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�� Akcja 
„Wiosna” 
w Bychawie

Na terenie gminy trwa wiosenne 
sprzątanie. Burmistrz Bychawy 
serdecznie zaprasza do udzia-
łu w wiosennym porządkowa-
niu naszego miasta i gminy. 
Utrzymanie porządku i estetyki 
miasta wymaga bowiem zaanga-
żowania się całej lokalnej spo-
łeczności. Bardzo prosimy o upo-
rządkowanie swojego najbliższe-
go otoczenia. Dziękujemy.

�� Kolejny rok z ISO
12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Bychawie został 
przeprowadzony jednodniowy audyt nadzorujący funkcjo-
nującego systemu zarządzania jakością zgodnego z nor-
mą ISO 9001: 2009. Po sprawdzeniu dokumentacji i re-
alizowanych procesów, w tym w wybranych komórkach 
organizacyjnych, audytor uznał, iż System Zarządzania 
Jakością w Urzędzie Miejskim w Bychawie spełnia wy-
mogi normy EN ISO 9001:2009. Audyt taki przeprowadza 
przedstawiciel Jednostki Certyfikującej, którą w naszym 
przypadku jest TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

�� Przetargi na inwestycje rozstrzygnięte
W pierwszym kwartale 2013 roku 
Gmina Bychawa przeprowadziła 
następujące postępowania 
o udzielenie zamówień publicznych 
w trybie przetargów nieograniczonych 
na:

�» przebudowę ulic Kopernika i Rynek w Bychawie – etap 
III; wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Spółka z o.o. ul. Peowiaków 7, 22-400 
Zamość, termin realizacji zadania do 30 czerwca 2013 r.
�» budowę ul. Grota Roweckiego w Bychawie; wykonaw-

cą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 
Spółka Akcyjna w Kraśniku, 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 
6, termin realizacji zadania do 23 czerwca 2013 r.
�» budowę kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcze” 

w Bychawie – etap III; wykonawcą zadania jest Zakład 
Instalatorstwa Sanitarnego CO i GAZ Mieczysław Kostek 
ul. Wł. Łokietka 5, 22-600 Tomaszów Lubelski, termin re-
alizacji zadania do 30 sierpnia 2013 r.
�» zakup samochodu osobowego przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Urzędu 
Miejskiego w Bychawie; dostawcą samochodu jest 
CARRARA Spółka z o.o. ul. Lwowska 1 20-128 Lublin
�» przebudowę drogi gminnej nr 107216L w miejscowo-

ści Wola Gałęzowska, gmina Bychawa; wykonawcą za-
dania jest Przedsiębiorstwo  Drogowo-Mostowe Spółka 

Akcyjna  w Kraśniku, 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6, ter-
min realizacji zadania do 17 maja 2013 r.
�» utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego 

(przebudowa), w ciągu drogi gminnej Nr 107237L w miej-
scowości Bychawka Druga-Kolonia, gm. Bychawa od km 
0+000 do km 0+100 oraz od km 0+780 do km 1+120; wyko-
nawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Spółka z o.o. ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość, termin re-
alizacji zadania do 27 maja 2013 r.
�» utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowe-

go (przebudowa), w ciągu drogi gminnej Nr 107226L 
w miejscowości Zaraszów, gm. Bychawa od km 0+550 
do km 0+710; wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Peowiaków 7, 22-400 
Zamość, termin realizacji zadania do 27 maja 2013 r.
�» utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowe-

go (przebudowa), w ciągu drogi gminnej Nr 107210L 
od km 0+714 do km 0+884 oraz od km 1+024 do km 
1+204 w miejscowościach Gałęzów – Kolonia Pierwsza 
i Gałęzów – Kolonia Druga; wykonawcą zadania jest 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna 
w Kraśniku, 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 6, termin reali-
zacji zadania do 27 maja 2013 r.
�» budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krajowej 

w Bychawie – etap III; wykonawcą zadania jest 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” 
w Janowie Lubelskim, ul. Wojska Polskiego 21, 23-300 
Janów Lubelski, termin realizacji zadania do 28 czerwca 
2013 r.

�� Uprawa maku wymaga 
zezwolenia!

Burmistrz Bychawy informuje o możliwości uzyskania 
zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego od-
miany MIESZKO. Zgodnie z podjętą uchwałą Sejmiku 
Województwa Lubelskiego nr XXXI/516/2013 z dnia 25 
marca 2013 roku w sprawie ogólnej powierzchni przezna-
czonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejo-
nizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego 
w 2013 r. przyznana powierzchnia uprawy maku dla gmi-
ny Bychawa wynosi 2,00 ha.
Zainteresowani uprawą maku powinni zwrócić się z wnio-
skiem o wydanie zezwolenia do Burmistrza Bychawy. 
Stosowne wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie w Punkcie Obsługi Interesanta.

�� UM - sprzedaż lokalu
�» OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy z  dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) informu-
ję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości (lokalu mieszkal-
nego) położonej w Bychawie przy ulicy A. Mickiewicza 1 
przeznaczonej do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej 
części gruntu w użytkowanie wieczyste.

�� UM - oddanie w najem
�» OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
/ Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn. zm. / informu-
ję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony 
na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej 
przy ul. Podwale w Bychawie przeznaczonej do oddania 
w najem.
�» OGŁOSZENIE Burmistrza   Bychawy 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami 
/ Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. / informu-
ję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na 
okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy 
ul. K. Koźmiana w Bychawie przeznaczonej do oddania 
w najem.

�� 31 maja 2013 roku upływa termin 
dokonania wpłaty II raty opłaty 
rocznej za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Należność można uiścić bezpo-
średnio w kasie Urzędu lub na kon-
to: 34 8685 0001 0017 3892 2000 
0030 (Rejonowy Bank  Spółdzielczy 
w Bychawie)
Niedokonanie wpłaty w terminie wy-
znaczonym przez ustawę o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (niezależnie od przyczyn), skutku-
je wygaśnięciem zezwolenia. 

 Przedsiębiorca, któremu zezwolenie 
wygaśnie z powodu niedokonania 
opłaty w ustawowym terminie, może 
ubiegać się ponownie o jego wydanie 
po upływie 6 miesięcy od dnia wyda-
nia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie 
zezwolenia.

Burmistrz Bychawy

�� 3 Maja w Bychawie 

Galeria zdjęć z uroczystości na stronie  
www.bychawa.pl
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�� Oświadczenie Burmistrza 
Bychawy

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami ze 
strony mieszkańców na temat ewentualnej instalacji siłowni 
wiatrowych na obszarze części naszej gminy wyjaśniam co nastę-
puje: kilka miesięcy temu firma Eco Wind zwróciła się do nas z 
propozycją współpracy w zakresie informowania mieszkańców o 
możliwości realizacji projektu budowy „wiatraków” oraz ułatwia-
nia przedstawicielom kontaktu ze społecznością lokalną, pod-
czas zebrań sołeckich. 
Władze gminy uzależniają dalsze kroki prawne i organizacyjne 
służące realizacji tego działania tylko i wyłącznie od opinii miesz-
kańców poszczególnych sołectw, na obszarze których poten-
cjalnie możliwa jest instalacja tych urządzeń energetycznych. 
Burmistrz nie zajmuje więc stanowiska w tej kwestii, oczekując 
na zakończenie konsultacji społecznych poświęconych temu 
zagadnieniu. 
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�� Badania ankietowe 
w UM trwają przez 
cały rok
„W Urzędzie Miejskim w Bychawie 
powinno się zmienić...”,  „Z Urzędu 
Miejskiego w Bychawie chciałbym 
otrzymywać informacje o...” - 
o dokończenie takich zdań możemy 
zostać poproszeni podczas wizyty 
w bychawskim urzędzie. 

Badania ankietowe, które miały miejsce w styczniu, za-
rządzeniem burmistrza zostały wydłużone do końca 
roku. Ma to związek z niskim uczestnictwem klientów 
w badaniach (w styczniu ankiety wypełniło jedynie 28 
respondentów).
Niektórzy z interesantów skarżą się, że ankieta jest zbyt 
trudna. Być może. Ankieta zawiera cztery zdania, które 
należy dokończyć wybierając spośród kilku lub kilkuna-
stu propozycji oraz jedno krótkie pytanie o ogólną ocenę 
pracy UM. Jednak rzetelnie wypełniona ankieta pozwoli 
(w przeciwieństwie do poprzednich ankiet, gdy wypeł-
niało je się z tzw. automatu) poznać prawdziwe potrzeby 
interesantów. Serdecznie zachęcamy!

W dniach 10 - 14 
kwietnia br. oficjalna 
delegacja z Bychawy 
odwiedziła partnerskie 
miasto La Chapelle 
sur Erdre we Francji. 
Zastępca burmistrza 
Marta Wołoszyn, 
przewodniczący Rady 
Miejskiej Grzegorz 
Szacoń, Urszula 
Szacoń z Urzędu 
Miejskiego oraz Piotr 
Wilk z Bychawskiego 
Przedsiębiorstwa 
Komunalnego wraz 
z delegacją z miasta 
Ianca z Rumunii wzięła 
udział w obchodach 
święta „Nantes – 
zielona stolica Europy” 
oraz w festiwalu 
„Solid’air”.

wydarzenie

Zasłużeni dla Bychawy 

�� OSP w Sejmie
16 kwietnia br.  kilkudziesięcioosobowa 
grupa strażaków ochotników 
z Gałęzowa, Woli Dużej, Starej Wsi 
Drugiej, Woli Gałęzowskiej i Bychawki 
Pierwszej razem z zastępcą burmistrza 
Martą Wołoszyn oraz  z sąsiedniej 
gminy Zakrzówek wraz z wójtem 
Grzegorzem Lemiechą miała okazję 
zwiedzić kulisy Sejmu.

 A wszystko to dzięki zaproszeniu pani poseł Magdaleny 
Gąsior Marek. Parlament był kolejnym punktem wycieczki 
- po Belwederze i Stadionie Narodowym. Pani poseł opowie-
działa uczestnikom wycieczki o kulisach pracy w parlamencie, 
procesie legislacyjnym i sejmowych ciekawostkach. Strażacy 
mogli zobaczyć najważniejsze pomieszczenia w budynku, 
porozmawiać z wicemarszałkiem Cezarym Grabarczykiem, 
a także posłanką Krystyną Skowrońską - przewodniczącą 
Poselskiego Zespołu Strażaków. Pogoda była iście wiosen-
na, to też spacer ulicami Warszawy był samą przyjemnością. 
Uczestnicy wycieczki bardzo serdecznie pragną podziękować 
pani poseł Magdalenie Gąsior Marek oraz pracownikom jej 
biura poselskiego za zorganizowanie wycieczki. Ze strażackim 
pozdrowieniem, druhny i druhowie.

�� W każdym społeczeństwie 
żyją ludzie i organizacje, 
których aktywność, 
obywatelska postawa 
i zaangażowanie w rozwój 
tej społeczności zasługują 
na wyróżnienie. Osoby te 
nie czekając na korzyści, 
z pasją i zaangażowaniem 
poświęcają swój czas dla 
nas i naszej małej ojczyzny. 

Utrwalając w naszej pamięci ludzi którzy w spo-
sób szczególny związani są z Gminą Bychawa, 
Rada Miejska w Bychawie na sesji w dniu 25 
kwietnia 2013r. na wniosek Burmistrza Bychawy 
podjęła uchwały o nadanie tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Bychawa". Wyróżnienie to nadawane jest 
za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz 
Gminy Bychawa w zakresie dzialaności gospodar-
czej, społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultu-
ry, nauki i sztuki, kultury fizycznej i sportu.
W tym roku to prestiżowe wyróżnienie otrzymali: 
�» Pani Maria Dębowczyk, nauczycielka, regio-
nalistka, autorka wielu publikacji, laureatka 
prestiżowych nagród. Dzięki ogromnemu za-
angażowaniu zaktywizowała i zintegrowała 

społeczność lokalną oraz pozyskała wielu 
swoich młodych naśladowców i miłośników 
regionu, 
�» Pan Jerzy Podstawka – specjalista w zakre-
sie pediatrii, neonatologii i organizacji ochro-
ny zdrowia, wieloletni pracownik SP ZOZ 
w Bychawie i ordynator Oddziału Dziecięcego, 
�» Pan Józef Rachwał - pasjonat i animator 
sportu, który swoją pasją pobudzał, ożywiał, 
zachęcał i inspirował lokalną działalność 
sportową, 
�» Pan Władysław Gromek – dyrektor 
Bychawskiego Domu Kultury w latach 
1974 – 1990, inicjator i wiceprzewodniczą-
cy Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i uczestników Wojny 1920 
Roku, aktywny członek grupy założycielskiej 
Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego. 
Zainicjował i doprowadził do współpracy 
miasta Bychawa z la Chapelle sur Erdre we 
Francji, która trwa do dzisiaj,
�» Klub Seniora – organizacja kreująca życie 
z pasją,  permanentnie współpracuje z wła-
dzami samorządowymi, placówkami oświa-
towymi i organizacjami. Owocami współpra-
cy są liczne występy Klubu Seniora podczas 
uroczystości środowiskowych, tj. Spotkania 
Regionalne, Kolędowanie przy Szopce, Dzień 
Niepełnosprawnych, Danie dla Mola, Festyn 
"W Krainie Pierogów", coroczne uczestnictwo 
w dożynkach gminnych i powiatowych. 

�� Zielona Bychawa w La Chapelle sur Erdre
Tematem przewodnim wizyty były 
ogrody i tereny zielone w całej 
Europie. W swojej prezentacji pani 
burmistrz przedstawiła historię 
ogródków działkowych w Polsce 
i Bychawie oraz na zdjęciach po-
kazała przepiękne ogrody, po-
sesje i balkony z miasta i gminy 
Bychawa. Finałem spotkania było 
otwarcie szklarni i posianie na-
sion warzyw (w tym również tych 
przywiezionych on nas) wspólnie 
z przyjaciółmi z Francji i Rumunii.
Ponadto podczas wizyty obie 
delegacje miały okazję zobaczyć 

placówkę opiekującą się osoba-
mi niepełnosprawnymi „Erdam”, 
przedsiębiorstwo odpowiedzial-
ne za utrzymanie zieleni w La 
Chapelle, zakład zagospodarowa-
nia odpadów i spalarnię śmieci 
„Arc en Ciel” w Coueron. Jeden 
dzień przeznaczony był na pozna-
nie wszelkich środków transportu 
miejskiego w Nantes – zorganizo-
wano podróż różnego typu au-
tobusami miejskimi, tramwajem, 
pociągiem, a nawet statkiem. 
Delegacje zostały również przyję-
te w urzędzie Nantes Métropole.

Pomimo bogatego i ciekawego 
programu oraz pogodnego nastro-
ju – francuska pogoda nie okazała 
się niestety łaskawa – zwiedzanie 
odbyło się w deszczu.
Kolejnym etapem współpracy 
miast Bychawy i La Chapelle bę-
dzie wyjazd w miesiącu wrześniu 
br. młodzieży z Młodzieżowej 
Inicjatywy Kulturalnej z BCK 
wraz z opiekunem do Francji, 
gdzie wraz z młodzieżą francuską 
przygotują wspólny artystyczny 
projekt.

UM Bychawa

 Tym samym osoby te dołączyły do bardzo wą-
skiego grona w którym znaleźli się już: Pani 
Helene Bocher – Przewodnicząca Comite 
de Jumelage de La Chapelle sur Erdre avec 
Bychawa, Pan Jan Stolarczyk członek Zarządu 
Comite Solidarite Pologne, Pan Bernard Piraud 
Przewodniczący Comite Solidarite Pologne w la-
tach 1981 – 1996r., Pan Fabrice Roussel – Mer 
La Chapelle sur Erdre, Pan Gerard Potiron - Mer 
La Chapelle sur Erdre w latach 1989-2008, Pan 
Henryk Dudziak – Dyrektor Zespołu szkół im. Ks. 
A. Kwiatkowskiego w Bychawie i radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego, Pan Paweł Pikula 
– Starosta Powiatu Lubelskiego, Pan Ryszard 
Sprawka - Burmistrz Miasta i Gminy Bychawa 
w latach 1990-1998, Pan Mariusz Nawłatyna – 
Dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury w la-
tach 1996-2011.
Ceremonia wręczenia wyróżnienia „Zasłużony 
dla Gminy Bychawa" odbyła się podczas tegorocz-
nych obchodów święta 3 Maja w sali Bychawskiego 
Centrum Kultury.  Uroczystość uświetnił koncert 
Orkiestry Dętej „Henryczki”. Wielką niespodzian-
ką był występ nagrodzonego laureata niezawod-
nego Klubu Seniora. 
Gratulujemy i dziękujemy.

�� Zbiórka elektro-śmieci
Zbieramy: telewizory, monitory, 
komputery, drukarki, klawiatu-
ry, myszki, telefony, kalkulatory, 
lodówki, pralki, lodówki, mi-
krofalówki, piekarniki, miksery, 
czajniki, kable, przedłużacze i 
inne.
HARMOOGRAM ZBIÓRKI
�» 07.06.2013 (piątek) 8:30 

– 10:00, plac przy Szkole 
w Bychawce II: Bychawka 
I, Bychawka II, Bychawka 

III, Bychawka II Kolonia, 
Bychawka III Kolonia, Zdrapy
�» 07.06.2013 (piątek) 10:15 – 

11:45, plac przed sklepem 
w Osowej: Osowa, Osowa 
Kolonia, Wola Duża, Wola 
Duża Kolonia
�» 07.06.2013 (piątek) 12:00 

– 13:30, plac przy OSP w 
Gałęzowie Koloni I: Gałęzów 
Kolonia I, Gałęzów Kolonia II, 
Leśniczówka, 

Więcej na stronie www.bychawa.pl
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�� Biblioteka jako przestrzeń 
dyskusji o sprawach 
lokalnych

Masz 14-25 lat, mieszkasz, uczysz się, pracujesz 
w Bychawie, wypełnij ankietę: http://platforma.ekonsultacje.
org/mlodziez-dla-bychawy-bychawa-dla-mlodziezy/ 
i weź udział w projekcie „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o spra-
wach lokalnych”. To projekt realizowany przez Fundację Civis 
Polonus, do którego przystąpiła Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bychawie. W ramach projektu przeprowadzimy konsultacje spo-
łeczne – dyskusje mieszańców z władzami lokalnymi zarówno w sa-
mej bibliotece, jak i na platformie internetowej. Na początek do 
udziału w projekcie zapraszamy młodzież. Będziemy dyskutować 
o tym co mogą zrobić władze miasta żeby młodym ludziom żyło się 
w naszym mieście lepiej, wygodniej, ciekawiej ale też zastanowimy 
się co każdy młody mieszkaniec gminy może dać z siebie żeby nam 
wszystkim było przyjemniej tutaj żyć. Spotkanie twarzą w twarz 
z władzami miasta już wkrótce! Zapraszamy.
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�� Z Wojtkiem z Persji do Szkocji 
(nagrodzona recenzja)

Natknęli się na siebie w Iranie zupełnie przypadkiem. 
Grupa polskich żołnierzy podróżujących ciężarówką za-
trzymała się na poboczu drogi by odpocząć. Po krótkiej 
chwili pojawił się przy nich mały chłopiec, który, z tru-
dem pokonując barierę językową próbował sprzedać im 
tajemniczą zawartość jutowego worka, który niósł na 
plecach. Takie były początki niecodziennej historii wie-
loletniej przyjaźni niedźwiedzia oraz Polaków pozostają-
cych pod dowództwem generała Andersa.
Wydarzenie to miało miejsce w kwietniu 1942 roku. 
W worku, który trzymał chłopiec znajdował się niedź-
wiadek brunatny – najprawdopodobniej sierota, które-
go matkę zabili myśliwi. Za niewielką kwotę, tabliczkę 
czekolady, scyzoryk i konserwę, żołnierze odkupili mi-
sia. Zwierzaka nazwano Wojtkiem, a na jego opieku-
na i “zastępczą mamę” wybrano jednego z nich, Piotra 
Prendysa. Tak oto dziki niedźwiedź stał się towarzyszem 
broni Polaków walczących w czasie II wojny światowej na 
Dalekim Wschodzie.
Mały miś bardzo szybko oswoił się i zadomowił w nowym 
środowisku, przynosząc swoim „ludzkim” przyjaciołom 
wiele radości, ale też i sprawiając nieraz sporo kłopotów. 
Autorka w zabawny sposób opisuje psoty niesfornego 

pupila, takie jak włamywanie się do polowej kuchni w po-
szukiwaniu niedźwiedzich przysmaków; straszenie kąpią-
cych się w rzece miejscowych dziewcząt czy też zamiło-
wanie misia do picia piwa i konsumpcji (!) papierosów.
Nowość wydawnicza, jaką jest książka Ailleen Orr 
Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa 
jest publikacją przeze mnie oczekiwaną. Jej zapowiedź 
przeczytałam prawie dwa lata temu w polonijnej pra-
sie brytyjskiej, i wreszcie, w tym roku, pojawiła się na 
naszym rynku księgarskim. Wydano ją w Polsce w 70. 
rocznicę urodzin Wojtka. Poprzez przedstawienie hi-
storii jego życia, autorka stara się uzupełnić wiedzę na 
temat trudnych i często gorzkich dziejów Polaków, któ-
rych wojenna zawierucha rzuciła do Wielkiej Brytanii. 
W niezwykle ciekawy sposób naświetla życie codzienne 
w obozach dla weteranów utworzonych dla zdemobi-
lizowanych żołnierzy polskich. Nie pomija też trudnych 
i kontrowersyjnych dla obu Narodów tematów, takich jak 
nieudzielenie przez ówczesny rząd brytyjski pomocy dla 
walczących w Powstaniu Warszawskim, czy też mające 
miejsce od 1945 roku demonstracje ludności brytyjskiej 
pod hasłem „Odesłać Polaków do domu”. Interesujące 
jest także samo przedstawienie bolesnych i tragicznych 

�� Konkurs na recenzję 
rozstrzygnięty po raz 
pierwszy!
Miło nam poinformować, że 9 
kwietnia 2013 r. komisja w składzie: 
Teresa Tracz, nauczyciel-polonista, 
Monika Głazik, redaktor naczelna 
„Głosu Ziemi Bychawskiej” i Barbara 
Cywińska, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie 
po przeczytaniu recenzji książek 
nadesłanych na konkurs Pisać każdy 
może… przyznała:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ – pani Marcie Zaorskiej-Swatowskiej 
z Krasnegostawu za recenzję książki Ailleen Orr 
Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły Żołnierz Armii Andersa;
NAGRODĘ SPECJALNĄ – pani Sylwii Ciesielskiej-
Olichwiruk z Białej Podlaskiej za recenzję książki Eric-
Emmanuel Schmidt Oskar i Pani Róża;
Pozostali uczestnicy konkursu: Anna Plich, Anna Gierman, 
Anna Prajsnar, Agnieszka Woźniak, Remigiusz Ogonowski 
na warsztat recenzencki wzięli książki D. du Maurier 
Rebeka, M. Kalicińska Lilka, N. Kleinbaum Stowarzyszenie 
Umarłych Poetów, J. Flanagan Zwiadowcy, A. D. Miller 
Przebiśniegi. Za udział i interesujące uwagi o książkach 
otrzymali drobne upominki.
Na początku roku dwie instytucje związane z książkami, 
tj. Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie i księgarnia 
LUMER ogłosiły konkurs na recenzję. W zamyśle miał to 
być mini konkurs, o zasięgu regionalnym, którego inspi-
racją stały się piątkowe rozmowy o książkach prowadzo-
ne przez red. Magdalenę Lipiec na antenie Radia Lublin. 
Patronat medialny nad wydarzeniem przyjęły Radio Lublin 
i „Głos Ziemi Bychawskiej”. Tymczasem napłynęły re-
cenzje z różnych stron kraju: z Gdańska, Leska, Lubawki 
na Dolnym Śląsku, Krasnegostawu, Białej Podlaskiej 
i Bychawy. To niesamowite, fantastyczne, zaskakujące 
i bardzo sympatyczne!
Konkurs nadal trwa… zachęcamy do pisania. Raz na kwar-
tał będziemy nagradzać autorów najciekawszych recenzji 
bo konkurs będzie trwał dopóty, dopóki komuś będzie się 
chciało pisać recenzje…

Barbara Cywińska, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Leszek Szewczyk, księgarnia LUMER

�� Spotkanie autorskie 
z Moniką Sawicką
Barwnie, pięknie, szczerze i prosto 
– tak mówiła do nas autorka 
Kruchości porcelany, a my nie 
mogliśmy przestać słuchać. Chciało 
się jeszcze i jeszcze, i jeszcze...

Zaczęło się paręnaście minut po siedemnastej. 
Oficjalnie. Bo nieoficjalnie początek miał miejsce wcze-
śniej, dla odmiany – kilkanaście minut przed siedem-
nastą. Była herbata, kawa, barwne opowieści naszego 
Gościa o Łodzi i kawiarni „Hortex” czy pomyśle, (na 
szczęście poniechanym) aby przenosić Kościuszkę...
Potem, jeszcze przed rozpoczęciem spotkania przez 
P. Dyrektor Biblioteki, można było kupić książkę autor-
stwa Moniki Sawickiej, poprosić o autograf...
I… zaczęło się! Było cudnie. Opowieści o miłości, która 
„ze wszystkich rzeczy wiecznych trwa najkrócej”, o przy-
jaźni, która „przynosi radość tam, gdzie miłość zostawia 
łzy”, o zwyczajnym życiu i niezwyczajnej walce o zwy-
czajne życie...
Barwnie, pięknie, szczerze i prosto – tak mówiła do nas 
autorka Kruchości porcelany, a my nie mogliśmy prze-
stać słuchać. Chciało się jeszcze i jeszcze, i jeszcze... 
A Pisarka mówiła, mówiła, mówiła... Nie było to mó-
wienie dla samego mówienia – dla mnie było to świa-
dectwo Jej życia – ale też zbiór świetnych rad, jak brać 
z życia najwięcej, jak się nie nudzić i – jak się temu życiu 
nie dać. Jak je chwytać za bary i jak sprawiać, aby było 
niezapomniane, piękne, wartościowe i pełne. Aby lata 
napełniać życiem, a nie – życie latami...
Usłyszeliśmy także o fundacji, której Pani Monika jest 
prezesem, a która nosi imię młodej, zmarłej tragicz-
nie w wypadku samochodowym, Sandry Brędowskiej. 
To była opowieść o niedokończonym dziele, które te-
raz – dzięki fundacji – mamy szanse dokończyć razem. 
Vade-mecum... 
- Wiesz, mam wiersz dla Ciebie. Bo mam wrażenie, że 
Tobie się zawsze wszystko chce.
- Tak? Nie, chyba nie zawsze... chociaż raczej tak... wła-
ściwie to tak, masz rację. Chce mi się, pewnie, że mi się 
chce”...
Tak zakończyło się moje spotkanie z Moniką Sawicką, 
pisarką, z którą spotkanie autorskie odbyło się 5 kwiet-
nia br. w bychawskiej bibliotece. Wcześniej.... nigdy 
bym czegoś takiego nie powiedziała. Zwyczajna kobieta. 
Taka... nie niezwykła. Ale – tylko na pierwszy rzut oka. 
Bo mało komu – miejmy odwagę się przyznać – zawsze 
się chce. 

Dorota Szczepańska

faktów historii Polski z punktu widzenia rodowitych 
Brytyjczyków.
Wojtek wraz z 2. Korpusem Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie przeszedł szlak bojowy od Iranu po Szkocję. 
Był pełnoprawnym żołnierzem z numerem ewidencyj-
nym, w stopniu szeregowca, wchodzącym w skład per-
sonelu 22. Kompanii Zaopatrzenia, której zadaniem było 
udzielanie wsparcia oddziałom artylerii. Uczestniczył 
w bitwie pod Monte Cassino, gdzie, w czasie trwania 
krwawych walk, nie przyuczany przez nikogo, przenosił 
ładunki do moździerzowych dział pomagając w ten spo-
sób współtowarzyszom w bitwie. Od tego czasu, by upa-
miętnić jego bohaterskie czyny, symbolem 22. Kompanii 
Zaopatrywania Artylerii 2. Korpusu Gen. Andersa stał się 
wizerunek niedźwiedzia niosącego pocisk.
Po zakończeniu wojny Wojtek wraz ze swymi towarzy-
szami broni trafił do Szkocji, do obozu w Winfield. Tam 
dzielił z Polakami radości i troski życia na obczyźnie. Jako 
niezwykle towarzyski szybko stał się powszechnie zna-
ny w całym miasteczku i okolicy, zwłaszcza, że zazwyczaj 
spacerował wszędzie, gdzie miał ochotę, bez żadnych 
ograniczeń.
W 1947 roku zamieszkał w zoo w Edynburgu. Tam prze-
bywał do końca swoich dni. Zakończył życie w 1963 roku. 
Przez 17 lat był często odwiedzany przez swoich polskich 
i szkockich przyjaciół, którzy przynosili mu jego ulubione 

przysmaki, zawsze też reagował na polską mowę. Ten 
oswojony niedźwiedź był swojego rodzaju maskotką, 
ale też żywą legendą, która do zoo przyciągała tłumy 
odwiedzających.
Ailleen Orr dotarła do ludzi, którzy pamiętają Wojtka 
i byli naocznymi świadkami jego bohaterskich czynów, ale 
też i wielu figli czynionych przez misia. Historie i anegdo-
ty o tym wyjątkowym niedźwiedziu są wciąż żywe i funk-
cjonują wśród lokalnej społeczności. Wojtek w ciężkich 
czasach powojennych, jak i obecnie przyczynia się do 
integracji polsko-szkockiej. Autorka jest orędowniczką 
zachowania pamięci o Wojtku, a przez to także i o wielce 
zasłużonych dla historii Wielkiej Brytanii i całej Europy 
Polakach, poprzez założenie fundacji mającej na celu 
ufundowanie pomnika  i jego ekspozycję w Edynburgu, 
a w późniejszym czasie być może pod Monte Cassino 
i w jednym z polskich miast.
Opowieść o Wojtku bawi, poucza, wprowadza w zadumę 
i pozwala spojrzeć na dzieje II wojny światowej z trochę 
innej, równie ciekawej perspektywy. Zapraszam do wę-
drówki z Wojtkiem z Persji do Szkocji.

Marta Zaorska-Swatowska, Krasnystaw
Ailleen Orr,

Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa,
Wydawnictwo Replika

Zakrzewo 2011
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Adam Popławski, właściciel restauracji zdradza, 
że lokal urządzała żona Aneta, sama, bez pomo-
cy dekoratorów, i trzeba przyznać, że doskonale 
z tym sobie poradziła. Podkreśla, że lokal miał 
być eleganckim, ale niezobowiązującym, ciepłym 
miejscem.
- Ze starannością dbamy o smak i jakość potraw. 
Nie korzystamy z gotowych produktów. Wszystkie 
potrawy przygotowywane są w naszej kuchni – 
mówi - Tak też jest z ciastami i deserami.
Kto przyrządza te przysmaki?
- Zawodowa kucharka – mówi z uśmiechem wła-
ściciel, ale nie zdradza nazwiska.
Ale przechodząc do sedna sprawy, bo w końcu 
wpadliśmy tutaj coś zjeść.
Zamówiony obiad okazał się bardzo smaczny, 
a na potrawy nie czekaliśmy długo. Dwudaniowy 
– zupa borowikowa (8 zł) i drugie: ziemniaki, 

kotlet de volaile z bukietem surówek (17 zł), kosz-
tował w sumie 25 zł. Ceny oceńcie sami.
Szef tych którzy mogą częstuje nalewką. Innym 
proponuje kawę. 
Dumą właściciela jest włoski ekspres ciśnieniowy 
do kawy. Cóż, rzeczywiście, choć ja znawcą twar-
dego espresso czy lekkiej latte nie jestem - sprze-
dam skórę za zwykłą, polską «turecką» z dodat-
kiem mleka – wydaje się, że w Bychawie powia-
ło większym światem. Jest bardziej europejsko! 
Cena kawy – 9 zł – też na to wskazuje!
Na razie na ‹wirtualnej› karcie (bo według zapew-
nień szefa, papierowe mają pojawić się wkrótce) 
oprócz zup i dań głównych oraz kawy są również 
desery, pyszne ciasto (próbowałam!), piwo, napoje 
i podobno szeroki wachlarz drinków przyrządza-
nych osobiście przez pana Adama. W przyszłości 
mają też być tarty i pizza (według zapotrzebowa-
nia klientów).
Na razie w restauracji pustawo, ale po prostu 
mieszkańcy Bychawy jeszcze o niej nie wiedzą. 
Szef jednak patrzy pozytywnie w przyszłość. Do 
tej pory jego główną klientelę stanowili nocujący 
w pensjonacie goście. Wierzy, że na Podzamcze 
trafią wkrótce mieszkańcy Bychawy i gminy. 
Raczej nie obawia się konkurencji. Uważa, że 
w naszym mieście znajdzie się miejsce dla kilku 
lokali. Jest też zdania, że jego restauracja zapełni 
pewną lukę, która istnieje w tej branży.
Wewnątrz brak tylko widoku ruin bychawskie-
go zamku, które przecież tak niedaleko. Aż prosi 
się, by podczas smakowania potraw móc zawiesić 
oko na naszej lokalnej dumie, póki jeszcze istnie-
je, choć w ruinie. Stąd propozycja dla szefa, by 
jeden z górskich widoczków zastąpiła reproduk-
cja słynnej ryciny Andriollego, tej z bychawskim 
zamkiem. By klient odjeżdżając, nadal czuł nie-
dosyt i wracał do tego miejsca. Bo warto!

Monika Głazik

�� Żurek, flaczki, a może 
nasze pierogi? Ale jest też 
schabowy i bigos, i pieczona 
karkówka, no i do wyboru 
(według zapewnień szefa) 
przynajmniej trzy zupy 
z gatunku domowych 
np. rosół, pomidorowa, 
borowikowa. Właściciel 
restauracji zapowiada też 
w lecie zupy sezonowe, 
choćby modną ostatnio 
szczawiową. Gdzie można 
skosztować takich dań?

Od marca br. pensjonat „Parkowe Zacisze” na 
Podzamczu zaprasza nie tylko potrzebujących 
noclegu turystów czy przyjezdnych, ale również 
wszystkie osoby pragnące kulinarnych wrażeń: 
swoje podwoje otworzyła tam nowa w Bychawie 
restauracja.
Umiejscowiona jest w tym samym budynku co 
pensjonat – przy ul. Pileckiego w dawnej rządców-
ce Antoniego Budnego, co dla mnie, jako osoby 
szczególnie zainteresowanej dziejami tego miej-
sca jest bardzo sympatyczne. Myślę, że to jed-
na z najlepszych rzeczy, która ostatecznie mogła 
spotkać to miejsce.
Lokal będzie czynny przez cały rok. Powstał jako 
odpowiedź na potrzeby przybywających do pen-
sjonatu i miasta gości. Przypomnę, że do tej pory 

jest to jedyne w Bychawie miejsce, gdzie można 
przenocować! 
Restauracja mogąca przyjąć około 40 osób, urzą-
dzona jest w kształcie litery L. 
Dużym atutem tego miejsca jest wystrój. 
Drewniane, staromodne (w pozytywnym zna-
czeniu tego słowa) komody oraz barek w kolorze 
głębokiego brązu, podobno przyjechały aż zza 
oceanu.
Wszystko tu ze sobą doskonale współgra. Kotary 
w kolorze oliwkowej zieleni komponują się z obi-
ciami krzeseł; świece i bukiety z lawendowym 
kolorem ścian. Wnętrze dość ciemne, bo okna 
są niewielkie, ale nie stwarza to ponurego wra-
żenia; wręcz przeciwnie – jest tu bardzo przytul-
nie. To dzięki lustrom, wiszącym na ścianach cie-
płym widoczkom, galeryjkom, stylowym lampom 
i kinkietom.

kulinaria

Nowa restauracja na kulinarnej mapie Bychawy
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�� Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego
W sali konferencyjnej UM w Bychawie dnia 6 kwietnia 
2013 r. w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze jedenaście 
par małżeńskich obchodziło jubileusz pięćdziesięciolecia  
pożycia małżeńskiego.
Z tej okazji jubilaci z rąk Burmistrza  Bychawy Janusz 
Urbana zostali udekorowani medalami przyznanymi przez 
Prezydenta RP.

Po części oficjalnej obecni na sali goscie, symboliczną 
lampką szampana wznieśli toast za zdrowie i pomyślność 
jubilatów. Oczywiście tak ważna uroczystość nie mogła 
się obejść bez tortu. Wydarzenie zostało uświetnione 
występem Klubu Seniora przy akompaniamencie Marcina 
Mączki. Wszystkim jubilatom jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy!

Regina Skoczylas

OGŁOSZENIA drobne 
BEZPŁATNE  
do 160 znaków
www.bychawa.pl > lokalna gazeta > dodaj ogłoszenie
�»Hotel dla koni, bosy, karmienie 3xdziennie, zielone wybiegi, 
piaskowa ujeżdżalnia, instruktor jeździectwa upraw. ISP, 
tereny jeździeckie 607955277
�»Nagrobki granitowe, Grzegorz Łobodziński, Bychawa ul. 
Lubelska 18 tel. 81 566 18 51, 727 635 744
�»Atrakcyjne działki budowlane o pow. 10a (cena 4500zł za ar), 
Bychawka II Kol. 100m od głównej trasy Bychawa-Lublin, tel. 
602733312
�» Zmiana lokalizacji. Sklep (tania odzież, obok Biedronki) 
został przeniesiony na ulice Piłsudskiego 67, między salonem 
fryzjerskim, a punktem ksero. Zapraszamy!
�»Naprawa telewizorów w Bychawie naprzeciwko dworca PKS 
środa 8-16, czwartek 8-16. Tel. 602-642-166 
�» Elektronika muzyczna, Serwis RTV (naprawy domowe). 
Montaż anten satelitarnych. Andrzej Tracz, Bychawa, ul. 
Piłsudskiego 52, tel. 669 544 560
�»Dom drewniany 7x10 do rozbiórki i przeniesienia we 
własnym zakresie. Cena 3 tyś. tel. 693-574-842
�»Agroturystyka „Pod Grodziskiem” oferuje: noclegi, 
organizację imprez, przyjęć, ognisk, spotkań firmowych itp. 
Zapraszamy!!! Zdrapy 36, tel. 600458019, 608446027
�» Kupię lokal na dzialalność gospodarczą w Bychawie oferty 
proszę kierować na maila: greg1975@poczta.onet.pl
�» Poszukuję mieszkania do wynajęcia 1 lub 2 pokojowe tel. 
501 933 498
�» Praca dodatkowa Czy możesz poświecić 2 godziny dziennie 
na pracę dodatkową? www.abc-work.pl/agata zapraszam po 
informacje
�» Kolektory słoneczne renomowanych Polskich firm, instalacje 
CO i CWU. TERMES Jurij Jelcow Zaraszów 50, 23-100 
Bychawa www.termes.pl biuro@termes.pl
�»Detektyw Robert Zatorski - sprawy trudne, tel. 516 064 666
�» Stajnia Dębina zaprasza na cykliczne warsztaty jeździeckie 
szczegóły www.stajniadebina.pl.tl oraz kursy jazdy konnej, 
wycieczki i rajdy konne 607 955 277
�»Ogłowie, uzda wierzchowa, brązowe roz. cob cena 125 zł, 
popręg nylonowy czarny roz 125 cm. cena 40 zł, popręg 
neoprenowy roz. 105 cm cena 98zł tel 607 955 277
�» Szkolenie podstawowe na posłuszeństwo - pies 
towarzyszący kurs grupowy dla psów wszystkich ras od 8 mc 
życia rozpoczęcie 20.04 br. zapisy 697 482 236

Podróże bychawian

Powitanie z Afryką
�� Kenia jest jednym 
z ostatnich na świecie 
wielkich obszarów 
dzikiej przyrody 
o niezwykle bogatym 
środowisku naturalnym. 
Obejmuje rozległe 
sawanny i tropikalne 
lasy. Zamieszkują ją 42 
plemiona należące do 
kilku grup etnicznych. 
Do tego kraju zawitałem 
9 marca br., aby 
zobaczyć niezapomniane 
krajobrazy, wspaniałą 
florę i niezliczone gatunki 
zwierząt chronionych 
w parkach narodowych 
i rezerwatach.

Po dziesięciu godzinach lotu dotarliśmy do 
Mombasy. Afryka powitała nas falą ciepła. 
Najpierw zatrzymaliśmy się w hotelu, tzw. obozie 
przejściowym. Tu spędzamy trzy dni, wypoczy-
wając, mocząc ciała w gorącej i mocno zasolonej 
wodzie Oceanu Indyjskiego. Nocą obserwujemy 
życie przyrody. Wokół źródeł światła szybuje rój 
nocnych motyli, w dole słychać koncert cykad, 

a od strony oceanu szum fal uderzających 
w brzeg. W strefie równikowej zarówno dzień jak 
i noc są równe czasowo. Dzień rozpoczyna się 
około 6, a kończy o 18. Świt i zmierzch następują 
bardzo szybko. Temperatura nocą sięga do + 29 
stopni, a w dzień ponad + 40 w cieniu.
Wspaniałym momentem jest budzenie się dnia. 
Tarcza słoneczna wyłaniająca się znad oceanu 
oświetla obrzeża obłoków złocistym kolorem 
tworząc purpurowe smugi na niebie.
Po trzech dniach wyruszamy w głąb czarne-
go lądu na safari. Przez sto lat amatorzy safari 
z Europy ciągnęli tutaj, aby zdobyć trofea, któ-
re potem z dumą wieźli do domu. My natomiast 
wyruszyliśmy na bezkrwawe łowy. Jedyną naszą 
zdobyczą poza niezapomnianymi wrażeniami 
będą filmy i zdjęcia. Trasa safari wiedzie przez 
sawanny, busz, góry i równiny parków narodo-
wych Tsavo West i Amboseli. Pierwszy z nich 
jest jednym z największych rezerwatów fauny na 
świecie, dawniej słynął z lwów ludożerców, dzi-
siaj zapewnia turystom możliwość podziwiania 

dzikich zwierząt. Większość terenu ma ukształto-
wanie górzyste. Zwierzęta można podziwiać wcze-
śnie rano i przed wieczorem, gdy wychodzą na 
żerowiska i do wody w licznych bajorkach i stru-
mykach. Po zatrzymaniu na nocleg w wiosce mu-
rzyńskiej, wieczorem do niżej położonego bajorka 
z buszu wyszło kilkaset bawołów i powoli zbliżyło 
się do wodopoju. Po trasie po obu stronach pię-
trzą się wierzchołki wygasłych wulkanów. Woda 
pochodząca z lodowej czapy Kilimandżaro two-
rzy podziemne strumienie. Jeden z nich wypły-
wa po 100 km od góry. Tu oglądamy hipopotamy, 
ławice ryb, krokodyle, a na drzewach stada zwin-
nych i zuchwałych małp – koczkodanów siwych. 
W tym czasie hipopotamy, ze względu na upał 
skryły się w zaroślach papirusowych, niemniej 
jednak widać było wynurzone nad wodą pasz-
cze. W parku Tsavo rośnie wiele drzew baobabu. 
Ich owoce mają cierpki smak i zawierają  więcej 
witamin niż cytryna. Na obszarach bagiennych 
spotykamy wiele gatunków ptaków. Tu żyje rów-
nież wiele gatunków zwierząt takie jak wcześniej 
wspomniane bawoły, lwy, gepardy, lamparty, hie-
ny centkowane, żyrafy, antylopy, impale, gazele 
zebry i wiele innych. Zwierzęta nie były płochli-
we i można je było obserwować z bliska. Ładnie 
prezentowały się żyrafy. Ich majestatyczny chód  
z wyciągniętą szyją przypadł nam do gustu. Po 
noclegu w murzyńskiej wiosce przemieszczamy 
się do drugiego parku – Amboseli. W przeciwień-
stwie do poprzedniego parku, gdzie dominował 
busz, tu spotykamy rozległe sawanny, bagna, ob-
fitość zwierzyny i nad zachodnim horyzontem ma-
jestatyczną sylwetkę Kilimandżaro. Park słynie  
z dostojnego piękna i zwierząt do których można 
się zbliżyć. Tu żyją największe populacje  słoni. Te 
dostojne zwierzęta przemierzają powoli równinę 
sawanny w szyku po około 50-60 osobników. 
W ich marszu nie można im przeszkodzić. 
Pojazd zmuszony był zatrzymać się i dać słoniom 

pierwszeństwo przejścia. W stadzie tym były 
słonie w różnym wieku, od starych z ogromny-
mi ciosami /kłami/ po małe „brzdące” pilnowa-
ne przez matki. Marzeniem naszym było „upolo-
wanie kota”. Sprawne oczy naszego kierowcy wy-
tropiły w wysokiej trawie parę lwów, prawdopo-
dobnie będących w okresie godowym. Po 20 mi-
nutach cierpliwego, oczekiwania para stanęła na 
nogi i mogliśmy zobaczyć smukłą lwicę i dostojne-
go, grzywiastego samca. Teren parku narodowego 
Amboseli, graniczącego z Tanzanią zamieszkują 
liczne klany Masajów. Po przekształceniu parku 
narodowego w rezerwat, Masajowie mogą dalej za-
mieszkiwać te tereny, ale ustanowiono specjalną 
strefą ochronną. W 1961 roku zarząd nad pastwi-
skami przekazano Masajom. W latach 70  dwu-
dziestego wieku pojawił się problem współzawod-
nictwa o pastwiska, których używali od wieków. 
Obszar wokół bagien zarezerwowano dla dzikich 
zwierząt i zakazano wstępu pasterzom. W złości 
zabili wiele sztuk nosorożców, gardząc nawet ich 
cennymi rogami. Końcowo doszło do porozumie-
nia i pasterzom udostępniono korzystanie z wody 
ze studni wierconych wokół rezerwatu. Nie przy-
padkowo poświęciłem kilka słów o Masajach. 
Jest to wstęp do opisu i przeżyć  w czasie wizyty 
w jednej z ich wiosek. Wioska do której dotarli-
śmy położona na płaskim terenie, otoczona zwa-
łem gałęzi akacjowych stanowiący zaporę dla 
zwierząt z zewnątrz. Wewnątrz, na planie okrę-
gu zbudowane są rodzinne chaty, wykonane z gli-
ny zmieszanej z krowim łajnem. Chaty są okrą-
głe, bez okien i drzwi. W ścianie są dwa małe 
otwory, przez które wydobywa się z chaty dym 
z paleniska. Pomieszczenie jest ciasne i ciemne. 
Najważniejszymi osobami są: założyciel wioski, 
kobieta położna i szaman pełniący funkcję me-
dyka. Mężczyzna może mieć 4 żony. Pierwszą wy-
bierają rodzice kawalera dając 10 krów za żonę. 
Pozostałe żony wybiera sam. Kobiety mają szereg 

obowiązków. Najważniejszym z nich jest ulepienie 
domu, pozostałe to rodzenie i wychowanie dzie-
ci, pranie i dojenie krów. Mężczyzna zajmuje się 
wypasem bydła. Podstawowym pożywieniem jest 
mleko i jego przetwory. Od  roku mają przedszko-
le, gdzie maluchy uczą się podstaw matematyki, 
języka angielskiego i języka  miejscowego. Patrząc 
na te dzieciaki przypomniałem sobie wierszyk 
z dzieciństwa o murzynku Bambo co w Afryce 
mieszka i czarną ma skórę ten nasz koleżka. Po 
obejrzeniu tańców masajskich i zakupieniu miej-
scowych pamiątek opuściliśmy wioskę, udając na 
dalsze spotkanie z przyrodą. Park Amboseli naj-
piękniej wygląda o zmierzchu i rano, gdy zwie-
rzęta wychodzą w poszukiwaniu pożywienia, 
a szczyt Kilimandżaro na granicy z Tanzanią od-
słania swą majestatyczną postać pokrytą wiecz-
nymi śniegami na szczycie. O zachodzie słońca 
park zamienia się w nierealny teatr cieni – na 
wielkiej scenie oświetlonej słabnącą zorzą, zwie-
rzęta pogrążają się w różowych i pomarańczo-
wych barwach. Po ostatniej nocy w tej scenerii 
opuszczamy krainę zwierząt i ptaków kierując się 
na wschodnie wybrzeże, a po kilku dniach żegna-
my się z Czarnym Lądem wracając do Kraju.

Julian Kwiatkowski

USC informuje
W związku ze zmianą ustawy o ochronie danych 
osobowych - rubryka nie będzie publikowana 
w kolejnych wydaniach gazety.
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�� Z życia bychawskich wędkarzy
W związku z propozycjami 
kolegów wędkarzy 
dotyczącymi bieżącej 
informacji na temat 
działalności naszego 
Koła w lokalnej 
prasie – „Głosie Ziemi 
Bychawskiej” – Zarząd 
Koła informuje kolegów 
o podjętych działaniach 
na rzecz naszego zbiornika 
„Podzamcze” w Bychawie. 
I tak:

�» Zlikwidowano przecieki na grobli czoło-
wej z oczyszczeniem skarp, wycięciem 
zbędnych krzaków i umocnieniem skar-
py czołowej. Zabezpieczono na odcinku 
20 m siatką drucianą groblę czołową na 

głębokość 1,6 m przed podkopem jej 
przez bobry.
�» Dokonano remontu dwóch pomostów na 

zbiorniku przy wydatnej pomocy i inicja-
tywie zainteresowanych wędkarzy.
�» Zorganizowano i przeprowadzono zawo-

dy w wędkarstwie podlodowym o pu-
char Kapitana Sportowego Koła i Prezesa 
Zarządu – zgodnie z preliminarzem – od-
powiedzialni kol. Stanisław Jackowski 
i kol. Michał Mączka.
�» Zdemontowano stary pomost łączący 

groblę z wyspą ze względu na jego zły 
stan techniczny. Wyspecyfikowano nie-
zbędne materiały do bieżącej naprawy 
istniejącego pomostu na wyspę.
�» Dokonano remontu pomieszczenia WC 

i przedsionka w pomieszczeniu biura 
poprzez założenie białego montażu i uło-
żenie terrakoty – przy wydatnej pomo-
cy Spółdzielni Mieszkaniowej. W dalszej 
kolejności Zarząd Koła planuje wyko-
nanie w miesiącu kwietniu br. wymiany 

starej instalacji elektrycznej na nową 
(stara instalacja wykonana w aluminium 
grozi pożarem). Po wykonaniu instalacji 
elektrycznej przeprowadzimy remont 
pomieszczenia (położenie terrakoty, 
malowanie pomieszczeń i remont drzwi 
wejściowych). W wykonaniu ww. prac 
dużą życzliwość okazała nam Pani Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie.
�» Przygotowano nową zaporę z desek na 

dopływie do zbiornika, zabezpieczającą 
przed napływem liści i innych stałych za-
nieczyszczeń i przed zapychaniem kraty.
�» Przygotowano niezbędne materiały do 

gruntownej naprawy tablicy ogłoszeń. 
Prace zostaną wykonane odwrotnie – 
przy sprzyjającej pogodzie. Prace przygo-
towawcze zostały wykonane przy wydat-
nej pomocy kol. Henryka Ścierzyńskiego.
�» Podjęto pełną współpracę z władzami 

miasta Bychawa w zakresie utrzymania 
porządku w obrębie zbiornika przez kole-
gów wędkarzy.

Kolegom wędkarzom – biorącym udział 
bezpośrednio w wykonaniu ww. prac 
Zarząd Koła serdecznie dziękuje. Zwracamy 
się jednocześnie do kolegów o pomoc 
w wyremontowaniu pozostałych pomo-
stów we własnym zakresie, ponieważ 
w chwili obecnej nie mamy możliwości 
finansowych na realizację jakichkolwiek 
innych zadań. Musimy spłacić zaległe zo-
bowiązania Koła z roku 2012 w wysokości 
około 9800 zł. W związku z taką sytuacją 
prosimy kolegów wędkarzy o wykupienie 
zezwoleń na nasze łowisko w terminie do 
końca kwietnia br. Po tym terminie będą 
wymagane dodatkowe opłaty – zgodnie 
z regulaminem PZW.

Z wyrazami szacunku
Wiesław Pilipczuk, prezes Koła PZW 

Serdecznie zapraszamy do redagowania ru-
bryki PZW, prosimy o artykuły i materiały.

�� Nowy wygląd parku 
miejskiego na wakacje

W drugiej połowie maja br. ruszą prace modernizacyjne 
i porządkowe w parku miejskim przy ul. M.J. Piłsudskiego. 
Zakres prac obejmuje m.in. wycinkę starych, schorowa-
nych drzew, nasadzenia nowych drzew, krzewów i kwia-
tów oraz aranżację małej architektury. W drodze przetar-
gu została wyłoniona firma Garden Designers z Lublina. 
Termin wykonania prac – 30.06.2013 r. Zadanie dofinan-
sowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Lublinie.
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Powstańcza mapa
�� W opinii potocznej Powstanie Styczniowe 
uchodzi za totalną improwizację. 
Według jednych romantyczny poryw, 
natchnienie, poświęcenie w imię spraw 
wyższych, według innych bezhołowie, 
bujanie w obłokach, nieliczenie się 
z rzeczywistością. Tymczasem uważniejsza 
lektura, choćby podręczników szkolnych, 
informuje o długofalowych i starannych 
przygotowaniach do walki. Powstanie, 
jak wiemy, wybuchło przedwcześnie 
skutkiem prowokacji rosyjskiej. Ale i tak po 
pierwszych tygodniach chaosu i obopólnego 
zaskoczenia działania wojenne nabrały 
cech planowych i skoordynowanych. Inna 
rzecz, że nie niwelowało to ogromnej 
przewagi po stronie wroga.

Wybitnym sukcesem powstańców było zdobycie aktualnych map wojsko-
wych. Co do źródeł i dróg ich pozyskania istnieje kilka wersji. Według ofi-
cjalnej: dokumenty wyniósł z komisji skarbu agent Rządu Narodowego 
Aleksander Waszkowski w lutym 1863 r.
Wg opracowania St. Strunph-Wojtkiewicza wydanego w 100-lecie powsta-
nia: mapa pochodziła ze sztabu I Armii stacjonującej w Królestwie i dostała 
się w ręce spiskowców jeszcze przed wybuchem powstania.
Skądinąd wiadomo, że mapami teatru przyszłych działań wojennych dys-
ponowała polska szkoła wojskowa w Genui i Cuneo działająca w latach 
1860 – 62.
Faktem jest również, że w Sztabie Generalnym Armii Rosyjskiej i Akademii 
Wojskowej w Petersburgu pracowali oficerowie polskiego pochodzenia oraz 
rosyjscy rewolucjoniści sprzyjający Polakom.
Tu warto zadać pytanie: Skąd Polacy i niepokorni Rosjanie w tak ważnym 
dla armii miejscu? Otóż po straszliwym laniu, jakie Rosja otrzymała w woj-
nie krymskiej nowy car Aleksander I i jego doradcy zrozumieli konieczność 
unowocześnienia państwa, a wojska w szczególności.
Sztabowców odpowiedzialnych za klęskę zdymisjonowano, a przed młody-
mi, zdolnymi zarysowała się kariera, niezależnie od pochodzenia. No nie, 
nie przesadzajmy – identyfikacja z narodem polskim i wiarą katolicką była 
istotna przeszkodą w osiągnięciu wyższych szczebli i szarż. Jednakże pośród 
specjalistów i wykładowców byli ludzie tej miary co Zygmunt Sierakowski 
czy Józef Gałęzowski [swojskie nazwisko], którzy mieli dostęp do dokumen-
tów najwyższej wagi, ba, sami je opracowywali.
Sierakowski w swej bogatej karierze brał udział w pracach geodezyjno-kar-
tograficznych, Gałęzowski wykładał batalistykę, inni oficerowie też mieli 
wiedzę konieczną dla wykonania takich prac i zdawali sobie sprawę z ich 
wagi. Z chwilą wybuchu powstania, a pewnie na długo przed, stanęli wobec 
wyborów o randze ostatecznej. I należy sądzić, że byli do nich przygotowani 
nie tylko moralnie.

Ale powróćmy do samych map! Kartowanie obszaru Królestwa Polskiego 
podjęto już w latach 20-tych XIX w. Celem prac było sporządzenie dokład-
nych map całego kraju. Sprawą zajął się Wydział Kwatermistrzostwa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. Prace geodezyjne nad wykonaniem zdjęcia 
topograficznego podjęto w 1822 r. Brali w nich udział tej miary specjaliści, 
co Wojciech Chrzanowski czy Ignacy Prądzyński – generałowie w Powstaniu 
Listopadowym. Ogrom zadania, pionierskiego na znacznym obszarze kra-
ju, sprawił, ze prace pomiarowe i wydawnicze trwały ponad 30 lat, a po-
szczególne arkusze mapy ukazywały się sukcesywnie. Ponieważ w latach 
przed Powstaniem Listopadowym i w trakcie jego trwania prace prowadził 
Wydział Kwatermistrzostwa, popularnie Mapę Topograficzną Królestwa 
Polskiego określa się jako „Mapę Kwatermistrzostwa”.
Po upadku Powstania Listopadowego Wojsko Polskie zlikwidowano, a prace 
kartograficzne przejął sztab I Armii rosyjskiej stacjonującej w Królestwie. 
Na kilka lat przed wybuchem Powstania Styczniowego całość opracowania 
była gotowa. Oczywiście był to dokument tajny; dysponowało nim wojsko, 
służby policyjne i urzędy miernicze, administracja wyższego szczebla.
Mapa miała nietypową jak na dzisiejsze warunki skalę 1:126000. Wynika to 
z zastosowania miar niemetrycznych – cali angielskich i wiorst (1 cal – 25,4 
mm, 1 wiorsta – ok. 1070 m). Mapa podstawowa nosi też nazwę trójwior-
stówki, ponieważ 1 calowi na mapie odpowiada odległość 3 wiorst w tere-
nie. Dokładniejsze opracowania szczególnie ważnych obszarów miały ska-
le 1:84000, 1:42000 a nawet 1:21000. Za układ odniesienia (południk 0o) 
przyjęto południk przechodzący przez miejscowość Pułkowo k. Moskwy.
Rzeźbę terenu przedstawiono metodą kreskową, która polega na zagęsz-
czeniu szrafury w zależności od nachylenia terenu (im stromiej, tym ciem-
niej). Tą metodą uzyskuje się dość plastyczne przedstawienie powierzchni 
ziemi. Mankamentem jest niemożliwość odczytania wysokości bezwzględ-
nej i względnej. Mapa wykonana techniką litograficzną jest jednobarwna. 
Ogląd obszarów silnie urzeźbionych, pokrytych bogatą szatą roślinną, wy-
maga przeto szczególnej uwagi.
Mimo tych braków „Mapa Kwatermistrzostwa” miała kapitalne znaczenie 
dla działań wojskowych w warunkach znacznej ruchliwości oddziałów.
Mapę powielano przy użyciu najnowszych technik fotograficznych i dru-
karskich w Paryżu, w Galicji, a także potajemnie w Warszawie. Wkrótce 
dysponował nią Rząd Narodowy oraz dowódcy większych oddziałów. Była 
też sporą gratką dla wywiadu austriackiego, gdy wraz z jednym z dowódców 
wpadła w ręce policji. Co zaś tyczy się map tzw. Ziem Zabranych, te zostały 
pozyskane ze Sztaby Generalnego w Petersburgu. Jak utrzymują niektóre 
opracowania historyczne „załatwienie” kosztowało 50 tys. franków. Nic więc 
dziwnego, ze dowództwo wojskowe wypinające pierś po medale za tłumienie 
„polskiego buntu” starało się odpowiedzialność za bałagan i korupcję zrzu-
cić na cywili. Dlatego podobno sam generał-gubernator Teodor Berg miał 
skłonić Waszkowskiego do złożenia zeznań określonej treści. Aleksandrowi 
Waszkowskiemu zeznania nie uratowały życia. Został stracony 15 lutego 
1865 r.
W każdym razie dbałość o wszechstronne, w tym topograficzno-kartogra-
ficzne przygotowanie działań wojskowych przeczy tezie o kompletnej ama-
torszczyźnie przywódców powstania szeroko lansowanej przez rosyjską 
propagandę.

Marek Kuna
Opracowanie kartograficzne i konsultacja – Jakub Kuna

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego - fragment północno-zachodni. Poł XiX w.
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„Trzeba nie tylko istnieć, ale także żyć 
Plutarch

�� Rozpoznawalni w lokalnym 
środowisku. Wyraziście 
zaznaczający swoją obecność 
w przestrzeni publicznej. 
Niezawodni. Jeśli zachodzi 
potrzeba, potrafią się sprawnie 
skrzyknąć, zorganizować, 
być. I to jest właśnie to, co 
budzi uznanie i szacunek dla 
bychawskich Seniorów – bo 
o nich tu mowa, oficjalnie 
członków Klubu Seniora (dalej 
KS).

Nieco historii
Historia Klubu Seniora sięga 1973 roku, tak więc w br. 
przypada 40-lecie istnienia tej grupy, tworzonej głów-
nie przez członków Związku Emerytów, spotykają-
cej się w miejscowym Domu Kultury, która rozwinę-
ła z rozmachem swoją działalność rok potem, gdy dy-
rektorem instytucji został Władysław Gromek, a opiekę 
instruktorską nad KS przyjęła Maria Wac, potem okre-
sowo Wanda Dolińska – pracownice tejże instytucji. 
Jednocześnie istniejący już wcześniej zespół śpiewaczy 
wszedł w strukturę klubu, powiększając jego skład.
Od tego czasu przez KS przewinęło się wiele osób, z któ-
rych jedni odeszli już na zawsze, inni, w tym pamiętana 
i dobrze wspominana instruktorka Maria Wac, zmieni-
li miejsce zamieszkania. Liczba uczestniczących wahała 
się od 20 do 30 osób, obecnie są to 22 osoby (lista poni-
żej). Do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku przewodni-
czyła klubowi Stanisława Milanowska, z wielkim od-
daniem i zapałem poświęcona tej pracy, pełniąca jedno-
cześnie funkcję prezesa Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów. Po jej wyjeździe z Bychawy rolę przewod-
niczącej powierzono pani Otylii Adamczyk, trwającej 
dzielnie na pozycji szefowej do dziś. I z pasją przygrywa-
jącej na bębenku. Były czasy, że śpiewającym seniorom 
przygrywało aż kilku grajków. Smutno to dziś skonsta-
tować, że wszyscy już nie żyją. W historii KS zapisali się 
Stefan Dwojak (akordeon), o którym już pisaliśmy na ła-
mach GZB, Jan Choiński (skrzypce), Mieczysław Kloc 
(saksofon), Bolesław Kondracki (skrzypce), Mieczysław 
Gierczyński (skrzypce), Aleksander Malec (akorde-
on), Tadeusz Sądecki (akordeon), Zygmunt Adamczyk 
(bęben). Dziś z dawnego składu pozostał Zdzisław 
Gomułka (bałałajka), na akordeonie okazjonalnie przy-
grywa Stefan Rybaczek.
Miejscem cotygodniowych spotkań KS, czasem częst-
szych, gdy zachodzi potrzeba szlifowania występu śpie-
waczego, jest Bychawskie Centrum Kultury. Tu tak-
że organizowane są wszystkie uroczystości z kalen-
darza imprez społeczno-kulturalnych i świąt kościel-
nych, często obchodzone i wspólnie przygotowywane ze 
ZERiI, któremu prezesuje pani Zofia Szorek. Wzajemna 
współpraca jest tym ściślejsza, że seniorzy są członka-
mi Związku. Z opinii Otylii Adamczyk i członków KS 

wynika jednomyślnie bardzo pochlebna opinia o pra-
cy i dużym zaangażowaniu instruktora BCK Marcina 
Mączki, aranżera tekstów i przygotowującego wokalnie 
zespół do występów. Wykonywane są pieśni biesiadne, 
towarzyskie, ludowe, patriotyczne, refleksyjne, okolicz-
nościowe, kolędy. Zakres repertuaru, dziś ograniczony 
do śpiewu, był jeszcze przed kilkoma laty bardziej roz-
szerzony o amatorskie inscenizacje, scenki rodzajowe, 
rekonstrukcje ludowych obrzędów (pieczenie chleba, ob-
rzędy weselne), połączone czasem z przejściem w barw-
nym korowodzie ulicą miasta. Przyczyny tych ograni-
czeń są różne, ale dwie najistotniejsze to częstsza nie-
dyspozycyjność spowodowana postępującym wiekiem 
uczestników, druga to brak osoby animatora – instruk-
tora, który mógłby się podjąć tego typu pracy.

Dla środowiska, ale i dla siebie
Tak można by najprościej ująć i cel, i istotę aktywno-
ści przejawianej przez uczestników KS. W społeczno-
ści lokalnej są obecni podczas wszystkich uroczystości 
państwowych, ale i kościelnych (kilka osób śpiewa rów-
nież w chórze parafialnym), i środowiskowych (festyn „W 
krainie pierogów”, dożynki, koncerty kolęd i in.), repre-
zentują Bychawę na zewnątrz, uczestnicząc w różnego 
typu przeglądach amatorskich zespołów artystycznych, 
z których przywożą dyplomy i wyróżnienia. W 2009 r. 
nagroda w Dęblinie za zajęcie 3. miejsca spośród kilku-
dziesięciu rywalizujących zespołów w ramach przeglądu 
twórczości artystycznej seniorów. W programie KS jest 
też miejsce na zwykłą relaksującą rozrywkę. To organi-
zowanie w swoim gronie spotkań w karnawale z zabawą, 
tańcem przy muzyce, to spotkania imieninowe, także 
liczny udział w wycieczkach z ofert Związku Emerytów, 
w pielgrzymkach, to spotkania w okolicy świąt rocznych 
zwane „opłatkiem” i „święconym”.
Tak przyzwyczailiśmy się do obecności Seniorów w na-
szej przestrzeni publicznej, że uważamy ją za coś oczy-
wistego. Trzeba też zaakcentować jednak i inny, bardziej 
ludzki i indywidualny aspekt takiej postawy i społecz-
nego akcesu. Nasi Seniorzy realizują w ten sposób po-
mysł na mądre i pożyteczne przeżywanie jesieni życia. 
Być z innymi w grupie, razem. Tworzyć wspólnotę ludzi 
zżytych, zaprzyjaźnionych. Taki „drugi nasz dom” – jak 
to nazwała w naszej rozmowie pani Otylia. I czuć się 
potrzebnym. Dawać coś z siebie innym. I czerpać z tego 
korzyści również dla siebie.
Dla wszystkich – starszych i młodszych warty naślado-
wania modus vivendi.
Aktualna lista uczestników zajęć w Klubie Seniora
Adamczyk Otylia, Burzak Teresa, Dudkiewicz Helena, 
Gadzała Krystyna, Gadzała Stefan, Gierczyńska Helena, 
Gomułka Zdzisław, Klimek Irena, Kostrzewa Krystyna, 
Kostrzewska Maria, Kotuła Leokadia, Kozak Urszula, 
Łupina Stanisława, Maj Maria, Mazurkiewicz Helena, 
Morgol Janina, Rybaczek Danuta, Rybaczek Stefan, 
Rybaczek Zofia, Rybaczek Tadeusz, Sak Kazimiera, 
Szorek Zofia

W ostatnich latach zrezygnowali z uczestnictwa 
ze względu na stan zdrowia lub zmianę miejsca 
zamieszkania:
Czapla Genowefa, Fila Eugenia, Kamińska Janina, 
Poniewozik Janina, Wójcik Stanisława

Maria Dębowczyk

�� Pieśń seniorów 
(fragmenty) 

ze zbiorów  
śp. Zdzisławy Milanowskiej 

Nie bójmy się jesieni, wszak ona 
złota jest
przed nami jeszcze życie, nie bójmy 
się więc jej
bo choć na niebie chmury i wicher 
pędzi je
nie bójmy się jesieni, bo wielki urok 
w niej.

Życie musi mieć jesień, więc bądź-
my wierni jej
choć wiosny by się chciało, wszak 
młodość była w niej
lecz nie bój się jesieni, bo ona mą-
dra jest
ona jest dzisiaj z nami, więc wyko-
rzystaj czas.

Choć każdy z nas już dzisiaj ma po-
srebrzaną skroń
a jeszcze przy tym także ma spra-
cowaną dłoń
dopóki nasze zdrowie jest takie ja-
kie jest
tak długo nucić trzeba zewsząd po-
godną pieśń.

Bo pieśń dodaje siły i rozwesela 
nas
z nią trzeba iść przez życie, dopóki 
jeszcze czas
dopóki serce bije, dopóki starczy sił
śpiewaj i bądź pogodny, a będziesz 
dłużej żył.

jubileusz

40-lecie działalności Klubu Seniora (1973-2013)

1977 rok. Od prawej Maria Wac, Stanisława Milanowska, Franciszek Furmaga, 
Janina Maczkowa, Małyszkowa, Helena Dwojak 20-lecie pracy siostry Klaudiany w Schronisku dla Kobiet im. Brata Alberta

Dni Bychawy 1993

Grajkowie, od prawej A. Malec, Z. Adamczyk, M. Kloc, T. Sądecki

Kusaki w domu kultury, 1992 W parku nałęczowskim 2004

Wycieczka, Kazimierz Dolny n. Wisłą 1996

Festiwal Śpiewaków i Kapel Ludowych 
w Kazimierzu

Dwie szefowe - Zofia Szorek i Otylia Adamczyk
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��W sprawie Krzyża
Wojny tym razem - miejmy nadzieję -  ni fundamentalnego 
sporu nie będzie. Bo też wszyscy się zgadzają:  krzyż powi-
nien być. Chodzi o przydrożny krzyż przy rozwidleniu ulic 
Marszałka Piłsudskiego, Mickiewicza i Sienkiewicza, zwany 
przez bychawian „rondem Babołysia”.
 Postawiony tu w 1993 roku drewniany krzyż zmurszał i moc-
no się pochylił, zatem pilnie wymaga odnowy. Mieszkańcy 
dzielnicy zebrali już trochę funduszy na ten cel.
Tylko jaki ten nowy krzyż ma być? Tradycyjny, drewniany, czy 
bardziej „modern” – metalowy? Tu szkoły są dwie i każda ma 
argumenty. Drewniany stanowiłby pewną ciągłość, bo takie 
były poprzednie, a poza tym nawiązuje wprost do formy ini-
cjalnej – Męki Pańskiej. Po drugie drewno jest samo z siebie 
surowcem szlachetnym, ma swą barwę i fakturę i nawet nisz-
czejąc zachowuje dostojną elegancję. Metal w czystej postaci 
jest bardziej plastyczny, ale też i „bezosobowy”. Jest trwalszy 
i nie wymaga tylu zabiegów  konserwacyjnych co drewno. Ale 
by nadać mu formę estetyczną, pozytywnie oddziałującą na 
krajobraz potrzeba ręki dobrego artysty, a zatem większych 
kosztów.  Bo przejawów bylejakości i chałtury w naszym pej-
zażu dosyć i nie o to nam chodzi – wierzącym czy też nie.
Doceniając rangę problemu inicjatorzy budowy nowego krzy-
ża zwrócili się o opinię i pomoc do Zarządu Bychawskiego 
Towarzystwa Regionalnego. Na spotkaniu 12 kwietnia br. 
uzgodniono kilka ważnych szczegółów.
Krzyż powinien być ustawiony na betonowym postumen-
cie, może też mieć cokół w postaci piramidy z polnych gła-
zów. BTR proponuje formę krzyża drewnianego o widocz-
nej fakturze naturalnego drzewa. Można przyjąć jakiś pro-
jekt artystyczny, jeżeli uzyska ogólną aprobatę. W wypadku 

niedostatku funduszy praca będzie wykonywana etapami 
z jednoczesną zbiórką funduszy na ten cel.
Towarzystwo na wniosek pomysłodawców próbuje ustalić 
historię tego obiektu sakralnego. Badaczka dziejów regionu 
p. Maria Dębowczyk uważa, że krzyż zwany przez ludność 
„listopadowym” stanął lub też został odnowiony w tym miej-
scu jesienią 1918roku za czasów probostwa ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego. Był wotum bychawian za odzyskaną niepod-
ległość. Tu przychodziły uroczyste procesje dziękczynne i od-
prawiano się msze polowe.
Nie kwestionując przekazu o zdarzeniach pamiętanych prze-
cież przez żyjących niedawno temu mieszkańców miasta, 
stwierdzić należy, że krzyż istniał w tym miejscu wcześniej.
 Wskazuje na to choćby analiza materiałów kartograficznych. 
Na opisanej w tym numerze „Mapie Kwatermistrzostwa” 
krzyż przydrożny znajduje się przy alei prowadzącej do ma-
jątku Wola Bychawska. Czy miał on związek z powstaniem 
listopadowym – nie wiemy. Na mapie barona Heldensfelda 
z 1806 roku, krzyż (słabo widoczny) stoi nieco bliżej miasta 
niż obecny. Może pamiętał Rzeczpospolitą Obojga Narodów, 
a może początki miasta nawet? Jak wiadomo zwyczaj sta-
wiania kapliczek, figur świętych, krzyży na krańcach miejsc 
zamieszkanych, rozstajach dróg, przy mostach, brodach itd. 
był odwieczny. Zapiski w księgach parafialnych lub grodz-
kich, dotyczące tego krzyża nie zachowały się. Pozostała tylko 
tradycyjna nazwa. A może badacz dziejów lokalnych natknie 
się na jakąś wzmiankę o krzyżu listopadowym w Bychawie 
– Polanówce?

Marek Kuna

�� Z życia 
regionalistów

W kręgu historyków, racjonalistów, so-
cjologów, etyków czy miłośników dziejów 
ojczystych pamięć Powstania Styczniowego 
jest zjawiskiem wciąż żywym.
Dlatego też sporym zainteresowaniem 
tych środowisk cieszyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa odbywająca się 8 
– 9 marca w Białej Podlaskiej pod hasłem 
„Kultura pamięci czynnikiem rozwoju spo-
łeczności lokalnej – 150 lat po Powstaniu 
Styczniowym”. 
Konferencji przewodniczył prof. dr 
hab. Sławomir Partycki: przewodni-
czący Wojewódzkiej Rady Towarzystw 
Regionalnych w Lublinie. Honorowymi 
gośćmi byli przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, władz powiato-
wych i miejskich Białej Podlaskiej, rektor 
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża 
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, dyrektor 
WOK w Lublinie i wiele innych osobistości.
Oprawę muzyczną imprezy stworzyły 
„Chór Camerata” przy IV LO  im. S. Staszica 
w Białej Podlaskiej oraz zespół wokalny 
„Brevis”, które wykonały pieśni patriotycz-
ne z okresu powstań narodowych.  Spośród 
szeregu  ciekawych referatów, znalazły się 
wystąpienia tej miary historyków co prof. 
dr hab. Wiesław Śladkowski (UMCS), prof. 
dr hab. Eugeniusz Niebelski (KUL) – wybit-
nych specjalistów od powstania. Oprócz 
pracowników naukowych swoje opracowa-
nia przedstawili badacze regionaliści od lat 
zajmujący się odkrywaniem dziejów swego 
miejsca zamieszkania. 
Jak podkreślił prof. Partycki regionaliści  
amatorzy w tej dziedzinie z powodze-
niem mogą być partnerami dla badaczy 
profesjonalnych.
Spotkanie miało tylko dwa mankamenty:
�» nie przybył  o. prof. Leon Dyczewski 

(KUL) wybitny znawca społecznych zja-
wisk pamięci i tożsamości
�» Sesje socjologów i regionalistów odby-

wały się równolegle, nie dało się uczest-
niczyć w obu na raz.     

Akcentem wizualnym konferencji była wy-
stawa fotograficzna pt. „Tam gdzie szumi 
Dewajtis” przedstawiająca dawne plenery 
Polesia i Wołynia”.

�� Apel do Mieszkańców Bychawy
Mieszkańcy osiedla za ZS im. ks. 
Kwiatkowskiego postanowili wymienić zmur-
szały krzyż umiejscowiony przy skrzyżowaniu 
ulic Piłsudskiego i Mickiewicza, w okolicach 
ronda. Nowy, solidny krzyż – dębowy, umiesz-
czony na kamiennym cokole, opatrzony tablicz-
ką z wygrawerowanym napisem upamiętniają-
cym ważną dla Polaków datę – 1918 r. to duży 
wydatek. Mieszkańcy osiedla zebrali kwotę 

1100 zł, która nie wystarczy na wykonanie tego 
przedsięwzięcia. 
Patron Bychawy, ksiądz Antoni Kwiatkowski 
nazwał pierwszy krzyż - narodowym, listo-
padowym. Odbywały się przy nim wszystkie 
uroczystości patriotyczne i środowiskowe. 
Zmierzały ku niemu procesje w czasie ważnych 
świąt kościelnych. Czy nie warto wrócić do 
tradycji i uczynić miejsce usytuowania nowe-
go, pamiątkowego krzyża miejscem pamięci 

i obchodów przynajmniej niektórych uroczy-
stości środowiskowych? 
Zarząd BTR oraz przedstawiciele osiedla proszą 
wszystkich chętnych Mieszkańców Bychawy 
o pomoc w realizacji zadania. Dowolne kwoty 
można wpłacać na konto:
BTR (83 8685 0001 0000 0619 2000 0010)  
z dopiskiem: darowizna na wykonanie krzyża.

Zarząd BTR
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Manifestacja patriotyczna mieszkańców Bychawy w rocznicę Konstytucji 3 Maja, lata dwudzieste XX wieku.

�� Dni otwarte w „Kwiatku”
Tradycyjnie 21. marca, w pierwszy dzień wiosny, ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego 
zorganizował Dni Otwarte dla uczniów z pobliskich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 

Z tej okazji nasi nauczyciele wraz z uczniami przygotowa-
li pokazy chemiczne i fizyczne, gry i zabawy sportowe, 
turniej w piłkę siatkową, a także zaprezentowali umiejęt-
ności jakich nabywają uczniowie klas innowacyjnych. Nasi 
goście mogli samodzielnie udzielić pierwszej pomocy na 
nowoczesnym fantomie, poznać przyrządy służące do ga-
szenia ognia, poznać szczegóły pracy celnika, zobaczyć jak 
wygląda pobieranie odcisków palców, a wszystko to było 
przedsmakiem tego, czego można nauczyć się, wybierając 
naszą szkołę. 
„Kwiatek” ciągle rozwija się i każdy rok szkolny daje nowe 
możliwości. Świadczy o tym m.in. plan stworzenia klasy 
europejskiej, której uczniowie będą rekrutowani z mło-
dzieży polskiej i ukraińskiej. W związku z tym promocja 
szkoły odbyła się także u naszych sąsiadów zza wschod-
niej granicy. W dniach 29 luty - 4 marca delegacja na-
uczycieli i uczniów, z panem dyrektorem Henrykiem 
Dudziakiem na czele przebywała na Ukrainie, zapozna-
jąc tamtejszą młodzież z informacjami o naszej szkole, 
a przede wszystkim o klasie tworzonej z myślą o nich. 
Zainteresowanie było bardzo duże, zarówno ze strony 
uczniów jak i ich rodziców. 

Kinga Moląg

Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 
zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej przy-
gotowanej na rok szkolny 2013/2014:
Gimnazjum – proponowane innowacje:
�» „English In Songs”
�» „Hala, basen i boisko – tu dla Ciebie mamy 

wszystko”.
Liceum Ogólnokształcące – klasy:
�» humanistyczno – językowa
�» ratownictwo medyczne + straż pożarna
�» matematyczno – informatyczna
�» mundurowa (policyjna, wojskowa, straż graniczna)
�» europejska (polsko-ukraińska).

Technikum – klasy:
�» technik geodeta
�» technik drogownictwa
�» technik ekonomista
�» technik architektury krajobrazu.

Policealna szkoła zawodowa – klasy:
�» technik masażysta
�» technik pożarnictwa
�» technik ochrony fizycznej osób i mienia
�» technik informatyk.
�» Szkoła zapewnia:
�» wysoko wykwalifikowaną kadrę,
�» zajęcia wf na pełnowymiarowej hali sportowej i bo-

isku wielofunkcyjnym,
�» naukę pływania na krytej pływalni, 
�» możliwość korzystania ze stołówki szkolnej,
�» miejsca w internacie,
�» możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych, 

teatralnych, filmowych,
�» pogłębianie wiedzy na zajęciach pozalekcyjnych,
�» możliwość korzystania z biblioteki szkolnej i multi-

medialnego centrum informacyjnego.
Więcej na: www.kwiateklo.pl  
lub w sekretariacie tel. 81 566 00 19

III Zjazd 
Absolwentów LO
Dyrekcja szkoły i społeczny komitet organizują 
w dn. 8-9.06.2013 r. III Zjazd Absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego. W programie:
8.06.2013 r. (sobota)
�» godz. 9.00 – rejestracja uczestników zjazdu
�» godz. 9.30 – przemarsz ulicami Bychawy do miej-

scowego kościoła
�» godz. 10.00 – Msza Św. 
�» godz. 11.30 – uroczyste otwarcie zjazdu i okolicz-

nościowe wystąpienia
�» godz. 12.30 – część artystyczna 
�» godz. 13.30 – szkolny obiad
�» godz. 14.30-17.00 – spotkanie w grupach 

klasowych
�» godz. 18.00 – uroczysta kolacja i zabawa 

taneczna
9.06.2013 r. (niedziela)
�» godz. 9.00 – podsumowanie zjazdu.

 Zgłoszenia na zjazd dokonywać można elektronicz-
nie bądź listownie na adres szkoły. Z uwagi na trud-
ności w dotarciu z informacją do wszystkich ab-
solwentów prosi się o koleżeńskie powiadomienie 
innych. Wstępny koszt uczestnictwa szacuje się na 
200 zł i można wpłacać na konto: RBS Bychawa 23 
8685 0001 0000 0794 2000 0010.

�� Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej 
11 kwietnia miało miejsce szczególne 
wydarzenie – Dzień Otwarty. 
Każdy rodzic, zastanawiający się 
nad posłaniem swojego dziecka do 
naszego oddziału przedszkolnego 
lub do klasy pierwszej, mógł wraz 
ze swoją pociechą przyjść tego dnia 
i obserwować, jak przebiega tu 
edukacja najmłodszych dzieci. 

Uczniowie i wychowawczyni klasy I przygotowali dla 
małych gości i ich rodziców ciekawe zajęcia oraz drobne 
upominki. Obecni na spotkaniu pierwszoklasiści i nasze 
pięcioletnie i sześcioletnie przedszkolaki miały okazję 
zaprezentować nabyte w szkole umiejętności, takie jak 
recytacja wierszy czy śpiewanie piosenek. Dali również 
pokaz szkolnej etykiety, kulturalnie i w ciszy słuchając 
nauczycielki, a potem aktywnie odpowiadając na zadane 
pytania. Cała impreza przebiegała w klimacie oczekiwania 

na wiosnę, toteż zarówno część artystyczna, jak i zada-
nia dla uczniów młodszych klas, np. układanie puzzli były 
związane z wytęsknioną od tygodni porą roku. 
Następną atrakcją czekającą na gości był teatrzyk „O 
Smoku ze Smoczej Jamy” przygotowany przez klasę IV. 
Potem nastąpił pokaz talentów uczniów klas I-III, w któ-
rym prezentowali się uzdolnieni gimnastycy, wokaliści, 
tancerze i recytatorzy. Występy młodych artystów praw-
dziwie zachwyciły publiczność. Przybyli rodzice mogli się 
przekonać jak szkoła pomaga rozwijać umiejętności i zain-
teresowania dzieci już od najmłodszych lat. Ponadto udo-
stępniono do zwiedzania dwie sale przedszkolne i bardzo 
popularną wśród uczniów salę zabaw, urządzoną i wypo-
sażoną  w ramach jednego z wdrożonych w naszej szkole  
projektów  unijnych.
Podczas spotkania rodzicom zostały udostępnione kar-
ty zgłoszenia czterolatków do przedszkola. Wiele osób 
zdecydowało się wypełnić je na miejscu, dzięki czemu już 
teraz wiemy, że od września w progi naszej szkoły zawita 
spora grupa przedszkolaków. 

Elżbieta Kursa wychowawczyni klasy I 
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szkoły szkoły
�� Zagraniczni goście 
w „Akademii 
Poziomkowej”
O tym, że jesteśmy otwarci na 
współpracę, wiedzą już nie tylko 
rodzice maluchów uczęszczających 
do przedszkola, ale także nasi 
sympatycy-czytelnicy przedszkolnego 
czasopisma „Poziomkowe Wieści”.

Bez względu na porę roku i dzień w kalendarzu, wiele się 
dzieje na terenie placówki. Odbywają się nie tylko uroczy-
stości i imprezy zaplanowane w przedszkolnym grafiku, 
ale także mają miejsce wydarzenia spontaniczne. A takim 
było właśnie spotkanie z „międzynarodowymi” gośćmi.
Podczas ferii zimowych do przedszkolaków „Akademii 
Poziomkowej” przybyli wolontariusze z innych krajów, 
którzy w ramach wymiany gościli w Polsce. Nasi milusiń-
scy mieli okazję poznać mieszkańców Turcji, Egiptu, Indii, 
Rosji, Japonii i Maroka. Zagraniczni goście zaznajomili 
nasze dzieci z symbolami danego kraju, narodowym stro-
jem, specyfiką pisma. Maluchy mogły zobaczyć jak w róż-
nych językach wygląda zapis ich imienia oraz brać udział 
w zabawach ruchowych i plastycznych.
Spotkania z obcokrajowcami były niecodziennym wyda-
rzeniem, które z pewnością utkwiło w pamięci naszych 
podopiecznych. A najważniejsze , że w ten sposób uczymy 
dzieci akceptacji i otwartości na czasami bardzo odległe 
kultury.

Elżbieta Sobaszek 

�� „Pan Grosik” gości 
u drugoklasistów
W styczniu uczniowie klas drugich 
Szkoły Podstawowej w Bychawie 
rozpoczęli realizację projektu „Od 
grosika do złotówki” zainicjowanego 
i finansowanego przez Fundację 
Bankową im. L. Kronenberga 
i Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości. 

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na 
polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświad-
czenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współ-
czesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej 
najmłodszych.
Projekt „Od grosika do złotówki” ma zasięg ogólnopolski. 
Szkoła Podstawowa w Bychawie jest jedną z 15 szkół reali-
zujących to przedsięwzięcie w naszym województwie.
Realizacja projektu trwa 10 miesięcy, kiedy to ucznio-
wie pod opieką wychowawców: Sławomiry Wrzesińskiej, 
Bożeny Wardy, Doroty Drążek i Elżbiety Małeckiej  „podró-
żowali” po Galaktyce Finanse, odwiedzając następujące 
planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka (i jeszcze 
w tym roku szkolnym przed „międzygalaktycznymi po-
dróżnikami” planeta Złotówka, a po wakacjach uczniowie 
rozpoczną podróż po Galaktyce Oszczędzanie). Podczas 
wędrówki z Grosikiem, przewodnikiem międzygalaktycz-
nej podróży, uczniowie zdobywali wiedzę, kształtowali 
umiejętności i nabywali doświadczenie w zakresie edukacji 
finansowej.
W wyniku realizacji projektu dzieci zdobyły wiadomości 
z zakresu gospodarowania pieniędzmi oraz umiejętno-
ści w sprawnym posługiwaniu się nimi i ich przeliczaniu. 
Uczniowie niejednokrotnie podejmowali ważne decyzje, 
dyskutowali, wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i roz-
wiązywali trudne problemy natury ekonomicznej. W czasie 
odwiedzin na kolejnych planetach dowiedzieli się w jaki 
sposób zabezpiecza się pieniądze, rozmawiali o koniecz-
ności i możliwościach oszczędzania w różnych sytuacjach 
życia codziennego oraz zrozumieli wpływ reklamy na do-
konywane zakupy, ucząc się racjonalnego gospodarowania 
posiadanymi środkami. Istotnym elementem projektu jest  
współpraca z rodzicami, która polega na zachęceniu rodzi-
ców do dyskusji z dziećmi.
Stały element pracy domowej „Porozmawiaj ze mną o ...” 
stanowi swoiste zaproszenie do wspólnej rozmowy na 
temat realizowanych w danym dniu treści. Rodzice mogą 
także śledzić postępy swojego dziecka „podróżnika” prze-
glądając jego „Dziennik podróży”.
Mamy nadzieję, że wiadomości, umiejętności i postawy 
zdobyte przez dzieci podczas realizacji projektu „Od grosika 
do złotówki” będą trwałe i zaowocują w przyszłości.

Dorota Drążek - nauczyciel SP Bychawa

�� W dniach 10 - 17 marca 
2013  po raz kolejny 
gościliśmy w naszej szkole 
młodzież z gimnazjum 
w La Chapelle sur Erdre. 

W tegorocznym projekcie wymiany, związanym 
z historią i tradycjami wielkanocnymi w Polsce 
wzięło udział dwudziestu czterech uczniów 
Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny, 
dwudziestu dwóch uczniów Collège Le Grand 
Beauregard w La Chapelle oraz opiekunowie.
Każdy z uczniów i z nauczycieli biorących udział 
w projekcie wymiany z niecierpliwością cze-
kał na dzień przyjazdu grupy francuskiej do 
Warszawy. 
A była to niedziela, 10 marca. W towarzystwie 
pogody marcowej, ale z dobrymi humorami, wy-
ruszyliśmy autokarem na spotkanie z grupą 
uczniów i opiekunów z Francji do Warszawy, aby 
powitać naszych gości na lotnisku Okęcie. Po 
emocjach związanych z powitaniem, zmęczeni 
podróżą, ale szczęśliwi młodzi ludzie z zaprzy-
jaźnionych szkół, z przyjemnością zjedli kolację 
w hotelu. Tam również spędziliśmy noc. 
Nadszedł poniedziałek, 11 marca. W tym dniu 
czekał nas podbój stolicy. Pisząc o atrakcjach 
tego dnia, muszę wspomnieć o zwiedzaniu 
Pałacu Kultury i Nauki /szybkobieżna winda 
zawiozła nas na słynne 30-te piętro/, zwiedza-
niu uroczego Starego Miasta i wizycie w dziel-
nicy Praga. Wyruszyliśmy wczesnym rankiem, 
po śniadaniu. Typowo zimowa aura nie zniechę-
ciła nas do odkrywania urokliwych zakątków 
Warszawy, ale szczęśliwy ten – kto miał ciepłą 
czapkę  i rękawice!
Po dniu pełnym wrażeń, wróciliśmy do Bychawy. 
I tu niespodzianka: serdeczne powitanie przez 
Dyrekcję naszego Gimnazjum – panią Bożenę 
Toporowską i Renatę Kryskę, Władze Urzędu 

Miejskiego, reprezentowanego przez Zastępcę 
Burmistrza Panią Martę Wołoszyn, nauczycieli, 
rodziców /którzy aktywnie włączyli się w tego-
roczny projekt wymiany uczniów/, a wszystko to 
połączone ze słodkim poczęstunkiem.
Wtorek, 12 marca był dniem poznawania nasze-
go Gimnazjum przez grupę francuską, zarówno 
poprzez udział w zajęciach lekcyjnych organizo-
wanych przez nauczycieli, jak i dodatkowych - 
sportowych i historycznych.
Środa, 13 marca. Ten zimowy dzień spędzi-
liśmy na zwiedzaniu Zamościa i muzeum na 
Majdanku. W programie mieliśmy zwiedzanie 
przepięknych zamojskich kamienic na  Rynku 
miasta, pomnik Jana Zamoyskiego, Katedrę, 
Kościół Franciszkanów. Nasi uczniowie uzupeł-
nili swoją wiedzę na temat Zamościa, dowiedzie-
li się o wielu ciekawostkach.  Goście z Francji 
również byli pod wrażeniem tego uroczego mia-
sta. Nic dziwnego, jak pewnie Państwu wiado-
mo, Zamość jest stawiany wśród najwspanial-
szych miast świata i nazywany często „perłą 
renesansu”  czy też „Padwą północy”. Wizytę 

w tym przepięknym mieście uczniowie zakoń-
czyli bitwą na śnieżki na Zamojskim Rynku.
Pełni wrażeń właśnie kończącego się dnia, wzbo-
gaceni o nowe doświadczenia, w godzinach wie-
czornych wróciliśmy do Bychawy.
Czwartek, 14 marca to dzień związany z nauką 
poloneza i tańca integracyjnego podczas zajęć 
muzycznych, emocjami „Dnia Europejskiego” 
oraz przygotowywaniem dekoracji wielkanoc-
nych na zajęciach plastycznych przez uczniów 
polskich i francuskich. 
Na popołudnie natomiast zaplanowaliśmy kulig, 
ponieważ nie mogliśmy narzekać na brak śnie-
gu. Cóż to była za impreza!!!
Piątek, 15 marca. Pogoda w tym dniu spłata-
ła nam dużego figla – ze względu na ogromną 
ilość śniegu i niemożliwość dojazdu, nasz pro-
gram w tym dniu został minimalnie zmienio-
ny. Zimowa aura nie przeszkodziła nam jednak 
w odwiedzeniu Urzędu Miejskiego, a pozostałą 
część dnia spędziliśmy aktywnie w ciepłym bu-
dynku naszego Gimnazjum. 
Popołudnie – to oficjalne pożegnanie. Niestety, 
wszystko co miłe trwa zawsze za krótko, więc 

nadszedł też moment, aby powiedzieć sobie „do 
widzenia”. Całą uroczystość poprowadziła Pani 
Dyrektor – Bożena Toporowska. W tej części 
programu nastąpiły podziękowania, wymia-
ny prezentów między dwoma współpracującymi 
szkołami oraz wręczenie nagród za poszczegól-
ne dyscypliny i konkursy. Całość „doprawiona” 
została słodkim poczęstunkiem przygotowanym 
przez rodziców.
Następny dzień, sobota 16 marca, to dzień zor-
ganizowany przez rodziny polskie. Wiadomo mi, 
że tego dnia były kręgle, wizyta w Lublinie lub 
wspólne spotkania w ciepłym domowym zaciszu.
Wizyta naszych gości z kraju nad Loarą zakoń-
czyła się w niedzielę, 17 marca. Trudno było 
nam się rozstać, bo jednak tych kilka dni spę-
dzonych wspólnie pozwoliło nam się poznać, za-
przyjaźnić, a każdy dzień był dla nas przyjemno-
ścią. Uściskom, nieśmiałym buziakom … i łzom 
nie było końca. 
Au revoir nos amis français!
Na koniec chciałabym jeszcze raz serdecznie po-
dziękować wszystkim, bez których ta wizyta nie 
byłaby tak owocna. 
Składam podziękowania Dyrekcji Gimnazjum 
nr 1 – Pani Bożenie Toporowskiej i Pani Renacie 
Krysce za pomocną dłoń i wszelkie rady przy re-
alizowaniu projektu tegorocznej wymiany.
Serdecznie dziękuję Władzom Urzędu Miejskiego 
za przyznane wsparcie finansowe.
Dziękuję również wszystkim nauczycie-
lom, a szczególnie tym, którzy wspólnie ze 
mną organizowali całe przedsięwzięcie: Ewie 
Wieczorkiewicz, Annie Dudzie, Łukaszowi 
Grzesiakowi i  Magdalenie Miszczak.
Składam też podziękowania rodzicom uczniów 
biorących udział w tegorocznej wymianie za za-
angażowanie,  pomoc i wsparcie.
Dziękuję też uczniom naszego Gimnazjum za 
każdą pomoc przy organizowaniu tej wizy-
ty i wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
uświetnienia tego przedsięwzięcia.

Małgorzata Kukiełka-Sadło
nauczyciel Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców 

Ojczyzny w Bychawie 

współpraca międzynarodowa

 Goście z Francji w gimnazjum

�� Lekcja w terenie
W dniu 9 maja grupa 
„Żabki” i „Kotki” 
z Przedszkola 
Samorządowego nr 1 
wybrała się nad zalew 
oraz ruiny w poszukiwaniu 
wiosny. 

Maluchy obserwowały rośliny, które o 
tej porze roku są wyjątkowo piękne oraz 
zwierzęta szczególnie łabędzie, kaszki i 
żaby. Dzieci dokarmiały kaczki i łabędzie 
zabranym ze sobą chlebem. Po wyprawie 
zostały wspomnienia i kolorowe bukiety 
zrobione z najpiękniejszych wiosennych 
kwiatów.

Bęata Pawełczak  
Ewa Sprawka

�� Bezpieczeństwo dzieci – priorytetem polityki oświatowej  
w roku szkolnym 2012/ 2013.
Szkoła Podstawowa im. Kajetana 
Koźmiana w Bychawce obszernie 
realizuje zadania w zakresie 
bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza 
nią.

Respektowanie norm społecznych ( w tym także zawie-
ra się bezpieczeństwo ) jest przedmiotem ewaluacji we-
wnętrznej naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym.
Plany wychowawcze zostały mocno rozbudowane w zakre-
sie bezpieczeństwa.
Uczniowie często biorą udział w konkursach plastycznych 
dotyczących tych zagadnień.
Ale chyba nic i nikt nas tak nie przekonuje do bezpiecznych 
zachowań, jak bezpośredni kontakt z osobą w mundurze 
strzegącą prawa. Dlatego zaprosiliśmy do szkoły nasze-
go dzielnicowego  mł. aspiranta Sebastiana Pałubskiego 

z Komisariatu Policji w Bychawie oraz panią Elżbietę 
Konowałek z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Wydziału 
Prewencji z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii.
Przybyli goście poruszyli wiele zagadnień dotyczących bez-
pieczeństwa w domu, w drodze do szkoły jak i na jej tere-
nie. Omówili zasady przechodzenia przez jezdnię, wska-
zywali na niebezpieczeństwa grożące na drodze, zwrócili 

uwagę na wyposażenie w elementy odblaskowe w ruchu 
drogowym. Bezpośredni kontakt z umundurowanym poli-
cjantem zainspirował dzieci do zadawania wielu  ważnych 
dla nich pytań. Rozmowa była dla dzieci dużą atrakcją. Za 
udzielenie cennych rad i wskazówek serdecznie dziękujemy.
Ciekawą formą zajęć profilaktycznych było również spotka-
nie ze stomatologiem panem Zbigniewem Flisem, który 13 
marca br. uświadamiał dzieciom jaki wpływ ma spożywany 
pokarm na zdrowe zęby oraz przekonywał do zabiegów hi-
gienicznych w domu. Zaprezentował etapy rozwoju próch-
nicy, po czym podał sposoby profilaktyki zachorowań oraz 
dokładnie wyjaśnił i zaprezentował sposób mycia zębów.
Wyczerpująco odpowiadał na ważne dla dzieci pytania, a 
przede wszystkim swoją postawą spowodował, iż niektóre 
dzieci pokonały lęk przed wizytą u stomatologa. 
Serdecznie dziękujemy! 

J. Maksim
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szkoły szkoły

�� Radość, niepewność 
i cała gama różnorodnych 
emocji – oto, co przeżywali 
uczniowie kl. IV i V ze 
Szkoły Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej, 
którzy 10 IV br. wyruszyli 
na wycieczkę do Lublina.

Już od rana wszyscy czekali z niecierpliwością 
na moment rozpoczęcia niesamowitej przygody. 
Co prawda był to tylko Lublin, ale z tego wła-
śnie miasta uczniowie przenieśli się w niesamo-
wite miejsca. Najpierw w zaczarowany i kolorowy 
świat bajki muzycznej, a następnie … wyprawili 
na Księżyc! Ale zacznijmy od początku.
Środowego przedpołudnia grupa 13 uczniów, 
wspólnie ze swoimi nauczycielami – p. M. 
Mamcarz – Ruchlicką i p. E. Sobaszek udała się 
do miasta wojewódzkiego, aby w praktyce i z za-
angażowaniem różnych zmysłów zrealizować 
wybrane zagadnienia z podstawy programowej.

Pierwszym punktem podróży był Teatr 
Muzyczny. Po dotarciu na miejsce i zajęciu fote-
li, czekaliśmy na teatralny gong, który zapowie-
dział przedstawienie. Niesamowita scenografia, 
kolorowe stroje, mnóstwo aktorów, gra świateł 
i … tytułowy Pinokio. Oto rzeczy, które w pierw-
szej chwili zwróciły naszą uwagę. Rozśpiewana 
i roztańczona bajka w reżyserii J. Turowicza 

�� Dzieci, które leczą
Mając 49 lat usiadłem w szkolnej 
ławce razem z moim synem. 
W pierwszej klasie Szkoły 
Podstawowej w Zaraszowie.

Przez miesiąc uczyliśmy się tam wspólnie. Mój Jaś 
jest dzieckiem niepełnosprawnym, choruje na au-
tyzm dziecięcy i początkowo planowaliśmy z żoną, że 
będzie uczęszczał do szkoły specjalnej. Ostatecznie 
jednak powierzyliśmy go szkole dla dzieci zdrowych. 
Jako indywidualny opiekun Jaśka przebywałem z nim 
na każdej lekcji pomagając w nauce. I od początku 
miałem świadomość, że obaj dostaliśmy pozwole-
nie na uczestnictwo w projekcie, który prawie się nie 
zdarza. Bo czy ktoś zna szkołę dla dzieci zdrowych, 
w której uczy się autystyczne dziecko, mające do dys-
pozycji indywidualnego opiekuna?
Byłem psychicznie przygotowany. I raczej nie robi-
łem sobie nadziei. Autyści i chorzy z tzw. zespołem 
Aspergera (łagodniejsza odmiana autyzmu) często 
mają wśród zdrowych rówieśników przerąbane. 
Są zbyt inni, aby się z nich nie śmiać. W początko-
wym okresie pobytu w szkole Jasiek dał wiele do-
wodów na swoją odmienność i spodziewałem się jej 
konsekwencji.
Jednakże... Nie poniósł ich.
Dziwiłem się. 
Bo dzieci niekoniecznie znają pojęcie „integracja osób 
niepełnosprawnych w środowisku”. Niekoniecznie 
o tym mówią. I o tym nie piszą. One to robią.
Dzisiaj eksplozja edukacyjna trwa. Nieustannie do-
wiaduję się od swego syna różnych rzeczy, których 
nauczył się w Zaraszowie.
Już nie chodzę do szkoły. Nadal uczęszcza do niej mój 
syn. I widzę jak coraz mniej jestem mu tam potrzeb-
ny - gdy biegnie przez korytarz do swoich koleżanek 
i kolegów.
Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że w przypad-
ku mojego syna przebywanie w towarzystwie rówie-
śników daje mu obecnie największe wsparcie. Bardzo 
temu sprzyja praca w małej klasie (razem z Jasiem 
jest w niej 7 dzieci) oraz kameralna atmosfera szkoły.

Piotr Barszcz - psycholog

�� Pożeracze liter z klasy I
My jesteśmy pożeracze, jemy słowa, 
jemy zdania! Chrup! Literka po 
literce, poznajemy smak czytania!”

Oto powitanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej 
w Zaraszowie, rozpoczynające spotkanie 
Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter, realizowanego 
w ramach ogólnopolskiego projektu promującego czy-
telnictwo wśród najmłodszych uczniów. Projekt jest re-
alizowany pod patronatem Wydawnictwa Nowa Era oraz 
magazynu dla dzieci „Świerszczyk”. Jego istotą jest pomoc 
nauczycielom i rodzicom w zachęcaniu dzieci do czytania 
poprzez wykreowanie nowej, atrakcyjnej formy czytelni-
czego współzawodnictwa.
Klub w naszej klasie rozpoczął działalność w lutym tego 
roku. Pierwszaki uczestniczą w zajęciach po to, by „po-
żerać książki”!!!! …ale nie tak dosłownie i nic w tym 
strasznego! 
Motywacją do kształtowania nawyku obcowania z książ-
ką jest specjalna legitymacja czytelnicza, którą otrzymał 
każdy uczeń. Stanowi ona dokument, w którym nauczy-
ciel potwierdza znajomość danej książki, stawiając w od-
powiednich miejscach pieczątki, nagradzając tym samym 
dziecko za aktywność czytelniczą. Każda przeczytana 
książka lub czasopismo jest potwierdzone przez rodzica 
ucznia własnoręcznym podpisem oraz przez dzieci  -  pla-
styczną interpretacją treści przygód bohaterów. Uczeń 
za każde zebrane 12 pieczątek w legitymacji członkow-
skiej otrzymuje specjalny znaczek – osiągając jedno-
cześnie kolejny stopień czytelniczego wtajemniczenia: 
Nadzwyczajny Pożeracz Liter, Wyjątkowy Pożeracz Liter 
oraz ostateczny tytuł - Nieustraszony Pożeracz Liter. 
Projekt promujący czytelnictwo zakończy się w czerwcu 
2013 r. – mam nadzieję, że apetyt będzie rósł w miarę… 
czytania”.  

Życzę dobrego apetytu :)
Wychowawca kl I SP w Zaraszowie

przeniosła nas w zaczarowany świat szkolnej 
lektury, w którym gościliśmy blisko 2 godziny. 
Wspólnie z tytułowym psotnikiem wędrowali-
śmy przez świat, poznawaliśmy nowych ludzi, 
gościliśmy w domu Wróżki i Krainie Zabawek. 
Śledząc wydarzenia od początku do końca, prze-
żyliśmy z Pinokiem jego życiową metamorfozę. 
Gra aktorska, walory wizualne i wzrokowe były 

tak dużym przeżyciem, że trudno ubrać w słowa 
to, co stało się naszym udziałem.
Nasyceni wrażeniami artystycznymi, przenieśli-
śmy się do Galerii Lubelskiej, aby stamtąd wyru-
szyć na Księżyc. O godzinie 15.00 nasza szkol-
na grupa, przywdziała kosmiczne kombinezony 
i hełmy, i pod okiem załogi wyruszyła na Księżyc. 
W specjalnie przygotowanej kopule, która odda-
wała specyfikę Księżyca, uczniowie mogli poru-
szać się tak, jak na tę planetę przystało, zoba-
czyć układ pozostałych planet i wypowiedzieć 
swoje marzenie. Po powrocie na Ziemię przy-
witali się z jej mieszkańcami i wyruszyli zwie-
dzać wystawę. Zobaczyli jak wygląda teleskop, 
strój kosmonauty, zdobyli informację o ludziach, 
którzy byli na Księżycu, Neil’u Armstrogu i mi-
sji Apollo 13. Na zakończenie wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.
Wrażeń, jak na 1 dzień, było mnóstwo, ale takie 
obcowanie z nauką nie nudzi, a wręcz przeciw-
mie – zachęca do jej dalszego zgłębiania.
Mam nadzieję, że przed nami jeszcze niejedna 
tak niesamowita wyprawa w świat.

Elżbieta Sobaszek 

wycieczka

Uczniowie ze Starej Wsi Drugiej w teatrze i na … księżycu

Szczere wyrazy współczucia 
dla

Pani Marty Żyśko
dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Strej Wsi Drugiej
z powodu śmierci 

Teścia
składają 

burmistrz, kierownictwo 
i pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bychawie

Szczere wyrazy współczucia 
dla

Pani Joanny Krzysztoń
z powodu śmierci 

Mamy
składają 

burmistrz, kierownictwo 
i współpracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bychawie

�� Dzień otwarty w Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 
Ojczyzny w Bychwie
W tym roku odbył się 26 kwietnia. 
Gościli u nas wraz z nauczycielami 
uczniowie klas szóstych ze SP 
w Bychawie, SP w Woli Gałęzowskiej, 
SP w Bychawce, SP w Tuszowie i SP 
w Kosarzewie.

Po wpisaniu się do księgi pamiątkowej i wykonaniu 
wspólnego zdjęcia goście zebrali się w hali sportowej, 
gdzie zostali powitani przez dyrektora szkoły p. Bożenę 
Toporowską, która przedstawiła ofertę edukacyjną na-
szego gimnazjum w postaci pokazu multimedialnego. 
Uczniowie klas szóstych otrzymali informatory o szko-
le, wysłuchali występów solistów i koła gitarowego, 

zobaczyli rock – and – rolla w wykonaniu starszych ko-
leżanek oraz mistrzowski układ gimnastyczny uczennic 
z klasy II „e” i „I „c”. Dziewczęta przygotowywane pod 
czujnym okiem p. Elżbiety Głąb zostały nagrodzone naj-
większymi brawami. Szóstoklasiści wzięli udział w konkur-
sie „Co wiesz o Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie?”. Ich zaangażowanie świadczyło o tym, że 
uważnie słuchali prezentacji.
Pod opieką przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 
nasi młodsi koledzy zostali zaproszeni do aktywnego 
zwiedzania poszczególnych sal, w których przygotowa-
ne były krótkie pokazy i ćwiczenia. Szóstoklasiści ucząc 
się i bawiąc jednocześnie mieli możliwość wzięcia udzia-
łu w międzyszkolnym turnieju naukowym o bogatej te-
matyce dotyczącej m. in. udzielania pierwszej pomocy, 

zagadnień z chemii, fizyki, biologii, historii oraz języka 
francuskiego.
Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła Szkolna Izba 
Pamięci. W niej uczniowie wysłuchali opowieści p. Anny 
Dudy i p. Zbigniewa Milanowskiego o Patronach na-
szego gimnazjum i oglądali zgromadzone eksponaty. 
Zobaczyli też salę multimedialną oraz inne pracownie i 
ich nowoczesne wyposażenie. 
Szóstoklasiści zostali poczęstowani pysznymi pączkami, 
które zasponsorowali: 
Piekarnia ”EMARK” S.C. Grażyna i Marek Juryccy oraz 
Przedsiębiorstwo wielobranżowe „MEGA” S.C. Janina i 
Edward Skrzypkowie. Serdecznie PAŃSTWU dziękujemy.
Uwieńczeniem spotkania był międzyszkolny „Turniej 
Sportowy” o puchar dyrektora Gimnazjum nr 1 im. 
Obrońców Ojczyzny w Bychawie.
Uczniom klas szóstych i ich wychowawcom dziękujemy 
za odwiedzenie naszej szkoły i zapraszamy do NAS.

Magdalena Konefał

�� Motocross dla dzieci 
i dorosłych

1 czerwca - sobota
godzina 10.00 
�» rozpoczęcie dnia dziecka dmuchane zamki, trampolina 

i zabawy towarzyszące 
�» jazda na motocyklu dla dzieci od 5 lat do 12 lat pod 

okiem trenera Walczaka (bezpłatne)
�» treningi motocrossu na torze
�» pokazy jazdy na Kolaskach przez zawodników 

z UKRAINY
�» dyskoteka dla wszystkich pod namiotem do rana, gra 

zespół UNIKALNI (bezpłatne)

2 czerwca - niedziela 
godzina 11.30 
�» treningi motocrossu 
�» koncert „Unikalni”

godzina 12.00
�» rozpoczęcie zawodów 

godzina 17.00
�» zakończenie zawodów, wręczenie nagród
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Program:
Godz. 13.00 – Rozpoczęcie Festynu - z piosenką „KAMERTON 2013” 
Godz. 13.15 – Rozpoczęcie wyborów na Miss Festynu 2013
Godz. 13.25 – Dziecięce występy wokalne i taneczne - BCK
Godz. 14.15 – Uroczyste powitanie przez Burmistrza Bychawy 

Janusza Urbana
                      – Rozpoczęcie konkursu na najlepsze stoisko pierogowe                                     
Godz. 14.25 – Występ zespołu z Ukrainy

Godz. 15.30 – Koncert zespołu WEEKEND 
Godz. 16.30 – Występ zespołu tanecznego PODKOWIACY 
Godz. 16.45 – Występ Klubu Seniora - BCK
Godz. 17.15 – Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
Godz. 17.30 – Występ zespołu UNIKALNI
Godz. 18.10 – Rozstrzygnięcie konkursów: na najlepsze stoisko 

pierogowe, zawodów wędkarskich i strzeleckich 
Godz. 18.20 – Występ 11-letniej 

charyzmatycznej wokalistki Julii Mączki 

Godz. 18.30 – Koncert zespołu BRAThANKI
Godz. 20.00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół 

im. Ks. A. Kwiatkowskiego z Bychawy
Godz. 20.30 – XIV Mistrzostwa Świata w Zjadaniu Pierogów oraz roz-

strzygnięcie konkursu na Miss Festynu  

Godz. 21.00 – Koncert Gwiazdy- BIG CYC
Godz. 23.00 – Pokaz sztucznych ogni
Godz. 23.10 – Zabawa przy muzyce dyskotekowej 
Godz. 24.00 – Zakończenie Festynu

PaTronaT 
medialny

WOJEWODA
LUBELSKI

MARSZA¸EK
WOJEWÓDZTWA

LUBELSKIEGO

STAROSTA
LUBELSKI

BURMISTRZ
BYCHAWY

Patronat
Medialny

PRO-AGRO s.c.
Jan Rzàd - Ga∏´zów 160

Bychawskie
Przedsi´biorstwo Komunalne

Sp. z o.o. Piekarnia R i J Kowalscy
Bychawa

Piekarnia “EMARK” S.C.
G.M. Juryccy
Stara WieÊ I

Delikatesy “OLMAD”
Ewa i Robert Madej

Bychawa ul. Pi∏sudskiego

Zakrzowiak S.p. z o.o.
ul. Ogrodowa 9

Zakrzówek

PW Mar-Jola
Widerlik Mariola

Bychawa ul. Pi∏sudskiego

Zak∏ad Mi´sny
Bonifacy Dawidczyk

Krzczonów, ul. Spó∏dzielcza 17

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska
w Bychawie

US¸UGOWY ZAK¸AD STOLARSKI
MEBLE NA ZAMÓWIENIE

Leszek Olesiƒski

Mariusz Zarzeczny
Bychawa

ul. Pi∏sudskiego

PHU "PETRO-MART"
Stacja Paliw

Bychawa, ul. Sienkiewicza 88

Dystrybucja gazów p∏ynnych

Us∏ugi Transportowe
Wola Du˝a, tel.602651165

Bychawa, ul. Sienkiewicza 12

Stacja Kontroli Pojazdów

REJONOWY BANK SPÓ¸DZIELCZY
w Bychawie

P.W. Dorota i Adam DyÊ - Materia∏y budowlane
Wypo˝yczalnia sprz´tu - Bychawa, ul. Lubelska 9

Sklepy:
Bychawa, Kosarzew Kolonia, Kosarzew Dolny,

Wola Ga∏´zowska, Paw∏ów, Zdrapy

ILO - MAR Sklep wielobran˝owy
Ilona Holweg
23-100 Bychawa
ul. B.Prusa 2 
kom. 505 111 254

Robert Kmieç

M∏yn EMARK
J.E. Skrzypkowie

Stara WieÊ I

Auto Komis HIT
M. Piotrowski
Auto - Fuks

Jab∏onna

Karczma
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Młodzieżowa  
inicjatywa  
Kulturalna

Bychawskie Centrum Kultury

PaTronaT 
 HonoroWy

orGaniZaTor

ParTnerZy

Jolanta Szołno-Koguc
Wojewoda lubelski

Janusz Urban
Burmistrz Bychawy
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1 Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie 

2 Oœrodek Interwencji Kryzysowej

3 Hala sportowa 

4 Szko³a Podstawowa, Gimnazjum Nr 1

5 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

6 Wydzia³ Geodezji, Wydzia³ Komunikacji  
Filia Starostwa Powiatowego w Lublinie

7 Przedszkole 

8 Bychawskie Centrum Kultury

9 KRUS w Lublinie Placówka Zamiejscowa 

10 ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego 

11 Kryta p³ywalnia, hala sportowa

12 Urz¹d Pracy

13 Posterunek Energetyczny

14 ZSZ Nr 1 im. Mj. H. Dobrzañskiego 

15 Schronisko dla Kobiet im. B³ogos³awionego Brata Alberta 

16 Bychawskie Przedsiêbiorstwo Komunalne 

17 Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska
   

Szpital
Przychodnia Rejonowa, 
Pogotowie Ratunkowe

Komisariat Policji 

Jednostka Ratowniczo – Gaœnicza PSP

Bank

Parking

Dworzec Autobusowy

Koœció³ Prafialny

Poczta

Stacja benzynowa

MAPA  ORGANIZACJI RUCHU W DNIU IMPREZY

PARKING
• Parking na błoniach, 
płatny jednorazowo 3 zł

FESTYN

WYJAZD
• Wyjazd z parkingu 
w kierunku Podzamcza 

PARKING VIP

• Pokazy 
motocyklowe

Stadion Sportowy w Bychawie
niedziela 26 maja 2013 r.

Informacje dodatkowe:
1. Bilet wstępu na imprezę 10 zł (wielokrotne wejście na plac 

festynu jest możliwe po uzyskaniu opaski lub pieczątki na ręku 
przy pierwszym wejściu).

2. Dzieci do lat 13 uczestniczą w Festynie bezpłatnie.
3. Uczestników festynu obowiązuje REGULAMIN Festynu, 

szczególnie zakaz wnoszenia przedmiotów: ostrych,  
niebezpiecznych, szklanych, własnego alkoholu, narkotyków.

4. Samochody można parkować TYLKO na wyznaczonych 
PARKINGACH w mieście lub na płatnym parkingu na błoniach 
przed Stadionem, Wyjazd z parkingu w kierunku PODZAMCZA

5. Parkowanie samochodów na drodze dojazdowej do Stadionu 
lub w miejscu do tego nie wyznaczonym spowoduje 
odholowanie samochodu na parking płatny.

6. Na drodze dojazdowej do Stadionu obowiązuje zakaz handlu.
7. Organizator Festynu: Bychawskie Centrum Kultury 

 tel. 81 566 01 24

XIV Ogólnopolski Festyn
W KRAINIE PIEROGÓW
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