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Ule œpi¹ pod grub¹ czap¹ 
œniegu. Ale wewn¹trz toczy siê 
codzienne, a czasem i odœwiêtne 
¿ycie pszczó³. Podpatrywaæ 
je mo¿na by³o 26 i 27 lutego 
br., bior¹c udzia³ w otwartych 
dniach szko³y organizowanych 
przez Zespó³ Szkó³ Rolniczych 
w Pszczelej Woli.

– Na pocz¹tku by³o jajko, zwykle m¹-
drzejsze od pszczo³y – w tajniki ¿ycia 
po¿ytecznych owadów wprowadza 
mnie Karolina, uczennica klasy ma-
turalnej Technikum Pszczelarskiego. 
– Gdy Po trzech dniach wylêga siê lar-
wa, zwana czerwiem, opiekunki zalewa-
j¹ gniazda mleczkiem pszczelim (nie ma 
to nic wspólnego z zalewaniem robaka). 
Podroœniête nieco larwy karmi¹ siê mie-
szanin¹ mleczka i miodu – rajskie ¿ycie. 
Doros³¹ postaæ owady uzyskuj¹ Po 17 
-25 dniach, najwczeœniej matki, potem 
trutnie, a na koñcu robotnice.
– A kiedy s¹ zdolne do lotów?
– Hola, hola! Lataæ i bzykaæ ka¿dy lubi, 
ale nie tak od razu! W ulu jak w woj-
sku, najpierw okres rekrucki: niañcze-
nie m³odszego rodzeñstwa, sprz¹tanie 
rejonów, s³u¿ba wartownicza. Pofruwaæ 

ogromn¹ vis comica, bawi³ publikê 
œwietnymi skeczami. Niestety, odszed³ 
ju¿ na emeryturê.
Mamy jeszcze dwa zespo³y muzycz-
ne: jeden gra muzykê rockow¹, drugi 
– m³odszy – jest bardziej ukierunkowa-
ny na „krainê ³agodnoœci”.
W pawilonie pszczelarskim zwraca 
uwagê b³yszcz¹ce urz¹dzenie kszta³tu 
i wielkoœci krêgu studziennego.
– Có¿ to?
– To jest – wyjaœnia p. Tomasz Kêdziora, 
nauczyciel przedmiotów pszczelarskich 
– wirówka , przez pszczelarzy zwana mio-
dark¹. Tu odwirowuje siê p³ynny miód 
znajdujacy  siê w plastrach. Do tej mio-
darki wchodzi na raz 40 ramek, czyli wy-

– W³aœciwie  co to jest du¿a pasieka 
i jak wygl¹da pszczelarstwo na za-
chodzie?
Naprawdê du¿e pasieki maj¹ po 2000 
rodzin i wiêcej. Pracuj¹ na du¿ych ob-
szarach metod¹ migracyjn¹ tzn. roz-
wozi siê je na po¿ytki, gdy¿ skupione 
w jednym miejscu nie mog³yby siê na-
wet wy¿ywiæ. Plantatorzy roœlin miodo-
dajnych zabiegaj¹ o obecnoœæ pszczó³, 
traktuj¹c j¹ jako us³ugê agrotechniczn¹ 
znacznie zwiêkszaj¹c¹ plony. Efektywny 
lot pszczo³y ma zasiêg ok. 1,5 km, przy 
d³u¿szej trasie zu¿ywa pozyskany nektar 
na produkcjê potrzebnej energii. Dlate-
go rozstawia siê ule na po¿ytkach mniej 
wiêcej co 500 m.

DZIEÑ Z ¯YCIA PSZCZO£Y

Z inicjatywy burmistrza Bychawy 
w dniu 20 marca zosta³o zorgani-
zowane w Bychawie spotkanie in-
formacyjne poœwiêcone sprawom 
zwi¹zanym z wejœciem Polski do 
Unii Europejskiej.  W spotkaniu 
uczestniczyli Wojewoda  Lubelski 
– Andrzej Kurowski, Lubelski Ku-

rator Oœwiaty – Waldemar Go-
dlewski, przedstawiciele Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oraz Wojewódzkiego 
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w 
Koñskowoli. Realacja ze spotkania 
bêdzie zamieszczona w nastêpnym 
numerze  „GZB”. 

WOJEWODA W BYCHAWIE

DZIELNICOWY KTO TO TAKI?



j f
mo¿na dopiero gdy przyjdzie nastêpna 
zmiana „kotów”, pardon, m³odszych 
robotnic.O wszystkim co w ¿yciu wa¿-
ne pszczo³a opowiada tañcem – Karoli-
na zaprasza na wystêpy Zespo³u Tañca 
Ludowego. – Zespó³ „Apis” (po ³acinie 
pszczo³a – przyp. red. ) dzia³a w szkole 
od roku 1980,  ja tañczy³am od pocz¹t-
ku mej nauki, a¿ do niedawna. Teraz 
przygotowania do matury i egzaminu na 
studia. A taniec w zespole to mnóstwo 
pracy, by na scenie tancerze prezentow-
li siê  lekko i spontanicznie. Teraz w re-
pertuarze, obok tradycyjnego poloneza  
w stroju  szlacheckim, mamy tañce lu-
belskie, krakowiaka i ostatnio rzeszow-
skie. Odbyliœmy parokrotnie tourne po 
Polsce, byliœmy w Niemczech, we Fran-
cji, w Belgii. Wielu moich rówieœników  
mówi, ¿e tañce ludowe to „obciach” i 
„wieœniactwo”. Uwa¿am, ¿e „obciach” 
to brak kultury  „wieœniactwo” to brak 
zainteresowañ. Za granic¹ ludzie oka-
zuj¹ wiecej zrozumienia i podziwu dla 
naszej  sztuki ludowej. Przez d³ugie lata 
zespo³em kierowa³ profesor Liszcz, zna-
komicie gra³ na skrzypcach, mia³ te¿ 

posa¿enie czterech uli. Nowoczesna mio-
darka musi mieæ obroty lewe i prawe, tak 
aby ramek w niej umieszczonych nie trze-
ba by³o przek³adaæ w trakcie wirowania.
– Czy drogie jest takie urz¹dzenie?  
– Tak. Op³aci siê zainstalowaæ  je w 
pasiece licz¹cej ok. 300 pni [pszczela-
rze odwo³uj¹ siê do „tradycji bartni-
czej” nazywaj¹c ule pniami – przyp. 
red.]. Na zachodzie  widzia³em nowo-
czesne linie technologiczne do pozyska-
nia miodu. S¹ sterowane komputerowo, 
a czynnoœci pszczelarza ograniczaj¹ siê 
do w³o¿enia i wyjêcia ramki. To  oczy-
wiœcie naprawdê drogie zabawki (war-
toœæ mercedesa). Jednak dla du¿ej pa-
sieki  to op³acalna inwestycja, pozwala 
pobieraæ miód i mo¿liwie szybko przy-
gotowaæ rój do dalszej  pracy, a wszyst-
ko to w optymalnym okresie.

– Od lat wysy³acie uczniów Techni-
kum Pszczelarskiego na praktyki za-
graniczne, z jakim skutkiem?
– Bardzo pozytywnym. Nasi uczniowie 
ucz¹ siê nowoczesnych metod pszcze-
larstwa i obs³ugi urz¹dzeñ w najlepszych 
gospodarstwach w Niemczech, Francji, a 
ostatnio w Austrii. Jeœli chodzi o wiedzê 
teoretyczn¹, to poziom naszych wycho-
wanków czêsto imponuje naszym zagra-
nicznym partnerom. Ponadto uczniowie 
zarabiaj¹ podczas praktyki pieni¹dze, 
niekiedy ca³kiem spore sumy, pozwa-
laj¹ce na realizacjê w³asnych marzeñ. 
Wa¿ne jest te¿ obycie w œwiecie i nauka 
praktyczna jêzyka obcego. Bywa, ¿e kil-
kutygodniowy pobyt za granic¹ uczy wiê-
cej ni¿ lekcje w szkole.
– Czy pszczelarstwem by³ Pan zainte-
resowany „od dziecka”?
– Nie, wprawdzie ojciec mia³ pasiekê ale 
mnie to niezbyt interesowa³o. Dopiero 
gdy przyjecha³em z wycieczk¹ do Pszcze-
lej Woli, urzek³a mnie niepowtarzalna at-
mosfera tego miejsca. I tak jest do dziœ.
– Co j¹ tworzy?
– Na to sk³ada siê wiele: otoczenie 
– klasyczny dworek Rohlandów po³o¿o-
ny w rozleg³ym parku, rzeka w dolinie, 
ostatni czynny m³yn wodny na Bystrzy-
cy. Ludzie – nauczycielel czêsto wybit-
ni fachowcy, którzy ca³e ¿ycie poœwiêci-
li zdobywaniu kwalifikacji i pracy z m³o-
dzie¿¹. M³odzie¿ otwarta, aktywna, pra-
cowita, ¿ywo zainteresowana zdobywa-
niem wiedzy. Z afirmatywnym stosun-
kiem do ¿ycia. Wspólna praca – szko-
³a ma „w podtytule” nazwê Centrum 
Kszta³cenia Praktycznego. To co robi-
my, robimy wspólnie. Nauczyciele maj¹ 
pokazaæ jak praca ma byæ wykonana. 
M³odzie¿ jest surowym egzaminatorem, 
kto nie zdobêdzie u niej autorytetu, nie 
bêdzie mia³ wyników w pracy.
Imprez¹ pod nazw¹ „Otwarte dni 
szko³y” kieruje p. Jaros³aw Stêpieñ- 
zootechnik.

W lipcu 2002 roku podczas spotkania 
konsultacyjnego w Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej i Sportu uwzglêdnia-
j¹c opinie nauczycieli, psychologów, 
pedagogów i samorz¹dowców podjêta 
zosta³a decyzja o przygotowaniu zmia-
ny dotycz¹cej edukacji dzieci szeœcio-
letnich. W nowelizowanej ustawie o 
systemie oœwiaty, w art. 14, w miejsce 
dotychczasowego prawa dziecka sze-
œcioletniego do przygotowania przed-
szkolnego, zaproponowano wprowa-
dzenie obowi¹zku odbycia przygoto-
wania przedszkolnego. Tak wiêc tzw. 
„zerówka” bêdzie od przysz³ego roku 
nie tylko powszechna ale i obowi¹z-
kowa. Ma to na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci rozpoczy-
naj¹cych naukê w szkole, zw³aszcza 
dla dzieci ze œrodowisk ubogich i nie-
wydolnych wychowawczo. Zadanie to 
od 1 wrzeœnia 2003 roku bêdzie reali-

zowane w przedszkolach i oddzia³ach 
przedszkolnych. Do przedszkoli bêd¹ 
nadal uczêszcza³y dzieci 3,4 i 5 letnie 
zgodnie z ¿yczeniem rodziców i obo-
wi¹zkowo dzieci 6 letnie. Aby mówiæ o 
realnym wyrównywaniu szans przygo-
towanie przedszkolne powinno obej-
mowaæ co najmniej dwuletni¹ eduka-
cjê. Prowadzenie przedszkoli, w tym 
obowi¹zkowego przygotowania przed-
szkolnego dla dzieci 6 letnich pozosta-
nie nadal zadaniem w³asnym gmin.  

W dniach od 1 marca do 20 kwietnia 
2003 roku bêd¹ trwa³y zapisy dzie-
ci do Samorz¹dowego Przedszko-
la Nr 1 w Bychawie na rok szkolny 
2003/2004.
Kartê zg³oszenia dziecka oraz szcze-
gó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w 
kancelarii przedszkola codziennie w 
godzinach od 8.30 do 14.30.

W sk³ad II Rewi-
ru Dzielnicowych 
Komisariatu Po-
licji w Bychawie 
wchodz¹ cztery 
gminy: Bychawa, 
Krzczonów, Wy-
sokie, Zakrzew.  
Na terenie miasta 
i gminy Bychawa 

pracuje troje  dzielnicowych. Sylwet-
ki dzielnicowych oraz charakterystyka 
ich pracy w konkretnym rewirze pre-
zentowane   bêd¹  w kolejnych nume-
rach „GZB” . 
W tym numerze zamieszczamy  rozmo-
wê  z  asp. Dariuszem Fijo³kiem – Kie-
rownikiem II Rewiru Dzielnicowych 
Komisariatu Policji w Bychawie.  
Pan Dariusz pracuje w policji od 14 lat, 
od 2000 roku kieruje prac¹ dzielnico-
wych w  II rewirze. 

– Na czym polega praca dzielnico-
wego? 
Dzielnicowi na terenie naszej gminy  
zajmuj¹ siê przede wszystkim  proble-
matyk¹ przemocy w rodzinie realizo-
wan¹ na podstawie  programu „Nie-
bieska karta”, œciganiem sprawców 
przestêpstw, zabezpieczeniem targo-
wiska miejskiego. Ponadto pomagaj¹ 
mieszkañcom naszej gminy w rozwi¹-
zywaniu ró¿norakich, nurtuj¹cych ich 
problemów.
Realizuj¹ równie¿ zadania z zakre-
su profilaktyki i edukacji. W ramach 
takich programów jak „Bezpieczna 
szko³a”, „Bezpieczne miasto” organi-
zuj¹   spotkania z dzieæmi i m³odzie-
¿¹ w szko³ach, w czasie których uczu-
la siê najm³odszych na  sprawy bezpie-
czeñstwa na ulicy, w domu i szkole. 

– Z jak¹ sprawa mo¿na zg³osiæ siê 
do dzielnicowego?
Do dzielnicowego mo¿na zwróciæ siê 
niemal¿e z ka¿da spraw¹. Je¿eli spra-
wa nie bêdzie le¿a³a w kompeten-
cji dzia³añ  policji, wówczas dzielni-
cowy  udzieli odpowiedniej  wska-
zówki, pomo¿e skierowaæ  sprawê do 
w³aœciwych osób b¹dŸ instytucji. Po-

mimo tak nielicznej obsady dzielnico-
wych,  staramy siê jak najwiêcej spo-
tykaæ  siê z mieszkañcami gminy. Ce-
lem tych spotkañ i rozmów jest wypra-
cowanie wspólnych sposobów na po-
prawienie stanu bezpieczeñstwa na-
szej gminy – z czym wci¹¿ jeszcze nie 
jest najlepiej.

– W których rewirach, czy miejscach 
na terenie gminy Bychawa wystêpu-
je najwiêksze zagro¿enie bezpieczeñ-
stwa mieszkañców?
Wiêcej  przestêpstw notujemy na te-
renie miasta. Na osiedlu mieszkanio-
wym przy ul. Pi³sudskiego dochodzi 
do w³amañ do piwnic, kradzie¿y ro-
werów,  w³amañ do samochodów sto-
j¹cych na osiedlowych parkingach.

– Jakie widzi Pan najwiêksze utrud-
nienia w pracy dzielnicowych.
Uwa¿am, ¿e problemem w naszej pra-
cy jest przede wszystkim za du¿y ob-
szar dzia³ania –  w gminie Bychawa 
na jednego dzielnicowego przepa-
da ok. 4 tys. mieszkañców.  Rozwi¹-
zaniem tego problemu mog³oby byæ 
zwiêkszenie liczby dzielnicowych,  co 
umo¿liwi³oby na przyk³ad  funkcjono-
wanie po dwóch dzielnicowych na te-
renie miasta i terenie gminy. 
Ze strony mieszkañców naszej gmi-
ny oczekiwalibyœmy pomocy poprzez 
zwrócenie  baczniejszej  uwagi na 
bezpieczeñstwo swoje oraz s¹siadów. 
Niekiedy wiêksza ostro¿noœæ  pozwala 
unikn¹æ wielu k³opotów,  a nawet za-
gro¿eñ ¿ycia czy mienia.
Na koniec chcia³bym prosiæ miesz-
kañców aby zg³aszali do dzielnico-
wych  swoje wnioski i uwagi zwi¹za-
ne ze stanem bezpieczeñstwa w na-
szym mieœcie i gminie. Kontaktowaæ 
mo¿na siê bezpoœrednio w Komisaria-
cie Policji – Bychawa ul. Pi³sudskiego  
44, lub telefonicznie pod nr telefonu 
566 00 33 lub 997.
– Dziêkujê bardzo za rozmowê, ¿y-
czê dalszych sukcesów w pracy nad 
popraw¹ bezpieczeñstwa mieszkañ-
ców naszej gminy. 

Rozmawia³a M. Trzciñska

DZIELNICOWY – KTO TO TAKI?

Edukacja przedszkolna 
w nowym roku szkolnym

   dokoñczenie na stronie 3

Chcesz wiedzieæ jak siê maj¹ Gucio i Maja ?
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Podczas obrad V sesji Rady Miejskiej w By-
chawie w dniu 20 lutego 2003 r. zosta³y pod-
jête nastêpuj¹ce uchwa³y: 

I. Uchwa³ê w sprawie powo³ania 
Gminnej Rady Oœwiatowej 
przy Radzie Miejskiej w Bychawie. 

1. W sk³ad Rady wchodz¹:
a) 3 radnych,
b) przedstawiciele nauczycieli przedszko-

la i szkó³ prowadzonych przez gminê 
Bychawa,  po    jednym z ka¿dej pla-
cówki,

c) 10 przedstawicieli rodziców uczniów 
przedszkola i szkó³ prowadzonych 
przez gminê Bychawa, w tym: ze 
Szko³y Podstawowej w  Bychawie 
– 3, z Gimnazjum Nr 1 w Bychawie 
– 2 oraz po jednym przedstawicie-
lu z przedszkola oraz z pozosta³ych 
szkó³, 

d) prezesi zarz¹dów nauczycielskich 
zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych 
na terenie gminy Bychawa.

2. Nauczyciele wybierani s¹ do Rady przez 
rady pedagogiczne w g³osowaniu jawnym 
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci 
co najmniej po³owy ich cz³onków.

3. Rodzice wybierani s¹ przez rady rodzi-
ców w trybie okreœlonym  w regulaminie 
swej dzia³alnoœci uchwalonym zgodnie z 
przepisem art. 53 ust. 3 ustawy o syste-
mie oœwiaty.

4. Wyboru radnych dokonuje Rada Miej-
ska w Bychawie w trybie okreœlonym w 
art. 14 ustawy o samorz¹dzie gminnym, 
w tym przewodnicz¹cego Rady.

6. Cz³onkostwo w Radzie wygasa w przy-
padku:
a) z³o¿enia pisemnej rezygnacji, za wy-

j¹tkiem przypadku okreœlonego w 
pkt 1 lit. d,

b) wygaœniêcia mandatu radnego,
c) ustania zatrudnienia nauczycieli w 

szkole lub w przedszkolu,
d) rodzica – bêd¹cego przedstawicielem 

rodziców uczniów szko³y lub przed-
szkola - którego dziecko nie jest ju¿ 
uczniem tej szko³y lub przedszkola,

e) ustania pe³nienia funkcji o której 
mowa w pkt 1, lit. d,

f) zakoñczenia kadencji Rady.
7. W przypadku ustania cz³onkostwa w cza-

sie kadencji Rady dokonuje siê wyborów 
uzupe³niaj¹cych

2. dane dotycz¹ce gruntu, którego ma doty-
czyæ zwolnienie, w szczególnoœci numer 
dzia³ki (dzia³ek) wed³ug ewidencji grun-
tów, miejsce jej po³o¿enia, powierzchniê 
i klasy

3. zamierzany okres zwolnienia.

Warunkiem zwolnienia – z ustawy o podat-
kurolnym – jest zaprzestanie uprawy roœlin 
oraz utrzymanie gruntów w stanie niezagra-
¿aj¹cym rozprzestrzenianiu siê chwastów. 
Zwolnienie dotyczy nie wiêcej ni¿ 20% po-
wierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa 
rolnego i nie wiêcej ni¿ 10 ha – na okres 
nie d³u¿szy ni¿ 3 lata w stosunku do tych sa-
mych gruntów.
Pracownicy UM w Bychawie upowa¿nieni 
przez burmistrza bêd¹ dokonywaæ sprawdze-
nia, czy rzeczywiœcie na zg³oszonych u¿ytkach 
rolnych zaprzestano produkcji rolniczej.

III. Uchwalono plan pracy Rady 
Miejskiej w Bychawie na 2003 rok

Luty
Przyjêcie planu pracy Rady Miejskiej na 
2003 rok

Sprawozdanie z realizacji gminnego progra-
mu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów 
alkoholowych za 2002 rok
Uchwalenie gminnego programu profilak-
tyki i rozwi¹zywania problemów alkoholo-
wych na 2003 rok
Uchwalenie bud¿etu gminy na 2003 rok

Marzec
Funkcjonowanie jednostek OSP na terenie 
gminy Bychawa

Bezpieczeñstwo na terenie gminy
Wspó³praca gminy ze Starostwem Powiato-
wym w Lublinie i jednostkami podleg³ymi.
Aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu.

Stawki czynszu regulowanego.
Uchwalenie statutu gminy

Kwiecieñ
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy 
za 2002 rok
Podjêcie uchwa³y o udzieleniu absolutorium 
Burmistrzowi Miasta

Analiza stanu dróg gminnych.
Przygotowanie inwestycji gminnych.

Stan przygotowañ imprez kulturalnych na 
2003 rok na terenie gminy Bychawa

M j

Z OSTATNIEJ SESJI

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w By-
chawie informuje, ¿e w roku 2003 bê-
dzie prowadzony rz¹dowy program 
“Wyprawka szkolna”, przeznaczony 
dla uczniów rozpoczynaj¹cych naukê 
w pierwszej klasie szko³y podstawo-
wej. W sk³ad wyprawki wchodz¹ pod-
rêczniki, przybory szkolne, kostium 
gimnastyczny i plecak.

Zasady udzielania pomocv w formie 
wyprawki szkolnej:
1. Pomoc w postaci wyprawki przy-

znaje siê uczniom z rodzin, w któ-
rych dochód na osobê w rodzinie 
nie przekracza 100 % (w szczegól-
nych przypadkach do 110 %) kry-
terium dochodowego okreœlonego 
w art. 4 ustawy o pomocy spo³ecz-
nej.

2. przyznanie pomocy w formie wy-
prawki szkolnej nastêpuje na wnio-
sek rodziców ucznia, opiekuna, ro-
dziców zastêpczych, oraz dyrekto-
ra szko³y , nauczyciela, pracownika 
socjalnego lub innej osoby - za zgo-
d¹ rodziców.

3. Kierownik oœrodka pomocy spo-
³ecznej, po rozeznaniu sytuacji ma-
terialnej rodziny, przyznaje decyzj¹ 
administracyjn¹ czêœæ wyprawki 
obejmuj¹c¹: plecak, kostium gim-
nastyczy i przybory szkolne. Czêœæ 
wyprawki obejmuj¹ca podrêczni-
ki szkolne przyznawana jest przez 
szkoln¹ komisjê do spraw pomocy 
materialnej, zgodnie z list¹ dzieci, 
którym przyznano zasi³ek celowy z 
pomocy spo³ecznej.

Wszyscy zainteresowani skorzysta-
niem z programu “Wyprawka szkol-
na” winni siê zg³osiæ do Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Bychawie, 
ul. Pi³sudskiego 22. Pracownicy so-
cjalni udzielaj¹ równie¿ informacji 
pod numerem telefonu 5660127 lub 
5661265

WYPRAWKA 
SZKOLNA

Bychawa, 2003.03.13

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Bychawy

og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowa-
nej po³o¿onej w Bychawie przy ul. A. Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako dzia³ki: Nr 543/1 o powierzchni 3298 m2 i Nr 543/4 o powierzchni 715 m2.
Dane dotycz¹ce nieruchomoœci oraz warunki przetargu:

1. Dla nieruchomoœci tej S¹d Rejonowy w Lublinie X Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych 
prowadzi ksiêgê wieczyst¹ KW Nr 105138. 
Dzia³ka Nr 543/1 zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi (budyn-
kiem by³ej stajni i wiat¹), natomiast dzia³ka Nr 543/4 zabudowana jest dwoma 
budynkami gara¿owymi. 

Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 106 963,00 z³ /s³ownie z³otych: sto 
szeœæ tysiêcy dziewiêæset szeœædziesi¹t trzy/, w tym:
 – cena gruntu  – 60 582,00 z³,
 – cena budynków – 46 381,00 z³.

2. Wy¿ej opisana nieruchomoœæ w planie zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Bychawy przeznaczona jest pod us³ugi publiczne i komercyjne – symbol pla-
nu 95UC.

3. Nieruchomoœæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczony-
mi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹. 
Nie zg³oszono wniosków o pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci w ustawo-
wym terminie. 

4. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie gotówk¹ wadium w wy-
sokoœci 10 700,00 z³ /s³ownie z³otych: dziesiêæ tysiêcy siedemset/ na konto Urzê-
du Miejskiego w Bychawie Nr 10701340-475-2321-01303 Bank Pekao S.A. I Od-
dzia³ w Bychawie w terminie do dnia 27 marca 2003r. 
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zaliczone zostanie 
na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. 
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg 
wygra³, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

5. Przetarg odbêdzie siê dnia 31 marca 2003 r. o godz. 13.00 w budynku Urzêdu 
Miejskiego w Bychawie ul. M.J. Pi³sudskiego 22 (sala konferencyjna).
Burmistrz Miasta Bychawy zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu w for-

OG£OSZENIE 
Burmistrza Miasta Bychawy 

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomoœciami /tekst jednolity: Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 
r. z póŸn.zm./ informujê, i¿ na tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Miejskiego w 
Bychawie przy ul. Partyzantów 1 zosta³y wywieszone na okres 21 dni nw. wykazy:
 – wykaz czêœci nieruchomoœci po³o¿onych w Bychawce Drugiej Koloni, 

przeznaczonych do wydzier¿awienia,
 – wykaz czêœci nieruchomoœci po³o¿onej w Ga³êzowie, 

przeznaczonej do wydzier¿awienia,
 – wykaz czêœci nieruchomoœci po³o¿onej w Bychawie przy ul. A. Budnego, 

przeznaczonej do wydzier¿awienia,



sie kadencji Rady dokonuje siê wyborów 
uzupe³niaj¹cych.

Regulamin dzia³ania Rady:

1. Rada obraduje na posiedzeniach zwo-
³ywanych w miarê potrzeb. Posiedzenia 
zwo³uje siê w formie pisemnego zawia-
domienia zawieraj¹cego proponowany 
porz¹dek obrad.

2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Prze-
wodnicz¹cy Rady.

3. Do zadañ przewodnicz¹cego Rady nale-
¿y ponadto :
a) zwo³ywanie posiedzeñ Rady,
b) przedk³adanie Radzie Miejskiej w 

Bychawie opinii, wniosków i wyni-
ków badañ w sprawach objêtych w³a-
œciwoœci¹ Rady,

c) przyjmowanie projektów aktów 
okreœlonych w art. 48 ust. 2 pkt. 2-4 
ustawy o systemie oœwiaty,

d) ustalanie listy osób zaproszonych na 
posiedzenie rady.

4. Osoby zaproszone uczestnicz¹ w posie-
dzeniach rady z g³osem doradczym. 

5. Prace Przewodnicz¹cego Rady wspo-
maga 1-2 wiceprzewodnicz¹cych wy-
branych przez Radê na pierw-
szym posiedzeniu w g³osowaniu jaw-
nym zwyk³¹ wiekszoœci¹ g³osów.
Wiceprzewodnicz¹cy zastêpuje przewod-
nicz¹cego Rady w razie niemo¿noœci pe³-
nienia przez niego obowi¹zków.

6. Kadencja Rady up³ywa jednoczeœnie z 
kadencj¹ Rady Miejskiej w Bychawie.

7. Obs³ugê techniczn¹ Rady zapewnia 
Urz¹d Miejski w Bychawie. 

8. Obs³ugê administracyjn¹ Rady zapewnia 
Rada, wybieraj¹c w tym celu spoœród sie-
bie sekretarzy.

9. Obrady Rady s¹ prawomocne, je¿eli w 
posiedzeniu uczestniczy co najmniej po-
³owa jej sk³adu.

10. Opinie i wnioski Rady podejmowane s¹ 
w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ 
g³osów.

11. W razie potrzeby Rada mo¿e powo³aæ 
spoœród swego sk³adu zespo³y robocze, 
okreœlaj¹c ich sk³ad osoby i przedmiot 
prac.

12. Cz³onkowie Rady pe³ni¹ swoje obowi¹z-
ki spo³ecznie.

II. Uchwa³ê w sprawie trybu i szcze-
gó³owych warunków zwolnienia od 
podatku rolnego.
gruntów gospodarstw rolnych, na których za-
przestano produkcji rolnej. Zwolnienie na-
stêpuje na wniosek podatnika, który powi-
nien zawieraæ:
1. dane osobowe i adres podatnika

g y y

Maj
Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w kon-
tekœcie przyst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej

Analiza stanu mienia komunalnego

Wspó³praca z gmina partnersk¹

Opracowanie strategii rozwoju gminy

Czerwiec
Sprawozdanie z prac sta³ych komisji Rady 
Miejskiej za I pó³rocze 2003 r.

Ocena organizacji dowo¿enia dzieci do 
szkó³

Ocena GZB, Komunikacja spo³eczna

Sierpieñ
Informacja o stanie przygotowañ placówek 
oœwiatowo-wychowawczych do nowego roku 
szkolnego
Informacja o przebiegu wykonania bud¿etu 
za I pó³rocze 2003 r.

Funkcjonowanie Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej oraz Œrodowiskowego Domu Samopo-
mocy w Bychawie

Wrzesieñ
Uchwalenie programu spo³eczno-gospodar-
czego gminy na 2004 rok
Za³o¿enia do projektu bud¿etu gminy na 
2004 r.

Ocena realizacji us³ug komunalnych 

Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej na terenie gminy.

PaŸdziernik
Ocena dzia³alnoœci Bychawskiego Centrum 
Kultury

Ocena realizacji inwestycji gminnych

Listopad
Prezentacja projektu bud¿etu gminy na 
2004 rok

Ustalenie wysokoœci stawek podatków i 
op³at lokalnych

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodê i odprowadzanie œcieków.

Grudzieñ
Uchwalenie bud¿etu gminy na 2004 rok

Plan pracy Rady Miejskiej na 2004 rok

Sprawozdanie z prac sta³ych komisji Rady 
Miejskiej za II pó³rocze 2003 r.

IV. Przyjêty zosta³ Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych w Bychawie na 
rok 2003.

pod numerem telefonu 5660127 lub 
5661265 

UWAGA ROLNICY
Urz¹d Miejski w Bychawie  

informuje, ¿e Wojewoda Lubelski 
ustali³ ogóln¹ powierzchniê 

maku niskomorfinowego pod 
zbiór dla gminy Bychawa 

w roku 2003 – 10 ha.

Zainteresowani upraw¹ maku po-
winni zwróciæ siê z wnioskiem o 
wydanie zezwolenia do Burmi-

strza Bychawy. Stosowne wnioski 
dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim 
w Bychawie  w Punkcie Obs³ugi 

Interesantów.  

UWAGA 
osoby,  dzier¿awi¹ce  grunty, 
stanowi¹ce  w³asnœæ gminy 

Bychawa, z przeznaczeniem pod 
uprawy rolne lub uprawy warzyw

Urz¹d Miejski w Bychawie prosi o 
zg³aszanie sie do tut. urzêdu – I piêtro 
pokój nr 9 – w celu odbioru faktur dot. 

czynszu dzier¿awnego za 2003 r. 
Informujemy jednoczeœnie, ¿e czynsz 

dzier¿awny roczny p³atny jest w nieprze-
kraczalnym terminie do 31 marca 

ka¿dego roku.
Za nieterminowe uiszczanie op³at nalicz a-

ne bêd¹ odsetki ustawowe za zw³okê. 

OG£OSZENIE 
Osoby zainteresowane 

wydzier¿awieniem czêœci  dzia³ki 
Nr 135/2, po³o¿onej w Bychawie 

przy ul. Sportowej – “Lipnik”, 
proszone s¹ o sk³adanie w terminie 

do 31 marca 2003 r. 
w Urzêdzie Miejskim w  Bychawie 
– w Punkcie Obs³ugi Interesanta, 
wniosków o wydzier¿awienie czê-

œci ww. dzia³ki z przeznaczeniem pod 
uprawy warzywnicze.

Druk wniosku o wydzier¿awienie gruntu 
mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Miejskim w 

Bychawie – pokój Nr 9, gdzie udzielane s¹ 
równie¿ szczegó³owe informacje dot. zasad 

wydzier¿awienie przedmiotowej dzia³ki.

Burmistrz Miasta Bychawy zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu w for-
mie w³aœciwej dla jego og³oszenia.

Dodatkowych informacji o nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu udzielaj¹ pracowni-
cy Wydzia³u Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzêdu Miejskiego w Bychawie ul. Par-
tyzantów 1 pokój Nr 9 lub pod numerem telefonu 5660004 wewn. 21, gdzie mo¿na równie¿ za-
poznaæ siê z regulaminem przetargu. 

Bychawa, 2003.03.13

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Bychawy

og³asza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 3 lat czê-
œci dzia³ki Nr 452 o pow. 96 m2, po³o¿onej w Bychawie przy ul. M.J. Pi³sudskiego, 
zabudowanej budynkiem gospodarczym. 

Dane dotycz¹ce nieruchomoœci oraz warunki przetargu:

1. Przedmiotem przetargu jest najem czêœci nieruchomoœci zabudowanej budyn-
kiem gospodarczym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka Nr 452 o 
pow. 96 m2, po³o¿onej w Bychawie przy ul. M.J. Pi³sudskiego. 
W³asnoœæ powy¿szej nieruchomoœci na rzecz Gminy Bychawa uregulowana jest       
w ksiêdze wieczystej KW Nr 34428 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Lubli-
nie X Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych. 
Nieruchomoœæ w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawy 
przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i us³ugi. 
Czasowo czêœæ nieruchomoœci  oddaje siê w najem.

Wywo³awcza wysokoœæ czynszu najmu: – 2,00 z³ za 1 m2 wynajmowanej po-
wierzchni /s³ownie z³otych: dwa /,

Kwota post¹pienia: – 0,50  z³/m2  

Czynsz z tytu³u najmu p³atny bêdzie z góry do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca. 
Najemcê obci¹¿aj¹ koszty napraw zwi¹zanych ze zwyk³ym korzystaniem                      
z nieruchomoœci.

2. Nieruchomoœæ nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma 
przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.

3. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie gotówk¹ wadium                    
w wysokoœci 50,00 z³ na konto Urzêdu Miejskiego w Bychawie Nr 10701340-
475-2321-01303 Bank PEKAO S.A. I Oddzia³ w Bychawie lub w kasie Urzêdu 
najpóŸniej do godz. 13.00 w dniu przetargu.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zwraca siê nie-
zw³ocznie po zawarciu umowy najmu. 
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg 
wygra³, od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie.

4. Przetarg odbêdzie siê  w dniu 31 marca 2003 r. o godz. 14.00 w budynku Urzê-
du Miejskiego w Bychawie ul. M.J. Pi³sudskiego 22 (sala konferencyjna).

Burmistrz Miasta Bychawy zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu w for-
mie w³aœciwej dla jego og³oszenia.
Burmistrz Miasta Bychawy zastrzega sobie mo¿liwoœæ zamkniêcia przetargu 
bez wyboru oferty. 

Dodatkowych informacji o nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu  udzielaj¹ pracow-
nicy Wydzia³u Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzêdu Miejskiego w Bychawie ul. Par-
tyzantów 1 pokój Nr 9 lub pod numerem telefonu 5660004 wewn. 21, gdzie mo¿na równie¿ za-
poznaæ siê z regulaminem przetargu. 



G£OS ZIEMI BYCHAWSKIEJ 3nr 3 (143) 2003

 Ka¿dy ju¿ chyba s³ysza³ o trudnej 
sytuacji S³awka, Przemka i Grzesia 
z Bychawki, którzy choruj¹ na za-
nik miêœni. Ci¹gle organizowane s¹ 
akcje charytatywne, maj¹ce na celu 
wsparcie finansowe rodziny, która 
nie ma wystarczaj¹cych œrodków, 
aby móc wys³aæ ch³opców na kosz-
towny zabieg do kijowskiego Natio-
nal Medical University Call Therapy 
Klinic. Bychawskie Centrum Kultu-
ry równie¿ przy³¹czy³o siê do tej ak-
cji. Dnia 27 lutego odby³ siê o godzi-
nie osiemnastej spektakl teatralny, z 
którego dochód przekazany zosta³ 
w³aœnie na ten cel.
 Sztuka „Uszkodzone Pos¹gi” zo-
sta³a wystawiona przez najm³odsz¹ 
sta¿em grupê aktorów be³¿yckiego 
teatru „Nasz”, który skupia oko³o 
szeœædziesiêciu aktorów w wieku 15 
– 30 lat. Scenariusz powsta³ na kan-
wie tekstu „Poobiednie igraszki” au-
torstwa argentyñskiej pisarki, Romy 
Mahieu, któr¹ to sztukê teatr wy-
stawia³ siedem lat temu. Jedenast-
ka m³odych aktorów pracowa³a nad 
nim pod czujnym okiem pana Ka-
sprzaka, re¿ysera i wspó³autora tek-
stu, od siedmiu miesiêcy. By³ to do-
piero drugi pokaz – premiera mia³a 
miejsce 16 lutego.
 Sztuka ukazuje grupkê dzieci spê-
dzaj¹cych wspólnie czas na osiedlo-
wym podwórku. Na tym podwórku 
wœród dzieci panuje surowa dyscypli-
na. Trzyma j¹ siln¹ rêk¹ szef dzieciê-
cej bandy – Anders. To on ma tutaj 
najwiêcej do powiedzenia, do niego 
nale¿y ostatnie zdanie. Gdy dziecia-
ki bior¹ œlub, on jest ksiêdzem, kie-
dy bawi¹ siê w wojsko, to on prowa-
dzi musztrê, to na jego rêce przyj-
mowane s¹ kondolencje z powodu 
œmierci wróbelka. Ju¿ sam jego wy-
gl¹d przyprawia o ciarki: nastroszo-
ne w³osy, czarna koszulka z napisem 
„armia radziecka z tob¹ od dziecka”, 
na szyi i nadgarstku kolczugi i nó¿ 

miar z³ego ona sprzeciwi³a siê An-
dersowi. Nie chce dopuœciæ do bru-
talnego uduszenia bezbronnego wró-
belka, którym zaopiekowa³ siê jeden 
z ch³opców. Trzeba j¹ ukaraæ... Naj-
lepsz¹ kar¹ bêdzie œmieræ... Stajemy 
siê œwiadkami brutalnego mordu...
 Sztuka wzbudza w widzu wiele 
emocji: strach, ¿al i przede wszyst-
kim z³oœæ. To nie wygl¹da jak wy-
re¿yserowane przedstawienie, ale 
jak fragment „997”. Sztuka jest bar-
dzo wymowna. Oprócz znakomitej 
gry aktorskiej atmosferê buduje gra 
œwiate³ i muzyka, a w³aœciwie p³yn¹-
ce z g³oœnika, powtarzaj¹ce siê s³owa 
i melodia piosenki:

„entliczek pentliczek 
uszkodzony stoliczek
uszkodzona rodzinka
ch³opiec i dziewczynka”

W po³¹czeniu z widokiem sztyle-
tu opadaj¹cego bezlitoœnie w nieza-
chwianej d³oni Andersa na klêcz¹c¹ 
z pokor¹ dziewczynkê œciskaj¹c¹ w 
ramionach swoj¹ lalkê, to przypomi-
na najstraszniejszy horror. Najstrasz-
niejszy, bo móg³by siê wydarzyæ, a co 
wiêcej coraz czêœciej spotykamy siê 
w³aœnie z podobnym zachowaniem 
coraz m³odszych dzieci. Zniekszta³-
cenie rzeczywistoœci nie jest a¿ tak 
du¿e, tym bardziej, ¿e daje siê s³y-
szeæ o morderstwach wœród nielet-
nich, które s¹ wynikiem chciwoœci, 
nietolerancji i zwyk³ej g³upoty. 
Takie jest w³aœnie przes³anie tej sztu-
ki. Cz³owiek kszta³tuje swój charak-
ter od najm³odszych lat. A rodzice 
czêsto zajêci „doros³ymi” sprawami 
nie wiedz¹, jak dziecko spêdza dzieñ 
na placu zabaw. Mimo, ¿e sztu-
ka zosta³a przygotowana przez tak 
m³odych ludzi, to skierowana by³a 
przede wszystkim do rodziców.
 Rodzice nie byli zbyt licznie re-
prezentowani. M³odych ludzi tak-
¿e by³o niewielu. Sala widowiskowa 
œwieci³a pustkami. Nawet tak szczyt-

Uszkodzone Pos¹gi

Wszyscy s³yszeliœmy o osadzie w Bisku-
pinie, ale nie wszyscy wiemy, ¿e nieda-
leko Opola Lubelskiego, w okolicach 
Chodlika od VI do X wieku funkcjo-
nowa³ obronny gród Wiœlan. By³o to 
centrum grodowe wcale nie mniej po-
pularne ni¿ s³ynny Biskupin. Okolice 
Bychawy równie¿ sprzyja³y ludzkie-
mu osadnictwu ze wzglêdu na rzeki, 
podmok³e ³¹ki znajduj¹ce siê w g³ê-
bokich dolinach, wodopoje dla ¿yj¹-
cej w lesie fauny. Przyci¹ga³y one my-
œliwców i rybaków, a tak¿e hodowców 
byd³a i koni. Na LubelszczyŸnie lud-
noœæ osiedli³a siê ju¿ w m³odszej epo-
ce kamiennej. Najstarsze osiedla po-
wstawa³y zawsze w pobli¿u wody. Dla 
rolnictwa atrakcyjne by³y lessowe te-
reny wzniesieñ. Prace archeologiczne 
dowiod³y, ¿e pod koniec VI tysi¹cle-
cia przed Chrystusem na nasze tereny  
dotarli pierwsi rolnicy. Œlady ich poby-
tu stwierdzono nad Kosarzewk¹ w By-
chawce, Wierciszowie, Wincentówku. 
Najwiêcej jednak odkryæ zgromadzo-
no z okresu wczesnego œredniowie-
cza, które potwierdzaj¹ istnienie po-
miêdzy VII-X wiekiem osad w Tu-
szowie, Bychawce, Zdrapach, Bycha-
wie, Woli (Bychawskiej), Ga³êzowie, 
Woli Ga³êzowskiej. Tak wiêc prawie 
dla wszystkich obecnych wsi, le¿¹cych 

kultur s³owiañskich ze Wschodu i Za-
chodu. 
 Gdy tworzy³o siê pañstwo polskie, 
obszary Lubelszczyzny by³y ziemiami 
kresowymi, naje¿d¿anymi przez Ja-
æwigów, Litwinów, Tatarów czy Ru-
sinów. Tak by³o a¿ do XIV wieku. 
Na szczêœcie król Boles³aw Chrobry 
(Szczodrym zwany) zapewni³ Lubli-
nowi opiekê za³ogi zamku. Sam Lu-
blin ju¿ w œredniowieczu sta³ siê cen-
trum, stolic¹ regionu. W roku 1317 
Lublin otrzyma³ od króla W³adys³a-
wa £okietka magdeburskie prawo 
miejskie (wówczas miasta lokowane 
by³y w³aœnie na prawie niemieckim). 
Z kolei Kazimierz Wielki ufundowa³ 
w Lublinie kaplicê zamkow¹, Koœció³ 
Ojców Dominikanów i mury miejskie, 
a W³adys³aw Jagie³³o nadbudowa³ ka-
plicê Œw. Trójcy. Kaplicê tê zdobi¹ 
niepowtarzalne freski o rusko-bizan-
tyjskim charakterze i katolickiej tre-
œci. Potwierdza to zasadê, ¿e nasze te-
reny by³y miejscem spotkania kultury 
Wschodu i Zachodu. 
 W epoce œredniowiecza Lubelsz-
czyznê wzbogaci³y budowle reprezen-
tuj¹ce styl romañski i gotycki, do któ-
rych nale¿¹: baszta zamku lubelskiego, 
zamki w Kazimierzu Dolnym, W¹wol-
nicy, Kraœniku, Krasnymstawie. Funk-

nale¿y zapominaæ. W XVI wieku w 
stolicy Lubelszczyny powo³ano Trybu-
na³ Koronny, najwy¿szy s¹d królewski. 
 Kolejna epoka – barok (XVII/
XVIII w.) to czas, kiedy wybudowa-
no wspania³e rezydencje magnac-
kie – Czartoryskich w Pu³awach, Za-
moyskich w Koz³ówce, Lubomirskich 
w Radzyniu, Firlejów w Janowcu czy 
Ksiê¿nej Anny Jab³onowskiej w Koc-
ku. Zbudowano te¿ interesuj¹ce pod 
wzglêdem architektonicznym œwi¹ty-
nie w Che³mie, W³odawie i Lubar-
towie (zosta³y one zaprojektowane 
przez Paw³a Fontanê).
 Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e w³a-
œnie w Lublinie (w roku 1918) po-
wsta³ pierwszy rz¹d Polski odrodzonej 
po 123 latach zaborów. 
W historiê Lubelszczyzny wpisali siê: 
Tadeusz Koœciuszko, Ks. Józef Po-
niatowski,  Aleksander Fredro, Fry-
deryk Chopin, Julian Ursyn-Niemce-
wicz, Kajetan KoŸmian, Maria Sk³o-
dowska, Boles³aw Prus, Wac³aw Na³-
kowski, Andrzej Strug. Przez pewien 
czas do lubelskiej szko³y uczêszcza³ 
póŸniejszy autor powieœci historycz-
nych – Józef Ignacy Kraszewski. W 
Lublinie urodzili siê: poeta Wincen-
ty Pol, dwaj bracia muzycy: Henryk i 
Józef Wieniawscy, aktor Aleksander 

Z historii 
naszego 
regionu
Amelia Dziurda-Multan

Grodzisko w Zdrapach.
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wisz¹cy u pasa. 
Z biegiem wydarzeñ niewinna zaba-
wa dzieci przeistacza siê w swoisty 
rodzaj terroru. Padaj¹ krzywdz¹ce 
wyzwiska i silne ciosy. A gra w po-
s¹gi stanowi apogeum dzieciêcych 
igraszek i jest tragiczna w skutkach. 
Jeden z pos¹gów jest uszkodzony i 
nie pasuje do innych. Nikt nie chce 
bawiæ siê z dziewczynk¹, która przy-
tula do piersi w³asnorêcznie zrobio-
n¹ szmacian¹ lalkê, a sukienkê ma 
a¿ kolorow¹ od ³atek. Poza tym jej 
matka jest ulicznic¹ i to, wed³ug jej 
tatusia, najlepsz¹ w mieœcie. Na do-

p y
ny cel nie zmobilizowa³ ludzi. Trzy 
z³ote to przecie¿ nie jest tak wie-
le. Pan Kasprzak skwitowa³ to s³o-
wami Barbary Streisant: „Najgorsza 
publicznoœæ to ta, która nie przy-
sz³a.”  Jednak nie mo¿na narzekaæ. 
Jednak sala nie by³a ca³kiem pusta. 
ZnaleŸli siê ludzie, którzy wspomo-
gli nasz¹ akcjê (zdarza³o siê, ¿e bile-
ty by³y kupowane po piêæ z³otych) a 
przy tym mogli wynieœæ prawdê ade-
kwatn¹ do celu ca³ej akcji: „¯ycie 
jest czymœ bardzo wa¿nym i trzeba 
je szanowaæ”

Marcin S³owikowski

„Nikt, naprawdê nikt nie po-
mo¿e, jeœli Ty nie pomo¿esz 
dziœ mi³oœci”.

S³owa tej popularnej piosenki wielokrot-
nie jednoczy³y ludzi i wzywa³y do solidar-
noœci wobec ludzkiego nieszczêœcia. Z³a 
dola nie ominê³a dwóch ch³opców: Prze-
mka i S³awka Grabczyñskiech, uczniów 
ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bycha-
wie. Cierpi¹ na nieuleczaln¹ dot¹d cho-
orobê  - zanik miêsni. W ostatnim czasie 
zaœwita³ dla nich promyk nadziei – maj¹ 
szansê  poddaæ siê bardzo kosztownej 
operacji, która mo¿e uratowaæ im ¿ycie.
 Nie pozosta³a obojêtna na wo³anie 
o pomoc finansow¹ spo³ecznoœæ szko³y, 
której ch³opcy s¹ uczniami.
Przeprowadzono sk³adkê  wœród dyrek-
cji, nauczycieli i pracowników obs³ugi. 
Ponadto m³odzie¿ zorganizowa³a dysko-
tekê charytatywn¹, z której  dochód wes-
prze konto Fundacji Dzieciom „Zd¹¿yæ z 
Pomoc¹”
 Mamy nadziejê, ¿e przyczynimy siê do 
tego, by Przemek i S³awek d³ugo cieszyli 
siê m³odoœci¹, ¿yciem, œwiatem...      M.S 

 Dnia 25 stycznia 2003 roku w 
Szkole Podstawowej im. Kajetana 
KoŸmiana w Bychawce odby³a siê za-
bawa choinkowa dla dzieci. Impreza, 
na któr¹ nasi milusiñscy d³ugo ocze-
kiwali, by³a bardzo udana. Dobra mu-
zyka, zabawy konkursy, quizy, insceni-
zacja o tematyce noworocznej, spra-
wi³y, ¿e te radosne chwile na d³ugo 
pozostan¹ w pamiêci. O poczêstu-
nek zadbali rodzice. Jak zwykle czas 
mi³o spêdzany szybko mija i niczym 
obejrzeliœmy siê (a niektórzy dopie-
ro „rozkrêcali siê”) zabawa dobieg³a 
koñca. Na kolejn¹ trzeba czekaæ ca³y 
rok. 
 Jednak przejdê do sedna. Dla mnie 
osobiœcie w tym dniu nie choinka by³a 
najwa¿niejsza. Istotne jest to, co za-
czê³o siê po zakoñczeniu imprezy dla 
dzieci, a mianowicie bal dla rodziców 
i nauczycieli. Szczytny by³ cel, jaki mu 

przyœwieca³, bowiem czêœæ dochodów 
zosta³a przeznaczona na ratowanie 
zdrowia i ¿ycia dwóch braci: Przemka 
i S³awka Grabczyñskich. Nie ma zna-
czenia czy bawiliœmy siê dobrze, czy 
muzyka by³a dobra (a by³o cool – mó-
wi¹c jêzykiem m³odzie¿y), lecz liczy 
siê inicjatywa. Dziêki staraniom pani 
dyrektor Krystyny Kurek i Radzie Ro-
dziców odby³ siê charytatywny bal, w 
którym chêtnie wziê³a udzia³ spo³ecz-
noœæ Bychawki i nauczyciele (uczest-
niczy³ w nim tak¿e pisz¹cy te s³owa). 
T¹ drog¹ chcia³bym podziêkowaæ tym, 
którzy nie pozostali obojêtni na los 
dzieci niesprawiedliwie pokrzywdzo-
nych przez los i wsparli swym udzia-
³em imprezê. Jednoczeœnie mam œwia-
domoœæ, ¿e zebrana kwota jest kropl¹ 
w morzu potrzeb, ale pierwszy krok 
zosta³ uczyniony. Oby siê uda³o! 

Artur Multan

„Cz³owiek osi¹ga szczêœcie tylko wtedy, 
kiedy wraz z nim szczêœliwy 

czuje siê drugi cz³owiek”
W³adys³aw Terlecki

y y ¹ y
wœród dolin rzecznych okolic Bycha-
wy, mo¿na ustaliæ ich œredniowieczne 
pochodzenie. Dodaæ nale¿y, ¿e nie-
dawno prace wykopaliskowe prowa-
dzono w Zdrapach, gdzie – prawdo-
podobnie – istnia³ gród obronny ulo-
kowany na wyspie.  
 Historia Bychawy i okolic wpisuje 
siê w historiê Lubelszczyzny. Dlatego 
te¿ trzeba wspomnieæ, ¿e najstarszym 
fragmentem Lublina jest wzgórze 
Czwartek, gdzie na prze³omie VI-VII 
wieku rozwinê³o siê osadnictwo.
 Nad Bugiem, rzek¹ stanowi¹c¹ 
wschodnie granice Lubelszczyzny, ist-
nia³o pañstwo Wo³ynian, pozosta³y 
te¿ œlady tzw. Grodów Czerwieñskich. 
Ziemie naszego regionu nale¿a³y do 
Lêdzian, póŸniejszych Lachów, od któ-
rych z kolei nazwê przyjê³y wszystkie 
plemiona polskie w czasach Piastów. 
W czasach panowania ksiêcia kijow-
skiego W³odzimierza Wielkiego, po 
obu stronach Bugu wystêpowa³y et-
niczne wp³ywy ruskie. Wówczas rozpo-
czê³o siê, trwaj¹ce do dziœ, przenikanie 
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cjonuj¹ce do dziœ województwo lubel-
skie, choæ maj¹ce inny zasiêg i organi-
zacjê, do istnienia powo³a³ Kazimierz 
Jagielloñczyk w 1474 roku. 
 Czasy renesansu (odrodzenia) to 
wspania³y rozwój nie tylko miast na-
szej Lubelszczyzny, ale i rozwój lite-
ratury, sztuki. To w³aœnie tu pierwszy 
tekst w jêzyku narodowym, polskim 
wyda³ Biernat z Lublina (w œrednio-
wieczu powstawa³y teksty w jêzyku ³a-
ciñskim). Na LubelszczyŸnie przeby-
wali s³ynni ludzie: Miko³aj Rej (st¹d 
nazwa Rejowiec) oraz Jan Kochanow-
ski „Mistrz z Czarnolasu”. Poezj¹ zaj-
mowa³ siê równie¿ lubelski mieszcza-
nin – Sebastian Klonowic, zaœ Jan z 
Lublina (dziœ zapewne nosi³by nazwi-
sko: Lubelski) opracowa³ zbiór pieœni i 
utworów muzycznych. Czasy renesan-
su to równie¿ dynamiczny rozwój ar-
chitektury, o czym œwiadczy ówczesna 
architektura mieszczañska.
 O roku 1569, kiedy to zawarto w 
Lublinie Uniê polsko-litewsk¹ na d³u-
gie lata ³¹cz¹c¹ oba narody, tak¿e nie 

y
Zelwerowicz. Z Lubelszczyzn¹ zwi¹-
zany by³ poeta Józef Czechowicz, któ-
ry zgin¹³ podczas nalotu na budynek 
poczty (sam zreszt¹ niejako zapowie-
dzia³ tê œmieræ w jednym z katastro-
ficznych wierszy).
 Im bli¿ej ku wspó³czesnoœci, tym 
wiêcej wa¿nych wydarzeñ dzia³o siê 
w naszym regionie. Nie sposób tutaj 
wszystkich przywo³aæ, zainteresowa-
nych odsy³am do literatury. 
 Z Lubelszczyzn¹, jak z ka¿dym hi-
storycznym regionem, wi¹¿¹ siê sta-
re legendy. Jest wœród nich ta o czar-
nej damie pojawiaj¹cej siê w zamku 
w Janowcu, o firlejowskim jeziorze, 
o lubelskim kamieniu nieszczêœcia, 
bernardyñskiej skrzyni z³ota czy le-
genda zwi¹zana z ruinami zamku w 
Bychawie.

Literatura:
Mencel T. (red., 1974): 

Dzieje Lubelszczyzny. T. 1. Warszawa.
Szczygie³ R (red., 1994): 

Dzieje Bychawy. Bychawa-Lublin.

– „Dni otwarte” adresowane s¹ przede 
wszystkim do m³odzie¿y koñcz¹cej gim-
nazja i maj¹ za zadanie zachêciæ do 
podjêcia nauki w naszej szkole. Wa¿-
nym jest, aby taka decyzja by³a œwia-
doma, by kandyda-
ci wiedzieli co ich tu-
taj czeka. Sam cha-
rakter szko³y preferu-
je m³odzie¿ ze œrodo-
wisk wiejskich, aktyw-
n¹ fizycznie, z prac¹ 
w gospodarstwie  obe-
znajmion¹. I tu przy-
jêty system preorienta-
cji zawodowej skutku-
je pozytywnie. Rzad-
ko trafiaj¹ do nas „nie 
nadaj¹cy siê do tego 
fachu”. Tegoroczne 
„dni” nale¿y uznaæ za 
udane, wczoraj odwie-
dzi³o nas 9, a dziœ 16 grup szkolnych. 
W roli przewodników wykazywali siê 
uczniowie klas maturalnych i to tak¿e 
by³ dla nich rodzaj sprawdzianu naby-
tej w szkole wiedzy.
– Wasza „uczelnia” nosi nazwê Ze-
spó³ Szkó³ Rolniczych, jakie szko³y go 
tworz¹ oprócz widocznego na ka¿dym 
kroku Technikum Pszczelarskiego?
– Istotnie, Technikum Pszczelarskie jest 
szko³¹ najbardziej widoczn¹, bo naj-
starsz¹ i najbardziej presti¿ow¹. Jeste-

œmy jedyni w Polsce i Europie. Oprócz 
tej szko³y Zespó³ tworz¹.. Technikum 
¯ywienia i Gospodarwstwa  Domowe-
go, Liceum Techniczne i Gimnazjum. 
Jest to bogata oferta kszta³cenia dla 
m³odzie¿y chc¹cej uzyskaæ kwalifikacje 

potrzebne do pracy i ¿ycia w œrodowisku 
wiejskim w XXI w. Nasi absolwenci nie 
boj¹ siê Unii Europejskiej.
– Czy to prawda, ¿e kandydat musi siê 
daæ ugryŸæ pszczole?
– Mniej wiêcej. Oczywiœcie sprawdzamy 
czy nie jest on uczulony ma jad pszcze-
li – inaczej mo¿e dojœæ do tragedii. Ale 
pszczo³a nie gryzie. Jej aparat gêbowy 
nie jest do tego przystosowany. Pszczo-
³a ¿¹dli a odpowiedni narz¹d ma na 
odw³oku. Rozmawia³ Marek Kuna.

DZIEÑ Z ¯YCIA PSZCZO£Y
dokoñczenie na stronie 3

„APIS” w tañcu. fot. M. Kuna
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ZESPÓ£ SZKÓ£ 
ZAWODOWYCH NR 1
im. majora Henryka 
Dobrzañskiego w Bychawie

ZESPÓ£ TWORZ¥ 
• Zasadnicza Szko³a Zawodowa 
• Liceum Techniczne 
• Liceum Zawodowe 
• Liceum Profilowane 
• Technikum Mechaniczne 
• Technikum Mechaniczne 

na podbudowie  ZSZ 
• Policealna Szko³a Zawodowa 

DROGI   GIMNAZJALISTO
Nasza szko³a zapewni Ci:

 wybór atrakcyjnego zawodu
 bardzo dobre warunki do nauki w pracowniach wyposa¿onych 
w nowoczesne elektroniczne pomoce dydaktyczne

 nieograniczon¹ mo¿liwoœæ korzystania z pracowni komputerowej 
z dostêpem do internetu

 zajêcia WF na p³ywalni
 rozwijanie w³asnych hobby
 bardzo dobre  warunki do nauki zawodu w doskonale wyposa¿onych 
warsztatach w oparciu o komputerowe systemy badawcze

 ¿yczliwoœæ i zrozumienie u nauczycieli w ka¿dej sytuacji ¿yciowej
 zakwaterowanie i wy¿ywienie w internacie 
 ukoñczenie kursu samochodowego po obni¿onych cenach

Zasadnicza Szko³a Zawodowa 
Kszta³aci w kierunkach:

 mechanik pojazdów samochodo-
wych

 krawiec
 oddzia³ wielozawodowy (uczeñ 
sam proponuje zawód)

Liceum Profilowane
Kszta³ci w profilach:

 ekonomiczno-gospodarczym
 socjalnym
 zarz¹dzanie informacj¹
 transportowo-spedycyjnym 

Technikum Mechaniczne 
na podbudowie ZSZ 
Nauka trwa 3 lata. Specjalnoœæ: ob-
s³uga i naprawa pojazdów samo-
chodowych z nachyleniem specjali-
stycznym elektroniki pojazdowej.

Technikum Mechaniczne 
nauka trwa 4 lata. Pozwala  na zdo-
bycie zawodu technika o specjalno-
œci: obs³uga i naprawa pojazdów sa-
mochodowych.

Policealna Szko³a Zawodowa 
szko³a m³odzie¿owa
Kszta³ci w cyklu 2-letnim w zawo-
dzie:

 technik informatyk 

Bardzo dobre warunki kszta³cenia, profesjonalnie wykonane dwie pra-
cownie komputerowe ze sta³ym dostêpem do sieci internetowej pozwa-

NASZ ADRES: 
23-100 Bychawa, ul. Reymonta 4b

tel./fax 566-00-45 
e-mail: majorhubal@wp.pl

ZESPÓ£ SZKÓ£ 
IM. KS. A. KWIATKOWSKIEGO W BYCHAWIE

ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 81, 23-100 Bychawa
tel. (fax) (0-81) 566 00 19

Og³asza nabór uczniów do klas I-szych
Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Liceum Profilowanego

na rok szkolny 2003/2004

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
1. Ogólna z rozszerzonym programem jêzyka angielskiego 

i jêzyka niemieckiego (jêzyk angielski i niemiecki)
2. Ekologiczna  z rozszerzonym programem biologii i chemii

(jêzyk angielski i francuski)
3. Matematyczno – informatyczna (jêzyk angielski i niemiecki)
4. Humanistyczna z rozszerzonym programem jêzyka polskiego, 

historii i muzyki (jêzyk angielski i niemiecki)
5. Sportowa z rozszerzonym programem biologii i w-f 

(jêzyk angielski i rosyjski)

Liceum Profilowane
1. Profil Ekonomiczno – administracyjny (jêzyk angielski)
2. Profil Socjalny (jêzyk angielski)
3. Profil Zarz¹dzania informacj¹ (jêzyk angielski) 

Wymagana dokumentacja:
– podanie (formularze do wype³nienia w sekretariacie szko³y)
– 2 fotografie
– œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum
– zaœwiadczenie lekarskie (skierowania w sekretariacie szko³y)

Szko³a zapewnia:
k k lifik ³ d k d

Samodzielny Publiczny 
 Zak³ad Opieki Zdrowotnej 

w Bychawie
ul. Pi³sudskiego 26

PORADNIA OGÓLNA 
Lek med. Eugeniusz Syku³a

Poniedzia³ek  7.30 - 15.30
Wtorek  10.00 - 18.00
Œroda, Czwartek, Pi¹tek  7.30 - 15.30

Lek med. Anna Jarosz Dudziñska
Poniedzia³ek, Wtorek, Œroda 7.30 - 15.30
Czwartek, Pi¹tek 10.00 - 18.00

Lek.med. Krystyna Po³owska-Winnicka
Poniedzia³ek  10.00  - 18.00
Wtorek 7.30 - 15.30   
Œroda 10.00 - 18.00
Czwartek, Pi¹tek 7.30 - 15.30

Lek. med. Jan Borowicz
Poniedzia³ek  8.00 - 11.00
Œroda  8.00 - 12.00

3 pierwsze soboty miesi¹ca 8.00-13.00

PORADNIA DLA DZIECI CHORYCH
Poniedzia³ek - Pi¹tek  7.30 - 18.00

PORADNIA DLA DZIECI ZDROWYCH
Poniedzia³ek - Pi¹tek  10.00 - 15.30 
Przyjmuj¹: lek. med. Gra¿yna KniaŸ

lek.med. Ewa Kurys

PUNKT SZCZEPIEÑ
Poniedzia³ek - Pi¹tek 7.30 - 15.30 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Poniedzia³ek 12.00 - 17.00 
Przyjmuje: lek. med. Gerard Grossmann

PORADNIA PULMONOLOGICZNA
Poniedzia³ek - Pi¹tek 7.30 - 14.30
Przyjmuje: lek.med. Justyna Ko³odyñska 

PORADNIA ORTOPEDYCZNA
Poniedzia³ek  15.00 - 22.00    
 lek.med. Szczepan Krupa
Œroda 15.00 - 21.00   
 lek.med. Jadwiga £adziak 

PORADNIA INTERNISTYCZNA
Poniedzia³ek  9.00 - 12.00 
Wtorek - Pi¹tek 9.00 - 14.00 
Przyjmuj¹ lekarze interniœci z oddzia³u 
wewnêtrznego szpitala 

PORADNIA CHIRURGICZNA
Poniedzia³ek 7.30 - 15.30   
dr n. med. Omar Barham
Wtorek 12.00 - 20.00   
dr n.med. Leszek Jankiewicz
Œroda 7.30 - 15.30  
dr n.med. Omar Barham 
Czwartek 12.00 - 20.00  
dr n. med. Jacek Sompor
Pi¹tek 8.00 - 13.00   
dr n.med. Omar Barham 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Wtorek 8.00 - 16.00, Czwartek 8.00 - 16.00 
Pi¹tek 8.00 - 16.00 
Lek. med. Bogumi³a Jakubowska-Blaszka
Lek. med. Ma³gorzata Doman-Kozak 

PORADNIA DERMATOLOGICZNA
Poniedzia³ek 7 30 15 00
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Urz¹d Stanu Cywilnego 
informuje, ¿e w okresie od 12 lutego 2003 r. do 11 marca 2003 r. zarejestrowano:

 AKTY URODZEÑ 

Turowska Oliwia, Skrzynice Pierwsze

Wójcik And¿elika, Podzamcze

Dyœ Micha³, Jab³onna

Wilko³aski Kamil Pawe³, Tuszów

Lech Patrycja Jagoda, £êczyca

Z okazji urodzenia dziecka sk³adam rodzicom 
serdeczne gratulacje.

AKTY MA£¯EÑSTW

Osadczuk Grzegorz i Bogudziñska 
Ma³gorzata Agnieszka

Rak Andrzej Józef i Dych El¿bieta

Zdybel Robert Piotr i Krajewska Anna 
Urszula

Serdeczne ¿yczenia na nowej drodze ¿ycia.

AKTY ZGONÓW

Piotrowski Stanis³aw Karol, z Lublina, ¿y³ 
lat 60

Grabarski Jan, z Bychawy, ¿y³ lat , 90

Kiciñska Kazimiera, z Lublina, ¿y³a lat 80

Burak Tadeusz, S³upeczno, ¿y³ lat 81

Krzysztoñ Janina, Biskupie Kolonia, ¿y³a lat 82

Milaniuk Gra¿yna Ma³gorzata, Kie³czewice 
Maryjskie, ¿y³a lat 52

Walczak Henryk, Wola Ga³êzowska, ¿y³ lat 87

Grunwald Feliksa, Sp³awy, ¿y³a lat 75

Buda Katarzyna, Krzczonów So³tysy, ¿y³a lat 83

Morzydusza Maria, ¯uków Kolonia, ¿y³a lat 82

Boñczewski Gabriel, Stara Wieœ Pierwsza, ¿y³ 
lat 51

Szafranek Czes³awa, Chmiel, ¿y³a lat 81

Guziak Stanis³awa, Osowa, ¿y³a lat 82

Adamek Henryk, Baraki, ¿y³ lat 66

Prusiewicz Julian, Lublin, ¿y³ lat 83

Paw³at Tadeusz, Sobieska Wola II, ¿y³ lat 73

Kowalczyk Aniela, Stara Wieœ Druga, ¿y³a lat 93

Kulka Józefa, z Czerniejowa, ¿y³a lat 93

Kuczyñski Mieczys³aw, z Lublina, ¿y³ lat 81

Drozd Leszek, z Lublina, ¿y³ lat 48

Rodzinom zmar³ych sk³adam wyrazy g³êbokiego 
wspó³czucia.

 Kierownik USC
 Cecylia Rachwa³

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

NAGROBKI
GRANITOWE

(granit krajowy i importowany)
tanio poleca producent:
Zak³ad Kamieniarski 

Strzy¿ewice Rechata
tel. (081) 566 66 60

blaty
schody
parapety Sprzeda¿ na raty

cownie komputerowe ze sta³ym dostêpem do sieci internetowej pozwa
laja na zdobycie wysokich umiejêtnoœci praktycznych w pos³ugiwaniu siê 
technologiami teleinformatycznymi.

SZKO£A POSIADA oœrodek szkolenia kierowców. 
Szkolenie po konkurencyjnych cenach  i zdobycie prawa jazdy.
zajêcia z przedmiotów uzupe³niajacych prowadzone s¹ w oparciu o bardzo do-
brze zorganizowane prace multimedialne np.:
– przedsiêbiorczoœæ
– informacji medialnej

Zajêcia z  wychowania fizycznego odbywaj¹ siê w dwóch salach gimnastycznych, na 
pe³nowymiarowym stadionie pi³karskim, dwóch mniejszych boiskach i p³ywalni.

Osi¹gamy znacz¹ce sukcesy na szczeblu  makroregionu 
w takich dyscyplinach jak:

 p³ywanie
 biegi prze³ajowe
 siatkówka
 tenis sto³owy 

Bli¿szych informacji mo¿na uzyskaæ:
pod nr tel. (0-81) 566-00-045 do godz. 15.00  Zapraszamy !!!
www.zszbychawa.z.pl

– wysoko wykwalifikowan¹ m³od¹ kadrê
– zajêcia wychowania fizycznego na pe³nowymiarowej sali gimanstycznej
– naukê p³ywania na krytej p³ywalni
– mo¿liwoœæ rozwijania swoich zainteresowañ:
 • orkiestra dêta
 • szkolny klub sportowy
 • dru¿yna harcerska
 • zespó³ muzyczny
 • zespó³ tañca towarzyskiego 

– zajêcia z informatyki i innych przedmiotów 
w 2 nowoczeœnie wyposa¿onych pracowniach

– mo¿liwoœæ korzystania ze sto³ówki szkolnej
– miejsca w internacie
– mo¿liwoœæ kontaktów z Poloni¹ Amerykañsk¹

Wymienione dokumenty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie szko³y 
w nastêpuj¹cych terminach:
– podanie od  2 kwietnia do 31 maja 2003 
– œwiadectwa ukoñczenia Gimnazjum od 21 do 26 czerwca 2003 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie szko³y lub telefonicznie. 

Poniedzia³ek 7.30 - 15.00 
lek.med. Krystyna Stanek-Jaszczuk
Œroda 8.00 - 14.00   
lek.med. El¿bieta Saniawa-Wysokiñska  

PORADNIA OKULISTYCZNA
Wtorek 7.30 - 15.30, Œroda 10.00 - 18.00 
Czwartek 7.30 - 15.30, Pi¹tek 7.30 - 15.30
Lek.med. Jaleh Mosharaf Buczek

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
Poniedzia³ek 7.30 - 15.30 
Œroda 7.30 - 15.30 
Pi¹tek 7.30 - 15.30 
Lek. med. Teresa Fryga-Dyœ

PORADNIA GINEKOLOGICZNA
Poniedzia³ek 8.00 - 14.00 
 lek.med. Katarzyna Jaœkiewicz
Wtorek 10.00 - 14.00, lek.med. Jerzy H³awacz
Œroda 8.00 - 14.00, dr n.med. Piotr Dziduch
Czwartek 10.00 - 14.00, lek.med. Ewa Bary³a 
Pi¹tek 10.00 - 14.00, lek.med. Ewa Bary³a

GABINET ZABIEGOWY
Poniedzia³ek - Pi¹tek  7.30-18.00
Sobota 7.30 - 13.00

REJESTRACJA
Poniedzia³ek - Pi¹tek 7.00 - 18.00
Sobota 7.30 - 13.00
Rejestracja telefoniczna 
codziennie 9.00 - 18.00 
pod numerem telefonu 5660183
Do lekarzy specjalistów wymagane jest 
skierowanie od lekarzy pierwszego kontaktu 
(POZ) za wyj¹tkiem (ginekologa, psychiatry, 
okulisty, dermatologa, pulmonologa (gruŸlica)) 

OŒRODEK REHABILITACJI, FIZYKO-
TERAPII I SZKO£A RODZENIA
Fizykoterapia czynna  8.00 - 13.00 
Jonoforeza z leków, diadynamik, galwanizacja, 
elektrostymulacja, interdyn, magnetron (pole 
magnetyczne), laser, ultradŸwieki, sollux, 
kwarcówka 
Kinezyterapia czynna 8.00 - 15.00 
Æwiczenia koñczyn górnych, æwiczenia koñczyn 
dolnych, æwioczenia w UGUL-u, æwiczenia 
wzmacniaj¹ce na ATLASIE, æwiczenia nauki 
chodzenia, bie¿nia, rower, 
Hydroterapia 
Masa¿ wirowy koñczyn górnych, masa¿ wirowy 
koñczyn dolnych, masa¿ podwodny krêgos³upa 

PORADNIA NEUROLOGICZNA
Poniedzia³ek 12.00 - 19.00   
lek.med. Szymañska - Dyœ 
Œroda 12.00 - 19.00,  lek.med. Szymañska - Dyœ 
Czwartek 8.00 - 16.00,  lek.med. A.Go³êbiowski
Pi¹tek 8.00 - 15.30, lek.med. L.Krupa 

Rejestracja neurologiczna czynna codziennie 
7.30 - 15.30 (tel. 566 0134 wew. 77) 


