenu gminy Bychawa, 
będzie odwiedzał wioski 
rzadziej.

19 grudnia uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie 
zmieniono harmonogramy odbioru odpadów na 
terenie wsi oraz miasta w zabudowie jednorodzin-
nej. W chłodne miesiące Ekoland sp. z o.o. pojawi 
się na terenie wsi jeden raz w miesiącu i odbierze 
dwoma samochodami zarówno odpady zmiesza-
ne, jak i selektywnie zebrane. W miesiące ciepłe 
(od maja do września) odbiór śmieci zmieszanych 
z terenu wsi będzie się odbywał dwa razy w mie-
siącu, zaś frakcji suchej raz w miesiącu (w drugim 
terminie) – tak jak to było w 2013 roku.

Z terenu zabudowy jednorodzinnej w granicach 
administracyjnych miasta („domki”) nasze przed-
siębiorstwo odbierze śmieci zmieszane dwa razy 
w miesiącu, w czwartki. Selektywnie zebrane od-
pady będą odbierane raz w miesiącu, w ostatni 
dzień roboczy. Popiół w sezonie grzewczym (od 1 
lutego do 30 kwietnia i od października do koń-
ca grudnia) będzie odbierany raz w miesiącu, 
w czwartki; należy go wystawiać w swoich wor-
kach o pojemności do 60 litrów.

Natomiast, od 1 maja do 30 września raz w mie-
siącu, w czwartki, będą odbierane odpady zielone 
ulegające biodegradacji; odpady również należy 
wystawiać w swoich workach o poj. do 60 l.

Skąd powyższe zmiany? Ze sprawozdań firm 
odbierających odpady wynika, że zdarzały się 
kursy samochodów prawie na pusto. Według wy-
liczeń Urzędu Miejskiego w Bychawie, zmniejsze-
nie częstotliwości odbioru pozwoli na oszczędno-
ści na poziomie ok. 70 tys. zł w roku.

W zabudowie wielorodzinnej harmonogram od-
bioru nieczystości stałych nie ulega zmianie.

mg
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 

nr XXXVII/24/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

�� 15 lutego 
opłata za odbiór śmieci

Przypominamy, że wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego 
w Bychawie lub przelewem na konto 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030
tytułem: /przykład/ Jan Kowalski opłata śmieciowa za nieruchomość przy 
ul. Piłsudskiego 538 w Bychawie - I rata

31/20142Głos Ziemi Bychawskiej

mailto:gazeta@bychawa.pl
www.bychawa.pl
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�� Warto segregować ze 
względów ekonomicznych. 
Ten argument łatwiej do 
nas przemawia niż względy 
ekologiczne. Gmina musi 
śmieci „sprzedać” firmie 
zagospodarowującej 
odpady (w naszym 
przypadku jest to ZZO 
w Kraśniku), płacąc 
za tonę odpadów 
segregowanych (frakcję 
suchą) tylko 1,08 zł, zaś 
za tonę zmieszanych – 
264,60 zł!

Segregacja śmieci jest ważna ze względów eko-
logicznych, by do naszego środowiska trafiało 
jak najmniej odpadów, a więcej surowców było 
wykorzystanych powtórnie. Tradycyjne wysypi-
sko śmieci to mało przyjemny widok dla każde-
go, nie tylko dla „zielonych”. Hałdy odpadów wy-
dzielających trudny do opisania odór, tony opa-
kowań, folii, butelek, puszek i wszelkich rupieci, 
stada żerujących czarnych ptaków… Wstydliwa 
strona cywilizacji.

Warto również segregować ze względów eko-
nomicznych. Nie segregujemy – płacimy za tonę 
zmieszanych śmieci słono – 264,60 zł! Na pewno 
nie jest to korzystne dla gminy, a tym samym 
dla naszych mieszkańców. ZZO otrzymuje od 
nas dużo wyższą stawkę za zagospodarowanie 
śmieci źle przez nas wysegregowanych, zaś po 
segregacji sprzedaje suchą frakcję do zakładów 
zajmujących się recyklingiem (szkło, plastiki, 
papier, metale). Ponadto zagospodarowuje po-
zostałe komponenty – biomasę, frakcję wysoko-
kaloryczną itd. Dopiero to, co z tego pozostanie, 
trafia na składowisko.

Za śmieci zebrane przez nas selektywnie, gmi-
na płaci symbolicznie – 1,08 zł. Problem powsta-
je wtedy, gdy to suchej frakcji trafią materiały do 
tego nie przeznaczone – wówczas śmieci trakto-
wane są jako zmieszane i stawka za nie wzrasta 
kilkaset razy.

Ile śmiecą mieszkańcy naszej 
gminy?

Umiarkowanie. Przeciętny mieszkaniec gminy 
Bychawa rocznie wytwarza 117,68 kg śmieci. To 
jeden z lepszych (tzn. niższych wyników) wśród 
gmin, które obsługuje w zakresie utylizacji ZZO 
w Kraśniku. Niedalekie nam Bełżyce produkują 
mniej, bo 92 kg odpadów. Ale są też "potenta-
ci" w tym zakresie, choćby kilka innych miast 
obsługiwanych przez ZZO Kraśnik, których 
mieszkańcy wytwarzają nawet po 140 kg, 150 
kg, a nawet 200 kg śmieci rocznie. Pytanie: czy 
wszystkie śmieci produkowane przez naszych 
mieszkańców w gospodarstwach domowych są 

�� Spacer po ZZO (Zakładzie Zagospodarowania Odpadów) w Kraśniku

�� Będą żółte i czerwone kartki 
dla mieszkańców, którzy źle lub wcale 
nie segregują
Rozmowa z p. Wojciechem 
Wojtaszkiem, prezesem 
firmy Ekoland Sp. z o.o., 
zajmującej się odbiorem 
odpadów komunalnych na 
terenie gminy Bychawa.

Jak wypadamy na tle 
innych?
W. Wojtaszek: Jeśli chodzi o segregację, 
to muszę powiedzieć, że gmina Bychawa 
wypada nieźle. Mamy porównanie, gdyż 
współpracujemy z wieloma gminami, 
w tym z prawie wszystkimi z terenu powia-
tu kraśnickiego. Z gminy Bychawa jest dużo 
frakcji suchej i jest dość czysta. Mimo, że 
jest to gmina, w której systemu segrega-
cji wcześniej nie było. Edukacja nadal jed-
nak jest wskazana, bo czasami do worka na 
frakcję suchą trafiają takie odpady, które 
nie powinny się tam znaleźć.

W jaki sposób będziecie 
upominać naszych 
mieszkańców, którzy 
nie stosują segregacji, 
choć ją deklarują?
My jesteśmy przy kliencie najbliżej, więc 
musimy raportować gminie o sytuacjach 
nieprzestrzegania. W niektórych gminach, 
od których odbieramy odpady, już wpro-
wadziliśmy system upominania naklejkami. 
Będziemy je stosować również na terenie 
gminy Bychawa. To takie żółte lub czerwo-
ne kartki, które są przyklejane na pojem-
nikach tych mieszkańców, którzy nie se-
gregują śmieci (wówczas jest to naklejka 
z napisem BRAK SEGREGACJI) lub źle to ro-
bią (wówczas z napisem NIEPRAWIDŁOWA 
SEGREGACJA). O takich sytuacjach będzie-
my za każdym razem informować gminę, 

która przecież będzie rozliczana z poziomu 
recyklingu.
Niektóre gminy już teraz wprowadzają chi-
py (wtedy każdy pojemnik będzie ozna-
kowany) lub kody kreskowe na worki. 
Wówczas raporty o niewłaściwej segrega-
cji lub jej braku automatycznie są wysyłane 
do urzędu gminy.

Jak się układa 
współpraca z Waszym 
podwykonawcą, 
Bychawskim 
Przedsiębiorstwem 
Komunalnym?
Bardzo dobrze. Potrafimy się zrozumieć, 
robią to co do nich należy. Ale jeszcze le-
piej współpraca układa się z bychawskim 
urzędem. Mamy nadzieję, że w przyszłości 
również będziemy mogli współpracować, 
co nie jest proste, gdyż przy przetargach 
musimy konkurować z dużymi koncernami.

Jakie problemy 
najczęściej zgłaszają 
mieszkańcy?
Dlaczego nie został zabrany pojemnik? 
Później okazuje się, że pojemnik został wy-
stawiony po godzinie odbioru. Jest to bar-
dzo częsty problem. Zgłaszane są przypadki 
nieodebrania odpadów, które powinny zo-
stać odstawione bezpośrednio do PSZOK-u 
np. opony, styropian.
Chciałby poprosić mieszkańców o wyro-
zumiałość dla pracowników, którzy odbie-
rają śmieci. Prosimy, aby nie obarczać ich 
odpowiedzialnością za wszystko, oni wy-
konują tylko swoją pracę. Problemy moż-
na zgłaszać bezpośrednio do naszej firmy. 
Chciałabym również uprzedzić, że zimą 
mogą się zdarzyć problemy z odbiorem od-
padów na czas.

Rozmawiała M. Głazik

Ciężarówka ze śmieciami najpierw jest ważona 
na elektronicznej wadze samochodowej.

Rozładunek. Plac przyjęć odpadów 
zmieszanych.

Linia sortownicza odpadów zmieszanych. 
Z "frakcji mokrej" udaje się odzyskać część 
nadającego się do recyklingu papieru, szkła 
i tworzyw sztucznych.

Oddzielenie biomasy. Odzysk frakcji wysokokalorycznej tj. metali. Plac przyjęć odpadów selektywnie zebranych. Posegregowane i sprasowane kolorami plasti-
ki gotowe do sprzedaży do recyklingu.

Fotografie i komentarz M. Głazik

przez nich wystawiane i trafiają 
do ZZO?

Przez ponad pół roku obowiązy-
wania ustawy śmieciowej, firma 
odbierająca odpady z terenu mia-
sta i gminy Bychawa (Ekoland sp. 
z o.o.) przekazała do ZZO łącznie 
533,96 ton zmieszanych odpadów 
oraz 97,1 t zbieranych selektyw-
nie. Zatem ilość suchej frakcji wy-
niosła niewiele ponad 15 % ogól-
nej liczby zebranych śmieci.

Niestety, wyliczenia sporządzo-
ne przez Urząd Miejski w Bychawie 
za pierwsze pół roku obowiązywa-
nia ustawy "śmieciowej" wskazu-
ją, że mieszkańcy miasta Bychawa 
w mniejszym zakresie prowadzą 
selekcję odpadów niż mieszkań-
cy wsi. Stosunek frakcji suchej do 
odpadów zmieszanych wynosi na 

wsi 1 : 2, w mieście 1 : 7. Dzieje 
się tak zwłaszcza w zabudowie 
wielorodzinnej – mimo złożonych 
deklaracji wielu mieszkańców nie 
stosuje segregacji odpadów. Jest 
to nieuczciwe wobec tych, którzy 
się z zobowiązań wywiązują.

Ile kosztuje 
system gospodarki 
śmieciami?

Obecnie za odpady zbierane se-
lektywnie płacimy po 6 zł (mie-
sięczna stawka za osobę) lub 12 
zł, gdy nie deklarujemy segrega-
cji. W budżecie Gminy Bychawa 
na rok 2014 na funkcjonowanie 
systemu gospodarowania odpada-
mi zarezerwowano kwotę 812 tys. 
złotych. Obejmuje to płace pra-
cowników i pochodne oraz usłu-
gi, do których zalicza się: zbiór-
kę i transport odpadów, przyję-
cie odpadów do zakładu zago-
spodarowania, funkcjonowanie 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów. Łącznie szacowane 
w tej chwili wydatki na system 
śmieciowy (na podstawie minione-
go półrocza obowiązywania usta-
wy) to kwota 836 208 zł – w bu-
dżecie gminy w 2014 roku na ten 
cel może więc zabraknąć środków. 
Wprowadzenie mniejszej częstotli-
wości odbioru odpadów da możli-
wość zaoszczędzenia ok. 70 tys. 
złotych rocznie. Wysokość opłat 
za przyjęcie odpadów do ZZO 
i próba znalezienia tutaj oszczęd-
ności będzie w największym stop-
niu zależała jednak od nasta-
wienia mieszkańców do tematu 
segregacji.

M. Głazik

środowisko

 Ekonomia śmieci. Tona za 1 czy 264 zł?
�� Od nowego roku nowa 
firma sprząta miasto
Informujemy, że z początkiem 
bieżącego roku, firma „FLOREKO” 
w wyniku przetargu przejęła 
obowiązki utrzymaniu porządku 
i czystości w Bychawie. Drukujemy 
list, który wystosowali do 
mieszkańców naszej gminy.

Od lat zajmujemy się świadczeniem usług komunalnych 
w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, oczyszczania ulic, 
chodników i ciągów pieszych. Dotychczas naszymi klien-
tami były samorządowe urzędy i instytucje, m.in. ta-
kich  miast jak Lublin, Warszawa, oraz inne gminy w woje-
wództwie mazowieckim.
Nasze wieloletnie związki i kontakty z Lubelszczyzną za-
owocowały tym, że obecnie rozpoczęliśmy działania usłu-
gowe także w Waszym mieście i gminie.
Oddajemy do Państwa dyspozycji uczciwy oraz profesjo-
nalny personel. Postaramy się zapewnić najwyższą jakość 
usług, na bieżąco kontrolując efekty pracy naszych pra-
cowników. Dysponujemy odpowiednim zapleczem sprzę-
towym i zawsze staramy się działać szybko i sprawnie.
Dołożymy starań, by zarówno władze, jak i mieszkańcy 
Bychawy byli zadowoleni z naszych działań porządkowych.

„Floreko” Maciej Bojdziński

dobry przykład

dobry przykład

dobry przykład

dobry przykład

PLASTIK
PAPIER

SZKŁO
PLASTIK

PAPIER
SZKŁO

�� WAŻNE
Gmina ma obowiązek osiągnąć wymagane przepisami 
unijnymi poziomy ograniczenia masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji kierowanych na składowi-
ska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpa-
dów zebranych selektywnie.
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�� Z podsumowania 2013 roku
Przebudowa drogi gminnej 
nr 107216L w miejscowości Wola Gałęzowska
Zakres robót: wykonanie jezdni asfaltowej o długości 
745 mb z utwardzeniem poboczy. Wartość zadania: 
283.911,42 zł
Modernizacja drogi w miejscowości Osowa 
Kolonia
Zakres robót: wykonanie jezdni asfaltowej o łącznej 
długości 550 mb z dwustronnie utwardzonymi 
poboczami i zjazdami. Wartość zadania: 149.853,81 zł, 
w tym dotacja celowa na budowę/modernizację 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości: 
50.000,00 zł.
Modernizacja drogi w miejscowości Wola Duża
Zakres robót: wykonanie warstwy nawierzchni 
asfaltowej o długości 253 mb. Wartość zadania: 
9 538,01 zł.

Modernizacja drogi w miejscowości Leśniczówka
Zakres robót: wykonanie jezdni asfaltowej o łącznej 
długości 155 mb z dwustronnie utwardzonymi 
poboczami i zjazdami. Wartość zadania: 101.722,46 zł, 
w tym dotacja celowa na budowę/modernizację 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości: 
40.000,00 zł.
Drogi powiatowe
• Przebudowa drogi na odcinku Bychawka – 

Wierciszów udział gminy: 440.087,21 zł
• Przebudowa drogi na odcinku ul. Piłsudskiego – 

ul. Sienkiewicza, udział gminy: 530.576,83 zł
Wąwozy lessowe
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego
• Bychawka Druga Kolonia,
• Zaraszów,
• Gałęzów Kolonia Pierwsza – Gałęzów Kolonia Druga,
• Skawinek

Wodociągi i kanalizacja
Budowa kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcze” 
w Bychawie – etap III. Wartość zadania: 241.159,64 zł, 
w tym pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
w wysokości: 191.700,00 zł
Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej 
oraz części użytkowanej przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Gałęzowie
Wykonanie docieplenia, izolacji przeciwwilgociowych, 
wymiany pokrycia dachowego, wymiany okien, 
wymiany wrót garażowych, remont wnętrza budynku, 
remont ciągów pieszych i jezdnych. Wartość całkowita 
zadania: 408.276,43 zł., w tym:
• za modernizację budynku Centrum Kultury 

Wiejskiej 283.738,43 zł. w tym dofinansowanie 
PROW na lata 2007-2013 w wysokości: 
176.240,40 zł.

• za modernizację części użytkowanej przez 
Ochotniczą Straż Pożarną 124.538,00 zł.

PROJEKTY zrealizowane
Kampania reklamowa lokalnego produktu 
turystycznego - szlaku rowerowego 
„Doliną Kosarzewki”
• Całkowita wartość projektu 30.912,76 zł, w tym 

dofinansowanie z PROW – 18.094,00 zł, wkład 
pracy własnej – 3.838,00 zł.

PROJEKTY społeczne
• Projekt „Dobry start w przyszłość”
• Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Bychawa
• Projekt „Na Własne Konto”

Inwestycje w trakcie realizacji
• Termomodernizacja. Wartość całkowita zadania: 

5.843.296,60 zł
• Budowa sali sportowej w Woli Gałęzowskiej. 

Wartość całkowita zadania: 2.470.937,93 zł
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin 
Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim

• Celowy Związek Gmin PROEKOB. Budowa hali 
sortowniczej oraz infrastruktury do odbioru śmieci 
w miejscowości Bełżyce

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Francja – miasto La Chapelle-Sur-Erdre
• marzec - przyjazd młodzieży z zaprzyjaźnionego 

gimnazjum
• 10-15 kwietnia - wyjazd delegacji oficjalnej na 

festiwal propagujący ekologiczne kierunki działań 
SOLID’AIR 2013 w mieście NANTES

• wrzesień - wyjazd grupy Młodzieżowej Inicjatywy 
Kulturalnej podczas „Dni Kultury Młodzieżowej„ 
Wzbudzenie inspiracji wśród kolegów/koleżanek 
z miasta partnerskiego. Pozyskanie nowych 
znajomości oraz poszerzenie swoich zainteresowań.

Ukraina – miasto Korzec
• maj – Przyjazd delegacji oficjalnej oraz śpiewaczej 

na Ogólnopolski Festyn „W Krainie Pierogów” 
w Bychwie

• wrzesień – przyjazd 46 gimnazjalistów 
i licealistów podejmuje naukę języka polskiego 
w ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie

• listopad – wyjazd – przekazanie samochodu 
pożarniczego Star 244, dla miejscowości Ustia 
ok. 25 km od Korca

Białoruś
• maj – wyjazd – wizyta delegacji oficjalnej w sprawie 

zapoczątkowania współpracy kulturalnej pomiędzy 
Bychawą a Pużanami

• sierpień - przyjazd - na dożynki gminne zespołu 
taneczno-śpiewaczego

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Lp  Nazwa zadania Rok 
rozpoczęcia

Plan wydatków
(PLN)

1.
Projekt budowy chodnika przy ul. 
11. Listopada – droga wojewódzka - 
pomoc rzeczowa

2014-2014 15 000,00

2.
Projekt budowy chodnika 
w miejscowości Gałęzów – droga 
wojewódzka pomoc rzeczowa

2014-2014 30 000,00

3.
Projekt budowy zatoki przy ul. 
Lubelskiej w Bychawie – droga 
wojewódzka pomoc rzeczowa

2014-2014 7 000,00

4. Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Kolonia – Olszowiec 2014-2014 200 000,00

5. Dokumentacja modernizacji drogi 
w miejscowości Marysin 2014-2014 5 000,00

6.
Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości 
Leśniczówka

2014-2014 40 000,00

7.
Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w sołectwie Zadębie 
– ul. Spokojna

2014-2014 40 000,00

8.

Zabezpieczenie wąwozu wraz 
z odbudową drogi w miejscowości 
Zaraszów – Kolonia, gm. Bychawa 
(udział własny)

2014-2014 40 000,00

9.

Zabezpieczenie wąwozu 
wraz z odbudową drogi 
w miejscowościach Olszowiec 
– Kolonia, Romanów (udział własny)

2014-2014 32 500,00

10.
Zabezpieczenie wąwozu wraz 
z odbudową drogi w miejscowości 
Skawinek (udział własny)

2014-2014 52 500,00

11.

Zakup pompy do systemu 
ogrzewania budynku użyczonego 
niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie

2014-2014 4 500,00

12.
Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Woli 
Gałęzowskiej

2012-2014 2 223 350,00

13. Poprawa efektywności energetycznej 
w budynkach użyteczności publicznej 2012-2014 5 215 395,00

w Gminie Bychawa, w tym:
 Urząd Miejski w Bychawie 829 330,00
 Szkoła Podstawowa w Bychawie 
wraz z Gimnazjum 1 482 480,00

 Szkoła Podstawowa w Bychawce 839 485,00
 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 
Drugiej 666 340,00

 Szkoła Podstawowa w Woli 
Gałęzowskiej 550 760,00

 Samorządowe Przedszkole nr 1 
w Bychawie 847 000,00

14. Zakup autobusu do przewozu 
uczniów 2014-2014 100 000,00

15.
Zakup dmuchaw używanych 
w procesie oczyszczania ścieków do 
oczyszczalni ścieków

2014-2014 10 000,00

RAZEM 8 015 245,00

finanse

Budżet gminy Bychawa na 2014 rok
�� Rozmowa 
z burmistrzem 
Januszem Urbanem 
o sprzątaniu 
miasta, śmieciach, 
nowym budżecie 
i najważniejszych 
inwestycjach 2014 r.

Monika Głazik: Jak się stało, że usłu-
gę oczyszczania miasta, którą do tej 
pory realizowało nasze przedsiębior-
stwo, teraz wykonuje firma prywatna? 
Jak układa się współpraca z nowym 
wykonawcą?

Janusz Urban: Zgodnie z uwarunkowa-
niami prawnymi, kwestie usługi sprząta-
nia miasta zawsze rozstrzygał i rozstrzy-
gać musi przetarg. Był cyklicznie orga-
nizowany i zawsze do tej pory jedynym 
oferentem było nasze rodzime przedsię-
biorstwo (BPK sp. z o.o.) W tym roku, nie-
oczekiwanie, niemal w ostatniej chwili, 
zgłosił się oferent, który złożył ofertę o 110 
tys. zł niższą niż nasze przedsiębiorstwo. 
Zgodnie z przepisami, najważniejszym i w 
zasadzie jedynym kryterium wyboru ofer-
ty jest cena, dlatego też firma „Floreko” 
od 1 stycznia zaczęła świadczyć usługi na 
naszym terenie. Oczywiście monitorujemy 
na bieżąco wykonanie usługi, wskazujemy 
ewentualne usterki, które firma stara się 
na bieżąco usuwać. Zdania mieszkańców 
są różne: jedni chwalą nowy stan, inni 
– przeciwnie.

Taką sytuację uruchomiła w pewnym 
sensie ustawa „śmieciowa”, bo wiadomo, 
że rynek odpadów i sprzątania jest lukra-
tywnym. Jest to znak czasu, że dzisiaj na 
wolnym rynku monopol rodzimych spół-
ek jest zagrożony, trzeba stawać do kon-
kurencji. Bychawa pod tym względem 
nie jest w skali kraju ewenementem czy 
precedensem.

Nie jest w naszym interesie, by 
w Bychawie rządziła plotka. Nie kieruj-
my się pomówieniami, a rzeczywistością 
i faktami. Boli to, że część mieszkańców 
rozpowszechnia negatywne informacje, 
a przecież zawsze mieliśmy bardzo dobrą 
współpracę z przedsiębiorstwem. Obecnie 
szukamy nowych możliwości świadcze-
nia usług przez BPK, tak by nikt nie stra-
cił pracy. Udało się zapewnić naszej fir-
mie podwykonawstwo w odbiorze śmie-
ci, jest też Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), który 
BPK prowadzi.

Według Pana wiedzy, czy środ-
ki z opłaty śmieciowej w wysokości 6 
i 12 zł wystarczą na funkcjonowanie 
systemu odbioru odpadów?

Myślę, że wysokość opłat ustalonych 
przez Radę jest bardzo umiarkowana, na-
wet patrząc na naszych niektórych sąsia-
dów. Opłata jest niejako na styku tego co 
jest wymagalne, bo niestety usługi kosz-
tują. Gmina ponosi koszty zapłaty za ich 
odbiór, utylizację, ale również utrzymania 
PSZOK, są także koszty zatrudnienia pra-
cowników sprawujących funkcje kontrol-
ne, sprawozdawcze przypisane tą ustawą 
gminie. Są to koszty minimalnie skal-
kulowane. Mam nadzieję, że wystarczy 

środków na realizację tych wszystkich zadań. 
Jednym z działań mających na celu zapewnienie 
drożności finansowej była zmiana harmonogra-
mów; doszliśmy do wniosku, że można poczy-
nić pewne oszczędności, zmniejszając częstotli-
wość kursowania samochodów. Wychodząc na-
przeciw postulatów samych mieszkańców, udało 
się z kolei opracować nowy wachlarz usług, np. 
w mieście nie założony wcześniej wywóz popio-
łu, czy w miesiącach ciepłych odbiór odpadów 
zielonych.

Tegoroczne wydatki majątkowe gminy, 
w tym inwestycje i projekty unijne, to w bu-
dżecie ponad 13 milionów.

Rzeczywiście. Lista zaplanowanych na ten 
rok zadań jest długa, ale jest to rezultat dwóch 
czynników. Po pierwsze: znaczna część zadań, 
zwłaszcza większego kalibru, mowa tu o termo-
modernizacji naszych budynków, czy budowie 
sali gimnastycznej w Woli Gałęzowskiej, to inwe-
stycje rozpoczęte wcześniej, a teraz finalnie koń-
czone. W związku z potrzebą rozliczeń występu-
ją one w tegorocznym budżecie. Po drugie zaś, 
mamy na ten rok zaplanowane duże inwestycje 
drogowe i dlatego kwota ta jest znaczna.

Skąd się znajdą na to środki? Deficyt bu-
dżetowy to kwota ponad pięciu milionów.

Żeby zapewnić ich realizację, trzeba było się-
gnąć po różne ścieżki finansowania. Z jednej stro-
ny otrzymamy dotację z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, z drugiej strony częściowo 
umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o budowę sali 
gimnastycznej w Woli Gałęzowskiej, otrzymamy 
pomoc Urzędu Marszałkowskiego (30 % środków 
na realizację tego zadania). Planujemy uzyskać 
również 80 % dofinansowania z programu wą-
wozów lessowych. Do każdej gminnej złotówki 
staramy się dodawać środki zewnętrzne. Trzeba 
wspomnieć jeszcze o programie solarnym, który 
jest bardzo atrakcyjny dla mieszkańców, miesz-
kaniec za instalację zapłaci jedynie 14 % kosz-
tów. To w porównaniu do ofert firm prywatnych 
oferta bezkonkurencyjna.

Osobną sprawą jest gazyfikacja miasta. To 
medium warunkuje nam rozwój, zwłaszcza bu-
downictwa. Obecnie kończą się prace projektowe 
i będziemy chcieli, wspólnie z przedsiębiorstwem 
gazowniczym, uzyskać pozwolenie na budowę. 
W ślad za tym pójdą starania o pozyskanie środ-
ków finansowych. To inwestycja na ponad 22 
mln zł.

Jakie drogi będą jeszcze remontowane?
Najważniejsza jest perspektywa moderniza-

cji ulicy Armii Krajowej z programu „schetynó-
wek”. Istnieje obietnica rządu, że zostaną zwięk-
szone środki na realizację tego typu zadań. 
Poza tą ulicą mamy zaplanowaną budowę drogi 
w miejscowości Kolonia Olszowiec (odcinek 300 
m), oprócz tego odbudowę wąwozów lessowych 

w Skawinku, Zaraszowie Kolonii, Olszowcu 
Kolonii – Romanowie. Planujemy znaczny udział 
naszych środków (pomoc 250 tys. zł dla powia-
tu) w modernizacji drogi Olszowiec – Piotrków. 
Wspólnie z samorządem województwa przymie-
rzamy się też do budowy chodnika przy uli-
cy Partyzantów oraz w Starej Wsi. Bardzo po-
trzebne jest również wybudowanie przystanku 
autobusowego przy ulicy Lubelskiej, gdyż tam 
istnieje przystanek tylko w jedną stronę. Poza 
tym, z inwestycji drogowych planowane są jesz-
cze modernizacje w Leśniczówce i w miejscowo-
ści Zadębie (ul. Spokojna) w oparciu o środki po-
mocowe z Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto 
prowadzony jest szereg prac projektowych np. 
w miejscowości Marysin nad drogą, czy też nad 
bardzo potrzebnymi dla bezpieczeństwa miesz-
kańców - chodnikami w Gałęzowie i przy ul. 11 
Listopada.

Jak taka pula planowanych inwestycji odbi-
ła się na pozostałej części budżetu?

Staraliśmy się zbilansować budżet i uczynić 
zasadą, że wydatki w innych działach nie będą 
niższe niż w roku poprzednim. W niektórych 
potrzeba chwili wskazuje, że są one zwiększo-
ne. Środków nie powinno zabraknąć, choć może 
nie jest to budżet marzeń. Należy podkreślić, że 
w gminie Bychawa mamy jeden z najniższych 
w powiecie lubelskim poziom opłat i podatków.

Różne rozliczenia  47 090,00  
 Rolnictwo i łowiectwo 

 70 500,00 zł  
Działaność usługowa 

71 772,00 zł  
Kultura fizyczna 

 92 700,00 zł   

Gospodarka mieszkaniowa   
 191 140,00 zł  1% 

Administracja publiczna - 
zadania zlecone 

 126 938,00 zł  1% 

Ochrona zdrowia 
 160 000,00 zł  1% 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza (świetlice) 

 196 766,00 zł  1% 

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

 203 499,00 zł  1% 

Transport i łączność 
 311 000,00 zł 1% 

Obsługa długu publicznego 
 445 971,00 zł  2% 

Kultura i ochrona 
 dziedzictwa narodowego 

 756 475,00 zł  3% 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 
 1 884 712,00 zł  8% 

Administracja publiczna  
 3 295 215,00 zł  

13% 

Pomoc społeczna - 
zadania zlecone 
 5 535 777,00 zł  

23% 

Oświata i wychowanie 
 11 197 555,00 zł  

46% 

Inne  1 160 405,00 zł 5% 
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��W lutym nabór 
wniosków o zwrot 
akcyzy
Burmistrz Bychawy informuje, że 
każdy rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na 
olej napędowy wykorzystywany 
do produkcji rolniczej powinien 
w terminie od 1 do 28 lutego 2014 r. 
złożyć wniosek wraz z fakturami VAT 
lub ich kopiami stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1.08.2013 r. do 31.01.2014 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej wynosi obecnie 0,95 zł od 1 litra oleju.
Pieniądze będą wypłacane gotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego w Bychawie lub przelewem bankowym na ra-
chunek wskazany we wniosku w miesiącu kwietniu 2014 r.
Aktualny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej jest dostępny w Punkcie Obsługi 
Interesanta w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie in-
ternetowej Bychawa.pl.
Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać 
w pokoju nr 22 lub pod nr tel. 81 566 00 04 wew. 17.

�� 9 stycznia 2014 r. w sali 
ślubów Urzędu Miejskiego 
w Bychawie została 
zawarta umowa z firmą 
NOVUM Centrum Techniki 
Grzewczej i Sanitarnej 
Stanisław Markiewicz 
z siedzibą w Krośnie na 
projektowanie i montaż 
instalacji solarnych na 
terenie gmin: Bychawa, 
Bełżyce i Zakrzew.

Po stronie zamawiającego umowę podpisali: 
Janusz Urban burmistrz Bychawy, Paweł Pikula 
starosta lubelski, dr Robert Wójcik wicestaro-
sta lubelski oraz Teodora Zaręba wójt Gminy 
Zakrzew – Lider Projektu.

Przypominamy, że zadanie to realizowane 
jest w ramach projektu „Wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko 
naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa 
i Zakrzew w Powiecie Lubelskim”, finansowa-
nego z RPO WL w ramach umowy partnerskiej 
zawartej pomiędzy Gminą Bychawa, Gminą 
Zakrzew i Powiatem Lubelskim.

W ramach projektu zostanie wykonanych 
628 sztuk instalacji w budynkach osób pry-
watnych, w tym 400 na terenie naszej gmi-
ny. Również u nas, z ramienia Powiatu 
Lubelskiego, zostaną założone instalacje so-
larne do podgrzewania zimnej wody użyt-
kowej w następujących instytucjach służą-
cych lokalnej społeczności: w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie, Zespole Szkół Zawodowych nr 1 
im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie oraz 
budynku Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

Wkrótce zostanie zorganizowane spotkanie 
z mieszkańcami, którzy zadeklarowali chęć 
udziału w projekcie oraz wpłacili I ratę udzia-
łu w kosztach inwestycji, zgodnie z zawartą 
umową.

W styczniu br. rozpoczną się również prace 
projektowe, a w związku z tym każdego z miesz-
kańców uczestniczących w projekcie, odwiedzi 
osoba reprezentująca wykonawcę w celu wyko-
nania projektu instalacji.

współpraca

Będzie 400 instalacji solarnych z projektu

Jednocześnie kierujemy do Państwa proś-
bę o wyrozumiałość i jak najlepszą współ-
pracę z osobami realizującymi zadanie.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kon-
takt z koordynatorem projektu Urszulą 
Szacoń tel. 81 566 00 04 wew. 20 lub in-
spektorem Andrzejem Kucharskim tel. 
81 566 00 04 w. 48, pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Bychawie.

Urszula Szacoń

�� Są jeszcze pojemniki
Przypominamy o możliwości i zachęcamy do odbio-
ru pojemników na odpady komunalne o pojemności 
120 l, służących do zbierania „frakcji mokrej”.
Wydawane są również nieodpłatnie pojemniki dodat-
kowe właścicielom nieruchomości, na której zamiesz-
kuje więcej niż czterech mieszkańców.
Pojemniki wydawane są w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie.
W przypadku nie otrzymania worków do segregacji 
możliwe jest ich odebranie w siedzibie Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie, 
ul. M. Rataja 6 w godzinach pracy, tj. od 7.00 do 15.00 
lub w Urzędzie.
Zebrane odpady należy wystawiać do godziny 7.00 
zgodnie z harmonogramem odbioru na granicy nieru-
chomości w miejscu dostępnym dla pojazdu odbiera-
jącego (pracownicy przedsiębiorstwa nie mogą wcho-
dzić na tereny prywatnych nieruchomości).
Prosimy o oznakowanie pojemników na odpady ko-
munalne nazwą ulicy i numerem porządkowym pose-
sji, na której one się znajdują.
Numeracja pojemników umożliwi firmie odbierającej 
odpady identyfikację posesji, z której odbierane są 
odpady komunalne.
Nazwy ulic i numery posesji na pojemniku powinny 
być trwałe i umieszczone w widocznym miejscu.
Oznakowanie pojemnika można wykonać za pomocą 
markera, farby lub naklejki.

�� Nabór do projektu 
„Pomagamy sobie”
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bychawie ogłasza nabór 
uczestników do projektu 
systemowego realizowanego przez 
tutejszy Ośrodek w 2014 r.

Zaprasza osoby chcące podnieść lub zmienić swoje kwali-
fikacje, które są:
�» w wieku aktywności zawodowej, szczególnie w wieku 

do 30 lat,
�» bezrobotne,
�» zatrudnione (w tym rolnicy).

Oferujemy:
�» opłacenie kosztów szkoleń, kursów, doradztwa, staże 

zawodowe itp.,
�» uzyskanie profesjonalnego wsparcia specjalistów,
�» atrakcyjną tematykę szkoleń,
�» miłą atmosferę.

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby OPS ul. Marsz. 
J. Piłsudskiego 22 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-
15.15. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt „POMAGAMY SOBIE” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

�� Nowy dodatek dla mieszkańców
Burmistrz Bychawy informuje, 
że od 1 stycznia 2014 r. wszedł 
w życie zapis ustawy z dnia 
26 lipca 2013r o zmianie usta-
wy - Prawo Energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 984) wprowa-
dzający dodatek energetyczny 
dla odbiorcy wrażliwego energii 
elektrycznej, którym jest osoba 
spełniająca następujące warun-
ki:
�» posiada umowę sprzedaży lub umowę komplekso-

wą z dostawcą energii elektrycznej,
�» ma przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama 

osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii 
elektrycznej),
�» zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii 

elektrycznej.

Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

�» złożyć wniosek o przyznanie dodatku energe-
tycznego w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Bychawie (druki wniosków o przy-
znanie dodatku energetycznego można uzyskać 
w pokoju Nr 19 na I piętrze oraz w Punkcie Obsługi 
Interesanta),
�» dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy 

sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z do-
stawcą energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 
28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku 
energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 
r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycz-
nego obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. 
do 30 kwietnia 2014 r. wynosi miesięcznie:

�» 11,36 zł dla gospodarstwa domowego 1 
– osobowego,
�» 15,77 zł dla gospodarstwa domowego 2 – 4 

– osobowego,
�» 18,93 zł dla gospodarstwa domowego 5 – osobowe-

go i więcej.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie 
do dnia 10. każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycz-
nia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 
30 stycznia danego roku.

�� Krzczonowskie stroje ludowe za unijne pieniądze
Projekt „Dobry start w przyszłość” 
realizowany w naszej gminie m.in.
pomoże spełnić dziecięce marzenia 
o tańcu. Dzięki projektowi, w czterech 
gminnych szkołach powstały 
zespoły taneczne (Stara Wieś 
Druga, Wola Gałęzowska, Bychawka 
i Bychawa). Dzieci uczą się też 
tańców nowoczesnych, narodowych 
i regionalnych.

By uprzyjemnić naukę tańców zakupiono z projektu 
14 kompletów dziecięcych strojów ludowych krzczo-
nowskich. Komplet dziewczęcy składa się ze koszu-
li, haftowanego gorsetu, spódnicy z zapaską, halki, 

wianka i butów; chłopięcy – z kaftanu, koszuli, spodni, 
pasa zdobionego haftem, butów i kapelusza.
Stroje w chwili obecnej znajdują się na wyposażeniu 
Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, ale służyć 
będą dzieciom ze wszystkich szkół gminnych.
Projekt „Dobry start w przyszłość” realizowany 
przez Gminę Bychawa, finansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007–2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświa-
ty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych.

�� Sprzedaż
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, iż na ta-
blicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 
21 dni wykaz nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położo-
nej w Bychawie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 
51 przeznaczonej do sprzedaży wraz z oddaniem ułamko-
wej części gruntu w użytkowanie wieczyste.

�� Najem
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. / informuję, iż na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. 
Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz czę-
ści nieruchomości (garaż) położonej przy ul. A. Mickiewicza 
w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.
OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. / informuję, iż na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. 
Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz czę-
ści nieruchomości położonej przy ul. Podwale w Bychawie 
przeznaczonej do oddania w najem.
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��Wyróżnienie dla 
Andrzeja Frączka

W dniu 14.12.2013 roku, podczas Walnego Zjazdu 
Sprawozdawczego Delegatów Lubelskiego Związku 
Hodowców Koni, p. Andrzej Frączek, prezes Terenowego 
Koła Lublin LZHK otrzymał wyróżnienie za szczególne osią-
gnięcia w dziedzinie upowszechniania hodowli koni.

�� W ubiegłym roku pisaliśmy 
o tym, że od dziesięciu lat 
spada liczba mieszkańców 
naszego miasta i gminy. 
W ciągu tego okresu liczba 
ludności zmniejszyła się 
o ponad 500 osób. Niestety, 
tendencja ta nadal się 
utrzymuje.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku miasto i gmi-
nę Bychawa zamieszkiwało 12 131 osób, tj. 
o 78 mieszkańców mniej niż pod koniec roku 
2012. Sytuację taką spowodował nie tylko 
ujemny przyrost naturalny (w 2013 ewiden-
cja ludności w Bychawie odnotowała 138 zgo-
nów, a tylko 109 urodzeń), ale również migracja 
mieszkańców.

To tak, jakby w ciągu roku zniknęła w gminie 
jedna mała wieś – Romanów lub Łęczyca, które 
obecnie liczą po 83 osoby.

Sytuacja taka powtarza się u naszych sąsia-
dów – gmina Krzczonów straciła w 2013 roku 32 
mieszkańców (teraz liczy 4713), Wysokie – 60 
(4766), Zakrzew – 23 (3060).

W sąsiednich Strzyżewicach co roku przybywa 
o około 50-70 mieszkańców. Ten rok był podob-
no bardzo słaby – przybyło tylko 24. Podobnie, 
gmina Jabłonna, która w tym roku jest na plusie 
tylko o 26 mieszkańców.

mg
Wg danych z ewidencji ludności w: 

UM w Bychawie, UG w Krzczonowie, 
UG w Wysokiem, UG w Zakrzewie i UG 

w Strzyżewicach.

statystyka

W 2013 roku zniknęła w gminie jedna wioska

��Włoski ser z Bychawy?
Tak, w bychawskiej mleczarni będzie powstawać 
mozzarella. Już wkrótce, bo mówi się nawet 
o początku marca. Co prawda nie z mleka 
bawolic czyli samic z gatunku bawół domowy 
(Bubalus bubalis), jak to bywa z klasyczną włoską 
mozzarellą, ale z mleka naszych polskich krówek.

W listopadzie ub. r. włoska firma Bianco Latte nawiązała współpracę 
z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Bychawie. Firma Bianco Latte ma 
w Bychawie produkować mozzarellę typu „Fior di Latte” (czyli z mleka 
krowiego).
– Nasza umowa ma polegać na wydzierżawieniu przez OSM pomiesz-
czeń na wstawienie maszyn, sprzedaży mleka i nośników energetycznych. 
Zapewni też pracę kilku pracownikom. Umowa jest w trakcie negocjacji 
i będzie korzystna dla naszej spółdzielni finansowo i marketingowo – mówi 
Zofia Popławska, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie.
Nawiązanie współpracy odbyło się za pośrednictwem Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczości. Jak zapowiadają władze spółki Bianco Latte, 
ser ten będzie sprzedawany na lokalnym rynku, restauracjom i sieciom 
sklepów oraz eksportowany na rynki wschodnie.
Lokalne władze postrzegają to jako szansę dla rozwoju mleczarni. Będzie to 
świetna promocja również dla całego miasta. Zwłaszcza, że produkcja tego 
typu serów w Polsce nie jest rozpowszechniona.
Pierwszy próbny udany wyrób i degustacja mozzarelli odbyły się w OSM 
Bychawa 21 stycznia.
Mozzarella to ser może niezbyt apetyczny z kształtu i konsystencji (zanu-
rzony w serwatce serowy bąbel), ale doskonale smakujący i świetnie kom-
ponujący się z kuchnią włoską.

mg

�� "Narciarska Bychawa" 
znów w kalendarzu 
imprez

Po dwuletniej przerwie UKS „Optymist” wspólnie 
z „Radiem Stok” podjęli się organizacji trzeciej edycji tej 
popularnej imprezy zimowej. "Narciarska Bychawa 2014" 
odbędzie się 8 lutego w Batorzu. Na stronie inarciarskaby-
chawa.pl ruszyła już internetowa rejestracja zawodników. 
Można się zgłaszać do dwóch dni przed zawodami.

�� Z Molem na salony...
Literacko-kulinarny konkurs 
trwa. Biblioteczne księgozbiory 
przeżywają oblężenie. Wielki 
finał już 1 marca.

Zadanie z pozoru łatwe nastręcza sporo kłopotu. 
No bo jak spośród tysięcy tytułów wyłowić ten 
właściwy? Nie takie to proste trafić na książkę, 
w której znajdzie się literacką recepturę jakiegoś 
napoju czy deseru. A czasu coraz mniej! Zgłoszenia 
przyjmowane są do 24 lutego 2014 r. Co bardziej 
niecierpliwi mogą sami chwycić za pióro i popeł-
nić własny utwór. Sprawdzoną przez wielu meto-
dą wywoływania twórczego natchnienia jest degu-
stacja owego przysmaku... Pobudzone w ten spo-
sób zmysły podobno wymuszają potrzebę opisania 
wrażeń...
Jest jeszcze, wprowadzona po raz pierwszy, propo-
zycja dla kinomanów. Do konkursu można zgłosić 
scenę kulinarną z filmu. Więcej informacji znajdzie-
cie na stronie: biblioteka.bychawa.pl, na FB (www.
facebook.com/Biblioteka.Bychawa) i w samej 
bibliotece.
Wielki finał odbędzie się 1 marca 2014 r. 
w Bychawskim Centrum Kultury. Gościem spe-
cjalnym będzie Pani Magdalena Drążkiewicz, 
baristka, właścicielka Trattorii Frascati przy ul. 
Chopina w Lublinie, osoba, która o kawie wie chy-
ba wszystko!
Do współpracy przy realizacji tego apetycznego 
przedsięwzięcia zapraszamy również firmy działa-
jące na terenie Bychawy czy Lubelszczyzny. W za-
mian oferujemy różne formy reklamy.

Barbara Cywińska, dyrektor MBP w Bychawie

�� Makramowe motanie sznurka
Co tam zaspy po pachy i mróz siarczysty, gdy 
wokół tyle się dzieje! W starowiejskiej bibliote-
ce, w każdy wtorek i czwartek ferii odbywały się 
spotkania z biżuterią…
Dziewczęta uczyły się jak własnoręcznie zrobić 
bransoletkę. Niestety, żaden chłopak nie odwa-
żył się wziąć udziału w warsztatach. A szkoda! 
Bransoletki robione ściegiem makramowym 
z wykorzystaniem kolorowych koralików są te-
raz na topie, trzeba taką mieć i już! Można ją ku-
pić, ale większa radość, gdy się zrobi coś same-
mu. Sploty makramowe na początku wydawały 
się dość trudne. Dziewczęta instruowane przez 
panią Teresę Sadło i jej córkę Anię – specjalist-
kę w temacie biżuterii, bardzo szybko opanowa-
ły technikę „makramowego motania sznurka”. 
Tym sposobem powstała modna biżuteria, któ-
rej nie powstydziłaby się największa elegantka…

Podczas prac snuliśmy plany na przyszłość. 
Postanowiłyśmy spotykać się regularnie w bi-
bliotece i wspólnie bawić się w tworzenie. 
Więcej informacji znajdziecie na www.bibliote-
ka.bychawa.pl i w samej bibliotece. Zapraszamy 
wszystkich, i małych, i dużych!

Ewa Nieściór

�� Rozkład jazdy BUS 2014

Bychawa – Lublin
Poniedziałek – Piątek
5.00, 5.25, 5.40, 5.51, 6.05, 6.15, 6.30, 6.40 6.50, 7.00, 
7.10, 7.20,7.30,7.45, 8.00, 8.14, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 
9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 
11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.48, 13.08, 13.27, 
13.45, 14.00, 14.15, 14.25, 14.41 14.55, 15.08, 15.22, 
15.38, 15.50, 16.05, 16.20, 16.40, 17.00, 17.15, 17.30, 
17.45, 18.06, 18.20, 1840, 19.00, 19.25
Sobota
5.40, 6.15, 6.40, 6.50, 7.10, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.12, 12.48, 13.08, 13.45, 
14.15, 14.55, 15.08, 15.38, 15.50, 16.05 16.20 , 17.00, 
17.45, 18.20, 19.00, 19.25
Niedziela
6.15, 7.10, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.15, 12.48, 13.45, 
14.15, 14.55, 15.38, 16.20, 17.00, 17.45, 18.20, 19.00, 
19.25

Lublin - Bychawa
Poniedziałek - Piątek
6.00, 6.15, 6.31, 6.45, 7.01, 7.14, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 
8.32, 8.48, 9.02, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.48, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 
12.45, 13.00, 13.15, 13.30,13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 
14.45, 15.00, 15.10, 1525, 15.38, 15.52, 16.05, 16.15, 
16.25, 16.40, 16.55, 17.10, 17.25, 17.45, 18.00, 18.15, 
18.35, 18.50, 19.05,19.20, 19.40, 20.00, 20.25
Sobota
6.45, 7.01, 7.30, 8.00, 8.32, 9.02, 9.30, 9.45, 10.15, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.10, 15.38, 15.52, 16.15, 16.40, 17.10, 17.45, 
18.15, 18.35, 19.05, 20.00 , 20.25
Niedziela
7.01, 8.00, 9.02, 10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.45, 15.10, 15.52, 16.40, 17.10, 17.45, 18.35, 19.05, 
20.00, 20.25

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Agnieszce Grabarskiej

z powodu śmierci

TATY 
 składają

burmistrz, kierownictwo i pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Bychawie

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Marii Milanowskiej

z powodu śmierci

MAMY 
 składają

burmistrz, kierownictwo i pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Bychawie
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�� Karnawałowy zawrót głowy
Dyrekcja, nauczyciele i uczennice klas fryzjerskich Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie zapraszają 
na pokaz fryzur, który odbędzie się 16.02.2014 r. o godzinie 16.00 
w Bychawskim Centrum Kultury.
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Działo się w mieście Bychawie 1820 roku, 
czyli jak ówcześni bychawscy mieszczanie 
walczyli o swoje prawa
�� We wzajemnych relacjach między 
kolejnymi właścicielami Bychawy 
od czasu nadania jej statusu miasta 
prywatnego, i bychawskimi mieszczanami, 
łatwo wskazać wyraźną cezurę między 
okresem od jego założenia przez Mikołaja 
z Pilczy, i jeszcze potem, gdy władali 
nim Myszkowscy, a okresem częstych 
konfliktów między stronami po kupnie 
Bychawy przez Stoińskich (1725 r.), 
które nasiliły się za czasów Scypionów, 
od 1802 r., kiedy miasto nabyli Karol de 
Campo Scipio i jego małżonka Marianna 
z Wodzickich.

W oparciu o źródła problem podejmuje i rozwija faktograficznie profesor 
Tadeusz Mencel w rozdz. V „Dziejów Bychawy” zatytułowanym Od III roz-
bioru Polski do Powstania Styczniowego. Warto sięgnąć ponownie po to 
monograficzne opracowanie historii miasta.

W Aktach Miasta Bychawy dostępnych w Archiwum Państwowym 
w Lublinie zachował się także autentyczny oryginalny rękopis z 1820 r., 
ciekawostka, na podstawie którego można prześledzić konflikt miasto – 
dwór i obiektywnie przyznać słuszność mieszczanom. Poniżej drukuje-
my dłuższe fragmenty, zachowując zgodnie z oryginałem pisownię, styl 
i śródtytuły.

Autorem rękopisu jest przybyły z Lublina Dozorca Miast Kazimierz 
Brandys, rozpatrujący skargi mieszczan na miejscu, w Bychawie.

Wymienienie kiedy i przez kogo miasto Bychawa 
założone zostało

Pomienione miasto składające się z obsady domów 101 leży na płd. od 
Lublina mil 3 na Trakcie do Zamościa (…) odbywa się dotąd jarmarków 11 
[w roku] (…) na pięknym wzgórzu lokowane w 1537 r. przez arjana Mikołaja 
z Pilczy, kasztelana lwowskiego. Kopia erekcji [mowa o kopii dołączonej 
do skargi przeciw Scypionowi – przyp. M. D.] za dowód dołączona, której 
oryginał odręcznym pismem przez króla Polski Zygmunta jest zatwierdzo-
ny, [miasto] zwane dawniej gniazdem Bychawskich (…) Kiedy Bychawa lub 
Kletno zwane dostało się w posiadanie Myszkowskich (…) do żadnych po-
winności miasto nie pociągnęli, oprócz danin i ciężarów powyższem przy-
wilejem czyli erekcji zakreślonym w 1539 r. przez dziedzica z Pilczy, który 
chcąc to miasto doprowadzić do najpomyślniejszego bytu i zamożności za-
kreślił mu wolność zgoła równo z Lublinem (…) Miasto wzrastało w pomyśl-
ności, kwitnęło aż do kiedy (…) w posiadanie Stoińskich (…) jedne doku-
menty dziedzice pozabierali, drugie przez pożar potracone były.

Dziedzic Pilecki zezwolił na jarmarki, wyszynk i sprzedaż trunków, pra-
wo wrębu do lasu. Te i inne prawa potwierdził też późniejszy przywilej 
króla Władysława. Niestety, nie wszystkie spisane prawa mieszczan się 

zachowały, o co mieszczanie obwiniają po części następnych właścicieli 
miasta.

Na jakiej rozległości miasto założone
Przywilej z 1537 roku nie uwzględnia tego, może pomyłkowo. [Ale] grón-

ta i granice miejskie zaczynają się od drogi gałęzowskiej, a kończą się na 
Jasieniec Niwa, ale to nie jest przestrzegane i rząd proszony jest o skłonie-
nie Dziedzica do okazania dokumentów, w których napisane, w jakich gra-
nicach on nabył Miasto i czy stan obecny jest zgodny z historycznym (…) 
i ażeby wymierzył geometra dzisiejsze grónta i porównał (…) trzeba sporzą-
dzić nowe wykresy i mapy (…) a jeśliby odmówił niech najstarsi mieszcza-
nie wskażą sami jako świadectwo te granice (…) i pastwiska i łąki przez 
dziedzica Scypionów wzbronione i pozabierane.

Te skargi i zarzuty mieszczan wobec dziedzica, spisane i dostarczone 
władzom austriackim w 1802 r., jednak nie zostały rozpatrzone. Za przy-
czynę podano znaczne zniszczenie i nieczytelność przywileju królewskiego 
na przetartym już mocno pergaminie, co uznano za „żaden dowód” i jako 
niewiarygodny załącznik.

Wymienienie upadku miasta Bychawy i jakie do 
tego były przyczyny

Gdy Stoiński zamierzał sprzedać Scypionowi dobra swoje wraz z mia-
stem Bychawą (…) zaczął czynić mieszczanom narzuty w pieniądzach, 
żeby wyższe wyciągnąć intraty, a lubo miasto się opierało, używał najgor-
szych sposobów przez bicie i morderstwa (…) do odbywania narzutów [do-
datkowych ciężarów – przyp. M. D.] i powinności. Takoż samo Scypio (…) 
powinności coraz zwiększał (…) każdy obywatel 2 dni w tydzień, a 3 w żni-
wa odbywać je musi (…) zwiększył opłaty z 2 zł do 4 zł z domu [od nieru-
chomości – przyp. M. D.]. [W skardze domagano się – przyp. M. D.] uznania 
ich statusu miejskiego w nowych warunkach państwa polskiego. (…) Nie 
żądamy nic więcej, jak tylko abyśmy mieli wolność rządzenia się na wzór 
miasta Lublina, stosownie do przywileju królewskiego z 1537 r., aby nam 
było przywrócone prawo fabrykowania i propinowania [sprzedaży – przyp. 
M. D.] trunków oraz inne dochody, jakie miastom służą mogli odzyskać, nie-
mniej od pańszczyzny byli wolnymi.

Obowiązku robocizny pańszczyźnianej Scipio żądał od mieszczan, nie 
tylko od chłopów, a nawet w częściowym wymiarze od mieszczan – człon-
ków magistratu.

Konstytucja Księstwa Warszawskiego, na obszarze którego znalazła 
się w 1809 r. Bychawa ustanowiła miasta oddzielnymi gminami na cze-
le z burmistrzem, którego pomocnikami byli ławnicy, powołano też rady 
miejskie, w Bychawie jednak – zdaniem T. Mencla taka raczej nie istniała. 
Dekret Księstwa z 1811 r. dopuszczał, że miasteczka niemające dochodów 
własnych mogły podlegać administracji dziedzica, jako zastępcy wójta, ale 
w Bychawie istniał przecież dotąd magistrat miejski z wójtem, jego zastęp-
cą, burmistrzem, pisarzem, ławnikami. Ci, dla uwiarygodnienia swego 
statusu złożyli w kancelarii hipotecznej księgę protokołów swoich posie-
dzeń, dołączając kopię wykazu przywilejów obywateli miasta. Powołano 
nowego burmistrza, a gdy ten nie zgłosił się na urząd, wówczas Scypio 
postanowił objąć urząd wójta gminy, co w środowisku mieszczan przelało 
przysłowiową czarę goryczy. Ostatni członkowie magistratu i dwaj ławnicy 
udali się w proteście do Ministerium Spraw Wewnętrznych w Warszawie ze 

skargą na dziedzica. Minister w pisemnej odpowiedzi na skargę odesłał ich 
na drogę sądową z oskarżenia prywatnego przeciwko dziedzicowi, co w ich 
trudnej sytuacji finansowej równało się wymijającej odmowie.

Działo się 2 grudnia i 20 stycznia 1820 roku 
w mieście Bychawie

Zjechał w dniu dzisiejszym Dozorca Miast Lublina do Miasta dziedzicz-
nego Bychawy, Kazimierz Brandys, a zastawszy w tym mieście zmiany 
i nieporozumienia Miasta z Dziedzicem o powinności (…) winne Dziedzicowi 
tudzież względem praw i przywilejów, chcąc wszystkie sprzeczności na 
gróncie wyśledzić, tudzież dojść żalu (…) mieszczanie przybyli dość licz-
nie, łącznie z członkami magistratu (…). Przedstawiono żądania, z których 
wynikało, że przywileje ich są łamane i jeśli władze ich nie przywrócą, gro-
zi to upadkiem miasta (…) jarmarczne i targowe zawsze do miasta, a nie 
do Dziedzica należało (…). Rząd powinien zabronić Dziedzicowi pobiera-
nia czynszów wraz z dziesięciną, bo tę płacą bezpośrednio proboszczowi. 
Zdarza się więc, że płacą podwójnie.

Pobieranie opłat za targowe i jarmarczne przez dziedzica mieszczanie 
odczuwali jako niezgodne z przysługującymi im prawami. Twierdzili, że 
dziedzic świadomie ukrywa i nie okazuje dokumentu, który by ich prawa 
potwierdził, co może zeznać pod przysięgą pewien świadek. Jeśli zabrania 
się rozwoju handlu i przemysłu miastu, to nie tylko ubożeją mieszcza-
nie, ale i miastu grozi upadek. Tymczasem dziedzic wzbrania mieszczanom 
handlu i wytwórczości, zwłaszcza wokół rynku, co sprawia, że ich miejsce 
zajmują Żydzi. Ci także, w przeciwieństwie do mieszczan mogą trudnić 
się bez przeszkód piekarnictwem, w rezultacie prawie wyłącznym źródłem 
utrzymania mieszczan katolików jest w tej sytuacji rolnictwo.

Przy spisywaniu skarg i zażaleń przez Dozorcę Miast, Brandysa, w obec-
ności ponad 24 mieszczan, dziedzica i proboszcza zgłoszono też żądanie 
zwrotu przejętych przez dwór miejskich łąk i pastwiska, a przez probosz-
cza ogrodu miejskiego. To ostatnie zakwestionował biskup dowodząc, że 
ogród jest własnością parafii. Sporządzony wykaz podpisali: burmistrz 
Aleksandrowicz, Jakób Dudkiewicz, ławniczy Jakób Kowalski, Hieronim 
Kozieniec, Szczepan Adamczyk, Krzysztof Cichoński oraz m. in. Grudzień, 
Kalicki, Żminda, Krokowski, Luterek, Cichoński, Zientek, Łobodziński, 

Malikowski. Tu refleksja: Są to nazwiska z niektórymi wyjątkami obec-
ne w późniejszej historii miasta, a także dziś. Aktywnym reprezentantem 
interesów mieszczan bychawskich był w omawianym tu okresie od roku 
1820 zamożny obywatel w funkcji ławnika i kasjera, a wcześniej w wolnej 
Rzeczpospolitej wójt Jakób Kowalski, który odważnie przedstawił przed 
Komisją Rządową, będąc przedstawicielem mieszczan sprawę nierówne-
go traktowania przez dziedzica mieszczan katolików (zakaz trudnienia się 
handlem, produkcji i sprzedaży trunków), podczas gdy starozakonni mieli 
na to pozwolenie, a nawet notarialne zwolnienie od opłaty propinacyjnej. 
Komisja Rządowa uznała to za bezprawne ograniczenie wolności wyboru 
różnych źródeł zarobkowania.

Protest mieszczan i walka o należne im prawa zakończyły się częścio-
wym zwycięstwem. Na pewne ustępstwa poszedł dziedzic, inne uregulowa-
no odgórnie. Ale dzięki niemu środowisko mieszczan zwróciło uwagę władz 
na potrzeby swojego miasta. Dostrzeżono, że ze względu na dość duże do-
chody z placowego, jarmarcznego, mostowego Bychawa zasługuje na przy-
znanie jej pewnych kwot z przeznaczeniem na utrzymanie władz miejskich 
i administracji. Ważne, że ówcześni mieszczanie okazali się świadomy-
mi obrońcami swoich praw, że była to ich walka o tożsamość Bychawy 
jako ośrodka miejskiego i ich jako mieszczan.

Konflikt miasto – dwór zapewne przycichł, choć trwał. A dla Scypiona, 
który nie zapisał się w historii jako dobry gospodarz, zakończył się z powo-
du zadłużenia majątku przekraczającego jego wartość, koniecznością jego 
sprzedaży „w drodze przymusowego wywłaszczenia” w roku 1827.

Przyznajmy, że udał się K. Koźmianowi ten dwuwiersz:
Dwóch Scypionów na równą zasłużyli sławę
Jeden zburzył Kartago, a drugi Bychawę.
W „Słowniku mitów i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego 

wyd. 1985 r. czytamy nieco sparafrazowaną wersję:
Dwóch Scypionów wspólną mają sławę
Jeden zburzył Kartago, a drugi Bychawę
z komentarzem – dawne przysłowie, kpiarskie porównanie Scypiona 

Młodszego, zdobywcy Kartaginy w 146 r. p.n.e. z którymś z członków zie-
mian rodziny Scipio del Campo z Bychawy w woj. lubelskim.

Maria Dębowczyk
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��Warsztaty psychologiczne dla uczniów w Starej Wsi
Pomoc pedagogiczno-psychologiczna. 
To ostatnimi czasy bardzo popularne 
stwierdzenie, które pojawia się 
w szkolnictwie, bo każda placówka 
oświatowa powinna zapewnić swoim 
podopiecznym pomoc pedagoga, 
psychologa, logopedy.

Pojawia się tylko jedno, podstawowe pytanie: skąd wziąć 
na to środki finansowe? Ich brak powoduje, że często na 
tym twierdzeniu pomoc, która jeszcze nie została rozpo-
częta, kończy się.
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, 
chcąc zapewnić swoim uczniom jak najbardziej profesjo-
nalną opiekę i zaspokoić ich potrzeby, postanowili zorga-
nizować spotkanie z psychologiem, które służyłoby realiza-
cji pomocy pedagogiczno - psychologicznej. Ponieważ (jak 
wiadomo) w żadnym szkolnym budżecie nie ma na to środ-
ków finansowych, postanowiliśmy rozwiązać ten problem 
w inny sposób.
Nasze małe środowisko lokalne jest chętne i otwarte na 
nowe pomysły i kontakty. Dlatego też w bieżącym roku 
szkolnym wystąpiliśmy z prośbą o współpracę do Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Innowacji, znajdującej się w Lublinie. 
Jednym z zamierzeń na obecny rok szkolny było zorganizo-
wanie dla naszych uczniów, raz w semestrze, profesjonal-
nych warsztatów psychologicznych, a ponieważ nie mamy 
psychologa, postanowiliśmy zwrócić się o pomoc do wyżej 
wymienionej placówki. Nasza prośba spotkała się z pozy-
tywny odzewem, dzięki czemu 13 stycznia 2014 r. odby-
ło się pierwsze spotkanie. W naszych skromnych progach 
mieliśmy zaszczyt gościć p. dra Wiesława Poleszaka – psy-
chologa, który na co dzień jest pracownikiem naukowym 
w Zakładzie Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej 
na WSEI. Pan doktor wygłosił prelekcję dla uczniów klas 

III – VI na temat zagrożeń związanych z Internetem. Jego 
wiedza teoretyczna i doświadczenie psychologiczne, ujęte 
w prosty przekaz słowny, pozwoliły uczniom na zdobycie 
nowych doświadczeń. Po 45 minutowym spotkaniu z psy-
chologiem dzieci z klas III – IV wróciły do swoich zajęć, a na 
klasy V – VI czekała niespodzianka. Były to warsztaty psy-
chologiczne przygotowane przez studentki V roku psycho-
logii. Kinga Różalska, Aleksandra Galek i Patrycja Lasocha 
przygotowały i poprowadziły zajęcia na temat „Jak radzić 
sobie ze stresem?”. Uczestnicy warsztatów rozmawiali 
o objawach stresu, sytuacjach ich stresujących oraz zasta-
nawiali się, jak sobie z nimi radzić. Czas przeznaczony na 
ten blok zagadnień upłynął bardzo szybko, ale co najważ-
niejsze, uczestnicy warsztatów wzbogaceni zostali w nową, 
przydatną w rzeczywistości szkolnej – wiedzę.
W tym miejscu pragnę w imieniu dyrekcji i całego grona pe-
dagogicznego podziękować p. dr. Wiesławowi Poleszakowi 
i studentkom V roku psychologii za przybycie do naszej 
szkoły i poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że jest to 
miły początek dłuższej współpracy.

Elżbieta Sobaszek

�� Bezpieczne ferie 
na lodzie
Ferie zimowe to czas wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży. Jak można je 
spędzić aktywnie, ale i bezpiecznie 
przekonali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej.

W dniu 24 stycznia 2014 r. pod opieką dyrektora 
Mirosława Stoczkowskiego oraz nauczycieli: Janusz 
Flisa oraz Reginy Kloc został zorganizowany wyjazd na 
lodowisko do Lublina. Ogromne wrażenie na uczestni-
kach wywarło wspaniale przygotowane do tego rodza-
ju sportów zimowych lodowisko. Dzieci bawiły się zna-
komicie, mimo trwającej od kilku dni ostrej zimy i ni-
skich temperatur. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, 
a może jeszcze w tym sezonie uda nam się zorganizo-
wać podobny wyjazd .

Regina Kloc

�� „Kwiatek” na Malcie
Malta – piękna wyspa na Morzu 
Śródziemnym, położona pomiędzy 
Półwyspem Apenińskim a północnym 
wybrzeżem Afryki.

Kraj anglojęzyczny, niegdyś kolonia Wielkiej Brytanii, 
śródziemnomorski klimat i bajeczne krajobrazy. To wła-
śnie tam młodzież i nauczyciele: Paweł Dudek, Joanna 
Ścierzyńska i Iwona Małek z Gimnazjum nr 2 w ZS im. ks. A. 
Kwiatkowskiego w Bychawie spędzili trzy dni (23-26.11.13). 
Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu Comenius 
„Buliding Bridges Using Five Senses”.
Po komfortowej podróży samolotami na trasie Warszawa 
– Frankfurt – Valetta, w trakcie której z lotu ptaka podzi-
wialiśmy między innymi Alpy, przywitał nas ciepły, maltań-
ski wiatr, przyjemnie kołyszący palmami. Zamieszkaliśmy 
w czterogwiazdkowym hotelu w miejscowości St. Paul’s Bay. 
Wiąże się z nią ciekawa legenda: to miejsce, w którym roz-
bił się Święty Paweł w trakcie podróży z Cezarei do Rzymu. 
Maltańczycy wierzą, że to św. Paweł położył fundamenty 
chrześcijaństwa na wyspie.
Celem naszej podróży było spotkanie z młodzieżą z Malty, 
Włoch, Bułgarii oraz Francji. Wspólnie zwiedziliśmy stolicę 
Malty, Valettę, której jedną z większych atrakcji turystycz-
nych jest Konkatedra świętego Jana. Pierwszy dzień pobytu 
na tej pięknej wyspie zakończył się spotkaniem integracyj-
nym i dyskoteką.

Drugiego dnia popłynęliśmy promem na wyspę Gozo. 
Widoki zapierały dech w piersiach, a strome skaliste wy-
brzeże sprawiało, że czuliśmy się jak w filmie. Dlaczego? 
Właśnie na tej wyspie nagrywany był serial „Gra o tron”.
W poniedziałkowy poranek odwiedziliśmy szkołę San 
Andreas School. Czekały tam na nas różne niespodzianki, 
między innymi oglądanie prezentacji multimedialnej, czy 
też uczestniczenie w lekcjach informatyki czy włoskiego. 
Uczniowie tej szkoły noszą mundurki, a także obowiązuje 
ich zakaz używania telefonów komórkowych (a nawet wno-
szenia ich na teren szkoły!). Punktem kulminacyjnym nasze-
go pobytu było wspólne gotowanie w specjalnej, przezna-
czonej do tego sali. Przygotowaliśmy placki ziemniaczane, 

popularną w Polsce potrawę – oczywiście z polskich ziem-
niaków przywiezionych w naszych walizkach. Podaliśmy 
je z naszą bychawską, pyszną śmietaną J Gdy opuściliśmy 
szkołę, wyruszyliśmy do huty szkła Mdina Glass, której wy-
roby nie należą do najtańszych. Ceny sięgają 1500 euro! 
Następnie, zwiedzaliśmy starą stolicę państwa, Mdinę, zna-
ną ze średniowiecznych fortyfikacji.
Te trzy dni były znakomitą okazją do doskonalenia umiejęt-
ności porozumiewania się w języku angielskim, poznania in-
nej kultury i zawiązania nowych znajomości. Teraz nie pozo-
staje nic innego, niż czekanie na przyjazd naszych przyjaciół 
w kwietniu 2014.

Julita Kusy (uczennica klasy II a gimnazjum)
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szkoły szkoły

�� Na lotnisku w Świdniku
7 listopada 70-osobowa grupa 
uczniów SP w Starej Wsi Drugiej 
zwiedziła Port Lotniczy Lublin 
w Świdniku.

Dzieci miały możliwość zaobserwowania odprawy 
pasażerów. Pan przewodnik szczegółowo i z pasją 
opowiadał o tym, co dzieję się na lotnisku. O lu-
dziach pracujących na nim, o ich zawodach i funk-
cjach, jakie pełnią. Wszyscy mieliśmy wrażenie, że 
znajdujemy się w najbardziej bezpiecznym miejscu 
na ziemi.
Najbardziej emocjonującym momentem dla uczniów 
okazały się przylot i odlot samolotu. Pomimo, że nie 
mieliśmy możliwości odbycia lotu, to sam fakt ob-
serwacji był nie mniej ekscytujący. Najmłodszych 
dodatkowo zachwyciły barwy samolotu, gdyż ku ich 
zaskoczeniu był on biało-różowo-fioletowy.
Następnie udaliśmy się do Mełgwi, gdzie odwiedzi-
liśmy fabrykę bożonarodzeniowego opłatka wigilij-
nego. Uczniowie uczestniczyli w procesie tworzenia 
opłatka, degustowali powstały podczas ich wizyty 
produkt, a także otrzymali opłatek do domu.
Wyjazd okazał się „trafem w dziesiątkę”, gdyż 
tak wiele dzieci wzięło w nim udział i wzbogaciło 

swoją wiedzę na temat lotniska i bożonarodzenio-
wego opłatka w sposób bezpośredni.

Monika Korpysa
Od red.: Artykuł z winy redakcji nie ukazał się 
w poprzednim numerze. Autorkę serdecznie za to 
przepraszamy.

�� Owoce i warzywa – smaczne, zdrowe, 
kolorowe
Wielowarzywna inscenizacja, 
zagadki z owocowymi 
nagrodami, owocowy bar 
sałatkowy… Uczniowie klasy 
III wraz z wychowawcą, chcąc 
zachęcić do jedzenia owoców 
i warzyw całą społeczność 
Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie, zorganizowali 
„Szkolny dzień owoców 
i warzyw”.

Na początku uczniowie przedstawili inscenizację 
wierszy Na straganie i Warzywa starannie odgry-
wając role warzyw. Naturalną dekoracją i rekwizy-
tami do przedstawienia były oczywiście warzywa 
i owoce.
Następnie odbyły się konkursy i zagadki z owo-
cowymi nagrodami. Chętni uczniowie mogli rów-
nież spróbować jak smakują mało jeszcze u nas 
znane egzotyczne owoce, takie jak: kaki, pomelo 

(pamelo), daktyle, które bez problemu można już 
kupić w sklepach.
Na koniec zaprosiliśmy wszystkich nauczycieli 
i uczniów do naszego owocowego baru sałatko-
wego na degustację sałatek wykonanych przez nas 
według naszych oryginalnych przepisów. Była tam 
sałatka z brzoskwiń, ananasów, pomarańczy, mo-
reli, z żurawiną, sosem jogurtowym i orzechami 
laskowymi, sałatka z jabłek, marchewek z rodzyn-
kami i jogurtem morelowym. Najbardziej jednak 
wszystkim smakowała sałatka z bananów, manda-
rynek, kiwi, brzoskwiń i jabłek z homogenizowa-
nym serkiem waniliowym i orzechami włoskimi. 
Pychota! Zachęcamy wszystkich robienia takich 
sałatek oraz wymyślania własnych przepisów.
Uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie już kolejny rok uczestniczą w progra-
mie „Warzywa i owoce w szkole”, którego celem 
jest propagowanie zdrowego odżywiania i zachę-
canie dzieci do jedzenia owoców i warzyw. Kilka 
razy w tygodniu uczniowie otrzymują smaczne wa-
rzywa i owoce, aby je zjeść w szkole na przykład na 
drugie śniadanie.

Uczniowie klasy III SP w w Zaraszowie

�� Bal w „towarzystwie” 
mydlanych baniek…
Są w szkole dni zupełnie inne od powszednich, 
i taki właśnie niedawno nam się zdarzył. Jak 
wiadomo, człowiek jest istotą lubiącą się bawić, 
kochającą muzykę i taniec. Tym odwiecznym 
potrzebom ludzkim stało się zadość w sobotę 
11 stycznia, kiedy w SP w Zaraszowie odbyła się 
choinka.

Impreza stała się okazją do tego, żeby dziewczyny zaprezentowały najnow-
sze trendy mody młodzieżowej i pełnię swojej urody, żeby wszyscy spotka-
li się w innej atmosferze niż na co dzień, żeby poczuli się jak na prawdzi-
wej dyskotece, potańczyli w światłach reflektorów i mrokach dymów przy 
dźwiękach ulubionych przebojów. Choinka (tak u nas nazywa się ta szkolna 
zabawa karnawałowa) stała się również okazją do spotkań rodziców, bliż-
szego poznania się, rozmów. Szczególne podziękowania należą się Mamom 
uczniów klasy szóstej za przygotowanie smacznego poczęstunku.
Atrakcją zabawy były dwa konkursy. Pierwszy –na najciekawszy strój cie-
szył się ogromnym zainteresowaniem; kilkudziesięciu uczniów zmieniło 
swoją tożsamość (a może ujawniło swoją prawdziwą naturę dotąd skry-
waną) i przybyło na bal jako Królewny, Baletnice, Czarownice, Piraci, 
Policjanci, Modelki, Koty, Wilki. Natomiast drugi konkurs wyłonił Młode 
Talenty Muzyczne. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, 

Sukces koszykarzy Jedynki
�� Styczeń 2014 to 
był dla nas miesiąc 
wielkiego sprawdzianu. 
Reprezentacja Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie została 
zaproszona na powiatowe 
eliminacje gimnazjady 
w koszykówce chłopców. 
Po raz pierwszy w tym 
składzie mieliśmy okazję 
sprawdzić się w turnieju 
rozgrywanym ściśle 
według regulaminu 
PZKosz.

Mistrzostwo Powiatu Lubelskiego
Mistrzostwa Powiatu Lubelskiego (10 stycznia 
w Wojciechowie) były dla nas prawdziwym hor-
rorem z happy endem. W Wojciechowie spotka-
ły się 4 najlepsze drużyny z okolicy: Niedrzwica 
Duża, Jastków, gospodarz i my. Turniej rozgry-
wano w systemie „każdy z każdym”, 5 na 5 osób, 
po cztery siedmiominutowe kwarty w każdym 
meczu.

W pierwszym spotkaniu dosłownie rozgromi-
liśmy drużynę z Jastkowa 37:12 (po pierwszej 
kwarcie było 18:0). Bohaterem meczu był Maciej 
Sulenta, który niemal otarł się o tripple-do-
uble (21 pkt, 9 zbiórek, 8 przechwytów). Solidne 
wsparcie na tablicach zapewnił Jakub Gorajek.

Kolejny mecz to prawdziwy dreszczowiec. Po 
dosyć chaotycznym początku szybciej pozbiera-
ła się ekipa miejscowych, która do końca trze-
ciej kwarty wypracowała dziesięciopunktową 
przewagę. W czwartej odsłonie nastąpiło od-
rodzenie bychawskiej załogi - chłopcy w cią-
gu 5 minut odrobili stratę, a nawet wyszli na 
prowadzenie. W nerwowej końcówce popełni-
liśmy fatalny błąd i przekroczyliśmy limit fau-
li. Niesieni dopingiem publiczności zawodni-
cy z Wojciechowa zachowali zimną krew na li-
nii rzutów wolnych uzyskując przewagę jednego 
oczka (21:22). W ostatniej akcji nie udało się od-
dać zwycięskiego rzutu i to gospodarze cieszyli 
się po końcowym gwizdku. Mimo bardzo dobrej 
gry Macieja Sulenty i Karola Kazmirowskiego, 

cała drużyna popełniła 21 strat, które w sposób 
decydujący wpłynęły na wynik końcowy tego za-
ciętego spotkania.

Po jednopunktowej porażce z gospodarzami 
morale drużyny było niskie – nie wierzyliśmy 
w możliwość awansu. Mimo tego, w ostatnim me-
czu Bychawiacy przezwyciężyli negatywne emo-
cje i potwierdzili wysoką formę pokonując gimna-
zjum z Niedrzwicy 40:22. Dzięki mądrej grze uda-
ło się ograniczyć liczbę strat do 9. Maciej Sulenta 
i Karol Kazmirowski ponownie zdominowali staty-
styki. Wygrana nie poprawiła humorów – chłopcy 
wsiedli do busa rozmyślając o straconym awansie.

Tymczasem o klasyfikacji końcowej zadecydo-
wał zaskakujący wynik spotkania Wojciechów-
Jastków – wygrany przez gości różnicą 10 oczek. 

Przy jednakowej liczbie zwycięstw trzech drużyn 
(Bychawy, Jastkowa i Wojciechowa) kolejność po-
dium ustalono na podstawie bilansu punktów 
zdobytych i straconych. Pierwsze miejsce beza-
pelacyjnie zajęło Gimnazjum nr 1 z Bychawy, 2 
miejsce gospodarze z Wojciechowa, 3 miejsce dla 
Gimnazjum z Jastkowa. Gimnazjum z Niedrzwicy 
Dużej, bez zwycięstw na koncie, zajęło ostatnie 
miejsce w rozgrywkach.

Wicemistrzostwo Rejonu Kraśnickiego
Jadąc do Kraśnika na mistrzostwa rejonu 

(16 stycznia) wiedzieliśmy, że czeka nas cięż-
ka przeprawa. Na eliminacje rejonowe stawiły 
się trzy najlepsze drużyny południowo-zachodniej 
części województwa: Państwowe Gimnazjum nr 2 
w Kraśniku, Gimnazjum w Aleksandrowie oraz 
bychawska Jedynka. Zdecydowanym faworytem 
turnieju była drużyna PG nr 2 w Kraśniku – ze-
szłoroczny wicemistrz województwa. Mierzyliśmy 
wysoko, bo nasz najlepszy duet (Krukar, Sulenta) 
w wakacyjnym turnieju nad Zalewem Kraśnickim 
(GZB nr 246, s. 14), pokonał najlepszą parę 
Kraśniczan (Knap, Wereski).

W pierwszym spotkaniu eliminacji (Kraśnik-
Aleksandrów) widać było, że gospodarze wyszli 
bardzo spięci: ruszali się niepewnie, pudłowali 
z czystych pozycji, a ich trener nie szczędził do-
sadnych słów nawet pod adresem najlepszych za-
wodników. To były dla nas dobre rokowania, bo 
liczyliśmy, że najtrudniejszy przeciwnik sam wy-
kończy się psychicznie. Jednak w miarę upły-
wu spotkania koszykarze z Kraśnika przełamali 
niemoc strzelecką i zwyciężyli z Aleksandrowem 
36:20.

Chłopaki z Jedynki rozpoczęli mecz 
z Aleksandrowem wyluzowani i dzięki cel-
nym rzutom szybko zdobyli wysoką przewagę. 
Wprowadziliśmy rezerwowych, ale bez wysokiego 
na boisku zaczęliśmy tracić punkty pod koszem. 
W toku ostatniej odsłony przewaga zmalała do 

zaledwie dwóch punktów. Przywrócona na boisko 
pierwsza piątka pokazała klasę: 1 z 2 rzutów oso-
bistych wykorzystał Arystydes Krukar, a Karol 
Kazmirowski celnym rzutem za 2 pkt przypieczę-
tował zwycięstwo (27:22).

Decydujące spotkanie z PG nr 2 było bardzo za-
cięte od samego początku: mimo większej skutecz-
ności gospodarzy nasz wysoki pressing zaowoco-
wał przeprowadzeniem dobrych kontr i na prze-
rwę schodziliśmy ze stratą jednego punktu (8:9). 
Kontrowersyjne decyzje sędziów zatrzymały roz-
pędzającą się drużynę „Jedynki” – Kraśniczanie 
wielokrotnie stawali na linii rzutów wolnych i cho-
ciaż skuteczność mieli beznadziejną, udało się im 
uzyskać przewagę. Ambitna walka Bychawian nie 
wystarczyła do pokonania przeciwnika mające-
go „takie” wsparcie. Najlepszym zawodnikiem ze 
strony Bychawy był Arystydes Krukar. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 24:33, który w naszym 
przekonaniu nie odzwierciedla umiejętności ko-
szykarskich prezentowanych na boisku przez obie 
drużyny. Zajęliśmy drugie miejsce, Gimnazjum 
z Aleksandrowa było trzecie.

Po raz kolejny wyjeżdżamy z Kraśnika z uczu-
ciem niesmaku. Do finałów województwa awan-
sowała drużyna PG nr 2 w Kraśniku. Rozgrywki 
pokażą czy była to zasłużona promocja.

UKS „Jedynka” pragnie serdecznie podzięko-
wać społeczności Gimnazjum nr 1 w Bychawie 
za wiarę nasz sukces. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy pod adresem Pana Waldemara 
Kota, wspierającego nas cennymi wskazówkami 
i turniejowym doświadczeniem. Dziękujemy tak-
że Annie Borek i Pawłowi Stępniowi za transport, 
nagrywanie spotkań oraz wspaniałe zdjęcia, któ-
re mogą Państwo obejrzeć na stronie www.uks1.
bychawa.pl.

Jakub Kuna

�� Uczniowski Klub 
Sportowy „Podkowa”
Współcześnie panuje opinia, że dzieci 
i młodzież prowadzą siedzący 
tryb życia, niechętnie uprawiają 
sport, zbyt dużo czasu poświęcają 
Internetowi i grom komputerowym.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku, działający przy Szkole 
Podstawowej w Bychawie UKS Podkowa organizuje sze-
reg zróżnicowanych zajęć sportowych, na które uczniowie 
uczęszczają z niezwykłym zaangażowaniem.
Nauczyciele wychowania fizycznego przy wsparciu finan-
sowym Gminy Bychawa dają młodym sportowcom możli-
wość realizowania się w różnych sekcjach. Uczniowie grają 
w piłkę siatkową, koszykową i nożną oraz mogą uczestni-
czyć w zajęciach nauki i doskonalenia pływania.
Dzieci weryfikują swoje umiejętności podczas cyklicznych 
imprez sportowych, tj.: zawodów pływackich, Turnieju 
Dzikich Drużyn w piłkę nożną oraz zabawy sportowej 
pod nazwą Turniej Rodzinny, którego celem jest integra-
cja wspólnie rywalizujących w tenisie stołowym rodziców 
i uczniów.

Anna Nawrocka, Andrzej Miszczak

piękne głosy , a niektórzy oprócz tych zdolności wykazali się wielkim po-
czuciem humoru.
Wiele radości i zainteresowania wzbudzało również wśród najmłodszych 
malowanie farbami twarzy przez jedną z mam – pani Małgosiu, w imie-
niu najmłodszych serdecznie dziękujemy nie tylko za atrakcyjne rysun-
ki na twarzy, ale również za śliczną i bardzo smaczną prawdziwą, wiel-
ką chatkę z piernika.
Poza gamą świateł i wspaniałą muzyką dla wielu uczestników karnawa-
łowego balu wielką przyjemnością były tańce w „towarzystwie” baniek 
mydlanych. Skąd się bierze ten urok baniek mydlanych? Może stąd, że ich 
czar szybko pryska, więc chcemy je zatrzymać? Odpowiedź każdy pewnie 
zna inną, ale faktem jest to, że budziły niesamowitą radość u dzieci, kto 
wie czy nie większą niż otrzymane w tym dniu paczki – niespodzianki:)

Redakcja „Szkolnego Echa” w SP w Zaraszowie
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�� Kolędniczy szlak „Motylków”
Liczne świąteczne występy 
i kolędowanie sprawiły, 
iż dla „Motylków” czas 
Bożego Narodzenia był 
wyjątkowy i długo będą 
go wspominać.

Okres świąteczny jest czasem wyjątkowym 
zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Jezus 
na nowo rodzi się w sercach, niosąc miłość 
i pokój. Ludzie wyrażają swoją radość z Jego 
narodzin poprzez gromadzenie się i kolędo-
wanie. Także i ci najmłodsi – przedszkola-
ki z grupy „Motylki” z Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Bychawie (z oddziału 
mieszczącego się w Szkole Podstawowej) 
razem ze swoją wychowawczynią: p. 
Agnieszką Sobaszek, chcąc podzielić się 
tą dobrą nowiną, wspólnie występowały 
i kolędowały.
19 grudnia podczas spotkania opłatkowego 
„Motylki” zaprezentowały dla całej przed-
szkolnej społeczności przedstawienie bo-
żonarodzeniowe. Dzieci pięknie odegrały 
swoje role. Podczas spotkania odśpiewały 
także kolędy i pastorałki takie jak: „Bosy 
pastuszek”, „Pójdźmy wszyscy do stajen-
ki” oraz złożyły pracownikom i przedszko-
lakom świąteczne życzenia.
Kolejny „świąteczny przystanek” na ko-
lędniczym szlaku „Motylków” miał miej-
sce 15 stycznia. Tego dnia przedszkola-
ki wraz ze swoimi paniami oraz rodzicami 
udały się do kościoła parafialnego pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Bychawie na Przegląd 
kolęd i pastorałek”. I choć pogoda była 
bardzo kapryśna – padało i wiało, żaden 

„Motylek” nie zawiódł i wszystkie „przy-
frunęły”, aby wspólnie kolędować. Podczas 
przeglądu dzieci wykonały dwie pastorałki: 
„W lichej stajni” oraz „Świeć gwiazdeczko”.
O tym, że przedszkolaki mają talent aktor-
ski, można się było przekonać podczas XVIII 
Przeglądu Jasełek odbywającego się w BCK, 
gdzie dzieci przedstawiły jasełka. Piękne 
recytacje oraz bogata oprawa muzyczna – 
wszystko to sprawiło, że otrzymały od pu-
bliczności gromkie brawa.
Jak widać przedszkolaki miały wiele możli-
wości, aby zaprezentować swoje umiejęt-
ności artystyczne. W tym miejscu serdecz-
nie dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy 
przygotowali stroje kolędnicze dla swo-
ich pociech i zawsze chętnie przybywali 

na występy. Wyrazy wdzięczności kieru-
ję także w stronę mojej koleżanki z pracy 
– p. Kamili Krawczyk, która pomagała mi 
w opiece nad dziećmi podczas występów 
oraz wykonywała pamiątkowe zdjęcia. 
I choć czas kolędowania bardzo szybko mi-
nął, to „Motylki” nie próżnują i wspólnie 
ze swoją wychowawczynią już myślą o ko-
lejnych wiosennych i letnich występach, 
Obiecujemy, że jeszcze w tym roku zoba-
czycie nas na „dużej scenie”.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
z „Kolędniczego szlaku Motylków” na stro-
nie internetowej naszego przedszkola: 
www.przedszkole.bychawa.pl

Agnieszka Sobaszek

�� Dziękujemy 
za wspaniałe 
koncerty!
Tegoroczna świąteczna 
oferta wydarzeń 
kulturalnych (koncerty 
przy szopce, przegląd 
jasełek) przyciągnęła do 
Bychawskiego Centrum 
Kultury liczne grupy 
występujących i widzów.

Za nami święta Bożego Narodzenia, które 
upłynęły w iście wiosennej scenerii. Nie 
przeszkodziło to jednak w budowie szop-
ki, ustawieniu choinek i organizacji koncer-
tów z cyklu „Przystąpmy do Szopy” przy 
Bychawskim Centrum Kultury. Za nami 
wspaniałe i wyjątkowe koncerty, za które 
serdecznie dziękujemy: dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, przed-
szkolu „Akademia Poziomkowa”, dzieciom 
ze scholii w Bystrzycy Starej, grupie wo-
kalno-tanecznej z BCK, dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce 
i Samorządowego Przedszkola nr 1, oraz 
Chórowi BCK, Klubowi Seniora oraz mło-
dzież z Orkiestry Dętej z Liceum im. ks. A. 
Kwiatkowskiego. Cieszymy się że każdego 
roku mamy przyjemność gościć Was przy 
bychawskiej szopce. Serdeczne podzięko-
wania składamy również na ręce preze-
sa BPK sp. z o.o. Sylwestra Krusińskiego 
i pracowników BPK sp. z o.o., którzy co 
roku wspierają nas w budowie szopki 
oraz za transport p. Andrzejowi Sprawce 
z GZRKiOR w Bychawie. Panu Józefowi 
Stanickiemu i p. Sławomirowi Sulowskiemu 
dziękujemy za przekazanie pięknych cho-
inek, które są wyjątkowo ważnym symbo-
lem Bożego Narodzenia.
W tymi miejscu warto wspomnieć o pra-
wie dwudziestoletniej historii organizacji 
przeglądu jasełek w Bychawskim Centrum 
Kultury. W tym roku 19 stycznia gościli-
śmy grupy z Przedszkola nr 1, Gimnazjum 
nr 1 w Bychawie, Szkół Podstawowych 
w Bychawie, Starej Wsi Drugiej i Bychawce 
oraz grupę z Centrum Kultury i Promocji 
w Piotrowicach. Występy najmłodszych od 
lat cieszą się wielką popularnością, a sala 
widowiskowa wypełniona jest zawsze po 
brzegi. Dziękujemy występującym, prowa-
dzącym, a także rodzicom i dziadkom, na 
których obecność zawsze możemy liczyć.
Mamy ogromną nadzieję, że również 
w przyszłym roku oferta naszych świątecz-
nych wydarzeń kulturalnych będzie atrak-
cyjna dla mieszkańców.

Piotr Gęba, dyr. BCK

�� Przegląd kolęd i pastorałek
Za nami najbardziej rodzinne święta 
w całym roku – Boże Narodzenie. 
W domach, kościołach i miejscach pracy 
widzimy jeszcze do dzisiaj blask choinek. 
Świąteczną atmosferę podtrzymują 
spotkania opłatkowe i kolędowe.

Również i my – pracownicy Przedszkola Niepublicznego „Akademia 
Poziomkowa” w Bychawie – pozwoliliśmy sobie na przedłużenie 
tego świątecznego czasu poprzez zorganizowanie Przeglądu kolęd 
i pastorałek, który odbył się 15 stycznia 2014 r. w kościele parafial-
nym pw. św. Jana Chrzciciela w Bychawie.
Jego celem było wspólne kolędowanie wszystkich grup przed-
szkolnych i uczniów klas młodszych szkół podstawowych z te-
renu naszej gminy. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy pani dy-
rektor Przedszkola Niepublicznego „Akademia Poziomkowa”. Do 
organizacji włączył się również ksiądz proboszcz tutejszej parafii. 
Cieszymy się, że prawie wszystkie zaproszone przez nas placów-
ki, wzięły udział. W to styczniowe popołudnie mieliśmy zaszczyt 
gościć dzieci: z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie, ze 
Szkoły Podstawowej w Bychawce, Bychawie, Starej Wsi Drugiej 
i Woli Gałęzowskiej. Nie zabrakło również występów dzieci z na-
szego przedszkola. Wszyscy uczestnicy przygotowali ciekawe ko-
lędy i pastorałki. Każda z grup otrzymała pamiątkowy dyplom, 

woreczek słodyczy i książki, które na pewno wzbogacą zasoby bi-
blioteki szkolnej. W tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie po-
dziękować nauczycielom – p. T. Czajce, p. K. Jagiełło, p. E. Janik, p. 
T. Kurantowi, p. J. Łukasik – Tworek, p. H. Powęzce, p. A. Sobaszek 
i p. A. Żak za poświęcony czas i trud włożony w przygotowanie 
dzieci.
Przegląd nie trwał długo, ale obfitował w wiele wrażeń; szczegól-
nie rozemocjonowani byli mali artyści. Mamy nadzieję, że to spo-
tkanie wpisze się na trwałe w kalendarz imprez przedszkolnych 
i parafialnych.

Elżbieta Sobaszek
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Jemioładla zakochanychŁukasz

Walentynkowo 
w Bychawskim Centrum Kultury

14 lutego 2014
godz. 19.00

www.ebck.pl
 +48 815 660 124
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