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Bieżący rok upływa nam pod 

znakiem ożywionej współpracy 

naszego miasta z francuskim La 

Chapelle sur Erdre, przejawiającej 

się głównie poprzez liczne wymia-

ny zaprzyjaźnionych mieszkańców. 

Nie tak dawno bowiem pisali-

śmy w GZB o wizycie mło dzieży 

z College la Grande w bychawskim 

Gimnazjum nr 1. Sporo miejsca 

również poświęciliśmy na przy-

bliżeniu Czytelnikom idei „Mar-

szu ku Sercu Europy”, który jako  

nietypowa czy wręcz wyjątkowa 

inicjatywa na gruncie europejskim 

rozpoczęła się właśnie u nas w By-

chawie. Tym bardziej wydaje się 

nam to niesamowite. Z najnow-

szych informacji ze strony fran-

cuskiej wiemy, że wędrowcy na 

czele z Igą - klaczą rodem z Woli 

Gałęzowskiej i polską bryczką wę-

drują już przez Francję, więc są 

już prawie w domu. Pierwsze eki-

py piechurów podsumowują swoje 

bogate przeżycia, których zaznali 

na terenie Polski. Chcą nam za 

współpracę, pomoc w organizacji 

oraz miłe przyjęcie jeszcze raz po-

dziękować. Byli bardzo wrażliwi 

na liczne oznaki sympatii okaza-

ne im przez Bychawian i przez 

wszystkich Polaków na całej trasie. 

„Otrzymaliśmy lekcję gościnno-

ści i często w chwilach rozstania 

emocje były bardzo silne” – pisze 

w liście Sebastian Brisset, sekretarz 

Komitetu Zbliźniaczenia i jeden 

z pierwszych piechurów „Mar-

szu”. Cieszymy się razem z nimi, 

że udało się im zrealizować swo-

je marzenie, w którego spełnienie 

poza nimi samymi niewielu wie-

rzyło, a sceptycznym z natury, ten 

pomysł wydawał się wręcz niedo-

rzeczny. Wszystkich wielbicieli Igi 

informujemy, że ma się ona bardzo 

dobrze i mieszkańcy miasteczka 

nad rzeką Erdre już czekają na nią 

z niecierpliwością. 

A tymczasem niedawno, bo 

17 lipca br. wieczorową już porą, 

grupka Bychawian zebrawszy się 

przy Zespole Szkół im. ks. A. 

Kwiatkowskiego oczekiwała przy-

jazdu Chapellanów. Tym razem 

Bychawa została potraktowana 

przez Francuzów jako etap tury-

stycznej podróży po Polsce, po-

między Krakowem a Warszawą. 

Około 21.00 dotarła do Bychawy 

33 osobowa grupa mieszkańców 

La Chapelle na czele z merem tego 

miasteczka, panem Gerardem Po-

tiron. Tego dnia Zespół Szkół stał 

się obiektem wielonarodowościo-

wym i wielokulturowym, ponieważ 

w tym samym czasie oprócz gości 

z Francji przebywał tam również 

zespół pieśni i tańca z Ukrainy. 

Krótki co prawda pobyt Fran-

cuzów w Bychawie, bo tylko dwu-

dniowy upłynął pod znakiem na-

prawdę wytężonej pracy. Francu-

zi-turyści poniedziałek poświęcili 

na zwiedzanie Kazimierza (będą 

mieli co wspominać i zazdrościć 

nam Polakom), natomiast sam 

przyjazd mera, kilku radnych 

i przedstawicieli Komitetu Zbliź-

niaczenia był okazją do wspólnych 

rozmów na temat przyszłości obu 

miast i dalszej współpracy. Dele-

gację oficjalną więc od samego 

już ranka w poniedziałek, wciągnął 

wir rozmów w Urzędzie Miejskim. 

Francuzi chcieli poznać nasze 

miasto, jego mieszkańców i nasze 

problemy, stąd rozmowy które to-

czyły się do południa dotyczyły 

głównie warunków życia Bycha-

wian. Po tym Francuzi zostali za-

proszeni do Okręgowej Spółdziel-

ni Mleczarskiej (gdzie rozsmako-

wali się w  naszych bychawskich 

serach i maślankach) a także do 

S.P. ZOZ w Bychawie, z którym 

od wielu lat współpracują. Popołu-

dnie poświęcono również na dal-

sze rozmowy, tym razem dotyczyły 

one dalszej współpracy między in-

stytucjami obu miast. Na spotka-

nie zostali zaproszeni przedstawi-

ciele i dyrektorzy palcówek, które 

już współpracują z odpowiednimi 

jednostkami w La Chapelle (np. 

Gimnazjum nr 1, Szkoła Podsta-

wowa w Bychawie), jak też tych, 

które taką współpracę w danej 

chwili dopiero rozpoczynają (m.in. 

Z. S. Zawodowych im. mjr. H. Do-

brzańskiego, Środowiskowy Dom 

Samopomocy, a także Młodzieżo-

wa Orkiestra Dęta). Zaskakującym 

akcentem tego dnia było wspólne 

fotografowanie się Francuzów przy 

plakacie słynnego polskiego hy-

draulika, umieszczonym specjalnie 

na tą okazję przy Gminnym Cen-

trum Informacji. 

Dzień, który upłynął delegacji 

oficjalnej na intensywnej pracy, 

grupie turystycznej na rozkoszo-

waniu się urokami Kazimierza za-

kończył się dla wszystkich Francu-

zów i ich bychawskich przyjaciół 

wieczorem integracyjnym przy 

ognisku w Amfiteatrze Z.S. im. 

ks. A. Kwiatkowskiego. I tu wiel-

ka niespodzianka! Otóż chwile 

te uprzyjemnił wszystkim zespół 

pieśni i tańca Towarzystwa Polo-

nijnego „Polonez” z Ługańska na 

Ukrainie, swoim bardzo bogatym 

koncertem trzech grup: tanecz-

nej, instrumentalnej i wokalnej. 

Później dla wszystkich zagrali 

„Henryczki” (notabene zaproszeni 

przez naszych gości na tournee po 

Francji), a potem wszyscy zaczęli 

się wspólnie bawić przy ognisku. 

Przy wspólnym  biesiadowaniu nie 

zabrakło na szczęście naszych pol-

skich mazureczków i sokołów. 

Wtorek, który dla Chapellanów 

był już dniem wyjazdu do War-

szawy - następnego etapu podróży 

Francuzów po Polsce, do ostat-

nich minut został wykorzystany 

na dalsze rozmowy i spotkania. 

Tym razem mer, radni oraz człon-

BONJOUR LA CHAPELLE!!!
Zaprzyjaźniliśmy się na dobre

dokończenie na str. 6

M o j e  m i a s t o

To jest moje miasto,

Było mi już matką,

Teraz jest mi domem,

Może będzie grobem.

To jest moje miasto,

Z Główną Piłsudskiego,

Z niejednym obliczem,

A których nie pojmę.

Latem rozleniwia,

W skwarze, tych, co nie wyjadą.

Kiedy mgła jesienna,

Wraz z liśćmi nastroje więdną.

Zimą w sukni ślubnej

Niewinnością swą czaruje.

Wiosną jest mi rajem –

Wonią życia emanuje.

Tutaj, jak to w mieście,

Trochę piekła, szczypta nieba;

Bywają dni szare,

Zwrotne, kiedy nas coś zmienia.

Każdy coś tu znajdzie

By odetchnąć, śmiać się, gniewać.

Nieważne kim jesteś –

Miasto przyjmie cię pod skrzydła.

Nieważne kim jesteś –

Dla wszystkich tu starczy miejsca.

To jest moje miasto,

Było mi już matką,

Teraz jest mi domem,

Może będzie grobem.

To jest moje miasto,

Z Główną Piłsudskiego,

Z niejednym obliczem,

A których nie pojmę,

A których nie zliczę...
Leszek Asyngier Jr (ELIOT)

UWAGA!!! 
POEZJA U STÓP!

WIERSZE CHODNIKOWE – BYCHAWA 2005

W pierwszych dniach sierpnia na chodnikach Bychawy, za zgodą 

Urzędu Miejskiego, pojawi się w wielu miejscach krótki rymowa-

ny wiersz: „UPIĘKSZAJMY TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYJDZIE 

SAMA LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ !”, w ramach akcji „rozbudzania 

entuzjazmu” zainicjowanej przez stażystę Bychawskiego Centrum 

Kultury Leszka Asyngiera, który jest także autorem pierwszego 

dwuwiersza. Przedsięwzięcie to, jest wzorowane na ogólnopolskim 

projekcie „Multipoezja”, którego pomysłodawcą jest stypendysta 

Ministra Kultury, poeta Michał Zabłocki, przeprowadzający ów 

projekt, z powodzeniem, od 2002 r. Polega on na poszukiwaniu no-

wego sposobu zaistnienia poezji we współczesnym świecie, ponieważ 

skazana  na dogorywanie na zapomnianych półkach księgarskich, 

poezja straciła właściwą sobie siłę i wigor. Złożyły się na to dwa 

czynniki: nieumiejętność wykorzystania współczesnych mediów oraz 

porzucenie bezpośredniego kontaktu z publicznością na rzecz słowa 

drukowanego, o czym czytamy na stronie Michała Zabłockiego 

(www.poemat.com.pl)

Mam nadzieję, że akcja ta wpisze się na stałe w menu kulturalne 

BCK-u  i będzie się odbywać cyklicznie, tym samym subtelnie wzbo-

gacać nas spod stóp zabieganej bychawskiej społeczności, skutecznie 

rozbudzając w nas pozytywne i refleksyjne myślenie, które przełoży 

się na nasze czyny.

ELIOT

 Omawianie współczesnych problemów na szczeblu 
polsko-francuskim. Na zdj. od lewej: 

Gérard Potiron – Mer La Chapelle, Andrzej Sobaszek 
– Burmistrz Bychawy, p. Beata Kukiełka-Król – tłumaczka 

oraz Jan Mazurkiewicz – Z-ca Burmistrza.

Oficjalna delegacja z francuskimi przedstawicielami Komitetu Zbliźniaczenia, polskimi członkami Komitetu Współpracy z La Chapelle, 
przedstawicielami władz La Chapelle sur Erdre z Merem oraz władz Bychawy z Burmistrzem i jego Z-cą 

pod budynkiem Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Polskie rolnictwo okazało się niezwykle interesujące dla obywateli dobrze rozwiniętego w tej dziedzinie państwa członkowskiego 
dawnej UE, dlatego też nasi Goście chętnie fotografowali się przy kombajnie do zbioru porzeczki.
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Śpiew, taniec i roześmiane twarze dzieci, które 

swym optymizmem „zarażały” wszystkich 

mieszkańców Bychawy przez pierwsze dwa 

tygodnie lipca, to uczestnicy tegorocznych 

„Wakacji z Bogiem”.

Już po raz kolejny z inicjatywy ks. Proboszcza 

tutejszej parafii – Andrzeja Kusia zorganizowano 

półkolonie „Wakacje z Bogiem”. W dniach 4 - 15 

lipca ok. 140 osób w wieku 6 - 13 lat przycho-

dziło codziennie na godzinę 9.00 do kościoła, 

by wspólnie każdy dzień rozpocząć mszą świętą, 

a następnie każdy szedł do swojej grupy, aby zo-

baczyć jakie niespodzianki i atrakcje przygotowa-

ła ich pani opiekunka. Dzieci zostały podzielone 

na dziesięć grup. Każda z nich miała swoją nazwę 

– „Tygryski”, „Słoneczka”, „Smerfy”, itp. Opiekę 

nad dziećmi sprawowały studentki kierunków 

pedagogicznych. W tym miejscu należy podzię-

kować wszystkim wolontariuszkom, które chciały 

swój wakacyjny czas poświęcić na opiekę nad 

dziećmi. Słowa podziękowania kierujemy do pań: 

Katarzyny Sykuły, Agnieszki Graboś, Agnieszki 

Sobaszek, Violetty Pawlak, Katarzyny Dulbas, 

Elżbiety Sobaszek, Marii Kowalik, Magdaleny 

Rugały, Joanny Kuli, Justyny Orszulskiej oraz 

do animatora muzycznego, który rozśpiewywał 

wszystkie grupy – p. Łukasza Sobaszka.

Codziennie po mszy odbywały się prace w gru-

pach. O godzinie 12.30 dzieci szły na obiad do 

Liceum Ogólnokształcącego, następnie konty-

nuowano realizację przygotowanych zajęć, które 

kończyły się wspólną modlitwą pod kościołem 

i podwieczorkiem. Zajęcia były prowadzone przy 

kościele, plebanii i w plenerze. Codziennie czeka-

ła na dzieci nowa niespodzianka. Nasi milusińscy 

brali udział w zawodach sportowych, chodzili na 

hale i basen w LO, uczyli się piosenek i tańców, 

malowali kredą po asfalcie, wykonywali prace 

plastyczne np. wakacyjne ramki na zdjęcia, goś-

cili w magicznym świecie bajek i na „motorach 

odwiedzili Hollywood”. Dzieci rozmawiały także 

o przyjaźni, tolerancji, marzeniach... 

13 lipca odbyła się 1-dniowa wycieczka do Ser-

nik k/Lubartowa. Uczestnicy „Wakacji z Bogiem” 

zwiedzili mini ZOO, mieli do dyspozycji plac 

zabaw, każda grupa pływała tratwą po stawie, a na 

zakończenie wszyscy pokrzepili się kiełbaskami 

z grilla. Dzieci wróciły z wycieczki z mnóstwem 

wrażeń i pięknych piór (strusich i nie tylko). 

Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. 

Dwa tygodnie beztroskiej zabawy minęły prędko. 

Nadszedł 15 lipca – ostatni dzień wypoczynku 

– czas rozstania i pożegnania. Po wspólnej mszy 

wszystkie grupy przeszły pod scenę znajdującą 

się pod LO. Tam były przygotowane dla dzieci 

liczne konkursy, które przeplatano prezentacja-

mi poszczególnych grup oraz występami scholi 

„Michałki” z Wysokiego, która przybyła by swym 

śpiewem, tańcem i wspólnymi zabawami uprzy-

jemnić ten ostatni dzień spędzany wspólnie. Po 

obiedzie i podziękowaniach wszyscy rozstali się, 

zabierając ze sobą liczne wspomnienia. Mam 

nadzieję, że uczestnicy „Wakacji z Bogiem” nie 

zapomną o nich tak szybko, bo podczas 2 tygodni 

nazbierali tyle wspomnień, że wystarczą im one 

na cały rok szkolny, a przecież „nic nie przemija, 

jeśli zostają wspomnienia”. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

w jakikolwiek sposób przyczynili się do organi-

zacji „Wakacji z Bogiem”: sponsorom – Urzę-

dowi Miasta i Gminy w Bychawie na ręce Pana 

Burmistrza, OSM Bychawa na ręce Pana Preze-

sa J. Jankowskiego, p. Saganom, p. Skrzypkom, 

p. Dawidczykom, p. Kowalskim, p. Michalskim; 

p. Dyrektorowi Henrykowi Dudziakowi za udo-

stępnienie hali, basenu i stołówki szkolnej, paniom 

pracującym na kuchni, ratownikom, p. Dyrektor 

Małgorzacie Tudrujek za wypożyczenie sprzętu 

do zabawy, a także wszystkim wolontariuszom 

oraz scholi „Michałki” z opiekunem ks. Grzego-

rzem Różyło.

e.s.

Czerwiec to miesiąc, który co ro-

ku rozpoczyna letni sezon wzmożonej 

pracy dla naszej Młodzieżowej Orkie-

stry Dętej. Tym razem także nie mo-

gło być inaczej. W dniach 7-15 tego 

właśnie miesiąca, na specjalne zapro-

szenie w ramach współpracy między 

województwem lubelskim, a obłastią 

odeską, wzięła ona udział w międzyna-

rodowym festiwalu СЕРГЕЕВСКИЕ  
ЗОРИ. Wzięły w nim udział różne-

go rodzaju formacje muzyczne gra-

jące, śpiewające, tańczące, stepujące, 

w sumie ok. 64 kolektiwiów. Swoje 

wrażenia z owej podróży barwnie opo-

wiedział pan Henryk Dudziak:  

„Podróż była niezwykle trudna z ra-

cji tej, że odległość 1200 km była nie 

do pokonania w ciągu jednego dnia, 

stąd też konieczny był postój na nocleg 

w miejscowości Winnica (ok. 600 tys. 

mieszkańców). Hotel, w którym zano-

cowaliśmy był odrażający. Z zewnątrz 

ładnie wyglądał, natomiast w środku 

tynki poobdrapywane, brudno, brak 

ciepłej wody – przeżytek dawnej epoki, 

który u nas w zasadzie jest już niespo-

tykany. Na drugi dzień szybko wyje-

chaliśmy w drogę, żeby jak najszybciej 

dojechać do miejscowości Siergiejew-

ko, tamtejszego kurortu. 

Jeśli chodzi o przeżycia to myślę, że 

młodzież mogłaby dużo powiedzieć. 

Od siebie pragnę dodać, że przekra-

czając granicę kraju odsłaniają się nie-

samowite przestrzenie. Drogi są bardzo 

różne, ich jakość porównywalna jest do 

naszych, polskich, a niektóre są jeszcze 

gorsze. Natomiast widać jeszcze tą 

biedę, nie wszystko zagospodarowa-

ne, pola leżące ugorem i olbrzymie, 

olbrzymie odległości do pokonania, to 

robi takie specyficzne wrażenie. 

Do Siergiejewka udało się nam 

dojechać na drugi dzień wieczorem. 

Wcześniej jednak dało się zauważyć, 

że na każdym większym skrzyżowaniu 

jest posterunek policji, no i trafiliśmy 

na taki właśnie jeden posterunek, po-

licjanci nie chcieli puścić nas samych, 

żebyśmy nie błądzili, prowadził nas 

cały czas radiowóz, najpierw jeden, 

potem drugi na zmianę, aż do miej-

scowości Siergiejewko, bo rzeczywiście 

było trudno tam trafić. Zostaliśmy 

zakwaterowani w dużym hotelu, gdzie 

warunki były już względne. Obawy 

budziło  jedynie wyżywienie, bo to 

inna kuchnia, inne jedzenie no i nie 

każdemu to smakowało, zaczęły się 

problemy żołądkowe, ale był z nami 

niezastąpiony lekarz, pan Waldemar 

Kostrzewa, który na bieżąco wszyst-

kie dolegliwości likwidował, z tym, że 

tych przypadków było dość dużo, bo 

wszystkie leki jakie zabrał skończyły 

się, musiał więc dokupić w tamtejszej 

aptece.

Muszę podkreślić też jeszcze jed-

ną bardzo ważną rzecz: niesamowitą 

życzliwość, serdeczność tamtych ludzi, 

takie ciepłe przyjęcie, tak jakbyśmy 

rzeczywiście byli jedną wielką rodziną. 

W rodzinie bywa różnie, tutaj akurat 

przez ten okres wszystko pięknie za-

grało.

Na początku jak tylko wjechaliśmy 

na terytorium Ukrainy na moją komór-

kę zadzwonił konsul Rzeczpospolitej 

pan Andrzej Sobczak, który cały czas 

czuwał nad nami, nad naszym bezpie-

czeństwem, nad wszystkimi sprawami 

organizacyjnymi, żeby wszystko do-

brze wyszło, żeby nikomu nic się broń 

Boże nie stało.

W czwartek rozpoczęły się uroczy-

stości związane z festiwalem, a więc 

nasza orkiestra jako jedyna formacja 

tak wielka, całą paradę przez mia-

sto poprowadziła na plac, gdzie stała 

scena i odbywały się główne uroczy-

stości. Orkiestra zrobiła niesamowite 

wrażenie na tamtejszych zespołach, 

jak też na organizatorach i wszystkich 

widzach, którzy licznie przybyli na ten 

festiwal.

Natomiast w piątek rano był prze-

gląd konkursowy, na którym orkiestra 

wykonała 5 utworów. Takim sympa-

tycznym zaskoczeniem dla mnie był 

fakt, że odwrócił się do mnie przewod-

niczący jury i pokazał mi kciuk skiero-

wany do góry, że wszystko jest bardzo 

dobrze, pięknie. Występowaliśmy jako 

pierwsi, gdyż młodzież bardzo chciała 

być nad Morzem Czarnym, a to było 

niedaleko. Już wcześniej skosztowali 

kąpieli słonecznych i morskich, więc 

szybko chcieli wrócić na plażę.

W niedzielę konsul zorganizował 

nam pobyt w Odessie,  mszę w kate-

drze polskiej, gdzie było dużo Polaków 

i księża polscy, w katedrze, która jesz-

cze niedawno była salą gimnastyczną, 

gdzie wisiały obręcze koszy, stały słup-

ki do siatkówki. Teraz przywrócono 

jej świetność i nadal trwają tam prace. 

Było bardzo dużo ludzi, którzy byli za-

chwyceni koncertem naszej orkiestry, 

ponieważ zaraz po mszy przeszliśmy 

na schody alei miasta, gdzie daliśmy 

godzinny występ. Wszyscy, podziwia-

jąc grę orkiestry na bardzo wysokim 

poziomie, byli przekonani, że to jakaś 

szkoła muzyczna. Byli bardzo zasko-

czeni, kiedy sprostowaliśmy, że nie.

Całą niedzielę spędzili z nami pra-

cownicy konsulatu: konsul generalny, 

konsul II z małżonką (pochodzący 

z zamojskiego), więc było bardzo po 

polsku, sympatycznie. Mam nadzieję, 

że nasza orkiestra godnie zaprezento-

wała Lubelszczyznę.

Wieczorem po powrocie z Odessy 

wprawdzie zmęczeni, ale rozpoczęli-

śmy zakończenie festiwalu. Otrzyma-

liśmy dyplom laureata i bardzo ładny 

puchar z delfinami, trochę inny niż 

nasze, wszak to inny kraj, inne oby-

czaje. Pieniążków żadnych oczywiście 

nie otrzymaliśmy, bo sami są biedni  

i nie mają, ale za to mają dużo serca 

dla gości.

Poniedziałek był dniem zwiedza-

nia. Odwiedziliśmy ukraińską szkołę 

w Odessie, gdzie młodzież uczy się 

języka polskiego jako języka obcego. 

Byliśmy zaskoczeni jak pięknie z nami 

rozmawiali. Oni bardzo chcą nas od-

wiedzić i padł pomysł konsula i mój, 

żeby w przyszłym roku nasza szkoła 

podjęła trud zorganizowania kolonii 

międzynarodowych z udziałem dzieci 

i młodzieży przynajmniej z czterech 

państw, a konkretnie ze Stanów, Nie-

miec, Ukrainy i Polski. Oprócz tego 

zaprosiłem na październik, na obchody 

związane ze świętem Edukacji Naro-

dowej, jak też dziesięciolecia orkiestry, 

zespół studentów z konserwatorium 

w Odessie.”

Sprawą niepodlegającą dyskusji 

był fakt, że piękne Ukrainki zamąciły 

w głowie niejednego z naszych chłop-

ców, a gorące słońce i plaża działały jak 

magnez na dziewczęta. Mimo trudne-

go początku, powrót odbył się bez żad-

nych nieprzyjemnych niespodzianek. 

Wszyscy wrócili pięknie opaleni, zdro-

wi i szczęśliwi, a w pamięci została im 

tylko „piękna przygoda muzyczna, któ-

ra zakończyła się pełnym sukcesem”.

Monika Kot

A NAM Z BOGIEM JEST WESOŁO

СЕРГЕЕВСКИЕ  ЗОРИ, 
czyli HENRYCZKI  na festiwalu w Oddesie

Dzieci chętnie rozmawiały 
z ks. Grzegorzem Różyło podczas 
pożegnalnej Mszy św.

Zasłużony odpoczynek na plaży Morza Czarnego.

Przed budynkiem merostwa w Odessie z przedstawicielami konsulatu

Parada na ulicach Siergiejewka
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Niedawno w Bychawskim Centrum 

Kultury miało miejsce wydarzenie, 

które można nazwać zwykłym i zwy-

czajnym dla tej instytucji, mianowicie 

otwarcie wystawy, jakich wiele w BCK. 

Było ono jednak o tyle niezwyczaj-

ne, że otwierało niezwykłą wystawę. 

Przekonał się o tym każdy, kto do 28 

lipca zdążył odwiedzić ekspozycję prac 

w sali oświatowej BCK. Ktoś powie, 

prace piękne, ale dlaczego od razu 

niezwykłe....? Ano, choćby dlatego, że 

wykonane zostały przez osoby, któ-

rych większość, ze sztuką i twórczością 

artystyczną na co dzień ma niewiele 

wspólnego. Ale zacznijmy od począt-

ku.

Inicjatywa wypłynęła od Funda-

cji „Między Nami” w Krężnicy Jarej, 

która w dniach 20-21 maja b.r. zor-

ganizowała „Warsztaty artystyczne 

Plener 2005”. Propagatorką pomysłu 

była Kierownik Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Krężnicy Jarej, p. Marze-

na Bochenek. Do udziału zaproszo-

no uzdolnioną artystycznie młodzież 

z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Bystrzycy, Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Bychawie, Domu Po-

mocy Społecznej im. Matki Teresy 

z Kalkuty w Lublinie oraz młodzież 

z Warsztatu Terapii Zajęciowej Fun-

dacji „Między Nami” w Krężnicy Ja-

rej. Prowadzili je: Janusz Padziński 

(DPS im. Matki Teresy), Tomasz Ca-

ban i Anna Wybierzyńska (Fundacja 

„Między Nami”), Szczepan Kasiura 

(Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Strzyżewice).

Projekt, w swym założeniu, miał 

służyć integracji środowisk pracują-

cych z artystami niepełnosprawnymi, 

promocji ich twórczości, podejmowa-

niu działań zmierzających w kierun-

ku ich pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i kulturalnym środowiska 

lokalnego.

Celem pleneru plastycznego było 

odnalezienie i obserwacja ciekawych 

zakątków krajobrazu lubelskiego 

– okolic Krężnicy Jarej, Piotrowic, 

Strzyżewic i zwrócenie uwagi na cha-

rakterystyczne cechy tego pejzażu. 

W efekcie powstały różnorodne prace 

plastyczne.

Plener ceramiczny był dla niektó-

rych jego uczestników pierwszą okazją 

do kontaktu z gliną. Tak było w przy-

padku dwóch naszych reprezentantów 

z bychawskiego ŚDS: Tomka Ciostka 

i Andrzeja Łukomskiego, którzy ja-

ko jedyni wzięli udział w warsztatach, 

i poradzili sobie naprawdę nieźle. Dla 

innych był możliwością doskonalenia 

posiadanych już umiejętności. Podczas 

dwóch dni powstały bardzo różnorod-

ne formy: misy, wazy, dzwonki, figurki 

czy obrazki z motywami roślinnymi. 

Każde dzieło jest jedyne w swoim ro-

dzaju, niepowtarzalne i oddaje w pełni 

klimat, jaki wytworzył się podczas 

wspólnej pracy.

Wszystkie te poplenerowe dzieła 

można było oglądać od 12 lipca, kie-

dy to podczas otwarcia, w obecności 

licznie zgromadzonych, pp. Danuta 

Adamek i Marzena Bochenek oraz 

p. Mariusz Nawłatyna uroczyście 

przecięli wstęgę i zaprosili gości, m.in. 

Burmistrza A. Sobaszka, Dyrektora SP 

ZOZ – P. Wojtasia, Prezes BTR - M. 

Dębowczyk i wszystkich przybyłych 

do zwiedzania i podziwiania. A temu 

ostatniemu nie było końca.

Czy ktoś z Państwa, kto oczywiście 

widział prace, o których mowa, mógłby 

kiedykolwiek przypuszczać, że pośród 

ludzi tak bardzo zwyczajnych, można 

znaleźć tylu niezwykłych artystów...?

Ilona Fijołek Mituła
fot. Eliza Pielacha

Choć nie lubimy marchewki 
z groszkiem, wszyscy 
pójdziemy na FESTYN 
z „GROSZKIEM”

Na placu największego bychawskiego 

marketu 9 lipca o godz. 10.00 zapano-

wała wrzawa i zewsząd dało się słyszeć 

gwarne dziecięce śmiechy. Wzorem 

ubiegłego roku „GROSZEK” urządził 

dzieciakom nie lada „fraszkę-igraszkę”, 

czyli imprezę promocyjną, którą po-

prowadziła dobrze bychawianom zna-

na i przez dzieciaki lubiana Monika 

Głazik, która wspólny język potrafi od-

naleźć nie tylko z dziećmi, ale i z clow-

nem Luisem, Gepardem Cheesterem, 

czy wielkimi Policjantami, co, niektó-

rym z nas przychodzi ze szczególną 

trudnością. Co prawda funkcjonariusze 

należeli raczej do gatunku pluszowych 

z rodziny Panda Wielka, ale zawsze 

to Policja, a z tą, to już raczej nie 

przelewki. Oprócz przesympatycznych 

olbrzymów – pluszaków, czas umilały 

dzieciom rówieśnicy tańczący i śpie-

wający na scenie. Szczególną atrakcją 

dla dzieciaków okazał się pokaz tresu-

ry psa policyjnego, a naprawdę moc-

nych wrażeń dostarczyli Maluchom 

bychawscy strażacy, którzy specjalnymi 

nożycami pocięli innego „Malucha”, 

Już dawno przebrzmiały echa majo-

wej imprezy VI Ogólnopolskiego Fe-

stynu „W KRAINIE PIEROGÓW”, 

ale ciągle  żywo o niej dyskutujemy 

i wspominamy. Wciąż wiele osób pyta 

mnie o szczegóły, często też słyszę 

rozmowy na temat Festynu, z których 

zawsze wyciągam wnioski na przy-

szłość. Cieszy mnie to, bo oznacza,  

że było to duże wydarzenie i obfitość 

wrażeń sprawia, że jeszcze dzisiaj jest 

o czym wspominać. 

Jak co roku pojawia się także wiele 

niedomówień, przeinaczeń lub zwy-

kłych zniekształceń rzeczywistości,  

które wynikają nie ze złych inten-

cji, tylko z braku informacji. Zawsze 

w takich sytuacjach staram się, ja i moi 

pracownicy, wyjaśniać i informować  

o wszystkim co dotyczy Festynu. Czę-

sto po przekazaniu „garści” informacji  

o skali imprezy widzę u rozmówcy za-

skoczenie, a czasami niedowierzanie.

Uczestnicy Festynu mają się dobrze 

bawić, spędzić mile czas, a nie rozglą-

dać się czy wszystko jest dobrze zorga-

nizowane, czy artyści mają zapewnione 

warunki, czy przepisy ustawy o im-

prezach masowych są  spełnione, czy 

komuś raptem nie zabraknie prądu, 

czy jest zapewnione bezpieczeństwo, 

opieka medyczna, czy są napoje dla ze-

społów, poczęstunek dla artystów itp. 

Za to jest odpowiedzialne Bychawskie 

Centrum Kultury i dlatego dokładamy 

wiele wysiłku i starań aby co roku 

Festyn „W KRAINIE PIEROGÓW” 

udał się jak najlepiej, podobał się i po-

zostawił po sobie niezatarte wrażenia.

Czy tak było i w tym roku? Wydaje 

się, że tak, bo to wynika z docierają-

cych do nas informacji, ale pojawi-

ły się też wypowiedzi kłamliwe, nie 

zawierające krzty prawdy i połączone 

z pomówieniami. Dziwi mnie, że oso-

by wygłaszające takie opinie nie za-

dały sobie trudu uzyskania informacji 

u źródła czyli w BCK, aby sprawdzić 

swoje rewelacje. Nikomu jeszcze ni-

gdy nie odmówiłem informacji i każda 

osoba otrzymała odpowiedź na swoje 

zapytania, o ile to nie naruszało praw 

osób trzecich (np. wysokości wynagro-

dzenia dla artystów). Ale widocznie 

niektórym osobom wygodniej posłu-

giwać się nieprawdą i tworzyć fikcje, 

wszak w naszym codziennym świecie 

wszędzie ich dookoła tak wiele. 

Oczywiście nie jestem w stanie 

w gazecie przekazać wszystkich infor-

macji, ale postaram się  przynajmniej te 

najważniejsze. 

Pierwsze przygotowania do Festynu 

rozpoczynają się na przełomie roku, 

wtedy analizujemy ceny zespołów, ich 

dostępność, atrakcyjność, próbujemy 

negocjować cenę. Umowy podpisujemy 

z reguły w lutym, wtedy też na podsta-

wie wymagań artystów zabezpiecza-

my technikę sceniczną (nagłośnienie, 

oświetlenie, agregaty). Następnie roz-

poczynamy trudną wędrówkę w po-

szukiwaniu sponsorów. Nieprzekona-

nych trzeba przekonać, niezdecydowa-

nych zachęcić, a chętnym podziękować 

i zaprosić do udziału. Tak naprawdę to 

oznacza wiele rozmów, dyskusji, spot-

kań, telefonów. Oczywiście w trakcie 

trzeba zmierzyć się z ustawą o impre-

zach masowych, przygotować pokaź-

ną teczkę instrukcji, map,  i otrzymać 

zezwolenia od Policji, Straży Pożarnej, 

Sanepidu z Lublina, ubezpieczyć im-

prezę na pokaźną kwotę wynikającą 

z ustawy. 

Festyn jest finansowany ze środ-

ków pozyskanych spoza budżetu BCK 

i Gminy Bychawa. Na ten cel Gmina 

nie przekazuje żadnych pieniążków, co 

można łatwo sprawdzić śledząc obrady 

Rady Miejskiej w Bychawie. Z czego 

finansujemy? Z czterech źródeł:

- sprzedaż biletów

-  wpłaty od sponsorów na konto 

BCK

- opłaty za stoiska handlowe

-  sprzedaż piwa przez Kawiarnię 

Artystyczną „Złota Lira” – BCK

Razem przychody brutto w tym ro-

ku wyniosły 132670,00 zł, w  tym VAT 

należny 16853,41 zł ( od roku  2004 

bilety obciążone stawką  7%, nato-

miast pozostałe przychody  od dawna 

stawką 22 % ), a zatem netto to kwota 

115816,59 zł, w tym ponad 35000 zł 

środków pozyskanych od sponsorów. 

Pragnę także wyjaśnić, iż sprzedano 

7782 szt. biletów. (Wprawdzie niektó-

re osoby uczestniczące w Festynie mia-

ły bilety z wyższą numeracją, ale wyni-

kało to z faktu wykorzystania biletów 

z roku 2004 – bilety przygotowane by-

ły na zabezpieczonym papierze, który 

jest drogi, ponieważ zostało ich z roku 

ubiegłego ponad 10000, powołana zo-

stała komisja które je przedatowała, 

policzyła i przygotowała na ten rok.)

Zanim przedstawię podzielone na 

grupy wydatki związane z Festynem   

chciałbym przekazać jeszcze trochę 

informacji.

W trakcie imprezy pracowało trzy 

agregaty prądotwórcze wytwarzając 

ponad 280 kV prądu na godzinę na fa-

zę,  imprezę ochrania zgodnie z ustawą 

107 ochroniarzy ( a kontrola na wejściu 

jest obowiązkowa), przygotowując całą 

infrastrukturę  przywozimy, rozstawia-

my, a po imprezie składamy  ponad 30 t 

różnego rodzaju sprzętu. Obsługujemy 

zaplecze kuchenne (wyżywienie ze-

społów, obsługa techniczna, ochrona, 

wsparcie Policji, Straży, Pogotowia, 

osób pracujących przy Festynie – po-

nad 1000 osób). Rozmieszczamy  pla-

katy na terenie czterech powiatów, to 

kilkaset przejechanych kilometrów. 

To wszystko kosztuje i to bardzo du-

żo – całość imprezy to kwota netto 

118729,34 zł. W tym: same zespoły 

zaproszone jako „gwiazdy” – 52300 zł, 

zaplecze techniczne (agregaty, dźwięk, 

oświetlenie itp.) 20828 zł, kabiny sa-

nitarne, ochrona, hotel dla zespołów, 

plakaty, to kwota ponad 14500 zł, po-

kaz ogni sztucznych 4600 zł, a jeszcze, 

wspomniane wyżej wyżywienie zespo-

łów i obsługi, wynagrodzenia osób za-

trudnionych dodatkowo, zwroty kosz-

tów przejazdu, puchary, artykuły biu-

rowe etc. Można by wymieniać jeszcze 

bardzo dużo pozycji, ale myślę że tych 

kilka liczb daje obraz przedsięwzięcia. 

Jeżeli się doda jeszcze, że w większości 

dokonuje się to wszytko jednego dnia 

to zgranie wszystkiego i zapanowanie 

nad całością wymaga dużo siły, energii, 

cierpliwości, zaangażowania, odporno-

ści i chyba entuzjazmu.

Na uwagę zasługują jeszcze dwie 

kwestie: zarabiania na imprezie i bi-

letów. Po pierwsze funkcjonują pewne 

mity, co do zarobionej kwoty przez 

BCK na imprezie. Wskazałem pań-

stwu przychody i koszty, wielkich pie-

niędzy tu nie ma. Dlaczego? Przygoto-

wywany przez BCK program jest bar-

dzo atrakcyjny, z najwyższą starannoś-

cią dbamy o zabezpieczenie imprezy, 

a przygotowywane zaplecze i logistyka 

jest na najwyższym poziomie. Może-

my zarobić rezygnując z czegoś lub 

ograniczając jakąś część imprezy. Ale 

to już wtedy nie będzie to, na czym 

nam zależało. 

Jeśli zaś chodzi o bilety! Wiele, wiele 

osób ma pretensje do nas za  wpro-

wadzenie biletów. Gdzie indziej na 

imprezy można wejść bezpłatnie. Tak 

można, ale wtedy ktoś musi zapłacić 

koszty imprezy np. budżet gminy. To 

jest nasz wybór, mieszkańców Gminy 

Bychawa. Dla BCK byłby to prostszy 

sposób i mniej stresujący, ale jak na 

razie nikt się nie wyrywa z finanso-

waniem imprezy za ponad 130000 zł. 

Co zatem zostaje? Bilet za kwotę, tak 

naprawdę symboliczną, gdyż dzieci, od 

0 do końca szkoły podstawowej, wcho-

dzą bezpłatnie, a pozostali płacą 7 zł. 

Koncert gwiazdy w hali w Lublinie 

to koszt ok. 30 zł. W Bychawie w tym 

roku mieliśmy trzy gwiazdy, zatem ła-

two policzyć koszt uczestnictwa to ok. 

90 zł plus dojazd do Lublina. Wiem, 

że dla niektórych kwota 7 zł może być 

nie do zaakceptowania – pozostaje mi 

tylko zaprosić te wszystkie osoby do 

uczestnictwa w pozostałych imprezach 

organizowanych w ciągu roku przez 

BCK, które są bezpłatne. 

I na koniec jeszcze jedna dygresja. 

Kiedyś zatrzymał mnie na ulicy star-

szy pan, i mówi tak: „Czy nie lepiej 

tych pieniędzy, co wy na te pierogi 

wydajecie dać na coś innego?” - od-

powiedziałem, pewnie można by było, 

gdyby taka możliwość istniała. Sponsor 

przekazuje pieniądze, ponieważ chce 

promować swoją firmę, ktoś płaci za 

stoisko handlowe w nadziei na za-

robek, ktoś wreszcie przychodzi na 

imprezę i płaci za bilet, by radośnie 

spędzić czas, posłuchać muzyki, zoba-

czyć znane osoby, czy swoje pociechy 

na scenie. Niestety nie da się tego 

pogodzić. Pieniądze pozyskiwane na 

imprezę tam są wydawane.

Wszystkich zainteresowanych lub 

mających  pytania zapraszam do kon-

taktu telefonicznego (BCK-5660124) 

lub pocztą mailową bychawskieck@wp.

pl. z zastrzeżeniem ujawnienia w roz-

mowie czy zapytaniu swoich danych 

osobowych – np. imienia i nazwiska. 

Bo tak nakazuje kultura i przyzwoi-

tość.

Z podziękowaniami dla Boga za 

pogodę i wszystkim wspierającym 

Bychawskie Centrum Kultury, oraz 

uczestnikom tegorocznego VI Ogól-

nopolskiego Festynu „W KRAINIE 

PIEROGÓW” 

Mariusz Nawłatyna – dyrektor BCK. 

 PIEROGI – jeszcze raz
(kulisy finansowe VI Ogólnopolskiego Festynu w „Krainie Pierogów”)

„ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI”

dokończenie na str.4

Clown Luis chętnie fotografował się z laureatami konkursów

Tuż przed uroczystym przecięciem wstęgi
Pamiątkowego wpisu do Kroniki ŚDS w Bychawie dokonała 
p. Marzena Bochenek
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GŁOS NA TAK... 

W centrum miasta 
coraz ładniej

W Bychawie mieszkam od dawna. Zmiany, które 
zachodzą w tym mieście bardzo mnie cieszą. Niejedno-
krotnie pisano już o tym, bo i nie da się nie zauważyć, że 
odkąd stanowisko burmistrza objął p. A. Sobaszek, wszę-
dzie widać rękę dobrego gospodarza. Proszę popatrzeć na 
nowe przystanki, zadbany park, ukwiecone miasto. Pan 
Burmistrz sprawił, że ono ożyło. Zadbał także o rozwój 
oświaty i kultury. Robi wszystko, by ludzie tu mieszkający 
znaleźli pracę i swoje miejsce w życiu. 

Są jednak jeszcze inni gospodarze, o których warto 
mówić, a którzy odpowiadają za ład i porządek na, co 
prawda, mniejszym terenie, ale wchodzącym w skład 
miasta i tworzącym jego wizerunek. Mam tu na myśli 
osiedle mieszkaniowe przy ul. Piłsudskiego oraz Spół-
dzielnię Mieszkaniową, której jestem członkiem od wielu 
lat. Postanowiłam wypowiedzieć się na ten temat na 
łamach GZB, ponieważ oburzył mnie autor artykułu (?) 
piszący w internecie treści, z którymi całkowicie się nie 
zgadzam. Z moich obserwacji wynika, że odkąd prezesem 
SM została p. Zofia Kulik, po prostu chce się tu mieszkać. 
Dla dzieci został wybudowany kolorowy, piękny plac 
zabaw, usuwany jest azbest, remontowane i docieplane 
są bloki. Osiedle staje się miłe dla oka i przyjazne dla 
środowiska. Będzie jeszcze piękniej, jeśli my wszyscy 
będziemy o nie dbać i nie dopuścimy do jego dewastacji. 
Oby nie powtarzały się sytuacje, podobne do tych sprzed 
niedawna, kiedy to po remoncie kotłowni już po kilku 
dniach pojawiły się na jej ścianach „bohomazy” i napisy, 
lub jak wtedy, gdy po otwarciu placu zabaw o godz. 
1.00 w nocy budziły nas krzyki 11-letnich i starszych 
wyrostków. 

Ktoś na zebraniu spółdzielni mówił, że porządku na 
jej terenie winna pilnować policja. A ja się pytam, gdzie 
są rodzice dzieci szkół podstawowych, które późną porą 
nocną demolują ławki, łamią krzewy, niszczą domofony?

Pracownicy spółdzielni nie mogą pilnować przez całą 
dobę każdego zakątka osiedla. Są to ludzie, wbrew opinii 
autora internetowego artykułu, o dużej kulturze oso-
bistej, którzy wykonują czasami bardzo trudną i ciężką 

pracę. Zawsze można na nich liczyć. Przekonałam się 
o tym wiele razy. Wykonują sumiennie i odpowiedzialnie 
powierzone im obowiązki.

Myślę, że nie trzeba pisać o wszystkich zmianach 
zachodzących na terenie spółdzielni, wystarczy przejść się 
uliczkami osiedla i zobaczyć jak jest naprawdę.

Członkowie spółdzielni (z którymi rozmawiałam) 
wyrażają się z uznaniem zarówno o pracownikach ad-
ministracji, jak i obsłudze, czyli o tzw. pracownikach 
fizycznych.

Jeśli chodzi o płacenie czynszu, to jest to bezdyskusyj-
ny obowiązek wszystkich członków. Remonty wymagają 
nakładów finansowych, a dla najbiedniejszych są dodatki 
mieszkaniowe z Urzędu Miejskiego. Dostarczenie oleju 
opałowego, instalacja telewizji kablowej wymaga sy-
stematycznych płatności ze strony mieszkańców. Tylko 
wtedy spółdzielnia może dobrze funkcjonować.

Na zebraniach członków wspólnie podejmowane są 
decyzje odnośnie prac prowadzonych na terenie osiedla. 
Tu nic nie dzieje się bez naszej zgody, sami wyraziliśmy ją 
składając podpisy pod projektem modernizacji kolejnych 
budynków.  Oczywiście, chciałoby się jeszcze wiele zrobić, 
ale to właśnie fundusz remontowy ogranicza dalsze 
działania Zarządu SM w Bychawie. Jestem przekonana, 
że w miarę jego dalszego gromadzenia będą przeprowa-
dzane kolejne inwestycje.

Proszę tylko przypomnieć sobie dawne osiedle ze 
złamanym kominem, pękającymi kaloryferami... Czy 
chcemy powrotu do tamtych czasów? Ja wyrażam pełną 
aprobatę dla pracy p. Prezes i Zarządu SM w Bychawie!

Grażyna Raganowicz

GŁOS NA NIE...
Taniec na kościach

Jak wygląda człowiek szczęśliwy?

Na to podstawowe pytanie już starożytni starali się 
odpowiedzieć. Powstał nawet zespół ekspertów zwa-
nych filozofami. Ci udzielili odpowiedzi bez liku, nieste-
ty sprzecznych wzajemnie, a często i wewnętrznie! No 
i przeważnie mało skutecznych.

Efekt pozytywny poszukiwań stanowi możliwość wy-
brania sobie jakiegoś modelu szczęścia, mniejsza o możli-
wości realizacji. Mnie najbardziej podoba się taki oto:

„ Człek szczęśliwy nosi wygodne buty, ma zdrowy sen 
i krótką pamięć. „

Jednak dowolne środki masowego przekazu skwapli-
wie pospieszają uzupełnić tę siermiężną koncepcję. Osob-
nik szczęśliwy musi nabywać i konsumować! Wszystko, 
czego dusza, pardon, co reklama poleci - guma O, Toyota 
Y, etc. Pełnię szczęścia zapewnia oczywiście towar marko-
wy, kto nie kupi, ten kiep. Pokochaj nasze nowe ceny!

Święto kupstwa zwanego modnie marketingiem mia-
ła szczęście (sic!) obchodzić Bychawa (09. VII. AD 2005). 
Były lody i dmuchane zamki dla małych, a ogródek piwny 
dla dużych, kolorowe baloniki, konkursy z nagrodami, 
przejażdżki pojazdem konnym (dawniej zwanym furą). 
Pośród tego raju przejawiały się hoże hurysy w żółtych 
uniformach, rolę chórów anielskich pełnił z oddaniem 
pan D.J. Resztę zna, kto był, widział i nabywał, a kto nie 
- jak wyżej.

A działo się to wszystko na zapleczu marketu G po-
wszechnie zwanego wciąż Domem Towarowym, który to 
(Market G) w odróżnieniu od zwykłych sklepów zapewnia 
konsumentowi - itd.

Cóż może mącić pełnię komercyjnego szczęścia? Ano 
historia. Niewtajemniczonym wyjaśniam, że to taka pa-
mięć zbiorowa i powszednia, podnoszona niekiedy do 
rangi nauki, a niekiedy implikująca kłopotliwe nakazy 
moralne. Na szczęście zjawisko ogranicza się do stosun-
kowo nielicznej grupy durniów.

Rzecz w tym, że na zapleczu Świątyni Businessu stał 
sobie niegdyś kościół. Tak, ten sam, o którym wzmiankują 
dokumenty z 1325 roku, ten, który wymienia Jan Długosz 
w „Liber beneficiorum”.

Ten sam kościół parafialny p. w. św. Piotra i Pawła 
apostołów, który potwierdzał istnienie i rangę wsi By-
chawa należącej do rycerskiego rodu Dołęgów. A parafii 
w archidiakonacie lubelskim wchodzącym w skład diece-
zji krakowskiej było wonczas ( XIII/XIV w.) niespełna 30.

Drewniana świątynia, niszczejąca, naprawiana, od-
budowywana, była przez kilka stuleci ośrodkiem życia 
społecznego i duchowego pokoleń Bychawian. W drugiej 
połowie XVI w zajęta przez protestantów, potem opusz-
czona, ostatecznej zagładzie uległa przypuszczalnie pod-
czas wojen kozackich.

Nie jest celem tego artykułu szersze omówienie dzie-
jów lokalnego kościoła - zainteresowanych odsyłam do 
opracowań (Szczygieł, Sygowski, Bereza i inni) lub do 
tekstów źródłowych. Ich zasób zresztą jest dosyć ograni-
czony, gdyż starsze księgi miejskie uległy zniszczeniu.

No cóż, stare dzieje, a tu panie życie wzywa. 
Szkopuł w tym, że w obrębie dawnego kościoła 

zgodnie z obyczajem znajdował się cmentarz. Podczas 
budowy Domu Towarowego wykopano wiele ludzkich 
szczątków. Co z nimi stało się brak bliższych danych, być 
może wylądowały na jakimś śmietnisku, albo wzorem 
żydowskich nagrobków w zalewie.

Wychodzi na to, że tańce hulanki, swawole odprawia-
my na szczątkach naszych protoplastów. Były i są jeszcze 
na świecie kultury, które zmarłych czczą na wesoło, vide 
„Iliada” czy tradycje Halloween.

Naszej kulturze takie obyczaje są chyba raczej obce. 
Świadomość sakralnego charakteru tego miejsca wśród 
dawnej społeczności Bychawian była zawsze. Kościół 
upamiętniała kapliczka i krąg, a raczej owal obsadzany 
dorodnymi jesionami. Doceniano zatem jego znaczenie.

Będąc z poprzednimi władzami miasta w niejakiej 
komitywie (płynącej z wspólnoty zapatrywań) napo-
mykałem o konieczności ochrony i wyeksponowania 
skromnej, lecz niebagatelnej przeszłości miasta, w tym 
właśnie miejscu.

Widziałbym tu jakiś skromny skwerek, a na nim tablicę 
upamiętniającą ważne wydarzenia i osobistości, może ja-
kieś dzieło sztuki, nie od rzeczy byłaby mapa eksponująca 
walory krajobrazu, albo makieta miasta. Władze potaki-
wały, realizację odkładając na czas dobrobytu. Lokalna 
inteligencja też była teoretycznie „za”, choć pewna pani 
orzekła - „To jak pan będzie”. Nie wiem, co miałbym „być” 
-jeśli chodzi o rządzenie, to nie mam podstaw ni chęci.

Ekipa zmieniła się, plac sprzedano, jesiony wycięto, 
postawiono estetyczne blaszane garaże, ogródki piwne, 
zbudowano parking. Brakuje tylko toalety, bo wszak 
piwo... Burmistrz miasta zagadnięty o estetykę otoczenia 
Urzędu odparł, że nie obchodzi go, co kto robi na swej 
posesji.

Tak więc mleko wylało się.
W wielu krajach zamożnych i cywilizowanych wiele 

miast chciałoby mieć jakąś przeszłość godną zapamięta-
nia. Myśmy swoje biblijne starszeństwo zamienili na mis-
kę soczewicy genetycznie modyfikowanej i omaszczonej 
kiepską margaryną. Za to dzięki promocyjnym imprezom 
możemy być szczęśliwi. No z pewnymi wyjątkami.

Tego dnia mimo fundamentalnego faktu posiadania 
gotówki nie mogłem kupić wygodnych butów. Reper-
tuar muzyczny nie pozwolił na poobiednią drzemkę. 
Z pamięcią jakby z wiekiem nieco lepiej.

Zaraz, co to ja chciałem?...

Marek Kuna

FORUM CZYTELNIKÓW _______

Już w roku ubiegłym podczas I edycji 

konkursu mieliśmy okazję przekonać się 

o istnieniu wielu posesji czy balkonów, któ-

rych właściciele szczególnie cenią sobie 

estetykę i piękny wygląd oraz ład i porządek 

w tzw. przydomowym obejściu. Staraliśmy 

się wyróżnić te najpiękniejsze, choć wy-

bór okazał się być niezwykle trudnym za-

daniem. Między innymi z tego powodu 

zapadła decyzja o kontynuacji inicjatywy 

z poprzedniego roku i ogłoszeniu II edycji 

konkursu. Podobnie jak w roku ubiegłym 

Burmistrz i Rada Miejska liczy na szero-

ki udział mieszkańców, ich zaangażowanie 

w upiększanie własnych siedlisk, wypra-

cowanie zachowań ekologicznych, a przez 

to bezpośredni wpływ na poprawę wyglą-

du miasta i wsi. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich chętnych do wzięcia udziału. 

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego 

numeru GZB podajemy dziś Państwu

KRYTERIA OCENY:

Kategoria 1 - Posesja
1.  Powiązania wyglądu obiektów z trady-

cją i kulturą regionu.

2.  Stan techniczny i estetyka budynków 

(elewacja, dachy).

3.  Ogólny ład i porządek całego obejścia, 

w tym:

• estetyka ogrodzenia,

• estetyka od strony drogi i sąsiadów,

• mała architektura,

• inne niekonwencjonalne rozwiązania.

4.  Nasadzenia ozdobne w obrębie zagro-

dy (ogródek przed domem, kwietnik, 

zieleń, trawnik, drzewa, krzewy, kącik 

wypoczynkowy).

5.  Właściwe gromadzenie ścieków by-

towych (posiadanie zbiornika bez od-

pływowego lub przyłącza do miejskiej 

kanalizacji sanitarnej.

6.  Prawidłowe i estetyczne gromadzenie 

odpadów stałych (posiadanie kubła).

7. Selektywne gromadzenie odpadów.

8. Uregulowana „opłata śmieciowa”.

Maksymalna ocena - 40 punktów.

Kategoria 2 - Zagroda wiejska
1.  Powiązania wyglądu obiektów z trady-

cją i kulturą regionu.

2.  Stan techniczny i estetyka budynków 

(elewacja, dachy).

3.  Ogólny ład i porządek całego obejścia, 

w tym:

•estetyka ogrodzenia,

•estetyka od strony drogi i sąsiadów,

• mała architektura

•inne niekonwencjonalne rozwiązania.

4.  Nasadzenia ozdobne w obrębie zagro-

dy (ogródek przed domem, kwietnik, 

zieleń- trawnik, drzewa, krzewy, kącik 

wypoczynkowy itp.).

5.  Właściwe gromadzenie ścieków by-

towych (posiadanie zbiornika bezod-

pływowego lub oczyszczalni przydo-

mowej).

6.   Prawidłowe i estetyczne gromadzenie 

odpadów stałych (posiadanie kubła).

7.  Selektywne gromadzenie odpadów.

8. Uregulowana „opłata śmieciowa”

9.  Zgodność i kompozycja rozdziału za-

budowy mieszkalnej od gospodarczej, 

łącznie z systemem komunikacji.

10.  Stan i wyposażenie budynków i urzą-

dzeń służących do produkcji rolnej:

•  czystość budynków i urządzeń tech-

nicznych,

•  wyposażenie budynków inwentarskich 

w urządzenia takie jak: wentylacja, 

oświetlenie,

•  wyposażenie gospodarstwa w zbiorniki 

do sporządzania kiszonek,

•  wyposażenie gospodarstwa w zbiorniki 

do składania obornika, gromadzenia 

gnojowicy,

•  wyposażenie gospodarstwa w zbiorniki 

do kompostowania odpadów,

• wydzielenie miejsc na maszyny,

•  wydzielenie miejsc na wybiegi dla dro-

biu, okólniki, itp.

Maksymalna ocena - 80 pkt.

Kategoria 3 - Aranżacja balkonu
1. Ukwiecenie balkonu,

2. Inne niekonwencjonalne rozwiązania.

Maksymalna ocena – 20.

red.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz  Bychawy 

ogłasza drugi przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, 
położonej w Bychawie przy ul. 

Marii Konopnickiej 4, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka Nr 

937 o powierzchni 0,0795 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki 
przetargu:

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lub-
linie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą KW Nr 197587. Działka Nr 937 zabudowana 
jest murowanym piętrowym budynkiem użytkowym 
o powierzchni użytkowej 344,00 m2, w tym podpi-
wniczenie 128,10 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
60 000,00 zł /słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy/.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 600,00 zł 
/słownie złotych: sześćset /. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu. 

2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestr-
zennego miasta Bychawy wyżej opisana nieruchomość 
znajduje się w terenach zabudowy jednorodzinnej                  
i usług – symbol planu 172 MNj,U.

3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu 
nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowy-
mi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 
Nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości w ustawowym terminie. 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie gotówką wadium w wysokości 6 000,00 zł 
/słownie złotych: sześć tysięcy / na konto Urzędu 
Miejskiego w Bychawie Nr 70 1240 2441 1111 0000
 3215 4399 Bank PEKAO S.A. I Oddział w Bychawie 
w terminie do dnia  28 lipca 2005 r. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

5. Przetarg odbędzie się dnia 8 sierpnia  2005 
r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego 
w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 7a 
(I piętro). 

Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony 
przetarg jedynie z ważnych powodów, informując 
o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego 
ogłoszenia.

6. Dodatkowych informacji o nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu udzielają pracown-
icy Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 
pokój Nr 9 lub pod numerem telefonu 5660004 wewn. 
21, gdzie można również zapoznać się z regulaminem 
przetargu. 

czyli starego, dobrze wszystkim zna-

nego Fiata 126p, po to, aby uzmysło-

wić wszystkim, jak wygląda ratowanie 

życia ofiarom wypadków drogowych, 

którzy utknęli w zgniecionym aucie. 

Pewnie wielu gapiów dotychczas nie 

zdawało sobie nawet sprawy, jak wiele 

w takich przypadkach zależy właśnie 

od szybkiej i sprawnie zorganizowanej 

interwencji Straży Pożarnej.

Główny sponsor i organizator im-

prezy przygotował również atrakcje 

związane z konkursami i oczywiście 

nagrodami. Drobne prezenty otrzy-

mały wszystkie dzieci, a ponieważ Św. 

Mikołaj pracuje tylko w zimie i za nic 

nie dał się zaprosić na upalną, letnią 

imprezę, jego przywilej przypadł tym 

razem przyjaznemu „Mieciowi”, nie 

wiem czy równie świętemu...? Zmaga-

nia konkursowe m.in. w przeciąganiu 

liny, czy projektowaniu odzieży let-

niej przyciągnęły wielu chętnych. Nie 

wszyscy oczywiście mogli wygrać, ale 

za chęć i wolę walki dostawali drobne 

nagrody pocieszenia. Za to na wygra-

nych czekało wiele atrakcyjnych gadże-

tów i innych nagród takich jak: kubki, 

koszulki, płyty CD, czy zabawki.

Najlepszymi projektantkami mody 

na sezon letni okazały się: M. Buda 

– I miejsce i A. Szopa – II miejsce. 

Gratulujemy!

Tuż przed godz. 15.00 plac zapełnił 

się nieco starszymi uczestnikami kon-

kursu, którzy sumiennie zaopatrują się 

w „GROSZKU” i przy okazji nie wy-

rzucają paragonów do kosza na śmie-

ci. Tym razem na najlepszego klienta 

z odrobiną szczęścia w kieszeni czekał 

m.in. telewizor, rower itp. atrakcyjne 

nagrody.

Niestety, wszystko, co dobre i miłe 

szybko się kończy, i tak też było w tym 

przypadku. Nie wiem, komu było bar-

dziej przykro. Dzieciom z powodu za-

kończenia, czy organizatorom, patrzą-

cym na smutne miny rozbawionych 

dotychczas urwisów. No cóż, pozostało 

nam wszystkim poczekać do następ-

nych wakacji, a tymczasem jedzcie 

marchewkę z groszkiem, bo to zdrowo 

i zbierajcie siły na następny rok.

Na zakończenie jeszcze jedno sło-

wo, które należy mówić jak najczęś-

ciej (pamiętajcie Dzieci!). Kieruję je 

do Ludzi z Młodzieżowej Inicjatywy 

Kulturalnej za pomoc w organizacji 

imprezy, p. Moniki Głazik za super 

prowadzenie zabawy oraz p. Mariusza 

Nawłatyny za nagłośnienie imprezy, to 

słowo to: DZIĘKUJĘ!!!

WRÓBEL

dokończenie ze str.3

Szanowni Mieszkańcy Serdecznie zapraszamy do udziału w
II Edycji Konkursu „Piękne Miasto i Gmina”

organizowanego pod patronatem Burmistrza Bychawy.

Choć nie lubimy marchewki z groszkiem, wszyscy pójdziemy na FESTYN z „GROSZKIEM”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Burmistrz  Bychawy 

ogłasza trzeci przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż części 

nieruchomości zabudowanej, 
położonej w Bychawie przy ul. 

Partyzantów 52 a, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka Nr 

1039 o powierzchni 0,1540 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetar-
gu:

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lublinie X 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
KW Nr 147234. 

Działka Nr 1039 zabudowana murowanym par-
terowym budynkiem masarni o powierzchni użytkowej 
389,92 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć  
tysięcy)

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 450,00 
zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt). 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu. 

2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Bychawy wyżej opisana nieruchomość znajduje 
się w terenach zabudowy mieszkaniowej o podwyższonej 
intensywności i usług – symbol planu 176MN,U.

3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu 
nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi 
i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 
Nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości w ustawowym terminie. 

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie gotówką wadium w wysokości 4 500,00 zł 
(słownie złotych: cztery tysiące pięćset) na konto 
Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 70 1240 2441 1111 
0000 3215 4399 Bank PEKAO S.A. I Oddział w Bychawie 
w terminie do dnia  28 lipca 2005 r.  

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawar-
cia umowy w wyznaczonym terminie.

5. Przetarg odbędzie się dnia 8 sierpnia 2005 r. 
o godz. 1130 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie 
ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 7a (I piętro). 

Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony 
przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym 
niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

6. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 9 lub pod numer-
em telefonu 5660004 wewn. 21, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu. 

 Zabawa na placu.

 Występ Dziecięcego Zespołu Tańca z Rechty

Sympatyczny 
„GROSZEK”
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nr 7 (170) 2005 5GŁOS ZIEMI BYCHAWSKIEJ

Z sesji
Podczas obrad XXXIV sesji w dniu 07 lipca 2005 r. Rada 

Miejska w Bychawie podjęła uchwały w sprawach:
a) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie,

b) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie,

c) wniosku o sprostowanie błędów w ogłoszonym tekście 
uchwały,

d) zmian budżetu gminy na rok 2005,
Ponadto radni wysłuchali informacji na temat:
- Aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
- organizacji dowożenia dzieci do szkół w roku 2004/2005
- komunikacji społecznej i wydawania GZB.
 Przewodniczący Komisji przedstawili sprawozdania z prac 

stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze.

Urząd Miejski w Bychawie informuje, że z dniem 1. lip-
ca 2005 roku weszła w życie uchwała określająca:

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
NA TERENIE GMINY BYCHAWA

Postanowienia ogólne
§ 1.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Bychawa , zwane dalej Zasadami, określają:

1.Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 
na terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku 
publicznego, dotyczące:

1)  prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2)  wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu 

i innych zanieczyszczeń,
3)  mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myj-

niami i warsztatami naprawczymi.
2. Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach pub-
licznych, wymagania doty czące ich rozmieszczenia oraz utrzy-
mania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym.

3. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunal-
nych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego.

4. Wymagania w stosunku do właścicieli nierucho mości 
w zakresie usuwania nieczystości ciekłych.

5. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 
i gospodarskie, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na teren-
ach wyłączonych z produkcji rolnej.

7. Wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowi dera-
tyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2.
Zasady obowiązują:
− Mieszkańców Gminy Bychawa.
− Właścicieli nieruchomości.
−  Właścicieli punktów handlowych, obiektów sportowych, 

itp.,
− Kierowników budów na terenie budowy.
−  Przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji 

publicznej (przystanki).
− Zarządców dróg.
− Zarządców ogródków działkowych.
− Organizatorów imprez o charakterze publicznym.

§ 3
Ilekroć w zasadach jest mowa o:
1. Właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć 

także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. Odpadach komunalnych (frakcja mokra) - należy przez to 
rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych (np. 
resztki spożywcze, brudne odpady z papieru i tworzyw sztuc-
znych, uszkodzone naczynia, zużyte tekstylia i inne wymieniane 
w grupie 20 katalogu odpadów wg rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia  27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów Dz. U. Nr 112, poz. 1206) a także odpady nie zawierające 
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które z względu na swój charakter i skład są podobne 
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

3. Odpadach komunalnych (frakcja sucha) – należy przez 
to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych 
(np. papier tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
szklane i inne wymieniane w grupie 20 katalogu odpadów wg 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112, poz. 1206) nadające 
się do powtórnego wykorzystania materiałowego lub energetyc-
znego, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzące od in nych wytwórców odpadów, które ze względu 
na swój charakter i skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych.

4. Odpadach komunalnych (odpady niebezpiecz ne) - należy 
przez to rozumieć odpady powsta jące w gospodarstwach 
domowych (np. lampy fluorescencyjne, detergenty, środki och-
rony ro ślin, leki, baterie i akumulatory, zużyte urządze nia elek-
tryczne zawierające niebezpieczne składniki i inne wymieniane 
w grupie 20 katalogu odpadów oznaczone gwiazdką wg rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów  Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

5. Odpadach komunalnych wielkogabarytowych  należy przez 
to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, 
ze względu na swoje rozmiary i masę, w typowych pojemnikach 
na odpady (np. stare meble, wózki dziecię ce, sprzęt gospodarstwa 
domowego, deski, ma terace itp.).

6. Odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady 
powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych 
wskutek ich pielęgnacji i uprawiania oraz odpady pochodzenia 
roślin nego z targowisk, cmentarzy itp.

7. Nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki 
(tj. wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze) gromadzone 
przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

8. Zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć 
instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości 
ciekłych w miejscu ich powstawania .

9. Właścicielach zwierząt domowych - rozumie się przez to 

także ich posiadaczy.
10. Zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć 

zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, 
takie jak: konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futer-
kowa i pszczoły.

11. Chowie zwierząt gospodarskich - należy przez to rozumieć 
sposób ich utrzymania i użytkowania bez względu na formę 
posiadania zwierząt gospodarskich.

12. Zwierzętach domowych - należy przez to rozu mieć 
zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego 
domu lub innym odpo wiednim pomieszczeniu, utrzymywane 
przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

13. Pojemniku na odpady komunalne (frakcja mo kra) - należy 
przez to rozumieć urządzenie do gromadzenia odpadów komu-
nalnych wyposażone w pokrywę; dopuszcza się również stoso-
wanie szczelnych worków z tworzywa pod warunkiem zabezpiec-
zenia ich przed wywiewaniem odpadów i wydostawaniem się 
substancji odoroczynnych, 

14. Pojemniki na odpady komunalne (frakcja sucha) - należy 
przez to rozumieć specjalistyczne pojemniki oraz szczel ne kolo-
rowe worki z tworzywa, o których mowa w „Programie selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych na lata 2002 – 2006” 
(Uchwała  Nr LV/396/02 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 
23 maja 2002 r.) dopuszcza się także stosowanie ażu rowych 
urządzeń do gromadzenia frakcji suchej odpadów.

15. Koszu na odpady komunalne - należy przez to rozumieć 
urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych ustawione 
w pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji 
publicznej, w par kach, oraz w innych miejscach użyteczności 
publicznej.

16. Zakładzie utylizacji odpadów komunalnych -  należy 
przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadze-
niu odzysku lub uniesz kodliwiania odpadów komunalnych 
w szczególności: sortownie, kompostownie, zakłady prze-
twarzania odpadów wielkogabarytowych, bu dowlanych, surow-
ców wtórnych jak również składowiska.

17. Punktach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje 
i urządzenia zlokalizowane przy kolek torach sieci kanalizacyjnej 
lub przy oczyszczal niach ścieków służące do przyjmowania nieczy-
stości ciekłych dowożonych pojazdami aseniza cyjnymi z miejsc 
ich gromadzenia.

18. Jednostce wywozowej - należy przez to rozu mieć 
przedsiębiorcę posiadającego  zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieru chomości lub w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości cie kłych udzielone 
przez Burmistrza Bychawy.

19. Chodniku - należy przez to rozumieć wydzieloną część 
drogi publicznej służącą dla ruchu piesze go, położoną wzdłuż 
nieruchomości.

§ 4
Zasady nie naruszają innych przepisów prawa w zakresie 

dotyczącym utrzymania czystości i porząd ku, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(D. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D. U. Nr 62, 

poz. 628 z późn. zm.).
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na 

terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku pub-
licznego.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
§ 5

1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę 
odpadów komunalnych powstałych  na terenie nieruchomości.

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych po winna być 
prowadzona z podziałem, na frakcję mokrą odpadów i frakcję 
suchą odpadów.

3. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wska zane 
w § 2, prowadzą  selekcję odpadów komunalnych, powstają-
cych na terenie nieruchomości, w pojemnikach lub workach 
odpowiednio oznakowanych stosownie do rodza ju frakcji, 
a nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych 
należy  przekazywać do wywozu jednostkom wywozowym. 
Z obowiązku zwolnieni są właściciele niezabudowanych działek 
do czasu rozpoczęcia budowy .

4. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wyka zne w § 2, 
zobowiązani są do zawarcia umowy z jednostką wywozową w za-
kresie odbioru odpa dów komunalnych i nieczystości ciekłych.

5. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wska zane w § 2, 
zobowiązani są do udzielenia infor macji związanych z usuwaniem 
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych upoważnionym 
pracownikom Bychawskiego Przedsiędsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o. o. w Bychawie  i  przedstawienia do wglądu aktual-
nej umowy z jednostką wywozową na wykonanie usługi wraz 
z rachunkami za ostatnie 6 miesięcy.

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń

§ 6
1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

poprzez podjęcie działań usuwających śliskość chodnika, zami-
atanie, zbieranie, zmywanie itp. z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, z dróg publicznych, z przystanków komunika-
cyjnych przez podmioty do tego zobowiązane, na podstawie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinno 
nastąpić niezwłocznie po ich zaśnieżeniu, oblodzeniu lub zaniec-
zyszczeniu.

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy gromadzić 
na skraju chodnika od  strony jezdni z zachowaniem możliwości 
odpływu  wody do kanalizacji w sposób nie zagrażający istniejącej 
zieleni.

3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte 
z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych, należy 
gromadzić przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku 
komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymywania się 
pojazdów, wysiadania i wsiadania pasażerów.

4. Usunięcie uprzątniętego błota, śniegu, lodu i innych zaniec-
zyszczeni z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z dróg 
publicznych przystanków komunikacyjnych przez podmioty do 
tego zobowiązane, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, powinno nastąpić niezwłocznie z miejsc 
zagrażających bezpieczeństwu ruchu pojazdów i pieszych.

5. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane w § 
2, zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu 
z dachów i gzymsów  budynków niezwłocznie po ich pojawieniu 
się.

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
1) zapewnienia systematycznego sprzątania terenu 

nieruchomości, a w szczególności oczyszczania z zanieczyszczeń 
dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów i otoczenia, 
systematycznego koszenia trawników i dzikiej roślinności oraz 
pielęgnacji drzew i krzewów.

2) usuwania wraków pojazdów mechanicznych.
7. Zakazuje się parkowania pojazdów samochodowych na 

terenie nieruchomości ogó1nie dostępnych w miejscach  ku temu 
nie wyznaczonych.

§ 7
Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane w § 

2, mają obowiązek  sprzątania  chodnika przylegającego do tej 
nieruchomości codziennie do godziny 8-ej rano.

§ 8
1. Mycia pojazdów mechanicznych można dokony wać jedynie 

w miejscach do tego przystosowanych.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych powinny być prz-

eprowadzane w specjalistycznych warsztatach. Właściciel może 
dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją 
pojazdu me chanicznego w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności 
te nie mają negatywnego oddziaływa nia na środowisko.

§ 9
1. Obowiązek utrzymania czystości na terenach nie-

zabudowanych działek ciąży na ich właścicielach.
2. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń, wiat 

przystankowych  i innych obiektów a także umieszczania na nich 
plakatów, reklam, ogłoszeń oraz malowa nia haseł i rysunków bez 
uzyskania zgody właści ciela obiektu 

3 .Zabrania się umieszczania na drzewach: plaka tów, 
ogłoszeń, reklam, sznurów od bielizny i innych przedmiotów.

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania od padów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach pub-
licznych, wymagania dotyczące ich rozmieszczenia oraz utrzy-
mania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym.

§ 10
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) wyposażenia nieruchomości w zamykane po jemniki, kon-

tenery lub worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do zbiera-
nia frakcji mokrej odpadów komunalnych z nieruchomości, 

2) wydzielenia części nieruchomości o utwardzo nym podłożu 
z przeznaczeniem na umieszczanie pojemników lub kontenerów 
przeznaczo nych do selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych, a w przypadku używania worków z tworzywa sztucznego 
zapewnienia miejsca ich składowania,

3) oczyszczania i dezynfekowania urządzeń służą cych do 
gromadzenia odpadów jak i miejsca ustawienia pojemnikówlub 
worków.

§ 11
1. Pojemniki na odpady komunalne lub worki z tworzywa 

sztucznego na odpady komunalne należy ustawić w miejscach  
łatwo dostępnych zarówno dla ich uzytkowników jak i pra-
cowników jednostki wy wozowej, w sposób nie powodujący nad-
miernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości 
lub osób trzecich.

2. Pojemniki powinny być ustawione w obrębie nieruchomości 
z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 
690).

Miejsce ustawienia pojemników lub worków z tworzywa 
sztucznego na odpady komunalne właściciel nieruchomości jest 
obowiązany utrzymywać w  czystości.       

3.  Koszty przygotowania  i utrzymania miejsca usta wienia 
pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

4.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustawienia na 
drogach publicznych i przystankach   komunikacji zbiorowej koszy 
na odpady komunalne.

§ 12
1. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wska zane w § 

2 są zobowiązani zapewnić pracownikom jednostki wywozowej 
dostęp do pojemni ków lub worków w czasie ustalonym w umow-
ie o odbiór od padów, w sposób umożliwiający opróżnienie 
po jemników lub zabranie worków bez narażenia na szkodę ludzi, 
budynków, pojazdów, chodników, ulic i dróg.

2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także do stępu do 
urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach, workach i ko-
szach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorą cego popiołu 
i żużla, gruzu budowlanego, szla mów, substancji toksycznych, 
żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospo-
darczej.

4. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkol wiek 
odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych).

5. Zakazy określone w ust. 3-4 stosuje się odpowiednio 
do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, 
przystankach komunikacyj nych oraz innych terenach użytku 
publicznego.

6. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach pub-
licznych należy stosować wykonane z materiałów niepalnych 
kosze uliczne.

7. Kosze uliczne powinny być rozstawione w sposób 
i w ilościach zapewniających utrzymanie czystości w miejscach 
publicznych.

8. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charak terze pub-
licznym, zobowiązany jest do:

1)  wyposażenia miejsca, w którym się ono od bywa 
w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz zapewnie-
nia odpowiedniej liczby toalet,

2) oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio 
po zakończeniu imprezy, jednak nie później niż w ciągu 6 godzin,

3) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli wy stępuje taka 
potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 13
1. Odpady komunalne  należy gro madzić w pojemnikach, kon-

tenerach lub workach z tworzywa sztucznego ogólnodostępnych  
w sprzedaży detalicznej  zapewniającej  odbiór tych odpadów.

§ 14
Częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych 

z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku pub-
licznego.

1. Odpady z terenu nieruchomości należy usuwać nie rzadziej 
niż jeden raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku zabudowy wielolokalowej i placó wek hand-
lowo - usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza 
się obowiązek usuwania odpadów z częstotliwością  ,co najmnej  

2 razy w tygodniu.
3. W przypadku nieruchomości, na których organi zowane 

są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego 
usuwania odpadów po zakończeniu imprezy.

4. Odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych odby-
wa się wg harmonogramu ustalonego przez jednostkę wywozową 
obsługującą daną nieruchomość. Częstotliwość wywozu tych 
odpa dów ustala się co najmniej dwa razy do roku. Wywóz 
zgodnie z harmonogramem odbywa się bez dodatkowej opłaty 
ponoszonej przez właści ciela nieruchomości. Stanowi to część 
składową umowy na odbiór odpadów komunalnych po między 
właścicielem nieruchomości lub innymi podmiotami wskazanymi 
w § 2 a jednostką wy wozową.

5. Zgłoszenie przez właścicieli nieruchomości lub inne 
podmioty wskazane w § 2, do jednostki wywozowej dodat-
kowego zapotrzebowania na wy wóz tych odpadów winno być 
zrealizowane w terminie uzgodnionym z jednostką wywozową 
,a koszty za taką usługę ponosi w całości zleceniodawca.

Wymagania w stosunku do właścicieli nieruchomo ści w za-
kresie usuwania nieczystości ciekłych

§ 15
1. Właściciel nieruchomości zabudowanej, podłączonej do 

miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest do posia-
dania warunków wpro wadzania ścieków do urządzeń kanali-
zacyjnych.

2. Właściciel nieruchomości zabudowanej, usytu owanej na 
terenach nieuzbrojonych w sieci kanalizacji sanitarnej winien 
wyposażyć nieruchomość w lokalną oczyszczalnię ścieków lub 
szczelne zbiorniki bezodpływowe, przeznaczone do gro madzenia 
nieczystości płynnych. Wymagania techniczne oraz warunki 
budowy i eksploatacji tych urządzeń określają odrębne przepisy 
budow lane i sanitarne.

3. Właściciel nieruchomości zabudowanej, wyposażonej 
w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości 
płynnych zobowiązany jest na swój koszt do niezwłocznego 
przyłączenia obiektów budowlanych do sieci kanali zacji sani-
tarnej :

1) do sieci już istniejących w tym rejonie (w od ległości nie 
większej niż 30 m od granicy dział ki) w terminie nie dłuższym niż 
w ciągu roku od dnia wejścia w życie niniejszych zasad,

2) do sieci w trakcie realizacji 30m od granicy działki - 
w ter minie nie dłuższym niż 6 miesięcy od jej wybudowania 
i przekazania do eksploatacji,

3) powyższe wymogi nie dotyczą obiektów na te renach 
przeznaczonych w miejskich planach zagospodarowania przestr-
zennego pod inne funkcje, 

4) warunki techniczne wykonania i odbioru przy łączenia, 
o którym mowa w ust. 1 wymagają uzgodnienia z jednostką 
eksploatujacą sieć kanalizacji sanitarnej.

4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania 
w odpowiednim stanie technicz nym i sanitarnym zbiorników 
bezodpływo wych do gromadzenia nieczystości płynnych.

5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnie-
nia systematycznego usuwania nieczystości płynnych z urządzeń 
służących do ich gromadzenia, oraz niedopuszczanie do ich 
przepełnienia i wylewania się ścieków na po wierzchnię terenu.

6. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 5 właściciel 
nieruchomości zapewnia poprzez zawarcie umowy z wybranym 
przez siebie podmiotem posiadającym aktualne zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie usu wania nieczystości 
płynnych.

7. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udo-
kumentowania korzystania z usług wykonywanych przez pod-
miot określony w ust. 6,

8. W przypadku nieruchomości wyposażonej w lokalną 
oczyszczalnię, ścieków komunalnych, właściciel tej nieruchomości 
zobowiązany jest do posiadania pozwolenia wodno-prawnego 
na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powier-
zchniowych lub do ziemi (dotyczy to odprowadzenia ścieków, 
w ilości przekra czającej wielkość 5m3/dobę), wyników badań 
oczyszczonych ścieków oraz dokumentów za wywóz osadów 
z oczyszczalni i innych pozo stałości technologicznych.

§ 16
Górne stawki opłat  ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości  za usługi , o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala Rada Miejska 
w Bychawie w drodze odrębnej uchwały.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gos-
podarskie, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 17
1. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny 

być utrzymywane tak aby: 
1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia 

ludzi i zwierząt,
2) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich,
3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczony do użytku pub-

licznego,
4) nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej 

przez wycie, szczekanie albo inne głośne zachowanie.  
2.  Psa w wieku powyżej trzech miesięcy należy poddać 

obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie, zaś wydane 
zaświadczenie szczepienia okazywać na żądanie uprawnionych 
osób.

3. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobod-
nie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, 
aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granicę oraz 
umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem 
”Uwaga ! Zły pies„  lub tabliczkę z rysunkiem psa.

4. W miejscach publicznych psa (lub inne zwierzę, które 
ze swej natury może być agresywne) prowadzić na smy-
czy i w kagańcu; zwolnienie ze smyczy jest dozwolone jedynie 
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i przy zapewnieniu 
kontroli nad jego zachowaniem.

5. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani 
do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez te 
zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, 
w szczególności: klatki schodowe,  chodniki, ulice, place, parki, 
poprzez zebranie zanieczyszczeń do woreczka papierowego lub 
foliowego i wrzucenia ich kosza na odpady.

6. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do:
1) miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci, a w szczególności 

do piaskownic i placów zabaw,
2) pomieszczeń użyteczności publicznej,
3) obiektów sportowych.
7. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować 

się do zakazów wprowadzania psów lub innych zwierząt do 

lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, 
wy danych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków 
lub terenów (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych 
korzystających z psów przewodników).

8. Dokarmianie ptaków i zwierząt może odbywać się 
w miejscach i w obiektach ku temu przeznaczonych i uzgodni-
onych z zarządcą nierucho mości. Obowiązuje całkowity zakaz 
dokarmiania ptaków i zwierząt poza miejscami ku temu prze-
znaczonymi.

9. Zwierzęta domowe poruszające się bez opieki będą trak-
towane jak bezpańskie i mogą być odławiane oraz wywożone do 
schroniska dla bezdomnych zwierząt, skąd mogą byt wykupio ne 
przez właściciela w okresie 14 dni od dnia odłowienia. Po tym 
terminie stają się własno ścią właściciela schroniska i podlegają 
sprzedaży na zasadach ogólnych.

§ 18
1.  Chów zwierząt gospodarskich powinien być usy tuowany 

i prowadzony:
1) w sposób nie pogarszający warunków zdro wotnych ludzi,
2) nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,
3) w sposób nie powodujący zanieczyszczania powietrza, 

gleby i wody.
2. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi oraz kró-

lików i szynszyli oraz teren ich chowu, z zastrzeżeniem ust.1 pkt. 1 
i 3, powinny być tak usytuowane, aby odległość w linii prostej od 
ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzenia 
wybiegu do granicy posesji położonej w najbliższym sąsiedztwie 
prowadzonego chowu, wynosiła co najmniej:

1) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jed norodzinnym 
wolnostojącym,

2) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzin-
nym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi,

3. Pnie pszczele powinny znajdować się w odle głości co najm-
niej 30 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkal-
nym lub in nym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi, 
położonym w najbliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 
30 m od dróg publicznych,

4. wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpow-
iednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się 
zwierząt na zewnątrz tych obiektów,

5. właściciele zwierząt gospodarskich mają obo wiązek usu-
wania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki 
pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach pub-
licznych,

6. pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, te ren ich 
chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny byt utrzymane 
w należytej czystości i porządku,

7. pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć 
dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed dostępem gry-
zoni oraz posia dać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siatki 
przeciw owadom. Pomieszczenia te po winny być co najmniej 
dwa razy w roku bielo ne oraz odszczurzane, a także odmuszane 
w okresie wiosny, lata i jesieni,

8. z pomieszczeń, w których przebywają zwierzę ta, gnojo-
wica powinna być odprowadzana za pomocą szczelnych urządzeń 
kanalizacyjnych do szczelnych i zamkniętych zbiorników. 
Gnojowica nie może zanieczyszczać wody lub gleby oraz nie może 
powodować zawilgocenia ścian budynków, ich fundamentów 
i murów,

9. obornik i inne nieczystości pochodzące z cho wu zwierząt, 
gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, muszą być 
składowane na płytach obornikowych, od dalonych co najmniej 
30 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkal-
nym lub in nym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi; 
odległość ta nie dotyczy miejsca za mieszkania hodowcy.

§ 19
Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
1. wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi,
2. w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, 

w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, 
balkony,

3. na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych 
przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków .

§ 20
Zasady nie mają zastosowania do chowu zwierząt gospo-

darskich:
1. utrzymywanych na terenach pracowniczych ogrodów 

działkowych,
2. przebywających w zakładach weterynaryjnych,
3. pozostających we władaniu  instytucji ,organów policji

§ 21
1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych 

przenoszonych na ludzi i zwierzęta  zobowiązuje się właścicieli 
nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji, co najmniej 2 
razy w ciągu roku.

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację  
miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich, 
jak: węzły ciepłownicze i przyłącza , korytarze inne  pomieszc-
zenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, 
pomieszczenia produkcyjne, magazyny.

3. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać preparatów 
(trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo 
Zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności 
dla środowiska naturalnego.

4. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku : I termin: 
marzec-kwiecień,  II termin :wrzesień-październik, w ilości 
i według instrukcji stosowania danego preparatu.

5. Szczegółowe terminy przeprowadzenia obowiązku  akcji 
deratyzacji obejmującej zasięgiem cały teren Gminy określi 
Burmistrz Bychawy  i poda je do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

Postanowienia końcowe
§ 22.

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Zasadach 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 
z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2. Do prowadzenia kontroli wypełniania obowiąz ków w za-
kresie usuwania  odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
przez właścicieli nieruchomości i inne podmioty wykazane w § 
2 upoważnione jest Bychawskie Przedsiębiorstwo  Komunalne 
Spółka z o.o. w Bychawie ul. M. Rataja  6, a  w pozostałym 
zakresie Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Bychawie.

Przygotowała Justyna Jendrzejczak

 NIEZWYCZAJNA SESJA
Podczas ostatnich obrad sesji miały również miejsce niecodzienne 

uroczyste wydarzenia. Pierwszym z nich było wręczenie nagrody 
Marszałka Województwa Lubelskiego p. Jackowi Majowi, którego 
dokonał w imieniu wojewody przedstawiciel Departamentu Kultury i 

Sztuki Urzędu Marszałkowskiego p. Mirosław Korbut oraz Radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego i Przewodniczący Komisji Kultury, Sztuki 
i Turystyki RM w Bychawie p. Henryk Dudziak. 

Oprócz tego podziękowania i listy gratulacyjne za cenny i owocny 
wkład w kształtowanie kulturalnej tożsamości naszej Małej Ojczyzny oraz 
za wieloletnią współpracę ze środowiskiem lokalnym we wspólnej trosce 
o jego piękną przeszłość i optymistyczną przyszłość na ręce p. Jacka Maja 
złożyli: Burmistrz Bychawy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, a także 
Dyrektor BCK Mariusz Nawłatyna, który przyznał, że ta instytucja zyskała 
bardzo wiele dzięki bezinteresownej działalności i zaangażowaniu 
p. Jacka Maja.

My również gratulujemy i życzymy Panu Jackowi wielu sukcesów 
w każdej dziedzinie życia, zaś sobie dalszej owocnej współpracy z Panem 
Jackiem. 

Innym wydarzeniem mającym miejsce podczas ostatnich obrad 
sesji, było złożenie gratulacji i podziękowań oraz wręczenie drobnych 
upominków dziewczętom Ochotniczkom Straży Pożarnej z Bychawki 
Drugiej, które popisywały się swoimi umiejętnościami, osiągając bardzo 

dobre wyniki podczas Gminnych, a następnie Powiatowych zawodów 
Ochotniczych Straży Pożarnych osiągając w ostatnich drugi czas.

Ostatnim, nie mniej uroczystym wydarzeniem podczas sesji było 
oficjalne pożegnanie zasłużonego sołtysa sołectwa Stara Wieś Trzecia 
Pana Zbigniewa Kudły, któremu podziękowanie za wieloletnią, owocną 
współpracę oraz trud i zaangażowanie w sprawy mieszkańców sołectwa, 
wręczyli Burmistrz Andrzej Sobaszek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bychawie Janusz Urban.

 Jednocześnie Panowie pogratulowali rozpoczętej kadencji i życzyli 
powodzenia i sukcesów w pełnieniu funkcji sołtysa nowo wybrane-
mu w dniu 22 czerwca b.r. na to stanowisko Panu Leszkowi Boksie. 
My również gratulujemy i życzymy powodzenia w reprezentowaniu 
interesów społeczności sołectwa, co, jak wiadomo, nie zawsze bywa 
sprawą łatwą. 

Redakcja
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AKTY URODZEŃ

Poleszak Ksawery Piotr Lubiaków
Pietrzak Karol Gałęzów
Adamczyk Karol Łopiennik
Rubaj Aleksandra Maria Podzamcze
Mierzwa Bartłomiej Pawłów
Skorek Sebastian Damian Jabłonna Druga
Dudziak Patryk Dębszczyzna
Rusinek Łukasz Bychawa
Lis Mateusz Damian Rybczewice Drugie
Jargiło Joanna Zdrapy
Krzymowska Natalia Piotrków Drugi
Zielińska Zuzanna Izabela Spławy

Z okazji urodzenia dziecka składam 
rodzicom serdeczne gratulacje.

AKTY MAŁŻEŃSTW

Rachwał Leszek i Dudka Jolanta Ewa
Sękuła Tomasz i Sprawka Edyta Monika
Orzeł Przemysław Włodzimierz i Duda Renata
Woźniak Rafał Jacek i Pawelec Eliza
Krawczyk Jerzy i Słowińska Anna Jadwiga

Bartnik Tomasz i Mendykowska Anna Maria
Marzec Mariusz i Kłos Barbara
Mazik Tomasz i Flis Urszula
Kołtun Krzysztof Andrzej i Skiba Monika Agata

Serdeczne życzenia na nowej drodze życia

AKTY ZGONÓW

Janik Tadeusz  Wola Gałęzowska, żył 77 lat
Siwek Edward  Urszulin, żył 70 lat
Kozioł Jan  Jabłonna I, żył 94 lata
Mróz Marianna Żabia Wola, żyła 86 lat
Kochaj Władysław Bystrzyca Stara, żył 78 lat
Grodzińska Anna Bychawa, żyła 56 lat
Gamla Regina  Gołąb, żyła 81 lat
Boguń Aleksander Stara Wieś Trzecia, żył 76 lat
Kosacki Zygmunt Bychawa, żył 85 lat
Wrona Genowefa Osmolice, żyła 81 lat
Duda Ryszard  Zdrapy, żył 56 lat
Marczak Stefania Dragany, żyła69 lat

Rodzinom zmarłych składam 

wyrazy głębokiego współczucia.

Kierownik Urzędu Stanu  Cywilnego 
Regina Skoczylas

 Urząd Stanu Cywilnego w Bychawie informuje, że w miesiącach 
czerwiec – lipiec 2005 roku zarejestrowano następujące:

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

KOLOROWYCH
CZARNO-BIAŁYCH

KOLOROWYCH
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

NAGROBKI GRANITOWE
(granit krajowy i importowany)

tanio poleca producent:
Zakład Kamieniarski

Strzyżewice Rechta
tel.(081)566 66 60

blaty
schody 
parapety Sprzedaż  na raty

Wydawca: GMINA BYCHAWA
Adres redakcji: 23-100 Bychawa, ul.Partyzantów 
1, pokój nr 25

tel. (0-81) 56-60-004 wew.24, . 
Redaktor naczelna: Ilona Fijołek-Mituła. e-mail: 
gzbg@wp.pl
Dyżury redakcji pełnione są codziennie 
od 800 do 1500

Współpraca fotograficzna: R.Rusinek.
Nakład: 1000 egz. 
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych 

oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania 
i adiustowania.
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.
Skład i druk: AWR MAGIC, Lublin, 
ul. Spadochroniarzy 7,tel. 081/441-13-91, 
e-mail: magic@magic.lublin.pl

INFORMACJA BURMISTRZA BYCHAWY
z dnia 25 lipca 2005 roku

Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełno-
mocników komitetów wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzan-
tów 1, w Punkcie Obsługi Interesanta oraz w pok. 18, I piętro w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 
– piątek 7:15 – 15:15.
Termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej upływa w dniu 26 sierpnia 2005 roku.
Termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej upływa w dniu 9 września 2005 roku.
Zgłoszenia dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba. Osoba dokonująca 
zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię uwierzytelnio-
ną przez pracownika Urzędu po okazaniu oryginału.
Urząd dysponuje odpowiednimi wzorami zgłoszeń oraz udziela niezbędnych wyjaśnień.

Burmistrz Bychawy
Andrzej Sobaszek

kowie komitetu udali się na wizy-

ty do zaprzyjaźnionych instytucji, 

natomiast Francuzi-turyści wraz 

z polskimi przyjaciółmi udali się 

na zwiedzanie Bychawy. Wtorek 

to od 1537 roku dzień targowy 

w Bychawie, nie mógł więc upły-

nąć bez stosownych zakupów na 

bychawskim jarmarku. Francuzki 

zachwyciły się naszymi butami, 

jako że takie ładne i takie tanie (!). 

Trzeba im wierzyć, wszak Francja 

jest królestwem mody i dobrego 

smaku... Dokonały więc zakupów 

już z samego rana, pozostawiając 

resztę czasu na poznawanie uro-

ków naszego miasteczka i okolic. 

A było co oglądać, bo najpierw 

udaliśmy się na ruiny naszego 

zamczyska, potem przeszliśmy nad 

zalewem i „Zieloną Doliną”. Tam 

zupełnie przypadkowo napotka-

liśmy tartak obwoźny, co spowo-

dowało zatrzymanie wycieczki 

na około 20 minut. W ciągu tych 

kilkunastu minut tartak i ludzie 

pracujący przy drewnie stali się 

sławni, zostali bowiem uwiecznie-

ni przez Francuzów na setkach 

zdjęć oraz dziesiątkach nagrań fil-

mowych. Potem powędrowaliśmy 

przez rezerwat roślinności stepo-

wej „Podzamcze”, gdzie Francuzi 

zupełnie niechcący chcieli pokosz-

tować owoców wisienki karłowatej, 

nie zdając sobie sprawy z tego, 

że mają do czynienia nie tylko 

z rośliną chronioną, ale i z naszą 

„bychawską osobliwością”. Było 

bardzo,  bardzo wesoło, ale jeszcze 

weselej nagle się zrobiło, gdy na 

miejscu czyli już w autokarze tuż 

po obejrzeniu zabytkowych na-

grobków na cmentarzu) okazało 

się, że po drodze gdzieś zgubiliśmy 

dwóch 80-letnich gości z Francji!!! 

Potem się okazało, że wcale nie 

zgubili się nam na cmentarzu, tyl-

ko jeszcze przy ruinach. Szukania 

było co nie miara, a znaleźli się do-

piero na przy zespole szkół. Swoją 

drogą zdrowy i krzepki to naród ci 

Francuzi! Ale to pewnie dlatego, 

że nie brakuje im dobrego humoru 

i mają na wszystko czas...

Rozstaliśmy się gośćmi z Francji 

na uroczystym pożegnaniu o go-

dzinie 12.00 na sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego, gdzie doszło 

do wręczenia prezentów i upomin-

ków wszystkim i przez wszystkich 

oraz składaniu podziękowań... 

Podziękowania się należą też 

wszystkim, którzy pomagali w or-

ganizacji pobytu Francuzów w By-

chawie, a w szczególności:

- Komitetowi Współpracy z La 

Chapelle sur Erdre (pani Joli Ry-

marz, panu Arturowi Płazie, pa-

ni Irenie Zarzyckiej, pani Joannie 

Podgórskiej, pani Joannie Gołąb);

- Rodzinom Państwa Batyrów, 

Adamków, Saganów, Mazurkiewi-

czów, Podgórskich;

- panu Henrykowi Dudziakowi;

- paniom, które dzieliły się 

z nami swoją znajomością języka 

francuskiego – p. Beacie Kukieł-

ce, p. Marcie Lipińskiej, p. Lidii 

Grudzie, p. Krystynie Sarzyńskiej, 

p. Magdzie Sagan, p. Teresie Mi-

gryt oraz p. Małgorzacie Kukiełce;

–  bychawskiej młodzieży – Mar-

cinowi Słowikowskiemu oraz Ma-

teuszowi Wróblewskiemu

Monika Głazik

Zaprzyjaźniliśmy się na dobre
dokończenie ze str.1

Wszystkim Lekarzom, Pielęgniarkom
oraz

Personelowi pomocniczemu 
SP ZOZ w Bychawie,

w szczególności Panom Doktorom:
Piotrowi Wojtasiowi,

Gerardowi Grossmannowi,
Waldemarowi Kostrzewie

oraz

wszystkim Przyjaciołom i Znajomym,

którzy służyli pomocą i wspierali nas

w czasie choroby

† śp. Anny Grodzińskiej †
serdeczne podziękowania składa

Rodzina Grodzińskich

Francuscy turyści w Rezerwacie Przyrody „PODZAMCZE” podziwiali 
osobliwości gatunkowe występujących na jego terenie roślin

Dla francuskich gości zabrzmiały ukraińskie bałałajki - występ Zespołu „ZABAWKA” z Ukrainy 
działającego pod patronatem Towarzystwa Polonijnego „POLONEZ” z Ługańska. Grupa 

wokalna (powyżej) oraz instrumentalna (poniżej)

gb_7-170.indd   6gb_7-170.indd   6 2005-07-27   17:33:322005-07-27   17:33:32


