
W dniu 29 czerwca na stadionie sporto-
wym w Bychawie odbyły się III Powia-
towe Zawody Sportowo – Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawo-
dach udział wzięło 18 drużyn OSP dzia-
łających na terenie Powiatu Lubelskiego. 
Drużyny te, to zwycięzcy organizowanych 
we wcześniejszym terminie zawodów 
szczebla gminnego. Organizowanie za-
wodów sportowo – pożarniczych ma na 
celu utrzymanie sprawności i gotowości 
bojowej oraz sprawdzenie posiadanego 
sprzętu. Strażacy z jednostek OSP przy-
gotowując się do zawodów doskonalą 
swoje umiejętności, które są im niezbędne 
podczas prowadzonych akcji ratowniczo 
– gaśniczych. 

Współzawodnictwo odbywało się w kate-
gorii starszych oraz młodzieżowych drużyn 
pożarniczych. Rywalizowały ze sobą rów-
nież trzy młodzieżowe drużyny żeńskie. 
Należy podkreślić, że sprawnością i uzy-
skanymi wynikami nie ustępowały swoim 
starszym kolegom. Dla zwycięskiej druży-
ny żeńskiej puchar ufundował Burmistrz 
Bychawy. Rozgrywane podczas zawodów 
konkurencje to: bieg sztafetowy drużyn 
oraz ćwiczenia bojowe. W obydwu konku-
rencjach sędziowie brali pod uwagę czas i 
dokładność wykonywanych ćwiczeń. 
W końcowej klasyfikacji czołowe miejsca 
zajęli w kategorii drużyn starszych następu-
jące jednostki: Babin gm. Bełżyce –I miejsce, 
Garbów gm. Garbów – II miejsce, Zakrzew 

gm. Zakrzew III miejsce. W kategorii dru-
żyn żeńskich jednostki: Garbów – I miejsce, 
Kawka gm. Niemce – II miejsce, Jabłonna 
gm. Jabłonna – III miejsce.
Reprezentanci naszej gminy – jednostka 
OSP z Bychawki I zajęła w kategorii dru-
żyn starszych miejsce 15. 
Organizatorami III Powiatowych Zawodów 
Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych 
Straży Pożarnych byli: Starosta Powiatu 
Lubelskiego, Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lublinie, Zarząd 
Powiatowy Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Lublinie, Jednostka Ratow-
niczo –Gaśnicza PSP w Bychawie, Zarząd 
Miejsko – Gminny OSP, Burmistrz Bycha-
wy, Bychawskie Centrum Kultury. red.
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W numerze:

• Wybory uzupe³niaj¹ce 2

•  Z sesji 2

• Nowe w³adze osiedla 2

• Unia Europejska 3

• Koncert charytatywny 4

Już po raz drugi 24 czerwca z okazji świę-
ta Patrona bychawskiej parafii – Św. Jana 
Chrzciciela – został zorganizowany festi-
wal piosenki religijnej „Bychawskie Mu-
zykowanie przy Świętym Janie”. Na scenie 
ustawionej przed Kościołem prezentowali 
się następujący wykonawcy: 
Zespoły dziecięce:
„Nutki Noego” z Bychawy 
– opiekun p. Marian Frączek 
„Michałki” z Wysokiego 
– opiekun ks. Krzysztof Gałan
„Źródełko” z Bychawy 
– opiekun ks. Bogusław Suszyło 
zespoły młodzieżowe:
KSAWERKI z Krasnegostawu 
– opiekun ks. Paweł Kamola
NAZARET z Bełżyc 
– opiekun ks. Tomasz Kościk
PRZYMIERZE z Chełma 
– opiekun. Ks. dn Krzysztof Kowalczyk
SCHOLA z parafii Wniebowstąpienia Pań-
skiego z Kraśnika – opiekun ks. Mirosław 
Bucior
AMDG (Ad Maiorem Dei Gloriam) 
– opiekun p. Andrzej Piechnik,
ZESPÓŁ SEMINARYJNY (KLERYCY) 
– z Lublina 
BJT – Być jak Tata – z Lublina 
oraz gość specjalny festiwalu Chór SUR-
SUM CORDA z Równego na Ukrainie, 
który wystąpił również w kościele podczas 
sumy odpustowej. 

Różnorodność prezentowanej podczas 
festiwalu muzyki przyciągnęła widzów 
w każdym wieku. Niewątpliwie najlepiej 
bawili się najmłodsi, dla których wolonta-
riuszki dodatkowo zorganizowały zabawy i 
gry na placu przed Kościołem. 
Do organizacji festiwalu, który dla naj-
młodszych był wspaniałą zabawą a dla 
starszych okazją do spędzenia w miły i 
atrakcyjny sposób świątecznego popołu-
dnia przyczyniło się wiele osób. Wymienić 
tu należy na pierwszym miejscu głównych 
organizatorów i pomysłodawców imprezy: 
Ks. Proboszcza Andrzeja Kusia, Ks. Bogu-
sława Suszyło, p. Mariusza Nawłatynę i p. 
Andrzeja Piechnika. Dla Nich w imieniu 
wszystkich bychawian, którzy uczestniczyli 
w tym interesującym wydarzeniu kultural-
nym składamy serdeczne podziękowania. 
Festiwal bardzo ładnie i profesjonalnie pro-
wadziła p. Elżbieta Sobaszek. 
Podczas festiwalu prowadzona była rów-
nież akcja pomocy dla Grzesia Frączka z 
Bychawki – 11 letniego chłopca chorego 
na zanik mięśni. Na ten cel sprzedawane 
były losy na loterię fantową oraz kiełbaski 
z grilla, lody i słodycze. Fanty oraz sprzeda-
wane produkty ufundowane zostały przez 
sponsorów.
Na zakończenie festiwalu dziękując 
wszystkim artystom oraz osobom biorą-
cym udział w jego organizacji, pamiątko-
we dyplomy wręczył burmistrz Andrzej 
Sobaszek. 

„Bychawskie Muzykowanie przy Świętym 
Janie” zorganizowane zostało po raz dru-
gi i już staje się imprezą o coraz większej 
randze. Dzięki udziałowi wspaniałych ze-
społów (niektóre z bardzo daleka przybyły 
do Bychawy), zaangażowaniu i pracy wielu 
osób, w tym młodzieży działającej przy 
bychawskiej parafii oraz wspaniałej at-
mosferze stworzonej przez organizatorów 
festiwal staje się imprezą, o której coraz 
więcej słychać w regionie. Należy dodać, 
że patronem medialnym festiwalu było 
„Katolickie Radio Plus”. Mamy nadzieję, że 
„Bychawskie Muzykowanie przy Świętym 
Janie” na trwale wpisze się do kalendarza 
imprez kulturalnych corocznie odbywają-
cych się w Bychawie. 
Festiwal nie odbyłby się bez zaangażowa-
nia wielu osób i instytucji, którzy w różny 
sposób wspomagali organizację całej im-
prezy. Są nimi: 
Urząd Miejski w Bychawie
P. Mariusz Nawłatyna
P. Adolf Kwietniewski
Masarnia P. Dawidczyków z Krzczonowa
piekarnia P. Kowalskich
hurtownia P. Krawczyka
hurtownia P. Saganów
hurtownia P. Luterków
P. Walczakowie
P. Grodzińscy
hurtownia lodów P. Tylus
P. Zawiślakowie „Zielona-Dolina”.

Red.

BYCHAWSKIE MUZYKOWANIE 
PRZY ŒWIÊTYM JANIE

Powiatowe Zawody dru¿yn OSP w Bychawie

Tak przed laty œpiewa³a Halina Kunicka. 
I jest. Si³a i tradycja. A przekonaæ mogli 
siê wszyscy obecni w Zielonej Dolinie 
w dniu 15 czerwca na XX Jubileuszo-
wym Wojewódzkim Festiwalu Orkiestr 
Dêtych Bychawa 2003. Pogoda (¿ar z 
nieba!) sprzyja³a s³uchaczom, widzom i 
9. orkiestrom, w tym jednej dzieciêcej i 
8. m³odzie¿owym z Motycza, Krasnego-
stawu (dwie), Szczebrzeszyna, Bi³goraja, 
Siennicy Ró¿anej, Lublina, Polichny, 
i oczywiœcie z naszej Bychawy. Splen-
doru doda³a imprezie obecnoœæ goœci 
z województwa i powiatu w osobach 
p. Wojewody Andrzeja Kurowskiego z 
ma³¿onk¹, p. Marsza³ka Województwa 
lubelskiego Henryka Makarewicza, p. 
Starosty Paw³a Pikuli. Marsze, polki, 
walce wygrywane na tr¹bkach, puzo-
nach, bêbnach nios³y siê nad Zielon¹ 
Dolin¹ hen hen ... Melodie i rytmy pol-
skie, ale w wiêkszoœci obce, zza oceanu. 
Akurat te proporcje proponujemy na 
przysz³oœæ nieco zmieniæ. Czêœciej siê-
gaæ do naszego polskiego zasobu nut i 
aran¿acji. Wykonawców wspiera³y barw-
ne czisliderki z pomponami.
Ostatnie zdanie nale¿a³o do 3 osobowe-
go jury pod przewodnictwem dyrygenta 
p.Henryka Maruszaka, które przyzna³o 
nagrody pieniê¿ne i miejsca:
I – Orkiestra Dêta – GOK Polichna 
Kraœnicka 
II – Orkiestra Dêta Zespo³u Szkó³ 
Transportowo Komunikacyjnych w Lu-
blinie

III – M³odzie¿owa Orkiestra Dêta 
Domu Kultury – Krasnystaw 
IV – M³odzie¿owa Orkiestra Dêta Ze-
spo³u Szkó³ im. Ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie.
Gospodarzy sklasyfikowano na 4. miej-
scu, mog³oby byæ lepiej, bo wystêp siê 
podoba³ i by³ udany (dyrygent Stanis³aw 
Po³etek), ale przecie¿ goœci traktuje siê 
w specjalny sposób. A dla naszej orkie-
stry, która tak piêknie wpisa³a siê na sta-
³e w pejza¿ Bychawy i lokalnych imprez 
bêdzie to na pewno bodziec do dalszego 
doskonalenia siê. Pami¹tkowe puchary 
ufundowane przez organizatorów i pla-
kietki wrêczono wszystkim zespo³om. 
Po przegl¹dzie konkursowym nastrój 
muzyki i œpiewu podtrzyma³y wystêpy 
zespo³u wokalno – muzycznego z ZS im. 
Ks. A. Kwiatkowskiego, Klubu Seniora, 
Podkowiaków oraz goœcinnie Œwidnic-
kiej Orkiestry Dêtej pod dyrygentur¹ p. 
Henryka Maruszaka Helicopter Brass 
Orchestra istniej¹cej od 1952 roku. 
Impreza odbywa³a siê pod honorowym 
patronatem: Henryka Makarewicza 
– Marsza³ka Województwa Lubelskie-
go, Andrzeja Kurowskiego – Wojewody 
Lubelskiego, Paw³a Pikuli – Starosty 
Powiatu Lubelskiego, AndrzejaSobasz-
ka – Burmistrza Bychawy. Patronat Me-
dialny objêli: Telewizja Polska Oddzia³ 
w Lublinie, „Kurier Lubelski”, „Radio 
Lublin”.
/M./

Bóg zap³aæ wszystkim 
wolontariuszom, 
ofiarodawcom fantów, 
jak równie¿ wszystkim, 
którzy siê z nami bawili 
i do³o¿yli sw¹ „cegie³kê” 
na operacjê dla Grzesia 
Fr¹czka z Bychawki. 
Zebraliœmy 
prawie 1800 z³. 

Ks. Bogus³aw Suszy³o

Jest w orkiestrach 
dêtych jakaœ si³a 

Galerię zdjęć z Festiwalu można obejrzeć 
na stronie internetowej www.bychawa.pl 
(informator–parafia) 

fot. 1 Puchar dla zwyciêzców wrêczy³ p. Wojewoda A. Kurowski

fot. 1 Zwyciêskiej dru¿ynie ¿eñskiej puchar wrêczy³ p. Jan Mazurkiewicz zastêpca 
Burmistrza Bychawy

fot. 1 Dyplomy uczestnikom „muzykowania” wrêczy³ p. Andrzej Sobaszek - burmistrz 
Bychawy
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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

z dnia 24 czerwca 2003 roku

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn.zm.) podaję 
do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bychawie zarządzonych na dzień 20 lipca 2003 r.:

Numer 
Obwodu

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

1 Bychawa: ulice: Podzamcze, M. Pileckiego, A. Budnego, Zamkowa, 11 Listopada od nr 5 do nr 33 (nieparzyste) i od nr 20 do nr 96 
(parzyste), M. Reja, S. Wyspiańskiego, Grodzany Sołectwa: Gałęzów Kolonia Pierwsza, Leśniczówka, Łęczyca, Podzamcze 

Samorządowe Przed-
szkole Nr 1 w Bycha-
wie ul. Partyzantów 3

2 BYCHAWA: ulice: 11 Listopada od nr 4 do nr 18 (parzyste), Partyzantów od nr 2 do nr 118a (parzyste), S. Źeromskiego, M. Dą-
browskiej, K. Koźmiana, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, J. Słowackiego, K. Makuszyńskiego, A. Fredry, Szkolna, B. Prusa, Bat. 
Chłopskich, Ks. D. Maja, 1 Maja, Ks. P. Ściegiennego, Ks. A. Kwiatkowskiego, Rynek, Lubelska od nr 1 do nr 15 (nieparzyste) i od 
nr 2 - 22 (parzyste), M. Kopernika, Podwale, F. Chopina, Batorego, Kościuszki, M. J. Piłsudskiego od nr 1 do 23 (nieparzyste) i od 
nr 2 do 16 (parzyste). 

Szkoła Podstawowa w 
Bychawie ul. Szkolna 8

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 20 lipca 2003 r. w godz. 6.00 - 20.00
Burmistrz

Andrzej Sobaszek

W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji 
Zarządów Osiedli Nr 1 i Nr 2 w Bychawie odbyły 
się zebrania mieszkańców tych osiedli zwołane w 
celu wyboru Zarządów i Przewodniczących Zarzą-
dów na nową kadencję.

W Osiedlu Nr 1 Przewodniczącym Zarządu Osie-
dla ponownie na kolejną kadencję wybrany został 
dotychczasowy przewodniczący p. Jerzy Bielak.
Do Zarządu Osiedla Nr 1 wybrani zostali:

p. Wieczorkiewicz Antoni
p. Boryc Tadeusz
p. Szopa Teresa
p. Szmit Monika 

W Osiedlu Nr 2 Przewodniczącym Zarządu został p. 
Ryszard Madej.
Do Zarządu Osiedla Nr 2 wybrani zostali:

p. Duda Andrzej 
p. Ścierzyńska Alina
p. Słowikowski Jerzy
p. Włodarczyk Władysław

W porządku zebrań oprócz wyboru nowych władz 
osiedla przedstawiony został projekt nowych statu-
tów osiedli, odbyła się dyskusja i przyjęto opinię 
mieszkańców na temat jego zapisów.
W zebraniach uczestniczyli burmistrz Andrzej 
Sobaszek i zastępca burmistrza Jan Mazurkiewicz. 
Przedstawili oni sytuację gospodarczą gminy, odpo-
wiadali na zadawane pytania. 
Podczas dyskusji mieszkańcy zgłaszali wnioski, któ-
re w większości dotyczyły problemów związanych z 
czystością i bezpieczeństwem w mieście. 
W trakcie zebrania mieszkańców Osiedla Nr 2 w 
Bychawie zwrócono uwagę na ogłoszenia informa-
cyjne, plakaty reklamowe, które mimo ustawionych 

nowych tablic ogłoszeniowych (wykonano i usta-
wiono 15 tablic przy głównej i bocznych ulicach 
w mieście) - umieszczane są w dalszym ciągu na 
drzewach. 
Postępowanie takie nie tylko ujemnie wpływa na 
wygląd miasta, ale szkodzi przede wszystkim śro-
dowisku, niszczy drzewa - a przecież wszystkim za-
leży na utrzymaniu jak najlepszego stanu i estetyki 
zieleni miejskiej. 
Dla tych, którzy już zapomnieli, gdzie należy 
umieszczać plakaty i ogłoszenia przypominamy 
ulotki kolportowane w trakcie akcji przeprowadza-
nej w roku ubiegłym przez członków Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Bychawie „Pinezka precz”.
red.

Podczas obrad X sesji Rada Miejska w 
Bychawie podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y 
w sprawach:

1. Uchwalenia statutów so³ectw z terenu 
gminy Bychawa.

 Projekty statutów so³ectw zosta³y pod-
dane pod konsultacje mieszkañcom 
gminy podczas zebrañ. Wobec czego 
w uchwalonych statutach poszczegól-
nych so³ectw uwzglêdnione zosta³y 
wnioski wniesione przez mieszkañców.

2. Ustalenia na terenie gminy Bychawa 
liczby punktów sprzeda¿y napojów za-
wieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z 
wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do 
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak 
i w miejscu sprzeda¿y oraz zasad usy-
tuowania na terenie gminy Bychawa 
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów 
alkoholowych.

 Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o wycho-
waniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi Rada ustala w drodze uchwa³y 
jedynie liczbê punktów sprzeda¿y napojów 
zawieraj¹cych 4,5% alkoholu ( z wyj¹tkiem 
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza 
miejscem sprzeda¿y oraz zasady usytu-
owania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y 
napojów alkoholowych.

 Liczba punktów sprzeda¿y napojów al-
koholowych oraz odleg³oœci od miejsc 
masowych zgromadzeñ pozosta³y bez 
zmian.

3. Zgody na zawarcie umowy na dofinan-
sowanie budowy hali sportowej i formy 
zabezpieczenia wydatkowania œrodków 
z dofinansowania.

 Rada wyrazi³a zgodê na zawarcie przez 
Burmistrza Bychawy umowy na dofinan-
sowanie przedsiêwziêcia pod nazw¹ bu-

dowa hali sportowej do kwoty 700.000 
z³ ze œrodków Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu i zabezpieczenia 
prawid³owego wydatkowania tych œrod-
ków w formie weksla „in blanco” Gminy 
Bychawa na zasadach okreœlonych w 
umowie i deklaracji od weksla.

4. Zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zaci¹-
gniêcia kredytu d³ugoterminowego 

 W wyniku podjêtej uchwa³y Rada wyrazi³a 
zgodê na zaci¹gniêcie kredytu d³ugoter-
minowego w wysokoœci 3.500.000 z³ w 
trzech transzach: w roku 2002 - 1.500.000 
z³, w roku 2003 - 1.100.000 z³, w rok 2004 
900.000 z³ z przeznaczeniem na:
1) rozbudowê budynku stanowi¹cego 

siedzibê Szko³y Podstawowej w By-
chawie i Gimnazjum Nr 1  
w Bychawie (w tym budowa hali 
sportowej)

2) rozbudowê kanalizacji sanitarnej w 
mieœcie,

3) budowê, modernizacjê i remonty 
dróg gminnych.

5. Zmian w bud¿ecie gminy na rok 2003

Ponadto Radni rozpatrzyli wezwanie do 
usuniêcia naruszenia interesu prawnego 
dokonanego uchwa³¹ Nr L/365/01 Rady 
Miejskiej w Bychawie z dnia 28 grudnia 
2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Rady 
Miejskiej w Bychawie o przekszta³ceniu 
Szko³y Podstawowej w Starej Wsi Pierw-
szej. 
Pod g³osowanie poddany zosta³ projekt 
uchwa³y w sprawie uchylenia uchwa³y o 
przekszta³ceniu Szko³y Podstawowej w 
Starej Wsi Pierwszej. 
Rada w obecnoœci 12 cz³onków 9 g³osami 
„za” przy 3 „wstrzymuj¹cych” odrzuci³a po-
wy¿sze wezwanie. red.

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 zostały wywie-
szone na okres 21 dni n/w wykazy:
– wykaz części nieruchomości położonych w Bychawce Drugiej Koloni, 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
– wykaz części nieruchomości położonej w Gałęzowie, przeznaczonej 

do oddania w dzierżawę,
– wykaz części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Rataja, 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego,

– wykaz części nieruchomości położonych w Bychawie przy ul. A. Mic-
kiewicza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w BYCHAWIE

z dnia 27 czerwca 2003r.
o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bychawie

zarządzonych na dzień 20 lipca 2003r.

Na podstawie art. 109 ust.5 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz.602 z późn. zm.) 
Miejska Komisja Wyborcza w Bychawie podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów, wraz z numerami list i danymi o kandydatach 
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bychawie w Okręgu Wyborczym Nr 1 zarządzonych na dzień 20 lipca 2003r.

Lista Nr 1 KWW “Razem” Dzieciątkowski Tomasz Rafał 37 lat zam. Bychawa

Lista Nr 2 KWW “Niezależni” Gryta Tadeusz 42 lata zam. Podzamcze

Lista Nr 3 Komitet Wyborczy PSL Popławski Jerzy 43 lata zam. Łęczyca 

Lista Nr 4 KW Bychawskie Towarzystwo Regionalne Dębowczyk Maria 63 lata zam. Bychawa

Lista Nr 5 KWW “Razem dla Bychawy” Pietrzak Janusz Włodzimierz 49 lat zam. Bychawa

Lista Nr 6 KWW “Mieszczanie” Milanowski Piotr Franciszek 57 lat zam. Bychawa

       
      Przewodniczący Miejskiej Komisji 
       w Bychawie

Szanowni Wyborcy
Zdecydowałem się kandydować na radnego ponieważ znane mi są problemy 
i potrzeby, zarówno mieszkańców wsi jak i miasta Bychawy 
Urodziłem się i wychowałem w tym środowisku.
Znam trudną sytuację naszych mieszkańców, ich problemy związane z bra-
kiem pracy w mieście, jak również ciężkie warunki życia na wsi.
Moim celem jest zgłaszanie inicjatyw, popieranie dobrych rozwiązań zmie-
rzających do poprawy bytu nas wszystkich. Jestem osobą godną zaufania, ci 
którzy mnie znają mogą potwierdzić, że nigdy się na mnie nie zawiedli.
Oddając na mnie swoje głosy mogą być Państwo pewni, że postaram się nie 
zawieść powierzonego mi mandatu zaufania.

Z poważaniem 
Tadeusz Gryta

Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Bychawa

Kandyduję na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej z 
Komitetu Wyborczego ,,RAZEM DLA BYCHAWY” założonego przez miesz-
kańców miasta.
W trakcie kampanii wyborczej usłyszycie wiele obietnic bez pokrycia. Moim 
zdaniem w działalności publicznej najważniejsza jest uczciwość. Stąd też, 
moim obowiązkiem jest przede wszystkim dokładne przypomnienie swojej 
dotychczasowej drogi i obecnej sytuacji osobistej.
Urodziłem się 10.06.1954 r, wykształcenie średnie techniczne, od 1977 roku 
pracownik SP ZOZ Bychawa, Żona Barbara, córka Agnieszka studentka 
5 roku Politechniki Lubelskiej, syn Tomasz tegoroczny absolwent Liceum 
Ekonomicznego w Bychawie. Dzięki woli Państwa w latach 1998-2002 radny 
Rady Miejskiej w Bychawie III kadencji. Obecnie społecznie pełnię funkcję 
wiceprezesa klubu sportowego BLKS “GRANIT” Bychawa.
W związku z wymogiem ustawowym obecnie ani ja, ani moja żona nie pro-
wadzimy żadnej działalności gospodarczej .
Jako przyszły radnv bedę wspierał działania mające na celu:
-  budowę i remonty ulic i chodników w mieście, dróg wiejskich
-  utrzymanie czystości w mieście 
-  stabilizację cen usług komunalnych - woda, nieczystości stałe i płynne
-  poszukiwanie środków pozabudżetowych na modernizację i rozwój 
 infrastruktury technicznej w gminie
-  rozwój oświaty i sportu
-  tworzenie koniunktury dla rozwoju małej i dużej przedsiębiorczości 
 mającej na celu tworzenie nowych miejsc pracy
Szanowni Państwo
Porozmawiajcie z sąsiadami i znajomymi.  Niech w dniu wyborów uzupełnia-
jących do Rady Miejskiej w Bychawie tj. 20 lipca 2003 roku nikt nie pozo-
stanie bierny. Postawcie na kompetencje i uczciwość. Jeśli obdarzycie mnie 
Państwo swoim zaufaniem, to będzie mi bardzo przyjemnie reprezentować 
Państwa w Radzie, ponadto deklaruję pomoc w rozwiązywaniu codziennych 
ludzkich problemów oraz zobowiązuję się do wykonywania swoich obowiąz-
ków najlepiej jak potrafię.

Z poważaniem
Janusz Włodzimierz Pietrzak

 Janusz Włodzimierz Pietrzak

JERZY POPŁAWSKI - 43 lata, żonaty , czworo dzieci. Wykształcenie średnie 
techniczne i rolnicze. 
Prowadzę z żoną gospodarstwo rolne. Od kilku kadencji jestem sołtysem wsi 
Łęczyca, więc problemy Gminy i naszego środowiska nie są mi obce.
Pragnę służyć interesom wszystkich mieszkańców Gminy. Między innymi 
chciałbym, aby poprawiła się infrastruktura wiejska i miejska. Zadania mi 
powierzane wykonuję sumiennie

BONY PALIWOWE

Uprzejmie informujemy, że są wydawane świadczenia 
uprawniające do otrzymania bonów paliwowych. Za drugie 
półrocze 2003 roku przypada bon o wartości 22,40 zł na 1 ha 
użytków rolnych . Aby otrzymać zaświadczenie należy zgłosić 
się z dowodem osobistym i dowodem rejestracyjnym posia-
danego ciągnika rolniczego do Punktu Obsługi Interesanta w 
Urzędzie Miejskim w Bychawie. 

14 czerwca w Warszawie odbyło się zakończenie i pod-

sumowanie ogólnopolskiego rankingu „Profesjonalna 

Gmina, przyjazna inwestorom”. Była to już druga edy-

cja tego konkursu - zarówno rok temu jak i w tym roku 

nasza gmina znalazła się wśród gmin wyróżnionych w 

rankingu. Jak określają organizatorzy, misją konkursu 

jest podnoszenie poziomu zarządzania gminami pol-

skimi a jego celem strategicznym tworzenie dobrych 

warunków do inwestowania, rozwoju społeczno go-

spodarczego i spadku bezrobocia. W rankingu mogła 

wziąć udział każda gmina, która wypełniła ankietę 

zawierająca 74 pytania dotyczące różnych sfer organi-

zacji gminy. Gminy zostały podzielone na 4 grupy w 

zależności od liczby mieszkańców. Bychawa znalazła się 

w grupie 68 gmin liczących do 15 tysięcy mieszkańców. 

W tej grupie w rankingu zostało nam przyznanych 139 

pkt - co dało nam IV miejsce (I miejsce zajęła gmina 

Pajęczno - 151 pkt, II miejsce Leśnowola - 145 pkt, III 

miejsce Twardogóra 143 pkt.)

Dodatkowo w tym konkursie utworzone zostały cztery 

kategorie merytoryczne, w których nie stosuje się po-

działu na grupy ze względu na liczbę mieszkańców. W 

każdej z grup klasyfikowano 147 gmin z całej Polski.

W kategorii merytorycznej: PARTYCYPACJA I KO-

MUNIKACJA SPOŁECZNA zajęliśmy II miejsce-z 

liczbą 24 pkt. Niewiele dzieliło nas od zwycięzcy w 

tej grupie - Kwidzyn zajął I miejsce otrzymując 25 pkt. 

W pozostałych kategoriach otrzymaliśmy:

• miejsce 10 w kategorii „ORGANIZACJA WE-

WNĘTRZNA I JAKOŚĆ OBSŁUGI INTERESAN-

TÓW”

• 10 miejsce w kategorii „ZARZĄDZANIE FINANSA-

MI”

• 31 miejsce w kategorii „ZARZĄDZANIE ROZWO-

JEM”

Podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień 

naszą gminę reprezentował P. Burmistrz Andrzej So-

baszek, który osobiście odebrał przyznane dla Bychawy 

wyróżnienie.

 Udział i wyróżnienie Bychawy w tym rankingu jest 

szansą dla rozwoju naszej gminy. Sprzyja kształtowa-

niu dobrej opinii o gminie, co może być pomocne w 

pozyskiwaniu inwestorów czy ubieganiu się o unijne 

środki pomocowe. Organizatorzy zapewniają szeroką 

promocję laureatów konkursu w mediach, rozesłanie 

informacji o laureatach do największych inwestorów. 

Ogłoszenie wyników Konkursu miało już miejsce 

w prasie krajowej - tygodnik „Wspólnota” nr 13 z 

18 czerwca br. Wynik, który uzyskała gmina w tym 

rankingu stanowi również wyzwanie dla osób zarzą-

dzających gminą i pracujących w jej jednostkach orga-

nizacyjnych do doskonalenia jej organizacji i podejmo-

wania działań, które w sposób widoczny przyczyniłyby 

się do polepszenia warunków życia jej mieszkańców.  

red.

NOWE W£ADZE W OSIEDLACH

BYCHAWA WYRÓ¯NIONA W RANKINGU

Z SESJI

KANDYDACI W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ

Dzieciątkowski Tomasz Kandydat do Rady Miejskiej 
Pozycja nr 1.
Zamieszkały w Bychawie, 37 lat. Absolwent wydziału 
Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lu-
belskiej. Obecnie nauczyciel informatyki w Zespole 
Szkół im. Ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie. 
Społecznie - Prezes Koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Bychawie.

Program mój powstał z myślą o wszystkich mieszkań-
cach miasta i gminy Bychawa. Nie wyróżniam nikogo, nie dzielę mieszkańców 
na lepszych i gorszych. Nie tworzę wielkiej i rozbudowanej listy. Wybrałem 
kilka, moim zdaniem najważniejszych zagadnień: 
1. Usprawnienie pracy szkół (dowożenie dzieci, stołówki, opieka medyczna), 

na terenie gminy. 
2. Zagospodarowanie terenów wokół Zalewu dla celów rekreacji i wypo-

czynku. 
3. Dalsza modernizacja grobli, wyspy, pomostów i dbanie o jak najlepszy stan 

techniczny i ekologiczny zbiornika „Podzamcze”. 
4. Przerwanie procesu degradacji terenów zielonych i ich rekonstrukcja. 
5. Współpraca z obecnymi władzami gminy (burmistrzami), w celu stworze-

nia nowych miejsc pracy oraz organizowanie prac publicznych. 
6. Pozyskiwanie funduszy europejskich. 
7. Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic, chodników itp. 
Liczę na to, że przy współpracy z obecnymi władzami oraz lokalną społeczno-
ścią będę mógł zrealizować mój program. „RAZEM” możemy więcej.

 Dzieciątkowski Tomasz

Komitet Wyborczy Wyborców „RAZEM”

 Jerzy Popławski

 Tadeusz Gryta
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Z okazji Dnia Unii Europejskiej – 9 maja, Gmin-
ny Ośrodek Informacji Europejskiej przy Urzę-
dzie Miejskim w Bychawie ogłaszał konkurs dla 
wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych w naszej gminie. Dotyczył 
on sporządzenia artykułu w formie opowiadania 
lub rozprawki na temat do wyboru – w przypadku 
uczniów klas IV–VI, uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych – oraz wykonania pracy 
plastycznej nt. : „Czym Polak może pochwalić się 
Europejczykowi” – w przypadku uczniów klas I–III 
szkoły podstawowej.
Do konkursu przystąpiły następujące szkoły:
– Szkoła Podstawowa w Bychawie
– Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w 

Bychawce 
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Osowie
– Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
– Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej
– Szkoła Podstawowa w Zaraszowie
– Gimnazjum Nr 1 w Bychawie
– Zespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka 

Dobrzańskiego w Bychawie

Główną nagrodą w konkursie było zamieszczenie 
prac laureatów w „Głosie Ziemi Bychawskiej”.
Wyniki rozłożyły się następująco:
Wśród uczniów klas I–III za wykonanie pracy 
plastycznej pt.: „Czym Polak może pochwalić się 
Europejczykowi”:
– I miejsce – Sebastian Spust, kl. II a, SP w Bycha-

wie
– II miejsce – Ilonka Żak, kl. I a, SP w Bychawie
– II miejsce – Bartek Krawczyk, kl. III b, SP w By-

chawie
– III miejsce – Patrycja Górniak, kl. II a, SP w By-

chawie
Pozostałe osoby otrzymały wyróżnienia.

Wśród uczniów klas IV–VI, za napisanie artykułu 
na temat do wyboru:
1. Z czym kojarzy Ci się wyrażenie Unia Europej-

ska, jak myślisz, co się zmieni w życiu Twoim i 
Twojej rodziny, jeśli Polska przystąpi do UE?

2. Jak myślisz, co nasz kraj i my jako Polacy może-
my wnieść i przekazać innym krajom europej-
skim po przystąpieniu Polski do UE?

Wyniki rozłożyły się następująco:
– I miejsce – Małgorzata Łoś, kl. VI e, SP w By-

chawie
– II miejsce – Katarzyna Rakuś, 

kl. VI, SP w Starej Wsi Drugiej
– II miejsce – Jacek Koziej, 

kl. VI, SP W Zaraszowie
– III miejsce – Monika Dyś, 

kl. VI e, SP w Bychawie
– III miejsce – Natalia Polska, 

kl. VI d, SP w Bychawie
– III miejsce – Barbara Szalewska, 

kl. VI d, SP w Bychawie
– III miejsce – Kacper Rakuś, 

kl. IV, SP w Starej Wsi Drugiej
– III miejsce – Iza Zemszał, 

kl. VI, SP w Bychawce
– III miejsce – Emilka Boczek, 

kl. V, SP w Bychawce
– III miejsce – Michał Tomaszewski, 

kl. VI b, SP w Bychawie

Wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, za napisanie artykułu na temat 
do wyboru:
1. Napisz – w formie opowiadania – artykuł doty-

czący idei powstania UE – wyraź i uzasadnij swoje 
zdanie na temat przystąpienia Polski do UE.

2. Napisz – w formie rozprawki – artykuł o zale-
tach i wadach przystąpienia Polski do UE.

3. Napisz – w formie opowiadania – artykuł na te-
mat korzyści oraz wartości, jakie może wnieść 
i przekazać Polska krajom europejskim po Jej 
przystąpieniu do struktur unijnych.

Wyniki rozłożyły się następująco:
– I miejsce – Magdalena Łoś, kl. II a, 

Gimnazjum Nr 1 w Bychawie
– I miejsce – Katarzyna Pawlak, 

kl. I, ZSZ w Bychawie
– II miejsce – Justyna Lenard, 

kl. I, ZSZ w Bychawie
– II miejsce – Magdalena Kusa, 

kl. I, ZSZ w Bychawie
– III miejsce – Justyna Smyłek, 

kl. I, ZSZ w Bychawie
Pozostałe osoby otrzymały wyróżnienia.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Dni 
Bychawy, wszyscy laureaci odebrali dyplomy i 

nagrody. Serdecznie im gratulujemy!!! Dziękuje-
my wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w 
konkursie.
Gorące podziękowania składamy również na 
dłonie Dyrekcji, Wychowawców oraz Polonistów 
za wyrażenie zgody na przystąpienie szkoły do 
konkursu, motywowanie uczniów i pomoc w 
przygotowaniu i sprawdzaniu prac oraz za cenne 
wskazówki dla nas.

WYRÓŻNIONE PRACE KONKURSOWE
TEMAT I:

Unia Europejska? Hm..,co to może być? Nie przy-
pominam sobie ... Aha! Już wiem! Kaśka mówiła, że 
to jakaś zabawa polityków. Ale na czym ona pole-
ga? Nie mam pojęcia! Może na tworzeniu ... Nie, to 
głupie, za głupie, by wszyscy dokoła mówili o tym. 
No jasne! Zajrzę do notatek z kółka historycznego. 
Aż tyle! Do północy tego nie przeczytam.
Dobrze. To chyba jakaś organizacja międzynaro-
dowa... Utworzona gdzieś tam, kiedyś tam, po coś 
tam...Kogo to obchodzi! Nawet do niej nie należy-
my. I bardzo dobrze! Po co nam Unia Europejska?! 
Oni chcą nas pewnie wciągnąć w jakąś głupią grę!
O! Miałam rację! Punkt 13– wymiana młodzie-
ży. No to super! Chcą nas wymienić na lepszych, 
mądrzejszych.
Punkt 20 – wspólna waluta, świetnie! Złotóweczki 
też nam zabiorą i wprowadzą euro. Tu piszą, że 
dojdą nowe języki w szkole! Francuski, niemiec-
ki...no nie! Ja nawet z polskim nie daję sobie rady. 
Mówiłam, że to bez sensu!
Jednolita polityka?! To by było ciekawe. Nasi kon-
tra zagraniczni! Ze sobą dogadać się nie mogą, a 
co dopiero z tamtymi. Wtedy dopiero w sejmie 
będzie śmiesznie.
Europa wspólna pod względem militarnym? Do-
bry pomysł, to mi się podoba!
Ale zaraz... przecież jestem przeciwniczką wejścia 
Polski do Unii Europejskiej. Tak przynajmniej 
myślałam do tej pory. Skoro jednak wszyscy tak 
się do niej śpieszą, to może i ja powinnam zmienić 
swoje zdanie? A jeśli ona nie jest taka zła??? Teraz 
już sama nie wiem.
Może trzeba jej tylko zaufać? No dobrze! Ryzyko 
obowiązuje w tym świecie!
Do dzieła! Do Unii Europejskiej! ! !

Małgorzata Łoś kl. VI e, Szkoła Podstawowa w 
Bychawie

TEMA T 3: Napisz – w formie opowiadania– ar-
tykuł na temat korzyści oraz wartości, jakie może 
wnieść i przekazać Polska krajom europejskim 
po jej przystąpieniu do struktur unijnych.

Unia europejska – tyle się teraz o niej mówi w ogól-
nie dostępnych środkach przekazu: telewizji, radiu, 
prasie. Myślę, że niejeden człowiek zdążył się w tym 
nawale informacji pogubić. Ci, co zrozumieli, mają 
swoje zdanie na jej temat i zaciekle go bronią. Ja 
raczej należę do tej pierwszej grupy, która błądzi i 
szuka właściwej drogi wyboru. Jeżeli już coś koja-
rzę, to jest to hymn Unii bądź jej flaga. .
Może to śmieszne, ale najlepiej pozwolił mi zro-
zumieć to całe zamieszanie dziwny sen. Śniłam, 
że Polska była już w Unii Europejskiej . Otaczały 
mnie piękne, wspaniałe i oryginalne domy miesz-
kalne, muzea, instytucje. Zobaczyłam ławkę, na 
której siedział jakiś chłopak. Postanowiłam się z 
nim zapoznać, więc zajęłam koło niego miejsce i 
przedstawiłam się. Okazało się, że pochodzi on z 
państwa, które także należy do wspólnoty , a gdy 
się dowiedział, że jestem Polką, bardzo się ucieszył. 
Był pełen uznania dla mojego kraju. Powiedział, 
że Polska podzieliła się z krajami Unii Europej-
skiej wieloma nowymi i znaczącymi wartościami, 
inicjatywami i pomysłami. Poprosiłam go o wyja-
śnienie. Wtedy to, kazał mi się przyjrzeć otoczeniu. 
Stwierdził, że jest to architektura oparta na wzor-
cach polskich, a w muzeach i galeriach znajdują się 
rzeźby, obrazy i inne znaczące przedmioty z mojej 
ojczyzny. Przyznam się, że na początku nie mogłam 
uwierzyć w to, co zobaczyłam. 
To było naprawdę piękne.
W trakcie naszej rozmowy poczęstował mnie 
pysznymi poziomkami. Okazało się, że one także 
pochodzą z Polski. Lecz to ciągle nie było wszystko. 
Zaprowadził mnie do sklepu, a tam obok produk-
tów zagranicznych, ze wzruszeniem ujrzałam pro-
dukty polskie. Dowiedziałam się, że dla sprzedają-
cych i kupujących w Unii Europejskiej, Polska jest 
krajem, który szczególnie dba o zwierzęta, owoce 
czy warzywa. To kraj, w którym nie hoduje się 
zwierząt na mączce i w którym owoce i warzywa 
uprawiane są w warunkach ekologicznych. Dlatego 

właśnie nasze produkty są najzdrowsze, najlepsze i 
najbardziej rozchwytywane.
Europen, bo tak się nazywał ten chłopak; opowie-
dział mi o swoim zamiłowaniu do podróży , spo-
śród których szczególnie ceni te po dziewiczych 
terenach. Poinformował mnie, że często przyjeżdża 
do Polski, bo tam właśnie możne podziwiać natu-
ralne krajobrazy , oddychać świeżym powietrzem, 
spotykać życzliwych i chętnych do pomocy ludzi.
Szczerze mówiąc myślałam, że to już wszystko, lecz 
Europen dał mi do zrozumienia, że nie tylko ceni 
nasze zabytki czy jedzenie, ale bardzo mu impo-
nują także nasi sportowcy i wyczynowcy, którzy z 
godną podziwu determinacją walczą o pierwsze 
miejsca na podium czy nawet zdobywają najwyż-
sze szczyty gór. Docenia, tak jak i inni mieszkańcy 
państw wspólnoty to, że mamy wielkie wartości 
moralne i religijne oraz to, że potrafimy bronić 
religii i patriotyzmu.
To co powiedział i udowodnił mi Europen, bardzo 
zapadło mi w sercu i pamięci. Nie doceniałam 
chyba swojego kraju, który powinien przecież być 
dla mnie najważniejszy . Bardzo się zdziwiłam, bo 
nie sądziłam, że Polska może mieć tyle do zaofe-
rowania.
Chciałam zapytać Europena, co w takim razie 
Unia Europejska może dać Polsce, więc odwróci-
łam się do niego. Jakież było moje zdziwienie, gdy 
nie zobaczyłam go koło siebie. zauważyłam także, 
że wszystko wokół mnie zaczęło znikać. W chwilę 
potem obudziłam się w swoim łóżku. Myślę, że to 
właśnie dzięki temu snowi lepiej zrozumiałam te-
matykę unijną. Najważniejsze jest jednak dla mnie 
to, że dowiedziałam się, ile cennych wartości i ko-
rzyści Polska może przekazać “sąsiadom”. Ciekawa 
jestem, czy jeżeli wszystkim ludziom przyśniłby 
się taki sen, to zaczęliby wtedy doceniać swoją 
ojczyznę?

Magdalena Łoś kl IIa Gimnazjum Nr1 w Bychawie

WADY I ZALETY PRZYSTĄPIENIA POLSKI 
DO UNII EUROPEJSKIEJ

Integracja Polski z Unią Europejską niesie ze sobą 
wiele konsekwencji natury polityczej, ekonomicz-
nej i społecznej. Będą one widoczne zarówno w 
gospodarce, jak i w codziennym życiu Polek i 
Polaków. Dla naszego kraju włączenie do struktur 
zjednoczonej Europy otworzy nowe możliwości i 
szanse rozwoju, ale również przyniesie obowiązki 
oraz ciężary integracji takie, jakie ponoszą inne 
kraje. Dlatego trudno mówić o jednoznacznych 
korzyściach, bo często i te wiążą się z pewnymi 
ograniczeniami. Podobnie nie można wskazywać 
na – tylko i wyłącznie – na negatywne skutki 
integracji.
Do niewątpliwych plusów członkostwa Polski w 
Unii Europejskiej należy zaliczyć możliwość wpły-
wania na decyzje polityczne i kierunki rozwoju 
zjednoczonej Europy. Efekty wejścia do Wspól-
noty będą widoczne w naszym codziennym życiu. 
Uzyskamy przywileje przysługujące obywatelom 
zjednoczonej Europy m.in. dotyczące swobody 
podróżowania, osiedlania się, nauki i pracy w kra-
jach UE. Zwiększenie handlu między krajami Unii 
i pojawienie się konkurencji między firmami spo-
woduje obniżenie cen towarów. Ludności rolniczej 
zostaną zapewnione godziwe warunki życia. 
Młodzi ludzie są nastawieni bardziej pozytyw-
nie do Unii, niż osoby starsze, które mają dużo 
wątpliwości. Pojawiają się pytania – czy te nowe 
rozwiązania nie doprowadzą do zanikania naszej 
narodowej tożsamości. Czy nie nastąpi osłabie-
nie poczucia naszej wspólnej, narodowej więzi, 
ograniczenie suwerenności polskiej gospodarki 
– upadek rodzinnych podmiotów gospodarczych, 
zalew obcego kapitału, wykup przez obcokrajow-
ców ziemi i majątku trwałego, odcięcie od tradycji 
i kultury oraz korzeni chrześcijańskich – wiary i 
moralności. Obawy
dotyczą również konieczności wnoszenia unijnych 
opłat przy dużym zadłużeniu Polski oraz narzuce-
nia Polsce “cywilizacji ludzkiej”, której symbolami 
są: ateizm, upadek moralności, aborcja, eutanazja, 
małżeństwa homoseksualne itp.
Być może są to obawy i zagrożenia nie do końca 
słuszne i częściowo wyolbrzymione, jednak nie 
należy ich lekceważyć, wręcz przeciwnie, trzeba 
je brać pod uwagę. To, czy te zagrożenia mogą 
zaistnieć realnie zależeć będzie od nas samych: 
polityków, rządu, kościoła, autorytetów moralnych 
– od każdego Polaka!

Katarzyna Pawlak ZSZ w Bychawie

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 
mjr.H. Dobrzańskiego gościł grupę bi-
bliotekarzy szkolnych z Lublina, Łęcznej, 
Świdnika i Bychawy. Dyrektor szkoły 
Pan Adam Biaduń serdecznie powitał 
uczestników spotkania, zapoznał ze spe-
cyfiką pracy szkoły oraz zaprezentował 
doskonale wyposażone pracownie kom-
puterowe.
Goście zwiedzili bibliotekę szkolną, która 
od ubiegłego roku powiększona została o 
dodatkowa salę z przeznaczeniem na czy-
telnię i pracownię multimedialną.
Bibliotekarka Zespołu Szkół Nr 1 opo-
wiedziała o warsztacie informacyjnym 
biblioteki i podejmowanych inicjatywach 
w bieżącym roku:

• realizacji konkursu na ekslibris biblio-
teczny

• ogólnopolskiej akcji w szkole „Cała 
Polska czyta dzieciom”

• Europejskim Roku Osób Niepełno-
sprawnych.

• Wymieniono doświadczenia z pracy 
bibliotek szkolnych i dokonano pod-
sumowania działalności Lubelskiego 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy 
Szkół Polskich w roku szkolnym 2002/
03.

Spotkanie zakończono przy ognisku na 
dziedzińcu szkoły z udziałem licznej gru-
py nauczycieli Zespołu Szkół.

Organizator spotkania
Danuta Sprawka

Od wielu lat zalewem „Podzamcze” opiekuje się 

Bychawskie Koło Polskiego Związku Wędkar-

skiego. Wędkarze, zarybiając, sprzątając i prze-

prowadzając drobne prace remontowe (naprawa 

pomostów i grobli), dbają o to by wypoczynek 

nad wodą był przyjemny nie tylko dla nich. To 

przede wszystkim im zależy, aby groble i pomo-

sty były w dobrym stanie technicznym.

W bieżącym roku z inicjatywy Zarządu Koła 

PZW w Bychawie rozpoczęto starania, zmierza-

jące do przeprowadzenia gruntownego remontu 

grobli czołowej zalewu „Podzamcze”. Jako pierw-

szy naszą inicjatywę wsparł fi-

nansowo Zarząd Okręgu PZW 

w Lublinie, a następnie nasze 

władze lokalne w osobach: Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej 

i Burmistrza Miasta Bychawy. 

Dużą pomoc okazali pracowni-

cy GZOiKR w Bychawie. Szereg 

prac remontowych wykonali 

społecznie, wędkarze zrzeszeni 

w naszym kole. Dzięki współ-

działaniu tych wszystkich in-

stytucji i ludzi, możliwe było 

przeprowadzenie wszystkich 

niezbędnych prac.

W związku z zakończeniem remontu gro-

bli czołowej zalewu „Podzamcze”, Prezes 

Zarządu Koła PZW w Bychawie - Tomasz 

Dzieciątkowski, składa serdeczne podzięko-

wania wszystkim instytucjom i osobom, które 

aktywnie włączyły się w prowadzone prace, 

a w szczególności: Dyrektorowi ZO PZW w Lu-

blinie - Andrzejowi Borkowskiemu, Głównemu 

Specjaliście ZO PZW w Lublinie - Henrykowi 

Florkowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 

Bychawie - Januszowi Urbanowi, Burmistrzom 

Bychawy - Andrzejowi Sobaszkowi i Janowi 

Mazurkiewiczowi, Dyrektorowi GZOiKR w 

Bychawie - Andrzejowi Sprawce, oraz wszyst-

kim wędkarzom, którzy poświęcili własny czas, 

angażując się przy pracach remontowych.

Liczę, że dalsza współpraca będzie równie 

owocna.

Prezes Koła PZW w Bychawie

Dzieciątkowski Tomasz

„EUROPEJSKI ROK OSÓB 
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

w Bychawie
‘’CZY NAPRAWDĘ JESTEŚMY INNI?’’ pod takim hasłem zainaugurowano obchody 
Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych” w Zespole Szkół Zawodowych Nr. 1 im. 
Mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie.
Z inicjatywy biblioteki szkolnej odbyły się spotkania młodzieży naszej z psychologiem 
i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie na temat niepełno-
sprawności.
W bibliotece zorganizowano wystawę prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne 
uczestniczące w terapii zajęciowej bychawskiego Domu Samopomocy.
Grupa nauczycieli i młodzież uczestniczyła w prezentacji przez osoby niepełnosprawne 
własnych utworów poetyckich i artykułów pisanych do lokalnej gazety.
Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 była obecna na stadionie sportowym w By-
chawie podczas ‘’Wojewódzkiej Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy” 
zorganizowanej w dniu 12 czerwca 2003 roku.
Obchody ‘’Roku Niepełnosprawnych’’ mają sprzyjać pełnej integracji tych osób ze społe-
czeństwem. Naszej młodzieży pokazano jak wiele dzieje się w świecie tych ludzi, do którego 
nie wszyscy docieramy i o których nie wszyscy wszystko wiemy.

Danuta Sprawka

Ostatni dzwonek już przebrzmiał, pachnie waka-
cjami. Zapewne uczniowie bychawskiej „podsta-
wówki” zaczęli zwiedzać różne zakątki kraju i nie 
tylko. Ich tegoroczne szkolne sukcesy pozostały 
zapisane na dyplomach i podziękowaniach. i cho-
ciaż wakacyjny to czas, warto wspomnieć raz jesz-
cze o tych, którzy w tym roku szkolnym rozsławili 
naszą szkołę w gminie, powiecie, województwie i 
kraju. Ponad 250 uczniów przystąpiło do rozma-
itych konkursów. Spośród tej licznej grupy uczest-
ników wielu zdobyło najwyższe laury.
Uczniowie klas III przystąpili do zmagań w 
dziedzinie ortografii i matematyki. Laureatami 
konkursu „ Mistrz ortografii 2003” na etapie 
gminnym została D. Stacharska kl. III e przy-
gotowana pod kierunkiem p. M. Grabczynskiej 
i D. Szpakowski kl.III d – przygotowany przez 
Sławomirę Wrzesińską.
Ponadto D. Szpakowski został laureatem gmin-
nego konkursu matematycznego „Kangurek 
2003”, laureatem powiatowego etapu konkursu 
„Mistrz ortografii” oraz laureatem powiatowego 
etapu XXII „Małego Konkursu Recytatorskiego” – 
uczestniczył w Koncercie Laureatów w Lublinie. 
Najwyższe osiągnięcie w konkursie recytatorskim 
zdobyła uczennica kl. Vb E. Migryt – II miejsce 
w województwie – przygotowana przez p. Teresę 
Tracz.
 W ogólnopolskim konkursie z j. angielskiego 
najwyższe notowania uzyskał 
K. Kostrzewski kl. Va, który zajął I miejsce w wo-
jewództwie i II miejsce w kraju!!!! 
Opiekunem ucznia była p. K. Bornus. 
Gminny Konkurs Matematyczny przygotowany 
przez p. K. Kunę, A. Dzwonowską, Z. Rusinek, E. 
Sobaszek, wyłonił zwycięzców: K. Kostrzewskiego 
kl. Va przygotowanego przez p. A. Dzwonowską i 
B. Daśko kl. VI a przygotowana przez p. K. Kunę.

Odbył się również konkurs Matematyczny „Kan-
gurek 2003” o zasięgu międzynarodowym dla 
klas IV – VI. W kategorii „Beniamin” V miejsce w 
województwie zdobył K. Kostrzewski Va – przy-
gotowany przez p. A. Dzwonowską.
W dziecięcych i młodzieżowych spotkaniach z 
piosenką „Kamerton 2003” zespół „Jaskiniowcy” 
zajął I miejsce w gminie przygotowany przez K. 
Mendykowskiego. 
Do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpie-
czeństwie Ruchu Drogowego przystąpili:
K. Chołaj, G. Górniak, S. Woch uczniowie z kl. VI 
b przygotowani przez M. Tudrujka. Wymienieni 
uczniowie zajęli I miejsce na etapie gminnym i III 
miejsce na etapie powiatowym. P. E. Kazimierak 
przygotowała uczniów do ogólnopolskich kon-
kursów „Gniazdo” i „Krąg”. Wyróżniono uczenni-
cę D. Strachecką, N. Polską i I. Rozdzialik.
 W ramach VI Spotkań Regionalnych Bycha-
wa 2003r. Szkoła Podstawowa w Bychawie zajęła:
I miejsce w konkursie „Ważne daty w historii By-
chawy” – uczestnikami były uczennice
A. Urban, M. Dyś, A. Krzysiak, M. Goch.
II miejsce w gminie w konkursie „Mój rodowód” 
zajęła A. Kalicka VI e.
I miejsce w konkursie plastycznym A. Hanaj VId 
przygotowany pod kierunkiem G. Ozimek.
W II powiatowym konkursie technicznym „Śro-
dowisko w oczach młodego artysty” I miejsce w 
powiecie uzyskała M. Ciołek kl. V c – przygoto-
wana przez p. J. Pietraka. Wyróżnienia uzyskały N. 
Polska VI d i M. Kuna kl. Vc.
Wszystkim uczestnikom, laureatom konkursów 
i ich nauczycielom – opiekunom składamy ser-
deczne gratulacje życzymy zasłużonego, wspania-
łego, wakacyjnego wypoczynku.

S.W 

UNIA EUROPEJSKA OCZAMI DZIECI I M£ODZIE¯Y
rozstrzygniêcie konkursu !!! SPOTKANIE INTEGRACYJNE W BYCHAWIE

PODZIÊKOWANIE

NA WAKACJE ZE 
SZKOLNYMI SUKCESAMI!

W trakcie pracy na grobli

Wspólne ognisko
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Urz¹d Stanu Cywilnego
informuje, ¿e w okresie od 16 czerwca 2003 r. do 09 lipca 2003 r. zarejestrowano:

 AKTY URODZEÑ 

Kula Eryk Piotr - Bychawa
Wliz³o Patrycja Jadwiga - Choiny
Wierak Sebastian - Stara Wieœ Trzecia
Wcis³o Damian - Wêglinek
Mazurek Mateusz - Kraœnik
Kasperek Katarzyna - Józefin
Chudziak £ukasz - D¹bie
Kruszyñska Aneta - Bychawa
Koz³owski Konrad Edward - Lublin
Kuœ £ukasz - Wola Ga³êzowska
Sawicka Gabriela - Bychawa
Bochniarz Edyta Ewa - Lubieniec
Sad³o Micha³ - Stara Wieœ Druga
Gajor Micha³ - Sp³awy
Tudrujek Jakub Pawe³ - Franciszków
Mazurek Adrian - Ga³êzów
Amerla Jakub - Dragany

Z okazji urodzenia dziecka sk³adam 
rodzicom serdeczne gratulacje.

AKTY MA£¯EÑSTW

Skorupa Mariusz Stanis³aw i Rysztak Edyta
Dziurda Andrzej Stanis³aw i Chanaj Ma³go-

rzata Katarzyna
Dworak Miros³aw Zbigniew i Poniewozik 

Kamila Jagoda
Pietrzak Ireneusz i W¹tróbka Aneta

Szyszkowski Józef i Fedorczuk Zofia
Korba Tomasz i Szulowska Renata Marta
Fr¹czek Tomasz i Bogudziñska Justyna 

Agnieszka
Tylec Krzysztof Piotr i Chmiel Justyna Maria
Kmieæ Grzegorz i Wojewoda Justyna
Skoczylas Krzysztof i Siatkowska Aneta 

Barbara

Serdeczne ¿yczenia na nowej drodze 
¿ycia.

AKTY ZGONÓW

Korba Kazimiera - Ga³êzów, 74 lata
Pyc Helena - Piotrkówek, 87 lat
P³aza Marianna - Stara Wieœ Trzecia, 96 lat
Rokicka Stanis³awa - Bo¿y Dar, 78 lat
Zieliñska Aniela - Bychawka Druga, 90 lat
Nó¿ka Helena - Sobieska Wola II, 70 lat
Wieczorkiewicz Stefan - Bychawka Trzecia, 

56 lat
Siwek Edward - Urszulin, 39 lat
Hys Józef - Annów, 69 lat
Krajewska Waleria - Lublin, 80 lat

Rodzinom zmar³ych sk³adam wyrazy 
g³êbokiego wspó³czucia.

 Kierownik USC
 Regina Skoczylas

KOLOROWYCHKOLOROWYCH
CZARNO–BIA£YCHCZARNO–BIA£YCH
naprawy na poczekaniu

W BYCHAWIE na przeciwko dworca PKS
Œroda 8.00–16.00; Czwartek 8.00–16.00tel. 0602 642 166

Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” i „Głosu Regionalistów” zachęca do współpracy w redagowaniu naszej lokalnej ga-
zety. Chętnie wykorzystamy przesłane, gotowe teksty (z prawem do ich adiustacji), jak i wszelkie materiały – listy, relacje, 

wspomnienia rodzinne, fotografie, prace graficzne – dotyczące przeszłości miasta, regionu ale również teraźniejszości.
Jesteśmy przekonani, że w środowisku bychawskim jest wiele osób mających dobre pomysły i lekkie pióro do wykorzy-

stania w lokalnej gazecie, która dzięki temu może stać się ciekawsza, bogatsza tematycznie i wielogłosowa.
 

Odwagi i chęci szanowni czytelnicy!

 

Ostatnio (18.06.2003 r.) zorganizowa-
liśmy w Bychawskim Centrum Kultu-
ry CHARYTATYWNY KONCERT 
ROCKOWY, z którego dochód prze-
kazaliśmy na leczenie chłopców cier-
piących na dystrofię mięśni, wpłacając 
pieniądze na konto Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”.
Koncert odbył się w dzień zakończenia 
roku szkolnego bychawskiego (i nie tyl-
ko) liceum, toteż sądziliśmy, że zjawi się 
nieco większa liczba zainteresowanych, 
którzy będą chcieli uczcić ten jakże 
wspaniały dzień. No cóż…, tak się nie 
stało…, tłumów nie było…(92 sprze-
dane bilety), było „całkiem kameralnie”. 
Ale to nie znaczy „źle”, bo było miło.
Zaczęło się o godz. 18.50 (miało być 
o 18.00, lecz przedłużenie rozpoczę-
cia spowodowała usprawiedliwiona 
nieobecność jednego z artystów by-
chawskiego zespołu MISTIC GALERY 
– Przemysława Ch. – pseud. „BIAŁY”). 
Najpierw wystąpił w/w zespół. Wystąpi-
li bez wokalu– instrumentalnie, lecz nie 
ujęło to nic ich muzyce.
 Po młodszych kolegach wystąpili we-
terani bychawskiej sceny, czyli Bombki 
Zeusa.

Następnie mocnego „kopniaka” publicz-
ności zaserwował nietutejszy zespół o 
zastanawiającej nazwie – WSZYSTKO 
JEDNO. Siara!
Na koniec wystąpił zespół z Lublina 
HEDERS – gwiazda koncertu…i tyl-
ko szkoda, że już nie było części osób 
(niech żałują!!!). Było bardzo dźwięcz-
nie, przyjemnie, momentami nastrojo-
wo…Zespół zagrał swoje kawałki, jak i 
„covery” (m.in. „Bierz mnie”, nastrojową 
„More than Words…).
Pomiędzy występami zespołów na sce-
nie pojawiał się nasz prezenter– Da-
mian Wilczyński. Oprócz tradycyjnych 
mów prezenterskich i pełnienia funkcji 
wodzireja, natrętnie namawiał do zaku-
pienia sprzedawanej przez nas kiełbasy 
z grillla.
Podsumowując imprezę stwierdzamy, 
że się udało. Uważamy, że najważniejsza 
była idea i zorganizowanie czegokolwiek, 
choćby po to, by coś się działo oraz by 
pomóc Przemkowi, Sławkowi i Grzesio-
wi. Obiecujemy, że na tym nie poprze-
staniemy. 
 Z ramienia MRM dziękuję wszyst-
kim, którzy pomogli w organizacji, a 
szczególnie sponsorom.

ANGELA

Minęło już ponad półtora miesiąca 
od czasu kiedy bawiliśmy się wspólnie 
na IV Festynie „W KRAINIE PIERO-
GÓW”. Któż to jeszcze pamięta, tyle już 
się wydarzyło w naszym codziennym 
życiu, rozpoczęły się wakacje i każdy z 
nas myśli o wypoczynku i letnich atrak-
cjach, a nie minionych tygodniach.
Cieszy mnie, że ostatni numer Głosu 
Ziemi Bychawskiej relacjonował naszą 
imprezę, czasami warto spojrzeć na to 
co się działo, obiektywem aparatu, by 
jeszcze raz wrócić w myślach do tego co 
się wydarzyło 25 maja br.
Wraz ze wszystkimi pracownikami 
Bychawskiego Centrum Kultury, będę 
wdzięczny za przekazywanie nam Pań-
stwa opinii, uwag, czy refleksji związa-
nych z Festynem. Zawsze można z nich 
skorzystać, by w przyszłym roku jeszcze 
lepiej przygotować nasze Święto.
Jak co roku przygotowanie tak dużej 
imprezy, nastręcza dużo problemów i 
wymaga znalezienia dużej ilości środ-
ków finansowych . Bez pomocy wielu, 
wielu osób takie przedsięwzięcie nie 
było by możliwe, dlatego też serdecznie 
dziękuję:

1 Panu Burmistrzowi Bychawy Andrze-
jowi Sobaszkowi oraz Panu Zastępcy 
Burmistrza Janowi Mazurkiewiczowi 
wraz z podległymi im pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Bychawie, za 
wielką pomoc, wsparcie oraz osobi-
ste zaangażowanie w przygotowanie 
imprezy.

2 Moje podziękowania kieruję także 
do tych wszystkich, którzy objęli na-
szą imprezę patronatem honorowym: 
Panu Wojewodzie Andrzejowi Ku-
rowskiemu, Marszałkowi Wojewódz-
twa Lubelskiego Henrykowi Maka-
rewiczowi, Staroście Lubelskiemu 

Pawłowi Pikuli oraz mediom które 
informowały i zachęcały do przyby-
cia na nasz Festyn: Telewizji Polskiej 
S.A. Odział w Lublinie, Radiu Lublin 
S.A., Dziennikowi Wschodniemu w 
tym Pani Ewie Dziadosz, oraz Pani 
Małgorzacie Trzcińskiej z GŁOSU 
ZIEMI BYCHAWISKIEJ.

3 Panom: Komendantowi Komisaria-
tu Policji w Bychawie Zbigniewowi 
Niedźwiadkowi oraz Komendantowi 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bychawie 
Ryszardowi Flisowi, Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej, a także Piotrowi Wojtasiowi 
Dyrektorowi SP ZOZ w Bychawie za 
pomoc, wsparcie służb i zabezpiecze-
nie imprezy.

4 Panu Wójtowi Gminy Jabłonna Kazi-
mierzowi Odojowi wraz z jednostką 
OSP za udostępnienie kuchni polo-
wej.

5 Wszystkim wspierającym nas w 
przygotowaniu pierogów: Pani Jani-
nie Flis, Pani Mariannie Kowalczyk, 
Pani Annie Korba, Środowiskowemu 
Domowi Samopomocy w Bychawie, 
Szkole Podstawowej w Bychawce. 
Szczególne podziękowanie pragnę 
przekazać Panu Adamowi Biadunio-
wi Dyrektorowi Zespołu Szkół Za-
wodowych Nr 1 w Bychawie wraz z 
Panem Kierownikiem Jerzym Spraw-
ką oraz Paniami z kuchni za wielką 
pomoc w przygotowaniu kilku tysię-
cy pierogów.

6 Dziękuję licznemu gronu naszych 
sponsorów, którzy wsparli nas wpła-
tami pieniężnymi lub przekazali 
produkty lub nagrody: Szczególne 

podziękowania kieruję dla najwięk-
szego Sponsora – Browarów Lubel-
skich PERŁA S.A. z Lublina, oraz 
dla PZU z Lublina, PH–U AVEXIM 
Sp. zo.o, Telekomunikacji Polskiej 
S.A. Przedsiębiorstwu Wielobranżo-
wemu WAT Sp. zo.o. z Bychawy, Ry-
szardowi Pelakowi, Przedsiębiorstwu 
Drogowo–Mostowemu Kraśnik S.A., 
Ciastkarni MEGA sc oraz za mąkę z 
Młyna EMARK Państwa Skrzypków, 
Panu Ryszardowi Walczakowi WAL-
CZAK’S sp. zo.o., Bychawskiemu 
Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. 
zo. o., Janowi Rządowi PRO–AGRO 
sc., Piekarni EMARK Państwa Ju-
ryckich, Pani Teresie Wiater – BP 
Handel Gazem Płynnym, Panom R. 
Kmieciowi i J. Rachwałowi z Fir-
my Limotrans – wynajem limuzyn, 
Panu Michałowi Famielec– Zakład 
Konstrukcji Stalowych FAMI, Panu 
Prezesowi Janowi Jankowskiemu z 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Bychawie, Firmie PIWEX z Lu-
blina, Firmie SIM CARD z Lublina, 
WALMAR Sp.zo.o. z Radomia, Apte-
kom Pana Tomasza Kołodyńskiego i 
Pani Gurgacz.

7 Dziękuję także bardzo serdecznie 
wszystkim wykonawcom i zespo-
łom uświetniającym IV FESTYN 
W KRAINIE PIEROGÓW oraz 
wszystkim anonimowym przyjacio-
łom, którzy wspierali nas przed i w 
trakcie imprezy.

Z podziękowaniami 
Dyrektor Bychawskiego 

Centrum Kultury 
w Bychawie

Mariusz Nawłatyna

Serdecznie Dziêkujê!

KONCERT CHARYTATYWNY
Z dzia³alnoœci MRM

Zarz¹d Ko³a LOK
 Bychawa informuje,

że dnia 8 czerwca 2003 roku odbyły się zawody w 
strzelectwie sportowym (kbks + pistolet) o puchar 
Dyrektora Banku PKO BP Bychawa. Zawody rozegrano 
w kategorii juniorów i seniorów. W poszczególnych 
kategoriach zwyciężyli:

Juniorzy:
1. Wierzbicki Zbigniew
2. Jaworski Rafał
3. Sagan Adam

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

Zarząd Koła LOK Bychawa

P. Andrzej Chanaj – dowóz zespołu
P. Tomasz Sądej firma „VOYAGER” 

– dowóz zespołu
P. Marta Jaworska
Państwo Wójcikowie
P. Albert Ladniak
P. Romuald Chromczak

Państwo Saganowie– „FRYKAS”
Sklep ABC „Delikatesy”
Państwo Dzwonowscy
P. Marek Jurycki
P. Waldemar Gorgol – sprzęt nagłaśniający
P. Andrzej i P. Grzegorz Bryk – światła

SPONSORZY CHARYTATYWNEGO KONCERTU ROCKOWEGO:

Mistic Galery


