
Trzeci Maja – bardzo waż-
na data w historii Polski –

Święto Narodowe obchodzo-
ne w naszym kraju coraz uro-
czyściej. W tym dniu 212 lat
temu została uchwalona Kon-
stytucja, która dla nas, Pola-
ków jest symbolem spełnio-
nych nadziei, odrodzenia na-
rodu. Trzeciego maja w ko-
ściele katolickim obchodzone
jest również Święto Matki Bo-
skiej Królowej Polski. Te
dwie uroczystości: narodowa
i religijna na trwałe wpisały
się w kulturę i tradycję naro-
du. Tegoroczne gminne Ob-
chody Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja miały
charakter patriotyczno – reli-
gijnym. W Kościele Parafial-
nym w Bychawie odbyła się
akademia rocznicowa – mon-
taż słowno – muzyczny zapre-
zentowany przez uczniów
Gimnazjum nr 1 w Bychawie.
Po akademii Mszę Świętą

w intencji Ojczyzny odprawił
Ks. Dziekan Andrzej Kuś,
a homilię wygłosił Ks. Wiktor
Koczwara. Uroczystą oprawę
liturgii zapewnił chór para-
fialny oraz Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z ZS im. Ks. A.
Kwiatkowskiego w Bychawie.
Po Mszy Świętej odbył się
uroczysty przemarsz pod Po-
mnik Bohaterów Wojny 1920
Roku, w którym udział wzięły
władze gminy, poczty sztan-
darowe, delegacje instytucji
i organizacji oraz mieszkańcy.
Tradycyjnie pod pomnikiem
wieńce złożyli burmistrz By-
chawy Andrzej Sobaszek, za-
stępca burmistrza Jan Mazur-
kiewicz, przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Janusz Urban,
przedstawiciele szkół, instytu-
cji, zakładów pracy, organiza-
cji i partii politycznych dzia-
łających na terenie naszej
gminy. Pan burmistrz An-
drzej Sobaszek wygłosił oko-
licznościowe przemówienie,
w którym przypomniał histo-
ryczne wydarzenia, które mia-
ły miejsce w naszej ojczyźnie
212 lat temu. Ostatnim punk-
tem uroczystości było oko-
licznościowe spotkanie przy
herbacie, w którym uczestni-
czyły delegacje i poczty sztan-
darowe biorące udział w rocz-
nicowych obchodach. Spotka-
nie to zorganizowane było
w kawiarni „Złota Lira”
w Bychawskim Centrum Kul-
tury.

red

Burmistrz Miasta Bychawy
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie
Bychawskie Centrum Kultury

zapraszają na

DNI  BYCHAWY
FFeessttyynn „„ WW KKRRAAIINNIIEE PPIIEERROOGGÓÓWW””

2255 mmaajjaa 22000033rr.. ((nniieeddzziieellaa))
HONOROWY PATRONAT NAD FESTYNEM OBJĘLI:
WOJEWODA LUBELSKI, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Miejsce: Stadion Sportowy i błonia wokół stadionu

W tym numerze

◗ Z SESJI __________________2

◗ ANKIETA_________________2

◗ STYPENDIA BURMISTRZA __2

◗ TEATR ___________________4
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3 maja 
w Bychawie

PROGRAM:
godz. 9.00 Międzygminne Zawody Sportowo 

Pożarnicze OSP
godz. 11.30 Początek imprezy
godz. 14.10 Rozpoczęcie Festynu
godz. 14.15 Orkiestra Dęta ze Szkoły Podstawowej

z Kiełczewic
godz. 14.40 Występ zespółu „ASTER” ze

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bychawie

godz. 15.10 Występ zespołu dziecięcego
„KOGEL-MOGEL” 

godz. 15. 25 Degustacja pierogów
godz. 15.30 ZZEESSPPÓÓŁŁ BBAAYYEERR FFUULLLL
godz. 16.30 Występ Klubu Seniora
godz. 16.55 WWyyssttąąppiieenniiaa BBuurrmmiissttrrzzaa BByycchhaawwyy

ii zzaapprroosszzoonnyycchh ggoośśccii 

godz. 17.15 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„PODKOWIACY” – BCK

godz. 17.45 IIIIII MMIISSTTRRZZOOSSTTWWAA ŚŚWWIIAATTAA WW ZZJJAADDAANNIIUU
PPIIEERROOGGÓÓWW

godz. 18.00 SSZZYYMMOONN WWYYDDRRAA zz ZZeessppoołłeemm 
„„CCAARRPPEE DDIIEEMM””

godz. 19.15 Blok konkursów o sponsorach
godz. 19.25 Zespół „BOMBKI ZEUSA”
godz. 19.55 Konkursy o Unii Europejskiej
godz. 20.05 Orkiestra Dęta Zespołu Szkół im. Ks.

Antoniego Kwiatkowskiego
godz. 20.30 KKoonncceerrtt ZZeessppoołłuu 22++11
godz. 22.00 Pokaz Sztucznych Ogni
godz. 22.15 Zabawa na powietrzu zespół ELEZIS
godz. 24.00 Zakończenie imprezy

Bilet wstępu jednorazowego na cały dzień – 5 zł, 
dotyczy osób powyżej 14 roku życia.

W niedzielę 4 maja w dniu Św.
Floriana – patrona Strażaków
w Bychawce Pierwszej odbyły się
Gminne Obchody Dnia Strażaka.
Na uroczystościach obecni byli
przedstawiciele władz gminy,
Starosta Lubelski, Zarząd
i członkowie Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Bycha-
wie oraz mieszkańcy Bychawki.

Strażackie święto rozpoczęło
się uroczystą zbiórką jednostek
OSP na placu przed Kościołem
Parafialnym w Bychawce. Pod-
czas zbiórki został poświęcony
samochód strażacki, który od
października ubiegłego roku słu-
ży w jednostce OSP w Bychawce
Pierwszej. Jak co roku jednym
z głównych punktów uroczysto-
ści była Msza Święta w intencji
strażaków odprawiona przez księ-
dza Stanisława Górę – proboszcza

parafii w Bychawce. Po Mszy
Świętej zgromadzeni na uroczy-
stości przeszli do Remizy Stra-
żackiej OSP w Bychawce Pierw-
szej, gdzie uhonorowano straża-

ków odznaczeniami. Uchwałą
Prezydium Zarządu Głównego
ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZ-
KU został odznaczony dh. Wa-
cław Trzciński, natomiast odzna-
ki Strażaka Wzorowego przyzna-
ne przez Prezydium Zarządu Po-
wiatowego w Lublinie otrzymało
10 druhów z jednostki OSP w By-
chawce Pierwszej 

W okolicznościowych wystą-
pieniach odznaczonym gratulo-
wali: Starosta Lubelski Paweł Pi-
kula, Burmistrz Bychawy An-
drzej Sobaszek, Zastępca Burmi-
strza Jan Mazurkiewicz, Prezes
Zarządu Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Janusz Szwałek, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Bychawce Kry-
styna Kurek.

Na zakończenie uroczystości
odbył się tradycyjny strażacki po-
częstunek.

mt.

Uroczysta zbiórka na placu przed kościołem

Msza święta w intencji strażaków

Dzień Strażaka
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Z sesji
W dniu 24 kwietnia br. podczas ob-

rad VII Sesji Rady Miejskiej w By-
chawie zostały podjęte następujące
uchwały:
– w sprawie udzielenia absoluto-

rium Burmistrzowi Miasta Bycha-
wy. Po rozpatrzeniu sprawozdania
Burmistrza Miasta Bychawy z wy-
konania budżetu za 2002 rok pozy-
tywnie zaopiniowanego przez Skład
Orzekający Regionalnej Izby obra-
chunkowej w Lublinie, po wysłu-
chaniu opinii Komisji rewizyjnej
Rady Miejskiej, Rada podjęła jed-
nogłośnie uchwałę w sprawie udzie-
lenia absolutorium

– w sprawie udzielenia przez Gminę
Bychawa pomocy rzeczowej Po-
wiatowi Lubelskiemu polegającej
na wykonaniu remontu chodnika
przy ul. M. J. Piłsudskiego w By-
chawie w ciągu drogi powiatowej
o wartości 10.000 zł

– w sprawie udzielenia przez Gminę
Bychawa pomocy rzeczowej Sa-
morządowi Województwa lubel-
skiego polegającej na wykonaniu
remontu chodnika przy ul. Party-

zantów w Bychawie w ciągu drogi
wojewódzkiej o wartości 38.000 zł.

– w sprawie uchwalenia statutu
gminy Bychawa; Konieczność
uchwalenia nowego statutu wynika-
ła z potrzeby dostosowania jego za-
pisów do obecnie obowiązujących
przepisów prawa.(zmiany w ustawie
o samorządzie gminnym). 

- zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia na terenie gminy Bychawa
liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoho-
lu przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, zasad usytuowa-
nia na terenie gminy Bychawa miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych
i warunków sprzedaży tych napojów
oraz ustalania szczegółowych zasad
wydawania i cofania zezwoleń na pro-
wadzenie sprzedaży napojów alkoho-
lowych przeznaczonych do spożycia
na miejscu lub poza miejscem sprze-
daży i kontroli przestrzegania zasad
obrotu tymi napojami.

Zgodnie z uchwałą liczba punktów
sprzedaży napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 4,5% alkoholu
łącznie dla terenu gminy Bychawa
wynosi 30.
– w sprawie wyrażenia zgody na

sprzedaż w drodze przetargu czę-

ści nieruchomości niezabudowa-
nej położonej w Bychawie przy ul.
Rataja.
Nieruchomość ta będąca własno-

ścią Gminy oznaczona jest w ewiden-
cji gruntów jako działki:

Nr 329/6 o powierzchni 760 m2 Nr
330/3 o powierzchni 131 m2.

Zgodnie z uchwałą przeznaczona
jest do sprzedaży osobom fizycznym
lub prawnym.
– zmieniająca uchwałę w sprawie

zasad sprzedaży lokali mieszkal-
nych w domach wielorodzinnych
stanowiących mieszkaniowy za-
sób gminy Bychawa.
Uchwała wejdzie w życie po upły-

wie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubelskiego. Nowe zasady sprze-
daży lokali mieszkalnych będą za-
mieszczone w następnym numerze
„GZB”

Zainteresowanym przypominamy,
że teksty uchwał podjętych przez Ra-
dę Miejską w Bychawie od 2000 roku
zamieszczone są na stronie interneto-
wej gminy www.bychawa.pl

***
Nadzwyczajna sesja Rady Miej-

skiej w Bychawie w dniu 30 kwiet-
nia br. została zwołana w celu podję-

cia uchwały w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego Antoniego Wie-
czorkiewicza. 

Uchwała została podjęta na podsta-
wie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku
z art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1996 r. o samorządzie gminnym.
Przepis ten wprowadza m. in. zakaz
prowadzenia działalności gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego gminy, w której radny uzy-
skał mandat oraz zarządzania taką
działalnością lub też przedstawiciel-
stwa czy pełnomocnictwa w prowa-
dzeniu takiej działalności. W przy-
padku uznania związku prowadzonej
działalności z mieniem gminy (np.
wykorzystanie mienia poprzez dzier-
żawę lub najem) - zgodnie z art. 190
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze
zm.) - stanowi to przesłankę wyga-
śnięcia mandatu. 

Potwierdzeniem tego są zmiany
wprowadzone przez ustawę z dnia 23
listopada 2002 roku o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
214, poz. 1806) zgodnie z którymi
radny prowadzący działalność gospo-

darczą przed objęciem mandatu jest
obowiązany do zaprzestania jej pro-
wadzenia w ciągu 3 miesięcy od dnia
złożenia ślubowania. W odniesieniu
do radnych wybranych w wyborach
w dniu 27 października 2002 r. (któ-
rzy do dnia wejścia w życie w/w usta-
wy nie zaprzestali prowadzić działal-
ności gospodarczej badź nie zbyli jej
udziałów) termin 3-miesięczny liczo-
ny jest od dnia wejścia w życie ustawy
(tj. od dnia 1 stycznia 2003 r.).
W przypadku niewypełnienia obo-
wiązku przez radnego organ stano-
wiący jednostki samorządu terytorial-
nego stwierdza wygaśnięcie mandatu
radnego najpóźniej po upływie mie-
siąca od dnia upływu terminu 3-mie-
sięcznego. 

Po zapoznaniu się z opinią radcy
prawnego oraz Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji – Ra-
da Miejska w Bychawie w obecności
14 radnych obecnych na posiedzeniu
podjęła uchwałę w/s wygaśnięcia
mandatu radnego Antoniego Wie-
czorkiewicza – za uchwałą głosowało
10 radnych, 4 radnych wstrzymało się
od głosu.

red.

Pod takim tytułem zostało przepro-
wadzone badanie ankietowe wśród
klientów Urzędu Miejskiego w By-
chawie. Celem ankiety było określe-
nie stopnia satysfakcji klientów Urzę-
du odnośnie poziomu jakości obsługi
w Urzędzie oraz uzyskanie informacji
dotyczących opinii, potrzeb miesz-
kańców i oceny funkcjonowania sa-
morządu lokalnego.

W miesiącach styczniu i lutym br.
z prośbą o wypełnienie ankiety pra-
cownicy UM w Bychawie zwrócili się
do 400 interesantów załatwiających
sprawy w Urzędzie.

Do urn zostało zwróconych 267 an-
kiet z czego:

229 wypełnionych
38 niewypełnionych.
Wszystkim osobom, które ze-

chciały poświęcić swój czas na wy-
pełnienie ankiety serdecznie dzię-
kujemy.

WYNIKI ANKIETY
1. Na pytanie: „Czy będąc w urzędzie korzystał

(a) Pan (i) z Punktu Obsługi Interesanta?” an-
kietowani udzielili: 
94% odpowiedzi – tak 
6% odpowiedzi – nie 

2. Na pytanie: „Czy łatwo jest poruszać się po
Urzędzie i trafić do miejsca, gdzie załatwiana
jest dana sprawa?” ankietowani udzielili: 
95% odpowiedzi – łatwo trafić
5% odpowiedzi – trudno trafić

3. Na pytanie: „Czy łatwo można uzyskać infor-
mację telefoniczną w Urzędzie?” ankietowani
udzielili 
80% odpowiedzi – łatwo 
20% odpowiedzi – trudno, nie można się do-

dzwonić
4. Na pytanie „Czy w trakcie załatwiania spraw

w Urzędzie spotkał się Pan (i) z przykładami
stronniczości lub braku obiektywizmu w sto-
sunku do interesanta?” ankietowani udzielili 
82% odpowiedzi – nie 
16% odpowiedzi – tak 
2 %odpowiedzi – spotkałem się 

z innymi nieprawidłowościami
5. Korzystając ze skali ocen od 1 do 6 ankieto-

wani ocenili jakość pracy Urzędu Miejskiego
w Bychawie w obszarach: 
– terminowości – średnia ocen 4,2
– kompetencji pracowników – średnia ocen

4,4
– obsługi interesanta – średnia ocen 5,2

6. Na pytanie „Czy warunki lokalowe i wyposa-
żenie Urzędu sprzyjają załatwianiu spraw?”
ankietowani udzielili 
93% odpowiedzi – tak 
7% odpowiedzi – nie 

7. Na pytanie: „W jakim stopniu czuje się Pan
(i) poinformowany (a) o działaniach władz
gminy?” ankietowani udzielili 
36% odpowiedzi – jestem poinformowany
(a) w wystarczającym stopniu 
22% odpowiedzi – jestem dobrze poinformo-
wany 
16% odpowiedzi – za mało jestem poinformo-
wany
14% odpowiedzi – jestem bardzo dobrze poin-
formowany (a)

6% odpowiedzi – w ogóle nie jestem poinfor-
mowany 
6% odpowiedzi – trudno powiedzieć 

8. Na pytanie „Czy czyta Pan (i) lokalną prasę?”
ankietowani udzielili 
61% odpowiedzi – Tak, czytam choć nieregu-
larnie 
26% odpowiedzi – Tak, czytam regularnie 
12% odpowiedzi- Nie, nie czytam 

9. Na pytanie: Jakie tematy powinny być poru-
szane w „Głosie Ziemi Bychawskiej – proszę
wymienić najważniejsze dla Pani/Pana” naj-
częściej udzielono następujących odpowie-
dzi: 
– oferty pracy 
– zadania gminy na 2003 r.
– sprawy budowlane – dlaczego pozwolenie na budo-

wę jest tak zawiłe i długo trwają procedury?
– życie kulturalne w gminie 
– inicjatywy społeczno – gospodarcze
– o działalności lokalnych władz
– zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska 
– budżet gminy
– kultura, oświata
– aktualne wydarzenia zw. z życiem mieszkańców
– nowości prawne, często zmieniające się przepisy
– sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego 
– czystość w gminie 
– dział historyczny o Bychawie
– plany zagospodarowania 
– plany inwestycyjne 
– dobre tematy są obecnie poruszane – nic bym nie

zmienił,
– przetargi
– informacje z działań urzędu
– wywiady z burmistrzem
– polityka lokalna
– przyszłość miasta- kierunki rozwoju Bychawy 
– zagadnienia zw. z Unią Europejską

10. Na pytanie: „Jak ocenia Pan (i) znaczenie
prasy lokalnej w życiu mieszkańców gminy
Bychawa?” ankietowani udzielili 

34% odpowiedzi – ma duże znaczenie 
26% odpowiedzi – ma średnie znaczenie 
14% odpowiedzi – ma bardzo duże znaczenie 
13% odpowiedzi – ma niewielkie znaczenie – 
9% odpowiedzi – nie wiem/trudno powiedzieć 
4% odpowiedzi – nie ma żadnego znaczenia 

11. Na pytanie: „W jaki sposób najczęściej
mieszkańcy dowiadują się o działaniach po-
dejmowanych przez władze gminy” ankie-
towani udzielili :

27% odpowiedzi -  dowiadują się od innych
ludzi - w trakcie rozmów ze znajomymi 

27% odpowiedzi - z artykułów publikowa-
nych w lokalnej  prasie (z innych me-
diów lokalnych) 

19% odpowiedzi -  z ogłoszeń zamieszczonych
na tablicach ogłoszeniowych urzędu mia-
sta 

11% odpowiedzi - z informacji przekazywanych
przez sołtysa z innych źródeł 

8% odpowiedzi - listownie- przesyłki wysyłane
przez urząd miasta

4% odpowiedzi  - trudno powiedzieć/nie 
1% odpowiedzi -  żadnych źródeł  - tego typu

informacje nie są dostępne 
12. Na pytanie „W jaki sposób chciał(a)by

Pan(i) dowiadywać się o tym, co się dzieje
w gminie?” ankietowani udzielili: 

35% odpowiedzi  -  z artykułów publikowa-
nych w lokalnej  prasie (z innych me-
diów lokalnych)

19% odpowiedzi wskazań (26%) z ogłoszeń za-
mieszczonych na tablicach ogłoszenio-
wych urzędu miasta 

15% odpowiedzi -  listownie- przesyłki wysyła-
ne przez urząd miasta

14% odpowiedzi - z informacji przekazywanych
przez sołtysa

9% odpowiedzi -  dowiadując się od innych lu-

dzi - w trakcie rozmów ze znajomymi 
3% odpowiedzi - nie chcę się dowiadywać, jest

mi to obojętne 
2% odpowiedzi -  trudno powiedzieć, nie wiem 
2% odpowiedzi - z innych  źródeł (jakich?) 
- radiowęzeł
- ulotki informacyjne
- ogłoszenia na terenie miasta
- częste zebrania wiejskie

13. Na pytanie: „Czym przede wszystkim, w Pa-
na(i) przekonaniu, powinny się teraz zająć
władze gminy? Proszę wskazać nie więcej
niż dwie najważniejsze Pana(i) zdaniem
sprawy.” ankietowani najczęściej udzielali na-
stepujących odpowiedzi:

– bezrobocie 
– remont dróg gminnych  i powiatowych
– budowa ul. Koźmiana
– naprawa drogi przy ul. Podwale
– rozwój przedsiębiorczości
– nowe miejsca pracy
– sprawy związane z oświatą 
– budżet gminy
– zadbać o czystość i porządek w mieście 
– marketing, promocja miasta,
– obniżenie podatku lokalnego
– kultura
– wejście do UE
– realizacja programów wyborczych
– rozbudowa kanałów sanitarnych
– sprawy komunalne w mieście
– modernizacja oczyszczalni ścieków 
– rzetelna informacja o pracach władz
– zredukowanie zadłużenia gminy
– służba zdrowia
– rozwój miasta i gminy
– dokończenie zaczętych inwestycji
– dokończenie budowy hali gimnastycznej przy Gimna-

zjum
– pozyskanie inwestorów
– pozyskanie środków pozabudżetowych
– strategia gminy
– dbałość o czystość i zieleń w mieście 
– promocją gminy 
– pomoc najbiedniejszym
– walka z alkoholizmem

JAK OCENIASZ DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU MIEJSKIEGO W BYCHAWIE?

informuje, że stosownie do zapisów usta-
wy z dnia 6 września 2001 roku o regula-
cji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz. U. Nr 129 poz. 1446 z 12 listopada
2001 r.) produkcja i wprowadzanie do
obrotu surowego mleka krowiego i prze-
tworów mlecznych do bezpośredniego
spożycia będą podlegały kwotowaniu. 

Dla producenta mleka (dostawcy hurto-
wego i dostawcy bezpośredniego) kwota
mleczna oznacza przydzielony indywidu-
alny limit ilości mleka o referencyjnej za-
wartości tłuszczu, który może być wpro-
wadzony przez niego do obrotu rynkowe-
go w roku kwotowym, 

tj. od 1 kwietnia do 31 marca następ-
nego roku.

PPiieerrwwsszzyymm rrookkiieemm kkwwoottoowwyymm ww PPoollssccee
bbęęddzziiee ookkrreess oodd 11 kkwwiieettnniiaa 22000044 ddoo 3311
mmaarrccaa 22000055rr.. OOdd 11 kkwwiieettnniiaa 22000044 rr.. ppoodd-
mmiioott sskkuuppuujjąąccyy mmoożżee sskkuuppiićć mmlleekkoo jjeeddyy-
nniiee oodd ddoossttaawwccyy,, kkttóórryy ppoossiiaaddaa kkwwoottęę
mmlleecczznnąą..

Dostawcy hurtowi i bezpośredni mają
obowiązek złożyć wnioski o przyznanie
indywidualnych kwot mlecznych do Dy-
rektorów Oddziałów Terenowych ARR,

właściwych ze względu na położenie go-
spodarstwa rolnego, w którym prowadzo-
na jest produkcja mleka w terminie do 31
października 2003 roku, zaś decyzje
w sprawie przyznania kwot mlecznych zo-
staną wydane w terminie do 31 stycznia
2004 roku.

Warunkiem uzyskania prawa do indy-
widualnej kwoty mlecznej jest:
1) posiadanie gospodarstwa (własność,

współwłasność, dzierżawa gospodar-
stwa rolnego, użytkowanie), udoku-
mentowane aktem własności, wypi-
sem z księgi wieczystej, umową użyt-
kowania, umową dzierżawy lub za-
świadczeniem z Urzędu Gminy, po-
twierdzającym posiadanie gospodar-
stwa rolnego.

2) posiadanie dokumentów potwierdzają-
cych wprowadzenie mleka na rynek
w roku referencyjnym:
w przypadku dostawcy hurtowego

– wydane przez podmiot skupujący, po-
twierdzające ilość mleka sprzedanego
w roku referencyjnym i średnią ważoną
zawartość tłuszczu w tym mleku,
a w przypadku braku możliwości uzy-

skania ww. zaświadczenia, dokumenty
(paski, faktury VAT, VAT RR).

– w przypadku dostawcy bezpośredniego
– dokumenty potwierdzające wprowa-

dzenie mleka i przetworów mlecznych
do obrotu, a w przypadku gdy dostaw-
ca nie posiada ww. dokumentów przy-
znanie indywidualnej kwoty mlecznej
odbędzie się na podstawie ilości krów
mlecznych w gospodarstwie w roku re-
ferencyjnym.
Formularze wniosków o przyznanie in-

dywidualnej kwoty mlecznej dla dostaw-
ców hurtowych będą rozprowadzane
przez podmioty skupujące mleko.

Ponadto formularze wniosków dla do-
stawcy hurtowego i bezpośredniego będą
dostępne w:

Oddziale terenowym ARR 
w Lublinie ul. Unicka 4

Ośrodkach Doradztwa Rolniczego
Izbach Rolniczych

na stronie internetowej ARR
http://www.arr.gov.pl 

Oddział terenowy ARR w Lublinie deklaruje
pomoc merytoryczną w zakresie mechanizmu
kwotowania produkcji mleka numer telefonu

(0-81) 444-40-45.

W poniedziałek, 28 kwietnia
2003 r., w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Bychawie
odbyła się uroczystość wręczenia
stypendiów Burmistrza Miasta
Bychawy uczniom szkół podsta-
wowych i gimnazjów prowadzo-
nych przez gminę Bychawa. Za-
proszono stypendystów wraz
z rodzicami oraz dyrektorów
szkół.

Stypendium Burmistrza Miasta
zostało ustanowione uchwałą Ra-
dy Miejskiej w Bychawie z dnia
23 maja 2002 r. w sprawie uchwa-
lenia regulaminu przyznawania
stypendium Burmistrza Miasta
Bychawy i jest jedną z form na-
gradzania uzdolnionych ucz-
niów. Zgodnie z zapisami uchwa-
ły stypendium przy-
znawane jest ucz-
niom klas IV – VI
szkół podstawowych
i gimnazjum i wypła-
cane za dany semestr
jednorazowo.

W drugim seme-
strze roku szkolnego
2002/2003 stypen-
dium w kwocie 350 zł
otrzymało ośmiu
uczniów:

Małgorzata Łoś ze

Szkoły Podstawowej w Bychawie,
Krzysztof Kostrzewski ze

Szkoły Podstawowej w Bychawie,
Mirosław Ciołek z Gimnazjum

Nr 1 w Bychawie,
Magdalena Łoś z Gimnazjum

Nr 1 w Bychawie,
Jacek Koziej ze Szkoły Podsta-

wowej w Zaraszowie
Ewelina Chylińska ze Szkoły

Podstawowej w Bychawie
Jakub Kuna z Gimnazjum Nr

1 w Bychawie,
Paweł Maksim ze Szkoły Pod-

stawowej w Bychawce
Gratulujemy!!!

Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy herbatce
i słodyczach oraz wykonaniem pamiątkowej 

fotografii.
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Z sesji
W dniu 24 kwietnia br. podczas ob-

rad VII Sesji Rady Miejskiej w By-
chawie zostały podjęte następujące
uchwały:
– w sprawie udzielenia absoluto-

rium Burmistrzowi Miasta Bycha-
wy. Po rozpatrzeniu sprawozdania
Burmistrza Miasta Bychawy z wy-
konania budżetu za 2002 rok pozy-
tywnie zaopiniowanego przez Skład
Orzekający Regionalnej Izby obra-
chunkowej w Lublinie, po wysłu-
chaniu opinii Komisji rewizyjnej
Rady Miejskiej, Rada podjęła jed-
nogłośnie uchwałę w sprawie udzie-
lenia absolutorium

– w sprawie udzielenia przez Gminę
Bychawa pomocy rzeczowej Po-
wiatowi Lubelskiemu polegającej
na wykonaniu remontu chodnika
przy ul. M. J. Piłsudskiego w By-
chawie w ciągu drogi powiatowej
o wartości 10.000 zł

– w sprawie udzielenia przez Gminę
Bychawa pomocy rzeczowej Sa-
morządowi Województwa lubel-
skiego polegającej na wykonaniu
remontu chodnika przy ul. Party-

zantów w Bychawie w ciągu drogi
wojewódzkiej o wartości 38.000 zł.

– w sprawie uchwalenia statutu
gminy Bychawa; Konieczność
uchwalenia nowego statutu wynika-
ła z potrzeby dostosowania jego za-
pisów do obecnie obowiązujących
przepisów prawa.(zmiany w ustawie
o samorządzie gminnym). 

- zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia na terenie gminy Bychawa
liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoho-
lu przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, zasad usytuowa-
nia na terenie gminy Bychawa miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych
i warunków sprzedaży tych napojów
oraz ustalania szczegółowych zasad
wydawania i cofania zezwoleń na pro-
wadzenie sprzedaży napojów alkoho-
lowych przeznaczonych do spożycia
na miejscu lub poza miejscem sprze-
daży i kontroli przestrzegania zasad
obrotu tymi napojami.

Zgodnie z uchwałą liczba punktów
sprzedaży napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 4,5% alkoholu
łącznie dla terenu gminy Bychawa
wynosi 30.
– w sprawie wyrażenia zgody na

sprzedaż w drodze przetargu czę-

ści nieruchomości niezabudowa-
nej położonej w Bychawie przy ul.
Rataja.
Nieruchomość ta będąca własno-

ścią Gminy oznaczona jest w ewiden-
cji gruntów jako działki:

Nr 329/6 o powierzchni 760 m2 Nr
330/3 o powierzchni 131 m2.

Zgodnie z uchwałą przeznaczona
jest do sprzedaży osobom fizycznym
lub prawnym.
– zmieniająca uchwałę w sprawie

zasad sprzedaży lokali mieszkal-
nych w domach wielorodzinnych
stanowiących mieszkaniowy za-
sób gminy Bychawa.
Uchwała wejdzie w życie po upły-

wie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubelskiego. Nowe zasady sprze-
daży lokali mieszkalnych będą za-
mieszczone w następnym numerze
„GZB”

Zainteresowanym przypominamy,
że teksty uchwał podjętych przez Ra-
dę Miejską w Bychawie od 2000 roku
zamieszczone są na stronie interneto-
wej gminy www.bychawa.pl

***
Nadzwyczajna sesja Rady Miej-

skiej w Bychawie w dniu 30 kwiet-
nia br. została zwołana w celu podję-

cia uchwały w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego Antoniego Wie-
czorkiewicza. 

Uchwała została podjęta na podsta-
wie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku
z art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1996 r. o samorządzie gminnym.
Przepis ten wprowadza m. in. zakaz
prowadzenia działalności gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego gminy, w której radny uzy-
skał mandat oraz zarządzania taką
działalnością lub też przedstawiciel-
stwa czy pełnomocnictwa w prowa-
dzeniu takiej działalności. W przy-
padku uznania związku prowadzonej
działalności z mieniem gminy (np.
wykorzystanie mienia poprzez dzier-
żawę lub najem) - zgodnie z art. 190
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze
zm.) - stanowi to przesłankę wyga-
śnięcia mandatu. 

Potwierdzeniem tego są zmiany
wprowadzone przez ustawę z dnia 23
listopada 2002 roku o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
214, poz. 1806) zgodnie z którymi
radny prowadzący działalność gospo-

darczą przed objęciem mandatu jest
obowiązany do zaprzestania jej pro-
wadzenia w ciągu 3 miesięcy od dnia
złożenia ślubowania. W odniesieniu
do radnych wybranych w wyborach
w dniu 27 października 2002 r. (któ-
rzy do dnia wejścia w życie w/w usta-
wy nie zaprzestali prowadzić działal-
ności gospodarczej badź nie zbyli jej
udziałów) termin 3-miesięczny liczo-
ny jest od dnia wejścia w życie ustawy
(tj. od dnia 1 stycznia 2003 r.).
W przypadku niewypełnienia obo-
wiązku przez radnego organ stano-
wiący jednostki samorządu terytorial-
nego stwierdza wygaśnięcie mandatu
radnego najpóźniej po upływie mie-
siąca od dnia upływu terminu 3-mie-
sięcznego. 

Po zapoznaniu się z opinią radcy
prawnego oraz Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji – Ra-
da Miejska w Bychawie w obecności
14 radnych obecnych na posiedzeniu
podjęła uchwałę w/s wygaśnięcia
mandatu radnego Antoniego Wie-
czorkiewicza – za uchwałą głosowało
10 radnych, 4 radnych wstrzymało się
od głosu.

red.

Pod takim tytułem zostało przepro-
wadzone badanie ankietowe wśród
klientów Urzędu Miejskiego w By-
chawie. Celem ankiety było określe-
nie stopnia satysfakcji klientów Urzę-
du odnośnie poziomu jakości obsługi
w Urzędzie oraz uzyskanie informacji
dotyczących opinii, potrzeb miesz-
kańców i oceny funkcjonowania sa-
morządu lokalnego.

W miesiącach styczniu i lutym br.
z prośbą o wypełnienie ankiety pra-
cownicy UM w Bychawie zwrócili się
do 400 interesantów załatwiających
sprawy w Urzędzie.

Do urn zostało zwróconych 267 an-
kiet z czego:

229 wypełnionych
38 niewypełnionych.
Wszystkim osobom, które ze-

chciały poświęcić swój czas na wy-
pełnienie ankiety serdecznie dzię-
kujemy.

WYNIKI ANKIETY
1. Na pytanie: „Czy będąc w urzędzie korzystał

(a) Pan (i) z Punktu Obsługi Interesanta?” an-
kietowani udzielili: 
94% odpowiedzi – tak 
6% odpowiedzi – nie 

2. Na pytanie: „Czy łatwo jest poruszać się po
Urzędzie i trafić do miejsca, gdzie załatwiana
jest dana sprawa?” ankietowani udzielili: 
95% odpowiedzi – łatwo trafić
5% odpowiedzi – trudno trafić

3. Na pytanie: „Czy łatwo można uzyskać infor-
mację telefoniczną w Urzędzie?” ankietowani
udzielili 
80% odpowiedzi – łatwo 
20% odpowiedzi – trudno, nie można się do-

dzwonić
4. Na pytanie „Czy w trakcie załatwiania spraw

w Urzędzie spotkał się Pan (i) z przykładami
stronniczości lub braku obiektywizmu w sto-
sunku do interesanta?” ankietowani udzielili 
82% odpowiedzi – nie 
16% odpowiedzi – tak 
2 %odpowiedzi – spotkałem się 

z innymi nieprawidłowościami
5. Korzystając ze skali ocen od 1 do 6 ankieto-

wani ocenili jakość pracy Urzędu Miejskiego
w Bychawie w obszarach: 
– terminowości – średnia ocen 4,2
– kompetencji pracowników – średnia ocen

4,4
– obsługi interesanta – średnia ocen 5,2

6. Na pytanie „Czy warunki lokalowe i wyposa-
żenie Urzędu sprzyjają załatwianiu spraw?”
ankietowani udzielili 
93% odpowiedzi – tak 
7% odpowiedzi – nie 

7. Na pytanie: „W jakim stopniu czuje się Pan
(i) poinformowany (a) o działaniach władz
gminy?” ankietowani udzielili 
36% odpowiedzi – jestem poinformowany
(a) w wystarczającym stopniu 
22% odpowiedzi – jestem dobrze poinformo-
wany 
16% odpowiedzi – za mało jestem poinformo-
wany
14% odpowiedzi – jestem bardzo dobrze poin-
formowany (a)

6% odpowiedzi – w ogóle nie jestem poinfor-
mowany 
6% odpowiedzi – trudno powiedzieć 

8. Na pytanie „Czy czyta Pan (i) lokalną prasę?”
ankietowani udzielili 
61% odpowiedzi – Tak, czytam choć nieregu-
larnie 
26% odpowiedzi – Tak, czytam regularnie 
12% odpowiedzi- Nie, nie czytam 

9. Na pytanie: Jakie tematy powinny być poru-
szane w „Głosie Ziemi Bychawskiej – proszę
wymienić najważniejsze dla Pani/Pana” naj-
częściej udzielono następujących odpowie-
dzi: 
– oferty pracy 
– zadania gminy na 2003 r.
– sprawy budowlane – dlaczego pozwolenie na budo-

wę jest tak zawiłe i długo trwają procedury?
– życie kulturalne w gminie 
– inicjatywy społeczno – gospodarcze
– o działalności lokalnych władz
– zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska 
– budżet gminy
– kultura, oświata
– aktualne wydarzenia zw. z życiem mieszkańców
– nowości prawne, często zmieniające się przepisy
– sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego 
– czystość w gminie 
– dział historyczny o Bychawie
– plany zagospodarowania 
– plany inwestycyjne 
– dobre tematy są obecnie poruszane – nic bym nie

zmienił,
– przetargi
– informacje z działań urzędu
– wywiady z burmistrzem
– polityka lokalna
– przyszłość miasta- kierunki rozwoju Bychawy 
– zagadnienia zw. z Unią Europejską

10. Na pytanie: „Jak ocenia Pan (i) znaczenie
prasy lokalnej w życiu mieszkańców gminy
Bychawa?” ankietowani udzielili 

34% odpowiedzi – ma duże znaczenie 
26% odpowiedzi – ma średnie znaczenie 
14% odpowiedzi – ma bardzo duże znaczenie 
13% odpowiedzi – ma niewielkie znaczenie – 
9% odpowiedzi – nie wiem/trudno powiedzieć 
4% odpowiedzi – nie ma żadnego znaczenia 

11. Na pytanie: „W jaki sposób najczęściej
mieszkańcy dowiadują się o działaniach po-
dejmowanych przez władze gminy” ankie-
towani udzielili :

27% odpowiedzi -  dowiadują się od innych
ludzi - w trakcie rozmów ze znajomymi 

27% odpowiedzi - z artykułów publikowa-
nych w lokalnej  prasie (z innych me-
diów lokalnych) 

19% odpowiedzi -  z ogłoszeń zamieszczonych
na tablicach ogłoszeniowych urzędu mia-
sta 

11% odpowiedzi - z informacji przekazywanych
przez sołtysa z innych źródeł 

8% odpowiedzi - listownie- przesyłki wysyłane
przez urząd miasta

4% odpowiedzi  - trudno powiedzieć/nie 
1% odpowiedzi -  żadnych źródeł  - tego typu

informacje nie są dostępne 
12. Na pytanie „W jaki sposób chciał(a)by

Pan(i) dowiadywać się o tym, co się dzieje
w gminie?” ankietowani udzielili: 

35% odpowiedzi  -  z artykułów publikowa-
nych w lokalnej  prasie (z innych me-
diów lokalnych)

19% odpowiedzi wskazań (26%) z ogłoszeń za-
mieszczonych na tablicach ogłoszenio-
wych urzędu miasta 

15% odpowiedzi -  listownie- przesyłki wysyła-
ne przez urząd miasta

14% odpowiedzi - z informacji przekazywanych
przez sołtysa

9% odpowiedzi -  dowiadując się od innych lu-

dzi - w trakcie rozmów ze znajomymi 
3% odpowiedzi - nie chcę się dowiadywać, jest

mi to obojętne 
2% odpowiedzi -  trudno powiedzieć, nie wiem 
2% odpowiedzi - z innych  źródeł (jakich?) 
- radiowęzeł
- ulotki informacyjne
- ogłoszenia na terenie miasta
- częste zebrania wiejskie

13. Na pytanie: „Czym przede wszystkim, w Pa-
na(i) przekonaniu, powinny się teraz zająć
władze gminy? Proszę wskazać nie więcej
niż dwie najważniejsze Pana(i) zdaniem
sprawy.” ankietowani najczęściej udzielali na-
stepujących odpowiedzi:

– bezrobocie 
– remont dróg gminnych  i powiatowych
– budowa ul. Koźmiana
– naprawa drogi przy ul. Podwale
– rozwój przedsiębiorczości
– nowe miejsca pracy
– sprawy związane z oświatą 
– budżet gminy
– zadbać o czystość i porządek w mieście 
– marketing, promocja miasta,
– obniżenie podatku lokalnego
– kultura
– wejście do UE
– realizacja programów wyborczych
– rozbudowa kanałów sanitarnych
– sprawy komunalne w mieście
– modernizacja oczyszczalni ścieków 
– rzetelna informacja o pracach władz
– zredukowanie zadłużenia gminy
– służba zdrowia
– rozwój miasta i gminy
– dokończenie zaczętych inwestycji
– dokończenie budowy hali gimnastycznej przy Gimna-

zjum
– pozyskanie inwestorów
– pozyskanie środków pozabudżetowych
– strategia gminy
– dbałość o czystość i zieleń w mieście 
– promocją gminy 
– pomoc najbiedniejszym
– walka z alkoholizmem

JAK OCENIASZ DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU MIEJSKIEGO W BYCHAWIE?

informuje, że stosownie do zapisów usta-
wy z dnia 6 września 2001 roku o regula-
cji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz. U. Nr 129 poz. 1446 z 12 listopada
2001 r.) produkcja i wprowadzanie do
obrotu surowego mleka krowiego i prze-
tworów mlecznych do bezpośredniego
spożycia będą podlegały kwotowaniu. 

Dla producenta mleka (dostawcy hurto-
wego i dostawcy bezpośredniego) kwota
mleczna oznacza przydzielony indywidu-
alny limit ilości mleka o referencyjnej za-
wartości tłuszczu, który może być wpro-
wadzony przez niego do obrotu rynkowe-
go w roku kwotowym, 

tj. od 1 kwietnia do 31 marca następ-
nego roku.

PPiieerrwwsszzyymm rrookkiieemm kkwwoottoowwyymm ww PPoollssccee
bbęęddzziiee ookkrreess oodd 11 kkwwiieettnniiaa 22000044 ddoo 3311
mmaarrccaa 22000055rr.. OOdd 11 kkwwiieettnniiaa 22000044 rr.. ppoodd-
mmiioott sskkuuppuujjąąccyy mmoożżee sskkuuppiićć mmlleekkoo jjeeddyy-
nniiee oodd ddoossttaawwccyy,, kkttóórryy ppoossiiaaddaa kkwwoottęę
mmlleecczznnąą..

Dostawcy hurtowi i bezpośredni mają
obowiązek złożyć wnioski o przyznanie
indywidualnych kwot mlecznych do Dy-
rektorów Oddziałów Terenowych ARR,

właściwych ze względu na położenie go-
spodarstwa rolnego, w którym prowadzo-
na jest produkcja mleka w terminie do 31
października 2003 roku, zaś decyzje
w sprawie przyznania kwot mlecznych zo-
staną wydane w terminie do 31 stycznia
2004 roku.

Warunkiem uzyskania prawa do indy-
widualnej kwoty mlecznej jest:
1) posiadanie gospodarstwa (własność,

współwłasność, dzierżawa gospodar-
stwa rolnego, użytkowanie), udoku-
mentowane aktem własności, wypi-
sem z księgi wieczystej, umową użyt-
kowania, umową dzierżawy lub za-
świadczeniem z Urzędu Gminy, po-
twierdzającym posiadanie gospodar-
stwa rolnego.

2) posiadanie dokumentów potwierdzają-
cych wprowadzenie mleka na rynek
w roku referencyjnym:
w przypadku dostawcy hurtowego

– wydane przez podmiot skupujący, po-
twierdzające ilość mleka sprzedanego
w roku referencyjnym i średnią ważoną
zawartość tłuszczu w tym mleku,
a w przypadku braku możliwości uzy-

skania ww. zaświadczenia, dokumenty
(paski, faktury VAT, VAT RR).

– w przypadku dostawcy bezpośredniego
– dokumenty potwierdzające wprowa-

dzenie mleka i przetworów mlecznych
do obrotu, a w przypadku gdy dostaw-
ca nie posiada ww. dokumentów przy-
znanie indywidualnej kwoty mlecznej
odbędzie się na podstawie ilości krów
mlecznych w gospodarstwie w roku re-
ferencyjnym.
Formularze wniosków o przyznanie in-

dywidualnej kwoty mlecznej dla dostaw-
ców hurtowych będą rozprowadzane
przez podmioty skupujące mleko.

Ponadto formularze wniosków dla do-
stawcy hurtowego i bezpośredniego będą
dostępne w:

Oddziale terenowym ARR 
w Lublinie ul. Unicka 4

Ośrodkach Doradztwa Rolniczego
Izbach Rolniczych

na stronie internetowej ARR
http://www.arr.gov.pl 

Oddział terenowy ARR w Lublinie deklaruje
pomoc merytoryczną w zakresie mechanizmu
kwotowania produkcji mleka numer telefonu

(0-81) 444-40-45.

W poniedziałek, 28 kwietnia
2003 r., w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Bychawie
odbyła się uroczystość wręczenia
stypendiów Burmistrza Miasta
Bychawy uczniom szkół podsta-
wowych i gimnazjów prowadzo-
nych przez gminę Bychawa. Za-
proszono stypendystów wraz
z rodzicami oraz dyrektorów
szkół.

Stypendium Burmistrza Miasta
zostało ustanowione uchwałą Ra-
dy Miejskiej w Bychawie z dnia
23 maja 2002 r. w sprawie uchwa-
lenia regulaminu przyznawania
stypendium Burmistrza Miasta
Bychawy i jest jedną z form na-
gradzania uzdolnionych ucz-
niów. Zgodnie z zapisami uchwa-
ły stypendium przy-
znawane jest ucz-
niom klas IV – VI
szkół podstawowych
i gimnazjum i wypła-
cane za dany semestr
jednorazowo.

W drugim seme-
strze roku szkolnego
2002/2003 stypen-
dium w kwocie 350 zł
otrzymało ośmiu
uczniów:

Małgorzata Łoś ze

Szkoły Podstawowej w Bychawie,
Krzysztof Kostrzewski ze

Szkoły Podstawowej w Bychawie,
Mirosław Ciołek z Gimnazjum

Nr 1 w Bychawie,
Magdalena Łoś z Gimnazjum

Nr 1 w Bychawie,
Jacek Koziej ze Szkoły Podsta-

wowej w Zaraszowie
Ewelina Chylińska ze Szkoły

Podstawowej w Bychawie
Jakub Kuna z Gimnazjum Nr

1 w Bychawie,
Paweł Maksim ze Szkoły Pod-

stawowej w Bychawce
Gratulujemy!!!

Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy herbatce
i słodyczach oraz wykonaniem pamiątkowej 

fotografii.

AGENCJA RYNKU ROLNEGO ODDZIAŁ TERENOWY  W LUBLINIE

Wręczono Stypendia Burmistrza Miasta Bychawy



W kręgu tradycji
wielkanocnych

Już od marca w Szkole Podstawo-
wej im. K. Koźmiana w Bychawce
trwały przygotowania do świąt wiel-
kanocnych, gdyż ogłoszony został
konkurs pod hasłem: „W kręgu tra-
dycji wielkanocnych”. 

Inicjatorką przedsięwzięcia była
nauczycielka plastyki – pani Elżbieta
Topyła.

Konkurs rozpatrywany był w czte-
rech kategoriach: 1) palma wielka-
nocna, 

2) pisanka, 3) stroik, 4) utwór lite-
racki.

Począwszy od oddziału przedszkol-
nego po klasę III dzieci pod kierun-
kiem swych wychowawczyń przygo-
towywały świąteczne ozdoby. 

Natomiast uczniowie z klas IV – VI
wykonywali prace konkursowe na
lekcjach plastyki. 

Piękne kolorowe palmy, pisanki,
stroiki, zajączki, kurczątka cieszyły
oczy oglądających.

Uczniowie klas starszych pod opie-
kuńczym, ale i krytycznym okiem po-
lonisty oraz bibliotekarki napisali
wiersze związane z tematyką wielka-

nocną. Wiersze nie były tak „koloro-
we” choć odkrywały przed nami
barwny świat pisany słowem.

Różnorodność prac, technika wy-
konania oraz ich liczba przerosła naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów
konkursu. Komisja miała więc nieła-
twy wybór. Niestety należało wyłonić
i wyróżnić te najlepsze, co było nie-
słychanie trudne, gdyż wszystkie wy-
twory dzieci były naprawdę piękne
a wysiłek wniesiony w ich wykonanie
duży. 

Nie sposób przedstawić obszerną
listę nagrodzonych i wyróżnianych
w poszczególnych kategoriach. Dlate-
go też pozwoliłem sobie zaprezento-
wać tylko niektóre z prac literackich
oraz dołączam do artykułu fotografie
uczestników konkursu zarówno na-
grodzonych, jak i wyróżnionych z ich
pracami artystycznymi.

Artur Multan
„Wielkanoc w kurniku”
Wielkanoc nadchodzi już głucha,
i ciemno się robi w kurniku.
Kury znoszą jajka,
a kogut gra na grzebyku.
Zając pakuje prezenty,
chowając je w dużym koszyku.
Jak dobrze spędzić tę nockę,
w takim przytulnym kurniku

Marcin Leżański kl. VI

„Wielkanoc”
Pamiętaj o tradycji!
O palmy robieniu,
O pisanek święceniu,
O baranku, zbawieniu,
O życzeniach zdrowia i pomyślno-

ści,
O tym, aby za rok nie zabrakło go-

ści...
Marcin Michaluk kl. V

Już przedwiośnie!
Piękny czas!
I Wielkanoc wita nas.
Tu kurczaczek,
Tam króliczek,
Śmigus – dyngus.
To jest życie

Marcin Kania kl. VI
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Witajcie Kochani
Ciężka i długa zima w końcu

odeszła i nastała wiosna. A z wio-
sną przychodzi nadzieja. Polski
Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów zorganizował otwar-
te spotkanie pod hasłem „Świato-
wy Dzień Inwalidy i Rencisty”.
Coroczna impreza zorganizowana
została z myślą o tej części społe-
czeństwa bychawskiego, której
wiedzie się gorzej. Utrata zdro-
wia, podeszły wiek, a może sa-
motność i ubóstwo spycha ludzi
na tzw. margines. My, którzy po-
móc możemy nie czekajmy, że
ktoś inny zrobi coś za nas i pomo-
że. Na miarę swoich możliwości
PZEiR organizuje pomoc finan-
sową w formie paczek i zapomóg,
zaś każdego roku na wiosnę – tak
jak w niedzielę 27 kwietnia bieżą-
cego roku- spotykamy się przy
herbacie, kawie i pełnym stole. 

Podczas tegorocznego spotka-

nia gościliśmy: Pana Burmistrza
Andrzeja Sobaszka, Prezesa Wo-
jewódzkiego Zarządu PZEiR
Pana Antoniego Wiaka, księdza
Marka Jaworskiego oraz człon-
ków i sympatyków naszego
Związku.

Nasze spotkanie uświetniała
kapela i zespół śpiewaczy Klubu
Seniora, natomiast o pełny stół
zadbali w części Urząd Miejski
w Bychawie, Spółdzielnia Mle-
czarska i nasz związek.

Atmosfera podczas spotkania
była wspaniała – w świat leciały
melodie naszej młodości. 

NASZ ŻYCIOWY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW
organizuje wycieczkę na Kresy

Lwów - perła Galicji 
planowany termin wycieczki maj 2003 rok. 

ramowy program wycieczki:
godz. 4.00 - zbiórka uczestników wycieczki na skwerze przy Domu
Towarowym w Bychawie i wyjazd przez Zamość do przejścia granicznego
w Hrebennem, przekroczenie granicy
po drodze grupa wstępuje do Żółkwi - krótkie zwiedzanie dawnej

rezydencji Żółkiewskich  i Sobieskich
przyjazd do Lwowa - zwiedzanie Starego Miasta:
panorama Wysokiego Zamku • rynek z kamieniczkami • katedra •
kościół Dominikanów • kaplica Boimów • Teatr Opery i Baletu
po południu zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego z grobami m.in.
Konopnickiej, Zapolskiej, Grottgera, Ordona, Goszczyńskiego oraz
Cmentarza Orląt Lwowskich w godz. wieczornych  wyjazd w drogę
powrotną do Bychawy.

cena: 95 zł od osoby
cena obejmuje: autokar, opłaty graniczne, obowiązkowe ubezpieczenie
ukraińskie, usługę pilota - przewodnika, ubezpieczenie w Gerling Polska
od NW i KL, podatek VAT 

Serdecznie zapraszamy!
Wszelkich informacji udziela i zapisy przyjmuje biuro P.Z.E.R. i I. w
Bychawie ul. Piłsudskiego 22, w poniedziałek i czwartek od 9.00 do
12.00.

W bieżącym roku szkolnym
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Woli Galęzowskiej biorą udział
w cyklu konkursów, organizowanych
przez Wojewódzki Ośrodek Meto-
dyczny w Lublinie, przeznaczonych
dla uczniów klas trzecich. Trzeciokla-
siści odnoszą w nich swoje pierwsze,
znaczące sukcesy. Po eliminacjach
gminnych konkursu „ Mistrz Orto-

grafii”, do etapu powiatowego zakwa-
lifikowali się Grzegorz Fijołek oraz
Elżbieta Kozak. Mamy również
dwóch finalistów w konkursie mate-
matycznym „Kangurek 2003”. Są to
Mateusz Duda i Grzegorz Fijołek.
Cieszymy się z ich sukcesów i życzy-
my powodzenia w rywalizacji na
szczeblu powiatowym.

Wychowawca klasy III
Elżbieta Kursa

UWAGA ROLNICY
Informujemy, że następujące druki:

– zgłoszenie przemieszczenia
bydła

– wniosek o wydanie duplikatu
kolczyka (paszportu)
dostępne są u sołtysów, natomiast 

– druki zgłoszenia padnięcia by-
dła
można pobrać w Punkcie Obsługi Intere-

santa w Urzędzie Miejskim w Bychawie.
GF

WALKA Z BEZROBOCIEM W UE
Problemy zatrudnienia dopiero od kilku

lat są przedmiotem większego zaintereso-
wania ze strony Unii Europejskiej.

Europejska polityka zatrudnienia, choć
nie jest polityką wspólnotową (inaczej niż
choćby polityka rolna), oddziałuje na po-
prawę sytuacji na rynkach pracy państw
członkowskich. Zmierza ona do realizacji
czterech głównych celów:

– zwalczania bezrobocia wśród młodzie-
ży i bezrobocia długookresowego,

– tworzenia nowych miejsc pracy po-
przez działania pośrednie – np. uła-
twiania działalności gospodarczej
przez ulgi podatkowe,

– wprowadzania nowych, dostosowa-
nych do obecnej sytuacji (często ela-
stycznych) rozwiązań na rynku pracy,

– zwiększania aktywności zawodowej
kobiet oraz osób niepełnosprawnych.

W swej polityce zatrudnienia Unia Eu-
ropejska wykorzystuje przede wszystkim
środki pochodzące z funduszy struktural-
nych, a zwłaszcza Europejskiego Funduszu
Społecznego. Ze środków tych dofinanso-
wuje się m. in. projekty mające na celu pro-
jekty zwalczanie długotrwałego bezrobo-
cia, podnoszenie kwalifikacji i ułatwianie

pracownikom dostosowania się do zmian
wynikających z szybkiego postępu techno-
logicznego. Z funduszy tych korzystać bę-
dzie także Polska.

Na nadzwyczajnym szczycie UE w Li-
zbonie w marcu 2003r. Rada Europejska
uznała za możliwe zwiększenie do 2010r.
średniej stopy zatrudnienia w Unii Euro-
pejskiej z obecnych 61% do 70%, a wśród
kobiet z obecnych 51% do ponad 60%

PRACA DLA POLAKÓW 
W KRAJACH UNII

Niektóre kraje Unii – zwłaszcza Austria
i Niemcy – obawiają się masowego napły-
wu pracowników z nowo wstępujących
państw. Sytuacja ta sprawiła, że przez pe-
wien czas stosowane będą rozwiązania
przejściowe ograniczające swobodę zatrud-
nienia naszych rodaków w państwach unij-
nych.

Państwa członkowskie Unii Europej-
skiej mają prawo, na podstawie Traktatu
Akcesyjnego, ograniczać dostęp pracowni-
ków z Polski do swoich rynków pracy
przez dwa pierwsze lata okresu przejścio-
wego. Najpóźniej pod koniec drugiego ro-
ku członkostwa (2006r.) obecne państwa

członkowskie Unii mogą wystąpić do Ko-
misji Europejskiej o przedłużenie okresu
przejściowego o trzy lata, a gdyby po upły-
wie tego okresu nie ustąpiło zagrożenie de-
stabilizacji rynku pracy, zainteresowane
państwa członkowskie będą mogły prosić
Komisję o ograniczenie dostępu do ich
rynków pracy o kolejne dwa lata.

Okres przejściowy może trwać nie wię-
cej niż siedem lat. Jest to jednak wymiar
czysto teoretyczny, bo większość państw
członkowskich zapowiedziała, że skróci
okres przejściowy lub wręcz odstąpi od je-
go zastosowania. Gotowość pełnego otwar-
cia swoich rynków pracy natychmiast po
przystąpieniu Polski do Unii zgłosiły już
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja i Wiel-
ka Brytania, a także związana z Unią Euro-
pejską umową o Europejskim Obszarze
Gospodarczym – Norwegia. Jeżeli nie po-
twierdzą się obawy zakłóceń na rynku pra-
cy, pozostałe państwa członkowskie Unii
zniosą ograniczenia już podczas dwóch
pierwszych lat okresu przejściowego.

Ilona Fijołek-Mituła
Barbara Długoszek

Źródło informacji zamieszczonych w artykule: Internet; 
www.ukie.gov.pl/ www.euroinfo.gov.pl
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CZYLI

JAK BEZROBOTNY POLAK IDZIE PRACOWAĆ DO UNII

LOK
Zarząd koła LOK Bychawa informuje, że dnia

27 kwietnia 2003 roku odbyły się zawody
w strzelectwie sportowym (dwubój – kbks +
pistolet) o puchar Zarządu Koła LOK. Zawody
odbyły się w kategorii seniorów. W zawodach
zwyciężyli:

1. Drąg Marian 2. Rolek Sławomir 3. Maj
Stanisław

Natomiast dnia 4 maja 2003 roku odbyły się
zawody w strzelectwie sportowym o puchar
Dyrektora BPK Bychawa. Zawody rozegrano
w kategorii juniorów i seniorów. Konkurencję
dwubój (kbks + pistolet) W poszczególnych
kategoriach zwyciężyli:

JJuunniioorrzzyy 1. Jaworski Rafał 2. Gański Marek
3. Sagan Adam

SSeenniioorrzzyy 1. Drąg Marian  2. Rolek Sławomir
3. Strumiński Robert

W zawodach startowało 19 zawodników.

26 maja DZIEŃ MATKI
ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH 

MAM, MATEK I MAMUŚ
DLA MAMY
Czy to w Bychawie, czy to w Osowie,
Często słyszymy taką rozmowę
– Moja mama jest najlepsza 
– Moja mama jest najpiękniejsza
– Moja mama jest najmądrzejsza
– Moja mama jest naj, naj, naj
Więc my dziś MAMO twoje dzieciaki –
Wymyśliliśmy Ci prezent taki – ORDER UŚMIECHU
Tytuł MIS Świata, obyś nam żyła przez długie lata, 
A za Twą miłość, mądrość i dobro masz 
POKOJOWĄ NAGRODĘ NOBLA 

Jolanta Łukasiewicz, P. S. P Osowa

Sukcesy  trzecioklasistów



W kręgu tradycji
wielkanocnych

Już od marca w Szkole Podstawo-
wej im. K. Koźmiana w Bychawce
trwały przygotowania do świąt wiel-
kanocnych, gdyż ogłoszony został
konkurs pod hasłem: „W kręgu tra-
dycji wielkanocnych”. 

Inicjatorką przedsięwzięcia była
nauczycielka plastyki – pani Elżbieta
Topyła.

Konkurs rozpatrywany był w czte-
rech kategoriach: 1) palma wielka-
nocna, 

2) pisanka, 3) stroik, 4) utwór lite-
racki.

Począwszy od oddziału przedszkol-
nego po klasę III dzieci pod kierun-
kiem swych wychowawczyń przygo-
towywały świąteczne ozdoby. 

Natomiast uczniowie z klas IV – VI
wykonywali prace konkursowe na
lekcjach plastyki. 

Piękne kolorowe palmy, pisanki,
stroiki, zajączki, kurczątka cieszyły
oczy oglądających.

Uczniowie klas starszych pod opie-
kuńczym, ale i krytycznym okiem po-
lonisty oraz bibliotekarki napisali
wiersze związane z tematyką wielka-

nocną. Wiersze nie były tak „koloro-
we” choć odkrywały przed nami
barwny świat pisany słowem.

Różnorodność prac, technika wy-
konania oraz ich liczba przerosła naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów
konkursu. Komisja miała więc nieła-
twy wybór. Niestety należało wyłonić
i wyróżnić te najlepsze, co było nie-
słychanie trudne, gdyż wszystkie wy-
twory dzieci były naprawdę piękne
a wysiłek wniesiony w ich wykonanie
duży. 

Nie sposób przedstawić obszerną
listę nagrodzonych i wyróżnianych
w poszczególnych kategoriach. Dlate-
go też pozwoliłem sobie zaprezento-
wać tylko niektóre z prac literackich
oraz dołączam do artykułu fotografie
uczestników konkursu zarówno na-
grodzonych, jak i wyróżnionych z ich
pracami artystycznymi.

Artur Multan
„Wielkanoc w kurniku”
Wielkanoc nadchodzi już głucha,
i ciemno się robi w kurniku.
Kury znoszą jajka,
a kogut gra na grzebyku.
Zając pakuje prezenty,
chowając je w dużym koszyku.
Jak dobrze spędzić tę nockę,
w takim przytulnym kurniku

Marcin Leżański kl. VI

„Wielkanoc”
Pamiętaj o tradycji!
O palmy robieniu,
O pisanek święceniu,
O baranku, zbawieniu,
O życzeniach zdrowia i pomyślno-

ści,
O tym, aby za rok nie zabrakło go-

ści...
Marcin Michaluk kl. V

Już przedwiośnie!
Piękny czas!
I Wielkanoc wita nas.
Tu kurczaczek,
Tam króliczek,
Śmigus – dyngus.
To jest życie

Marcin Kania kl. VI
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Witajcie Kochani
Ciężka i długa zima w końcu

odeszła i nastała wiosna. A z wio-
sną przychodzi nadzieja. Polski
Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów zorganizował otwar-
te spotkanie pod hasłem „Świato-
wy Dzień Inwalidy i Rencisty”.
Coroczna impreza zorganizowana
została z myślą o tej części społe-
czeństwa bychawskiego, której
wiedzie się gorzej. Utrata zdro-
wia, podeszły wiek, a może sa-
motność i ubóstwo spycha ludzi
na tzw. margines. My, którzy po-
móc możemy nie czekajmy, że
ktoś inny zrobi coś za nas i pomo-
że. Na miarę swoich możliwości
PZEiR organizuje pomoc finan-
sową w formie paczek i zapomóg,
zaś każdego roku na wiosnę – tak
jak w niedzielę 27 kwietnia bieżą-
cego roku- spotykamy się przy
herbacie, kawie i pełnym stole. 

Podczas tegorocznego spotka-

nia gościliśmy: Pana Burmistrza
Andrzeja Sobaszka, Prezesa Wo-
jewódzkiego Zarządu PZEiR
Pana Antoniego Wiaka, księdza
Marka Jaworskiego oraz człon-
ków i sympatyków naszego
Związku.

Nasze spotkanie uświetniała
kapela i zespół śpiewaczy Klubu
Seniora, natomiast o pełny stół
zadbali w części Urząd Miejski
w Bychawie, Spółdzielnia Mle-
czarska i nasz związek.

Atmosfera podczas spotkania
była wspaniała – w świat leciały
melodie naszej młodości. 

NASZ ŻYCIOWY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW
organizuje wycieczkę na Kresy

Lwów - perła Galicji 
planowany termin wycieczki maj 2003 rok. 

ramowy program wycieczki:
godz. 4.00 - zbiórka uczestników wycieczki na skwerze przy Domu
Towarowym w Bychawie i wyjazd przez Zamość do przejścia granicznego
w Hrebennem, przekroczenie granicy
po drodze grupa wstępuje do Żółkwi - krótkie zwiedzanie dawnej

rezydencji Żółkiewskich  i Sobieskich
przyjazd do Lwowa - zwiedzanie Starego Miasta:
panorama Wysokiego Zamku • rynek z kamieniczkami • katedra •
kościół Dominikanów • kaplica Boimów • Teatr Opery i Baletu
po południu zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego z grobami m.in.
Konopnickiej, Zapolskiej, Grottgera, Ordona, Goszczyńskiego oraz
Cmentarza Orląt Lwowskich w godz. wieczornych  wyjazd w drogę
powrotną do Bychawy.

cena: 95 zł od osoby
cena obejmuje: autokar, opłaty graniczne, obowiązkowe ubezpieczenie
ukraińskie, usługę pilota - przewodnika, ubezpieczenie w Gerling Polska
od NW i KL, podatek VAT 

Serdecznie zapraszamy!
Wszelkich informacji udziela i zapisy przyjmuje biuro P.Z.E.R. i I. w
Bychawie ul. Piłsudskiego 22, w poniedziałek i czwartek od 9.00 do
12.00.

W bieżącym roku szkolnym
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Woli Galęzowskiej biorą udział
w cyklu konkursów, organizowanych
przez Wojewódzki Ośrodek Meto-
dyczny w Lublinie, przeznaczonych
dla uczniów klas trzecich. Trzeciokla-
siści odnoszą w nich swoje pierwsze,
znaczące sukcesy. Po eliminacjach
gminnych konkursu „ Mistrz Orto-

grafii”, do etapu powiatowego zakwa-
lifikowali się Grzegorz Fijołek oraz
Elżbieta Kozak. Mamy również
dwóch finalistów w konkursie mate-
matycznym „Kangurek 2003”. Są to
Mateusz Duda i Grzegorz Fijołek.
Cieszymy się z ich sukcesów i życzy-
my powodzenia w rywalizacji na
szczeblu powiatowym.

Wychowawca klasy III
Elżbieta Kursa

UWAGA ROLNICY
Informujemy, że następujące druki:

– zgłoszenie przemieszczenia
bydła

– wniosek o wydanie duplikatu
kolczyka (paszportu)
dostępne są u sołtysów, natomiast 

– druki zgłoszenia padnięcia by-
dła
można pobrać w Punkcie Obsługi Intere-

santa w Urzędzie Miejskim w Bychawie.
GF

WALKA Z BEZROBOCIEM W UE
Problemy zatrudnienia dopiero od kilku

lat są przedmiotem większego zaintereso-
wania ze strony Unii Europejskiej.

Europejska polityka zatrudnienia, choć
nie jest polityką wspólnotową (inaczej niż
choćby polityka rolna), oddziałuje na po-
prawę sytuacji na rynkach pracy państw
członkowskich. Zmierza ona do realizacji
czterech głównych celów:

– zwalczania bezrobocia wśród młodzie-
ży i bezrobocia długookresowego,

– tworzenia nowych miejsc pracy po-
przez działania pośrednie – np. uła-
twiania działalności gospodarczej
przez ulgi podatkowe,

– wprowadzania nowych, dostosowa-
nych do obecnej sytuacji (często ela-
stycznych) rozwiązań na rynku pracy,

– zwiększania aktywności zawodowej
kobiet oraz osób niepełnosprawnych.

W swej polityce zatrudnienia Unia Eu-
ropejska wykorzystuje przede wszystkim
środki pochodzące z funduszy struktural-
nych, a zwłaszcza Europejskiego Funduszu
Społecznego. Ze środków tych dofinanso-
wuje się m. in. projekty mające na celu pro-
jekty zwalczanie długotrwałego bezrobo-
cia, podnoszenie kwalifikacji i ułatwianie

pracownikom dostosowania się do zmian
wynikających z szybkiego postępu techno-
logicznego. Z funduszy tych korzystać bę-
dzie także Polska.

Na nadzwyczajnym szczycie UE w Li-
zbonie w marcu 2003r. Rada Europejska
uznała za możliwe zwiększenie do 2010r.
średniej stopy zatrudnienia w Unii Euro-
pejskiej z obecnych 61% do 70%, a wśród
kobiet z obecnych 51% do ponad 60%

PRACA DLA POLAKÓW 
W KRAJACH UNII
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państwa członkowskie będą mogły prosić
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rynków pracy o kolejne dwa lata.

Okres przejściowy może trwać nie wię-
cej niż siedem lat. Jest to jednak wymiar
czysto teoretyczny, bo większość państw
członkowskich zapowiedziała, że skróci
okres przejściowy lub wręcz odstąpi od je-
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Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja i Wiel-
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cy, pozostałe państwa członkowskie Unii
zniosą ograniczenia już podczas dwóch
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Źródło informacji zamieszczonych w artykule: Internet; 
www.ukie.gov.pl/ www.euroinfo.gov.pl
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Zobaczenie tego spektaklu nie było
czasem straconym a przeciwnie bar-
dzo dobrze spożytkowanym. Dla na-
ładowania własnych akumulatorów
ubawiłam się i odprężyłam, a o to
przecież chodziło. 

„Seniora Marija i jej dziedziczna
nienawiść do kopciucha z przedmie-
ścia” jest udaną parodią seriali telewi-
zyjnych argentyńsko – brazylijskich
(niestety, nie znam ich tytułów, bo
nie oglądam, a śledząc spektakl od-
grzebałam z zakamarków pamięci tyl-
ko Kopciucha). Spektakl adresowany
do oglądaczy tych telewizyjnych ta-
siemców i ich fanów, niech zrozumie-
ją tę miałkość, schematyzm i absur-
dalność. A to właśnie autorowi scena-
riusza Marcinowi Słowokowskiemu
udało się skutecznie ośmieszyć. Akcja
wartka, postacie czytelne i dość kon-
sekwentnie prowadzone do końca,
sporo dobrych sytuacji farsowych.
Zabawnie pomyślany finał z prezen-
tacją wykonawców spektaklu – dyna-
micznie poruszających się w rytmie
muzyki (argentyńskiej?). Korzystnie
wypadli młodzi wykonawcy- amato-
rzy, ze swobodą poruszający się na
scenie, tu brawa dla odtwórców głów-
nych ról – Aldony Gumienniak, Kin-
gi Niedziela, Łukasza Trzcińskiego,
Marcina Słowikowskiego. Nieodłącz-
na trema rzadko dawała się spostrzec.

Kostiumy – na miarę skromnych
lokalnych możliwości, ale zachowały
dobrze swoją charakterystyczność.

A scenografię – zawsze można jesz-

cze poprawić. 
Bardzo pozytywne i optymistycz-

ne, że jest grupa młodych, zdolnych
i zainteresowanych taką formą roz-
rywki, i że BCK stwarza im ku temu
warunki.

Trud pracy reżyserskiej p. Moniki
Głazik i p. Anny Mendykowskiej na
pewno przyniósł efekty. Warto i trze-
ba teatr amatorski realizować. 

– pozdrowienia od Melpomeny
M. D.

AKTY URODZEŃ

SSuulloowwsskkii JJaakkuubb Piotrkówek
BBaarrttyyzzeell PPiioottrr TToommaasszz Zdrapy
PPrrzzeecchh MMiicchhaałł Bychawa
ZZiięęttaakk AArrkkaaddiiuusszz Józefin
ZZiięęttaakk MMaarrcciinn Józefin
TTyylleecc KKaammiillaa z Podzamcze
WWiieelleebbaa KKaaccppeerr Bychawa
NNiieeddźźwwiiaaddeekk PPaattrryykk ŁŁuukkaasszz Lublin
PPiieettrraasszzeewwsskkaa DDoommiinniikkaa ŁŁuuccjjaa Kosarzew

Stróża
FFrraanntt MMaarrlleennaa Olszowiec Kolonia
SSttaasszzeekk FFiilliipp Bychawa
WWyyppyycchh KKaarroolliinnaa Sobieska Wola
SSzzaaffrraanniieecc SSeebbaassttiiaann Targowisko
BBuubbeell MMaatteeuusszz MMaarrcciinn Spławy
ZZiięętteekk MMaatteeuusszz Giełczew
MMaałłeekk KKaaccppeerr Sobieska Wola
RRoolleekk AAlliiccjjaa BBrryyggiiddaa Bychawa
NNaaddeerrkkiieewwiicczz MMaatteeuusszz Jabłonna I
MMoolląągg MMiicchhaałł KKrrzzyysszzttooff Bychawka Druga
RRzząądd NNaattaalliiaa Krzczonów III
GGoośś KKaammiillaa Krzczonów Wójostwo
MMaarruucchhaa DDiiaannaa Radomirka
PPeeccyynnaa AAggnniieesszzkkaa Wólka Ponikiewska
SSpprraawwkkaa WWiikkttoorriiaa Gałęzów Kolonia Druga
KKaassppeerreekk WWiikkttoorriiaa Stara Wieś Pierwsza
ŻŻyyłłkkaa AAnnddrrzzeejj AAddaamm Boża Wola

Z okazji urodzenia dziecka składam
rodzicom serdeczne gratulacje.

AKTY MAŁŻEŃSTW

Maziarz Sławomir i Marzec Katarzyna Justyna
Mizerski Grzegorz i Rachwał Katarzyna
Kowalski Andrzej Marcin i Mazurkiewicz
Małgorzata
Korba Robert i Siurek Monika
Jakubaszek Arkadiusz Sławomir i Strumińska
Agnieszka
Owczarek Tomasz i Szafranek Monika
Monik Krzysztof Wiesław i Kotuła Elżbieta

Zając Marcin Aleksander i Góziak Agnieszka
Aneta
Zawiślak Tadeusz i Kołtun Magdalena Aneta

AKTY ZGONÓW

Genowefa Siejko – Kosarzew Górny, 79 lat
Józef Małek – Piotrków Drugi, 70 lat 
Janina Szczepańska-Tarnawka – Pierwsza, 
82 lata
Andrzej Kazimierz Zieliński – Zdrapy, 50 lat
Krystyna Jędruch Sobieska – Wola II, 66 lat
Henryk Stanisław Skorek – Jabłonna, 69 lat
Leokadia Justyna Krzpiet – Bychawa, 77 lat
Aniela Mastalerz – Krzczonów, 82 lata
Marianna Pasierbik – Krzczonów Folwark , 
77 lat
Henryk Chudzik – Skrzynice, 75 lat
Jan Mieczysław Smalec – Franciszków, 79 lat
Zofia Holweg – Bychawa, 80 lat
Jan Grzesiak – Chmiel, 91 lat
Leokadia Bartoszek – Giełczew II, 75 lat
Ernestyna Gąsławska – Tarnawka I, 75 lat
Teodor Siejko – Wysokie, 74 lata
Józef Olszak – Lublin, 60 lat
Czesława Piasecka – Skrzynice, 83 lata
Władysława Kwaczyńska – Piotrkówek, 
82 lata
Helana Skop – Kol. Targowisko, 75 lat
Stefania Wiechnik – Strzyżewice, 90 lat
Franciszek Turski – Antoniówka, 75 lat
Marian Stanisław Flis – Zabłocie, 66 lat
Władysława Łozińska – Bychawa, 82 lata
Anna Fidut – Jabłonna Pierwsza, 79 lat
Stanisław Kozak – Żabia Wola, 82 lata
Jan Romanek – Łosień, 87 lat
Marianna Lipko – Wysokie 71 lat 

Rodzinom zmarłych składam wyrazy
głębokiego współczucia.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC
Justyna Jendrzejczak
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URZĄD STANU CYWILNEGO W BYCHAWIE
informuje, że w okresie od 2 kwietnia do 13 maja 2003 roku zarejestrowano:

KRYSTYNA KUCZYŃSKA

HURTOWNIA
ŚRODKÓW OCHRONY
ROŚLIN W ZAMOŚCIU

FILIA
NIEDRZWICA

DUŻA
informuje, że w sezonie 2003
będziemy sprzedawać:

• środki ochrony roślin
• nawozy
• inne art. do produkcji

rolnej

w systemie ratalnym 
oraz kredycie

bankowym
(bez poręczycieli)

adres:  
Niedrzwica Duża 
ul. Spółdzielcza 1c
tel. 5175128

PostScript Picture
tv2.eps

NAPRAWA TELEWIZORÓW

KOLORWYCH
CZARNO-BIAŁYCH

KOLORWYCH
CZARNO-BIAŁYCH
naprawy na poczekaniu

tel. 0 602 642 166
W BYCHAWIE na przeciwko dworca PKS

Środa 8.00-16.00; Czwartek 8.00-16.00

WYDARZENIE TEATRALNE ROKU

NOWA MRM
16.04.2003 r odbyła się sesja MRM

(pierwsza w nowym składzie!).
Przybyli na nią: Pan burmistrz- Andrzej

Sobaszek, Pan z-ca burmistrza-Jan Ma-
zurkiewicz, Pan przewodniczący RM- Ja-
nusz Urban,

Pani opiekun MRM- Małgorzata
Trzcińska

Przemówili oni do nas, zachęcili do pra-
cy w strukturach MRM, pochwalili za do-
tychczasową działalność i zapewnili nas
o tym, iż z chęcią pomogą nam we wszyst-
kich planowanych przedsięwzięciach.
Dziękujemy IM bardzo za obecność, po-
uczenie i chęć współpracy, z której zamie-
rzamy w najbliższym czasie skorzystać.

Na tymże spotkaniu wybrano także pre-
zydium w następującym składzie:

Przewodniczący – ANGELINA WÓJ-
CIK

Z-ca przewod. – EWA DĄBSKA
Skarbnik - ALEKSANDRA LUBAŃ-

SKA

Sekretarz- SZCZEPAN SAGAN

JUŻ ZABRALIŚMY SIĘ DO
PRACY!!!
• 6 maja spotkaliśmy się w parku za KO-

ŚCIOŁEM, (niestety w okrojonym
składzie) by posprzątać tam pewien te-
ren,

• w czerwcu chcemy zorganizować chary-
tatywny koncert rockowy,

• myślimy nad stroną internetową MRM;
piszemy swoją kronikę,

• (myślimy też o „Pokazie drapieżnych wie-
wiórek i boów” – (?), ale to chyba tylko pla-
ny).

ANGELINA

Kontakt:
5660004 w. 24 –– Urząd Miejski

– MAŁGORZATA TRZCIŃSKA,
5661330 – ANGELINA WÓJCIK

P. S. Następna sesja MRM – 23.05. godz. 14.30.
Zpraszam wszystkich – nie tylko członków

U W A G A ! ! !  U W A G A ! ! !  U W A G A ! ! !

NAGROBKI GRANITOWE
(granit krajowy i importowany)

tanio poleca producent:

Zakład Kamieniarski
Strzyżewice Rechata

tel.(081)566 66 60

blaty
schody 
parapety

Sprzedażna raty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bychawie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 47

ogłasza przetarg pisemny 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 

po kotłowni osiedlowej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41A

przetarg odbędzie się dnia 29.05.2003 roku  o godz. 10.00.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 47 w
Bychawie.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu składa się z:
budynku wolnostojącego o pow. 481,5m
utwardzonego, ogrodzonego składu opału o powierzchni 686m;
działki o powierzchni 2.421m uzbrojonej w sieć wod.-kan., energię;
wiaty konstrukcji stalowej osłoniętej z trzech stron.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 135.000 zł.
Przed przystąpieniem do przetargu należy w kasie Spółdzielni wpłacić

vadium w kwocie 5% ceny wywoławczej danej nieruchomości na godzinę
przed przetargiem. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Turniej „Dzikich Drużyn”
Burmistrz Miasta Bychawa i Uczniowski

Klub Sportowy „Jedynka”, działający przy Gim-
nazjum Nr 1 w Bychawie, zapraszają na:

Finał Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmi-
strza Bychawy.

Zawody prowadzone będą na stadionie miej-
skim w Bychawie przy ul. Sportowej w Dniu
Dziecka – 01.06.2003r. (niedziela) w godzinach: 

10.00– 15.00 drużyny młodzieżowe 
16.00 – 19.00 drużyny zakładów pracy.

Ideą turnieju jest propagowanie zdrowego sty-
lu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Wierzymy, że tego typu imprezy na stałe wejdą do
kalendarza imprez kulturalno-sportowych naszej
Gminy. 

Jednocześnie zapraszamy na toczące się od
6 maja turnieje eliminacyjne do finału, rozgry-
wane w poszczególnych miejscowościach Gminy.
Najbliższe spotkania odbędą się w: 

Bychawce -boisko przy Szkole Podstawowej -
18 maja godz. 10oo.

Zaraszowie – boisko przy Szkole Podstawowej
-18 maja godz. 15oo.

Do chwili obecnej w rozgrywkach eliminacyj-
nych młodzieży wzięło udział 28 zespołów sze-
ścioosobowych, z których do finału zakwalifiko-
wało się 6 (po dwie z Bychawy, Starej Wsi i Woli
Gałęzowskiej). 

Ze sportowym pozdrowieniem: 
Prezes UKS „Jedynka”, mgr Waldemar Kot 



Zobaczenie tego spektaklu nie było
czasem straconym a przeciwnie bar-
dzo dobrze spożytkowanym. Dla na-
ładowania własnych akumulatorów
ubawiłam się i odprężyłam, a o to
przecież chodziło. 

„Seniora Marija i jej dziedziczna
nienawiść do kopciucha z przedmie-
ścia” jest udaną parodią seriali telewi-
zyjnych argentyńsko – brazylijskich
(niestety, nie znam ich tytułów, bo
nie oglądam, a śledząc spektakl od-
grzebałam z zakamarków pamięci tyl-
ko Kopciucha). Spektakl adresowany
do oglądaczy tych telewizyjnych ta-
siemców i ich fanów, niech zrozumie-
ją tę miałkość, schematyzm i absur-
dalność. A to właśnie autorowi scena-
riusza Marcinowi Słowokowskiemu
udało się skutecznie ośmieszyć. Akcja
wartka, postacie czytelne i dość kon-
sekwentnie prowadzone do końca,
sporo dobrych sytuacji farsowych.
Zabawnie pomyślany finał z prezen-
tacją wykonawców spektaklu – dyna-
micznie poruszających się w rytmie
muzyki (argentyńskiej?). Korzystnie
wypadli młodzi wykonawcy- amato-
rzy, ze swobodą poruszający się na
scenie, tu brawa dla odtwórców głów-
nych ról – Aldony Gumienniak, Kin-
gi Niedziela, Łukasza Trzcińskiego,
Marcina Słowikowskiego. Nieodłącz-
na trema rzadko dawała się spostrzec.

Kostiumy – na miarę skromnych
lokalnych możliwości, ale zachowały
dobrze swoją charakterystyczność.

A scenografię – zawsze można jesz-

cze poprawić. 
Bardzo pozytywne i optymistycz-

ne, że jest grupa młodych, zdolnych
i zainteresowanych taką formą roz-
rywki, i że BCK stwarza im ku temu
warunki.

Trud pracy reżyserskiej p. Moniki
Głazik i p. Anny Mendykowskiej na
pewno przyniósł efekty. Warto i trze-
ba teatr amatorski realizować. 

– pozdrowienia od Melpomeny
M. D.

AKTY URODZEŃ

SSuulloowwsskkii JJaakkuubb Piotrkówek
BBaarrttyyzzeell PPiioottrr TToommaasszz Zdrapy
PPrrzzeecchh MMiicchhaałł Bychawa
ZZiięęttaakk AArrkkaaddiiuusszz Józefin
ZZiięęttaakk MMaarrcciinn Józefin
TTyylleecc KKaammiillaa z Podzamcze
WWiieelleebbaa KKaaccppeerr Bychawa
NNiieeddźźwwiiaaddeekk PPaattrryykk ŁŁuukkaasszz Lublin
PPiieettrraasszzeewwsskkaa DDoommiinniikkaa ŁŁuuccjjaa Kosarzew

Stróża
FFrraanntt MMaarrlleennaa Olszowiec Kolonia
SSttaasszzeekk FFiilliipp Bychawa
WWyyppyycchh KKaarroolliinnaa Sobieska Wola
SSzzaaffrraanniieecc SSeebbaassttiiaann Targowisko
BBuubbeell MMaatteeuusszz MMaarrcciinn Spławy
ZZiięętteekk MMaatteeuusszz Giełczew
MMaałłeekk KKaaccppeerr Sobieska Wola
RRoolleekk AAlliiccjjaa BBrryyggiiddaa Bychawa
NNaaddeerrkkiieewwiicczz MMaatteeuusszz Jabłonna I
MMoolląągg MMiicchhaałł KKrrzzyysszzttooff Bychawka Druga
RRzząądd NNaattaalliiaa Krzczonów III
GGoośś KKaammiillaa Krzczonów Wójostwo
MMaarruucchhaa DDiiaannaa Radomirka
PPeeccyynnaa AAggnniieesszzkkaa Wólka Ponikiewska
SSpprraawwkkaa WWiikkttoorriiaa Gałęzów Kolonia Druga
KKaassppeerreekk WWiikkttoorriiaa Stara Wieś Pierwsza
ŻŻyyłłkkaa AAnnddrrzzeejj AAddaamm Boża Wola

Z okazji urodzenia dziecka składam
rodzicom serdeczne gratulacje.

AKTY MAŁŻEŃSTW

Maziarz Sławomir i Marzec Katarzyna Justyna
Mizerski Grzegorz i Rachwał Katarzyna
Kowalski Andrzej Marcin i Mazurkiewicz
Małgorzata
Korba Robert i Siurek Monika
Jakubaszek Arkadiusz Sławomir i Strumińska
Agnieszka
Owczarek Tomasz i Szafranek Monika
Monik Krzysztof Wiesław i Kotuła Elżbieta

Zając Marcin Aleksander i Góziak Agnieszka
Aneta
Zawiślak Tadeusz i Kołtun Magdalena Aneta

AKTY ZGONÓW

Genowefa Siejko – Kosarzew Górny, 79 lat
Józef Małek – Piotrków Drugi, 70 lat 
Janina Szczepańska-Tarnawka – Pierwsza, 
82 lata
Andrzej Kazimierz Zieliński – Zdrapy, 50 lat
Krystyna Jędruch Sobieska – Wola II, 66 lat
Henryk Stanisław Skorek – Jabłonna, 69 lat
Leokadia Justyna Krzpiet – Bychawa, 77 lat
Aniela Mastalerz – Krzczonów, 82 lata
Marianna Pasierbik – Krzczonów Folwark , 
77 lat
Henryk Chudzik – Skrzynice, 75 lat
Jan Mieczysław Smalec – Franciszków, 79 lat
Zofia Holweg – Bychawa, 80 lat
Jan Grzesiak – Chmiel, 91 lat
Leokadia Bartoszek – Giełczew II, 75 lat
Ernestyna Gąsławska – Tarnawka I, 75 lat
Teodor Siejko – Wysokie, 74 lata
Józef Olszak – Lublin, 60 lat
Czesława Piasecka – Skrzynice, 83 lata
Władysława Kwaczyńska – Piotrkówek, 
82 lata
Helana Skop – Kol. Targowisko, 75 lat
Stefania Wiechnik – Strzyżewice, 90 lat
Franciszek Turski – Antoniówka, 75 lat
Marian Stanisław Flis – Zabłocie, 66 lat
Władysława Łozińska – Bychawa, 82 lata
Anna Fidut – Jabłonna Pierwsza, 79 lat
Stanisław Kozak – Żabia Wola, 82 lata
Jan Romanek – Łosień, 87 lat
Marianna Lipko – Wysokie 71 lat 

Rodzinom zmarłych składam wyrazy
głębokiego współczucia.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC
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URZĄD STANU CYWILNEGO W BYCHAWIE
informuje, że w okresie od 2 kwietnia do 13 maja 2003 roku zarejestrowano:

KRYSTYNA KUCZYŃSKA

HURTOWNIA
ŚRODKÓW OCHRONY
ROŚLIN W ZAMOŚCIU

FILIA
NIEDRZWICA

DUŻA
informuje, że w sezonie 2003
będziemy sprzedawać:

• środki ochrony roślin
• nawozy
• inne art. do produkcji

rolnej

w systemie ratalnym 
oraz kredycie

bankowym
(bez poręczycieli)

adres:  
Niedrzwica Duża 
ul. Spółdzielcza 1c
tel. 5175128

NAPRAWA TELEWIZORÓW
KOLORWYCH

CZARNO-BIAŁYCH
KOLORWYCH

CZARNO-BIAŁYCH
naprawy na poczekaniu

tel. 0 602 642 166 W BYCHAWIE na przeciwko dworca PKS
Środa 8.00-16.00; Czwartek 8.00-16.00

WYDARZENIE TEATRALNE ROKU

NOWA MRM
16.04.2003 r odbyła się sesja MRM

(pierwsza w nowym składzie!).
Przybyli na nią: Pan burmistrz- Andrzej

Sobaszek, Pan z-ca burmistrza-Jan Ma-
zurkiewicz, Pan przewodniczący RM- Ja-
nusz Urban,

Pani opiekun MRM- Małgorzata
Trzcińska

Przemówili oni do nas, zachęcili do pra-
cy w strukturach MRM, pochwalili za do-
tychczasową działalność i zapewnili nas
o tym, iż z chęcią pomogą nam we wszyst-
kich planowanych przedsięwzięciach.
Dziękujemy IM bardzo za obecność, po-
uczenie i chęć współpracy, z której zamie-
rzamy w najbliższym czasie skorzystać.

Na tymże spotkaniu wybrano także pre-
zydium w następującym składzie:

Przewodniczący – ANGELINA WÓJ-
CIK

Z-ca przewod. – EWA DĄBSKA
Skarbnik - ALEKSANDRA LUBAŃ-

SKA

Sekretarz- SZCZEPAN SAGAN

JUŻ ZABRALIŚMY SIĘ DO
PRACY!!!
• 6 maja spotkaliśmy się w parku za KO-

ŚCIOŁEM, (niestety w okrojonym
składzie) by posprzątać tam pewien te-
ren,

• w czerwcu chcemy zorganizować chary-
tatywny koncert rockowy,

• myślimy nad stroną internetową MRM;
piszemy swoją kronikę,

• (myślimy też o „Pokazie drapieżnych wie-
wiórek i boów” – (?), ale to chyba tylko pla-
ny).

ANGELINA

Kontakt:
5660004 w. 24 –– Urząd Miejski

– MAŁGORZATA TRZCIŃSKA,
5661330 – ANGELINA WÓJCIK

P. S. Następna sesja MRM – 23.05. godz. 14.30.
Zpraszam wszystkich – nie tylko członków

U W A G A ! ! !  U W A G A ! ! !  U W A G A ! ! !

NAGROBKI GRANITOWE
(granit krajowy i importowany)

tanio poleca producent:

Zakład Kamieniarski
Strzyżewice Rechata

tel.(081)566 66 60

blaty
schody 
parapety

Sprzedażna raty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bychawie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 47

ogłasza przetarg pisemny 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 

po kotłowni osiedlowej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41A

przetarg odbędzie się dnia 29.05.2003 roku  o godz. 10.00.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni 
przy ul. Piłsudskiego 47 w Bychawie.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu składa się z:
budynku wolnostojącego o pow. 481,5m
utwardzonego, ogrodzonego składu opału o powierzchni 686 m;
działki o powierzchni 2.421 m uzbrojonej w sieć wod.-kan., energię;
wiaty konstrukcji stalowej osłoniętej z trzech stron.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 135.000 zł.
Przed przystąpieniem do przetargu należy w kasie Spółdzielni wpłacić

vadium w kwocie 5% ceny wywoławczej danej nieruchomości na godzinę
przed przetargiem. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Turniej „Dzikich Drużyn”
Burmistrz Miasta Bychawa i Uczniowski

Klub Sportowy „Jedynka”, działający przy Gim-
nazjum Nr 1 w Bychawie, zapraszają na:

Finał Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmi-
strza Bychawy.

Zawody prowadzone będą na stadionie miej-
skim w Bychawie przy ul. Sportowej w Dniu
Dziecka – 01.06.2003r. (niedziela) w godzinach: 

10.00– 15.00 drużyny młodzieżowe 
16.00 – 19.00 drużyny zakładów pracy.

Ideą turnieju jest propagowanie zdrowego sty-
lu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Wierzymy, że tego typu imprezy na stałe wejdą do
kalendarza imprez kulturalno-sportowych naszej
Gminy. 

Jednocześnie zapraszamy na toczące się od
6 maja turnieje eliminacyjne do finału, rozgry-
wane w poszczególnych miejscowościach Gminy.
Najbliższe spotkania odbędą się w: 

Bychawce -boisko przy Szkole Podstawowej -
18 maja godz. 10oo.

Zaraszowie – boisko przy Szkole Podstawowej
-18 maja godz. 15oo.

Do chwili obecnej w rozgrywkach eliminacyj-
nych młodzieży wzięło udział 28 zespołów sze-
ścioosobowych, z których do finału zakwalifiko-
wało się 6 (po dwie z Bychawy, Starej Wsi i Woli
Gałęzowskiej). 

Ze sportowym pozdrowieniem: 
Prezes UKS „Jedynka”, mgr Waldemar Kot 




