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Inwestycje w gminie Bychawa

»»
Zakończono przebudowę drogi gminnej Kosarzew Dolny Kolonia – Romanów 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: 
7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ operacji: Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych. Zakres robót obejmował remont nawierzchni na 
odcinku o długości 2799 mb z utwardzeniem pobocza, umocnieniem skarp i ro-
wów płytami ażurowymi. Wykonawcą zadania jest Komunalne Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o.o. Lublin. Koszt zadania: 879 621,95 zł.

»»
Ukończono przebudowę ul. Spokojnej w Bychawie. Wykonana została jezdnia 
asfaltowa o długości 321,5 mb z utwardzeniem pobocza. Wykonawcą był WOD-
BUD Sp .z.o.o. w Kraśniku. Koszt realizacji wynosił 276 298,76 zł.

»»
Trwają prace nad przebudową drogi powiatowej na terenie gminy Bychawa i gmi-
ny Krzczonów (odcinek od tzw. Kobylego Dołu). Jest to kontynuacja inwestycji 
rozpoczętej w ubiegłym roku.

»» Trwają roboty budowlane nad modernizacją Centrum Kultury Wiejskiej oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bychawka Pierwsza. Zakres robót 
obejmuje wymianę pokrycia dachowego, wykonanie izolacji cieplnej stropu i insta-
lacji odgromowej.

»» Modernizacja budynku komunalnego przy ul. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 
została rozpoczęta. W jej ramach przewidziana jest przebudowa stropu budyn-
ku mieszkalnego. Wykonawcą robót jest firma Usługi Budowlane T. Szwałek, 
Bychawka Trzecia. Planowany koszt wykonania to 60 000,00 zł.

»» Została podpisana umowa na realizację przebudowy drogi w miejscowości Wola 
Gałęzowska. Roboty rozpoczną się w październiku 2017 roku. Zostanie wyko-
nana jezdnia asfaltowa o długości 110 mb z utwardzeniem pobocza i zjazdami. 
Planowany koszt inwestycji to 81 898,73 zł.

»» Na przebudowę ul. Mikołaja Reja została podpisana umowa. Prace rozpoczną się 
w październiku 2017 roku i będą obejmowały: wykonanie jezdni asfaltowej o sze-
rokości 4 m i długości ok. 85 mb oraz utwardzenie pobocza kruszywem.

»» Została podpisana umowa na wykonanie zatoki przystankowej na ul. Podwale 
w Bychawie. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na wrzesień 2017 roku. Zakres ro-
bót obejmuje: wykonanie chodnika i zatoki autobusowej z kostki brukowej, przej-
ścia dla pieszych, wymianę krawężnika w ul. Podwale oraz dostosowanie wjazdów. 
Planowana wartość inwestycji to 39 710,55 zł.

»» Trwa ocena wniosku o dofinansowanie projektu w ramach zwiększenia 
efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie złożonego do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działa-
nie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Inwestycja będzie obej-
mowała: ocieplenie ścian i stropodachu, roboty malarskie i blacharskie, remont 
kominków i piwnic, wymianę stolarki, instalacji C.O., pieca węglowego na pelet 
z automatyką oraz zagospodarowanie terenu. Planowany koszt projektu to 795 
284,93 zł.

»» Trwa ocena wniosku na budowę i modernizację niskoemisyjnego oświetlenia dro-
gowego w gminie Bychawa złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie: 5.5. Promocja niskoemi-
syjności. Projekt obejmuje budowę i modernizację: 1) linii oświetlenia wzdłuż dro-
gi powiatowej nr 2269 L Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia Kolonia, Bychawka 
Druga Kolonia o długości 3 km i 84 punktów świetlnych; 2) linii oświetlenia wzdłuż 
drogi gminnej 107190 L ul. Spokojna w Bychawie o długości 0,4 km i 12 punktów 
świetlnych; 3) linii oświetlenia wzdłuż drogi gminnej 107200 L ul. Armii Krajowej, 
powiatowej 2287 L ul. Piłsudskiego oraz powiatowej 2284 L ul. A. Mickiewicza 
w Bychawie o długości 1,5 km i 39 punktów świetlnych; 4) linii oświetlenia wzdłuż 
drogi powiatowej 2295 L Wola Gałęzowska o długości 0,8 km i 21 punktów świetl-
nych; 5) linii oświetlenia wzdłuż drogi krajowej 2304 L Stara Wieś Trzecia o dłu-
gości 0,72 km i 27 punktów świetlnych. Planowana kwota wykonania zadania to 
1 605 486,12 zł.

»» Złożono wniosek na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do obiektów 
dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie 
w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. 
Całkowita wartość projektu to 1 181 438,65 zł. Zakres prac obejmuje: budowę 
ciągu pieszego wokół zalewu; remont palisady umacniającej brzeg, pomostu pół-
nocnego prowadzącego na wyspę, schodów na punkt widokowy, kładki przez rze-
kę, wjazdu dla niepełnosprawnych na groblę; utwardzenie miejsca na sanitariaty; 
montaż autonomicznego oświetlenia, monitoringu oraz ławek, koszy na śmieci, jak 
i tablic informacyjnych.

»» Podpisane zostały umowy z Województwem Lubelskim na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Osowa-Kolonia (otrzyma-
no dotację w wysokości 60 000 zł) i Leśniczówka  otrzymano dotację w wysokości 
30 000 zł). Trwa proces wyłaniania wykonawców.

»» W najbliższym czasie rozpocznie się budowa chodnika w Gałęzowie

»» Został złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pod nazwą 
„Inwestycja w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promo-
cji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w two-
rzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiej-
skiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie wniosek oczekuje na 
ocenę formalną i merytoryczną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego w Lublinie.

»» 20 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 
w Lublinie burmistrz Bychawy podpisał umowę na realizację operacji pn. „Czyste 
środowisko dzięki budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Bychawa”, która jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich”
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»� Niedzielne dożynki 
w Bychawie, mimo 
nieustającego deszczu, 
można uznać za udane.

Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęła msza 
święta w bychawskim kościele, o której oprawę 
muzyczną zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„Henryczki”. Po mszy korowód dożynkowy przema-
szerował na stadion miejski. Na jego czele dumnie 
kroczyli starostowie dożynek – p. Ewa Bartnik oraz 
p. Zygmunt Adamczyk. Za nimi podążali przedsta-
wiciele samorządu oraz nieliczni mieszkańcy, któ-
rym niekorzystna aura nie była przeszkodą.

Wszystkich uczestników dożynek do wspólnego 
świętowania zapraszała wspaniale udekorowana 
brama. Występ bychawskich „Henryczków” rozpo-
czął część oficjalną. Starostowie przekazali chleb 
dożynkowy burmistrzowi – Januszowi Urbanowi, 
a później wspólnie rozdzielili wśród publiczności. 
Tegoroczni organizatorzy dożynek tj. mieszkańcy 
Gałęzowa, Gałęzowa-Kolonii Pierwszej, Gałęzowa-
Kolonii Drugiej oraz Kowerska zadbali także o słod-
ki poczęstunek – obdarowując wszystkich domo-
wym ciastem.

Po przemówieniu burmistrza Bychawy – Janusza 
Urbana głos zabrał także Paweł Pikula – starosta 
powiatu lubelskiego oraz Henryk Dudziak – rad-
ny Sejmiku Województwa Lubelskiego, który od-
czytał list od marszałka województwa lubelskiego 
Sławomira Sosnowskiego. W imieniu prezesa KRUS 
Adama Sekścińskiego głos zabrała Danuta Gryta – 
kierownik PT KRUS w Bychawie.

W Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych 
wzięło udział aż 15 wieńców, które przygotowa-
ły panie z Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych oraz mieszkańcy Bychawki Pierwszej; 
Bychawki Drugiej-Kolonii; Bychawki Trzeciej; 
Gałęzowa; Gałęzowa-Kolonii Pierwszej; Gałęzowa-
Kolonii Drugiej, Kowerska; Kosarzewa Dolnego-
Kolonii; Marysina; Olszowca, Olszowca-Kolonii; 
Podzamcza; Skawinka; Starej Wsi Pierwszej, 
Starej Wsi Drugiej oraz Starej Wsi Trzeciej; Woli 
Gałęzowskiej; Zaraszowa, Zaraszowa-Kolonii, 

Urszulina. Jak widać konkurencja była duża. 
Komisja konkursowa w tym roku składała się 
z pięciu członków – przedstawicieli: instytucji kul-
tury, Rady Miejskiej w Bychawie, Gminnej Rady 
Seniorów w Bychawie, Bychawskiego Towarzystwa 
Regionalnego oraz Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
Wokół Lublina”.

Główną nagrodę w kategorii wieńców tradycyj-
nych (500 zł brutto) zdobyły panie z Bychawskiego 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, które wykona-
ły przepiękny wieniec w kształcie korony uwitej ze 
zbóż, zwieńczonej krzyżem – całość została udeko-
rowana kwiatami, ziołami, owocami oraz warzy-
wami. Drugie miejsce (400 zł brutto) zajęli miesz-
kańcy Woli Gałęzowskiej, trzecie (300 zł brutto) 
– Podzamcza.

W kategorii wieńców współczesnych (500 zł 
brutto) zwyciężyli mieszkańcy Bychawki Pierwszej 
– ten okazały wieniec przedstawia ołtarz główny 
z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bychawce. 
Jak widać inspirację można czerpać ze swojego 
najbliższego otoczenia. Na drugim miejscu (400 zł 
brutto) uplasował się Gałęzów-Kolonia Pierwsza, 
a na trzecim (300 zł brutto) Marysin.

Dożynki Gminne 2017

Wszystkie pozostałe delegacje biorące udział 
w konkursie również zostały uznane   — otrzymały 
wyróżnienia w wysokości 167 zł brutto.

Wieniec wykonany przez mieszkańców Bychawki 
Pierwszej docenili także dożynkowi goście – przyzna-
jąc mu tytuł Wieńca Publiczności (warto podkreślić, 
że już trzeci rok z rzędu). Nagrodę finansową w wy-
sokości 400 zł ufundowali sponsorzy – p. Andrzej 
Bielecki oraz p. Jan Rząd (PRO-AGRO). Wśród pu-
bliczności biorącej udział w plebiscycie rozlosowano 
główną nagrodę w wysokości 200 zł, która powędro-
wała do p. Joanny Baran.

Obok głównego placu dożynkowego, na boisku 
treningowym trwał VII Turniej Piłki Nożnej Sołectw. 
Mimo deszczu toczyła się zacięta rywalizacja. Do 
zawodów stanęło pięć drużyn. Końcowa klasyfika-
cja przedstawia się następująco: pierwsze miejsce – 
Grodzany, drugie – Zaraszów-Kolonia, trzecie – Stara 
Wieś Pierwsza.

Artystyczną część tegorocznych dożynek rozpo-
czął blisko półtoragodzinny występ zespołu tanecz-
nego „Spadczyna”, wokalnego „Rodniki” oraz ka-
peli „Akaryna”. Białorusini po raz kolejny zachwy-
cili nas przepięknymi strojami, niezwykłą swobodą 

i płynnością ruchów, znakomitą techniką i wielką 
energią śpiewaczek. Jako drugi na scenie pojawił się 
Klub Seniora działający przy Bychawskim Centrum 
Kultury.

Niestety ze względu na kapryśną aurę pozostałe 
atrakcje wieczoru zostały odwołane.

Organizację tegorocznych Dożynek Gminnych 
wsparli:

A. Bartoszek – GS Samopomoc Chłopska
A. Bielecki
D. Dyś – PW ADACHIP
M. i G. Juryccy – Piekarnia Emark
Z. Popławska – OSM w Bychawie
J. Rząd – PRO-AGRO
W. Sagan – PHU Sawat
M. i T. Widerlik – PW Mar-Jola, PW WAT
H. Krajewski – radny Rady Powiatu w Lublinie
L. Kuśmierz – Tradycyjne wędliny od Kuśmierza
Burmistrz Bychawy Janusz Urban składa serdecz-

ne podziękowania wszystkim osobom zaangażowa-
nym w organizację tego niezwykle ważnego dla lokal-
nej społeczności wydarzenia oraz sponsorom, którzy 
zawsze tak chętnie wspierają bychawskie inicjatywy.

Sylwia Paćkowska / UM w Bychawie

»�Wybrano 
najpiękniejsze 
ogrody gminy 
Bychawa!
5 lipca 2017 roku czteroosobowa 
komisja konkursowa już po raz 
czternasty dokonała wyboru 
najpiękniejszych ogrodów 
z terenu gminy Bychawa. 
Oficjalne ogłoszenie wyników 
konkursu „Piękne Miasto 
i Gmina 2017” oraz wręczenie 
nagród miało miejsce podczas 
Dożynek Gminnych.

Każdy z dziesięciu ogrodów zgłoszonych do kon-
kursu reprezentował niezwykle wysoki poziom es-
tetyczny. Właścicielom tworzącym te przydomowe 
oazy piękna należą się wyrazy uznania oraz ogromne 
gratulacje. Niezmiernie ciszy fakt, że mieszkańcy na-
szej gminy dbają o otaczającą ich przestrzeń, a także 
popularyzują postawy przyjazne środowisku.

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkur-
su organizowanego pod patronatem Burmistrza 
Bychawy zajął ogród p. Teresy Nizińskiej z Olszowca. 
Ogromny, otoczony wysokimi drzewami z wydzielo-
nymi strefami oraz oryginalnymi elementami deko-
racyjnymi zapewne wymaga od właścicielki dużego 
zaangażowania jak również czasu poświęconego na 
jego pielęgnację.

Drugie miejsce w konkursie zajął ogród p. Iwony 
Komorowskiej z Wandzina. Przyznane zostały rów-
nież dwie równorzędne nagrody trzecie – p. Aldonie 
Gąsak z Osowy-Kolonii oraz p. Hannie Świgno 
z Wandzina.

Komisja konkursowa, która stanęła przed bardzo 
trudnym wyborem postanowiła dodatkowo wy-
różnić dwa ogrody – p. Moniki Ciężak z Wandzina 
i p. Moniki Korpysy ze Starej Wsi Drugiej.

Tytuł najpiękniejszego sołectwa tym razem po-
wędrował do Zaraszowa.

Wszystkim laureatom składamy gratulacje i ży-
czymy powodzenia w upiększaniu naszego małego 
centrum świata!

»� Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania starostom Dożynek Gminnych w Bychawie 
i Dożynek Wojewódzkich w Radawcu – p. Ewie Bartnik i p. Zygmuntowi Adamczykowi 
oraz mieszkańcom i strażakom OSP z Gałęzowa, którzy uczestniczyli w korowodzie do-
żynkowym w Bychawie i Radawcu za pomoc w przygotowaniu wieńca dożynkowego, 
dekoracji sceny i otoczenia, a także poczęstunku dla gości dożynkowych.

Andrzej Okal
sołtys Gałęzowa

»� Przedterminowe wybory 
sołtysa Starej Wsi Pierwszej 
– 2 października 2017 r.

Burmistrz Bychawy zaprasza mieszkańców miejscowości Stara Wieś 
Pierwsza do wzięcia udziału w wyborach sołtysa sołectwa Stara 
Wieś Pierwsza, które odbędą się 2 października 2017 roku o godzi-
nie 17.00 w remizie OSP w Starej Wsi Drugiej.

»� Październik miesiącem spotkań burmistrza 
z mieszkańcami

W miesiącu październiku br. na terenie gminy Bychawa zostaną przeprowadzone spotkania burmistrza 
Bychawy z mieszkańcami naszej gminy.  O miejscu i terminie spotkań mieszkańcy będą informowani 
poprzez stosowne oblaty. 

Szczegółowy harmonogram zebrań sołeckich zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy 
www.bychawa.pl. Burmistrz zaprasza mieszkańców  do udziału w zebraniach oraz zachęca do zgłasza-
nia uwag i wniosków istotnych dla lokalnej społeczności. 
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»� 27 sierpnia 2017 
roku odbyły się 
Dożynki Wojewódzkie 
w Radwcu. 
Uczestniczyła w nich 
delegacja mieszkańców 
naszej gminy.

Bychawę reprezentowali laureaci gminnego 
konkursu wieńców dożynkowych – Bychawskie 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z wieńcem tra-
dycyjnym w formie okazałej korony oraz sołec-
two Bychawka Pierwsza z wieńcem współcze-
snym przedstawiającym ołtarz główny z kościoła 
pw. Wszystkich Świętych w Bychawce. Delegację 
w korowodzie dożynkowym prowadzili: burmistrz 
Janusz Urban, przewodniczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Szacoń, zastępca burmistrza Magdalena 
Kostruba, sekretarz Jolanta Cajzer jak również nasi 
starostowie – Ewa Bartnik i Zygmunt Adamczyk.

Po uroczystej dziękczynnej mszy świętej, 
podczas której oprawę muzyczną zapewniła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Henryczki” oraz ce-
remoniale dożynkowym przeplatanymi występa-
mi grup artystycznych przyszedł czas na rozstrzy-
gnięcie konkursów. Z dożynek wracaliśmy z trzema 

srebrnymi i jednym brązowym medalem. Pokaźny, 
dopracowany w najmniejszych szczegółach wieniec 
wykonany przez mieszkańców sołectwa Bychawki 
Pierwszej zajął drugie miejsce w Powiatowym 
Konkursie Wieńców Dożynkowych, na szczeblu 
wojewódzkim – trzecie. Bychawskie ogrody zo-
stały docenione przez komisję konkursową, która 

Gmina Bychawa cztery razy na podium na Dożynkach Wojewódzkich

wybrała najpiękniejsze posesje z terenu powiatu 
lubelskiego. W kategorii zagroda wiejska drugie 
miejsce zajęła mieszkanka Osowy-Kolonii Aldona 
Gąsak, w kategorii zabudowa jednorodzinna i wie-
lorodzinna również drugie miejsce zajęła miesz-
kanka Wandzina – Iwona Komorowska. Wszystkim 

laureatom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciu-
ki w przyszłym roku!

W wiosce Lokalnej Grupy Działania prezentu-
jącej powiaty i gminy województwa lubelskie-
go promowaliśmy nasze małe centrum świata. 
Dożynkowi goście mieli możliwość skosztowa-
nia mlecznych specjałów Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Bychawie. Swoje rękodzielnicze wy-
roby zaprezentowały także panie z Bychawskiego 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, które niezwy-
kle barwnie udekorowały również sam namiot pro-
mocyjny. Częstując wszystkich domowym ciastem 
oraz chlebem (upieczonym w lokalnej piekarni) ze 
smalcem i ogórkiem zapraszaliśmy do Bychawy.

Burmistrz Bychawy składa serdeczne po-
dziękowania za pomoc w organizacji wyjazdu: 
Bychawskiemu Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych 
(przepyszny bigos), p. Leszkowi Kuśmierzowi 
(Tradycyjne wędliny od Kuśmierza), p. Adamowi 
Bartoszkowi (GS Samopomoc Chłopska) za po-
częstunek dla delegacji; p. Zofii Popławskiej pre-
zes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej za współ-
pracę przy promocji i przygotowanie stoiska; OSP 
Gałęzów za użyczenie stołów i ławek, p. Piotrowi 
Gębie dyrektorowi Bychawskiego Centrum Kultury 
za użyczenie namiotu.

Sylwia Paćkowska / UM w Bychawie

»» 3 września 2017 r. – wzięcie udziału w ogólnopolskiej 
akcji Narodowe Czytanie 2017: ,,Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego zorganizowanej przez starostę lu-
belskiego i dyrektora ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie;

»» 5 września 2017 r. – uczestniczenie w sesji nadzwy-
czajnej dotyczącej zmian w uchwale budżetowej na 

2017 rok; udział w spotkaniu z przedstawicielami 
SUBSYDIUM w sprawie przygotowania dokumenta-
cji na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w ramach działania 
13.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich” (dot. pro-
jektu pn. „Rewitalizacja Bychawy”);

»» 8 września 2017 r. – podpisanie umowy w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego doty-
czącej udzielenia dotacji na budowę/modernizację 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowo-
ści Leśniczówka;

»» 9-11 września 2017 r. – wzięcie udziału w obchodach 
„Dni Kultury Polskiej” w Korcu na Ukrainie.

»� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane ze sprawozdania 
burmistrza Bychawy od 
11 sierpnia do 11 września 
2017 roku.

»» 11 sierpnia 2017 r. – udział w kolejnym spotkaniu 
w sprawie Dożynek Gminnych z udziałem sołtysów, 
starostów dożynek oraz dyrektora Bychawskiego 
Centrum Kultury;

»» 15 sierpnia 2017 r. – udział w uroczystości Dnia 
Wojska Polskiego, podczas której złożony zo-
stał wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego;

»» 16 sierpnia 2017 r. – uczestniczenie w kolejnym 
spotkaniu organizacyjnym w sprawie Dożynek 
Gminnych;

»» 20 sierpnia 2017 r. – wzięcie udziału w Dożynkach 
Gminnych zorganizowanych wspólnie z Radą 
Miejską w Bychawie, Bychawskim Centrum Kultury 
oraz sołectwami: Gałęzów, Gałęzów-Kolonia 
Pierwsza, Gałęzów-Kolonia Druga i Kowersk;

»» 23 sierpnia 2017 r. – podpisanie aktu notarialnego 
dotyczący służebności przesyłu na działkach gmin-
nych w celu umieszczenia przez PGE linii kablowych 

elektroenergetycznych na terenie miasta i gminy 
Bychawa;

»» 25 sierpnia 2017 r. – wzięcie udziału w posiedzeniu 
komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych;

»» 27 sierpnia 2017 r. – uczestniczenie wraz z kie-
rownictwem i pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Bychawie oraz delegacją mieszkańców gminy 
Bychawa w Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu;

»» 29 sierpnia 2017 r. – uczestniczenie w posiedzeniu 
Zarządu i Zgromadzenia Celowego Związku Gmin 
„PROEKOB’’ w Bełżycach;

»» 31 sierpnia 2017 r. – udział w spotkaniu ze sta-
rostą lubelskim oraz dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych w sprawie planów inwestycyjnych na 
2018 rok; uczestniczenie w spotkaniu z audytorem 
w celu omówienia sprawozdania z audytu w zakre-
sie nadzoru finansowo-organizacyjnego nad działal-
nością szkół;

»» 1 września 2017 r. – uczestniczenie w Apelu Pamięci 
pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
zorganizowanym na cześć poległych i pomordowa-
nych mieszkańców gminy Bychawa podczas II wojny 
światowej;

»� Będą montowane 
instalacje solarne 
i kotły opalane 
biomasą

W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym 
w ramach realizacji projektu „Wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko natu-
ralne na terenie Gminy Bychawa” wyłoniono wyko-
nawcę instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej oraz wymiany kotłów na opalane 
biomasą, jest to FlexiPower Group Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowa z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, 
a planowany termin zawarcia umowy to 20 wrze-
śnia 2017 r. Typ kotła proponowanego w ofercie zło-
żonej do postępowania przetargowego to kocioł 
wodny HIT Pellet produkowany w Przedsiębiorstwie 
Produkcyjnym HEIZTECHNIK Sp. z o.o. Sp. K. z siedzi-
bą w Skaryszewach.

Wymiana kotłów na opalane biomasą nastąpi 
od miesiąca maja 2018 r. (po zakończeniu sezonu 
grzewczego). Beneficjenci zainteresowani wymia-
ną pieca w trakcie sezonu grzewczego mogą zgłosić 
taką wolę do Urzędu Miejskiego w Bychawie (ewen-
tualna awaria obecnie użytkowanego kotła).

Montaż instalacji solarnych będzie prowadzony 
przez cały okres realizacji projektu, tj. do sierpnia 
2018 r., a o tempie prac będą decydować warunki 
pogodowe.

Udział mieszkańca w projekcie kształtuje się 
następująco:
»» Instalacja z 1 panelem 1 400,92 zł

»» instalacja z 2 panelami 1 603,80 zł

»» kocioł (25 KW) 2 374,06 zł (-540 zł przedpłata)

»» kocioł (20 KW) 2 285,97 zł (-540 zł przedpłata)

»» kocioł (15 KW) 2 176,74 zł (8% VAT), 2 479,07 zł 
(23% VAT) (-540 zł przedpłata).

Więcej informacji podamy Państwu po podpisaniu 
umowy z Wykonawcą.
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mieszkańcy mieszkańcy

»� Regionalny System Ostrzegania – na telefony 
komórkowe

Co to jest RSO?
RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie 

obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na 
stronach internetowych urzędów wojewódzkich, 
jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym 
multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach re-
gionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, 
z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji 
na telefon. Od 1 lipca 2015 roku ostrzeżenia przed 
najważniejszymi zagrożeniami otrzymujemy rów-
nież poprzez SMS. Poprzez RSO rozpowszechnia-
ne są także poradniki postępowania w sytuacjach 
kryzysowych.

Jak to działa?
Komunikat (ostrzeżenie) generowany jest przez 

wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego na 
stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a na-
stępnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja 
regionalna) i aplikacjach telefonicznych.

Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizo-
ra w formie napisów. W zwięzły sposób informu-
ją i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych 
na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach 
dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej 
(tj. łączącej telewizję z internetem) istnieje możli-
wość przejścia na stronę oferującą np. filmową in-
formację dotyczącą zagrożenia.

Bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe 
(Android, Apple – IOS, Windows Phone) umożliwia 
dostęp do komunikatów generowanych na terenie 
całego kraju.

Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane 
w ramach RSO obejmują następujące kategorie te-
matyczne: ogólne, meteorologiczne, hydrologicz-
ne, stany wód (wodowskazów). Ponadto, w części 
„Dla kierowców” RSO zawiera informacje drogowe.

»� Ostrzegator 
powiadomi 
o zmianach pogody

Alternatywą dla Regionalnego Systemu 
Ostrzegania jest aplikacja Ostrzegator. Jej twór-
cy – stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz za jej 
pomocą przesyłają ostrzeżenia pogodowe do 
wszystkich odbiorców przebywających na zagro-
żonym obszarze. System działa na terenie całego 
kraju i jest bezpłatny dla odbiorców wiadomości.

»� 1 września minęło 
78 lat od momentu 
brutalnej napaści 
nazistowskich 
Niemiec na Polskę. 
W rocznicę tych 
wydarzeń już czwarty 
raz zorganizowany 
został Apel Pamięci 
Bychawian poległych 
podczas II wojny 
światowej.

Uczestnicy apelu zebrali się by oddać hołd i pamięć 
naszym rodakom, którzy gdy wybiła godzina, nie 
zawahali się na ołtarzu Ojczyzny złożyć daniny krwi 
i życia. Naszym obowiązkiem jest niezapominanie 
o ich ofierze. Jak ważna jest pamięć świadczą sło-
wa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje 

IV Apel Pamięci Bychawian poległych podczas II wojny światowej
i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien sza-
cunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 19.00 w cen-
trum Bychawy pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Na wstępie ksiądz Piotr Stasieczek od-
mówił modlitwę żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 
Następnie burmistrz Bychawy Janusz Urban wygło-
sił okolicznościowe przemówienie, po którym wraz 
z zastępcą burmistrza Magdaleną Kostrubą złożył 
wieniec w imieniu mieszkańców Bychawy. Jako kolej-
ny głos zabrał Karol Wołek prezes ZŻ NSZ. Głównym 
punktem uroczystości było odczytanie nazwisk po-
ległych Bychawian – dokonali tego harcerze. Apel 
zakończyło odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Zgromadzeni goście dzięki obecności grup 
rekonstrukcyjnych mieli m.in. możliwość zapozna-
nia się z pojazdami z okresu II wojny światowej, 
umundurowaniem i uzbrojeniem. O godzinie 20.00 
przed Bychawskim Centrum Kultury rozpoczął się 
koncert. Jako pierwszy kilka kompozycji zaprezen-
tował Jarosław Konowalek (przy akompaniamencie 
Marcina Mączki), następnie Basti i Klipo wykonali kil-
kanaście własnych utworów.

Za pomoc w organizacji IV Apelu Pamięci Bychawian 
podziękowania składam: p. Januszowi Urbanowi bur-
mistrzowi Bychawy, księdzu Piotrowi Stasieczkowi, 
p. Piotrowi Gębie dyrektorowi BCK i jego pracowni-
kom, p. Marcinowi Mączce, pocztom sztandarowym, 
Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej 
Koło w Bychawie, ZS im ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie, grupie rekonstrukcyjnej GRH im. 1 Pułku 
Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, harcerzom 
z 9 Drużyny Harcerskiej „Baszta” im. św. Andrzeja 
Boboli w Bychawie, p. Jarosławowi Konowałkowi 
„Rejtan”, p. Dariuszowi i Agnieszce Borowiec z Opola 
Lubelskiego oraz p. Leszkowi Gumienniakowi, 
p. Zbigniewowi Wierzbickiemu, p. Grzegorzowi 
Sendykowi, p. Adamowi Gołębiowi, p. Michałowi 
Baranowi, p. Mariuszowi Królikowskiemu, p. Annie 
Pawlas.

W imieniu organizatorów,
Adam Sztyrak

»� Ognisko z Pieśnią Patriotyczną
15 sierpnia 2017 r. podczas 
Ogniska z Pieśnią Patriotyczną 
w Alei Kasztanowej 
w Zaraszowie gościliśmy 
artystów, muzyków 
i śpiewaków, którzy rozpalili 
ogień w naszych sercach.

Można było posłuchać, a nawet pośpiewać. W pro-
gramie przeważały pieśni legionowe, partyzanckie 
i powstańców warszawskich. Długie owacje, bisy, 
wspaniała atmosfera… Gorące podziękowania skła-
damy wykonawcom, uczestnikom i organizatorom.

Zaprezentowane utwory:
»» Chryzantemy złociste – wykonanie: Klaudia 

Mirosław – skrzypce, wokal; Bartłomiej Godula – 
akordeon; Szymon Nalepa – gitara; Michał Zagojski 
– kontrabas.
»» Przybyli ułani pod okienko – wykonanie: Madalena 

Rybak i Gabriela Baran.
»» Harcerz i Harcerka – wykonanie: Natalia i Bartłomiej 

Godula.
»» Gdzie jesteście Rudy, Alku, Zośko? – wykonanie: 

Agata i Natalia Baran.

»» Ja to mam szczęście (Tango na głos, orkiestrę i jesz-
cze jeden głos) – wykonanie: Agata i Natalia Baran.
»» Przez Góry i Doliny – wykonanie: Bartłomiej Godula 

– akordeon, wokal; Szymon Nalepa – gitara; Michał 
Zagojski – kontrabas.
»» Siekiera, motyka – wykonanie: Klaudia Mirosław 

– skrzypce, wokal; Bartłomiej Godula – akordeon; 

Szymon Nalepa – gitara, wokal; Michał Zagojski 
– kontrabas.
»» Ostatnia niedziela.
»» Mury.

Playlista dostępna na www.zaraszow.pl
Jurij Jelcow

»� Podpiszmy się 
pod wnioskiem 
dotyczącym 
remontu drogi 
w Dąbrowie!

Burmistrz Bychawy zwraca się z uprzejmą proś-
bą do zainteresowanych mieszkańców gminy 
aby złożyli stosowne podpisy pod wnioskiem 
dotyczącym remontu drogi relacji Bychawa-
Lublin na odcinku tzw. lasu Dąbrowa.

Podpisy można składać w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie.
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»� Piknik Rodzinny „Poznaj Swojego Sąsiada”
9 lipca 2017 r. przy Centrum Kultury 
Wiejskiej OSP Bychawka Druga odbył 
się pierwszy Piknik Rodzinny pod 
hasłem „Poznaj Swojego Sąsiada”.

Organizatorem Pikniku byli: OSP Bychawka Pierwsza, OSP 
Bychawka Druga, Bychawskie Centrum Kultury. Do współpra-
cy włączyli się także przedstawiciele wszystkich Bychawek – 
dzięki nim goście mieli okazję zasmakowania we wspaniałych 
wypiekach. Pogoda dopisała. Na licznie przybyłych mieszkań-
ców Bychawek, a także sąsiednich miejscowości czekał boga-
ty program artystyczny oraz pyszne potrawy.

Nasze hasło przewodnie „Poznaj swojego sąsiada” świetnie 
wpisało się w okoliczność powitania w parafii nowego pro-
boszcza – ks. dr. Tomasza Maja, którego mieliśmy zaszczyt 
gościć.

Piknik odbył się dzięki zaangażowaniu organizatorów, 
a także sponsorów którzy zechcieli wesprzeć tą inicjatywę. 
Miło było słuchać pochlebnych opinii po zakończeniu impre-
zy. Zachęceni tymi pochwałami już w następnym roku planu-
jemy drugą edycję Pikniku. Zostanie on połączony z obchoda-
mi 90-lecia powstania OSP Bychawka Druga – na który już 
dziś możemy zaprosić! Mamy nadzieję że impreza ta na stałe 
zagości w kalendarzu wydarzeń kulturalnych organizowanych 
w Bychawce.

Organizatorzy

»� Wakacje to upragniony 
czas odpoczynku, 
wspólnych wyjazdów 
i beztroski. Wie to 
każdy uczeń, który 
siedząc w szkolnej 
ławce, zwłaszcza pod 
koniec roku szkolnego, 
marzy o tym, jak 
fajnie jest nie mieć 
obowiązków.

Gdy jednak beztroska zamienia się w nudę, nie jest 
już tak kolorowo.Dodatkowo problem może poja-
wić się wtedy, gdy w domu są małe dzieci, a rodzice 
idąc do pracy, zastanawiają się jak im bezpiecznie 
zorganizować wolny czas. Otóż „Wakacje z Kulturą”, 
które odbyły się w naszej gminie w dniach 31 lip-
ca-11 sierpnia 2017 r., okazały się ciekawą alter-
natywą dla nudy. Po raz kolejny grupa czterdzie-
ściorga dzieci z gminy Bychawa, przy współpracy 
z Polskim Instytutem Rozwoju w Niemcach, miała 

możliwość wzięcia udziału w półkoloniach. Dzięki 
zaangażowaniu organizatorów wypoczynku, kie-
rownika oraz wychowawców, dzieci w wieku od 6 
do 13 lat spędziły bardzo aktywnie ten wyjątko-
wy czas. Nie było łatwo, zwłaszcza że temperatu-
ra powietrza niejednokroć przekraczała 40 stop-
ni. Walka z upałem, pokonywanie własnych słabo-
ści i lęków stało się wyzwaniem dla uczestników 
półkolonii, tak bardzo zróżnicowanych wiekowo. 

Wakacje z Kulturą, czyli jak ciekawie spędzić wolny czas

Natomiast bezcenne, dla nas jako opiekunów, były 
chwile kiedy widziałyśmy pod koniec dnia uśmiechy 
na twarzach dzieci, czasem brudnych, niekiedy bar-
dzo zmęczonych, ale szczęśliwych – bo warto było 
pojechać, zobaczyć i wytrwać.

Atrakcji było mnóstwo. Kluczową, ale niejedy-
ną, okazał się pobyt w Parku Rozrywki Farma Iluzji 
w Trojanowie. Tutaj dzieci mogły przeżyć dreszczyk 
emocji, wchodząc do grobowca faraona, pokoju 

Amesa czy latającej chaty tajemnic, a fantastyczna 
wędrówka po setkach niekończących się korytarzy 
w gabinecie luster przyśni się jeszcze niejednemu 
z nich. Ogromnych emocji dostarczył także uczest-
nikom półkolonii pobyt w kompleksie rekreacyjnym 
„Oceanica” w Chrustach k/Zagnańska. Tutaj wszy-
scy podziwiali przepiękne, profesjonalne akwaria 
z gatunkami ryb pochodzących z głębin morskich 
całego świata. Każdy zakątek oglądanej ekspozycji 
miał wymiar edukacyjny, ponieważ dzięki przewod-
nikowi poznaliśmy nie tylko tajemnice życia ryb, ale 
również ciekawostki dotyczące tych gatunków, któ-
re prawdopodobnie przynoszą szczęście w życiu. By 
ochłodzić emocje, kolejnego dnia naszych półkolo-
nii, wybraliśmy się do Muzeum Bombki Choinkowej 
w Nowej Dębie. Może i wyjazd nie na czasie, gdyż 
do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka 
miesięcy, ale z całą pewnością wyjątkowy, bo jak się 
okazało, magia świąt może trwać cały rok. Tysiące 
bombek choinkowych, setki unikatowych ozdób, 
warsztaty malowania bombki, w których dzieci wzię-
ły udział, wpłynęły na te niepowtarzalne wrażenia.

Tegoroczne półkolonie wzbogacił także festyn 
w Bychawie, który był skierowany do wszystkich 
dzieci nie tylko z naszej gminy, ale i okolic. Upłynął 
pod hasłem „Żyję zdrowo i kolorowo”, a chętni mogli 

wziąć udział w zabawach promujących zdrowy styl 
życia. Podczas festynu odbyły się także warsztaty 
z ratownictwa medycznego, dlatego też, w imieniu 
organizatorów dziękuję osobom zaangażowanym 
w przygotowanie stoisk, głównie Agnieszce Daśko 
oraz młodzieży, która swój wolny wakacyjny czas po-
święciła dzieciom.

Wspaniała, wymarzona wręcz pogoda sprawiła, 
że w ramach półkolonii mogliśmy aktywnie spędzić 
czas, korzystając w pełni z kąpielisk w Krasnobrodzie, 
Firleju, Janowie Lubelskim czy w Lublinie. Program 
półkolonii obejmował również wyjazd do Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce. Każdy, kto był w tym nie-
zwykłym miejscu wie, że pałac zachwyca już od 
pierwszego wejrzenia, a potem jest tylko lepiej.

Półkolonie 2017 przeszły do historii, ale na pewno 
długo pozostaną w pamięci uczestników. Nie byłoby 
jednak tylu pozytywnych wrażeń, gdyby nie inicjaty-
wa i kreatywność wielu osób, dlatego w imieniu dzie-
ci, ich rodziców oraz wychowawców dziękuję wszyst-
kim tym, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli 
się w organizację i przebieg tegorocznych półkolonii.

Anna Siek

»�Wędkarskie zakończenie wakacji
Słowo się rzekło i jak 
zaczynaliśmy wakacje z wędką, 
tak z wędką kończymy. 
W niedzielę 27 sierpnia 2017 
roku przy stanicy wędkarskiej 
nad Zalewem Podzamcze 
stawiły się dzieci i młodzież do 
lat 16 by sportową rywalizycją 
zakończyć wakacje.

Nieletnim zawodnikom towarzyszyli opiekuno-
wie, którzy niczym wierni giermkowie taszczyli 
za zawodnikami wędki, siatki, przynęty w jedną 
stronę, a trofea w przeciwną. Ponieważ posia-
danie karty wędkarskiej nie było wymagane ten 
i ów „giermek” korzystał z okazji by sobie same-
mu przypomnieć „jak to drzewiej bywało” i udo-
wodnić podopiecznemu jakie to wielkie okazy – 
wujek, tata lub babcia i dziadek (bo tylko takich 
giermków widziano tego dnia nad zalewem) – jest 
w stanie złowić.

Organizatorem zawodów było nasze koło PZW 
w Bychawie. A wśród zawodników wyłoniono 

i hojnie nagrodzono zwycięzców, którymi okaza-
li się:
»» w kategorii do lat 12:

I miejsce – Dawid Jackowski
II miejsce – Szymon Sawicki
III miejsce – Mateusz Rachwał
»» w kategorii wiekowej 13-16 lat:

I miejsce – Anna Janczak
II miejsce – Jakub Kostruba
III miejsce – Michał Holweg.
Dodajmy, że druhowie Michał Holweg i Jakub 

Kostruba wystąpili jak na harcerzy przystało 
w pełnym umundurowaniu, co dodatkowo pod-
niosło prestiż wydarzenia.

Każdy uczestnik rywalizacji i jego opiekun/asy-
stent mógł skosztować kiełbaski z rusztu przy-
rządzonej przez kapitana sportowego Stanisława 
Jackowskiego.

Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii uho-
norowane zostały pucharami ufundowany-
mi przez burmistrza Bychawy Janusza Urbana. 
Napoje i kiełbaski ufundowała zastępca burmi-
strza Magdalena Kostruba. Darczyńcom w imieniu 
młodych zawodników serdecznie dziękujemy.

Zarząd Koła PZW Bychawa

»� Ginące worki na 
śmieci

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców 
naszej gminy o jak najszybsze zabieranie worków 
na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych po-
zostawianych podczas odbioru śmieci przez firmę 
EKOLAND Sp. z o.o. Niniejsza prośba jest uzasadnio-
na zgłoszeniami mieszkańców o kradzieżach tychże 
worków.

Ponadto informujemy, że podczas najbliższej 
zbiórki odpadów selektywnie zbieranych będzie 
przeprowadzana kontrola sposobu segregacji rodza-
jów odpadów znajdujących się workach. Pracownicy 
firmy EKOLAND, odbierającej odpady z terenu gminy 
Bychawa, będą sprawdzać poprawność segregacji. 
W przypadku nie właściwego sortowania odpadów 
worki będą oklejane ukazanymi poniżej naklejkami.

Urząd Miejski w Bychawie
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mieszkańcy mieszkańcy

»� Radio Lublin w Zaraszowie na żywo
Tak. W Zaraszowie to nawet 
radio odbieramy z obrazem! 
A dokładniej to 21 sierpnia 2017 
r. w godzinach 19.00-20.00 za 
sprawą redaktor Magdaleny 
Lipiec-Jaremek i Radia Lublin, 
Zaraszów i okolice były na 
żywo w eterze.

Oczywiście nie bez pomocy  Mateusza 
Sobolewskiego i Piotra Wierzchonia w studiu i wo-
zie transmisyjnym. Mieliśmy debiut! Drugim repor-
terem była radna Rady Miejskiej w Bychawie Anna 
Pawlas. Za co im serdecznie dziękujemy. I by jakoś 
ta wdzięczność była bardziej namacalna dodaliśmy 
obraz do fonii. Czemu? A i może nie wszyscy wiedzą 
jak wygląda praca radiowców w terenie. Nie jest to 
łatwy chleb.

Wywiad w całości (z obrazem) do zobaczenia na 
www.youtube.com

Obrazy do zobaczenia na: http://portal.zaraszow.
pl/radio-z-obrazem/

Jurij Jelcow

»� „Z bajką na śniadanie” 
to cykl spotkań 
z małymi dziećmi 
i ich opiekunami 
w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Bychawie, 
który odbywał się 
od kwietnia do 
sierpnia br.

Ideą tych spotkań było urozmaicenie czasu dzie-
ciom w wieku 2-3 lat, które nie chodzą jeszcze do 
przedszkola. Był to także czas dla opiekunów dzie-
ci, którzy na co dzień organizują swoim pociechom 
zabawy, a w ten jeden dzień w tygodniu robił to za 
nich animator. Obecność dorosłych przy swoich 
maluszkach była konieczna, bo kto jak nie mama, 
tata, babcia czy dziadek doda dziecku więcej odwa-
gi i będzie lepszym asystentem powierzonych mu 
zadań?

„Z bajką na śniadanie” spotkaliśmy się dwadzie-
ścia razy. Zebrała się nas spora gromadka: były 
dwie Amelki, Inga, Ola, Igor, Szymon, Jaś, kilka razy 

Z bajką na śniadanie
odwiedziła nas Daria, Maja i Jeremi. Miło było obser-
wować jak z tygodnia na tydzień dzieci oswajały się 
z biblioteką, były coraz śmielsze, zaprzyjaźniały się ze 
sobą a po zakończonych zajęciach wcale nie chciały 
wracać do domu!

Jak wyglądały nasze spotkania i co na nich robi-
liśmy? Rozpoczynaliśmy od powitania – siadaliśmy 
w kółku na wesołej, kolorowej macie, każde dziecko 
witane było imiennie piosenką i gromkimi brawami. 
Zajęcia były tematyczne, poznaliśmy razem kształty, 
kolory, liczby, dyscypliny sportowe, zwierzęta, wa-
rzywa i owoce, ciało człowieka i wiele innych cieka-
wych zagadnień. Naszym spotkaniom zawsze towa-
rzyszyła dziecięca literatura i to od niej rozpoczyna-
liśmy zajęcia – dzieci słuchały bajek, dostawały do 
rączek książki i wspólnie oglądały ilustracje, opowia-
dając przy tym co na nich widzą. Następnie zaczyna-
liśmy zabawę! Było wiele ciekawych zadań – koloro-
wanki, puzzle, łączenie w pary, różne zagadki. W tej 
części zajęć dzieci często korzystały z pomocy doro-
słych, którzy mobilizowali swoje maluchy i pomaga-
li im się skoncentrować. Po zakończeniu intelektual-
nych zmagań przychodził czas na muzykę i rytmikę. 
Czasem dzieci dostawały do rączek chustki i naśla-
dowały ruchy animatora, innym razem poruszały się 
naprzemiennie według poleceń: tupiemy, klaszcze-
my, kręcimy się w kółko. Bywało też, że zamieniały 

się w zwierzątka i naśladowały ich ruchy, a niekie-
dy dawaliśmy się porwać muzyce i każdy tańczył po 
swojemu. Gdy muzyka cichła, dzieci wracały do kółka 
i otrzymywały kolejne zadanie – tym razem plastycz-
ne. Dzieci wykonywały prace przy użyciu farb (malo-
wały zarówno pędzlami jak i raczkami, czy stópkami), 
ciastoliny, pasteli, kredek, bibuły, a także uczyły się 
wyklejać używając do tego kleju w sztyfcie i nakle-
jek. Po zakończeniu zajęć biblioteka przemieniała się 
w galerię sztuki, którą wypełniały niezwykłe prace 
naszych małych artystów. Przed zakończeniem spo-
tkania jeszcze raz sięgaliśmy po książki. Tym razem 
to my dorośli słuchaliśmy jak dzieci „czytają”, komen-
tując to, co zobaczyły na ilustracjach. Na koniec zaj-
mowaliśmy swoje miejsca na macie i każdemu dziec-
ku dziękowaliśmy za wspólną zabawę i żegnaliśmy je 
piosenką.

Myślę, że nasze spotkania w bibliotece był to miło 
spędzony czas zarówno dla dzieci jak i ich opiekunów. 
Było to także pewnego rodzaju przygotowanie dzieci 
przed pójściem do przedszkola, ponieważ uczyły się 
koncentrować na powierzonych im zadaniach, wyko-
nywać polecenia i współpracować ze sobą. A wszyst-
ko to w bezpiecznym dla nich otoczeniu bliskich im 
osób i przytulnej atmosferze naszej biblioteki.

Matylda Graboś

»� Urósł jak grzyb po 
deszczu!

Około bychawskie lasy kryją w sobie liczne natu-
ralne dobra. Jednym z nich są zdrowe, pachną-
ce i jak się okazuje… wielkich rozmiarów grzyby. 
Potwierdzeniem tych słów niech będzie ta oto fo-
tografia przedstawiająca Jerzego Rybaczka radnego 
Rady Miejskiej w Bychawie, który w lesie Budnego 
znalazł okazałego prawdziwka (wysokość – 19 cm, 
średnica kapelusza – 18 cm).

»� Ruszają zapisy 
do II edycji zajęć 
z cyklu „Z bajką na 
śniadanie”
Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt: tel. 815 661 076, 
biblioteka.bychawa@gmail.com.

»� Każdy głos mieszkańca gminy Bychawa 
dotyczący Ośrodka Pomocy Społecznej ma 
istotne znaczenie dla burmistrza
Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców 
gminy Bychawa burmistrz 
Bychawy serdecznie zaprasza 
do wypełnienia ankiety 
z zakresu funkcjonowania 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bychawie. Ankieta 
będzie dostępna od dnia 2 
października 2017 r. w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
w Punkcie Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Bychawie 
oraz na stronie internetowej 
www.bychawa.pl.

Mając na uwadze potrzeby osób starszych, 
niepełnosprawnych, o niskich dochodach oraz 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

burmistrz Bychawy zachęca wszystkich zainte-
resowanych mieszkańców do zgłaszania nowych 
rozwiązań organizacyjnych dotyczących funkcjo-
nowania wyżej wymienionej jednostki.
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»� W dniach 14-17 lipca 
2017 r. gościliśmy 
w Bychawie przyjaciół 
z partnerskiego miasta 
La Chapelle-sur-Erdre 
we Francji.

Wśród gości były znajome twarze, a te widzia-
ne pierwszy raz za chwilę też stawały się bli-
skie. Zaledwie kilka dni byliśmy razem, a naszym 
zadaniem do wykonania było podsumowanie 
25 lat partnerstwa mieszkańców dwóch gmin – 
La Chapelle-sur-Erdre i Bychawy. Oficjalnie akt 
partnerstwa podpisano w 2000 roku – jednak 
w tym czasie nasza współpraca trwała już na dobre. 
Mieliśmy okazję by sięgnąć do korzeni i poznać od-
powiedź na pytanie: jak do tego doszło? Nurtowało 
nas jak to się stało że miasteczko z północno-za-
chodniej Francji ma takie dobre relacje z niewielką 
gminą na Lubelszczyźnie? Przede wszystkim chcie-
liśmy poznać ludzi, którzy za tym stali. Mieliśmy 
możliwość porozmawiania z tymi, którzy z Nantes 
przerzucali „bibułę”, powielacze i radiostację dla 
„Solidarności” w okresie „stanu wojennego”. 
Wspomnieniom nie było końca. Przeszło, minę-
ło, ale wdzięczność pozostała, także wobec tych 

– bez których to spotkanie byłoby zapewne mniej 
barwne.

Nasze wspomnienia rozpoczął zespół tańca ludo-
wego ze Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej pod kierunkiem dyrektora 
Mirosława Stoczkowskiego. Występ wprowadził 
wszystkich uczestników jubileuszu w niecodzienny 
nastrój.

Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich

Zarząd Bychawskiego Stowarzyszenia 
Współpracy Międzynarodowej, składa serdecz-
ne podziękowania: rodzinom przyjmującym gości 
z Francji za okazaną życzliwość, wielkie zaanga-
żowanie i ogrom pracy włożonej w przygotowa-
nie wydarzenia; członkom i sympatykom stowa-
rzyszenia, którzy bezinteresownie przyczynili się 
do uświetnienia pobytu i jubileuszu współpracy; 
p. Januszowi Urbanowi burmistrzowi Bychawy za 

wsparcie naszej inicjatywy i osobiste zaangażowa-
nie; pracownikom Urzędu Miejskiego w Bychawie 
za okazaną pomoc, życzliwość i cierpliwość w trak-
cie przygotowań; dyrektorowi i pracownikom 
Bychawskiego Centrum Kultury za umożliwienie ko-
rzystania z pomieszczeń BCK i pomoc w organizacji 
imprezy oraz p. Zofii Popławskiej prezes Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie za zasponso-
rowanie lokalnych smakołyków. Podziękowania 
składamy również gościom, którzy zaszczyci-
li nasz jubileusz swoją obecnością – w szczegól-
ności p. Władysławowi Gromkowi, który opowie-
dział o początkach kontaktów pomiędzy Bychawą 
i La Chapelle-sur-Erdre oraz legendarnemu lektoro-
wi Radia Solidarność – Leszkowi Fijołkowi.

Dziś o tych ekscytujących dniach z przyjaciółmi 
przypomina nam pamiątkowy kalendarz na 2018 
rok, na którego kartach ukazane zostały charakte-
rystyczne miejsca Bychawy i La Chapelle-sur-Erdre 
oraz kubek z jubileuszowym logo. Ich widok pobu-
dza apetyt na kolejną dozę rozmów, tańca i śpiewu 
w międzynarodowym gronie – a więc: À bientôt 
Amis!

Zarząd Bychawskiego Stowarzyszenia 
Współpracy Międzynarodowej

»� Nowa organizacja 
ruchu drogowego 
koło Biedronki

Informujemy, że zmianie uległa organiza-
cja ruchu drogowego na ul. Bolesława Prusa 
w Bychawie (k. sklepu „Biedronka”). Na odcinku 
ulicy równoległym do sklepu obowiązuje zakaz 
zatrzymywania się. Jest to spowodowane utrud-
nieniami w przejeździe autobusów szkolnych. Wyrazy głębokiego współczucia 

dla Haliny i Krzysztofa Lisów
z powodu tragicznej śmierci 

syna Mariusza
 składają dyrektor, Rada Pedagogiczna, 

Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie

Szczere wyrazy współczucia
Justynie Jendrzejczak 

z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ 
składają burmistrz, kierownictwo i pracowni-
cy Urzędu Miejskiego w Bychawie, radni Rady 

Miejskiej w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
rodzinie
 zmarłej 

AlIny REChul 
składają dyrektor oraz pracownicy Szkoły 

Podstawowej w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia
Bożenie Koziej 

z powodu śmierci

taty
składają burmistrz, kierownictwo i pracowni-
cy Urzędu Miejskiego w Bychawie, radni Rady 

Miejskiej w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
Sławomirowi Rechulowi

 z powodu śmierci 

MaMy
 składają burmistrz, kierownictwo i pracowni-
cy Urzędu Miejskiego w Bychawie, radni Rady 

Miejskiej w Bychawie oraz sołtysi

»� Nowe miejsca rekreacji w Bychawie
Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit” przystąpił do 
realizacji operacji pn. „Budowa obiektów infrastruktury 
rekreacyjnej na terenie Bychawy” mającej na celu 
zwiększenie ilości obiektów rekreacyjnych na terenie 
Bychawy, co wiąże się ze zwiększeniem aktywności fizycznej 
mieszkańców korzystających z wybudowanej infrastruktury 
rekreacyjnej.

Operacja ta jest odpowiedzią na potrzeby wskazane przez grupy społeczne defaworyzowa-
ne na terenie naszej gminy. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” pod-
działanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjnego 
wyboru wykonawców zostali wybrani wykonawcy, z którymi podpisaliśmy umowy na budo-
wę placu zabaw i siłowni napowietrznej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie 
na działce nr ew. 470/5 oraz siłowni napowietrznej na nieruchomości należącej do ZS im. 
ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie (działka nr ew. 490). Całkowita wartość projektu wynosi 
158 660,54 zł z czego 134 931,00 zł będzie stanowiło wsparcie unijne. Wniosek dotyczący re-
alizaji operacji udało złożyć się dzięki wsparciu burmistrza Bychawy.

Jacek Ozimek, prezes BLKS Granit
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BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

Głos regionalistów
nr 6 (125) 2017

»� Polskie wrześnie. 
W pamięci zbiorowej 
i indywidualnej 
z nieodłącznymi 
wspomnieniami jednej 
z najstraszniejszych 
wojen. Golgoty XX 
wieku.

Liczba ludności II RP w jej wyniku zmniejszyła się 
o ponad 6 028 000, w tym 2,9 mln stanowili Żydzi. 
Około 644 000 straciło życie w działaniach wojen-
nych, 5 384 000 w obozach koncentracyjnych i pod-
czas różnego rodzaju egzekucji i pacyfikacji. Te licz-
by, choć z pewnością niedokładne – („jeden i tysiąc 
to wciąż tylko tysiąc” (…), „historia zaokrągla szkie-
lety do zera” – jak pisał poeta). Z szacunkowej licz-
by18 milionów ofiar hitleryzmu różnej narodowo-
ści, aż 11 mln w walkach bądź męczeńsko zginęło 
właśnie na terenie okupowanej Polski, z tego 5 mln. 
Żydów.

Powyższe dane wyjęte z opracowania Normana 
Dawiesa, historyka obiektywnego i wiarygodne-
go („Boże igrzysko” wyd. Znak) w przeciwieństwie 
do antypolonijnego Grossa, należałoby po licznych 
późniejszych kwerendach i pracach polskich histo-
ryków dziś zapewne skorygować.

Mówiąc wprost, choć brzmi to boleśnie, losy 
wojny i II RP brutalnie rozstrzygnęła już kampa-
nia wrześniowa, nazywana też wojną obronną. 
Oczekiwania na pomoc ze strony zachodnich alian-
tów okazały się złudzeniem, mimo bohaterskiej, 
straceńczej obrony Westerplatte, nie udało się 
wytrwać i wytrwać do końca. A jednak w nierów-
nej, ale zaciekłej walce z siłami Wermachtu, prze-
ważającego militarnie, dysponującego nowocze-
snym wyposażeniem, niemieckie straty osobowe 
wyniosły aż 5 000 żołnierzy. Gloria victis („chwała 
zwyciężonym”) – przemawia tu nie po raz pierwszy 
nasza historia. Wrześniowy dramat dopełniło wej-
ście 17 IX 1939 r. Armii Czerwonej, z czym niektórzy 
wiązali naiwną nadzieję na wsparcie nas w walce 
z Niemcami (stąd zapewne widywane czasem try-
umfalnie ukwiecone bramy witające sowietów, czę-
sto przez diasporę żydowską). Umowa sojusznicza 
niemiecko-sowiecka z dnia 28. września dzieląca 
podbity kraj na swoje dwie strefy okupacyjne prze-
kreśliła te nadzieje. Teraz należało wybrać: albo 
pogodzić się z losem i służyć ideologii wrogiej pol-
skości, czerpiąc wymierne korzyści i profity, albo 
walczyć. Już tylko w konspiracji, uciekając i kryjąc 

się przed prześladowaniem i inwigilacją NKWD 
i UB, lub Gestapo za działalność przeciw III Rzeszy, 
i uczestnictwo w antyhitlerowskim ruchu oporu.

Ci „Wyklęci” czy: „Niezłomni” – jak określa ich 
współczesna historia, dzięki której poznajemy po 
latach nie tylko ich losy, miejsca kaźni i odnajduje-
my doczesne ich prochy są współczesnym dopeł-
nieniem dramatu, który zapoczątkowała II wojna 
światowa.

Ze wspomnień i przemyśleń Czesława Barana 
s. Michała i Anny (1910-1992) mieszkańca 
Zaraszowa (na podst. zapisków przekazanych przez 
córkę Helenę Włodarczyk).

Zaraszów – niewielka wieś koło Bychawy, poło-
żona na wierzchowinie i otulona lasem od strony 
sąsiedniego Olszowca, ciągnącym się dalej w stro-
nę Krzczonowa. Dawniej, jeszcze z końcem XIX w. 
należała do znanego rodu Koźmianów, przechodząc 
potem kilkakrotnie na własność jego przedstawi-
cieli, z których ostatnim, już jako dzierżawca, był 
Jan syn Aleksandra. Potem majątek z folwarkiem 
Marysin nabyli Skawińscy.

Do wybuchu II wojny światowej mieszkańcy 
żyli tu zgodnie i spokojnie, pracowicie uprawiając 
swoje ojcowizny. We wsi działały Koło Młodzieży 
Wiejskiej, istniała Ochotnicza Straż Pożarna, kółko 
rolnicze. Życie toczyło się tradycyjnym porządkiem 
i naturalnym rytmem.

Odwołując się do poniższych wspomnień zara-
szowianina Czesława Barana, starano się zachować 
ich autentyzm, wnosząc ewentualne niezbędne po-
prawki i uzupełnienia.

My  wszyscy,  wieśniacy  byliśmy  zaabsorbowani 
pogłoskami o wojnie z Niemcami. Podczas rozmów 
z rodziną i sąsiadami latem 1939 zastanawiano się, 
jakie  mamy  możliwości  bojowe,  gdyby  doszło  do 
wojny.  „Mamy  wojsko  uzbrojone  i  wyćwiczone”, 
mówili jedni, „nie damy się!”. Ale mój brat Jan, który 
wcześniej był żołnierzem w Brześciu n/Bugiem mó-
wił, że Polska może się bronić co najwyżej dwa tygo-
dnie, co niepokoiło i oburzało innych sąsiadów; nie 
damy się – upierali się. Była w nas nadzieja.

Pamiętny dzień w moim życiu to 15 sierpnia 1939; 
w Święto Matki Boskiej Zielnej udałem się do kościo-
ła w Bychawie, by na Mszy św. modlić się o szczęśli-
we przeżycie wojny. Byłem jakiś niespokojny i prze-
czuwałem coś złego. Wracając do domu odwiedzi-
łem  swoją  siostrę  i  rodzinę,  pożegnałem  ich  i  gdy 
wracałem do domu, obok zabudowań sołtysa Korby 
usłyszałem: „panie Baran, niech się pan zatrzyma”. 
Specjalny  goniec  wręczył  mi  pismo,  za  pokwito-
waniem, że mam natychmiast  stawić  się w 50 pp. 
Strzelców  Kresowych  w  Kowlu,  pluton  łączności. 
A więc wezwanie do służby wojskowej.

Pierwsze dni wojny; epizod 
z walk na Pomorzu:

Po  przyjeździe  do  Lublina  zobaczyłem,  że  była 
nas duża liczba. Do Kowla dojechaliśmy pociągiem, 
a  stąd  był  transport  do  Inowrocławia,  następnie 
w  okolice  Chojnic  w  kierunku  zachodniej  granicy. 
1  wrzesień 1939 wypadł w piątek. Już o godz. 4 lub 
5 rano lotnictwo niemieckie przeprowadziło dywa-
nowe  naloty,  a  potem nastąpił  atak  czołgów  i  ar-
tylerii. Odcięci  od  swojego  zaplecza  staraliśmy  się 
w jakimś lesie stawiać opór. Ze skraju tego lasu wi-
dać było, że pierścień ataku Niemców zacieśnia się 
coraz bardziej i już wkrótce na przedpolu widać było 
kierujące się w naszą stronę czołgi, w liczbie 20-30. 
Strach i odruch ratowania życia sprawił, że niektó-
rzy z nas chcieli ukryć się w głębi lasu. Podchorąży 
krzyknął  ostrzegawczo,  że  w  lesie  wybiją  nas  jak 
myszy.  Słysząc  to,  niewiele myśląc, wyrwałem  ko-
ledze  karabin  z  bagnetem,  bo  sam  miałem  tyl-
ko  pistolet,  i  krzyknąłem:  „za Wiarę,  za  Ojczyznę! 

Skokami hurrra!”. Obok mnie dołączył Malewicz spod 
Lwowa, także inni. „Panie podchorąży, lewe skrzydło 
naprzód! Wydłużyć ogień o 200 m!” – padły rozkazy. 
Nasze cekaemy skierowały ogień w stronę czołgów. 
Jeden  z  naszych  rzucił  się  na  czołg  z wiązką  grana-
tów.  I  zginął  na  naszych  oczach.  Udało  się  uniesz-
kodliwić  z  naszych  działek  p/pancernych  8  czołgów 
nieprzyjacielskich i odciągnąć wroga, ale tylko na 14 
km. Ale potem nie było już czym walczyć. Brakowało 
amunicji do dział. I brak wsparcia z powietrza, bo już 
tylko  tak moglibyśmy się  jeszcze bronić. Niezadługo 
w kierunku naszego dowódcy, pułkownika Wiatra szli 
niemieccy parlamentariusze  z białą  flagą, proponu-
jąc  zaprzestanie  walki  żeby  uniknąć  ofiar.  Spotkali 
się  z  odmową,  pułkownik  odesłał  ich  do  dowódcy 
polskich sił  zbrojnych, mówiąc,  że on sam nie wyda 
takiego  rozkazu.  Wrócili  na  swoje  pozycje.  Walki 
trwały  z mniejszą  zaciętością.  Tak więc  o  godz.  19-
tej wieczorem zostało nas ok. 100  żołnierzy, próbu-
jących wyrwać  się  z  okrążenia. Ale w pobliżu  jakie-
goś majątku rolnego zostaliśmy otoczeni, rozbrojeni 
i wzięci do niewoli, było to w okolicy Świecia n/Wisłą. 
Następnie  zrewidowani,  pod  wieczór  na  dziedziń-
cu majątku kazano nam położyć się twarzą do ziemi 
i nie podnosić się pod groźbą śmierci. Spod Świecia, 
jako  konwój  jeńców  wojennych  ruszyliśmy  do  ko-
szar niemieckich Stalag 2B Hamersztein. Spisano na-
sze  personalia,  z  jednoczesnym  nadaniem  numeru, 
ja miałem 4166. Po pewnym czasie, gdy przybywali 
jeńcy  różnych  narodowości,  Polakom  przyszyto  na-
szywki z  literą „P”. Wszyscy zostali zaszczepieni, za-
strzyk był bardzo bolesny, nie mówiono w jakim celu. 

Potem  pouczono  nas  o  dyscyplinie,  podzielono  na 
grupy robocze (Arbeitskommando).

Nasza 50-osobowa grupa została przewieziona do 
majątku Gellin uber Neustettin do prac polowych pod 
okiem wachmanów, którzy chodzili za nami uzbrojeni 
w karabiny z nasadzonymi na nie bagnetami. Spanie 
jak i posiłki były w chlewni, bo byliśmy zakwaterowa-
ni  w  budynku  gospodarczo-hodowlanym.  Jedzenie 
zawsze to samo: zupa z brukwi bez grama tłuszczu, 
kawa – lura bez cukru, mięsa – nigdy. Raz poskarży-
liśmy  się wachmanowi,  że  zupa  była  nie  do  zjedze-
nia, sam więc spróbował i powiedział baorce (bauer 
z niem.: rolnik, gospodarz), że źle odżywiani nie będą 
dobrze pracować. Usłyszał: „To niech zdychają, przy-
wieziemy innych. Mało ich w Polsce?!”.

Po upływie kilku dni zgłosiłem się do pracy w ma-
jątku  Niemca,  a  ze  mną  m.in.  Paweł  Środek  ze 
Strzyżewic  i Antoni Rzucidło  z  Leśniczówki,  do miej-
scowości  Gellin,  ale  spanie  mieliśmy  3  km  dalej 
w Hytten. Właścicielem był Ewald Szwarc. Upchnięto 
nas  tu 18 w  jednej  tzw. „sztubie”  (6 x 4 m)  (niektó-
rzy  spali  na pryczach) nocą  szczelnie  zamykanej.  Tu 
pilnowało nas tylko dwóch wachmanów, ale pobliska 
ludność cywilna też nas pilnie obserwowała, pewnie 
z nakazu. Pracowałem sezonowo w ogrodzie, a zimą 
w  warsztacie  stolarsko-gospodarczym,  przy  napra-
wie  narzędzi.  Z  powodu  niemożności  prania  swo-
ich rzeczy, a nawet zwykłego umycia się, zaczęła się 
wśród nas wszawica, a następnie świerzb. „To je łap-
cie  i  zabijajcie  te  wszy”  –  powiedział  wachman  na 
moją  uwagę. Wtedy powiedziałem,  że wszy  rozłażą 
się wszędzie i nie tylko na nas, chyba się przestraszył, 
bo  niezadługo  przyjechał  lekarz,  skierował  nas  do 

szpitala, ale jeszcze przedtem była kąpiel pod prysz-
nicem i smarowanie ciała maścią.

Zapamiętałem  też  coś  niespodziewanego:  wio-
sną pewnego razu znalazłem w snopku 15 czy 20 ja-
jek,  co  zauważyła  baorka  ale  jakoś  nic  nie mówiła, 
i mieliśmy raz jeden ucztę: po pół jajka dla każdego. 
Poprosiłem nawet o  talerzyki  i  łyżeczkę,  poczuliśmy 
się na krótko jakby to było w domu, a Niemka z córką 
głośno się dziwiły, że potrafimy tak kulturalnie  jeść, 
bo zawsze uważali, zwłaszcza Polaków, a jeszcze bar-
dziej Żydów, za dzikusów.

Tęskniliśmy wszyscy za domem i bliskimi i martwi-
liśmy się jak sobie radzą w te trudne czasy wojenne, 
wysyłaliśmy kartki, ja starałem się nie skarżyć na swój 
los, żeby się nie martwili. Najtrudniej było w Święta.

Wigilia.  Pomyślałem,  i  znaleźliśmy  mały  świer-
czek  do  wycięcia,  przywiązali  do  żarówki  zastępu-
jącej  świeczki  na  choince, watę w  strzępach wyjęli-
śmy  z  rękawa  kurtki  i  ułożyli  na  gałązkach.  Baorka 
Szwarcowa przyniosła skądś jabłuszka. Uwiązane do 
drzewa były jak bąbki, chleb pokrojony na części był 
naszym  opłatkiem.  Potem  życzenia  i  polskie  znane 
kolędy,  śpiewane  ze  łzami w oczach.  Życzyliśmy  so-
bie powrotu do domu. Poradziłem, żeby każdy z nas 
w myślach przebiegł do swego domu i każdego z ro-
dziny ucałował i uścisnął.

W następnym numerze „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
zamieścimy drugą część tekstu, informacyjną o obo-
zach pracy jenieckiej i przymusowej w III Rzeszy 
1939-1945 na podst. literatury faktu i autentycznych 
przekazów.

Maria Dębowczyk

Wszystko zaczęło się we wrześniu 1939 roku
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Wierzenia i zwyczaje związane z domem w polskiej kulturze tradycyjnej cz. III

Dom a domownicy
»� W kulturze ludowej dom stanowi 
przestrzeń nie tylko codziennego 
życia zamieszkujących go osób. 
Dom uroczyście gromadzi 
swoich mieszkańców podczas 
najistotniejszych świąt cyklu 
dorocznego, takich jak Wielkanoc 
czy Boże Narodzenie oraz cyklu 
rodzinnego – narodzin, wesela, 
pogrzebu.

W czasie najistotniejszych etapów domowego świętowania Wielkanocy czy 
Bożego Narodzenia rodzina (a czasem dodatkowo także inne osoby) zbiera 
się w najważniejszym pomieszczeniu domu, który dawniej stanowiła główna 
izba, a dziś tak zwany duży pokój. Spotkaniom towarzyszy nie tylko wspólny 
posiłek, złożony ze specjalnie na ten czas przygotowanych potraw, ale przede 
wszystkim czynności obrzędowe, takie jak łamanie się opłatkiem czy dzielenie 
jajkiem. Dodatkowo tego typu okresy w roku zobowiązywały domowników do 
większej troski o wygląd domu, który zwłaszcza na ten czas był różnorodnie 
przyozdabiany, dekorowany.

Dom to także miejsce, w którym dzieją się wszystkie najważniejsze etapy 
ludzkiego życia – narodziny, wesele, pogrzeb. Dawniej wszystkie one odbywały 
się głównie w domu, współcześnie zaś – zwłaszcza wesele – realizowane jest 
w dużej mierze poza nim.

W przypadku obrzędu narodzin, jak zauważa mieszkanka wsi spod Siedlec: 
teraz to wszystkie do szpitala wożo, a jak moi dziadkowie mówili, kiedyś to była 
taka babka na wsi. Babka. I ta babka przychodziła, przywozili ją do porodów. 
Furmanko. Ona odbierała porody wszystkie, w domu to sie wszystko działo, 
wszystko w domu. Kto by tam czego szukał... (okolice Siedlec 2014).

Dom był najbezpieczniejszym miejscem dla dziecka jeszcze nieochrzczone-
go, które poza nim bardziej narażone było na działanie sił nieczystych. Według 
przekazu spod Białegostoku: dopiero jak dziecko ochrzczone, już można było 
z nim dopiero chodzić (okolice Białegostoku 2011). Następujące po chrzcie 
chrzciny są zwieńczeniem aktu narodzin i do dziś gromadzą najbliższą rodzinę 
wraz z chrzestnymi na uroczystym domowym spotkaniu.

W domu miały miejsce wszystkie najważniejsze etapy tradycyjnego obrzędu 
weselnego – swaty, zaręczyny, błogosławieństwo młodych udzielane przez ro-
dziców, uczta weselna z oczepinami, poprawiny. Współcześnie, mimo iż więk-
szość wesel odbywa się w wynajętych lokalach, w niezmienionej formie utrzy-
muje się etap błogosławieństwa udzielanego w domu, podobnie jak miało to 
miejsce dawniej: Młodzi państwo prosili o błogosławieństwo. Rodzice, czy tam 
ktoś starszy, ich błogosławili. Znak krzyża [robili] i żegnali, krzyżem świętym 
i mówili: „Niech cie Pan Bóg Błogosławi” (okolice Krakowa 2012). Z przestrzeni 
domowej w przestrzeń lokalową przeniesiona została praktyka witania mło-
dych przez rodziców, którzy dawniej wychodzili z chlebem i solą i zapraszali do 
domu panny młodej na ucztę weselną, a także zwyczaj przenoszenia młodej 
przez próg domu, który teraz niejednokrotnie zastąpiony jest progiem lokalu.

Dom stanowi także miejsce żegnania zmarłej osoby z rodziną i ziemskim 
światem. W tradycyjnych praktykach pogrzebowych pochówku należało 

dokonać na trzeci dzień po śmierci, aby – według informatorów – zmarły miał 
czas na pożegnanie się z domem. Zanim pogrzeb nastąpi, rodzina, sąsiedzi 
i znajomi zmarłego modlą się przy nim w domu, w głównym pomieszczeniu. Ta 
tradycja, ze śpiewami pogrzebowymi i całonocnym czuwaniem przy zmarłym, 
do dziś utrzymuje się na terenach wiejskich.

Fakt przebywania w domu osoby zmarłej, a więc należącej już do zaświatów, 
może – według zebranych przekazów – pociągnąć za sobą niebezpieczeństwo 
dla żyjących. Należy więc zabezpieczyć się przed tym, żeby żywych śmierć tak-
że nie dosięgła. Powszechnie praktykowaną między innymi w tym celu czynno-
ścią, tak dawniej jak i współcześnie, jest zatrzymywanie zegarów i zasłanianie 
luster znajdujących się w domu: Według zapisu z kaszubskiej Kościerzyny: Jak 
był pogrzeb u kogoś, to trzeba było zegar zatrzymać. Trzeba było, bo jak ktoś 
by zapomniał, to ta śmierć wróci. To zegar zatrzymywali, wskazówki zatrzymali, 
lustra pozasłaniali, żeby ta śmierć nie wróciła [do domu] (Kościerzyna 2013). 

Powroty zmarłego na ziemię, do rodzinnego domu nie są pożądane, gdyż nie-
pokoiłby żyjących. Aby do tego nie dopuścić – jak zanotowano pod Radomiem 
– ludzie mówią, że z domu, jak jest wyprowadzenie, to że trzeba wszystkie ławki 
powywracać, żeby ta dusza nie przychodziła. To wtedy, jak wyprowadzają ciało 
z mieszkania – żeby ławki, krzesełka, wszystko powywracać do góry nogami. Że 
ta dusza wtedy nie będzie przychodzić (okolice Radomia 2010).

Szczególnym momentem żegnania zmarłego z domem, w którym mieszkał 
i który opuszcza po raz ostatni, jest trzykrotne uderzanie trumną o próg – miej-
sce medialne domostwa, symbolizujące przekraczanie granicy pomiędzy prze-
strzenią swoją i obcą.

Część czwarta (ostatnia) poświęcona zostanie innym niż domownicy oso-
bom wkraczającym w przestrzeń domową oraz ich roli, praktykom celowe-
go czynienia chaosu wokół domu w momentach przełomowych jak i domowi 
i jego kontaktom z zaświatami.

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

Tatrzańsko-wakacyjna wyprawa
»� Dla niektórych była 
to pierwsza wyprawa 
w nasze polskie Tatry.

Jej uczestnicy to uczniowie klas od IV do VI Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie, nauczyciele – p. Teresa 
Fijołek, p. Agnieszka Kamińska oraz rodzic – 
p. Dorota Dyś. Termin był prawdziwie wakacyjny: 
19-21 czerwca 2017 r. Z wystawionymi ocenami, ze 
spokojną głową mogliśmy zwiedzać i wypoczywać. 
Ambitny program wycieczki nie do końca pozwalał 
nam wypocząć fizycznie, ale głowę przewietrzyli-
śmy na pewno.

Pierwszy dzień to zwiedzanie z przewodnikiem 
Zakopanego. Ktoś może powiedzieć – Zakopane, co 
tam Krupówki. Otóż nie do końca z naszym prze-
wodnikiem. Oczywiście był spacer, ale czterogo-
dzinny. Zaczęliśmy od kościółka na Jaszczurówce, 
następnie skocznie narciarskie (niestety w remon-
cie), potem Siedziba Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, przejście na starówkę 
Zakopanego, Stary Cmentarz na Pęksowym Brzysku, 
no i na szczęście wjazd na Gubałówkę. Bezchmurne 
niebo pozwoliło nam podziwiać piękną panoramę 
Tatr. Przeszliśmy pieszo grzbietem Gubałówki na 
Butorowy Wierch, z którego zjechaliśmy wyciągiem 
krzesełkowym a dalej znowu pieszo do Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. No i za-
brakło czasu na Krupówki. Szybkie zakwaterowa-
nie, obiad i dalej. A co dalej? Spotkanie z prawdzi-
wym góralem w Izbie Regionalnej w Murzasichle. 
I to była wisienka na torcie tego dnia. Wiadomości, 
które przekazał nam pan przewodnik podsumo-
wał i wzbogacił w rekwizyty, ubiory, instrumen-
ty, slajdy, gwarę – góral Gąsienica z dziada pra-
dziada. Nocleg, śniadanie, suchy prowiant no 

i w drogę. Przewodnik czekał na nas już o godzi-
nie 9.00. W planie Dolina Kościeliska i też można 
powiedzieć, co tam a tu: Jaskinia Mroźna, Wąwóz 
Kraków, Smocza Jama (potrzebne latarki i wspina-
nie po linie), schronisko, a dla wytrwałych Staw 
Smerczyński. Byliśmy naprawdę zmęczeni ale prze-
wodnik poinformował nas, że to rozgrzewka przed 
jutrzejszą trasą. Wieczorem mogliśmy odpocząć 
i zrelaksować się w Parku Wodnym w Zakopanem 
i nabrać sił przed kolejną wyprawą. Rano po śnia-
daniu wyruszyliśmy „w te wysokie góry”, czyli nad 
Czarny Staw Gąsienicowy. Przewodnik sprawdził 
nasze obuwie, nakrycia głowy, zapas wody (zapo-
wiadał się upalny dzień) bo wysokie góry to już 
nie przelewki – ale wiedzieliśmy że jesteśmy w do-
świadczonych rękach. Daliśmy wszyscy radę wejść 
choć nie było łatwo. Wejście Doliną Jaworzynki jest 

podobno łagodniejsze od innych ale i tak wymaga-
ło wysiłku fizycznego. Niektórzy nawet dostali bra-
wa w schronisku, gdy dołączyli do nas po 15 minu-
tach, gdyż myśleliśmy, że zrezygnowali. Naprawdę 
było intensywnie jednak przewodnik dostosował 
tempo marszu do najsłabszych uczestników. Piękne 
widoki, powaga, potęga, bliskość gór oraz czerń 
Stawu Gąsienicowego były warte naszego wysiłku. 
Wygospodarowaliśmy jeszcze chwilę na tradycyjne 
zakupy na Krupówkach no i do domu.

Wyprawa w góry była dla wielu inspiracją, przy-
kładem tego jak aktywnie można spędzić wakacje 
z rodzicami. Zostało jeszcze wiele szlaków do przej-
ścia i zaznaczenia ich na swojej wakacyjnej mapie.

Agnieszka Kamińska

»� Pulek, Salek i Poli witają w nowym roku szkolnym!
Znów wybrzmiał pierwszy dzwonek. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Zaraszowie, jak każdego roku, 
także i dziś z radością wkraczają w następny rok 
szkolny.

Pełni entuzjazmu, nadziei na nowe wyzwania, przyjaźnie i wycieczki w niezna-
ne, młodzi ludzie wypełnili pogodnym gwarem korytarze. Uśmiech spotęgowała 
czekająca na wszystkich niespodzianka – dzięki życzliwości Anny Dworak, współ-
właściciela przedsiębiorstwa PRO-AGRO Jan Rząd, dzieciaki zostały obdarowa-
ne wyprawkami ufundowanymi przez Grupę Azoty. W trosce o bezpieczeństwo 
i komfort edukacji naszych dzieci p. Anna już po raz kolejny rekomendowała SP 
w Zaraszowie do udziału w projekcie „Liderzy Polskiej Dystrybucji”. Dzięki jej bez-
interesownemu wsparciu każdy uczeń otrzymał pakiet materiałów papierniczych. 
Kolorowe teczki zawierały niezbędne przybory szkolne, które umilą trud zdoby-
wania wiedzy oraz pozwolą rozwijać młode talenty plastyczne. Niewątpliwie 
przydatne okażą się także kamizelki odblaskowe opatrzone wizerunkiem weso-
łych Grupaków – będzie je można wykorzystać w czasie rajdów rowerowych lub 

wieczornych spacerów z rodziną. Maluchy, młodzież, grono pedagogiczne oraz 
rodzice są niezmiernie wdzięczni przyjaciołom SP w Zaraszowie, którzy altru-
istycznie wspierają naszą społeczność, okazują serce i niosą pomoc. Dziękujemy!

Anna Misztal-Trzcińska
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szkoły szkoły

»� 22 września 2017 
roku odbędzie 
się uroczystość 
nadania imienia 
Franciszka Lebiedy 
Szkole Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej, 
pierwotnie planowana 
na 14 czerwca tego 
roku.

Dwa miesiące przed nadaniem imienia naszej szko-
le, pojawiły się zastrzeżenia co do działalności pana 
Lebiedy po II wojnie światowej. Na niekorzyść prze-
mawiał też fakt istnienia teczki Franciszka Lebiedy 
w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. IPN do-
konał weryfikacji postaci patrona stwierdzając, że 
„nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do art. 1 usta-
wy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propa-
gowania komunizmu lub innego ustroju totalitar-
nego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej” (cytat z pisma IPN z dnia 
19.05.2017 roku). Instytut Pamięci Narodowej roz-
wiał wszelkie wątpliwości w stosunku do osoby na-
szego patrona, w którego prawość nieprzerwanie 
wierzyliśmy, utwierdzani w tym przekonaniu przez 
mieszkańców oraz Antoniego Krawczyka (wycho-
wanka F. Lebiedy, historyka, emerytowanego pro-
fesora nadzwyczajnego UMCS, w przeszłości do-
radcy Ministra Edukacji Narodowej). Po dokonaniu 
przeglądu zawartości akt prof. Krawczyk stwierdził: 
„Świadczą one wyłącznie pozytywnie o zachowa-
niu pana Lebiedy w okresie okupacji jak i później-
szym. Winny one być wykorzystane w celu kreowa-
nia dobrego wizerunku” patrona, co niniejszym 
czynimy, prezentując jego biografię.

Franciszek Lebieda, syn Franciszka i Marianny 
z Bałabuchów, urodził się 1 lipca 1906 roku we 
wsi Dzierążnia powiat tomaszowski. Jako dwulet-
nie dziecko stracił mamę, wychowaniem osiero-
conego siostrzeńca zajęła się ciocia Ewa Hałas, 
siostra mamy. Miała pięcioro własnych dzieci. 
Wychowaniem Franciszka interesował się również 
brat matki – Józef Bałabuch. Ojciec, powtórnie 

ożeniony, nie zajmował się na co dzień synem, ale 
dbał o jego edukację. Chłopiec nie miał rodzeństwa. 
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Dzierążni, 
a następnie kontynuował naukę w Męskim 
Seminarium Nauczycielskim w Szczebrzeszynie. 
Absolwenci seminarium uzyskiwali wykształcenie 
średnie pedagogiczne, uprawniające do naucza-
nia w szkołach powszechnych. Ukończył też Szkołę 
Podchorążych Rezerwy nr 9A w Łukowie, zwaną 
potocznie „chorążówką”. Z danych na temat szkoły 
wynika, że funkcjonowała ona w tej miejscowości 
w latach 1927-1929. Jej uczniów nazywano elewa-
mi. W trakcie nauki otrzymywali stopień starszego 
strzelca, a tylko najzdolniejsi (do których zaliczał 
się elew Lebieda) mogli poszczycić się uzyskaniem 
stopnia podchorążego. Następnie, po odbyciu ćwi-
czeń, dostał awans na pporucznika. Z rozmów 
z żyjącymi członkami rodziny oraz z zachowanych 
dokumentów wynika, że w 1933 roku pporucz-
nik Lebieda uczestniczył w manewrach wojsko-
wych we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie prowa-
dził szkolenia dla rekrutów (o czym pisze B. Mróz 
w swoich wspomnieniach). Przed wojną był człon-
kiem Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”.

W 1932 roku został zatrudniony jako nauczyciel 
w Starej Wsi. Włączył się w nurt pracy społecznej 
i był godnym kontynuatorem działalności kultu-
ralno-oświatowej swojego poprzednika, Tadeusza 
Krechowicza. W pierwszym roku uczył w oddzia-
le III wszystkich przedmiotów oprócz śpiewu oraz 
gimnastyki w III i IV, a w V i VI języka polskiego, hi-
storii, geografii, przyrody i rysunków. Nowo przy-
były nauczyciel – Franciszek Lebieda prowadził 
lekcję historii w oddziałach łączonych VII,VI i V, 
w obecności Inspektora. Tematy były ambitne – 
w klasie VII: „Władze samorządowe – odpowiedzi 

Życie i działalność Franciszka Lebiedy

na pytania”. Klasa VI: „Dąbrowski, Legiony – zaję-
cia głośne”, klasa V: „W średniowiecznym klaszto-
rze – zajęcia ciche”. Zdaniem kierownika „lekcja 
była dobra”. Według współczesnych pedagogów 
– to wyzwanie, będąc młodym, niedoświadczo-
nym nauczycielem prowadzić zajęcia w trzech kla-
sach równocześnie, wobec wizytatora. Był także 
„opiekunem Męskiej Drużyny Harcerskiej, Szkolnej 
Kasy Oszczędności, Kooperatywy Uczniowskiej 
i Samorządu Uczniowskiego, gminnym referentem 
Ochrony Przyrody”. Założył w Starej Wsi organizację 
„Strzelec”. W ramach jej działalności młodzież męska 
szkolona była w sposób wojskowy – z musztry i strze-
lania. Absolwenci, nawet powojenni, wspomina-
ją żołnierski sposób bycia nauczyciela oparty o ład, 
porządek, dyscyplinę, posłuszeństwo i ustaloną hie-
rarchię wartości. Z inicjatywy pana Lebiedy odbyła 
się pierwsza wycieczka jednodniowa do Zamościa, 
sfinansowana z pieniędzy zaoszczędzonych przez 
dzieci w SKO (czerwiec 1937 roku) i dwudniowa do 
Lublina (2 i 3 czerwca 1938 roku). Z racji nauczania 
języka polskiego, historii i rysunków, odpowiedzialny 
był za obchody: Święta Odrodzonej Rzeczypospolitej 
11 listopada, 3 Maja, imienin Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego (19 marca) oraz Prezydenta Ignacego 
Mościckiego (1 lutego). Mimo niedługiego stażu pra-
cy, dostrzeżono jego wiedzę i kompetencje, wyko-
rzystując to podczas konferencji miesięcznych Rady 
Pedagogicznej, w czasie których wygłaszał referaty. 
Teorię łączył z praktyką, prowadząc lekcje koleżeń-
skie dla nauczycieli, o czym można przeczytać w licz-
nych protokołach. Na uwagę zasługuje zapis z dnia 
30 listopada 1936 roku dotyczący lekcji plastyki 
przeprowadzonej przez Franciszka Lebiedę oraz re-
feratu „Ćwiczenia rysunków w szkole”. Sposób oma-
wiania zajęć i treść referatu świadczą, że ówczesna 

i dzisiejsza metodyka nauczania niewiele się różnią, 
a hospitowany nauczyciel był mistrzem w swym 
przedmiocie, czego dowodem są obrazy jego au-
torstwa, które są w posiadaniu miejscowej parafii: 
„Matka Boża Niepokalana”, „Jezus w grobie”, „Jezus 
w Ogrójcu” – wystawiany na Wielkanoc, „Święty 
Władysław”. Wiele dzieł o tematyce świeckiej zdo-
biło i zdobi prywatne mieszkania osób obdarowa-
nych przez pana Lebiedę. Inne znajdują się w domu 
cioci Ewy, należącym obecnie do jej wnuka, pana 
Aleksandra Hałasa mieszkającego w Bielsku Białej 
oraz u drugiego wnuka, pana Mirosława Oberdy, za-
mieszkałego w Dzierążni. Dorobek malarski nauczy-
ciela, jak głosi wieść, był bardzo bogaty, ale nieznane 
są losy większości obrazów, o których istnieniu opo-
wiadają starsi mieszkańcy naszej wsi. Pan Lebieda 
pozostawił po sobie również wiele rysunków i szki-
ców. Utrwalił na nich wspomnienia z ważnych dla 
siebie i społeczności lokalnej miejsc. Tematyka prac 
była różnorodna: sceny biblijne i batalistyczne, mar-
twa natura, kwiaty i zwierzęta oraz ilustracje dla 
dzieci.

Pan Franciszek Lebieda to nie tylko nauczyciel, 
malarz, ale i wielki patriota, który walczył o wol-
ność ojczyzny. We wrześniu 1939 roku Franciszek 
Lebieda – oficer Wojska Polskiego 0322, został 
zmobilizowany do I-go Dywizjonu 2 Pułku Artylerii 
Ciężkiej w Chełmie jako oficer gospodarczy majora 
Dylki i skierowano go do walk na Pomorzu, o czym 
czytamy w kronice pana Chrzanowskiego. Przeszedł 
szlak bojowy przez Kamień, Tucholę, Bydgoszcz, 
Toruń. W walkach pod Kutnem dostał się do niewo-
li niemieckiej, skąd udało mu się zbiec. Zdążył jesz-
cze na rozpoczęcie roku szkolnego 1939/40, które ze 
względu na działania wojenne odbyło się 1 listopada. 
Rozpoczęły się represje niemieckie w szkole – usu-
nięto wszystkie portrety słynnych Polaków (oprócz 
Marszałka Józefa Piłsudskiego), a także podręczniki 
do języka polskiego, historii i geografii. Polskie książ-
ki zastąpiono prenumeratą czasopisma „Ster”. Był to 
miesięcznik wielkości połowy gazety, szerzący pro-
pagandę niemiecką w języku polskim.

Już w grudniu 1939 roku Franciszek Lebieda – po-
rucznik, pseudonim „Gryf” („Śreniawa”, „Lotos”) 
zaczął organizować w najbliższym otoczeniu Ruch 
Oporu pod nazwą Związek Walki Zbrojnej. Utworzył 
jeden pluton, pełniąc w nim funkcję oficera szkole-
niowego, „kolportował podziemną prasę” („Ofiary 
wojny i okupacji z Bychawy i regionu”, str. 88). Nie 
przerywał pracy pedagogicznej w szkole. Nie chciał 
podporządkować się zakazom władz niemieckich, 
uczył języka polskiego i historii, dbając jednocześnie 
o bezpieczeństwo dzieci. „Stójki” pilnowały dróg, 
a na wieść o zbliżających się Niemcach uczniowie 
uciekali w „Kaproniowe Doły”. Waleczny nauczy-
ciel Franciszek Lebieda wstąpił ze swym batalionem 
w szeregi Armii Krajowej.

Franciszek Lebieda nieprzerwanie działał w Ruchu 
Oporu. Pod koniec 1943 roku dowodził trzema pluto-
nami i przyłączył się z nimi do Batalionów Chłopskich. 
Pod jego dowództwem walczyło ponad trzydziestu 
partyzantów, wszyscy wymienieni są w „Słowniku 
biograficznym żołnierzy Batalionów Chłopskich”. 
Po scaleniu Batalionów Chłopskich z Armią Krajową 
został dowódcą kompanii i instruktorem kursu pod-
oficerskiego w placówce AK/BCh Zakrzew (której 
komendantem od maja 1944 roku był Stanisław 
Goluda). „Gryf” prowadził szkolenia teoretyczne. 
Według źródeł pozyskanych ostatnio w Dzierążni był 
„kapitanem partyzantów”. Dokonywał akcji sabota-
żowych – zniszczenie wirówki w zlewni mleka, ma-
gazynu zbożowego w Wysokiem i akt kontyngento-
wych w gminie Zakrzew, o czym pisał Chrzanowski 
w swej kronice. „4 marca 1944 roku Franciszek 
Lebieda oraz Ignacy Herecki ps. „Wysocki” i lekarz 
medycyny Józef Mączka ps. „Rolski” – przywódcy 
miejscowego Ruchu Oporu omal nie padli ofiarą do-
nosu. Ostrzeżeni w porę, uciekli” („Ofiary …”, str.88). 
W maju 1944 roku oddział porucznika „Gryfa” wal-
czył z Niemcami na trasie Lublin-Wysokie (koło 
Piotrkówka). 2 lipca tego roku odbył potyczkę z cofa-
jącymi się Niemcami pod lasem Podgaj, a 16 lipca – 
w lesie Wojdat koło Stawiec. Armia niemiecka wyco-
fywała się z Lubelszczyzny przez Starą Wieś w dniach 
25-28 lipca 1944 roku. Pan Lebieda za udział w woj-
nie obronnej, organizowanie Związku Walki Zbrojnej, 
Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i walkę 
z okupantem, musiał zapłacić wysoką cenę. Został 
aresztowany przez NKWD 26 listopada 1944 roku, 
w domu Franciszka Szubartowskiego we wsi Stawce. 
Razem z nim aresztowano komendanta gminnej 
placówki Zakrzew, kapitana Stanisława Goludę ps. 
„Mochnacki”. Wywiezieni do Bychawy, pod eskor-
tą doprowadzeni do więzienia w Kraśniku, gdzie ich 
drogi się rozeszły. Porucznik Franciszek Lebieda ska-
zany został na zesłanie, przedtem jednak więziony 
w Krasnymstawie, a potem w Zamościu. 21 stycz-
nia 1945 roku wywieziony transportem z Lublina do 
obozu 326II w Nagornej (północny Ural). Następnie 
przebywał w obozach w obwodzie swierdłowskim 
(Kostoucha, Rież i Samocwiet). Pracował w kopal-
niach węgla, kamieniołomach i przy wyrębie drzew 
w syberyjskiej tajdze. Wrócił 2 listopada 1947 roku 
i przez dłuższy czas ratował nadwątlone zdro-
wie. „Po powrocie represjonowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa” („Słownik biograficzny żołnierzy 
Batalionów Chłopskich”, str. 323) i zdegradowany do 
stopnia pporucznika. Jedynymi pamiątkami z Uralu 
będącymi w posiadaniu rodziny są dwa krzyże, dwa 
medaliki i sygnet, łączące motywy religijne i patrio-
tyczne (Matka Boska i orzeł). Krewni wspominają 
też o znalezionej w łagrze złotej obrączce, łyżkach, 
igłach, które sam wykonywał. Do pracy w szko-
le przystąpił w 1948 roku. „Zachowując niezłomną 

»�Wakacje 
z „Akademią 
Poziomkową”
Okres wakacyjny to czas 
odpoczynku i relaksu dla 
dzieci i dorosłych. W lipcu 
br. w naszym przedszkolu 
odbywał się cykl zajęć 
o różnorodnej tematyce.

Pierwszy tydzień miesiąca obfitował w atrak-
cje kulinarne. Mali przedszkolacy wybrali się 
z wizytą do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Bychawie, aby poznać tajniki przygotowania 
lokalnego kefiru, twarogu, czy masła. Poznały 
smak krówek produkowanych na bazie mle-
ka z naszego regionu. Podczas poczęstunku za-
pewniły panią prezes, iż wspólnie z rodzicami na 
pewno poszukiwać będą na sklepowych półkach 
wymienionych produktów. W tym też tygodniu 
dzieci odwiedziły pobliska pizzerię. Poznały za-
sady zachowania w miejscu publicznym i miały 
okazje do wspólnego poczęstunku. A że tydzień 
długi, to i w przedszkolu skupiliśmy się na wspól-
nym przygotowywaniu: owocowych szaszłyków, 
galaretek, babeczek, owocowych sałatek i zdro-
wych kanapek. Kolejny tydzień przyniósł nową 
propozycję. Tym razem dzieci ze wszystkich grup 
zostały zabrane w świat fizycznych doświadczeń. 
Dzieci poznały zjawisko rozproszenia światła, 
rozpuszczania i mieszania substancji, wybucha-
jącego wulkanu, powstawania tęczy. Niektóre 
z nich na tyle zaaferowały się doświadczeniami, 
iż potrafiły je odtworzyć samodzielnie w domu. 
Kolejne tygodnie to czas sportowych atrakcji, za-
wodów, zabaw integracyjnych, spacerów, wycie-
czek. Mamy już nowe pomysły na kolejne waka-
cje, ale to dopiero za rok…

Wioletta Rak

dokończenie na kolejnej stronie >>>
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Franciszek lebieda wśród uczniów 
- pierwszy z lewej



szkoły szkoły

o specjalnościach: technik pojazdów samochodo-
wych, technik informatyk i technik usług fryzjerskich 
wraz z opiekunami odbędzie w terminie 5-25 listopa-
da 2017 roku trzytygodniowy staż zawodowy w miej-
scowości Barcelos.

Od maja bieżącego roku trwał kurs z języka an-
gielskiego, przygotowujący drugą grupę do wyjaz-
du. Uczniowie szlifowali umiejętność posługiwania 
się językiem angielskim w nowych sytuacjach życio-
wych. Odbędą się jeszcze zajęcia z przygotowania 
pedagogicznego i kulturowego ( we wrześniu i paź-
dzierniku). W czasie tych spotkań uczestnicy projek-
tu będą trenowali współpracę w grupie, radzenie so-
bie w sytuacjach trudnych i stresujących, walkę ze 
stereotypami, wiarę we własne możliwości, oraz roz-
wiązywanie konfliktów i nawiązywanie nowych zna-
jomości. Stażyści będą mieli także możliwość pozna-
nia kultury i tradycji Portugalii.

Udział w projekcie dla uczniów z jednej strony jest 
wielkim wyzwaniem, a z drugiej olbrzymią szansą na 
zdobycie cennych doświadczeń na międzynarodo-
wym rynku pracy. Jest też okazją na poznanie realiów 
funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 
Te wszystkie umiejętności, kompetencje oraz 

zdobyta wiedza stanowią istotny atut w karierze za-
wodowej po ukończeniu szkoły.

Barbara Długoszek
koordynator projektu

wolę społecznego działania i realizm polityczny 
Franciszek Lebieda w 1949 roku zorganizował 
w Starej Wsi Koło Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego, a w 1950 roku Koło Polskiego 
Czerwonego Krzyża”, w ramach którego prowa-
dził szkolenia sanitarne. Był znanym i cenionym 
działaczem tej organizacji w regionie. W trosce 
o zdrowie dzieci i dorosłych, sprowadzał do Starej 
Wsi lekarzy zrzeszonych w PCK, którzy społecznie 
przeprowadzali badania. Mając wojskowe przy-
gotowanie sanitarne, robił opatrunki zranionym 
uczniom, a nawet dorosłym mieszkańcom wsi. 
Uczył tego dzieci ze starszych roczników. Miał 
dobrze wyposażoną apteczkę. W klasach zor-
ganizował kąciki czystości i dążył do wyrobienia 
u uczniów nawyku dbania o higienę ciała, ubioru 
i otoczenia. Organizował konkursy czystości, za-
łożył w szkole „Klub Wiewiórka”. Ogromną wagę 
przywiązywał do estetyki uczniowskich przybo-
rów, zeszytów i pisma. Uważał, że zeszyt jest wi-
zytówką ucznia. Kaligrafia, czyli sztuka pięknego 
pisania, była w jego mniemaniu jedną z ważnych 
umiejętności, którą każdy uczeń powinien opa-
nować. Podczas lekcji języka polskiego i histo-
rii (której uczył tylko do końca wojny, ze wzglę-
du na swoją przeszłość), oprócz przekazywania 
wiadomości, wpajał zasady dobrego zachowa-
nia, kształtował wartości. Najważniejsze to: pa-
triotyzm i honor, nauka, praca. To wyznaczniki 
jego drogi życiowej. Dzielił się swoją wiedzą i do-
świadczeniem z nauczycielami, pełniąc funkcję 
doradcy metodycznego z zajęć technicznych. 
Rok 1957 przyniósł założenie Koła Terenowego 
Związku Bojowników o Wolność i Niepodległość, 
był jego prezesem. Przez kilka kadencji należał 
do Zarządu Powiatowego ZBoWiD. Zakres swo-
ich umiejętności powiększył o fotografię, którą 
amatorsko się zajmował. W dokumentach szkol-
nych i Kronice Straży Pożarnej znajdują się liczne 
zdjęcia autorstwa pana Lebiedy, dokumentują-
ce ważne wydarzenia w życiu szkoły i społecz-
ności lokalnej. Kolekcjonował również monety, 
ich zbiór znajduje się w prywatnych rękach jed-
nego z członków rodziny. Jedyną niepotwierdzo-
ną dziedziną jego działalności, o której wspo-
minają krewni i „Słownik biograficzny żołnierzy 
Batalionów Chłopskich” jest poezja. Nie udało 
nam się dotrzeć do żadnych tekstów poetyckich 
autorstwa pana Lebiedy. Należał do Ochotniczej 
Staży Pożarnej w Starej Wsi, wspierając druhów 
swoimi umiejętnościami. Z dumą nosił mun-
dur strażacki. Był lokalnym mecenasem sztu-
ki – współpracował z Muzeum Regionalnym 
w Krasnymstawie (czasopismo „Nestor” 2(28) 
2014). Franciszek Lebieda gromadził wytwory 
sztuki ludowej oraz dostarczał je do wspomnia-
nego muzeum, w którym znany był jako ma-
larz. W szkole w Starej Wsi pracował do 1970 
roku, skąd odszedł na zasłużoną emeryturę 

i zamieszkał w Domu Nauczyciela w Bychawie, 
gdyż nie posiadał własnego mieszkania. Całe 
życie spędził w wynajmowanym pokoiku u pań-
stwa Kifrów. Pan Franciszek Lebieda – zasłużony 
nauczyciel, patriota, społecznik i długoletni czło-
nek straży pożarnej był wielokrotnie odznacza-
ny za swoje zasługi: otrzymał Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski – złoty i dwukrotnie 
srebrny, Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi, Krzyż 
Partyzancki, odznakę Zasłużony Nauczyciel PRL, 
Medal 1000-lecia, złotą odznakę ZNP, odznaki 
honorowe PCK 2, 3 i 4 stopnia, złoty i dwukrotnie 
srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Zmarł nagle 23 kwietnia 1981 roku, w obecno-
ści kuzyna, Mirosława Oberdy, na progu domu 
rodzinnego. Był wtedy w gościnie u dalszej ro-
dziny we wsi Dzierążnia w województwie za-
mojskim. Tam został skromnie pochowany, obok 
mogiły swoich rodziców. Wcześniej zbudował 
im nagrobek z napisem „Kochanym rodzicom – 
syn”. Jedyny syn, który nigdy nie założył własnej 
rodziny.

W dowód wdzięczności i uznania Rada 
Rodziców, jako przedstawiciel społeczności 
szkolnej i lokalnej ze Starej Wsi, ufundowała 
Patronowi nowy nagrobek, w 36 lat po śmierci. 
30 lat trwał Franciszek Lebieda w biernej pamię-
ci absolwentów, współpracowników, mieszkań-
ców Starej Wsi i okolic. Dopiero podczas przy-
gotowań do jubileuszu 80-lecia szkoły i para-
fii bliższe poznanie życia oraz działalności tego 
człowieka pozwoliło odkryć jego niezwykłość: 
38 lat pracy nauczycielskiej, udział w II wojnie 
światowej, działalność w Ruchu Oporu, zesła-
nie, praca na rzecz społeczności lokalnej, wła-
sna twórczość artystyczna – malowanie, ryso-
wanie, fotografia, poezja, kolekcjonerstwo i inne 
pasje. Interesował się uprawą rzadkich odmian 
roślin. Do takich w jego czasach należała kuku-
rydza. Założył też szkółkę drzewek owocowych. 
Patrząc na całokształt Jego dokonań, osiągnięć, 
zainteresowań można nazwać pana Lebiedę 
człowiekiem renesansu. Tak był postrzegany 
przez ówczesne społeczeństwo. Jedyną skazą 
zapamiętaną w środowisku była porywczość, 
gwałtowność w reakcjach na niewłaściwe zacho-
wania uczniów, obserwowana w czasach powo-
jennych, spowodowana przeżyciami i doświad-
czeniami związanymi z zesłaniem i inwigilacją 
po powrocie. Postać Franciszka Lebiedy uosabia 
wszystkie istotne wartości zawarte w Programie 
Wychowawczym Szkoły, a wśród nich: patrio-
tyzm, honor, odwaga, duma, mądrość, nauka, 
szacunek, piękno, pasja, kultura, kreatywność. 
To niezaprzeczalny autorytet, który całe życie 
poświęcił Starej Wsi, pracując tu, mieszkając 
i działając dla dobra mieszkańców. 

Grażyna Rakuś
Marta Żyśko

»� W niedzielę 3 września 
2017 r. w przyszkolnym 
amfiteatrze Zespołu 
Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego miała 
miejsce kolejna odsłona 
akcji Narodowe Czytanie, 
nad którą patronat 
honorowy sprawuje 
para prezydencka. 
Jej założeniami są: 
popularyzowanie 
fundamentalnych 
w polskiej kulturze dzieł, 
wzmacnianie poczucia 
wspólnej tożsamości, 
a także promowanie 
kultury żywego słowa 
w jej najdoskonalszych 
przejawach.

W tym roku wspólnie czytaliśmy fragmenty „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego. Już po raz drugi społeczność 
„Kwiatka”, z panem dyrektorem Henrykiem Dudziakiem na 
czele, współorganizowała tę uroczystość z pracownikami 

Cóż tam panie w polityce?, czyli Narodowe Czytanie 2017

Starostwa Powiatowego w Lublinie. Na tę okolicz-
ność przygotowaliśmy odpowiednią scenerię, aby 
lepiej można było poczuć klimat bronowickiej cha-
ty, a tym samym łatwiej „wejść w rolę” poszczegól-
nych bohaterów dramatu. We wspólnym czytaniu 
uczestniczyli, m.in. radni powiatu, przedstawicie-
le samorządu gminnego, pracownicy Starostwa 
Powiatowego, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie.

Czytaniu fragmentów dramatu towarzyszyły licz-
ne atrakcje, takie jak: inscenizacja przygotowana 
z inicjatywy pracowników Starostwa Powiatowego, 
dla najmłodszych uczestników kącik plastyczny pod 
hasłem „Czytanie” czy quiz i wystawa dotyczące ży-
cia i twórczości Wyspiańskiego.

Mimo niesprzyjającej aury uczta literacka bardzo 
się udała i została entuzjastycznie przyjęta przez 

zebranych gości. Jednym słowem było to wyjątko-
we spotkanie z wybitną literaturą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, 
osobom i instytucjom, które wsparły przygotowa-
nie tego literacko-kulturalnego święta.

KK&MW

»� Kolejna grupa 
z „Hubala” wyruszy na 
podbój Portugalii
Już od kwietnia trwają 
przygotowania uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 
im. mjr Henryka Dobrzańskiego 
w Bychawie do kolejnego stażu 
w słonecznej Portugalii.

Wyjazd zorganizowany jest w związku z realizacją pro-
jektu „Portugalskie staże uczniów z Bychawy”, ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Staże 
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodo-
wych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. 
Szesnastu wychowanków naszej szkoły z klas technikum 

>>> dokończenie "Życie i działalność Franciszka Lebiedy"
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Nadanie imienia 
Franciszka Lebiedy 

Szkole Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej

100 rocznica utworzenia 
Szkoły Podstawowej w Starej Wsi

Program uroczystości:
  10:30 -   Msza Św. z poświęceniem sztandaru w Kościele Parafialnym w Starej Wsi
 11:45 -  Przemarsz do szkoły 
 12:00 -  Część oficjalna na placu szkolnym:

- powitanie gości,
-  nadanie imienia Franciszka Lebiedy Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej,
-  część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej,
- wystąpienia gości,
- odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej,
-  zwiedzanie wystawy pamiątek szkolnych (od 1917 roku),
- wspólny obiad

 14: 00 - Występ zespołu INPERO  

Uroczystość odbędzie się 22 września 2017 r.
w Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej

poprzedzona Mszą Św. w Kościele Parafialnym
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