
Sierpień i wrzesień to szcze-
gólne miesiące w historii

polskiego narodu i państwa –
naznaczone krwią wielu roda-
ków, którzy w najbardziej dra-
matycznych i przełomowych
momentach naszych dziejów
stanęli do służby Ojczyźnie,
aby bronić jej wolności. Pierw-
szy z nich nieodparcie kojarzy
się nam ze słynnym „Cudem
nad Wisłą”. Młode, świeżo od-
rodzone, kształtujące się jeszcze
terytorialnie i ustrojowo pań-
stwo polskie podjęło jesienią
1918 r. walkę o poszerzenie
swoich granic na wschodzie.
Doprowadziło to do konfliktu
najpierw z Ukraińcami, a na-
stępnie komunistyczną Rosją
Radziecką, której przywódcy
pragnęli urzeczywistnić ideę
„czerwonego marszu” na za-
chód Europy. Po pierwszych

wojennych sukcesach 1919
i wiosny 1920 roku, strona pol-
ska została zaskoczona kontr-
ofensywą radziecką. Siły armii
czerwonej znalazły się na
przedpolach Lwowa i Warsza-
wy zagrażając tym samym ist-
nieniu naszego kraju. Nadzwy-
czajna mobilizacja sił i środ-
ków, połączona z niebywałym
poświęceniem polskiego żołnie-
rza, pozwoliły na zatrzymanie
ataku agresora na przedpolach
stolicy. 16 VIII 1920 r. ruszyła
znad Wieprza ofensywa na-
szych wojsk   kierowana przez
samego J. Piłsudskiego – do-
prowadziła ona do panicznego
odwrotu wojsk bolszewickich
i w rezultacie odzyskania części
– Kresów Wschodnich. 

Wydarzenia te przeszły do hi-
storii jako tzw. „Cud nad Wi-
słą” – uratował on nie tylko
młode państwo polskie, ale tak-
że ocalił Europę od zalewu so-
cjalistycznego totalitaryzmu.
Sierpień 1920 roku ugruntował
obecność Polski w nowej, po-
wojennej Europie – niestety nie
na długo.

1 IX 1939 roku armia nie-
miecka zaatakowała terytorium
Rzeczpospolitej rozpalając tym
samym wielką i tragiczną pożo-
gę II wojny światowej. Do agre-
sji przyłączył się też 17 IX
ZSRR, realizując uzgodniony
wcześniej z III Rzeszą (23 VIII
– Pakt Ribbentrop – Mołotow)
plan wspólnego podboju i roz-
bioru ziem polskich. Mające za

sobą jedynie 21 lat niepodległe-
go bytu państwo nie mogło sku-
tecznie przeciwstawić się potę-
dze napastników, zawiodły też
sojusze z państwami zachodni-
mi. Mimo to żołnierz polski za-
pisał wspaniałe karty w tej
kampanii – nie wolno nam za-
pomnieć o bohaterskiej posta-
wie obrońców Westerplatte
walczących pod Moskwą, Mła-
wą, Wizną, nad Bzurą, obroń-
cach Gdyni i Helu, Warszawy,
Modliła, Grodna, Wilna, Lwo-
wa i wreszcie tych, którzy jako
ostatni – po zwycięskiej walce –
5 X złożyli broń pod Kockiem. 

Bohaterstwo i heroiczne po-
święcenie w tych chwilach cięż-
kiej próby było bardzo często
również udziałem ludności cy-
wilnej. Wrzesień 1939 roku
przyniósł ostatecznie kolejną
zagładę naszej państwowości,
ale żołnierze polscy nie złożyli
broni. Walcząc na wszystkich
frontach wojny w okupowanym
kraju różnymi drogami podąża-
li do ojczyzny, znacząc swój
szlak bojowy krwią tysięcy za-
bitych i rannych. Chociaż wol-
na Polska, o którą się bili odro-
dziła się tak naprawdę wiele lat
po wojnie, ich trud i wyrzecze-
nie nie poszły na marne. Stali
się głosem sumienia narodu
walczącego o prawdziwą suwe-
renność i powinni być głosem
sumienia nas wszystkich, któ-
rzy okupioną ich krwią, wol-
ność pielęgnować musimy.

Janusz Urban
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DWIE WOJNY...

Przed przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej wiele
mówiło się na temat przysto-
sowania firm produkujących
żywność do tzw „norm unij-
nych”. Jak unijna rzeczywi-
stość wpłynęła na losy OSM
w Bychawie?

Ok. półtora roku temu Wete-
rynaryjna Inspekcja Sanitarna
dokonała kontroli we wszyst-
kich zakładach produkujących
żywność tj. mleczarnie, masar-
nie, przetwórnie ryb itp. i za-
kwalifikowała je do poszczegól-
nych kategorii:

Kat. A – zakłady spełniające
już wymagania unijne, kat. B1 –
zakłady, którym wyznaczono
krótki okres dostosowania, kat.
B2 – zakłady (tu nasza OSM),
którym wyznaczono okres
przygotowawczy do 31. XII
2006 r. oraz kat. C – zakłady,
które nie mają szans na spełnie-
nie wymaganych w UE norm
sanitarnych.

Nasza spółdzielnia, ma więc
czas do końca 2006 r. Dla same-
go zakładu jest to okres wystar-
czający, ponieważ wiele prac już
zostało wykonanych. Jednak tu
głównym problemem są człon-

kowie spółdzielni, czyli rolnicy,
którzy również muszą dostoso-
wać proces produkcji mleka
w swoich gospodarstwach do
unijnych norm sanitarnych.
My, jako spółdzielnia działają-
ca na korzyść swoich członków,
również wyznaczyliśmy na-
szym dostawcom okres przygo-
towawczy, w którym, mamy na-
dzieję, uda im się dostosować
do wymogów stawianych przez
WIS.

Na czym miałoby to polegać?
Część tych wymagań, to pro-

ste i oczywiste sprawy tj. posia-
danie przez producentów ksią-
żeczek zdrowia oraz przestrze-
ganie podstawowych zasad hi-
gieny w procesie produkcji
mleka tj. nałożenie białego far-
tucha, zachowanie czystości rąk
oraz wymion krowich, a także
zbiorników i naczyń do prze-
chowywania mleka. Niestety
dalszy proces przystosowania
gospodarstw wiąże się często
z kosztami przeznaczonymi na
remont i modernizację obory,
budowę płyty gnojowej i zbior-
nika na gnojowicę czy zakupem
sprzętu takiego jak dojarka,

Władze miasta składają wieniec 
pod pomnikiem bohaterów 1920 r.

Wojciech Kossak 
„Starcie ułana z piechurem 1927”

MY SIĘ UNII
NIE PODDAMY

czyli
co słychać w bychawskiej OSM?

Dokończenie na str. 2
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chłodziarka i in. Mam jednak
nadzieję, że większości rolni-
ków, a przynajmniej tej grupie,
która stawia na produkcję mle-
ka, uda się to zrealizować. A jest
to dla nas ważne, ponieważ od
tego zależy jakość skupowanego
mleka, które już niedługo bę-
dzie musiało spełniać wysokie
wymagania, podobnie jak mle-
ko w krajach UE.

Wiem, że OSM w Bychawie
od jakiegoś czasu realizuje
wdrażanie systemu zarządza-
nia jakością HACCP. Jakie
działania podjęto w związku
z tym.
Zostały określone tzw. „kry-

tyczne punkty kontrolne”, czyli
miejsca, etapy i procesy, w któ-
rych niezbędne jest opanowa-
nie występujących zagrożeń. Są
one systematycznie kontrolo-
wane przez specjalistów w celu
zachowania jak najlepszej jako-
ści naszych produktów. Przy
wdrażaniu systemu HACCP
pomaga nam Polska Federacja
Producentów Żywności z sie-
dzibą w Warszawie. Jej pracow-
nicy czuwają nad prawidłowo-
ścią przebiegu działań związa-

nych z systemem zarządzania
jakością. Oni również przepro-
wadzili szkolenia, zarówno dla
dostawców mleka, jak i naszych
pracowników.

Jak sądzę, wiąże się to z ja-
kąś dodatkową dokumenta-
cją…?
To prawda, i my posiadamy

tzw. „Księgę HACCP”, w której
opisujemy m. in. proces wdra-
żania systemu zarządzania jako-
ścią w naszej OSM. Tam rów-
nież opisano wszystkie punkty
kontrolne, ustalone dla nich li-
mity krytyczne, procedury ich
monitorowania oraz ewentual-
ne działania korygujące. Wy-
mienione dane są, oczywiście,
aktualizowane na bieżąco.

A co udało nam się zrealizo-
wać w praktyce, jeśli chodzi
o samą linię produkcyjną?
W ciągu minionego roku

przebudowano dział galanterii,
czyli miejsce, gdzie pakowane
jest np. mleko czy śmietana.
Oprócz tego częściowo zmoder-

nizowano magazyny i oddano
do użytku tzw. szatnię przepu-
stową dla pracowników, czyli
miejsce, w którym przygotowu-
ją się oni do wejścia na działy
produkcyjne, gdzie wymagane
jest szczególne przestrzeganie
higieny. Zamontowano również
czujniki do automatycznego
pomiaru temperatury w róż-
nych punktach zakładu, któ-
rych wyniki ukazują się na spe-
cjalnych monitorach. W tym
roku zmodernizowano maszy-
nownię chłodniczą oraz, czę-
ściowo, kotłownię.

Czy w najbliższym czasie
planowane są kolejne moder-
nizacje w zakładzie?
Jeśli nam się uda, planujemy

powiększenie masłowni, odno-
wienie ścian i posadzek na dzia-
le twarożkarni, tu położenie no-
wej glazury.

Jak duży nakład finansowy
został już poniesiony na wy-
żej wymienione inwestycje?
Tylko w tym roku wydaliśmy

już ok. 200 tys. zł. Szacujemy,
że na zamierzone przedsięwzię-
cia potrzeba będzie jeszcze ok.
400 tys. zł. 

Skąd więc fundusze…?
Jak na razie, ze środków wła-

snych, ale, być może w najbliż-
szym czasie, uda nam się sko-
rzystać ze środków struktural-
nych Unii Europejskiej.

Na zakończenie chciałabym
zapytać, czego można życzyć
Panu i bychawskiej OSM?
Zdrowia dla członków spół-

dzielni.
A ja życzę zdrowia również
dla Pana i pańskich pracow-
ników, a także tego, aby uda-
ło się jak najszybciej zrealizo-
wać wszystkie zamierzone in-
westycje i spełnić wymagania
WIS-u dużo wcześniej, niż
przed końcem 2006 r. Dzięku-
ję za rozmowę.

Z Prezesem Zarządu Okręgo-
wej 

Spółdzielni Mleczarskiej 
w Bychawie 

mgr inż. Janem Jankowskim
rozmawiała Ilona Fijołek-Mituła

MY SIĘ UNII
NIE 
PODDAMY

Dokończenie ze str. 1

Co najszybciej ugasi
pragnienie w letni

upał…?.. oczywiście
szklanka kefiru z

bychawskiej OSM, którą
poleca sam 

PPrreezzeess  JJaann  JJaannkkoowwsskkii.

Informacji na temat tych kilku
dni spędzonych w Bychawie
udzieliła mi Pani mgr Lila Ma-
ciaszczyk, – starszy wykładowca
UMCS w Lublinie, z-ca kierow-
nika obozu i jego współorganiza-
torka, (z pochodzenia bychawian-
ka).

Pierwszą rzeczą, o którą spyta-
łam Panią mgr, był powód, dla
którego studenci już po raz drugi
przyjechali właśnie do Bychawy.
Dowiedziałam się, że mamy u nas
bardzo dobre warunki bazowe;
hala sportowa, kryta pływalnia,
siłownia. Oprócz tego studentom
po prostu podoba się Bychawa

i oni również mieli wpływ na
podjęcie takiej właśnie decyzji.
Uważają, że jest to „fajne” mia-
steczko, ciche, spokojne, za-
mieszkałe przez miłych, przyja-
znych ludzi, a teren wokół jest
bardzo piękny. Oczywiście waż-
nym powodem były również
względy finansowe, ponieważ
uczestnicy obozu częściowo par-
tycypują w kosztach, a więc nie-
zbyt wygórowane wymagania sta-
wiane przez dyrekcję Zespołu
Szkół im. ks. A Kwiatkowskiego
stały się ważnym argumentem
przy podejmowaniu decyzji. Jak
twierdzi Pani mgr Lila Maciasz-

czyk, był to „duży ukłon w stronę
studentów od dyrekcji szkoły”. 

Obóz liczył 84 uczestników,
plus 8 osób kadry, w sumie 92
osoby, które zajęły internat oraz
część sal lekcyjnych. Korzystały
również ze szkolnej stołówki,
chwaląc zdolności kulinarne pań
kucharek, a nad sprawną organi-
zacją i porządkiem w szkole pod-
czas pobytu naszych gości czuwa-
ła Pani mgr Danuta Augustyno-
wicz. Życzliwą pomocą służyli
również nasi nauczyciele wycho-
wania fizycznego, a nad bezpie-
czeństwem uczestników obozu na
zewnątrz czuwała bychawska Po-
licja, za co studenci również pra-
gną wyrazić wdzięczność m. in. p.
p. komendantowi Zbigniewowi
Niedźwiadkowi oraz st. sierż.
Markowi Siekowi.

Jak na każdym obozie, tak i na
tym, obowiązywał regulamin,
a także ściśle przestrzegany pro-
gram i rozkład zajęć, nad realiza-
cją którego czuwała Rada Peda-
gogiczna. Dyscypliny sportowe,
które zakładał program to m. in.
pływanie, lekka atletyka tereno-
wa, zabawy i gry terenowe, tańce

LETNI OBÓZ W BYCHAWIE…?

…CZEMU NIE?!
Podczas tegorocznych wakacji, w dniach, od

2 do 7 sierpnia, już po raz drugi gościli
w naszym mieście studenci II roku, Wydziału

Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie,
studiów zaocznych z filią w Lubartowie,

studiujący na kierunku Pedagogiki Pracy
Socjalnej z Wychowaniem Fizycznym, którzy
przyjechali do nas na coroczny „Letni obóz

metodyczno-szkoleniowy”. Studenci
skorzystali z uprzejmości Dyrekcji Zespołu

Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego.

Mistrzostwa w pływaniu II roku PPS z WF 
(kryta pływalnia Zespołu Szkół im ks. A. Kwiatkowskiego.) 

Mecz rozegrany między studentami II roku PPS z WF – UMCS, 
a Bychawą. Wynik 4:3 dla gości.
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czy obozownictwo. Nad przebie-
giem i realizacją zajęć programo-
wych czuwała wysoko wykwalifi-
kowana kadra uniwersytecka,
w skład której wchodzili trenerzy
I i II klasy sportowej. Kierowni-
kiem obozu był prof. dr hab. Jan
Saran (działający z ramienia
UMCS – promotor ww. kierunku
w Lubartowie), zaś jego z-cą star-
szy wykładowca Pani mgr Lila
Maciaszczyk. Pozostali opieku-
nowie to starsi wykładowcy
UMCS m.in. dr Zbigniew Paku-
ła, mgr Bogusław Maciaszczyk,
mgr Waldemar Nieleszczuk, mgr
Krzysztof Krawczyk, mgr Jerzy
Patyra oraz lekarz obozowy Pani
dr Ewa Saran-Gąbka.

Uczestnicy obozu rozpoczynali
dzień pobudką o godz. 7.00 i tzw.
„rozruchem porannym”, po czym
jedli śniadanie i od godz 9.00 do
13.00 odbywały się zajęcia, pod-
czas których realizowano założe-
nia programowe. Potem obiad
i dalsza część zajęć programo-
wych, a od godz. 19.00 do 22.00
pozostawał czas na realizację za-
jęć uzupełniających, nad przebie-
giem których czuwały specjalne
komisje, m.in. kulturalna, spor-
towa, porządkowa i inne, w skład
których powołano samych
uczestników podczas pierwszego
dnia obozu. Zadaniem komisji
było organizowanie m.in. różno-
rodnych rozgrywek sportowych,
meczy oraz obozowego życia kul-
turalnego. Nad „ładem i porząd-
kiem” również czuwała odpo-
wiednia komisja. 

Właśnie podczas jednych tego
typu zajęć odbył się mecz piłki
nożnej między obozowiczami,
a Bychawą, który, (po zaciętej
walce!), niestety przegraliśmy 4:
3. 

Innym razem uczestnicy gości-
li na „Zielonej Dolinie”, gdzie
odbyło się uroczyste spotkanie,
które rozpoczął sam Dyrektor
Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiat-
kowskiego Pan Henryk Dudziak
przedstawiając interesujący rys
historyczny dotyczący dziejów
Bychawy, opowiedział też o pa-
tronie szkoły, jej historii i osią-
gnięciach. Po tym wystąpieniu
każdy mógł poczęstować się
chrupiącą kiełbaską z grilla,
a uczestnicy obozu przedstawili
przygotowane przez siebie pro-
gramy artystyczne, w tym piosen-
ki, wiersze i skecze, w których
przewijała się tematyka dotycząca
m.in. naszego miasteczka.

Obóz zakończył się w sobotę
7 sierpnia uroczystym apelem,
podczas którego studenci dzielili
się wrażeniami. Jak zapewnia Pa-
ni mgr Lila Maciaszczyk, „zdecy-
dowana większość uczestników
była bardzo zadowolona z wizyty
w Bychawie, co w dużej mierze
jest zasługą Gospodarzy szkoły”,
dlatego też, na razie po cichu, ale
już mówi się o następnej wizycie
w przyszłym roku, tym bardziej,
że dyrekcja szkoły wyraziła już
chęć przyjęcia i zaprosiła studen-
tów następnego rocznika.

My oczywiście również ser-
decznie zapraszamy młodzież
studencką do naszego miasteczka
za rok, a tegorocznym uczestni-
kom życzymy sukcesów w dal-
szym kształceniu, zaś kadrze
opiekunów – owocnej pracy
z młodymi ludźmi, których kwa-
lifikacje odgrywają tak ważną ro-
lę w naszym społeczeństwie.

Z panią mgr Lilą Maciaszczyk

rozmawiała Ilona Fijołek-Mituła

POCZĄTEK PIŁKARSKIEGO SEZONU
15 VIII br. rozpoczęły się rozgrywki jesiennej rundy piłkarskiej

w klasie okręgowej, w których – po wcześniej wywalczonym awansie –
startują zawodnicy BLKS „Granit”. Jako beniaminek osiągnęliśmy
w poprzednim sezonie bardzo duży sukces, kończąc go ostatecznie na
3 miejscu, wyprzedzając wiele znanych ekip. Było to możliwe dzięki
pracy wielu ludzi: zarządu klubu, trenera i samych zawodników. Obok
nich chciałbym też podziękować naszym wiernym kibicom, sponso-
rom oraz władzom samorządowym za organizację i finansowe wsparcie
naszych działań. Przed nami nowe wyzwanie; jeszcze mocniejsza gru-
pa rywali i chęć powtórzenia (przynajmniej!) poprzedniego wyniku.
Pierwsze spotkania zakończyły się zwycięstwami „GRANITU”: z Ci-
sami Nałęczów (3:1) oraz Orionem Niedrzwica (1:0), co daje nam
obecnie pozycję w ścisłej czołówce tabeli – oby tak dalej. Już wkrótce
zostanie oddana do użytku zupełnie nowa trybuna z plastikowymi sie-
dzeniami dla ponad 500 kibiców – warto ją zobaczyć i …wypróbować.
Gorąco zapraszam na nasze mecze i dla ułatwienia tradycyjnie już
przedstawiam terminarz spotkań drużyny „Granitu” w rundzie jesien-
nej:

Lp. Gospodarze Goście
Kolejka III – dnia 28/29.08.2004 r. (sobota – niedziela)

1 GRANIT Bychawa – PIASKOWA Piaski
Kolejka IV – dnia 04/05.09.2004 r. (sobota – niedziela)

2 LEGION Tomaszowie – GRANIT Bychawa
Kolejka V – dnia 08.09.2004 r. (środa)

3 GRANIT Bychawa – POM ISKRA Piotrowie
Kolejka VI – dnia 11/12.09.2004 r. (sobota – niedziela)

4 STAL Poniatowa – GRANIT Bychawa
Kolejka VII – dnia 18/19.09.2004 r. (sobota – niedziela)

5 GRANIT Bychawa – ORŁY Kazimierz
Kolejka VIII – dnia 25/26.09.2004r. (sobota – niedziela)

6 TAJFUN Ostrów Lubelski – GRANIT Bychawa
Kolejka IX – dnia 02/03.09.2004r. (sobota – niedziela)

7 GRANIT Bychawa – BKS UNIA Bełżyce
Kolejka X – dnia 09/10.10.2004r. (sobota – niedziela)

8 HETMAN Gołąb – GRANIT Bychawa
Kolejka XI – dnia 16/17.10.2004 r. (sobota – niedziela)

9 GRANIT Bychawa – TĘCZA Kraśnik
Kolejka XII – dnia 23/24.10.2004 r. (sobota – niedziela)

10 SYGNAŁ Lublin – GRANIT Bychawa
Kolejka XIII – dnia 30/31.10.2004r. (sobota – niedziela)

11 GRANIT Bychawa – ORZEŁ Urzędów
Kolejka XIV – dnia 06/07.11.2004r. (sobota – niedziela)

12 OPOLANIN Opole Lub. – GRANIT Bychawa
Kolejka XV – dnia 13/14.11.2004r. (sobota – niedziela)

13 GRANIT Bychawa – POLESIE Kock

Wszystkie mecze, których jesteśmy gospodarzami rozgrywane będą
w niedzielę.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes BLKS „Granit”

Janusz Urban

W ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego od 16 sierp-
nia 2004 wdrażane jest działanie
„Inwestycje w gospodarstwach
rolnych”. Celem tego programu
jest modernizacja gospodarstw
rolnych. Aby skorzystać z unij-
nych pieniędzy, najpierw należy
samemu pokryć koszty całej in-
westycji, a dopiero potem można
otrzymać zwrot części pieniędzy.

Maksymalna wysokość pomocy
finansowej udzielonej jednemu
rolnikowi nie może przekroczyć
300 000 PLN.

Rolnik może wykorzystać pie-
niądze na:
• zakup środków produkcji, na-

sion i zwierząt gospodarskich; 
• zakup maszyn, urządzeń lub

narzędzi do produkcji rolnej; 
• zakup gruntów rolnych i bu-

dynków gospodarczych; 
• budowę lub remont budynków

i budowli służących do produk-
cji rolniczej; 

• zakup kwoty mlecznej; 
• zakup instalacji i budowę urzą-

dzeń służących spełnieniu
standardów w zakresie higieny,
ochrony środowiska oraz do-
brostanu zwierząt. 
Żeby otrzymać zwrot poniesio-

nych nakładów na inwestycje na-
leży sporządzić plan przedsię-
wzięcia. Następnym krokiem jest
złożenie wniosku, wraz z wyma-
ganymi załącznikami, w oddziale
ARiMR.

Wniosek zawiera:

• ogólne informacje o projekcie,
• informacje identyfikujące

wnioskującego o pieniądze,
• ogólna charakterystyka działal-

ności (opis gospodarstwa)
• opis projektu,
• plan wydatków.

Jeśli wniosek zostanie pozy-
tywnie rozpatrzony przez
ARiMR wówczas będzie można
przystąpić do realizacji projektu.

Agencja może kontrolować in-
westycję przez pięć lat. W tym
okresie należy przechowywać do-
kumenty związane z projektem.

Maksymalny poziom pomocy
finansowej wynosi 50% kosztów
kwalifikowanych projektu lub
55% kosztów kwalifikowanych
projektu, jeśli beneficjent jest
młodym rolnikiem.

W ramach działania „Inwesty-
cje w gospodarstwach rolnych” za
młodego rolnika uznaje się oso-
bę, która spełnia dwa podstawo-
we warunki:

• rozpoczęła po raz pierwszy sa-
modzielne prowadzenie gospo-
darstwa rolnego nie dawniej
niż w ciągu ostatnich 5 lat
przed datą przyznania pomocy,

• w chwili, gdy po raz pierwszy
rozpoczęła samodzielnie pro-
wadzenie gospodarstwa nie
przekroczyła wieku 40 lat.
Warunkiem przyznania pomo-

cy finansowej jest uregulowanie
przez rolnika zobowiązań podat-
kowych oraz z tytułu ubezpie-
czeń z ZUS lub KRUS. Pomoc
nie może być udzielona rolniko-
wi, który jest dłużnikiem Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Pomoc nie może być
przyznana również osobie pobie-
rającej rentę w związku z orzecze-
niem całkowitej lub trwałej nie-
zdolności do pracy, stałą rentę
rolniczą z tytułu niezdolności do
pracy lub emeryturę.

opracowała Katarzyna Fijołek

Uwaga rolnicy
Inwestycje 

w gospodarstwach rolnych

BLKS „GRANIT” rozpoczął sezon - trzymamy kciuki za naszych !!!

W Szkole Podstawowej w Zara-
szowie od niedawna wprowadzo-
no nową, ciekawą formę metody
nauczania i wychowania. Ma to
związek z zainicjowaniem projek-
tu ,,Narodowego programu profi-
laktyki i leczenia chorób układu
sercowo-naczyniowego na lata
2003-2005” realizowanego na zle-
cenie Ministerstwa Zdrowia.
W związku z tym uczniowie oraz
nauczyciele (p. p. T. Fijołek i A.
Mazurek) SP w Zaraszowie zosta-
li zaproszeni do realizacji w I se-
mestrze roku szkolnego 2004-
2005 pilotażowego programu pro-
filaktycznego „SMS” – „Szansa
dla Młodego Serca”. Program ph.
,,Edukacja dzieci i młodzieży
w szkołach, w zakresie profilak-
tyki chorób układu sercowo-na-
czyniowego” realizowany jest na
razie w formie pilotażowej w 100
szkołach z całej Polski, wybra-
nych spośród tych, które zdobyły
certyfikat „Szkoły z Klasą”
w pierwszej edycji. Realizatorem
projektu jest Instytut Żywności
i Żywienia w Warszawie.

Głównym celem programu jest
edukacja uczniów, a przez nich
ich rodziców w zakresie zasad
zdrowego odżywiania, znaczenia
wysiłku fizycznego, a także odpo-
wiedzi na ważne pytania np.: dla-
czego palenie jest szkodliwe? czy
– jak radzić sobie ze stresem?
Program skierowany został do
uczniów klas 5-tych i 6-tych
szkół podstawowych oraz 1-ych
i 2-ich gimnazjów. Informacje
edukacyjne przygotowane zostały
w bardzo interesującej formie –

witryny internetowej. Każdy
uczeń wchodząc na stronę
www.sms.edu.pl może zapoznać
się z 6 tematami takimi jak: „Ta-
jemnice twojego serca”; „Co two-
je serce kocha”, a czego nie zno-
si”; „Myślę nie, mówię nie”;
„Czy możesz pomóc sercom całej
rodziny”; „Co jeść – sercowe roz-
terki”; „Jak zapobiegać nadci-
śnieniu?”.

Przygotowane zostały także qu-
izy, humor, e-kartki oraz piosen-
ka – wszystko by zaciekawić
uczniów i tym samym zmobilizo-
wać ich do częstego odwiedzania
strony. Również rodzice znajdą
tu informacje dla siebie, m. in.
o produktach śniadaniowych
i żywieniu dzieci. Wszystkie in-
formacje przygotowane przez wy-
sokiej klasy specjalistów takich
jak prof. dr hab. M. Naruszewicz,
prof. dr hab. J. Tylek, prof. dr
hab. K. Narkiewicz, dr n. med.
M. Kozłowska-Wojciechowska,
mgr inż. M. Makarewicz-Wujec. 

Tylko ci uczniowie, których
szkoły uczestniczą w programie
mogą korzystać z takich ciekawo-
stek jakimi są np. internetowe
kalkulatory wzrostu i masy ciała,
jak również mogą ocenić posiada-
ną wiedzę za pomocą testu. Jed-
nak informacje tak ważkie i cie-
kawe dostępne są dla wszystkich
pod wyżej wymienionym adre-
sem internetowym. Zachęcamy
wszystkich do odwiedzania stro-
ny www.sms.edu.pl i poszerzania
swoich wiadomości.

Opracowała mgr Anna Mazurek

NAUKA + ZABAWA = ZDROWIE

czyli innowacyjne
metody nauczania 
i wychowania
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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

AKTY URODZEŃ

1. TTyylluuss  PPiioottrr  – Wola Duża
2. OOlleesszzeekk  JJaakkuubb  –– Marianka, gm. Niedrzwica Duża
3. RRyymmaarrcczzyykk  LLuuiizzaa  – Bystrzyca Nowa
4. PPrrooiieettttii  JJeessssiiccaa  – Palestrina (Włochy)
5. KKoommaann  DDoommiinniikkaa  – Maciejów Nowy
6. SSuurraa  MMaarrcciinn  – Stara Wieś Druga
7. SSzzyymmcczzaakk  AAddrriiaann  – Jabłonna I
8. CCzzaammoottaa  AArrkkaaddiiuusszz  – Jadwisin gm. Piaski
9. NNiieeddbbaałłaa  MMaatteeuusszz  – Majdan Starowiejski
10. KKrrzzooss  BBaarrttłłoommiieejj  – Antonówka
11. CCzzaappllaa  MMaałłggoorrzzaattaa  – Zdrapy
12. SSiiaaddkkoowwsskkaa  AAlleekkssaannddrraa  MMaarriiaa  – Żabia Wola
13. BBąąkk  MMiikkoołłaajj  PPiioottrr – Piaseczno

Z okazji urodzenia dziecka 
składam rodzicom serdeczne gratulacje.

AKTY MAŁŻEŃSTW

1. Dyś Grzegorz i Kułaga Katarzyna Justyna
2. Knabe Wolfgang i Ziętek Bożena
3. Wąsik Mariusz i Flis Aneta
4. Kasprzak Grzegorz i Błaszczyk Marta Sława
5. Majchrzak Piotr i Bigos Irena Maria
6. Proietti Mario i Dzieńkowska Małgorzata
7. Bielak Tomasz Marek i Psujek Katarzyna Justyna
8. Gadzała Grzegorz i Wójcik Urszula Ewa
9. Krawczyk Piotr i Wojtuszkiewicz Liliana Patrycja
10.  Dzwonowski Damian i Pietrzak Anna
11. Chrzanowski Artur i Jurycka Anna

Serdeczne życzenia na nowej drodze życia

AKTY ZGONÓW

1. Andrzejczak Marianna żyła lat 62 z Dębiny
2. Szwajkowska Elżbieta żyła lat 50 z Bychawy
3. Kochaj Aleksandra żyła lat 79 z Osowy
4. Kruk Edward żył lat 64 

z Krzczonowa Folwarku
5. Stachyra Helena żyła lat 78 ze Skrzynic
6. Szuba Teodozja żyła lat 90 z Targowiska
7. Milanowski Kazimierz Jan żył lat 69 ze Spław
8. Świgno Czesław żył lat 78 z Woli Dużej
9. Makolągwa Karolina żyła lat 89 ze Starej Wsi II
10. Zych Czesław żył lat 73 z Wólki Ponikiewskiej
11. Sidor Stanisław żył lat 62 z Kiełczewic Górnych
12. Galiński Stanisław żył lat 56 z Lublina
13. Neldner Zofia Regina żyła lat 84 z Lublina
14. Bartnik Marianna żyła lat 74 

z Kolonii Kiełczewice Dolne
15. Stańczak Zofia żyła lat 90 z Lublina
16. Teodorowicz Kazimierz żył lat 58 z Puław
17. Wypych Tadeusz żył lat 69 z Sobieskiej Woli I

Rodzinom zmarłych składam wyrazy głębokiego współczucia.

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bychawie 
Justyna Jendrzejczak

Urząd Stanu Cywilnego w Bychawie informuje, 

że w miesiącach lipiec - sierpień 2004 roku zarejestrowano następujące:

Wydawca:GMINA BYCHAWA

Adres redakcji: 23-100 Bychawa,

ul.Partyzantów 1, pokój nr 25

tel. (0-81) 56-60-004 wew.24.

Redaktor naczelny: 

Ilona Fijołek-Mituła. 

e-mail: gzgb@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@lu.home.pl

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W BYCHAWIE

INFORMUJE
W związku ze zmianą Ustawy o świadczeniach rodzinnych – oso-

by, które pobierały alimenty z Funduszu Alimentacyjnego przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. przed 1 maja 2004 roku,
proszone są o złożenie zaświadczenia o wysokości pobieranych ali-
mentów z Funduszu za miesiąc kwiecień 2004 roku w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Bychawie, w terminie do dnia 5 września
2004 r. 

WYJAŚNIENIE
1. Osoba otrzymująca dodatek z tytułu samotnego wychowywa-

nia dziecka od 1.05.2004 r. która pobierała świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego nabywa prawo w okresie od dnia
1.05.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. prawo do tego dodatku w wy-
sokości 70% przysługującego świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego w miesiącu kwietniu 2004 r.

2. Osoba, która do dnia wejścia w życie Ustawy o świadczeniach
rodzinnych, otrzymywała świadczenie z funduszu alimentacyj-
nego i po dniu 1 maja 2004 r. nie otrzymała dodatku z tytułu
samotnego wychowywania dziecka z uwagi na przekroczenie
kwoty 504,00 zł, nabywa prawo do dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości
70% świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego
w kwietniu 2004 r., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 612,00 zł i rodzina spełnia pozosta-
łe warunki określone w ustawie. 

Król jest nagi
Każdy z nas doskonale zna powiastkę o niejakim władcy, któremu zda-

rzyło się wystawić rodowe klejnoty na pośmiewisko całego królestwa z po-
wodu głupoty i pychy. Morał baśni o królu i jego nowych szatach jest uni-
wersalny i ponadczasowy (co pamiętamy jeszcze – bądź nie – z lekcji języ-
ka polskiego) i warto to mieć na uwadze szczególnie, że mieszkamy w Pol-
sce. To nie jest bynajmniej czas i miejsce na wytykanie błędów i wad oso-
bom stojącym u władzy.

Każdy z nas, choć raz był takim królem, któremu wydawało się, że
jest najważniejszy, najpiękniejszy, najmądrzejszy, najzgrabniejszy,
z lekką nutką dekadencji i w ogóle wypasiony w kosmos. Ów mo-
narcha musiał się najeść sporo wstydu, zanim zrozumiał, że tak nie
jest, świecąc... przykładem dla przyszłych pokoleń.

Z całą pewnością ten władca, nie był jedynym w historii, do którego pa-
sowałby podobny opis. Było wielu znanych i mniej znanych, którzy za swój
narcyzm zapłacili równie wysoką, a może nawet wyższą cenę. Jednych zna-
my z historii, innych z legend, a jeszcze innych z bajek i baśni. Jest pośród
nich wszystkich jeszcze jeden, którego może zdążyliście poznać, ale już nie-
długo będziecie mieli okazję poznać bliżej... ale cii... nie mówcie nikomu,
bo to tajemnica....

Marcin Słowikowski 

„NOWE SZATY KRÓLA”
Młodzieżowy Teatr „ODMIENIEC”, działający przy Bychawskim Centrum

Kultury wkrótce przedstawi kolejną sztukę premierową! 
W obsadzie wystąpią: Kinga Niedziela, Lidia Kotuła, Katarzyna Duda, Al-

dona Gumienniak, Agnieszka Tracz, Marcin Słowikowski, Łukasz Trzciński,
Szczepan Sagan, Mateusz Wróblewski.

Szczegółowe informacje dotyczące spektaklu znajdziecie Państwo na pla-
katach!

Tej premiery nie można przegapić!
Zapraszamy!!!!!!!

Zespół Pieśni i Tańca PODKOWIACY działający przy Bychawskim
Centrum Kultury ogłasza nabór chętnych osób do zespołu tanecznego,
śpiewaczego i kapeli. Jeśli masz poczucie rytmu, wolny czas i ochotę zapra-
szamy na zajęcia, które odbywają się dwa razy w tygodniu w Centrum Kul-
tury. Tel. 5660124

Instruktorzy 

OGŁOSZENIE
UWAGA!!! Dyrekcja Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bycha-

wie ogłasza zapisy do SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II stopnia. 
Bliższych informacji udziela dyrekcja szkoły.

Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
zachęca do współpracy 
w redagowaniu naszej lokalnej gazety. Chętnie wykorzystamy prze-
słane, gotowe teksty (z prawem do ich adiustacji), jak i wszelkie ma-
teriały – listy, relacje, wspomnienia rodzinne, fotografie, prace gra-
ficzne – dotyczące przeszłości miasta, regionu, ale również teraźniej-
szości. Jesteśmy przekonani, że w środowisku bychawskim jest wie-
le osób mających dobre pomysły i lekkie pióro do wykorzystania
w lokalnej gazecie, która dzięki temu może stać się ciekawsza, bo-
gatsza tematycznie i wielogłosowa.

Na zdjęciu Zespół Pieśni i Tańca „PODKOWIACY” działający od
1993 r. przy Bychawskim Centrum Kultury (na zdjęciu z kierow-

nikiem choreograficznym Panią Katarzyną Leszek-Szacoń oraz
kierownikiem muzycznym Panem Markiem Trzcińskim)
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