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„Byle się było człowiekiem (...)
dźwiga się razem ze wszystkimi losy

świata.”
M. Dąbrowska

Dnia 01.06.2003 r. w Szkole

Podstawowej im. Kajetana Koźmiana

w Bychawce – jak co roku – odbyła się

impreza środowiskowa z okazji Dnia

Dziecka oraz Święta Szkoły. 

Przed południem uczniowie wraz
z nauczycielami uczestniczyli we
Mszy św. odprawionej w intencji pa-
trona.

Następnie rozpoczęła się w szkole
oficjalna część uroczystości. Zaszczy-
cili nas swoją obecnością: burmistrz,
przewodniczący rady miejskiej, radni
z Bychawki, proboszcz, emerytowani
nauczyciele, uczniowie i rodzice. 

Dla wszystkich przybyłych gości
najważniejszy był jednak cel, który
przyświecał imprezie, a mianowicie
cały dochód został przeznaczony na
ratowanie zdrowia i życia ucznia na-
szej szkoły – Grzesia Frączka do-
tkniętego ciężką chorobą.

Do festynu przygotowywali się od
dłuższego czasu zarówno uczniowie
jak i nauczyciele. Młodzież, aby za-
prezentować się jak najlepiej, przed-
stawiła prace plastyczne o miejscowo-
ści, makiety budowli historycznych,
zdjęcia, prace literackie. 

W części oficjalnej był montaż
słowno-muzyczny – „dedykowany”
SZKOLE I PATRONOWI. Ucznio-
wie brali także udział w quizie doty-
czącym szkoły oraz konkursie biogra-
ficznym.

Największą jednak atrakcją były:
aukcja i loteria, na której każdy los
wygrywał.

Przez cały czas trwania imprezy
czynna była kawiarenka prowadzona
przez rodziców i bufet obsługiwany
przez panie kucharki.

Jedna z sal lekcyjnych na czas trwa-
nia festynu zamieniła się w galerię.
Zorganizowano w niej wystawę prac
artystycznych twórców mieszkają-
cych w Bychawce. Można było podzi-
wiać piękne serwetki, serwety, obru-
sy, pisanki, ozdobne poduszki, swe-
try, obrazy w wykonaniu: p. Włady-
sławy Lipiec, p. Barbary Derewec-
kiej, p. Andrzeja Mendykowskiego, p.
Fryderyki Żmudziak, p. Elżbiety Pie-
karz, p. Bogumiły Rosołowskiej, p.
Marty Markiewicz, p. Katarzyny
Adamowskiej, p. Zofii Przech, p. Ste-
fana Olecha i p. Krzysztofa Maja.

Zakończeniem imprezy była dys-
koteka, na której bawiły się zarówno
dzieci jak i ich rodzice.

Nad właściwym przebiegiem festy-
nu czuwała jak zawsze pani Dyrektor.

Należy podkreślić, że dzięki lu-
dziom dobrej woli: sponsorom, rodzi-
com, uczniom impreza doszła do
skutku, a ten szczytny cel udało się
zrealizować. Spontaniczność z jaką
mieszkańcy Bychawki wspomagali
poprzez swój udział w aukcji i loterii
naszą inicjatywę zasługuje na uznanie
i świadczy o tym, że są jeszcze na
świecie ludzie wrażliwi, którzy nie
przejdą obojętnie obok ludzkiego nie-
szczęścia. 

Artur Multan

Uczniowski Klub Sportowy „Je-
dynka” działający przy Gimnazjum
Nr 1 w Bychawie zorganizował
Pierwszy Gminny Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Bycha-
wy. Po miesiącu zmagań w różnych
miejscowościach gminy, dnia 1czerw-
ca (w Dzień Dziecka) rozegrano finał
na stadionie miejskim w Bychawie.
Zawodnicy szkół podstawowych
i gimnazjów pochodzący z Bychawki,
Woli Gałęzowskiej, Starej Wsi, Zara-
szowa i Bychawy stoczyli zażarte boje
pod okiem zawodowych sędziów ligi
piłkarskiej.

Drużyny prześcigały się w wymyśl-
nych nazwach swoich drużyn.. Wal-
czyły: „Maliniaki”, „Paszteciaki”,
„Zielone Diabły”, „Starka” „FC
Szkapy”, „WKS Majstry”, „WKP Je-
lenie” „Zbieranka Tuszów”. „Termi-
natorzy”, „Real Zaraszów”, „Kaczo-
ry”. Pierwsze miejsce w roczniku 12-
13 latków zajęła drużyna „Malinia-
ków” w składzie: Dawid Szymala, Pa-
tryk Kot, Sławomir Woch, Paweł Ja-
worski, Kamil Jakubowski i Konrad
Korba. Wśród młodzieży gimnazjal-
nej pierwsze miejsce wywalczyła dru-
żyna „Paszteciaków” w składzie: Ma-
teusz Krawczyk, Sławomir Flis, Mi-
chał Kot, Przemysław Mazur, Paweł
Gąbka i Arkadiusz Czernicki. Zwy-
cięskie drużyny w strugach przelot-
nego deszczu (atrakcja nieplanowana
przez organizatorów) odbierały pu-
char z rąk Burmistrza p. Andrzeja
Sobaszka. Każdy zawodnik najlep-
szej ekipy otrzymał od firmy „Speed

Car” upominek w postaci piłki, zaś
wicemistrzowie i brązowi medaliści
zadowolili się gadżetami. Króla
strzelców turnieju – Dawida Szyma-
lę – uhonorował pucharem, Przewod-
niczący Zarządu Wojewódzkiego
PLD, Poseł na Sejm RP p. Stani-
sław Głębocki, moknący wraz mło-
dzieżą w trakcie meczów finałowych.

Nawałnica przeszła tak nagle, jak
się pojawiła i o godzinie 16.00 na
„udeptanej ziemi” w szranki stanęli
dojrzali piłkarze w sile 7 drużyn,
w barwach różnych zakładów pracy.
Na zdobycie głównego trofeum - Pu-
charu Burmistrza mieli nadzieję: Po-
licja, ZOZ, Straż, „Emark – młyn”,
Dom Dziecka, ZS im. Ks. A. Kwiat-
kowskiego, i Gimnazjum Nr 1w By-
chawie. Dopisywał humor i pogoda,
niekoniecznie siły. Wygrała, pokonu-
jąc policjantów, drużyna ZS im. Ks.
A. Kwiatkowskiego w składzie: Piotr
Michalewski, Jarosław Pawłowski,
Mariusz Ponieważ, Grzegorz Kowal-
ski, Marek Krzysztoń. Puchar za zwy-
cięstwo wręczył Zastępca Burmistrza

p. Jan Mazurkiewicz. Wyróżniony
został również król strzelców – p. Ja-
nusz Rybaczek. Turniej zakończył
się ustaleniem, że skoro o zdrowie
trzeba walczyć, to we wrześniu odbę-
dzie się rewanż. 

W tym miejscu pragniemy podzię-
kować Burmistrzowi Miasta Bychawa
– p. Andrzejowi Sobaszkowi za pa-
tronat i ufundowanie pucharów.
Przewodniczącemu Zarządu Woje-
wódzkiego PLD Posłowi na Sejm RP

p. Stanisławowi Głębockiemu –
za ufundowanie pucharu dla najlep-
szego strzelca w kategorii młodzieżo-
wej. 

Gdyby nie sponsorzy, trudno było-
by zorganizować w/w turniej. Dzięku-
jemy firmie „Lumer” – państwu Re-
nacie i Leszkowi Szewczykom, 

firmie „Speed Car” – fundatorowi
pucharów za 2 i 3 miejsce w turnieju
zakładów pracy, firmie JS „Trading”
SP. ZOO p. Mariuszowi Oleszko, B.
C. K., S. P. Z. O. Z. w Bychawie,
Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej
w Bychawie za zabezpieczenie me-

dyczne i techniczne. Zachęcamy
wszystkich do dalszej współpracy,
a być może w kadrze Polski ujrzymy
jednego z wychowanków UKS „Je-
dynka” przy Gimnazjum Nr 1 w By-
chawie. Wierzymy, że tego typu im-
prezy na stałe wejdą do kalendarza
imprez kulturalno-sportowych naszej
Gminy. Jedyne, czego chcemy sobie
życzyć na przyszłość to słonecznej po-
gody. Do zobaczenia za rok!

Elżbieta Głąb, Artur Płaza

W KRAINIE 
PIEROGÓW
Już po raz IV Bychawa stała się stolicą pierogów.....

i dobrej zabawy. Działo się to 25 maja na stadionie

miejskim, gdzie hucznie obchodzone były Dni Bychawy

IV Festyn „W Krainie Pierogów”. 

Dni Bychawy z roku na rok stają się coraz sławniejsze, do Bychawy
przybywają nie tylko amatorzy pierogów, ale również ci, którzy chcą po-
słuchać dobrej muzyki, pospacerować, spędzić ciekawie i, co najważ-
niejsze, bezpiecznie letnią niedzielę. Organizatorzy szacują, że w tym
roku w imprezie wzięło udział około 8 000 uczestników. Za sprawą me-
diów (regionalnej telewizji, Radia Lublin, Dziennika Wschodniego) o Festynie – przed i po – słychać było
w całym regionie.

Z roku na rok rośnie ranga imprezy – w tym roku patronat honorowy nad Festynem objęli – Wojewoda
Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Lubelski. 

Gościem Honorowym imprezy był pan Andrzej Kurowski – Wojewoda Lubelski, który jak zapewniał
w słowach skierowanych do uczestników Festynu – z przyjemnością uczestniczy w święcie miasta, które
w atrakcyjny sposób potrafi podkreślić i kontynuować lokalne tradycje.

Pan Wojewoda na pamiątkę pobytu w Bychawie otrzymał od burmistrza Andrzeja Sobaszka podkowę
z herbem Bychawy.

Zażarte boje na stadionie

W kolejce po bychawskie pierogi

ggoośśćć hhoonnoorroowwyy
WWoojjeewwooddaa LLuubbeellsskkii

KKoonncceerrtt zzeessppoołłuu 22++11

Wręczenie pucharu Burmistrza 
Bychawy dla  „ pierogowego mistrza”

Od lewej: król strzelców Dawid Szymala, dyrektor A. Płaza, 
poseł S. Głębocki, burmistrz A. Sobaszek, prezes UKS W. Kot 

zwycięzkie drużyny 

Puchar dla zwycięzców
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ZZ sseessjjii
IX sesja Rady Miejskiej w Bycha-

wie odbyła się w dniu 05 czerwca
2003 r. W sesji udział wzięli Starosta
Powiatu Lubelskiego Paweł Pikula
oraz przedstawiciele instytucji powia-
towych działających na terenie gminy
Bychawa. 

W pierwszej części sesji zostały
przedstawione sprawozdania z dzia-
łalności instytucji powiatowych, dzia-
łających na terenie naszej gminy. 

Jako pierwszy wystąpił Pan Paweł
Pikula – Starosta Powiatu Lubel-
skiego, który poinformował o zmia-
nach organizacyjnych w powiatach –
znacznie ograniczone zostały kompe-
tencje powiatu np. policja nie jest
w strukturach powiatów, finansowa-
na jest bezpośrednio z budżetu pań-
stwa. Ze struktur powiatu wyłączono
Powiatową Inspekcję Sanitarną i In-
spekcję Weterynaryjną. 

Następnie poinformował o sytuacji
finansowej powiatu, którego  docho-
dy zależą w 90% od budżetu państwa.
Niepewność sytuacji finansowej
utrudnia planowanie zadań. Niepo-
kojące jest ograniczenie środków na
drogi powiatowe. W bieżącym roku
subwencja jest niższa o 300.000 zł.
Pan Starosta poinformował o zada-
niach inwestycyjnych planowanych
do realizacji 2003 r. w powiecie:
– remont budynku  ZS im Ks, A.

Kwiatkowskiego w Bychawie (wy-
miana okien, pokrycia dachowego,
wentylacji i odwodnienia budynku)

– modernizacja systemu cieplnego,
usprawnienie kotłowni, planowane
jest również zastosowanie ogrzewa-
nia przy pomocy kolektorów sło-
necznych (oszczędności z tytułu za-
montowania kolektorów słonecz-
nych sięgnął około 50 000 zł)

– z zadań drogowych realizowana jest
inwestycja pod nazwą modernizacja
drogi Bychawka – Iżyce – koszt
1 000 000 zł w połowie sfinansowa-
ny przez fundusz SAPARD

– wymiana okien w budynku szpitala 
– dokończenie budowy chodnika

przy ul. Mickiewicza przy wsparciu
środków z budżetu gminy - 47.500
zł
• Pan Henryk Jakubiak – kierow-

nik Powiatowego Urzędu Pracy
w Lublinie Filia w Bychawie przed-
stawił informację o działalności Urzę-
du za okres styczeń – maj 2003. 

Przedstawił wielkość i strukturę
bezrobocia, które charakteryzuje ze-
stawienie w tab. 1. 

Grupy zawodowe najczęściej wystę-

pujące w rejestrze Urzędu Pracy to:
kierowcy – mechanicy, mechanicy
urządzeń i maszyn rolniczych, rolni-
cy, krawcowe. Według grup wieko-
wych największą (918 osób) stanowią
bezrobotni w wieku 18-24 lata, to jest
36% ogółu bezrobotnych. 

Poinformował również o aktyw-
nych formach przeciwdziałaniu bez-
robociu:

– Od miesiąca maja br realizowane
są szkolenia bezrobotnych z Fundu-
szu Pracy. Zgodnie z zatwierdzonym
planem na pierwsze półrocze zorgani-
zowano szkolenie w zakresie „obsługi
kas fiskalnych i minimum sanitarne-
go” dla grupy 29 osób z terenu miasta
i gminy Bychawa, które uzyskały po-
twierdzenie zatrudnienia po ukończe-
niu szkolenia w „Osmofrost” Sp.z o.o
Osmolice. Osoby te sukcesywnie kie-
rowane są do pracy. 

W trakcie realizacji są następujące
kierunki szkoleń: 
– magazynier – kierowca wózków wi-

dłowych z obsługą komputera i kas
fiskalnych – dla 10 osób, z tego
2 osoby z terenu miasta i gminy By-
chawa

– brukarz – układanie kostki bruko-
wej i krawężników – dla 10 osób,
z tego 5 z terenu MiG Bychawa 
Do końca pierwszego półrocza pla-

nowana jest realizacja 2 szkoleń:
– księgowość dla zaawansowanych
– ABC przedsiębiorczości

Z terenu Miasta i Gminy Bychawa
szkolenie ukończyło 38 osób, w tym

10 osób podjęło pracę. Podpisano
8 (dla 11 osób) umów absolwenckich,
z tego z MiG Bychawa 4 umowy dla
7 osób. Podpisano umowy z praco-
dawcami na staże absolwenckie – 26
dla 42 osób, z tego z terenu MiG By-
chawa 12 umów dla 17 osób.

Umów o organizację prac interwen-
cyjnych podpisano 23 dla 53 osób,
w tym 11 umów z miasta i gminy By-
chawa dla 16 osób.

W ramach robót publicznych pod-
pisano 3 umowy dla 10 osób, z tego
dla 5 osób z terenu MiG Bychawa
(umowa z Zarządem Dróg Powiato-
wych w Lublinie)

Największą ilość miejsc pracy w ra-
mach prac interwencyjnych zorgani-
zowano w następujących zakładach:
Urząd Miejski w Bychawie, SP ZOZ
Bychawa, Sklep „Groszek”, Rejono-
wy Bank Spółdzielczy, Przedsię-
biorstw Wielobranżowe WAT.

Informację dotyczącą funkcjono-
wania Jednostki Ratowniczo – Ga-
śniczej PSP w Bychawie przedsta-
wił Komendant – Ryszard Flis 

Obszar działania JRG PSP w By-
chawie obejmuje sześć gmin o po-
wierzchni około 700 km na którym
mieszka około 43 000 osób, W JRG
zatrudnione są 32 osoby.

Ilość interwencji JRG (tab. 2)
W swoim raporcie komendant nad-

mienił, że wpływ na skuteczne pro-
wadzenie działań ratowniczo – gaśni-
czych na dość rozległym obszarze
działania ma stan techniczny eksplo-
atowanych samochodów. Posiadane
samochody ze względu na długotrwa-
łą eksploatację stają się zawodne. Co-
raz trudniejsze staje się pozyskanie
nowych samochodów.

• Komendant Komisariatu Poli-
cji w Bychawie Zbigniew Niedźwia-
dek przedstawił informację dot. stanu
bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego na terenie Miasta i Gminy za
okres od 1 stycznia do 31 maja 2003
roku.

Komisariat Policji w Bychawie ob-
sługuje bardzo rozległy teren 7 gmin
w tym miasto i gminę Bychawa. 

W Komisariacie Policji w Bycha-
wie pracuje 52 policjantów. Na tere-

nie miasta i gminy Bychawa w okre-
sie 5 miesięcy 2003 roku stwierdzono
58 czynów przestępczych w tym
3 rozboje, 11 włamań, 11 kradzieży,
4 bójki i pobicia, 4 przypadki znęca-
nia się oraz 25 innych. Ustalono
sprawców przestępstw w 34 przypad-
kach. Ogólna wykrywalność przestęp-
stw na terenie M i G Bychawa wyno-
si obecnie 58,6%. Większość prze-
stępstw kryminalnych to włamania
do samochodów, mieszkań i budyn-
ków gospodarczych, oraz kradzieże
różnego rodzaju mienia. Ilość stwier-
dzonych przestępstw jest nieznacznie
wyższa w porównaniu do okresu ana-
logicznego roku ubiegłego.

W roku bieżącym działania Komi-
sariatu Policji w Bychawie będą ukie-
runkowane na poprawę jakości obsłu-
gi interesantów, prowadzenie profi-
laktyki uzależnień, a szczególnie an-
tynarkotykowej w środowiskach
szkolnych i nieletnich zagrożonych
demoralizacją. Priorytetem będą tak-
że działania mające na celu zmniej-
szenie zagrożenia w najbardziej
uciążliwych dla społeczeństwa kate-
goriach przestępstw tj. rozbój, kra-
dzieże i kradzieże z włamaniem, bój-
ki, pobicia a także utrzymanie wyso-
kiego poziomu wykrywalności spraw-
ców przestępstw i bezpieczeństwa
mieszkańców.

W dalszej części sesji zostały pod-
jęte następujące uchwały w sprawie:
◗ powołania zespołu opiniującego

kandydatów zgłoszonych na ław-
ników: Zadaniem tego zespołu bę-
dzie przedstawianie Radzie Miej-
skiej na sesji opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników do Sądu
Okręgowego w Lublinie i do Sądu
Rejonowego w Lublinie przed
przystąpieniem przez Radę Miejską
do wyboru ławników. 

• W skład zespołu opiniującego zo-
stali powołani:
1) Andrzej Mikołajewski – Sędzia

Sądu Rejonowego w Lublinie 
2) Irena Dudek – sekretarz gminy
3) Bolesław Bartoszek – radny Ra-

dy Miejskiej w Bychawie,
4) Ireneusz Nowak – radny Rady

Miejskiej w Bychawie,
5) Gajur Tadeusz – radny Rady

Miejskiej w Bychawie,
• W związku z przejściem na emery-

turę dotychczasowego Kierownika
USC P. Cecylii Rachwał Rada
Miejska w Bychawie powołała na
stanowisko Kierownika USC
w Bychawie P. Reginę Skoczylas
pełniącą dotychczas funkcję Z-cy
Kierownika USC.

◗ zmian w Statucie Gminy Bycha-
wa

◗ wyrażenia zgody na użyczenie Po-
wiatowi Lubelskiemu części nie-
ruchomości zabudowanej położo-
nej w Bychawie przy ul. M. J. Pił-

sudskiego 22 z przeznaczeniem na
Filię Wydziału Geodezji Starostwa
Powiatowego w Lublinie.

◗ wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości niezabudowanej po-
łożonej w Bychawie przy ul. A.
Mickiewicza.
Działki Nr 553/2, 553/3 i 553/4, na
których sprzedaż w drodze bez-
przetargowej Rada wyraziła zgodę,
stanowią części nieruchomości bę-
dącej własnością Gminy, objętej
księgą wieczystą KW Nr 109690.
Zgodnie z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Bycha-
wy działki te przeznaczone są pod
zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną. Działki te bezpośrednio
przylegają do nieruchomości sta-
nowiących własność nabywców,
nie mających dostępu do drogi pu-
blicznej.
Części nieruchomości stanowiące
działki Nr 553/2, 553/3 i 553/4 nie
mogą być zbyte jako odrębne nie-
ruchomości z uwagi na:

• przednią linię zabudowy wynoszącą
w tym przypadku 20 m od krawędzi
jezdni dla zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej,

• nieregularny kształt i niewielką po-
wierzchnię użytkową, co uniemoż-
liwia usytuowanie na nich budyn-
ków mieszkalnych
Spełnienie tych przesłanek pozwala
ma zbycie w/w działek w formie
bezprzetargowej, zgodnie z art. 37
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn.
zm.).

◗udzielenia przez Gminę Bychawa
pomocy finansowej Powiatowi Lu-
belskiemu w kwocie 137.500 zł.
Pomoc udzielona będzie w formie
dotacji z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie budowy chodnika przy
ul. Mickiewicza w Bychawie
w kwocie 47.500 zł oraz dofinanso-
wania zakupu karetki wraz z wypo-
sażeniem wysoko specjalistycznym
sprzętem medycznym – 90.000 zł.
Karetka ta zakupiona zostania dla
bychawskiego pogotowia ratunko-
wego.

◗Radni rozpatrzyli wezwanie do
usunięcia naruszenia interesu
prawnego i uchylenia uchwały Nr
VIII/50/03 z dnia 30 kwietnia 2003
roku stwierdzającej wygaśnięcie
mandatu radnego Antoniego
Wieczorkiewicza.
Pod głosowanie poddany został

projekt uchwały w sprawie uchylenia
powyższej uchwały Rada 3 głosami
„za” 9 „przeciw”, nie przychylia się
do wezwania

INFORMACJA
WWYYBBOORRYY ŁŁAAWWNNIIKKÓÓWW 

WYNIKI REFERENDUM UNIJNEGO W GMINIE BYCHAWA

7-8 CZERWCA 2003

Numer Liczba uprawnionych Liczba  głosujących
obwodu Siedziba obwodowej komisji do głosowania Tak Nie
1 Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie 894 180 153
2 Szkoła Podstawowa w Bychawie 1019 353 183
3 Urząd Miejski w Bychawie 1408 503 225
4 Bychawskie Centrum Kultury 1215 429 201
5 Szkoła Podstawowa w Bychawce 940 218 251
6 Budynek szkolny w Zdrapach 328 56 81
7 Budynek szkolny w Osowie 314 63 77
8 Budynek szkolny w Olszowcu 285 62 70
9 ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie 630 134 117
10 Budynek szkolny w Gałęzowie 403 76 71
11 Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej 864 131 249
12 Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej 844 149 241
13 Szkoła Podstawowa w Zaraszowie 507 57 196
14 Szpital Powiatowy w Bychawie 31 3 3

Ogółem w Gminie Bychawa: • Frekwencja: 46,9% • TAK  głosowało 53,2% • NIE głosowało 46,8%

Tab.1

Stan na 31.03.2003 Stan na 31.05.2003
ogółem w tym miasta ogółem w tym miasta 

i gminy bychawa i gminy Bychawa
Liczba bezrobotnych 2633 907 (34%) 2560 873 (34%)
Liczba uprawnionych do zasiłku 190 81  (43%) 189 76  (40%)
Liczba bezrobotnych absolwentów 187 66  (35%) 182 62 (34%)

Tab.2
2001 rok 2002 rok

ogółem MiG Bychawa Ogółem MiG Bychawa
Pożary 81 29 84 15
Miejscowe zagrożenia 176 59 228 87
Alarmy fałszywe 9 3 5 3
Razem 226 91 317 105

ZARZĄDZENIE NR 69 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 maja 2003 r.

W sprawie wyborów uzupełniających 

do Rady Miejskiej  w Bychawie
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16

lipca 1998r. – ordynacja wyborcza do rad
powiatów i sejmików województwa (Dz. U.
Nr 95 poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 z 2001 r.
Nr 497 i Nr 89 poz. 971 oraz z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 113 poz. 984, Nr 127, poz.
1089, Nr 214, poz. 1806) zarządza się co na-
stepuje:

§ 1
Zarządza się wybory uzupełniające do

Rady Miejskiej w Bychawie w okregu wy-
borczym Nr 1, w którym wybierany będzie
jeden radny.

§ 2
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę

20 lipca 2003 roku.

§ 3
Dni, w których upływją terminy wyko-

nania czynności wyborczych, określa ka-
lendarz wyborczy, stanowiący załącznik do
zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu

w dzienniku Urzedowym Województwa
Lubelskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości przez rozplakatowanie na ob-
szarze działania Rady.

§ 5
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisa-

nia.
WOJEWODA LUBELSKI

Andrzej Kurowski

Informuję, że w październiku 2003 r. od-
będą się wybory ławników. 

Ławników do sądów okręgowych oraz
do sądów rejonowych wybierają rady gmin
w głosowaniu tajnym.

Prezesi sądów, zakłady pracy, stowarzy-
szenia, organizacje i związki zawodowe za-
rejestrowane na podstawie przepisów pra-
wa, a także co najmniej 25 obywateli, zgła-
szają radom gmin kandydatów lub listy
kandydatów na ławników do sądu rejono-
wego i wojewódzkiego. Zgłoszenie kandy-
datów na ławników pochodzące od związ-
ków zawodowych powinno zawierać wska-
zanie, którzy spośród nich proponowani są
do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zgłoszenia może dokonywać również
organ stowarzyszenia, organizacji, związku
zawodowego uprawniony do bieżącego kie-
rowania działalnością. W zgłoszeniu należy
podać nazwę i numer rejestru, w którym
stowarzyszenie, organizacja lub związek za-
wodowy zostały zarejestrowane. 

Zgłoszenie kandydatów na ławników
przez obywateli musi być podpisane przez
co najmniej 25 osób mających czynne pra-
wo wyborcze, stale zamieszkałych na tere-
nie gminy. Obywatel podpisujący zgłosze-
nie podaje czytelnie swoje imię, nazwisko,
datę urodzenia i miejsce zamieszkania.
Uprawnionymi do składania oświadczeń
w sprawie zgłoszenia kandydata są trzy
pierwsze osoby, które podpisały jego zgło-
szenie.

Zgłaszając kandydata na ławnika, należy
podać jego imię, nazwisko, datę urodzenia,
miejsce zamieszkania i miejsce zatrudnie-
nia oraz wskazać okres zamieszkiwania
i zatrudnienia na obszarze gminy, w której

kandyduje. Kandydat powinien swym pod-
pisem potwierdzić zgodę na kandydowa-
nie.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzę-
dzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzan-
tów 1 w Punkcie Obsługi Interesanta do
dnia 31 lipca 2003r.

Ławnikiem może być wybrany ten,
kto:

l) posiada obywatelstwo polskie i korzy-
sta z pełni praw cywilnych i obywatel-
skich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat.
Do orzekania w sprawach z zakresu pra-

wa pracy i ubezpieczeń społecznych ławni-
kiem powinna być wybrana osoba wykazu-
jąca szczególną znajomość spraw pracowni-
czych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb
osób ubezpieczonych.

Ławnikami nie mogą być:
l) osoby zatrudnione w sądach powszech-

nych i innych sądach oraz w prokuratu-
rze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od
których orzeczenia można żądać skiero-
wania sprawy na drogę postępowania są-
dowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby
zajmujące stanowiska związane ze ściga-
niem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Wojskowej.

Nie można być ławnikiem jednocze-
śnie w więcej niż jednym sądzie

BBUURRMMIISSTTRRZZ BBYYCCHHAAWWYY
AANNDDRRZZEEJJ SSOOBBAASSZZEEKK

Miejska Komisja Wyborcza w Bychawie w dniu 20 czerwca 2003 roku dokonała rejestracji 6 kandydatów
na radnych Rady Miejskiej w Bychawie w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 20 lipca
2003 roku. Są nimi:

Tadeusz Gryta, zam. Podzamcze, Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależni”
Maria Dębowczyk, zam. Bychawa, KW „Bychawskie Towarzystwo Regionalne”
Piotr Franciszek Milanowski, zam. Bychawa, Komitet Wyborczy Wyborców ”Mieszczanie”
Janusz Włodzimierz Pietrzak, zam. Bychawa, Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Bychawy”
Tomasz Rafał Dzieciątkowski, zam. Bychawa, Komitet Wyborczy Wyborców „Razem” 
Jerzy Popławski, zam. Łęczyca, Komitet Wyborczy PSL    

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
do 21 maja 2003 r.  – podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego

w sprawie wyborów uzupełniających,
do 31 maja 2003 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji

o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych
radnych w okręgu wyborczym, oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej
komisji wyborczej

do 5 czerwca 2003 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego w Lublinie, miejskiej komisji
wyborczej w Bychawie

do 20 czerwca 2003 r. do godz. 24: 00  – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej w Bychawie list kandydatów na
radnych,

do 29 czerwca 2003 r. – powołanie przez Burmistrza obwodowej komisji wyborczej,
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji

i o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie
obwodowej komisji wyborczej,

do 5 lipca 2003 r. – rozplakatowanie obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej w Bycha-
wie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających
numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,

do 6 lipca 2003 r. – sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Bychawie,
18 lipca 2003 r. o godz. 24: 00  – zakończenie kampanii wyborczej,
19 lipca 2003 r. – przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu

wyborców,
do 20 lipca 2003 r. godz. 6: 00 – 20: 00 – głosowanie, 
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Dziękujemy, 

Księżę Biskupie!

Po sześciu miesiącach od wizy-
tacji kanonicznej ponownie od-
wiedził Parafię Rzymskokatolic-
ką p. w. Wszystkich Świętych
w Bychawce J. E. Ks. Biskup
Mieczysław Cisło. Dwa powody
były przyczyną tej wizyty.

W Poniedziałek Wielkanocny
(21.04.2003 r.) o godz. 11. przed
celebrą Mszy św. Ks. Biskup do-
konał poświęcenia nowego ołta-
rza soborowego, ambonki i krzy-
ża. Wykonane z drewna nawiązu-
ją do stylu głównego ołtarza –
płaskorzeźby, złocenia i kolory-
styka współgrając z wielkim ołta-
rzem, tworzą teraz spójny stylo-
wo wystrój całego prezbiterium.

Mimo trudnej obecnie na wsi
sytuacji finansowej~ parafianie
jednak ofiarami swoimi poparli
inicjatywę ks. Proboszcza Stani-
sława Góry odnośnie zakupu no-
wego uposażenia naszego kościo-
ła.

I za tę inicjatywę, i ofiary po-
dziękował Ks. Biskup, podkreśla-
jąc dbałość ks. Proboszcza i para-
fian o swoją piękną świątynię.

Dostojny Celebrans Mszę św.
ofiarował w intencji parafian,
zwłaszcza jubilatów małżeńskich
par. W Bychawce jest już od wie-
lu lat kultywowana piękna trady-
cja dziękczynienia małżonków za
swoje „1ecia” Panu Bogu właśnie
w Poniedziałki Wielkanocne.
Tak było też i teraz.

Zaproszeni jubilaci uczestni-
czyli w tej uroczystości z okazji:
6O-lecia – 4 pary, 55-lecia – 2 pa-
ry, 50-lecia – 6 par, 45-lecia –
2 pary i 25-lecia – 13 par.

Ks. Biskup w swej homilii,
zwracając się do jubilatów, pod-
kreślił wielkie znaczenie rodziny,
złożył im gratulacje oraz w ser-
decznych słowach podziękował
za trud rodzicielski i wytrwałość
w związku małżeńskim. Podczas
odnawiania przysięgi małżeń-
skiej, w uściskach dłoni na pew-
no można było wyczuć niejedno
mocniejsze bicie serca.

Błogosłwieństwo pasterskie
umocniło małżonków, a ciepłe
słowa Ks. Biskupa skierowane do
nich napawały ich radością.
Zresztą, po Mszy św. były jeszcze
serdeczne chwile osobistych roz-
mów Jego Ekscelencji z jubilata-
mi.

Za tę posługę pasterską, życzli-
wość i serdeczność, Ks. Biskupo-
wi Mieczysławowi jeszcze raz ser-
deczne- podziękowania składają-
wdzięczni jubilaci i cała wspólno-
ta parafialna z Bychawki na czele
z ks. Proboszczem – Bóg zapłać!

Andrzej Mendykowski

O wyborach parlamentarnych
większość z nas zdążyła już zapo-
mnieć, przesłoniły je wybory samo-
rządowe.

Obrady sejmowe raz burzliwe, raz
leniwe toczą się swoimi torami. Po-
słowie powołani do stanowienia pra-
wa prowadzą dysputy często podszyte
interesami partyjnymi lub partykula-
ryzmem. 

W migawkach telewizyjnych poka-
zywana jest świecąca pustkami sala
plenarna, zapełniająca się – zwykle
też nie do pełna – przy okazji waż-
nych głosowań. Ot zwykła rutyna po-
selska. 

Raz do roku jednak polski parla-
ment przechodzi metamorfozę. Do-
staje tak potężny zastrzyk nowych
idei, a nawet pomysłów na Polskę, że
wraca nadzieja na lepsze jutro. Miej-
sca w ławach poselskich zajmują dzie-
ci i młodzież polska, którzy bez żad-
nych diet i uposażeń, bez immunite-
tów debatują przy pełnej sali w waż-
nych sprawach. 

Dzieje się tak już od 9 lat, zawsze
1 czerwca w Dniu Dziecka, kiedy ob-
raduje Parlament Dzieci i Młodzieży. 

Młodzi poprzez zabawę wcielają się
w rolę dorosłych posłów, poznają taj-
niki sejmowych procedur, pracują
w komisjach, debatują. 

Aby zdobyć mandat posła każdy
kandydat musi napisać pracę na jeden
z trzech tematów, która jest oceniana
przez komisję. 

W tegorocznych obradach Parla-
mentu Dzieci i Młodzieży uczestni-
czył również poseł z Gimnazjum nr
1 w Bychawie, uczeń trzeciej klasy
Mirosław Ciołek. Droga jaką poko-
nał, aby zasiąść w ławie poselskiej by-
ła długa. Starania o zdobycie manda-
tu posła rozpoczął jeszcze w klasie
drugiej, niestety bez powodzenia. Po-
przez swój upór, zaangażowanie
i konsekwencję w dążeniu do celu
1 czerwca 2003 roku mógł wreszcie
spełnić swoje marzenie. 

Mirek napisał pracę Rzeczpospolita
Polska państwem demokratycznym – mo-
je oczekiwania a rzeczywistość, która zo-
stała pozytywnie oceniona przez Ku-
ratorium Oświaty w Lublinie. Otwo-
rzyła mu ona drzwi Sejmu jako jedne-
mu z 29 delegatów województwa lu-
belskiego na obrady Parlamentu

Dzieci i Młodzieży. 
Miejmy nadzieję, że uczestnictwo

ucznia naszego gimnazjum w tej lek-
cji demokracji zaowocuje pozytywnie
w jego dorosłym życiu. 

Zbigniew Milanowski 
Wrażenia delegata w załączeniu:

W Sejmie

Z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka miałem okazję obradować
nad IX Sesją Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży. Warunkiem otrzymania mandatu
poselskiego było napisanie wielostro-
nicowej pracy na jeden z tematów. Ja
wybrałem temat „Rzeczpospolita Pol-
ska krajem demokratycznym – moje
oczekiwania, a rzeczywistość”, i wła-
śnie moja praca była podstawą dla Ku-
ratorium aby wybrać właśnie mnie.

W tym szczególnym dniu Parla-
ment otworzył przede mną swoje go-
ścinne progi i przeszedł we władanie
460 przedstawicieli (z całej Polski)
dzieci i młodzieży. W ten jedyny
w roku dzień – sala plenarna, sejmo-
we kuluary i korytarze, tętniąc gwa-
rem i młodością, stały się świadkami
wyjątkowego wydarzenia. Obrady
Wysokiej Izby były zdominowane na-
szymi problemami i sprawami, a ich
atmosferę tworzył młodzieńczy entu-
zjazm i optymizm. Przesłaniem tego-
rocznej Sesji było: „Moja Ojczyzna –
państwem demokratycznym”. Moim
zdaniem My młodzi Posłowie dobrze
zmierzyliśmy się z tym zagadnie-
niem, opowiedzieliśmy o swoich
oczekiwaniach, problemach i o tym,
co warto zmienić w Polsce! 

Zasiadałem w Sali plenarnej i mia-
łem okazję (która wszystkich nie spo-
tka) obradować nad sprawami ważny-
mi dla młodzieży i losu Polski. Szcze-
gólne miano posiadania mandatu po-
selskiego zostało przyznane zaledwie
460 osobom z całej Polski, z gminy
Mi jedynemu, a z województwa 29
osobom. 

Sesję uroczyście otworzył Marsza-
łek Sejmu Marek Borowski. Po oko-
licznym przemówieniu przedstawił
młodych marszałków, którzy prowa-
dzili obrady przy współudziale człon-
ków Prezydium Sejmu (np. pan To-
masz Nałęcz). Obrady trwały 3 i pół
godziny i były podzielone na 3 części
– zgodnie z tematyką komisji sejmo-
wych, po czym nastąpiły zapytania
poselskie w sprawach bieżących na
które odpowiadała pani minister
Krystyna Łybacka. 

Wierzę, że zasiądę na tej Sali na
dłużej niż jeden dzień i że będzie to
bardzo dobry czas dla Polski.

Mirosław Ciołek

Niewiele osób wierzyło, że możliwa
jest technicznie do wykonania rekul-
tywacja boiska sportowego do piłki
nożnej położonego obok Szkoły Pod-
stawowej w Bychawce.

Teren zaniedbany, zabagniony, po-
rosły samosiejkami wikliny i olchy.
W 2000 roku trudno było po byłej
płycie boiska przejść w obuwiu gu-
mowym. Przyznane przez samorząd
i Zarząd Miasta Bychawy skromne
środki finansowe w kwocie 2700 zł –
wykonanie rowu odwadniającego
(wykonawca SKR w Bychawie – za
zaległości podatkowe na rzecz Gminy
Bychawa) oraz 800 zł zakup nasion
trawy boiskowej nie zostały zmarno-
wane. 

Dzięki pracy wielu osób na święto
Szkoły Podstawowej w Bychawce
1 czerwca 2003 roku dwa zatrawione
boiska do gry w piłkę nożną można
było udostępnić młodzieży.

Pierwsze o wymiarach 45 m x 30 m
na placu szkolnym dla uczniów szko-
ły podstawowej oraz drugie malowni-
czo położone o wymiarach
90mbX60 mb dla młodzieży starszej. 

Ta inicjatywa radnych poprzedniej
kadencji zrealizowana została dzięki
uporowi, zaangażowaniu i dobrej wo-
li wielu osób.

Składam serdeczne podziękowania
za poparcie Kol. Wojciechowi Ja-
chymkowi oraz Kol. Januszowi
Szwałkowi – to dzięki ich decyzjom

możliwe było rozpoczęcie prac rekul-
tywacyjnych. 

Bezpośrednimi wykonawcami prac
byli – Sławomir Wilkoławski, Wie-
sław Wilkoławski, Krzysztof i Jan
Ładoszkowie.

Dziękuję pani dyrektor Krystynie
Kurek, nauczycielom oraz uczniom
Szkoły Podstawowej w Bychawce za
pracę, którą wykonali.

Przedsiębiorstwu „VAT” Pana An-
toniego Wieczorkiewicza za nieod-
płatne przekazanie rur stalowych na
wykonanie bramek, oraz Panu Jerze-
my Sionkowskiemu, który te bramki
na obydwa boiska nieodpłatnie wyko-
nał.

Jedną z niewielu osób, które od po-
czątku realizacji prac dobrze nam ży-
czyły był Kol. Janusz Urban – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Bycha-

wie, Prezes Klubu „Granit”. Jego de-
klaracja zakupu siatek oraz drobnego
osprzętu ze środków otrzymanych
z dotacji samorządu dla Bychawskie-
go Ludowego Klubu Sportowego, po
zrealizowaniu pozwoli na rozegranie
pierwszych meczy.

Ze zrozumieniem i życzliwością do
wyników tych prac podszedł Pan
Burmistrz Andrzej Sobaszek – myślę,
że będzie to miało konkretny wymiar
w przyznaniu w budżecie szkoły do-
datkowych niewielkich pieniędzy na
utrzymanie tych obiektów sporto-
wych.

Młodzieży szkolnej i starszej życzę
sukcesów sportowych, satysfakcji
i roztropnego korzystania z oddanych
obiektów sportowych.

Andrzej Markiewicz

STARE – NOWE BOISKA

Nasz człowiek w sejmie

Po trzech latach
bezowocnych prób, mamy
wreszcie posła z Bychawy
w parlamencie na Wiejskiej

Festyn jak co roku bogaty był w gwiazdy estrady (dla przypomnie-
nia w Bychawie gościliśmy już między innymi Lady Pank, Perfect,
Stachurskiego, Elektryczne Gitary). W tym roku na bychawskiej sce-
nie podziwialiśmy Szymona Wydrę z Zespołem Carpe Diem- finalistę
pierwszej edycji konkursu „IDOL”, wielokrotnie występującego
w wielu modnych muzycznych programach telewizyjnych. Szymon po
koncercie jeszcze długo rozdawał autografy swojej wiernej bychawskiej
publiczności. Nie zawiedli się również fani zespołu 2+1. Przy starych
utworach – ale w dalszym ciągu przebojach – bawiło się wspólnie kil-
ka pokoleń. O tym, że prawdziwym królem piosenki biesiadnej jest ze-
spół BAYER FULL przekonała się bardzo szybko bychawska publicz-
ność pobudzana do zabawy nie tylko muzyką ale również biesiadnym
humorem lidera grupy Sławomira Świerzyńskiego. 

Dni Bychawy to dla naszych rodzimych zespołów jest okazja do za-
prezentowania się przed szeroką publicznością. Chociaż mamy okazję
widywać i słuchać je często, to z wielką przyjemnością na scenie moż-
na było podziwiać najmłodszych artystów – czyli Zespół Kogel – Mo-
gel, niezawodnych śpiewaków z Klub Seniora, oraz „na ludową nutę”
– Podkowiaków. Nie zabrakło również mocnego uderzenia Bombek
Zeusa, przebojów z repertuaru zespołu ASTER, a późnym wieczorem
wspólnej zabawy z ELEZISEM 

Dni Bychawy to nie tylko zabawa ale również okazja do współzawod-
nictwa. Rano na stadionie odbywały się Międzygminne Zawody Spor-
towo – Pożarnicze OSP, nad zalewem o „taaaką rybę” i puchar Burmi-
strza Bychawy walczyli najmłodsi wędkarze a kilka dni wcześniej od-
były się zawody w strzelectwie sportowym o puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej. Finaliści zawodów mieli okazję odebrać na scenie na-
grody i okolicznościowe puchary od przedstawicieli władz miasta 

No i najważniejsze zawody: III Mistrzostwa Świata w Zjadaniu
Pierogów. 

Do konkursy przystąpiło 15 śmiałków, którzy mieli do „pokonania”
po 15 pierogów na tacy. 

Uwaga! – bez popijania. Rywalizacja była bardzo zacięta i... niestety
Puchar Burmistrza Bychawy dla „Największego Smakosza Pierogów”
przeszedł do sąsiedniej gminy – Jabłonny, której mieszkaniec – tego-
roczny Mistrz Świata w Zjadaniu Pierogów – zjadł 15 pierogów w 1 mi-
nutę i 34 sekundy. Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie łaskawszy

dla bychawskich „pierogowych mistrzów” 
Biorący udział w Konkursie (mimo wielkich możliwości) nie zdoła-

liby zjeść wszystkich pierogów – w tym roku zostało przygotowanych
około 8 000 tych specjałów. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został
na Fundację „Zdążyć z Pomocą” – jako wsparcie dla Sławka, Przemka
i Grzesia z Bychawki – chłopców cierpiących na nieuleczalną chorobę
– zanik mięśni. Dla chłopców pojawiła się nadzieja – mają szansę na le-
czenie za granicą, w specjalistycznej klinice w Kijowie. Leczenie to jest
bardzo kosztowne ale daje nadzieję na zatrzymanie choroby. Pierogi
zostały przygotowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bycha-
wie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Szkołę Podstawową w By-
chawce. Przyrządzane i sprzedawane były przez członków rodziny
chłopców oraz młodzież działającą w MIKU (Młodzieżowa Inicjatywa
Kulturalana). Przy przygotowywaniu i sprzedaży pierogów pomagali
również przedstawicielki  Klubu Seniora i członkowie OSP z Olszow-
ca. Chętnych na pierogi nie brakowało. Popularnością i powodzeniem
cieszyły się wszystkie gatunki: tzw. „bychawczyńskie” (z kaszą i z se-
rem), „ruskie” (z ziemniakami i z serem), z mięsem, kapustą i grzyba-
mi. 

Dla tych, którzy mieli dość pierogów, muzyki i konkursów – na pla-
cu festynowym znajdowało się wesołe miasteczko, dmuchane zamki,
samochodziki, prezentacja limuzyn i ciężarówek amerykańskich oraz
ogródki dla smakoszy złotego, perlistego napoju, gdzie w spokoju moż-
na było odpocząć od festynowych atrakcji.

red.

W KRAINIE PIEROGÓW
dokończenie ze str. 1

MMiirreekk CCiioołłeekk - nnaasszz ppoosseełł

Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem

Ks. biskup z jubliatką
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I MIĘDZYSZKOLNY 
PRZEGLĄD PIOSENKI 
EKOLOGICZNEJ 
W ZARASZOWIE 

„Przyroda bez człowieka może żyć, ale
człowiek bez przyrody zginie” – tymi sło-
wami powitał wszystkich zgromadzonych
w dniu 8 maja 2003 r na I Międzyszkolnym
Przeglądzie Piosenki Ekologicznej w Zara-
szowie prowadzący tę ekologiczną imprezę
uczeń klasy VI Jacek Koziej. Wśród zgro-
madzonych znajdowali się: Burmistrz Mia-
sta Bychawy -pan Andrzej Sobaszek, dyrek-
tor SP w Bychawce -pani Krystyna Kurek,
dyrektor SP w Kosarzewie -pani Czesława
Drąg wraz z grupą uczniów ze swojej
szkoły, pani B. Rosołowska, nauczyciele
i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zara-
szowie.

Organizatorami i inicjatorami przeglądu
byli nauczyciele ze SP w Zaraszowie – pan
Marek Trzciński i pani Teresa Fijołek -ko-
ordynator kilku zadań ekologicznych pod-
jętych w tym roku przez naszą szkołę w ra-
mach „Edukacji ekologicznej”. Zadania te
realizowane były we współpracy z WFOŚ
i GW w Lublinie.

Celem imprezy było upowszechnienie
piosenki ekologicznej wśród dzieci i mło-

dzieży, popularyzacja aktywnego wypo-
czynku „w zgodzie z naturą” poprzez śpiew,
kształtowanie kultury ekologicznej, uwraż-
liwianie dzieci i młodzieży na piękno przy-
rody i wychowanie w szacunku dla niej.

Skierowana ona była do 2 kategorii wie-
kowych: Uczniów klas I – III,

Uczniów klas IV – VI.
W przeglądzie mogli uczestniczyć soliści

oraz 2 – 10 osobowe zespoły wokalne i wo-
kalno – instrumentalne reprezentujące
szkoły podstawowe w gminie, a także inne
szkoły współpracujące z naszą placówką.

Ponieważ maj jest miesiącem „urodzaju”
na wszelkiego rodzaju konkursy było to za-
pewne przyczyną, że z niektórych szkół nie
było reprezentantów. Mam nadzieję, że ci
którzy w nim uczestniczyli: J. K. Borowiec-
ka z Bychawki, uczniowie klasy III i VI
z Kosarzewa, a ze strony gospodarzy rów-
nież uczniowie klasy III i VI jak i widzowie
świetnie się bawili. Dodać należy, że impre-
za odbywała się na dworze, pogoda nam
sprzyjała, a dźwięki ekologicznych piose-
nek rozbrzmiewały dookoła. Ekologiczny
wymiar miało również zielone otoczenie
szkoły, a ci, którzy chociaż raz odwiedzili
naszą szkołę zapewne przyznają mi rację..
Atmosfera spotkania była bardzo miła. Pio-
senki śpiewane przez uczestników stały na
wysokim poziomie artystycznym, za co
otrzymali gorące oklaski, a na zakończenie
uroczystości pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy w postaci płyt CD. Przerywnikami były
inscenizacje w wykonaniu naszych
uczniów: Jaś i Małgosia w wersji proekolo-
gicznej”, „Rozmowa Ziemi z Wandalem”.
Wzajemnej integracji uczniów sprzyjało
spotkanie przy ciasteczku. 

Z ekologicznymi pozdrowieniami –
Bożena Koziej

AKTY URODZEŃ
TTrraacczz SSzzyymmoonn - Piotrowice
KKaarrcczzeewwsskkii KKaaccppeerr - Chmiel Kol.
SSiiddoorr PPaawweełł - Stara Wieś Pierwsza
GGoośś EErrnneesstt RRoommaann - Lublin
CCiięężżaakk KKaarrooll AAnnddrrzzeejj - Słupeczno
MMyyssłłoowwsskkaa AAlleekkssaannddrraa - Piotrowice
BBuucczzkkoowwsskkaa GGaabbrriieellaa - Dębina
BBeeddnnaarrcczzyykk PPaattrryykk - Bystrzyca Nowa
AAddaammcczzyykk JJuulliiaa - Strzyżewice
KKrrzzyymmoowwsskkii ŁŁuukkaasszz - Piotrków II
GGaannkkoowwsskkii WWoojjcciieecchh - Tokary
PPoorroocchh DDoommiinniikk - Pilaszkowice I
PPiiwwnniicckkii BBaarrttłłoommiieejj - Piotrowice
JJaammrróózz PPiioottrr - Kosarzew Dolny
KKaapprroońń WWeerroonniikkaa - Franciszków

Z okazji urodzenia dziecka składam
rodzicom serdeczne gratulacje.

AKTY MAŁŻEŃSTW

- Łoś Kazimierz Czesław i Zawiślak Barbara
- Bednarski Grzegorz Dariusz 

i Bochniak Agnieszka
- Dawidczyk Robert Józef i Rząd Marta
- Węgliński Ryszard i Zielińska Renata Maria
- Chemperek Zbigniew 

i Brodowska Agnieszka

AKTY ZGONÓW

Mazurkiewicz Ryszard - Bychawa, 64 lata
Mardoń Eugeniusz - Wysokie, 80 lat
Jarosz Bohdan Aleksander - Dragany, 65 lat
Zubkowicz Leontyna - Lublin, 86 lat
Pietrzak Janina - Gałęzów, 81 lat
Grzeszczyk Czesław 

- Krzczonów Trzeci, 79 lat
Kałużna Zofia - Wincentówek, 77 lat
Klimek Feliksa - Krzczonów Skałka, 79 lat
Mazurek Edward Bronisław 

- Krzczonów Folwark, 72 lata
Hereć Krzysztof - Zaraszów Kolonia, 51 lat
Kowalska Krystyna Marianna 

- Skrzynice II, 76 lat
Sorek Edward - Bystrzyca Nowa, 80 lat
Molenda Edward - Bychawa, 72 lata
Kozieł Zofia - Kiełczewice Górne, 81 lat
Chorążyczewska Józefa - Lublin, 87 lat
Kozina Władysława - Antoniówka, 77 lat
Podjadek Katarzyna - Dragany, 91 lat
Szyszka Henryk 

- Bychawka Druga Kolonia, 74 lata

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  14 maja do 13 czerwca 2003 roku zarejestrowano:

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

Pod tym tytułem przedstawiamy
Państwu dzielnicowych z II Rewiru
Dzielnicowych Komisariatu Policji
w Bychawie. W dziesiejszym nume-
rze zamieszczamy rozmowę z asp.
Andrzejem Fijołkiem, który pełniąc
funkcję dzielnicowego czuwa nad
bezpieczeństwem mieszkańców By-
chawy z ulic: Piłsudskiego (numery
nieparzyste), Pięknej, Rataja, Mic-
kiewicza, Wandzina, Reymonta,
Sienkiewicza (numery nieparzyste),
Dąbrowskiego, Świerczewskiego, Ba-
torego, Chopina, Kościuszki, Lubel-
skiej (numery parzyste), Ryneku do
numeru 7, Zadębia, Spokojnej oraz
sołectw: Woli Dużej, Osowy, Kol.
Osowy, Olszowca, Romanowa, Zadę-
bia, Wandzina, Zaraszowa, Kol. Za-
raszów, Urszulina, Kol. Kosarzew
Dolny. Pan Andrzej w policji pracuje
od 15 lat od 10 jest dzielnicowym.
◗Biorąc pod uwagę stan bezpieczeń-

stwa – jak ocenia Pan rewir, w któ-
rym jest Pan dzielnicowym?
Rewir, w którym jestem dzielnico-

wym, stanem bezpieczeństwa nie od-
biega od reszty gminy. Nie ma jakichś
szczególnych problemów, które były-
by charakterystyczne dla tego rewiru. 

W Bychawie znajdują się lokale pu-
bliczne – odwiedzane zwłaszcza przez
młodzież- gdzie odbywają się dysko-
teki. Szczególnie w sezonie wakacyj-
nym na miejsca, gdzie organizowane
są zabawy, dyskoteki zwracamy szcze-
gólniejszą uwagę. 

Innym miejscem, które z naszej
strony wymaga baczniejszej uwagi
jest odbywający się w Bychawie
w każdy wtorek targ, który niestety
jest dobrą okazją dla „kieszonkow-
ców”. Ostatnio kradzieże zdarzają się
nie tylko wśród kupujących na targu,
ale również w sklepach, gdzie tego
dnia jest więcej ludzi niż zwykle. Nie-
stety kradzieże tego typu są trudne do
przewidzenia i uniknięcia. Z naszej
strony zapobiegać można przede
wszystkim odstraszając złodziei
częstszymi patrolami. Znacznie sku-

teczniej mogą się ustrzec sami miesz-
kańcy, jeżeli podczas zakupów będą
pamiętać o torebkach i portfelach.
◗Z jakimi problemami mieszkańcy

zwykle zwracają się do Pana? 
Zgłaszane problemy związane są

z awanturami sąsiedzkimi czy rodzin-
nymi wszczynanymi przez nietrzeź-
wych. Niestety, często są to te same
domy, rodziny, gdzie musimy inter-
weniować. Większość spraw załatwia-
nych jest polubownie, uruchamiana
jest procedura „Niebieskiej Karty”,
prowadzone są rozmowy- jednak jeże-
li te działania nie dają rezultatów,
wówczas wszczyna się odpowiednią
procedurę, kieruje sprawę do właści-
wego organu. Innym typem spraw są
spory sąsiedzkie – jesteśmy często
wzywani do sytuacji, które w rzeczy-
wistości, przy odrobinie dobrej woli
(z pomocą geodety) mogłyby być roz-
wiązane polubownie, bez wzywania
policji. 

Jesteśmy również często wzywani
do kolizji drogowych, natomiast wy-
padki obsługiwane są przez policjan-
tów z ruchu drogowego z Komendy
Miejskiej w Lublinie
◗Jakie inne działania oprócz inter-

wencyjnych realizowane są w ra-
mach obowiązków dzielnicowego?
Pełniąc funkcje dzielnicowego

wraz z innymi dzielnicowymi na tere-
nie naszej gminy podejmujemy akcje
informacyjne – spotkania z sołtysami,
mieszkańcami. Przeprowadzana była
akcja „poznaj swojego dzielnicowe-
go”, w ramach której dzielnicowi od-
wiedzali mieszkańców, pozostawiali
w domach swoje wizytówki.

Dla dzieci i młodzieży organizo-
wane są spotkania w szkołach, reali-
zowane programy typu „Bezpieczna
droga”, „Chrońmy Młodość”, Bez-
pieczne Wakacje”. 
◗Obecnie dużo słyszy się o problemie

narkomanii czy przemocy wśród
nieletnich. Na terenie Pana rewiru
znajdują się dwie duże szkoły po-
nadgimnazjalne ZS im. Ks. A

Kwiatkowskiego i ZSZ nr 1 w By-
chawie – czy są to szkoły bezpiecz-
ne? 
Uważam, że nasze szkoły średnie są

szkołami bezpiecznymi. Problemy,
które wymagały naszej interwencji –
to sporadyczne, indywidualne przy-
padki spożycia alkoholu przez nielet-
nich. Jeżeli chodzi o narkomanię – to
nie wykluczamy istnienia tego pro-
blemy w Bychawie, natomiast co do
szkół to nie mamy żadnych niepoko-
jących sygnałów od dyrekcji czy ro-
dziców. Nie wykluczając, że problem
taki może zaistnieć w naszym mieście
– stale obserwujemy miejsca, gdzie
narkotyki mogą być rozprowadzane.
Wśród młodzieży prowadzimy rów-
nież akcje mające na celu uświada-
mianie zagrożenia jakie niesie ze sobą
kontakt ze środkami odurzającymi.
Licząc na pomoc nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów mam nadzieję, że nasza
młodzież będzie wolna o takich nało-
gów. 

Na zakończenie chciałbym przypo-
mnieć mieszkańcom naszej gminy, że
dyżury dzielnicowych w Komisaria-
cie Policji w Bychawie pełnione są co-
dziennie w godz od 8.00 do 10.00  Tel.
5660033

◗Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała M. Trzcińska

DZIELNICOWY – KTO TO TAKI?

LOK
Zarząd Koła LOK informuje, że

w dniu 18 maja 2003 roku odbyły się
zawody w strzelectwie sportowym
(kbks+pistolet) o Puchar Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Bychawie.
Zawody rozegrano w kategorii junio-
rów i seniorów. W zawodach starto-
wało 22 zawodników. W poszczegól-
nych kategoriach zwyciężyli: 
Juniorzy Seniorzy
Jaworski Rafał Drąg Marian
Wierzbicki Zbigniew Rolek Sławomir
Sagan Adam Maj Stanisław

Puchary zostały wręczone podczas
Festynu w Krainie Pierogów w dniu
25 maja. 
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Ogłoszenie 
Burmistrza Bychawy 

Działając na podstawie art. 35 ust.
1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce
nieruchomościami  (tekst
jednolity:Dz.U. Nr 46, poz. 543 z
2000 r. z późn. Zm.) 

informuję, iż na tablicy ogłoszeń

w budynku Urzędu Miejskiego w

Bychawie przy ul. Partyzantów 1

został wywieszony na okres 21 dni

wykaz części nieruchomości

położonej w Bychawie  (przy rzece

Kosarzewce - w obrebie zalewu), 

przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Na spotkaniach z mieszkańcami,

sesjach rady miejskiej oraz przy wielu
innych okazjach zgłaszane były wnio-
ski do władz gminy dotyczące popra-
wy wyglądu miasta, jego czystości
i estetyki. Samorząd dostrzegając taką
potrzebę oraz słuszność wniosków
mieszkańców – zabezpieczył środki
w budżecie gminy, za które możliwy
był zakup i zamontowanie nowych ta-
blic z herbem gminy. Zostały one
ustawione przy drogach wjazdowych
do miasta. Na terenie Bychawy
umieszczono nowe tablice ogłosze-
niowe, ławki, kwietniki z sadzonkami
roślin ozdobnych, estetyczne kosze
na śmieci w drewnianych osłonach. 

Niestety, w niektórych punktach
w mieście nastąpiła dewastacja no-
wych kwietników, zostały zniszczone
także śmietniki. Trudno być wyrozu-
miałym i milczeć wobec takiego za-
chowania! Należy podkreślić, że
środki na zakup pochodziły z budże-

tu gminy – budżetu wszystkich
mieszkańców. Naprawa zniszczeń czy
wymiana zniszczonych koszy na
śmieci i kwietników – są to kolejne
wydatki, które niestety uszczuplają
nasz budżet, a wszyscy wiemy, że nie
jest on bogaty. 

Apeluję do wszystkich mieszkań-
ców, którym zależy na wyglądzie na-
szego miasta. Dbajmy razem o nasze
wspólne mienie! Zwracajmy uwagę
tym, którzy w sposób bezmyślny
przyczyniają się do dewastacji tego,
co jest własnością nas wszystkich.

Tym, którzy dopuszczają się de-
wastacji, przypominam, że niszcze-
nie mienia gminnego jest czynem
karalnym. Pamiętaj! niszcząc mie-
nie gminy niszczysz pieniądz wła-
sny i innych mieszkańców! 

Chcesz pokazać co potrafisz – za-
praszamy do porządkowania parku
za kościołem – pomoc mile widzia-
na.

BBUURRMMIISSTTRRZZ BBYYCCHHAAWWYY AANNDDRRZZEEJJ SSOOBBAASSZZEEKK

W dniu 30 stycznia 2002 roku Gmina Bychawa
w wyniku rozstrzygniętego przetargu zawarła umowę
z Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.
o. w Bychawie w zakresie oczyszczania ulic, chodników,
wywozu nieczystości oraz utrzymania zieleni miejskiej
na terenie gminy Bychawa na okres 3 lat. W umowie tej
zostały szczegółowo okreslone terminy i wykazy gmin-
nych ulic z terenu miasta objęte usuwaniem i unieszko-
dliwianiem odpadów komunalnych realizowanym przez
Przedsiębiorstwo Komunalne. 

W odpowiedzi na zapytania mieszkańców prezentu-
jemy poniżej harmonogram prac porządkowych. 
• Wykaz ulic gminnych na terenie miasta Bychawy

oczyszczanych co drugi dzień objętych usuwa-
niem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych:
Batalionów Chłopskich, P. Ściegiennego, B. Prusa,

Ks. A. Kwiatkowskiego, 1-go Maja,
T. Kosciuszki, S. Batorego, Szkolna, Rynek,
Osiedle budynków w mieszkaniowym zasobie gminy

przy ul. Partyzantów 16, 18, 20, 22, 24, 26; Osiedle bu-
dynków w mieszkaniowym zasobie gminy przy ul. M. J.
Piłsudskiego 32, 36
• Wykaz ulic gminnych na terenie miasta Bychawy

oczyszczanych 1 raz w tygodniu objętych usuwa-
niem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych:
M. Rataja, A. Krajowej, M. Kopernika, Podwale,
Targowiska przy ul. Lubelskiej i Podwale 

✓ sprzątanie w każdy wtorek miesiąca po odbytym tar-
gu

✓ oczyszczanie ze sniegu i lodu, posypywanie piaskiem
z solą oraz usuwanie odpadów komunalnych, błota
i innych zanieczyszczeń w każdy poniedziałek miesią-
ca po godz. 15.00, w okresie zimowym, w razie ko-
nieczności oczyszczanie ze sniegu i posypywanie pia-
skiem we wtorki w godz. 5.00 – 6.30

✓ na targowisku przy ul. Podwale ustawianie znaków
drogowych „zakaz wjazdu” – 2 szt., „zakaz skrętu
w prawo”, „zakaz skrętu w lewo” na wyznaczonym
odcinku ulicy oraz „droga bez przejazdu” od strony
ulicy 11-Listopada we wszystkie wtorki o godz. 5.00
rano, a ich demontowanie o godz. 13.00

✓ przystanki autobusowe na terenie miasta – ul. 11 Li-
stopada, Lubelska, Szkolna.

• Wykaz ulic gminnych na terenie miasta Bychawy
oczyszczanych 2 razy w miesiącu objętych usu-
waniem i unieszkodliwianiem odpadów komunal-
nych:
K. K. Baczyńskiego, K. Świerczewskiego, Piękna, M.

Dąbrowskiej, E. Orzeszkowej, G. Roweckiego, Szarych
Szeregów, S. Żeromskiego, M. Konopnickiej, W. Andersa,
J. Dąbrowskiego, K. Koźmiana, W. Sikorskiego, targowi-
sko przy ul. Mickiewicza;

Przystanki autobusowe na terenie gminy – poza gra-
nicami administracyjnymi miasta

Informacja - harmonogram oczyszczania ulic
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