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Ruszył montaż solarów i kotłów!
�� Ruszyła realizacja rzeczowa projektu 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej „Wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych w trosce 
o środowisko naturalne na terenie 
Gminy Bychawa”.

Wszystkich mieszkańców uczestniczących w projekcie informujemy, że w 2017 r. 
będzie realizowana tylko część zakresu rzeczowego. Osoby, które zostały 
uwzględnione w tym roku do montażu instalacji solarnych lub wymiany kotła na 
opalany biomasą otrzymały powiadomienie sms o wysokości udziału finansowe-
go. Pozostali uczestnicy projektu otrzymają powiadomienia w styczniu 2018 r. 
Warunkiem przystąpienia wykonawcy do prac montażowych jest dokonanie 
wpłaty udziału przez mieszkańca.

Projekt zostanie zakończony do 31 sierpnia 2018 r. – oznacza to, że wszelkie 
prace montażowe będą zrealizowane w tym terminie.

Dodatkowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej gminy 
Bychawa: www.bychawa.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umby-
chawa.bip.lubelskie.pl / Oficjalne dokumenty / Tablica ogłoszeń / INFORMACJA 
OZE-SOLARY KOTŁY.

Koordynację prac, zgodnie z zawartą umową, przekazaliśmy wykonawcy wy-
łonionemu w postępowaniu przetargowym, tj. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.

Wszelkie wątpliwości dotyczące prac instalacyjnych prosimy wyjaśniać 
z Wojciechem Słomką – koordynatorem inwestycji z ramienia wykonawcy pod 
numerem telefonu 796 792 387 w godzinach urzędowania oraz pod adresem 
e-mail: bychawa@flexipowergroup.pl.

Z uwagi na skalę projektu, tj. 1088 urządzeń (242 kotły i 846 sztuk Instalacji sło-
necznych) montowanych na terenie całej gminy, prosimy o wyrozumiałość i życz-
liwą współpracę z Państwa strony.

zespół wdrożeniowy projektu: Urszula Szacoń, Andrzej Kucharski

�� Mamy nowe miejsca rekreacji w Bychawie!
Dobiegły końca prace związane 
z budową nowych obiektów 
rekreacyjnych na terenie 
Bychawy w ramach realizacji 
operacji pod nazwą „Budowa 
obiektów infrastruktury 
rekreacyjnej na terenie 
Bychawy”.

Dwa nowe obiekty rekreacyjne, tj. plac zabaw 
z elementami siłowni napowietrznej na terenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie oraz siłow-
nia napowietrzna przy ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie zostały oddane do nieodpłatnego 
użytku mieszkańcom gminy. Obiekty te powstały 
w wyniku realizacji projektu współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w zakresie działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjaty-
wy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 
158 660,54 zł z czego 134 931,00 zł będzie stanowi-
ło wsparcie unijne.

Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Bychawy 
i okolic, zarówno ci młodsi jak i ci starsi, będą chęt-
nie korzystali z nowych urządzeń. Wierzymy, że 
dzięki nim wzrośnie poziom aktywności fizycznej 
bychawian.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaan-
gażowanym w pracę nad projektem, bez pomo-
cy których realizacja zamierzonego celu nie była-
by możliwa. Podziękowanie składamy również na 
ręce burmistrza Bychawy – dzięki wsparciu które-
go został złożony wniosek, pani Zofii Kulik – pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie oraz 
pana Henryka Dudziaka – dyrektora ZS im. ks. 
A. Kwiatkowskiego w Bychawie za pomoc okazaną 
w trakcie prowadzonych prac.

prezes BLKS „GRANIT” Jacek Ozimek

��Wybierasz się na 
emeryturę, przyjdź na 
spotkanie z ZUS-em

7 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 odbędzie się 
spotkanie z przedstawicielami ZUS.

W ramach zorganizowanego spotkania:
�» zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna 

przybliżająca klientom zmiany przepisów w zakre-
sie emerytur, które weszły w życie 1 października 
2017 r. ustawą obniżającą wiek emerytalny;

�» odbędzie się dyżur pracownika ZUS i spotkania kon-
sultacyjne, podczas których będą udzielane porady 
w zakresie przyszłego świadczenia, wsparcia klien-
tów w wypełnianiu wniosków emerytalnych. Klienci 
będą mogli złożyć wniosek bezpośrednio u pracow-
nika ZUS, natomiast jego elektronizacja w systemie 
nastąpi w jednostce ZUS;

�» zostaną udostępnione materiały informacyjne.

Z dniem 1 października 2017 r. weszła w życie 
ustawa obniżająca wiek emerytalny w ZUS do 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To odwrócenie re-
formy przeprowadzonej od stycznia 2013 r., która 
wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku eme-
rytalnego, docelowo do 67 lat dla obu płci. Dzięki 
nowym przepisom wiele tysięcy osób, jeszcze w tym 
roku, będzie mogło przejść na emeryturę. Ważne 
aby wiedzieli od kiedy ZUS przyzna im świadczenie 
i na jakich zasadach je obliczy.
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Kolejne zrealizowane inwestycje

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 mo-
dernizacja 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 było 
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. Lublin. Koszt zadania z budżetu gminy 
Bychawa to: 879 621,95 zł.

Zakończono przebudowę drogi w miejscowości 
Wola Gałęzowska. Wykonana została jezdnia as-
faltowa o długości 110 mb z utwardzeniem pobo-
cza i zjazdami. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa. Koszt zada-
nia 81 898,73 zł.

Ukończono przebudowę ul. Spokojnej 
w Bychawie. Wykonana została jezdnia asfalto-
wa o długości 321,5 mb z utwardzeniem pobo-
cza. Wykonawcą była firma WOD-BUD Sp. z o.o. 
w Kraśniku. Koszt zadania 276 298,76 zł.

Zakończono wykonanie zatoki przystankowej 
na ul. Podwale w Bychawie (na głównym zdję-
ciu). Wykonawcą była firma Andrzeja Bieleckiego 
z Bychawy. Koszt zadania to 39 710,55 zł. – Jest to 
dobra informacja dla osób podróżujących na trasie 
Lublin-Bychawa, którzy od teraz będą mieli możli-
wość wysiadania w pobliżu cmentarza. Niestety lo-
kalizacja przystanku w innym, korzystniejszym dla 
mieszkańców miejscu nie była możliwa ze wzglę-
dów technicznych.

Zakończono odbudowę drogi powiatowej Wola 
Gałęzowska – Marynki uszkodzonej w wyniku gwał-
townego spływu wód opadowych 2014 r. Wykonaną 
nową nawierzchnię jezdni asfaltowej ze wzmocnie-
niem kruszywem o długości 1262 mb, pobocza 
ziemne z ziemi uzyskanej z pogłębiania rowów, zjaz-
dy z kruszywa do posesji i pól oraz remont przepu-
stu. Wykonawcą była firma PPTHU Rolbud Kopalnia 
Piasku Roman Madejek. Koszt zadania to 
447 559,78 zł. Inwestycja została dofinansowana 
w 80% z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych.

Modernizacja budynku komunalnego przy ul. ks. 
Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie została za-
kończona. W jej ramach dokonano przebudowy 
stropu budynku mieszkalnego. Wykonawcą robót 
była firma Usługi Budowlane T. Szwałek, Bychawka 
Trzecia. 
Inwestycje w trakcie realizacji

By w gminie Bychawa żyło się lepiej

Trwają roboty budowlane nad przebudową 
ul. Mikołaja Reja w Bychawie. Zakres robót obej-
muje wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 4 
m i długości ok. 85 mb oraz utwardzenie pobocza 
kruszywem.

Trwają prace nad przebudową drogi powiatowej na 
terenie gminy Bychawa i gminy Krzczonów (odcinek 
od tzw. Kobylego Dołu). Jest to kontynuacja inwesty-
cji rozpoczętej w ubiegłym roku. Inwestycja została 
dofinansowana z budżetu Gminy Bychawa w kwocie 
1 108 063,06 zł.

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 instalacji odgromowej.

Rozpoczęta została procedura wyboru wykonaw-
cy dla operacji pn. „Czyste środowisko dzięki budo-
wie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie 
Bychawa”, która jest współfinansowana ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach któ-
rego na terenie naszej gminy ma powstać 126 przy-
domowych oczyszczalni ścieków.  Planowana war-
tość projektu to 1 466 703,41 zł.

Plany inwestycyjne
W dalszym ciągu trwa proces oceny wniosku o do-

finansowanie projektu w ramach zwiększenia efek-
tywności energetycznej budynku w Zaraszowie zło-
żonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, działanie: 5.2 Efektywność ener-
getyczna sektora publicznego. Inwestycja będzie 
obejmowała: 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 te-
renu. Planowana wartość projektu to 795 284,93 zł.

Nadal trwa proces oceny 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 moderniza-
cję: 1) linii oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 
2269 L Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia Kolonia, 
Bychawka Druga Kolonia o długości 3 km i 84 punk-
tów świetlnych; 2) linii oświetlenia wzdłuż drogi 
gminnej 107190 L ul. Spokojna w Bychawie o długo-
ści 0,4 km i 12 punktów świetlnych; 3) linii oświetle-
nia 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 świetlnych; 5) linii 
oświetlenia wzdłuż drogi krajowej 2304 L Stara Wieś 
Trzecia o długości 0,72 km i 27 punktów świetlnych. 
Planowana wartość projektu to 1 605 486,12 zł.

Trwa proces oceny wniosku 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 kulturo-
we i naturalne. Zakres prac obejmuje: budowę ciągu 

pieszego wokół zalewu; remont palisady umacnia-
jącej brzeg, pomostu północnego prowadzącego na 
wyspę, schodów na punkt widokowy, kładki przez 
rzekę, wjazdu dla niepełnosprawnych na groblę; 
utwardzenie miejsca na sanitariaty; montaż autono-
micznego oświetlenia, monitoringu oraz ławek, ko-
szy na śmieci, jak i tablic informacyjnych. Planowana 
wartość projektu to 1 181 438,65 zł.

Trwa proces oceny wniosku o przyznanie pomo-
cy na realizację operacji pod nazwą „Inwestycja 
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone 
na cele promocji lokalnych produktów” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, 
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokal-
nych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury 
i powiązanej infrastruktury” objętych Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Zakres inwestycji przewiduje m.in. uporządkowanie 
terenu, rozbiórkę istniejącej wiaty, przebudowę na-
wierzchni placu z odwodnieniem, budowę dwóch 
wiat oraz parkingu, stworzenie zaplecza sanitarno-
-higienicznego, budowę instalacji fotowoltaicznej, 
zamontowanie monitoringu miejskiego, budowę in-
stalacji oświetleniowej, wzniesienie zadaszenia scho-
dów terenowych oraz pochylni dla niepełnospraw-
nych, montaż elementów małej architektury.

W najbliższym czasie złożony zostanie wniosek 
na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Bychawy” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. 
Planowany zakres prac zadania obejmuje: 

1) Budowę dworca autobusowego (busowego) 
przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego (stanowiska z zadasze-
niem, plac postojowy, drogi dojazdowe, węzeł sani-
tarny, umieszczenie infomatu, oświetlenie i monito-
ring terenu, stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci); 

2) Odbudowę budynku przy ul. Pileckiego 8 wraz z  
budową kompleksu rekreacyjno-sportowego (odbu-
dowa budynku, utworzenie świetlicy i punktu infor-
macji turystycznej urządzenie placu zabaw, urządze-
nie siłowni napowietrznej, budowa boiska sportowe-
go, oświetlenie i monitoring terenu, ławki, kosze na 
śmieci); 

3) Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. 11 
Listopada (nowa zabudowa źródeł, budowa ście-
żek i alejek dydaktycznych, utworzenie trasy rolko-
wej i skateparku, urządzenie siłowni napowietrznej, 
oświetlenie i monitoring terenu, elementy małej ar-
chitektury: altany, ławki, kosze na śmieci).

�� Burmistrz Bychawy 
o dostarczeniu gazu 
do naszej gminy

Kwestia dostarczenie gazu do Bychawy jest histo-
rią ostatnich kilkudziesięciu lat – niestety w głównej 
mierze jest historią nieudanych starań. Zdawało się, 
że problem zdynamizował się po 2010 roku – wtedy 
to zaczęliśmy się nim intensywniej interesować, gdyż 
uznaliśmy, że gaz jest niesamowicie ważnym medium 
dla rozwoju miasta i regionu. Udało nam się uzyskać 
przychylność ówczesnych władz spółki PGNiG oraz 
postawić pierwszy krok, którym było podpisanie li-
stu intencyjnego dotyczącego przyszłej wspólnej in-
westycji i działań. W ślad za tym listem poszły dzia-
łania zmierzające do przygotowania projektu. Projekt 
inwestycyjny został stworzony – obejmował on bli-
sko 22 km sieci tranzytowej od miasta Lublin do miej-
scowości Wandzin. Równolegle projektowaliśmy sieć 
dystrybucyjną na terenie Bychawy, mając na uwadze 
takie parametry, które w razie potrzeby umożliwiłyby 
rozwój tej sieci na obszarze gminy. Istniała także moż-
liwość poprowadzenia gazociągu dalej, do sąsiednich 
zainteresowanych gmin. Projekt został opracowany, 
należy jednak podkreślić, że wszystkie koszty z nim 
związane poniosła spółka PGNiG. Gmina Bychawa 
nie percypowała w kosztach, dlatego też nie mamy 
wpływu na podejmowane decyzje. Nasza współpra-
ca w realizacji tego zamierzenia polegała głównie 
na opracowaniu sieci rozprowadzającej po terenie 
miasta. Ze względu na wynikłe komplikacje – szereg 
sprzeciwów dotyczących poprowadzenia gazociągu 
przez tereny gmin Jabłonna i Głusk oraz dodatkowe 
wymagania odnośnie dokumentacji – sprawa trafiła 
do sądu. Tam sprawa toczyła się długo, w tak zwanym 
międzyczasie doszło do wykreowania nowych władz 
spółki, które zmieniły w zasadniczy sposób koncepcję 
dostarczania gazu zarówno do Bychawy, jak i innych 
tego typu miejscowości. Na ostatnim spotkaniu po-
święconemu omawianej kwestii dowiedzieliśmy się, 
że spółka rezygnuje z realizacji zamierzenia, które 
zostało już określone projektem, na rzecz gazyfikacji 
miasta Bychawy poprzez budowę na jego terenie du-
żego zbiornika na gaz płynny. Przedstawiciele spółki 
PGNiG zadeklarowali, że po wykonaniu stosownego 
audytu zapotrzebowania na ten rodzaj paliwa samo-
dzielnie opracują projekt oraz wybudują zbiorniki, tu-
dzież sieć. Równocześnie wskazali, że jeśli audyt uzy-
ska akceptację władz spółki, gaz trafi do odbiorców 
na terenie miasta Bychawy prawdopodobnie w 2019 
roku. Oczywiście, biorąc pod uwagę znaczne nakłady 
poniesione już przez spółkę PGNiG, decyzja ta wydaje 
się być zaskakująca. Mieszkańców chciałbym zapew-
nić, że dołożymy wszelkich starań aby jak najszybciej 
opracować wspomniany audyt oraz dopingować wła-
dze spółki do rozpoczęcia tego procesu inwestycyjne-
go. Żałujemy, że wcześniejsze przygotowania chwi-
lowo zaniechano. Mając świadomość rozbudzonych 
nadziei będziemy zdeterminowani, aby te starania 
sfinalizować.

do Lublina

do Bychawy

podczas spotkania mieszkańców 
i przedstawicieli władz w CKW Kosarzew dolny-
Kolonia świętując zakończenie inwestycji
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samorząd samorząd

�� Co robi burmistrz w pracy?
Wynotowane ze 
sprawozdania burmistrza 
Bychawy od 15 września do 
23 października 2017 roku.

�» 15 września 2017 r. – uczestniczenie w posiedzeniu 
Gminnej Rady Seniorów w Bychawie;

�» 19 września 2017 r. – podpisanie trzech aktów nota-
rialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych 
nr 17, 19, 20 położonych w budynku przy ul. Marsz. 
J. Piłsudskiego 32 w Bychawie na rzecz najemcy;

�» 20 września 2017 r. – wzięcie udziału w posiedzeniu 
Burmistrza na którym przyjęto projekty uchwał na 
sesję Rady Miejskiej w Bychawie, w następujących 
sprawach:

�� zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Bychawa,
�� wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanej, położonej w miejscowości Bychawka 
Druga-Kolonia, gmina Bychawa,
�� wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanej, położonej w miejscowości Bychawka 
Druga-Kolonia, gmina Bychawa,
�� wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanej, położonej w miejscowości Bychawka 
Druga-Kolonia, gmina Bychawa,
�� zmian wieloletniej prognozy finansowej,
�� zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;

�� zapoznanie się z informacją nt. współpracy z mia-
stami partnerskimi;
�» 21 września 2017 r. – podpisanie umowy dotyczącej 

zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych dla 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie;

�» 22 września 2017 r. – wzięcie udziału w uroczy-
stości nadania imienia Franciszka Lebiedy Szkole 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej;

�» 25 września 2017 r. – spotkanie z opiekunami i kie-
rowcami autobusów szkolnych w sprawie omówie-
nia zasad bezpieczeństwa i organizacji dowożenia 
uczniów do szkół; podpisanie kolejnego aktu nota-
rialnego dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalne-
go nr 18 położonego przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 
w Bychawie na rzecz najemcy;

�» 26 września 2017 r. – uczestniczenie w posiedzeniu 
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie;

�» 27 września 2017 r. – podpisanie umowy na 
„Dostawę i montaż zestawów kolektorów słonecz-
nych oraz kotłów wykorzystujących biomasę na 
terenie gminy Bychawa”, która realizowana jest 
w ramach projektu „Wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych” w trosce o środowisko naturalne na 
terenie gminy Bychawa;

�» 29 września 2017 r. – uczestniczenie w konferen-
cji pod nazwą ,,Na kulinarnym szlaku wschod-
niej Polski jako pierwszy krok do rozwoju 

przedsiębiorczości” zorganizowanej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
w Lublinie; wzięcie udziału w posiedzeniu III/2017 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lublinie;

�» 1 października 2017 r. – uczestniczenie w Pierwszych 
Samorządowych Zawodach Wędkarskich 
w Bychawie; wzięcie udziału w trzeciej edycji festi-
walu ,,Kwaszeniaki i Kiszeniaki” w Krzczonowie;

�» 2 października 2017 r. – pożegnanie pracownika, któ-
ry został przeniesiony na stanowisko zastępcy kie-
rownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie;

�» 5 października 2017 r. – spotkanie z przedstawiciela-
mi firmy Flexipower w sprawach organizacyjnych do-
tyczących montażu zestawu kolektorów słonecznych 
oraz kotłów wykorzystujących biomasę na terenie 
gminy Bychawa w ramach projektu ,,Wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowi-
sko naturalne na terenie gminy Bychawa”;

�» 6 października 2017 r. – spotkanie z prezydentem 
miasta Lublin Krzysztofem Żukiem oraz samorzą-
dowcami regionu w sprawie modernizacji drogi rela-
cji Bychawa-Lublin na odcinku tzw. lasu Dąbrowa;

�» 10 października 2017 r. – spotkanie z dyrektorami 
szkół podstawowych gminy Bychawa dotyczące 
omówienia przeprowadzonego audytu finansowego 
szkół oraz spraw bieżących;

�» 12 października 2017 r. – wzięcie udziału w ob-
chodach Dnia Zdrowia Psychicznego, organizo-
wanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Bychawie;

�» 13 października 2017 r. – uczestniczenie w Gminnych 
Obchodach Dnia Edukacji Narodowej podczas któ-
rych wręczone zostały nagrody dla nauczycieli;

�»
14 października 2017 r. – wzięcie udziału w otwarciu 
odnowionego placu zabaw dla dzieci na osiedlu przy 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego;

�» 15 października 2017 r. – uczestniczenie w obcho-
dach Dnia Seniora zorganizowanych przez Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Oddziału Rejonowego w Bychawie;

�» 16 października 2017 r. – spotkanie z przedstawi-
cielami gmin członkowskich LGD ,,Kraina Wokół 
Lublina”; wzięcie udziału w wizji w miejscowości 

Bychawka Druga-Kolonia w celu oględzin stanu drogi 
gminnej;

�» 17 października 2017 r. – spotkanie z dyrektorem 
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w spra-
wie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego;

�» 19-20 października 2017 r. – wzięcie udziału w po-
siedzeniu Burmistrza na którym przyjęto projekty 
uchwał na sesję Rady Miejskiej w Bychawie, w nastę-
pujących sprawach:

�� stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bychawie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bychawie,
�� stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kajetana 
Koźmiana w Bychawce w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Kajetana Koźmiana w Bychawce,
�� stwierdzenia przekształcenia dotychczaso-
wej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zofii 
Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej,
�� stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sze-
ścioletniej Szkoły Podstawowej im. Franciszka 
Lebiedy w Starej Wsi Drugiej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi 
Drugiej,
�� wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanej, położonej w miejscowości Bychawa 
przy ul. Macieja Rataja, gmina Bychawa,

�� wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieru-
chomości niezabudowanej na okres powyżej 3 lat 
oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawar-
cia umowy najmu,
�� obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
268/1 położonej w miejscowości Romanów w obrę-
bie nr 20 - Romanów,
�� zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzą-
dzającym jest Gmina Bychawa oraz warunków i za-
sad korzystania z nich,
�� obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 
do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 
Bychawa na 2018 r.,
�� zmian wieloletniej prognozy finansowej,
�� zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
�� udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk;
�� uczestniczenie w wyjeździe studyjnym do Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Poryjewie w celu 
zapoznania się z funkcjonowaniem gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz dokonania analizy 
porównawczej;
�» 23 października 2017 r. – wzięcie udziału w po-

siedzeniu Rady Nadzorczej w Bychawskim 
Przedsiębiorstwie Komunalnym.

�� Burmistrz Bychawy 
o modernizacji drogi 
w Dąbrowie

6 października br. uczestniczyłem wspólnie ze 
Starostą Powiatu Lubelskiego Pawłem Pikulą oraz rad-
nym  Sejmiku Województwa Lubelskiego Henrykiem 
Dudziakiem w  spotkaniu samorządowców z regionu 
z prezydentem miasta Lublin Krzysztofem Żukiem do-
tyczącym remontu drogi relacji Bychawa-Lublin na od-
cinku tzw. lasu Dąbrowa. W trakcie rozmowy przed-
stawiliśmy nasze stanowisko, wskazując na niedogod-
ności oraz niebezpieczeństwa będące konsekwencją 
takiego, a nie innego stanu technicznego nawierzchni 
jezdni. Po przedstawieniu faktów prezydent wyraził 
duże zrozumienie dla naszych postulatów i zadekla-
rował, że postara się znaleźć środki na modernizację 
tejże drogi już w budżecie 2018 roku. Stosowne po-
rozumienie zamierzamy podpisać na terenie nasze-
go miasta w listopadzie tego roku. Uważam, że mo-
żemy mówić o bardzo dużym sukcesie – szczególnie 
gdy weźmiemy pod uwagę, że będzie to uwieńcze-
niem wspólnych starań: naszych, sąsiednich Gmin, 
Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz Prezydenta 
Miasta Lublin. Rezultatem tej współpracy będzie po-
dróż z Lublina do okolicznych gmin przebiegająca 
w należytym standardzie.

Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy zło-
żyli podpisy pod wnioskiem dotyczącym remontu wy-
żej wymienionej drogi.

Zapytaj burmistrza na zebraniu sołeckim�� Zmiana gospodarza 
sołectwa Stara Wieś 
Pierwsza

Z końcem sierpnia br. złożył rezygnację z pełnie-
nia funkcji długoletni sołtys sołectwa Stara Wieś 
Pierwsza – Piotr Wiśniewski. Funkcję tę sprawował 
od roku 1988, działając na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Jego zaangażowanie i trud owocowały wieloma 
sukcesami. Był również nagradzany – rzeczą najcen-
niejszą i najtrudniejszą do pozyskania – zaufaniem 
współmieszkańców. Dobre imię, którym cieszy się 
pan Piotr powodowało, że funkcję sołtysa sprawo-
wał przez tak wiele lat. Burmistrz Bychawy, kierow-
nictwo, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie, 
radni Rady Miejskiej w Bychawie oraz sołtysi gminy 
Bychawa kierują do pana sołtysa serdeczne podzię-
kowania i słowa uznania za pracę na rzecz sołectwa, 
poświecony czas oraz wykonywanie swoich obo-
wiązków w poczuciu odpowiedzialności za wspólne 
dobro mieszkańców.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa 
w dniu 2 października 2017 r. przeprowadzono wy-
bory uzupełniające. W wyniku wyborów, uzyskując 
25 głosów mieszkańców, sołtysem wybrany został 
jednogłośnie Wojciech Parcheta. Nowemu sołty-
sowi sołectwa Stara Wieś Pierwsza gratulujemy 
objęcia funkcji i życzymy niegasnącej energii oraz 
sukcesów w pracy na rzecz rozwoju swojej „Małej 
Ojczyzny”.

�� Harmonogram zebrań sołeckich w 2017 roku
dzień zebrania godzina miejscowość

/miejsce zebrania
30.10.2017 10.00 Stara Wieś Trzecia

- świetlica

30.10.2017 13.00 Gałęzów-Kolonia Pierwsza
- mieszkanie sołtysa

30.10.2017 16.00
Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, 
Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Trzecia,
Bychawka Trzecia-Kolonia
- Szkoła Podstawowa w Bychawce

30.10.2017 16.00 Skawinek
 - mieszkanie sołtysa

03.11.2017 10.00 Wola Duża-Kolonia
- mieszkanie sołtysa

03.11.2017 13.00 Olszowiec-Kolonia 
- mieszkanie sołtysa 

03.11.2017 13.00 Olszowiec
- Centrum Kultury Wiejskiej

03.11.2017 16.00
Romanów
- Centrum Kultury Wiejskiej
 w Olszowcu 

03.11.2017 16.00 Osowa-Kolonia
- szkoła w Osowie

06.11.2017 10.00 Kosarzew Dolny-Kolonia
- Centrum Kultury Wiejskiej

06.11.2017 10.00 Łęczyca
- mieszkanie sołtysa

06.11.2017 13.00 Osowa 
- szkoła w Osowie

06.11.2017 17.00 Osiedle nr 1, Zadębie, Grodzany 
- sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie

07.11.2017 10.00 Stara Wieś Druga 
- sala katechetyczna na plebanii

dzień zebrania godzina miejscowość
/miejsce zebrania

07.11.2017 17.00 Osiedle nr 2, Wandzin
- sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie

08.11.2017 10.00 Urszulin 
- remiza

08.11.2017 13.00 Zdrapy, Wincentówek
- Szkoła w Zdrapach

08.11.2017 16.00 Leśniczówka 
- sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie

09.11.2017 10.00 Stara Wieś Pierwsza
- remiza

09.11.2017 10.00 Wola Duża
- Centrum Kultury Wiejskiej 

09.11.2017 13.00 Gałęzów
- Centrum Kultury Wiejskiej

09.11.2017 13.00 Kowersk 
- remiza

09.11.2017 16.00
Wola Gałęzowska, Józwów
Wola Gałęzowska-Kolonia
- Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej

09.11.2017 16.00 Zaraszów-Kolonia
- remiza

13.11.2017 10.00 Gałęzów-Kolonia Druga
- remiza

13.11.2017 16.00 Zaraszów
- Szkoła Podstawowa w Zaraszowie

14.11.2017 10.00 Marysin 
- mieszkanie sołtysa

14.11.2017 16.30 Podzamcze 
- Środowiskowy Dom Samopomocy
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mieszkańcy mieszkańcy
�� Prezes OSM Bychawa 
Zofia Popławska 
– Zasłużona 
dla Krajowego 
Stowarzyszenia Ruch 
Spółdzielców

18 października w Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się 
Gala Spółdzielców 2017, której organizatorem było 
Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu go-
spodarczego, zawodowego, organizacji bizneso-
wych, organizacji pozarządowych, spółdzielcy oraz 
media – wśród nich znaleźli się przedstawiciele 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie. 
Podczas Gali prezes OSM Bychawa Zofia Popławska 
została odznaczona medalem „Zasłużony dla 
Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców”. 
Serdecznie gratulujemy!

�� 22 września 2017 roku 
Szkoła Podstawowa 
w Starej Wsi Drugiej, 
w setną rocznicę 
swojego istnienia, 
otrzymała imię 
Franciszka Lebiedy.

Trudności było wiele: organizacja nowego roku 
szkolnego wprowadzającego reformę oświatową, 
warunki lokalowe niewystarczające do przygoto-
wania imprezy w budynku i niesprzyjająca aura. 
Mimo tego, zdaniem uczestników, przedsięwzięcie 
zrealizowaliśmy zgodnie z założeniami.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w miejsco-
wym kościele, celebrowaną przez księży: Józefa 
Wróbla – Biskupa Pomocniczego Archidiecezji 
Lubelskiej i naszego rodaka Stefana Regmunta 
– Biskupa Seniora Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej. W liturgii uczestniczyli również: 
dziekan bychawski – ksiądz Andrzej Kuś, ksiądz 
Leszek Żelazny z Woli Gałęzowskiej, ksiądz Czesław 
Gołdyn z Dzierążni oraz proboszczowie pracują-
cy dawniej w naszej parafii i szkole: ksiądz Piotr 
Stańczak i ksiądz Adam Galek. Naszego proboszcza 
Tadeusza Siwkiewicza wspierał ksiądz Kazimierz 
Kuśmierz i ksiądz katecheta Krzysztof Pochwatka. 
Podczas mszy odbyło się poświęcenie sztandaru 
szkoły, w obecności pocztów sztandarowych szkół, 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi.

Po zakończonej modlitwie nastąpił przemarsz 
uczestników uroczystości do szkoły, prowadzo-
ny przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Henryczki” 
z ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. W tym 
szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas 

państwo: Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty 
oraz Anna Koper – starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty w Lublinie, Andrzej Leńczuk – przed-
stawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, 
Renata Gawron – przedstawiciel Lubelskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego, Michał Marciniak – asystent posła do 
Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, 
Robert Wójcik – wicestarosta Powiatu Lubelskiego, 
Wioletta Błaziak – dyrektor Powiatowego Centrum 
Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Lublinie, Henryk Krajewski – radny Rady Powiatu, 
Piotr Gęba – radny Rady Powiatu, Grzegorz Szacoń 
– komendant Komisariatu Policji w Bychawie, 
Ryszard Krzyszczak – dowódca Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie, Teodora Zaręba 
– wójt gminy Zakrzew, delegacja z gminy Krynice, 
do której należy rodzinna miejscowość Patrona, 
skąd przybyli do nas: Janusz Bałabuch – wójt gminy 
Krynice, Agata Baj – dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Batalionów Chłopskich w Krynicach, Maria 

Starowiejskie uroczystości

Smoląg – przewodnicząca Rady Gminy Krynice, 
Jacek Janus – radny Rady Gminy Krynice. Władze 
bychawskie reprezentowali państwo: Janusz Urban 
– burmistrz Bychawy, Magdalena Kostruba – zastęp-
ca burmistrza Bychawy, Elżbieta Dworak – skarb-
nik Gminy Bychawa, Jolanta Cajzer – sekretarz 
Gminy Bychawa oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Bychawie. Obecni byli również członkowie rodzi-
ny Patrona: Aleksander Hałas oraz Mirosław Oberda. 
Niezmiernie miło nam było gościć: prof. Mieczysławę 
Demską-Trębacz z małżonkiem i prof. Antoniego 
Krawczyka oraz absolwentów naszych szkół, 
a wśród nich: Marię Szubartowską z wnuczką, Annę 
Dybalę, Halinę Kliszcz, Alinę Krawczyk, Stanisława 
Majewskiego, Jana Szantykę, Jana Sulowskiego, 
Witolda Milanowskiego. Przybyli również dyrekto-
rzy szkół i przedszkoli, dyrektorzy i kierownicy jedno-
stek samorządowych, instytucji i organizacji z gminy 
Bychawa, nauczyciele emeryci i nauczyciele, którzy 
pracowali w naszych szkołach na czele z dyrektor 
Bogumiłą Sak i dyrektor Marią Michalską.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było prze-
kazanie sztandaru przez poczet sztandarowy Urzędu 
Miejskiego w Bychawie dyrektorowi szkoły, a następ-
nie wręczenie go pocztowi sztandarowemu uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej 
Wsi Drugiej. Potem nastąpił uroczysty moment ślu-
bowania uczniów na sztandar szkoły i pierwsze pu-
bliczne odśpiewanie hymnu (słowa G. Rakuś, muzyka 
B. Kulesza). Przedstawiciele władz państwowych i sa-
morządowych, duchowieństwa, rodziny Patrona, ab-
solwentów, społeczności lokalnej i szkolnej, emery-
towani dyrektorzy szkoły, wbili w drzewiec sztanda-
ru symboliczne, pamiątkowe gwoździe. Ostatniego 
gwoździa przybiła dyrektor Marta Żyśko. Następnie 
dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamięt-
niającej nadanie imienia Franciszka Lebiedy Szkole 
Podstawowej w Starej Wsi Drugiej w setną roczni-
cę jej powstania. Poświęcił ją ksiądz biskup Stefan 

Regmunt, a odsłoniły: Teresa Misiuk – LKO, Eugenia 
Sowa – emerytowana nauczycielka i Grażyna Rakuś 
– przedstawicielka Rady Pedagogicznej. Po czę-
ści oficjalnej uczniowie zaprezentowali okoliczno-
ściowy program artystyczny przygotowany przez: 
R. Wawrzyńczyk-Smerdel, E. Baran, M. Korpysę, 
wzbogacony tańcami, których uczyły: B. Kulesza 
(polonez), M. Kotarska-Sędłak i K. Dalmata (zumba). 
Konferansjerkami były: E. Baran i K. Dalmata.

Nadszedł moment, w którym głos zabrali goście. 
Z gratulacjami, wyrazami uznania i życzeniami zwró-
cili się do nas przedstawiciele władz, instytucji, ab-
solwentów, składając na ręce dyrektora pamiątkowe 
dyplomy, listy, medale i upominki. Wszyscy obecni 
mieli możliwość obejrzenia wystaw obrazów i re-
produkcji obrazów Patrona, pamiątek z zesłania oraz 
zdjęć z różnych okresów życia Franciszka Lebiedy. 
Przygotowaliśmy również ekspozycję fotografii 
z przeszłości starowiejskich szkół i dokumentów po-
twierdzających funkcjonowanie placówki od 1 wrze-
śnia 1917 roku. Na zakończenie odbył się uroczysty 
obiad i występ zespołu Inpero.

Czas wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji uroczystości. Dziękujemy:
�» burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi i Radzie 

Miejskiej w Bychawie na czele z przewodniczącym 
Grzegorzem Szaconiem za ufundowanie sztandaru 
i sfinansowanie naszej publikacji pt. „Ocalić od zapo-
mnienia”. Dziękujemy za bardzo potrzebny uczniom 
i nauczycielom prezent – tablicę interaktywną;
�» za wydanie naszej publikacji i pomoc niedoświadczo-

nym autorkom – wydawcy Andrzejowi Szczerbickiemu;
�» autorom wspomnień z przeszłości szkół: A. Krawczyk, 

M. Zawiślak, B. Sak, J. Łukasik-Tworek, G. Frant, 
K. Frant (Rakuś), E. Sochackiej, uczennicy K. Tworek, 
H. Nyce, J. Szantyce, J. Tworkowi, M. Sakowi, a szcze-
gólnie prof. A. Krawczykowi i B. Mrozowi – za ubarwie-
nie monotonnego ciągu, faktów, liczb, nazwisk i wyda-
rzeń swoimi osobistymi relacjami i refleksjami;
�» Radzie Rodziców za ufundowanie Patronowi nowego 

nagrobka na cmentarzu w Dzierążni;
�» prof. Antoniemu Krawczykowi za niezłomną wiarę 

w prawość osoby Patrona i utwierdzanie nas w tym 
przekonaniu;
�» naszemu proboszczowi i księdzu Kazimierzowi 

Kuśmierzowi za wsparcie materialne i duchowe, a księ-
żom, biskupom i kapłanom za modlitwę i obecność 
wśród nas w tak ważnym momencie;
�» przedstawicielom rodziny Franciszka Lebiedy za prze-

kazanie obrazu, pamiątek oraz informacji dotyczących 
życia Patrona, a także wójtowi gminy Krynice za kopię 
obrazu namalowanego przez Franciszka Lebiedę;
�» Mirosławowi Teresze za ofiarowanie szkole obrazów 

autorstwa Franciszka Lebiedy oraz Joannie Atras za 
wypożyczenie obrazów;

�» orkiestrze dętej „Henryczki” z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
w Bychawie na ręce kapelmistrza Dariusza 
Lewandowskiego;
�» fotografowi Mariuszowi Kimakowi za wykonanie zdjęć 

upamiętniających uroczystość;
�» naszym absolwentom: Marysi Kudła za udział w części 

artystycznej oraz Rafałowi Rozwałce za występ z ze-
społem Inpero;
�» wszystkim instytucjom i osobom prywatnym za po-

moc w organizacji naszej uroczystości;
�» naszym strażakom za okazaną pomoc;
�» pocztom sztandarowym za obecność;
�» darczyńcom za przekazane upominki;
�» niezawodnym rodzicom, dzieciom, nauczycielom i pra-

cownikom szkoły, za przygotowanie uroczystości.
Szczególne podziękowania kierujemy do na-

szych sponsorów, do których należą: „Madrat” 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Władysław 
i Marcin Dąbscy Stara Wieś Pierwsza 62A; Car Gaz 
S. C. Magdalena Grodzińska-Mazurek, Sławomir 
Mazurek ul. Sienkiewicza 12 Bychawa; Bank PKOBP 
Oddział w Bychawie; Wytwarzanie Wyrobów 
Gumowych Rakuś Zbigniew Stara Wieś Pierwsza 80; 
P.W. „Mar-Jola” Mariola Widerlik ul. Piłsudskiego 
7-15, Bychawa; Wytwarzanie Artykułów z Gumy 
Edward Rachwał Stara Wieś Druga 24; F.U.H. „AXEL” 
Anna i Artur Chrzanowscy Stara Wieś Pierwsza 68; 
„Mega” S.C. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Edward Skrzypek i Janina Skrzypek; Piekarnia 
„Emark” S.C. Grażyna i Marek Juryccy Stara Wieś 
Pierwsza 68; ksiądz proboszcz Tadeusz Siwkiewicz; 
ksiądz Adam Galek; Iwona Pietrzak Kwiaciarnia 
Bychawa; Sklep „Bazarek” ul. Armii Krajowej 1 
Bychawa; „PRO-AGRO” Jan Rząd S.J. Gałęzów 160; 
Henryk Krajewski; Bogdan Tylus; Sklep Spożywczo-
Przemysłowy Tomasz Rozwałka Stara Wieś Pierwsza; 
Renata i Krzysztof Skoczylasowie; Henryka i Edward 
Taubowie; Małgorzata Pawełczak sołtys Starej Wsi 
Drugiej; Lenart Wiesław Hurtownia Elektryczna 
ul. Piłsudskiego 41 a, Bychawa; Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie; Kazimierz 
Żyśko; Szymon Sędłak; Jan Tworek; P.W. „ADACHIP” 
Dorota Dyś Punkt Sprzedaży ul. Lubelska 9, Bychawa; 
Rejonowy Bank Spółdzielczy ul. Piłsudskiego 37, 
Bychawa; Mariusz Kimak FOTO-LIDER Świdnik; 
Paweł Augustynowicz „TERMAL” ul. Piłsudskiego 33 
Bychawa; Sklep Familijny Dariusz Kurek Stara Wieś 
Druga 59A; Magdalena i Marcin Babulowie; Wiesław 
Ląd; Wulkanizacja Dudka Stara Wieś Pierwsza; PHU 
Zbigniew Tylus, Bychawa; GS Samopomoc Chłopska 
w Bychawie.

Marta Żyśko, Grażyna Rakuś

�� Słowo od burmistrza 
Uroczystość nadania imienia 
Franciszka Lebiedy Szkole 
Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej była pięknym 
ukoronowaniem imponującej, 
bo już stuletniej historii 
funkcjonowania tej wspaniałej 
placówki. 

Szkoła ta jest dziełem pokoleń ludzi z nią związa-
nych, którzy przez lata tworzyli i nadal tworzą jej 
tożsamość. Swoistym dokończeniem procesu budo-
wania tej tożsamości jest akt nadania imienia patro-
na godnego naśladowania. Niezmiernie cieszy fakt, 

że już kolejna placówka w naszej gminie otrzymała 
patrona lokalnego – Franciszka Lebiedę – człowie-
ka obdarzonego licznymi talentami, który był darem 
dla tej społeczności. Chciałbym życzyć Państwu aby 
jego czyny były zawsze żywe w waszej pamięci, aby-
ście byli spadkobiercami jego owocnej działalności.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy 
wzięli udział w organizacji tego wspaniałego wyda-
rzenia. Jestem wdzięczny za ogrom pracy, którą wy-
konaliście dla swojej lokalnej społeczności oraz dla 
całej naszej bychawskiej małej ojczyzny. Wszystkim 
pracownikom szkoły życzę dalszych sukcesów, aby-
ście podążając u boku patrona dalej kroczyli drogą 
twórczej aktywności edukacyjnej i wychowawczej.

Janusz Urban, burmistrz Bychawy

Szczere wyrazy współczucia
RODZINIE zmarłego 

StaNISława MISZcZaka
wieloletniego dyrektora 

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

Miejskiej w Bychawie oraz sołtysi

Szczere wyrazy współczucia
Marcie Żyśko

dyrektorowi Szkoły Podstwowej im. Franciszka 
Lebiedy w Starej Wsi Drugiej

z powodu śmierci

TATY
składają burmistrz, kierownictwo, pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie i sołtysi gminy 

Bychawa
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mieszkańcy mieszkańcy
temat z okładki

Rozmowa z konnym kaskaderem z Bychawy
Dossier

Paweł Jachymek
miejsce i data urodzenia: Bychawa, 31.01.1992 r.

wykształcenie:
• 2011 r. – ukończenie 

liceum o profilu jeździec-
kim w ZSR CKP w Pszczelej 
Woli

• 2014 r. – ukończenie 
studiów „Turystyka 
i Rekreacja” na 
Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie 
(licencjat)

• 2015-2017 r. – studium 
„Equine Studies: psycho-
logia koni i jeździectwa 
– szkolenie trenerskie” 
w Sopocie

kariera sportowa:
• czynny zawodnik w dys-

cyplinie skoki przez prze-
szkody na zawodach 
regionalnych i ogólnopol-
skich – ważniejsze wyniki:

• 2012 r. – Mistrzostwo 
Województwa 
Lubelskiego w kat. 
Seniorów (będąc wówczas 
młodym jeźdźcem)

• 2012 r. – V miejsce na 

Halowym Pucharze Polski 
kat. Open

• 2017 r. – I miejsce na eli-
minacjach do Halowego 
Pucharu Polski w kategorii 
Open (125cm)

• oraz wiele udanych star-
tów na poziomie małej, 
średniej i dużej rundy na 
zawodach ogólnopolskich

pokazy:
• od 2010 r. udział i organi-

zacja pokazów z udziałem 
koni na obszarze całej 
Polski; m.in. udział w pię-
ciu edycjach najwięk-
szej imprezy jeździeckiej 
„Cavaliada”

• współpraca z jedynym 
w Polsce Teatrem Konnym 
„Cabriola” oraz z najwięk-
szą w Polsce grupą ka-
skaderów konnych „East 
Riders Stund Team”

film i reklama:
• listopad 2014 r. – 

„Krojanty Charge”- film 
kręcony do muzeum 
chińskiego – ewolucje 
kaskaderskie

• kwiecień 2015 r. – rekla-
ma dla TVN „SEKTOSEPT” 
– tresura konia

• lipiec-sierpień 2015 r. 
– „Wołyń” Wojciecha 
Smarzowskiego – ewolu-
cje kaskaderskie

• sierpień 2015 r. – 
„Sensacje XX wie-
ku” Bogusława 
Wołoszańskiego 
– statysta

• maj 2017 r. – „Historia 
w ożywionych obrazach” 
– Emilia Plater – ewolucje 
kaskaderskie (Wicher jako 
koń aktorski)

• lipiec 2017 r. – „Historia 
w ożywionych obrazach” 
– Szarża pod Samosierrą 
– ewolucje kaskaderskie, 
dublowanie Mateusza 
Damięckiego

• sierpień 2017 r. – roz-
poczęcie planu zdjęcio-
wego filmu fabularnego 
„Legiony” – ewolucje 
kaskaderskie

inne osiągnięcia:
• sierpień 2014 r. – zawody trenerów, podczas trzydnio-

wej edukacyjnej imprezy jeździeckiej „Myśląc o koniu” 
w Karpaczu – I miejsce, jako reprezentant Polski w mię-
dzynarodowej ekipie (Czechy, Norwegia)

• maj 2013 r. – I miejsce indywidualnie oraz II miejsce 
drużynowo w Otwartych Kawaleryjskich Mistrzostwach 
Niemiec – Gotha

sukcesy trenerskie:
• podopieczna Anna Jachymek prowadzona w latach 

2011-2012 – cztery starty na Pucharze Polski Kucy w ka-
tegorii C (kuce do 140 cm wzrostu/przeszkody do 100 
cm) zdobywała kolejno: IV, II oraz dwukrotnie I miejsce

�� Od pewnego czasu 
wiele osób zadaje sobie 
pytanie: „Co takiego 
bychawianin Paweł 
Jachymek ma 
wspólnego z Borysem 
Szycem?” O tym 
opowiedział nam sam 
Paweł.

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – dublu-
ję Borysa Szyca w filmie „Legiony” w reżyserii 
Dariusza Gajewskiego. Pierwszy klaps – scena bi-
twy pod Rokitną była nagrywana w sierpniu tego 
roku. Borys wciela się w rolę jednego z głównych 
dowódców – Zbigniewa Dunin Wąsowicza. To 
on prowadził szarżę pod Rokitną, zwaną drugą 
Samosierrą, była ona bardzo heroiczna – ruszyli na 
okopy wroga, na Rosjan – na sześćdziesięciu trzech 
ułanów całych i na koniach wróciło tylko sześciu. 
Scenę tą kręciliśmy przez dwa tygodnie na łąkach 
pod Wólką Węgrowską, koło Siedlec. Borys jeździł 
na moim koniu – szczerze mówiąc obawiałem się 
jak sobie poradzi, jednak okazało się, że jest do-
brym jeźdźcem. Nie jest łatwo prowadzić konia 
w pełnym pędzie, w pełnym cwale, wśród wybu-
chów, okopów, kamer i wielu ludzi. Dublowałem 
go w tych bardziej złożonych scenach, wymagają-
cych większego doświadczenia w prowadzeniu ko-
nia. Nagrywaliśmy między innymi skoki przez okop, 
cięcie wrogów szablami oraz jedną z główniejszych 
scen – śmierć Dunin Wąsowicza, kiedy to ja umie-
rałem zamiast Borysa – w pełnym galopie kładłem 
się z koniem i wracałem. Trzeba było to nagrać tak, 
by było jak najbardziej realistyczne. Mój koń w tym 
filmie parokrotnie „umierał” – jednego dnia dublo-
wałem Borysa Szyca, a innego byłem już zwykłym 
ułanem, który spadał, skakał przez okop albo ciął 
szablą. Wcieliłem się także w rolę Kozaka, w scenie 
ukazującej zwiad kozacki. Kręciliśmy również scenę 
pobojowiska, kiedy mój koń biegnie sam, w siodle 
bez jeźdźca przez okop pełen poległych.
��Domyślam się, że aby uzyskać jak najwięk-
sze podobieństwo do Borysa Szyca byłeś 
poddawany charakteryzacji?

Tak. Doklejali mi już wąsy, ścieli i przemalowali wło-
sy na blond, które po zakończeniu zdjęć odmalowa-
li. Jest to bardzo fajna przygoda. Film ma być nagry-
wany do wiosny. Teraz czekamy na dalsze informa-
cje. Plotki głoszą, że kolejne sceny będą być może 
realizowane w listopadzie, lutym.
��Jak to się stało, że pojawiłeś się na planie 
zdjęciowym tego filmu?

Znajomy kaskader konny Włodzimierz Kołakowski 
zbierał ekipę, po tym jak dostał zlecenie od Marka 
Sołka. Polegało ono na stworzeniu grupy kaskade-
rów konnych. W sumie zwerbował ich piętnastu 
i czterdzieści pięć koni rekonstrukcyjnych.
��Wspomniałeś o koniach rekonstrukcyjnych, 
czym one się wyróżniają, charakteryzują?

Taki koń musi być specjalnie do tego przyuczony. 
W filmie mamy do czynienia z inną użytkowością 
konia – musi mieć odpowiednią psychikę, odwagę. 
Powinien być przyzwyczajony między innymi do 
wybuchów, czy jazdy w szeregach, w specjalnych 
szykach – jak to było kiedyś w wojsku, kawalerii.
��Jakie były początki Twojej przygody 
z końmi?

Moja przygoda z końmi rozpoczęła się w sumie tak 
sama z siebie. Tata hodował konie. Najpierw zaczą-
łem jeździć. Od ósmego roku życia startowałem na 
zawodach konnych, jest to moja jeździecka dzie-
dzina matka. Jednak pociągało mnie coś innego. 
Postanowiłem robić różnorodne pokazy konne – 
byłem samoukiem, trochę podpatrywałem. Dzięki 
temu, że doszedłem do pewnego poziomu zaczęły 
pojawiać się zaproszenia na różne pokazy, eventy. 
Kilkakrotnie uczestniczyłem w Cavaliadzie – pod-
czas tej największej w Polsce imprezy jeździeckiej, 
swoim pokazem zabawiałem parotysięczną pu-
bliczność. Biorąc udział w tego typu imprezach po-
znaje się różne osoby – nawiązałem kontakty z oso-
bami ze świata filmowego, kaskaderskiego. Przed 
„Legionami” miałem kilka innych przygód z filmami 
– czy to na „Wołyniu”, czy podczas tworzenia cyklu 
edukacyjnego „Historia w ożywionych obrazach” 
w reżyserii Marka Brodzkiego, którego celem jest 
nagranie sceny ukazanej na znanym, polskim obra-
zie – na przykład autorstwa Matejki. Są one fabu-
laryzowane, mamy do czynienia z akcją, która koń-
czy się układem z płótna. W maju miałem okazję 

nagrywać obraz ukazujący Emilię Plater, która jeździ-
ła na moim Wichrze, a ja wcielałem się tam w rolę 
Kozaka. Pod koniec lipca nagrywaliśmy obraz „Szarża 
pod Samosierrą”. Tam głównodowodzącego grał 
Mateusz Damięcki, którego również dublowałem.
��Można powiedzieć, że konie są twoją pasją 
i sposobem na życie?

Można powiedzieć, że są więcej niż pasją – jest to po 
prostu kawałek mnie.
��Specjalizujesz się w jakiejś konkretnej 
dziedzinie?

Specjalizuję się w pracy z młodymi końmi. Układaniem 
młodych koni do pracy pod siodłem, trenowaniem 
i końmi problematycznymi lub trudnymi. Dobrze się 
czuję w tzw. „grzebaniu” w końskiej psychice, w roz-
wiązywaniu problemów.
��Jakimi osiągnięciami możesz się poszczycić 
w tym momencie?

Jestem parokrotnym mistrzem województwa lubel-
skiego. Teraz startuje na zawodach ogólnopolskich 
klasy średniej rundy – udaje mi się zajmować wyso-
kie miejsca. Posiadam jednego konia skoczka, spor-
towca. Raz do roku w Polsce organizowane są zawody 
trenerów – jest to duża impreza edukacyjna. Wziąłem 
w niej udział. Byłem w trójce trenerów, którzy dostali 
trzy młode, totalnie surowe konie. Mieliśmy dwu i pół 
letnie ogierki, które do tej pory chodziły na łąkach 
i nie miały styczności z ludźmi. Pracowaliśmy z nimi 
po półtorej godzinny dziennie. Po trzech dniach na 
torze przeszkód prezentowaliśmy osiągnięte efek-
ty. Udało mi się jeździć na tym ogierku oraz przejść 
cały tor przeszkód. Reprezentując Polskę, rywalizu-
jąc między innymi z Norweżką i Czechem, wygrałem. 
Trzy lata temu było to dla mnie fajne doświadczenie, 
przygoda. Natomiast ze strony pokazowej chyba ten 
właśnie film – „Legiony” – jest moim największym do-
tychczasowym osiągnięciem. 

��Ile czasu trzeba poświęcić żeby osiągać takie 
wyniki jak Ty?

Całe życie. Jak się już w to wejdzie, to pojawia się po-
trzeba aby poświecić temu całe życie. Nie ma przelicz-
nika na godziny i ilość spędzonego czasu. Ważne jest 
odpowiednie podejście, odpowiednia intuicja, odpo-
wiednia psychika człowieka. Ja dochodziłem do tego 
całe życie. 
��Odpowiednia psychika, czyli?

W pracy z końmi potrzebny jest spokój i stanowczość 
oraz konsekwencja i panowanie nad własnymi emo-
cjami – to jest bardzo ważne.
��Czyli emocjonalni trenerzy nie mają szans?

Każdy ma szanse, ale myślę, że mniejsze – na począt-
ku mają trudniej. Konie się porozumiewają, jak każde 
zwierzę, mają swój język – język gestów, niewerbalny 
i trzeba się z nimi tym językiem porozumiewać. Dużo 
zależy od naszego podejścia, naszej energii, naszego 
układu ciała – w którym momencie przycisnąć konia, 
a w którym odpuścić.
��Do koni podchodzisz praktycznie, czy pró-
bujesz również praktykę uzupełniać wiedzą 
teoretyczną?

Cały czas próbuje się posiłkować wiedzą, bo wiedza 
jest niezdobyta. Całe życie jestem z końmi, ale na 
każdym kroku czegoś nowego się dowiaduję. Tu nie 
ma jakby granicy wiedzy i doświadczenia. Jeszcze jest 
wiele do zdobycia. Staram się także podglądać najlep-
szych trenerów i wytyczać własną ścieżkę.
��Nie masz czasami takiego poczucia, że za 
dużo czasu poświęcasz koniom? Nie traci na 
tym twoje życie osobiste?

Już nie. Moja partnerka też jest mocno związana 
z końmi, tym bardziej się uzupełniamy. Jako młody 
chłopak szukałam różnych dróg, starałem się od tego 
uciec. Cztery lata nie występowałem na zawodach, 
zacząłem zajmować się czymś innym, ale to po prostu 
wraca jak bumerang. Jakoś tak w to wsiąkłem, to po 
prostu we mnie jest, od tego nie da się uciec. I po pro-
stu któregoś pięknego dnia, jakiś czas temu, powie-
działem sobie, że po prostu jestem skazany na konie 
– w dobrym znaczeniu tego słowa – i po prostu w tym 
tkwię. Wiem, że może być raz lepiej, raz gorzej, ale 
mam nadzieję, że tkwiąc przy jednym uda się kiedyś 
do czegoś dojść. 
��A co takiego sprawia ci największą przyjem-
ność w pracy z końmi?

Zadowoleni klienci (śmiech ;). Jak dostaję jakiegoś su-
rowego konika, który nie pozwala się dotykać, a po 
miesiącu pracy nad nim spokojnie oddaję właścicie-
lom, którzy mogą mu wyczyścić kopyta, pogłaskać, 
czy spokojnie na nim pojeździć. Odbierając telefon 
z podziękowaniami wiem, że to jest najlepsza nagro-
da. Pieniądze są drugorzędne. Najwięcej przyjemno-
ści daje takie dobre słowo. 

��Wspominałeś o Wichrze. To jest Twój ulubio-
ny koń?

To jest mój ulubiony koń, z którym robię pokazy, czy 
biorę udział w filmach. Jest on bardzo odważnym 
i czułym koniem. Pochodzi z hodowli mojego taty. Ma 
13 lat, także tyle czasu się znamy. Ja go zajeżdżałem, 
razem szliśmy w kierunku sportu i to na nim zaczą-
łem szukać tych innych rozwiązań, zacząłem szkolić 
go w innym kierunku. 
��A dlaczego właśnie to on stał się tym 
ulubionym?

Nie wiem. Nie był jakiś wyjątkowy, ale to z nim zaczą-
łem próbować innych rzeczy – tresury, nauczyłem go 
kłaść się, siadać na zawołanie, stawać dęba, machać 
nogami, czy pokonywać barierę odwagi – na przykład 
zamykać go w pudełku w pozycji leżącej. Jest to za-
przeczeniem natury, bo konie są klaustrofobikami – 
dawniej żyły na stepach, na dużych przestrzeniach 

dokończenie na następnej stronie >>>
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paweł jachymek na koniu Wichrze

jako Zbigniew 
dunin Wąsowicz 
podczas kręcenia 
„legionów”
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historia
redaguje
BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE

mieszkańcy

kontynuacja z poprzedniego numeru

Wszystko zaczęło się we wrześniu 
1939 roku
�� To tu, właśnie na 
Pomorzu i w Prusach 
Wschodnich, gdzie 
walkę toczyły oddziały 
I Okręgu Wojskowego, 
podlegającego 
naczelnemu dowódcy 
Marszałkowi Rydzowi-
Śmigłemu, niemiecki 
agresor organizował 
pierwsze obozy 
pracy przymusowej. 
Rolnictwo niemieckie 
tych terenów dawało 
niskie przychody 
z braku m.in. siły 
roboczej. Zapadła więc 
decyzja: wykorzystać 
jeńców wojennych 
oraz przesiedlić część 
ludności z okupowanych 
terenów do umacniania 
potęgi III Rzeszy.

Bo „Dutschland, Deutschland uber alles!” (Niemcy, 
Niemcy ponad wszystko!) – krzyczały szeregi mło-
dych nazistów z Hitlerjugend wpatrzonych w Adolfa 
Hitlera, fanatycznie przekonanych o wyższości swo-
jej rasy i narodowości. „Drang nach Osten” (Parcie 
na Wschód) – te słowa miały być wskazówką w re-
alizacji programu skrajnie nacjonalistycznej NSDAP 
i prawa do podporządkowania innych narodów so-
bie. Pierwszym łupem stała się RP, kraj, który 20 lat 
temu po ponad 120-letniej niewoli/zaborach i wy-
biciu się na niepodległość ambitnie budował swoją 
przyszłość.

„Ach, czemuś smutny, zadumany / jakie masz my-
śli i jakie plany

(…)
Ach,  kiedy  skończy  się  niedola  /  i  uwolni  mnie 

z więzów niewola”
- zapisał w swojej prostej „Dumce” Czesław Baran. 

Jak wielu jeńców po klęsce wrześniowej przeszedł 

kolejne etapy struktury obozów, począwszy od przej-
ściowego dulagu, gdzie segregowano i kwalifikowa-
no jeńców pod względem zdolności do pracy fizycz-
nej; rannych, ciężko chorych, inwalidów i wszystkich 
nieprzydatnych do niej, często bez zwłoki, zabijano, 
niektórych przejmowało Gestapo. Transport jeńców, 
czasem z odległych miejsc, w warunkach strasznej 
ciasnoty, bez dostępu powietrza, bez pożywienia 
i wody, bywał dla wielu selekcją naturalną. A dodaj-
my, że ofiarami były też rodziny z dziećmi. Z Polski 
wywieziono do pracy przymusowej co najmniej 
10 tys. osób już w czasie kampanii wrześniowej. 
W tej liczbie oprócz jeńców byli też schwytani w ła-
pankach ulicznych, albo cywile kierowani przez biu-
ra pracy (Arbeitsamt) do robót, głównie w rolnictwie 
na terenach włączonych do Rzeszy. Gdy wywózki 
się nasiliły, osiągnęły liczbę 60 tys. samych cywilów. 
Przymus zgłoszenia się obowiązywał w strefie oku-
pacji niemieckiej, ale już od kwietnia 1940 r. obowią-
zek ten nałożono na wszystkich od 15-go do 25-go 
roku życia także w Generalnej Guberni. Cytuję: „W 
maju 1940 roku robotnicy cudzoziemscy w niemiec-
kich obozach pracy pochodzili głównie z Polski, ogó-
łem to 1,2 mln, w tej liczbie mieścili się i jeńcy wo-
jenni, też niemal wyłącznie polscy” (za: Holzer Jerzy, 
str. 238). Jeszcze jesienią 1941 r. robotnicy z Polski 
stanowili największą grupę przymusowo zatrudnio-
nych. Stan ten zmienił się po transportach jeńców ze 
Związku Radzieckiego. Największym skupiskiem ro-
botników przymusowych było Pomorze, gdzie jesz-
cze w 1944 r. (sic !) pracowało 116 330 Polaków.

Jeńców w stopniu oficerskim lub podoficerskim 
umieszczano w oflagach, szeregowych i cywilów 
w stalagach. Zgodnie z międzynarodową konwencją 
genewską z 1928 r. jeńcom wojennym przysługiwał 
inny status niż pozostałym. Początkowo zachowy-
wano choćby pozory tej umowy, ale od lata 1940 r. 
zaprzestano się do niej stosować i de facto wszyscy 
zostali skazani na niewolniczą pracę. Tylko niektórzy 
za niewielką odpłatnością. Ogólnie w latach 1942-
43-44 pozbawiono praw jenieckich i poddano róż-
nym formom represji i reżimowi pracy przymusowej 
350 tys. polskich żołnierzy (za: Lietz Zygmunt).

„Dziś wykonuję te prace swoje / a nademną wach-
man stoi

Styrane niewolą me ręce / a serce i duszę polecam 
Najświętszej Panience”

- zapisał w „Dumce” Czesław Baran, jako więzień 
– robotnik przymusowy – w stalagu 2B Hammerstein 
w Czarnem k/Szczecinka, skąd po pewnym czasie 
przeniesiony został z kilkudziesięcioma innymi robot-
nikami do obozu pracy Ardbeitskommando w mająt-
ku rolnym. Tęskniąc za bliskimi i domem, i martwiąc 
się, jak sobie radzą pod jego nieobecność, nadzieję 
na powrót pokładał w Bogu i Maryi, modląc się także 
przez siebie ułożonymi słowami:

„Matko Niebiańska otocz mnie opieką swą
Przed niebezpieczeństwem i chwilą złą”
(Informacja z przypisu do pracy magisterskiej 

Joanny Włodarczyk, UMCS, Lublin 2005; autorka jest 
wnuczką Cz. Barana).

�� XII Pokaz Koni w Bychawie

Za nami już XII Pokaz Koni, 
którego organizatorem było 
Bychawskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Koni. Wydarzenie 
miało miejsce 10 września 2017 
roku na Stadionie Miejskim 
w Bychawie.

Jak co roku nasze pokazy przyciągnęły wielu miłośni-
ków tych pięknych zwierząt. Było też wiele nowych, 
wzbogacających program atrakcji. Tradycyjnie roz-
poczęliśmy prezentacją wszystkich koni – będących 
jednymi z głównych bohaterów. Kolejnym punktem 
wydarzenia był pokaz bryczek i konkurs zręczno-
ści powożenia zaprzęgami. „Powożenie jest sztuką” 
– udowodnił to Tomasz Gołaś z klaczami Wanessą 
i Batalią otrzymując pierwsze miejsce w konkursie 
zaprzęgów.

Potem odbyła się VII Ścieżka Bychawska z elemen-
tami jazdy sprawnościowej na czas. Jest to konku-
rencja wymagająca znakomitej współpracy jeźdź-
ca i konia przy pokonywaniu przeszkód np. kłód le-
żących na ziemi, czy wykonywaniu slalomu między 
tyczkami bądź przeprowadzaniu różnorodnych za-
dań zręcznościowych, na przykład zbieraniu piłe-
czek czy chorągiewek – oczywiście wszystko na czas. 
Zwycięzcą VII Ścieżki Bychawskiej została Agnieszka 
Bącik na małopolskiej klaczy Paranoja. Wyrazy uzna-
nia należą się również najmłodszym uczestnikom VII 
Ścieżki Bychawskiej, którzy podczas tej niełatwej 
konkurencji z wdziękiem prezentowali swoje koniki. 
Najlepiej zaprezentowanym koniem została hucul-
ska klacz Wiedźminka będąca własnością Moniki Lis, 
która otrzymała pierwsze miejsce w pokazie hodow-
lanym. Niezmiernie cieszy nas takie zainteresowanie 
końmi – daje ono nadzieję na przyszłość. Taka posta-
wa kształtuje charakter i miłość do zwierząt.

Wspaniałą sprawność zaprezentowała także 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Bychawy oraz ra-
townicy medyczni. W symulowanym wypadku sa-
mochodowym zaprezentowane zostało uwalnianie 

osoby poszkodowanej, która zaklinowała się 
w uszkodzonym pojeździe – wykorzystano nowocze-
sny sprzęt. Pokazy uświadomiły publiczności trudy 
związane z wykonywaniem tychże zawodów.

Swoją obecnością zaszczycił nas również Oddział 
Ułanów – Grupa Rekonstrukcji Historycznych 
im. Pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego – piętna-
stu wspaniałych chłopaków, którzy swoim pokazem 
musztry piechoty, oddziału kawalerii konnej oraz 
jednostki zmotoryzowanej na motorach i samocho-
dzie wojskowym zachwycili publiczność. Wszyscy 
wystąpili w oryginalnych mundurach, skrzypiącej 
skórze rzędu jeździeckiego na koniach. Ich stroje 
i barwy nawiązują do 24. pułku Ułanów z Kraśnika. 
Członkowie grupy pochodzą m.in. z Majdanu-
Obleszcze, Rudnika i Kraśnika. Smaku ich występowi 
dodał popis wokalny – przy akompaniamencie akor-
deonu odśpiewali stare, polskie pieśni wojskowe. 
Jeszcze nam w uszach brzmią nutki „Hej, hej Ułani”, 
„Jak to na wojence ładnie…” i innych. Mamy nadzie-
ję, że jeszcze nie raz ich zobaczymy na naszych kolej-
nych pokazach. Zapraszamy za rok!

XII Pokaz Koni został objęty Patronatem 
Honorowym Burmistrza Bychawy.

Monika Polska / sekretarz BSPK

 
PODZIĘKOWANIE 

 

 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom 

XII Pokazu Koni i Kuców w Bychawie 
 

Starostwu Powiatowemu w Lublinie 
Burmistrzowi Miasta Bychawa 

Lubelskiemu Związkowi Hodowców Koni 
Bank Spółdzielczy w Bychawie 

Bychawskiemu Centrum Kultury 
„PRO-AGRO” – Jan Rząd 

APTEKA – Tomasz Kołodyński 
„OSMOFROST” - Osmolice 

Katarzyna Spust 
Tomasz i Nadia Bryk 

Danuta Gryta 
Mariola Widerlik 

Justyna Kijek 
Leszek Szewczyk-Lenart 

 
 

W imieniu Stowarzyszenia BSPK 
                        
                                                                   Z poważaniem Prezes Stowarzyszenia 

                    Leszek Gumienniak 

                           LGumienniak 

 

Bychawa 2017r. 

 

i ich obroną była ucieczka. To, że mogę z nim wy-
konywać elementy z użyciem ognia lub w pełnym 
pędzie przebić kartonową ścianę jest po prostu 
efektem wytrenowania i zaufania.
��Czy udało ci się przekroczyć taką grani-
cę, której inni dotychczas nie przekroczyli 
pracując z końmi?

Chyba nie. Ogólnie robiąc to czuję wielki niedo-
syt. Wiem, że jeszcze wiele mam do zrobienia. Na 
pewno jako jedyny w Polce zamykam konia w pu-
dełku. Istnieją oczywiście światowej klasy kaska-
derzy, którzy to robią. Akurat ten element podpa-
trzyłem u mojego guru jeździeckiego, którym jest 
francuski kaskader Mario Luraschi.
��Na wielu występach udowodniłeś, że twój 
koń nie boi się niczego. Czy jest jednak coś 
czego może się przestraszyć, czego nigdy 
nie będzie w stanie wykonać?
Uważam, że taką barierą jest jedynie nasza 

wyobraźnia. Na pewno są rzeczy, których teraz 
się boi, ale myślę, że jakbym coś sobie wymy-
ślił, można by to wytrenować i zrobić tak, żeby 
się nie bał. Na pewno konia nigdy nie można za-
wieść. Wykonując elementy z ogniem wiem, że 
nie mogę sobie pozwolić na przypadkowe popa-
rzenie. Mówią, że kaskader to jest sztukmistrz, 
a nie kamikadze, że to ma wyglądać strasznie, ale 
być absolutnie bezpieczne. I właśnie o to chodzi 
w tej pracy. 
��Pracujesz aktualnie nad jakimiś nowymi, 
równie efektownymi pokazami?

Teraz właśnie mam dwa koniki, które chcę z cza-
sem przygotować do pokazów. Zawsze jakoś to do 
mnie samo przychodziło, nie da się siąść w godzi-
nę i czegoś wymyślić. To trochę jak z malarzem, 
czy rzeźbiarzem – musi po prostu mieć wenę 
i wtedy pojawi się pomysł. Także pracuję nad koń-
mi i czekam na wenę. 
��A można cię nazwać zaklinaczem koni?

Tak niektórzy ludzie mówią. Jednak ja nie uważam 
się za zaklinacza koni, bo nie ma czegoś takiego – 
w każdym razie ja tam żadnego cyrografu nie pod-
pisywałem (śmiech;). Po prostu znam konie, znam 
ich psychikę oraz posiadam plan działania.
��Masz jakiś cel do którego dążysz? 
Marzenia, które chcesz jeszcze 
zrealizować?

Tak zorganizować to życie, żebym mógł z tego żyć 
i jednocześnie spełniać pasję. To jest taki główny 
cel – żeby założyć rodzinę i żyć z tych koników. 
Mam wiele pomysłów w głowie, jednakże chcę 
najpierw robić, a później o tym mówić.
��Nie pozostaje mi nic jak życzyć spełnienia 
wszystkich tych marzeń i podziękować za 
niezmiernie interesującą rozmowę.

Rozmawiała Sylwia Paćkowska / UM 
w Bychawie

>>> dokończenie z poprzedniej strony

dokończenie na następnej stronie >>>
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historia szkoły
Głos regionalistów

nr 7 (126) 2017 Sukcesy w bieganiu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Bychawie
�� Jesień to czas, w którym 
imprezą sportową 
inaugurującą rok 
szkolny są biegi 
przełajowe.

W Szkole Podstawowej w Bychawie uczniowie, 
aby dojść do szczebla powiatowego, wystartowa-
li w Mistrzostwach Szkoły w biegach przełajowych, 
następnie rywalizowali w zawodach gminnych 
z uczniami z Woli Gałęzowskiej i Bychawki, aby ko-
lejno dojść do możliwości udziału w Powiatowych 
Igrzyskach Dzieci i Młodzieży w sztafetowych bie-
gach przełajowych.

W chłodny poranek 5 października br. zebrali-
śmy się na bychawskim stadionie, aby przystąpić 
do rywalizacji w biegach sztafetowych. W poszcze-
gólnych kategoriach, zarówno wśród dziewcząt 
jak i chłopców, chęć udziału w zawodach zgłosiło 
12 drużyn dziewcząt i 13 drużyn chłopców. Naszą 
szkołę reprezentowały 4 drużyny. Najlepiej wypa-
dły w imprezie biegowej dziewczęta z Gimnazjum 
i kl. VII w składzie: Oliwia Korba II B, Julia Pietrzak 
III A, Wiktoria Sprawka II A, Karina Kowalczyk VII A, 
Gabriela Dziurda VII C, Kamila Ziętek VII A, rezer-
wowa Antonina Mączka III A oraz chłopcy kl. IV-VI 
w składzie: Maciej Krawczyk V B, Olaf Prącik V C, 
Kacper Karmiński VI A, Karol Zarzeczny VI A, Kacper 
Daśko V B, Tomasz Nawrocki IV B, rezerwa Wojciech 

Krajewski V B i Jakub Kalicki V A. Obie sztafety zajęły 
II miejsca, zdobywając tym samym awans do zawo-
dów na szczeblu rejonu. Dziewczęta z kl. IV-VI osta-
tecznie zajęły IV miejsce, a chłopcy z kl. VII z oddzia-
łami gimnazjalnymi ukończyli zawody na VIII pozycji.

Zanim pojechaliśmy na zawody rejonowe, wcze-
śniej dwie grupy uczniów pod opieką Elżbiety Głąb 
udały się na VII Powiatowe Biegi Uliczne, które od-
bywały się w Bełżycach w niedzielę 8 październi-
ka br. Na wyżej wymienionej imprezie sportowej 
wspaniale spisały się nasze dziewczęta – w sztafe-
cie 5x600m zajęły I miejsce. Za swój trud i wysiłek 
otrzymały medale i torby sportowe. Dziewczęta wy-
stąpiły w składzie: Oliwia Korba II B, Julia Pietrzak 
III A, Karina Kowalczyk VII A, Gabriela Dziurda VII C, 
Wiktoria Sprawka II A, rezerwowa Kamila Ziętek 
VII A. Nasze uczennice pokonały aż dziewięć sztafet. 
Chłopcom niewiele zabrakło do miejsca na podium, 

przybiegli na linię mety czwarci. Wszyscy uczestnicy 
VII Biegów Ulicznych otrzymali pamiątkowe koszulki. 
Organizatorzy zadbali o posiłek, gorącą herbatę. Do 
domu wróciliśmy w dobrych humorach, z wyczeka-
nym sukcesem i aktywnie spędzoną niedzielą.

Miejscem do którego udaliśmy się 12 października 
br. na kolejne zawody była Biszcza, urokliwe miejsce 
do biegania w okolicach Biłgoraja. W Rejonowych 
Igrzyskach Dzieci i Młodzieży szkołę reprezentowały 
dwie sztafety: dziewczęta kl. z oddziałami gimnazjal-
nymi i kl. VII, oraz chłopcy kl. IV-VI. Po zaciętej rywa-
lizacji dziewczęta zajęły IV miejsce na osiem startu-
jących sztafet, chłopcy uplasowali się na VI miejscu.

Gratulujemy sukcesów, a naszych uczniów nie-
ustająco zachęcamy do biegania!

Nauczyciele wychowania fizycznego

��W gościnie u Żeromskiego i Sienkiewicza…
Dnia 3 października br. grupa 
uczniów z klas starszych ze 
Szkoły Podstawowej im. Kajetana 
Koźmiana z Bychawki wyjechała 
w Góry Świętokrzyskie, na lekcje 
języka polskiego.

A oto nasza relacja…
Wycieczka trwała jeden dzień. Najpierw pojecha-

liśmy do Muzeum Stefana Żeromskiego w Ciekotach. 
Tam uczestniczyliśmy w grze terenowej, poznając 
świat Stefka. Podzieleni na grupy wykonywaliśmy 
ciekawe zadania. Między innymi: strzelaliśmy z pro-
cy, uczestniczyliśmy w lekcji języka rosyjskiego, po-
znaliśmy imię ukochanej Stefana Żeromskiego z lat 
młodości (była nią Ludwika), szukaliśmy tajemnicze 
„guziki”. Dzięki tej zabawie dowiedzieliśmy się jak 
żył, czym się zajmował pisarz w dzieciństwie i młodo-
ści. Obejrzeliśmy ciekawą prezentację, a właściwie 

film zrealizowany przez szóstoklasistów pobliskiej 
szkoły, a później zwiedzaliśmy dwór. Stefan Żeromski 
spędził tu młode lata swojego życia. Znajduje się tam 
wiele pamiątek rodzinnych: portretów, zdjęć, domo-
wych mebli i sprzętów z tamtych czasów.

Następnie wybraliśmy się do Zagnańska, gdzie ro-
śnie „Dąb Bartek”. Zachwyciliśmy się jego wielkością. 
Jest ogromny! To wiekowe drzewo uległo dwukrot-
nemu spaleniu, było wielokrotnie łatane, a obecnie 
jest podtrzymywane wieloma podporami.

Potem pojechaliśmy Muzeum Henryka 
Sienkiewicza, które znajduje się w Oblęgorku. 
Zwiedzaliśmy pałacyk pisarza, traktowany przez 
niego jako miejsce wypoczynku i pracy. Najchętniej 
przebywał tu latem. To właśnie tu, w Oblęgorku na-
pisał „W pustyni i w puszczy” oraz wiele innych ksią-
żek. Ekspozycja muzeum, to wierne odtworzenie 
wnętrz pałacyku z czasów, kiedy mieszkał w nim pi-
sarz (1902-1914). Zobaczyć tu można gabinet, salon, 
jadalnię i sypialnię pisarza. Wyposażenie stanowią 

oryginalne meble, obrazy, rzeźby, tkaniny i część 
księgozbioru Sienkiewicza.

Dużym zaskoczeniem było dla nas istniejące 
w muzeum tajne przejście w szafie. Poczuliśmy się 
jak w fantastycznej powieści, gdzie przechodzi się 
przez coś i… I znajduje się w innym pomieszczeniu, 
które też zrobiło na nas ogromne wrażenie. Były tam 
pamiątki z licznych podróży pana Sienkiewicza oraz 
jego osobiste rzeczy, które towarzyszyły mu w tych 
wyprawach, np. kufer z inicjałami pisarza.

Wycieczka bardzo nam się podobała. Było cie-
kawie, a autorzy naszych lektur stali się nam bar-
dziej znani. Uważamy, że warto organizować taaakie 
lekcje!

Patryk Pawelec, Dawid Sobkowicz, Oliwia Sopoćko 
– uczniowie kl. IV, uczestnicy wycieczki

opr. Anna Bartnik – opiekunka i organizatorka 
wycieczki

W kontekście religijności pana Czesława dodaj-
my, że w obozach zakazywano jakichkolwiek prak-
tyk religijnych, symboliki patriotycznej, śpiewania 
pieśni czy piosenek, nawet posługiwanie się języ-
kiem ojczystym raziło uszy Niemców. W przekona-
niu o wyższości cywilizacyjnej i kulturowej swojego 
narodu Niemcy fanatycznie strzegli czystości swo-
jej rasy, za gorszych rasowo i podludzi uważając: 
Izraelitów i Rosjan, za nimi Polaków i Chorwatów – 
co miało też wpływ na zróżnicowany stosunek do 
robotników; ci z Europy zachodniej oraz sojuszni-
czy Włosi – niektórzy z nich dobrowolnie pracowali 
za odpłatnością – byli traktowani inaczej. Kiedy po 
roku 1941 obozy zapełniły się Rosjanami, a wśród 
nich znalazło się wiele młodych kobiet, pojawił 
się problem kontaktów intymnych i seksualności. 
Głęboko zakorzenione i szowinistyczne przekona-
nie o wyższości i czystości własnej rasy sprawiało, 
że zaostrzono rygorystycznie zakaz wszelkich ta-
kich zbliżeń, pod groźbą bardzo surowych kar, ze 
śmiercią włącznie. Jednak ciąże się zdarzały, cza-
sem w wyniku gwałtu. Najcięższym przestępstwem 
było zhańbienie rasy przez kontakt intymny z kimś 
rasy „nieczystej”. Jeśli kobieta ciężarna odmawiała 
aborcji, niemowlę było dokładnie przebadane ge-
netycznie, w celu ustalenia przewagi jego genów, 
ale najczęściej, gdy pozostawało jednak przy życiu, 
ze względu na geny dobre, umieszczano je w za-
kładzie opieki, czy rzadziej u rodziny niemieckiej. 
W obu przypadkach było to równoznaczne z wy-
chowaniem przyszłego Niemca a więc z germaniza-
cją (podobny był los wielu dzieci Zamojszczyzny). 
A gdyby jednak matka nie chciała rozstać się 
z dzieckiem, skazywała je w obozie, ze względu na 
brak niezbędnych warunków do przeżycia niemow-
lęcia, na powolne umieranie.

Wracajmy do losów pana Czesława. Z korespon-
dencji do rodziny, dziś już po tylu latach tylko frag-
mentarycznie czytelnej, poznajemy w nim czło-
wieka zacnego, patriotę o ukształtowanych poglą-
dach społecznych, głęboko religijnego, kochają-
cego rodzinę. W korespondencji prosi o modlitwę 
za Ojczyznę i o „nienaruszalność polskiej religii”. 
Żonę prosi o patriotyczne wychowanie ich dzieci 
i uczenie ich historii Polski oraz, aby były dobrymi 
obywatelami.

Nie znamy szczegółów i okoliczności, dzięki któ-
rym udało się panu Czesławowi wrócić z obozu 
w połowie 1941 r. Być może była to ucieczka, bo 
takie ucieczki często zdarzały się w okresie póź-
niejszym, a może został zwolniony z powodu cho-
roby (uskarżał się na odnawiające się czyraki) lub 
był urlopowany, pod warunkiem powrotu do obo-
zu. Po powrocie stronił od ludzi i niewiele opowia-
dał. Wiadomo, że nawiązał kontakt z AK pod pseud. 
„Bacutil” (przypominamy, że to konspiracyjne 

ugrupowanie AK powstało w 1942 r., przekształ-
cone ze ZWZ). Nie przypuszczał, że już wkrótce 
wpadnie w ręce innego przeciwnika swego narodu. 
Wraz z 10-osobową grupą mieszkańców Zaraszowa 
został aresztowany przez UB 2 listopada 1944 r. 
Wszyscy aresztowani przeszli przez więzienia i prze-
słuchania – ich nazwiska zapisane są w Księdze 
Więźniów Zamku w Lublinie. Zapis przy jego nazwi-
sku mówi, że miał być transportowany do słynnego 
więzienia we Wronkach, być może z wyroku Sądu 
Wojskowego Garnizonu Lubelskiego. Rodzina zna-
lazła informację, że znajduje się na liście skazanych 
na śmierć (archiwum na Zamku), a jednak szczęśli-
wie tego wyroku nie wykonano.

Istnieje sporo niejasności, które – miejmy na-
dzieję – rozwikłają historycy Oddziału Lubelskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Źródła:
�» Zientarowski A., Obozy hitlerowskie na 
Pomorzu Zachodnim i Gdańskim, Szczecin 1989, 
materiały z konferencji naukowej;
�» Lietz Zygmunt, Obozy jenieckie w Prusach 
Wsch. 1939-1945, Wyd MON, 1982;

�» Holzer Jerzy, Europejska tragedia XX wieku. 
II wojna światowa, Rytm, Warszawa 2005;
�» Davies Norman, Boże igrzysko, Znak, 

Kraków 1991;
�»  artykuły prasowe.

Maria Dębowczyk

Drogiej pani Marii Dębowczyk – 
Człowiekowi o Wielkim Sercu – za opubli-
kowanie artykułu o naszym kochanym tacie 
Czesławie Baranie, składamy serdeczne 
podziękowania.

Z ogromnym szacunkiem 
– Dzieci z Rodzinami

>>> dokończenie z poprzedniej strony
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szkoły szkoły
�� Sportowy duch walki
W dniu 15 września 2017 
roku, na stadionie GKS Górnik 
w Łęcznej rozegrał się mecz 
eliminacji mistrzostw świata 
w piłce nożnej kobiet między 
reprezentacją Polski i Białorusi.

Na tym ważnym, międzynarodowym spotkaniu 
sportowym nie mogło zabraknąć widzów. Duża, 
bo ponad 50-osobowa grupa kibiców ze Szkoły 
Podstawowej im. K. Koźmiana w Bychawce pod 
opieką nauczycieli pojechała do Łęcznej, aby dopin-
gować naszej polskiej reprezentacji. Ten niecodzien-
ny wyjazd, jakiego jeszcze nie było w naszej szkole 
zorganizowała Beata Kot.

Początek spotkania nie był zbyt dynamiczny, ale 
akcja szybko zaczęła się rozkręcać na korzyść pol-
skiej drużyny. Po pierwszym golu zdobytym przez 
Polki, trybuny szalały, a my wykrzykiwaliśmy co 
chwila nowe zawołania wspierające zawodnicz-
ki. Po upływie kilkunastu minut od pierwszego 
gola, zaskoczone rywalki po raz drugi nie obroni-
ły swojej bramki. Reprezentantki Polski prowadziły 
w tej chwili 2:0, ciesząc tym wynikiem wiwatującą, 
w większości młodą publiczność (przyjechało wielu 
uczniów z opiekunami ze szkół województwa lubel-
skiego, chcących na żywo oglądać eliminacje). Akcja 
na boisku z minuty na minutę stawała się ciekawsza, 
bardziej dynamiczna, a zwycięstwo Polek wydawało 
się pewne.

Obserwując grę kobiet walczących o piłkę, byli-
śmy dumni z poziomu jaki reprezentował nasz ze-
spół. Uważamy, że warto było pojechać na ten 
mecz, bezpośrednio obserwować rozgrywki, pod-
dać się atmosferze panującej na trybunach, poczuć 
się polskim kibicem. Była to udana impreza sporto-
wa, niezapomniany dzień i wspaniała rozrywka dla 
wszystkich uczniów.

Oczywiście, brawa dla polskiej reprezentacji! 
Ciężkie treningi, zgrana praca zespołowa przyczyni-
ły się do sukcesu. Cieszymy się wygraną z Białorusią 
– 4:1 i życzymy dalszych sukcesów!

kibice ze Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana 
w Bychawce

Święto Szkoły w „Hubalu”
�� 29 września br. 
uczniowie klas 
pierwszych złożyli 
uroczyste ślubowanie 
na sztandar szkoły 
i w ten sposób 
oficjalnie stali się 
uczniami „Hubala”. 
Dzień ten, to również 
kolejna rocznica 
nadania naszej 
szkole imienia 
majora Henryka 
Dobrzańskiego.

Co roku najstarsze klasy przygotowują uroczystość 
upamiętniającą to podniosłe wydarzenie. Po powi-
taniu gości, w swoim przemówieniu dyrektor szko-
ły Jerzy Sprawka nawiązał do życia i działalności 
Hubala, o którym można by mówić wiele dobrego, 
ale jak powiedział B. Prus: „Są takie chwile w ży-
ciu człowieka, kiedy milczenie zastępuje najlep-
szą mowę”. Dyrektor podkreślił, że Patron to znak, 
idea, wartość, która scala, jednoczy, wyznacza 

kierunki pracy wychowawczej tak ważne w świe-
cie zanikających wartości. Następnie rozpoczęła 
się msza święta w intencji Patrona, zmarłych na-
uczycieli i uczniów szkoły, którą odprawił ks. Łukasz 
Nizio.

Delegacja młodzieży zapaliła znicze i złożyła 
kwiaty pod kamieniem upamiętniającym Patrona 
szkoły. Uczniowie w części artystycznej przybliżyli 
zebranym życiorys i zasługi majora Dobrzańskiego.

Uroczystość ta, to także okazja do spotkania się 
ludzi, którzy tworzyli historię tej szkoły, poświęcili 
swoje życie pracy z młodzieżą oraz dla dobra i roz-
woju naszej szkoły. Święto Szkoły łączy tych, którzy 
budowali tę placówkę, modernizowali ją, przez lata 

„Majorze Hubalu! my młodzi
Z nadzieją tutaj stoimy
Będziemy tu zawsze przychodzić
przysięgę legendzie złożymy” 

�� Grecka przygoda uczniów Hubala
W dniach 25-30 września br. 
uczniowie ZSZ nr 1 w Bychawie 
wraz z koordynatorem 
projektu Katarzyną Maciejczyk 
i nauczycielką języka angielskiego 
Beatą Krzysiak wzięli udział 
w kolejnym, trzecim już 
spotkaniu projektowym 
w ramach projektu „My Europe, 
My Life, My Future”, 
finansowanym ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu 
Erasmus+.

Tym razem gospodarzem spotkania pod nazwą „Co 
kraj to obyczaj”, była szkoła średnia w miejscowo-
ści Kallimasia, znajdująca się na greckiej wyspie 
Chios. Głównym założeniem tego spotkania była 
prezentacja kultury, zwyczajów i obyczajów, jakie 

są charakterystyczne dla wszystkich partnerskich 
krajów. Uczniowie pracowali w międzynarodowych 
grupach nad tworzeniem europejskiego kalenda-
rza świąt zwyczajów i obyczajów. Zadaniem każde-
go partnera było przygotowanie stoiska, na którym 

znajdowały się przywiezione przedmioty, związane 
z kulturą, tradycją i wszystkim tym, co związane z da-
nym krajem. Wystawa ta wzbudziła wielkie zainte-
resowanie wśród szkół gimnazjalnych, które zostały 
zaproszone przez greckiego partnera.

uczyli młode pokolenia i tych, którzy dziś kontynu-
ują ich pracę dbając by wartości, które były bliskie 
Patronowi szkoły nadal przekazywano młodym lu-
dziom. Karol Zalewski, były wicedyrektor szkoły, 
opowiedział zebranym jak doszło do wyboru majo-
ra Henryka Dobrzańskiego na Patrona. Wspomniał 
o historii naszego sztandaru, który ufundowała 
Rada Rodziców. Sztandar ze względu na sytuację 
polityczną w tamtym czasie został potajemnie po-
święcony w kościele przez ks. kanonika Tadeusza 
Berezę. Z czasem pojawił się na nim też orzeł w ko-
ronie. Od 29 lat w murach szkoły rozbrzmiewają 
piosenki o Hubalu, których słowa i muzykę skom-
ponował nieżyjący już nauczyciel naszej szkoły 

Marian Frączek. Piosenki te oraz „Hubalowa legen-
da” w wykonaniu młodzieży sprawiają, że niejed-
nemu z gości zakręci się ze wzruszenia łezka w oku.

Radość tego dnia dzielili z nami zaproszeni goście 
m.in. przedstawiciele wydziału Edukacji, Promocji 
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Lublinie: naczelnik wydziału Beata Janiszewska-
Brudzisz, Julita Głąb, Grzegorz Szacoń – przewod-
niczący Rady Miejskiej w Bychawie oraz dyrektorzy 
szkół, instytucji, sympatycy szkoły, absolwenci.

Uroczystość przygotowali wychowawcy klas 
IV: Joanna Mendykowska, Jolanta Szpytma oraz 
nauczyciele: Andrzej Pietrzak, Robert Skoczylas, 
Janusz Sagan oraz Anna Pikul. Uroczystości szkol-
ne to także okazja do odkrywania uzdolnień na-
szej młodzieży. Mimo, że nie ma w szkole średniej 
zajęć muzycznych, ani nauczyciela muzyki, udaje 
nam się odkryć ukryte talenty. Serdecznie dzięku-
jemy młodzieży za odwagę, zaangażowanie i po-
święcony na próby czas. Bez nich nasze święto nie 
było by tak podniosłe. W części artystycznej udział 
wzięli uczniowie: Arkadiusz Nieściur, Paweł Rokicki, 
Kacper Bartoszek, Arkadiusz Paluch, Radosław 
Tylec, Beata Znój, Joanna Tymoszuk, Kinga Rokicka, 
Karolina Mucha, Agata Staszewska, Patrycja Goś, 
Rafał Sulowski, Patryk Gustaw, Jacek Pruś, Jakub 
Sadło, Łukasz Gajor, Dominik Dorocki, Valentyn 
Zakhariuk. Wydarzenie to uwiecznili Artem 
Khmeletskyy oraz Bogdan Horchenko.

Jolanta Szpytma

Elementem, który realnie przybliżył nam grecką 
kulturę były wycieczki edukacyjne. W trakcie poby-
tu zwiedziliśmy niezwykle urokliwe miasteczka ta-
kie jak Pyrgi – miasteczko, w którym domy poma-
lowane są w charakterystyczną mozaikę, Volissos 
– gdzie urodził się Homer, średniowieczną Mestę, 
oraz Anavatos.

Mieliśmy okazję zwiedzić klasztor Nea Moni z XI 
wieku, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, muzeum mastiki, muzeum mandarynek 
i cytrusów, winiarnię, szkołę w Vollissos, która li-
czy zaledwie 28 uczniów. Zwiedziliśmy także Chios, 
stolicę wyspy o tej samej nazwie. Gościliśmy rów-
nież u burmistrza miasta, poznaliśmy grecki sys-
tem edukacji oraz problemy, z jakimi borykają się 
mieszkańcy wyspy. Poznaliśmy smaki greckiej kuch-
ni i nauczyliśmy się tradycyjnego tańca.

Przepiękne krajobrazy, słoneczna pogoda, go-
ścinność mieszkańców wyspy, którzy z sympatią 
i przyjaźnią witali nas w każdym miejscu, sprawia, 
że na długo w naszej pamięci pozostaną chwile tam 
spędzone. Obecnie przygotowujemy się do spotka-
nia w Bułgarii, którego tematem będzie muzyka.

koordynator projektu: Katarzyna Maciejczyk

�� Nauczycielom, 
w dniu ich święta…
„Najcenniejszym i najtrwalszym 
podarunkiem jaki można dać 
dziecku jest wykształcenie.”

W podzięce za trud włożony w edukację, w przed-
dzień Święta Nauczycieli, 11 października br. ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce pod czujnym okiem Beaty Kot zapre-
zentowali dla swoich nauczycieli i pracowników 
szkoły ciekawy, humorystyczny oraz jakże różno-
rodny programem artystyczny. Nie zabrakłow nim 
wierszy, piosenek, tańców, dowcipów oraz scenek 
ze szkolnej ławki, a wszystko we wspaniałej, nawią-
zującej do tego dnia scenerii. Nie zabrakło również 
chwil pełnych wzruszeń, kiedy ciepłe słowa do ze-
branych skierowała zaproszona na tę uroczystość 
Henryka Taube – wieloletni dyrektor naszej szkoły. 
Emerytowanych pracowników reprezentował rów-
nież wieloletni polonista – Andrzej Mendykowski. 
Na uroczystość przybyło wielu rodziców, a życzenia 
nauczycielom w ich imieniu złożyła przewodnicząca 
Rady Rodziców – Aneta Zielińska.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. 
K. Koźmiana w Bychawce
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szkoły szkoły
Sensacyjną informację potwierdza pani pilot i pro-
wadzi grupę do Chełmskich Podziemi Kredowych. 
Paulina – „mała reporterka” uzbrojona w aparat, 
zagląda z ciekawością w każdy ciemny kąt lochów 

ciągnących się pod ulicami miasteczka. Spacer za-
gmatwanymi labiryntami korytarzy przenosi nas 
w czasie – niepostrzeżenie znaleźliśmy się w okresie 
jurajskim ery mezozoicznej, kiedy to szkielety drob-
nych bezkręgowców zaczęły przekształcać się w ska-
ły wapienne. Po chwili widzimy jak przedsiębiorczy 
Chełmianie, odkrywszy wartość białego kruszcu, roz-
poczynają nielegalne wydobywanie złóż.

Cóż to!? Buchnęło, zawrzało i zgasło! Ogarnęły 
nas ciemności… Spotkanie z Duchem Bieluchem 
to nie lada gratka – nawet najodważniejsi pano-
wie zadrżeli ze strachu, gdy nieoczekiwanie zawiłe 

labirynty piwnic skąpały się w mroku i nagle poja-
wił się upiór. Zjawa przemawia do dzieciaków, po-
ucza, a najgrzeczniejszym obiecuje spełnić życzenie. 
Ta lekcja przyrody, historii, geografii mogłaby trwać 
nieustannie, lecz pełen charyzmy przewodnik już nas 
wyprowadza na powierzchnię… Jeszcze tylko spacer 
po rynku, rzut oka na pełen przepychu barokowy ko-
ściół św. Andrzeja i jedziemy dalej!

Żegnamy Chełm. Zmierzamy w kierunku 
Poleskiego Parku Narodowego. Znów wszystkie no-
ski przyklejone są do szyb autobusu – wszyscy z per-
spektywy pędzącego auta podziwiają kipiące zielenią 
nadbużańskie przestrzenie. Połacie łąk, ciemne pla-
my lasów przemykają niczym w kalejdoskopie.

Niepostrzeżenie dojeżdżamy do następnego 
punktu wyprawy. Teraz swoje bramy otwiera przed 
nami Huta Szkła Gospodarczego w Dubecznie. Nagle 
stajemy się świadkami magicznego zjawiska – pra-
cujący niczym mrówki ludzie dokonują przemiany 
bryłki kruszcu w różnobarwne, szklane przedmio-
ty. Spektakl świateł, pląsających ogników, rodzą-
cych się subtelnych kształtów trwa! Podziw wzbudza 
zwinność i precyzja, z jaką człowiek potrafi nadawać 
niepowtarzalny wyraz tak delikatnemu tworzywu. 
Każdy z nas pragnie zatrzymać pamięć o tej chwili, 
więc udajemy się do sklepiku z pamiątkami – tu znaj-
dujemy bibeloty dla siebie oraz podarunki dla naj-
bliższych. W dalszą drogę wyruszają z nami dzbanki, 
szklanki, fikuśne świeczniki…

Emocje jeszcze nie opadły, a my już zbliżamy się 
do siedziby Poleskiego Parku Narodowego. Edukację 
ekologiczną rozpoczynamy w Ośrodku Dydaktyczno-
Administracyjnym w Urszulinie. Po projekcji filmu 

udajemy się do pomieszczeń, gdzie możemy obser-
wować hodowlę żółwia błotnego. Malutkie żółwiki 
wygrzewają się w basenach, wylęgają w inkubato-
rach, by po kilku miesiącach zamieszkać w natural-
nej przestrzeni. Pani instruktor opowiada nam o taj-
nikach życia tego gada, zdradza też ciekawostki do-
tyczące fauny i flory Polesia. Ciekawe, czy po powro-
cie do szkoły uczniowie będą pamiętać, czym jest 
klangor żurawi, jak wygląda błotniak łąkowy, co je 
rosiczka długolistna... – zastanawia się pani od przy-
rody. Z zadumy wytrąca ją informacja, iż udajemy się 
na spacer po bagnach! Skąpani w strugach deszczu 
wędrujemy najstarszą ścieżkę przyrodniczą „Dąb 
Dominik”, która wiedzie przez torfowiska poszy-
te roślinnością zbliżoną do podbiegunowej tundry. 
Jednym z jej najciekawszych elementów jest jezioro 
Moszne. Ostrożnie stąpamy po śliskich kładkach, od-
ważnie zapuszczamy się w głąb lasu. A może spotka-
my łosia?

Dzień chyli się ku zachodowi, niebo ciągle pła-
cze a uczniowie ze SP w Zaraszowie wciąż tryska-
ją energią. Droga powrotna mija na wymianie spo-
strzeżeń, gorących dyskusjach oraz głośnym śpie-
wie harcerskich przebojów. Pogrążony w smugach 
deszczu autobus bezpiecznie odwozi nas do domu. 
To był naprawdę udany dzień! A chociaż lekcje w te-
renie zakończyły się o zmroku, to nikt nie narzeka. 
Przemoczeni, ubłoceni, lecz pełni wrażeń wracamy 
do ciepłych mieszkań.

Jutro też jest dzień – jutro warto przyjść do szkoły!
Anna Misztal-Trzcińska

W pogoni za przygodą!
�� Kolejny dzień 
posępnej jesieni… 
Szkoła Podstawowa 
w Zaraszowie świeci 
pustkami. Ale nie, 
nie myślcie sobie, że 
uczniowie wybrali 
się na wagary! 
Dzisiaj wszyscy będą 
zdobywać wiedzę 
w plenerze – dzisiaj 
jest dzień wycieczek. 
Maluchy udają 
się z paniami do 
janowskiego Zoomu 
Natury, a pozostała 
młodzież wyjeżdża 
odkrywać wschodnie 
rubieże Polski.

Wczesna pora, ani dżdżysta aura nikogo nie od-
strasza. Już o godzinie 7.00 w autokarze wrze jak 
w ulu – zarówno dzieciaki, jak i my, opiekunowie, 
cieszymy się na nadchodzącą przygodę! Pasy za-
pięte, silnik odpalony – sprawnie zmierzamy w kie-
runku Chełma. Pani przewodnik, co chwilę opowia-
da ciekawostki dotyczące mijanych miejscowości. 
Niebawem docieramy do miasta wzniesionego na 
kredowym podłożu.

Tylko tu można spotkać białego niedźwiedzia! – 
dobiega z oddali głos zaaferowanej dziewczynki. 

�� Nasze miejsce, nasza planeta, nasza odpowiedzialność
W tym roku po raz kolejny do Akcji Sprzątania 
Świata przyłączyli się uczniowie i harcerze Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie.

Co to jest Sprzątanie Świata? Sprzątanie Świata to społeczna kampania ekolo-
giczna, która inspiruje i stymuluje społeczności ze wszystkich zakątków naszego 
globu do działań mających na celu zachowanie czystości oraz utrzymanie dobre-
go stanu środowiska naturalnego lub jego poprawę. Kampania integruje ze sobą 
przedstawicieli biznesu, lokalne społeczności, szkoły, samorządy oraz pojedyncze 
osoby w szeregu działań i programów.

W piątek 29 września 2017 r. w naszej szkole po raz drugi rozbiliśmy na-
mioty harcerskie. Biwak rozpoczęliśmy od uprzątnięcia i grabienia liści w Alei 
Kasztanowej i uprzątnięcia terenu wokół szkoły. Połączyliśmy przyjemne z poży-
tecznym: grabienie liści, zbieranie kasztanów, piękna pogoda i beztroska zabawa 
w rozrzucanych liściach. Wieczorem z zebranych jabłek w szkolnym sadzie dziew-
czyny upiekły pyszną szarlotkę dla chłopaków z okazji ich święta. Gdy zapadł już 
zmrok rozpaliliśmy ognisko. Dla wielu było to pierwsze spotkanie z harcerstwem. 
Nasza drużyna harcerska znacznie się powiększyła w tym roku. Nie mamy wszy-
scy jeszcze mundurków, ale na ognisku na znak wstąpienia do drużyny otrzy-
maliśmy chusty i pierścienie. Były jeszcze piosenki harcerskie, iskierka przyjaźni 
i pieczone ziemniaki. Po ognisku wieczorem obejrzeliśmy film „Czarne Stopy” no 
i spać, bo jutrzejszego dnia czekało nas wielkie sprzątanie.

Spało się dobrze pod czujnym okiem naszej pani dyrektor. Wyspani, wypoczęci 
w sobotnie przedpołudnie wybraliśmy się do lasu w Zaraszowie Kolonii – 3 km. 

Mieliśmy do uprzątnięcia dzikie wysypisko śmieci. Łącznie zebraliśmy 24 worki 
wszystkiego, co komuś było nie potrzebne. Do akcji przyłączyło się Bychawskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne, które dostarczyło worki i zabrało uprzątnięte 
śmieci. Dziękujemy również nauczycielom, wolontariuszom i rodzicom, którzy 
przyłączyli się do akcji – każda para rąk przydała się do pracy. Skoro byliśmy w le-
sie całą drużyną i już „po robocie” to pozostały czas wykorzystaliśmy na gry i za-
bawy harcerskie. Zlokalizowaliśmy kolejne wysypisko, ale to już poczeka do wio-
sny, ważne żeby nie przybyło następne.

Agnieszka Kamińska

�� Trudne początki. O adaptacji dziecka 
w przedszkolu
W prawidłowym rozwoju 
małego dziecka przedszkolny 
debiut odgrywa ważną rolę.

Zły start społeczny może zaważyć na jego później-
szych kontaktach zarówno z innymi dziećmi jak 
również z osobami dorosłymi. Może również wpły-
nąć na ukształtowanie się jego negatywnych za-
chowań emocjonalnych.

Przekroczenie progu przedszkola dla wielu dzie-
ci jest wielkim przeżyciem. Każde dziecko jest inne 
i stąd różnice w sposobach adaptacji do przedszko-
la. Uczęszczanie do przedszkola wiąże się z wiel-
kimi zmianami w życiu dziecka. Należy pamiętać 
również o tym, że nasze dziecko zmienia się. Inne 
jest w wieku 2 lat, inne w wieku 3, a jeszcze inaczej 
zachowuje się jako 4-latek. W zależności od wieku 
w jakim znajduje się dziecko, zmieniają się również 
trudności i sytuacje na które napotyka na swojej 
drodze. Ważne jest zatem, żeby rodzice i nauczycie-
le wspólnie zastanawiali się nad przyczynami nie-
pokojącego zachowania naszej pociechy.

Panie w „Akademii Poziomkowej” starannie 
obserwują dziecko. Zdają sobie sprawę z tego, że 
początki w przedszkolu są wielkim przeżyciem dla 
dziecka jak i również dla rodziców. Aby pokazać ro-
dzicom co czeka ich pociechy w naszej placówce wy-
szliśmy z propozycją dni otwartych. W tym to cza-
sie rodzice uczestniczyli w zajęciach, wraz ze swymi 
pociechami bawili się przy dźwiękach zabaw inte-
gracyjnych. Dorośli podczas zabaw mogli wrócić do 
wspomnień ze swojego dzieciństwa. Najważniejszy 
w momencie przebywania dziecka w przedszkolu, 
jest kontakt telefoniczny z rodzicem. W przypad-
ku silnych przeżyć emocjonalnych dziecka, trudno-
ściami z jego uspokojeniem, personel informował 
rodziców o tym bezzwłocznie. W miarę oswajania 
się z rzeczywistością przedszkolną dziecko nabiera 
zaufania do nowego miejsca, nauczycieli, rówieśni-
ków. Z naszej strony konieczna jest konsekwencja 
działania idąca w parze z umiejętnością wsłuchania 
się w potrzeby, uczucia, problemy, radości i smutki 
dziecka.

Ewa Paszkowska

�� Dzień Edukacji 
narodowej 2017
Bychawskie obchody 
Dnia Edukacji Narodowej 
nazywanego potocznie Dniem 
Nauczyciela odbyły się w piątek 
13 października br. w sali 
widowiskowej Bychawskiego 
Centrum Kultury. 

Przybyli na nie obecnie pracujący, jak i emerytowani 
nauczyciele, dyrektorzy szkół podstawowych, radni 
Rady Miejskiej w Bychawie, przedstawiciele lokal-
nych instytucji oraz Urzędu Miejskiego w Bychawie. 
Gospodarzami spotkania byli Anna Pietrzak dyrektor 
Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie oraz 
Janusz Urban burmistrz Bychawy. Przedszkolaki, od 
których barwnych strojów nie można było oderwać 
wzroku, zaprezentowały wspaniały program arty-
styczny. Były okolicznościowe przemówienia za-
proszonych gości. Były róże, pamiątkowe dyplomy 
i podziękowania – wręczono nagrody przyznawane 
przez Burmistrza Bychawy oraz dyrektorów szkół.
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