
Współczesne miasto nocą nie za-
sypia, ale świeci. Świetlne iluminacje 
i dekoracje są na całym świecie ozdo-
bą różnorodnych obiektów. Stają się 
miejskim makijażem, światło odkry-
wa piękno i jest nim samo w sobie. 
Miasta wzbogacone blaskiem noc-
nych luksów pozwalają nam odkryć 
swoje nowe oblicze. W ostatnich 
latach, świetlne dekorowanie zado-
mowiło się również w naszych mia-
stach i miasteczkach. Przymiotów 
miejskich iluminacji jest wiele. Dzię-
ki nim wieczorem możemy udać się 
na wycieczkę do innego, choć ciągle 
naszego, miasta. Światło tworzy at-
mosferę, zdobi, zaprasza, daje po-
czucie ciepła, ekscytacji, przestrzeni, 
intymności. Iluminacje montowane 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
podkreślają ich uroczysty charakter.

W tym roku również nasze mia-
steczko rozbłysło dziesiątkami świet-
lnych, elementów przypominających 
nam o zbliżającym się okresie prze-
żywania radości z okazji narodzin 
Dzieciątka Jezus. Być może efekty, 
które już możecie Państwo oglą-
dać podczas wieczornych spacerów 
ulicami miasta nie są tak imponu-
jące, jak te, obserwowane w dużych 
metropoliach, ale na pewno dodają 
wiele urokliwego blasku naszemu 
małemu miasteczku. Zwróćmy uwa-
gę, że pomysł w tym roku zaistniał 
po raz pierwszy. Być może w przy-
szłości uda się rozbudować i wzbo-
gacić uliczne dekoracje świąteczne. 
Dodatkowym efektem uzupełniają-
cym wizerunek miasta są z całą pew-
nością iluminacje i dekoracje świet-
lne zamontowane na instytucjach 
i prywatnych budynkach - dachach, 
gzymsach, balkonach i w witrynach 
sklepowych. 

Ciekawostką jest fakt, że pomysł 
na udekorowanie miasta zrodził się 
już jakiś czas temu w głowie jednej 

z pracowniczek Urzędu Miejskiego 
– p. Bożeny Marzec, która nieśmiało 
zdradziła go najpierw współpracow-
nikom. Jak się okazało, spotkał się on 
z ich dużym poparciem, podobnie, 
jak i innych osób - mieszkańców 
miasta, a zwłaszcza tych, którzy wie-
le mogli pomóc w tej sprawie, np. p. 
Wiesława Lenarta, którego może-
my uznać za eksperta w dziedzinie 
oświetlenia i elektryczności.

Pomysł był - jednak na jego wyko-
nanie potrzeba było wielu środków 
finansowych oraz fachowej pomocy 
i pracy rąk ludzkich. I być może 
wszystko sczezłoby na niczym, po-
nieważ w gminnym budżecie pod 
koniec roku byłoby ciężko z wykona-
niem takiego ekstra zadania, jednak 
po raz kolejny okazało się, że wy-
starczy porozumieć się między sobą, 
aby wspólnie stworzyć coś, co sprawi 
przyjemność wielu osobom. 

9. listopada br. odbyło się spotka-
nie z lokalnymi przedsiębiorcami, 
podczas którego przedstawiono po-
mysł Bożonarodzeniowej dekoracji 
ulic i zapoznano się z katalogową 
ofertą ozdób iluminacji świetlnych. 
Rozprawiano o istotnej roli, jaką 
odgrywa dbałość o estetykę mia-
sta, wysłuchano wielu porad i su-
gestii w tej sprawie, a także prze-
dyskutowano problem pozyskania 
sponsorów. Ostatecznie uczestnicy 
spotkania wyrazili swoją aprobatę 
i włączyli się do akcji. Dzięki temu 
już w niedługim czasie uwidoczniły 
się, a można powiedzieć – dosłow-
nie rozbłysły, efekty wspólnej pracy, 
do której włączyli się: przedsiębior-
stwo WAT sp. z o. o. p. Wieczorkie-
wicza – które nieodpłatnie przekaza-
ła drut na uformowanie elementów 
świetlnych, ukształtowaniem i zespa-
waniem elementów zajęły się firmy 
p. J. Grodzińskiego, firma „FAMI” p. 
M. Drąga oraz Bychawskie Przed-

siębiorstwo Komunalne. Firma p. W. 
Lenarta, właściciela hurtowni elek-
trycznej, przymocowała węże świet-
lne do zespawanych form. Czynności 
przymocowania gotowych elemen-
tów do oświetlenia ulicznego podjęła 
się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
z Bychawy, zaś podłączenia do sieci 
elektrycznej - Zakład Energetycz-
ny. Oprócz tego znalazło się wiele 
osób, które wspomogły inicjatywę 
finansowo. W tym Miejscu należą 
się gorące podziękowania wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do realizacji bożona-
rodzeniowego pomysłu, kierujemy 
je więc na ręce:
•  p. Antoniego Wieczorkiewicza 

– właściciela Przedsiębiorstwa WAT sp. z o. o.,
•  p. Jana Grodzińskiego – Szlifowanie Wałów 

Korbowych,
•  p. Mariana Drąga – Przedsiębiorstwo 

„FAMI”,
•  p. Leszka Klimka – Prezesa BPK sp. z o. o. ,
•  p. Marka Nieścióra – kierownika Zakładu 

Energetycznego,
•  p. Ryszarda Flisa – Komendanta JRG – PSP 

w Bychawie,
•  p. Elżbiety Janeczko – Dyrektora 

Rejonowego Banku Spółdzielczego 
w Bychawie,

•  p. Elżbiety Kozak – Dyrektora Banku PEKAO 
SA. Oddział w Bychawie,

•  p. Leszka Sikory – Prezesa firmy „AWEXIM” 
sp. z o. o.,

•  p. Romualda Chromczaka – właściciela 
sieci sklepów spożywczych,

•  p. Leszka Szewczyka – właściciela firmy 
„LUMER” – hurt –detal.
Dzięki społecznej pracy i daro-

wiznom wyżej wymienionych osób 
i pracowników przedsiębiorstw, gmi-
na nie poniosła żadnych kosztów 
związanych z realizacją tego zada-
nia. Ale nie byłoby tak wspaniałego 
efektu, gdyby nie dbałość o estetykę 
i stworzenie ciepłego, świątecznego 
klimatu przez mieszkańców, zakła-
dy pracy oraz szkoły i instytucje. 
Wszystkim osobom odpowiedzial-
nym za wystrój świąteczny włas-
nych posesji oraz sklepowych witryn 
Burmistrz Andrzej Sobaszek prag-
nie złożyć serdeczne podziękowania 
w imieniu własnym oraz wszystkich 
mieszkańców Bychawy, którym jak-
że miło będzie w tym najbardziej 
niezwykłym okresie roku spacerować 
rozświetlonymi świątecznie ulicami.

Ilona Fijołek-Mituła
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�  Co słychać w bychawskiej służbie 

zdrowia? ___________________ 3 

� Cooltura ____________________ 4
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Nadchodzące święta są symbolem 
ogromnego szczęścia,
jakie spotkało świat 
już ponad 2000 lat temu.
My jesteśmy współczesnymi 
jego dziedzicami.
Życzymy Wam z całego serca, 
aby jak największa część tego daru 
przypadła Wam w udziale,
i aby w Waszej rodzinie 
nigdy nie zabrakło uśmiechu,
 i rozpanoszonego po wszystkich kątach szczęścia.
Czytelnikom 

życzą Redakcje „GZB” 
i „Głosu Regionalistów”

Święta Bożego Narodzenia
to szczególny czas

wpisany w naszą kulturę 
i historię.

Ufamy, że przyniesie 
on nową nadzieję

i pozytywne przemiany.

Życzę radosnych i spokojnych 
Świąt

oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2006 Roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bychawie

Janusz Urban

UWAGA KONKURS!!!UWAGA KONKURS!!!
W związku z pojawieniem się na wielu posesjach pięk-

nych, kolorowych, święcących dekoracji bożonarodzenio-
wych, Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” oraz Urząd 
Miejski w Bychawie ogłasza konkurs pod patronatem 
honorowym Gospodarza Miasta i Gminy – Burmistrza 
Andrzeja Sobaszka na najpiękniej ubraną posesję, balkon, 

witrynę sklepową oraz budynek instytucji. Informujemy, 
że w okresie między Świętami i Nowym Rokiem spe-
cjalna komisja dokona przeglądu dekoracji na terenie 
miasta i gminy w godzinach popołudniowych i wieczor-
nych. W następnym numerze „GZB” ukażą się zdjęcia 
i ogłoszone zostaną wyniki konkursu, zaś autorzy najpięk-
niejszych dekoracji uhonorowani zostaną pamiątkowymi 
dyplomami i wyróżnieniami.  red.

Bychawa pełna świątecznego blasku

Bychawa, ul. Marszałka Piłsudskiego
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Ilu dzieciom w tym roku po-
możemy przetrwać zimę? Tego 
dokładnie nie wie nikt. Ale wia-
domo, że i tym razem bychawianie 
dołożyli wszelkich starań, aby jak 
największa liczba osób, zwłaszcza 
dzieci, oczekujących na pomoc 
otrzymała ją w jak najpełniejszej 
formie.

Wzorem lat ubiegłych, 4 grud-
nia br. zebraliśmy się wszyscy na 
koncercie charytatywnym zamy-
kającym tegoroczną akcję „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę”, orga-
nizowaną pod patronatem Bychaw-
skiego Centrum Kultury, Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bychawie, 
a także Radia Lublin SA oraz 
TVP SA Oddział w Lublinie, w 
sali widowiskowej Bychawskiego 
Centrum Kultury, aby raz jesz-
cze darem dobrego serca wspomóc 
najbiedniejszych. W ramach akcji, 
tydzień wcześniej rozpoczęła się 
zbiórka żywności we wszystkich 
szkołach podstawowych i w od-
działach przedszkolnych na terenie 
gminy, a 4 grudnia, w godzinach 
8.00 – 12.00, zorganizowana zo-
stała na ulicy i w sklepach spo-
żywczych, prowadzona przez wo-
lontariuszy – młodzież ZS im. 
ks. A. Kwiatkowskiego. Oprócz 
tego w Gimnazjum Nr 1 w Bycha-
wie, tuż przed koncertem o godz. 
13.00, zorganizowano turniej piłki 
siatkowej, w którym udział wzięły 
drużyny: BLKS – Granit Bycha-
wa (oldboys), UKS 1 (Uczniow-
ski Klub Sportowy z Gimnazjum 
Nr 1) oraz Drużyna Nauczycieli 
tegoż Gimnazjum. Wejściówką za-
równo na mecz, jak i na późniejszy 
koncert były oczywiście dary prze-
kazane na rzecz akcji, tj: trwałe 
produkty spożywcze, słodycze, a 
także ubrania, obuwie i zabawki w 
dobrym stanie. 

Po zakończeniu rozgrywek 
wszyscy ich uczestnicy, kibice-ga-
powicze oraz wielu innych miesz-
kańców Bychawy, zwłaszcza dzieci 
i młodzież pospiesznie przybyli do 
wspomnianej już Sali Widowisko-
wej, gdzie miał się odbyć bardzo 
złożony i bogaty w swym repertu-
arze koncert wielu znanych i mniej 
znanych zespołów, adresowany 
głównie do najmłodszych. Wszy-
scy przybyli mieli okazję posłuchać 
i obejrzeć tak znanych i „reno-
mowanych” zespołów jak choćby: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZS 
im. ks. A. Kwiatkowskiego, Ko-
gel-Mogel z BCK, Podkowiacy z 
BCK, z częściowo nowym skła-
dem i repertuarem, Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta SP w Kiełczewi-
cach Górnych, Kajetanki ze SP w 
Bychawce, Kropeczki z Centrum 
Kultury i Promocji w Piotrowi-
cach, czy Zespół „Aster” Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
w Bychawie. Ale były też mniej 
znane, znacznie rzadziej wycho-
dzące na bychawską scenę, jak i 
całkiem nowe zespoły dziecięce i 
młodzieżowe oraz wokalistki, i tu 
za przykład można podać chociaż-
by: Zespół Rockowy z Gimnazjum 
Nr 5 w Lublinie, Klasę II „a” ze SP 
w Bychawie, która zaprezentowała 
zabawne przedstawienie pt. „Kró-
lewna Śmieszka”, Grupę „maripo-
sa” z ZS im. ks. A. Kwiatkowskie-
go, zespoły „Pompon”, „Szubcio I” 
i „Szubcio II” ze SP w Rechcie, 
Koło Teatralne ze SP w Bychawie 
z przedstawieniem pt. „Na planecie 
grzeczności”, Dziewczęcą Grupę 
Akrobatyczną z Gimnazjum Nr 1 
w Bychawie, przeurocze Wokalist-
ki i Wokalista ze Szkół Podstawo-
wych  i Gimnazjum w Jabłonnej i 
Piotrkowie, „Gimnastki” z Gimna-
zjum Nr 1 w Bystrzycy Starej oraz 
nasze bychawskie bardzo zdolne 
wokalistki w osobach Moniki Ma-
rzec, Magdaleny Król i Dominiki 

Stacharskiej ze Szkoły Podstawo-
wej w Bychawie.

Przyznajcie sami, że repertuar 
był tak bogaty i zróżnicowany, 
że mimo kilku godzin trwania, 
koncert nie mógł nikogo znudzić. 
Tym bardziej, że w przerwach Pa-
nie prowadzące – Ania Bartnik i 
Monika Głazik prowadziły quizy 
z pytaniami na temat akcji „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę, w któ-
rych można było wygrać między 
innymi plakaty kinowe, które mo-
gły się okazać nie lada gratką dla 
zbieraczy i kolekcjonerów.

Ostatecznie całą akcję uznać 
można za kolejny sukces, gdyż 
wiele osób zarówno przybyłych na 
koncert, jak i przekazującym dary 
podczas zbiórki ulicznej, wykaza-
ło się dużą hojnością i niektórzy 
z nich ofiarowali pakunki, które 
wyglądały jak porządne zakupy. Na 
dowód tego, poniżej zamieszczamy 
zestawienie wszystkich darów ze-
branych w ramach akcji „POMÓŻ 
DZIECIOM PRZETRWAĆ ZI-
MĘ” w dniu 4 grudnia 2005 r. 
w trakcie zbiórki przeprowadzo-
nej przez wolontariuszy z Zespołu 
Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie oraz w trakcie Wiel-

kiego Koncertu Charytatywnego w 
Bychawskim Centrum Kultury:

Po przekazaniu bychawskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
darów zebranych przez szkoły i 
instytucje, okazało się, że w ramach 
akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę” na terenie całej gminy ze-
brano w sumie:

198 kg cukru, 154 kg makaronu, 
67 kg ryżu, 61 kg kaszy, 39 kg mą-
ki, 12 kg soli, 54 kg słodyczy, 18 kg 
konserw, 3 kg owoców, 12 kg oleju 
32 kg zabawek i przyborów szkol-
nych, 64 kg ubrań, 12,5 kg środ-
ków chemicznych, 200 kg warzyw, 
8 kg przypraw. Do Domu Dziecka 
w Woli Gałęzowskiej pojechało: 
35 kg cukru, 36,5 kg makaronu, 12 
kg ryżu, 10 kg kaszy, 12 kg mąki, 5 
kg soli, 25 kg słodyczy, 3 kg oleju, 
6 kg środków chemicznych, 200 kg 
warzyw i 2 kg przypraw. Pozostałą 
część darów pracownicy OPS w 
Bychawie zapakowali w świąteczne 
paczuszki i rozdali najbiedniejszym 
rodzinom na terenie gminy.

Mamy nadzieję, że naszą po-
mocą, choć w niewielkim stop-
niu, przysłużymy się tym najbar-

dziej potrzebującym. Życzymy im 
wszystkim z całego serca Wesołych 
Świąt, spokojnych, radosnych i sy-
tych, i oby w Nowym Roku głód 
nie zapukał już do żadnego domu, 
zwłaszcza do tego, w którym są 
dzieci! A my za rok postaramy się 
– mam taką nadzieję – nie gorzej 
niż tym razem, i wspólnymi siłami 
pomożemy przetrwać kolejną zimę 
biednym i głodnym dzieciom, któ-
rych wokół nas coraz więcej...

Informacje zebrała dzięki uprzejmości 
Dyrektora BCK p. Mariusza Nawłatyny 

i Kierownik OPS w Bychawie p.Marty Wołoszyn 
– Ilona Fijołek-Mituła

...nasza zima zła
Wyniki tegorocznej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

DZIECI - DZIECIOM
W dniach 21 XI 2005 – 2 XII 2005 r. Szkoła Podstawowa w Woli Gałę-

zowskiej po raz kolejny włączyła się w akcję ,,Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę”. W ramach Szkolnego Koła PCK prowadzona była zbiórka darów. 
Dzieci od klasy „0” do klasy VI przynosiły artykuły spożywcze (cukier, 
ryż, kasze, herbatę, makaron, konserwy, słodycze) zabawki oraz artykuły 
szkolne. Dary zbierano również w czasie zabawy andrzejkowej. Wszyscy 
chętni uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły włączyli się do akcji; 
przynosząc słodycze.

Po zakończeniu zbiórki pracownik Ośrodka Opieki Społecznej w By-
chawie odebrał zgromadzone artykuły. Społeczność szkolna zebrała się 
na apelu, podczas którego dyrektor szkoły mgr Mirosław Stoczkowski 
podziękował dzieciom i ich rodzicom za zrozumienie i okazane serce, a 
opiekunce PCK za przeprowadzenie akcji na terenie szkoły. Uczniowie, 
którzy włączyli się do akcji otrzymali pamiątkowe słoneczka.

Opiekun Szkolnego Koła PCK Janina Bogdańska

Lp. Nazwa artykułu
Jednostka 

miary
Ilość

Przekazano dla Domu Dziecka 
w Woli Gałęzowskiej

Artykuły spożywcze
1. Cukier kg 69 25
2. Słodzik szt. 6 -
3. Kukurydza w puszce szt. 13 6
4. Olej l 7 3
5. Mąka kg 25 8
6. Makaron kg 48,75 19
7. Herbata szt. 53 10
8. Dżem w słoiku szt. 8 6
9. Ketchup szt. 11 4

10. Zupki szt. 20 3
11. Sos sałatkowy szt. 16 6
12. Ryż kg 16,90 7
13. Kucharek przyprawa szt. 1 1
14. Chipsy szt. 15 -
15. Płatki, kulki itp. do mleka szt. 18 4
16. Budyń szt. 17 -
17. Kasza różna szt. 28 8
18. Kisiel szt. 15 -
19. Konserwy szt. 43 -
20. Masło szt. 9 9
21. Art. różne (w tym owoce) szt. 4 -
22. Galaretka w proszku szt. 2 -

Chemia
23. Proszek do prania szt. 6 6
24. Pasta do zębów szt. 6 -
25. Mydło szt. 12 -

Słodycze
26. Paluszki szt. 7 -
27. Batoniki szt. 58 -
28. Lizaki szt. 23 -
29. Napoje szt. 4 -
30. Draże szt. 24 -
31. Ciastka szt. 60 -
32. Czekolada szt. 149 -
33. Bombonierki szt. 2 -

Zabawki
34. Puzzle szt. 2 -
35. Pluszaki szt. 64 -
36. Inne zabawki szt. 7 -
37. Wózek dla lalki z lalką szt. 1 -

Odzież
38. Buty Para 10 -
39. Plecaki dla dzieci szt. 2 -
40. Ubrania szt. 28 -
41. Rękawice dla dzieci szt. 2 -

Zespół Kogel-Mogel z BCK

Wolontariuszki zbierający dary 
podczas wielkiego koncertu 
charytatywnego w BCK.

Dzieci ze SP w Woli Gałęzowskiej

„Królewna Śmieszka” w wykonaniu 
dzieci z kl. II „a”, SP w Bychawie
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Rozmowa z Panią Prezes 
OSM w Bychawie 

Zofią Popławską.

Zgodnie z zapowiedzią z poprzed-
niego numeru, zamykamy cykl przed-
stawiający wizerunki prezesów OSM 
w Bychawie. W dzisiejszym nume-
rze poznamy sylwetkę osoby, która 
piastuje to stanowisko od niedawna 
– pani mgr inż. Zofii Poławskiej, ab-
solwentki z 1982 r. Akademii Rolni-
czo-Technicznej w Olsztynie na Wy-
dziale Technologii Żywności, gdzie 
ukończyła specjalizację mleczarską. 
Rok po ukończeniu studiów rozpo-
częła pracę w Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Bychawie, w tym sa-
mym roku ukończyła również studia 
podyplomowe na Akademii Rolniczej 
w Lublinie, na kierunku Zarządzania 
Jakością w Produkcji Żywności.

Z nową Panią Prezes rozmawiałam 
o planach związanych z rozwojem by-
chawskiej OSM.

Red. W zarządzie bychawskiej OSM 
zasiadała Pani już od dawna, ale - 
być może nie wszyscy jeszcze o tym 
wiedzą - od niedawna zajmuje Pani 

to najwyższe stanowisko pełniąc 
funkcję Prezesa. Jak się Pani czuje, 
jako osoba odpowiedzialna od tej pory 
za podejmowanie wszystkich decyzji? 
Czy ma Pani jakieś obawy związane 
z pełnieniem obowiązków na nowym 
stanowisku?
Z.P. Funkcję prezesa sprawuję od 8 

listopada 2005 roku. Faktycznie w za-
rządzie spółdzielni działałam od roku 
1991, jako społeczny członek zarządu 
i kierownik działu laboratoryjno-sku-
powego, a od 2004 r. pełniłam funkcję 
wiceprezesa zarządu.

Decyzja o podjęciu tak odpowie-
dzialnej funkcji była podyktowana tro-
ską o dalsze funkcjonowanie OSM. 
Obecnie, ważne decyzje w spółdzielni, 
zgodnie z obowiązującym statutem, 
podejmowane są przez trzyosobowy 
zarząd. Jednak bieżąca działalność wy-
maga szybkich i samodzielnych decy-
zji, których nie boję się podejmować 
i jestem gotowa ponosić za nie odpo-
wiedzialność.

Mam dwie obawy związane z zarzą-
dzaniem. Po pierwsze, to utrzymanie 
się na rynku skupu i zbytu przy tak 
silnej konkurencji. Po drugie, oba-
wiam się reakcji niektórych pracow-
ników, którzy mogą sobie nie poradzić 
ze zwiększonymi wobec nich wyma-
ganiami, aczkolwiek trzymam za nich 
kciuki i liczę na zrozumienie.

Red. Jak ocenia Pani pracę poprzed-
niego zarządu i czy jest coś, za co ceni 
Pani swego poprzednika?
Z.P. Zasługą poprzedniego zarządu 

jest na pewno utrzymanie funkcjono-
wania spółdzielni po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej. Uważam jednak, 
że prace nad dostosowaniem zakła-

du do wymogów unijnych przebiegały 
zbyt wolno, inne spółdzielnie z terenu 
naszego województwa znacznie nas 
wyprzedziły.

Swojemu poprzednikowi dzięku-
ję za zatrudnienie mnie w tej spół-
dzielni, w której mogłam wykorzystać 
wiadomości i umiejętności zdobyte 
na studiach. Byłego prezesa cenię prze-
de wszystkim za dyplomację w osiąga-
niu zaplanowanych celów i zamierzeń.

Red. Jako osoba odpowiedzialna 
za dalszy rozwój bychawskiej OSM 
ma Pani już związane z tym plany. 
czy zdradzi nam je Pani? Czy może 
już zaszły jakieś zmiany, o których 
chciałaby nam Pani opowiedzieć? 
Jakich posunięć możemy się spodzie-
wać w najbliższym czasie?
Z.P. Najważniejszym celem jest uzy-

skanie kategorii „A” w czerwcu przy-
szłego roku. Uzyskanie jej pozwoli 
nam odzyskać utracone rynki zbytu 
oraz korzystniej sprzedawać surowiec 
i gotowe wyroby, a także ubiegać się 
w przyszłości o kredyty preferencyjne 
na zakup nowych maszyn i urządzeń.

W grudniu podpisaliśmy umowę 
z Agencją Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa na dofinanso-
wanie działania w zakresie: „Poprawa 
przetwórstwa i marketingu artykułów 
rolnych.” Uzyskana pomoc finanso-
wa ułatwi nam realizację zaleceń Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii, ko-
niecznych do uzyskania wspomnianej 
kategorii „A”. Realizacja tak dużego 
zakresu działań remontowych i mo-
dernizacyjnych w pierwszym półroczu 
będzie wymagała dużego wkładu pracy 
całego zarządu.

Drugim ważnym zadaniem jest cią-
głe doskonalenie wdrożonego w listo-
padzie 2005 roku systemu zarządzani 
jakością HACCP, a w przyszłości uzy-
skanie certyfikatu ISO 9001.

Nadal będziemy się specjalizować 
w produkcji twarogów, a w przyszłości 
planujemy wprowadzić inne wyroby, 
np. desery twarogowe o różnych sma-
kach.

Red. Na pewno w Pani myślach ist-
nieje wizja bychawskiej OSM, jako 
idealnego przedsiębiorstwa, którego 
istnienie i funkcjonowanie na rynku 
nie jest niczym zagrożone? Do jakie-
go ideału będzie Pani dążyć przez 
następne lata prezesury? 
Z.P. Idealne przedsiębiorstwo, ni-

czym niezagrożone, to marzenie każ-
dego kierownika zakładu. Jako kobie-
ta zawsze byłam uczulona na jakość 
produkowanych wyrobów i stan hi-
gieniczny zakładu. Odpowiedzialność 
za wyrób ponosi producent, ale w ten 
proces muszą być zaangażowani wszy-
scy pracownicy – a to już ideał.

Red. Jak chciałaby Pani zachęcić 
lokalnych producentów mleka, aby 
pozyskać nowych dostawców i człon-
ków spółdzielni?
Najprościej byłoby to uczynić dobrą 

ceną i niskimi wymaganiami odnoś-
nie jakości skupowanego mleka. Przez 
ostatnie lata 2003/2004 straciliśmy 
wielu dostawców. Jednak mimo cią-
głych ataków konkurencji udaje nam 
się utrzymać poziom skupu. Nie ukry-
wam, że pozyskaliśmy dostawców z te-
renów innych spółdzielni. W opraco-
wanym programie oszczędnościowym, 
uzyskane pieniądze będą kierowane 
na podwyżkę cen mleka, ale dobrej 

jakości. Pomagamy dostawcom udzie-
lając kredytów na zakup zbiorników 
do schładzania mleka, krów i jałówek 
chodowych, a także na modernizację 
obór. Pracownicy działu laboratoryj-
no-skupowego doradzają, jak uzyskać 
certyfikat gospodarstwa spełniające-
go wymogi sanitarno-weterynaryjne. 
Myślę, że nasi dostawcy – obecni, i ci, 
którzy od nas odeszli – nie mogą mieć 
zastrzeżeń.

Red. Czego czytelnicy „GZB” powin-
ni Pani życzyć jako nowemu preze-
sowi?
Z.P. Wytrwałości w dążeniu do wy-

tyczonych celów, zrozumienia i popar-
cia rolników i pracowników, a także 
naszych władz.

Parafrazując słowa autora chodni-
kowej poezji, chciałabym, aby wszy-
scy uwierzyli w to, że „Każda załoga 
to drużyna, grając wspólnie zawsze 
wygrywa”. Chciałabym też, aby w każ-
dym sklepie na terenie naszego miasta 
można było kupić wyroby bychawskiej 
OSM. A korzystając z okazji zapew-
niam wszystkich Państwa, że są zdro-
we, naturalne i bez konserwantów.

Red. Oczywiście życzymy tego 
zarówno Pani, pracownikom OSM 
w Bychawie, jak i nam konsumen-
tom. A ja mogę zapewnić osobiście, 
że produkty, o których mowa, oprócz 
wymienionych przez Panią walo-
rów, są również bardzo smaczne. 
Zachęcam wszystkich niedowiar-
ków do spróbowania. Zwłaszcza 
kef iru i masła śmietankowego, 
za ich jakość ręczę osobiście. A Pani 
Prezes Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia. Trzymamy kciuki!

Rozmawiała Ilona Fijołek-Mituła

Rozmowa z dyrektorem 
bychawskiego ZOZ-u 

– dr. Piotrem Wojtasiem
Red. Wiemy, że jeszcze nie tak 
dawno temu, problemem, który 
spędzał sen z powiek – zapew-
ne nie tylko Pańskich, ale i wielu 
Pana pracowników – była reali-
zacja bardzo kosztownej inwe-
stycji rozbudowy bychawskiego 
szpitala. Wówczas wydawało się, 
że zdobycie funduszy i rozwiąza-
nie tego problemu zagwarantuje 
zarówno pacjentom, jak i pracow-
nikom bychawskiego ZOZ-u spokój 
o przyszłość placówki. Proszę naj-
pierw opowiedzieć naszym czytel-
nikom, jak potoczyła się i wygląda 
na dzień dzisiejszy sprawa zdoby-
cia środków na rozbudowę?
P.W. – Trzeba przyznać, że stała 

się wielka rzecz dla miasta Bychawy, 
dla pacjentów i pracowników by-
chawskiego SP ZOZ-u, bo po raz 
pierwszy w historii zostały przyzna-
ne środki pieniężne na rozbudowę 
i modernizację szpitala. Dotychczas 
było to bardzo trudne i graniczy-
ło niemalże z cudem. Wiele osób 
wyrażało swój głęboki sceptycyzm 
w związku z tą sprawą. 

Jedynym obiektem w Bychawie 
zbudowanym w 1906 r. przez ks. 
A. Kwiatkowskiego na cele szpi-
talnictwa był budynek tzw. starego 
szpitala przy ul. 11 Listopada. Po-
zostałe obiekty, którymi dysponu-
jemy, były adaptowane, użytkowa-
ne dawniej przez Powiatową Radę 
Narodową, Komendę Milicji oraz 
fabrykę obuwia. W obliczu nowej 
unijnej rzeczywistości, kiedy to po-
przeczka w stosunku do obiektów 
służby zdrowia poszła wysoko w gó-
rę, zawisła nad nami realna groźba 
zamknięcia rejonowej przychodni 
już za dwa lata, a w dalszej per-
spektywie, za następne dwa, również 

szpitala, gdyż placówki te nie mogły 
funkcjonować nie spełniając podsta-
wowych standardów europejskich. 
Mimo przeprowadzenia w ostatnich 
latach wielu remontów, nadal nie do-
pełnialiśmy zwiększających się wciąż 
wymagań. Plany rozbudowy istniały 
już od lat 80-tych, jednak dotychczas 
spełzały na niczym, aż do dnia dzi-
siejszego, kiedy to zapadła „klamka 
finansowa” i przyznano nam środki 
ze ZPORR-u na wniosek opraco-
wany przez Starostwo Powiatowe 
w Lublinie. Ono też, jako benefi-
cjent ma zapewnić wkład środków 
własnych w wysokości 15% wartości 
inwestycji, którą będzie nadzorować. 
Przyznana kwota wynosi dokładnie 
5 900 000 mln zł. Jak olbrzymia 
to dla nas pomoc, możecie sobie 
Państwo wyobrazić, jeśli powiem tyl-
ko, że na realizacje tego programu 
w roku 2005, na województwo lu-
belskie przyznanych było 7,5 mln zł, 
z czego Bychawa otrzymała prawie 6 
mln. W tym miejscu chciałbym po-
dziękować osobom, które w sposób 
szczególny pomogły przy realizacji 
tego trudnego zadania, a więc Panu 
Staroście Pawłowi Pikuli, Wicesta-
roście p. Krzysztofowi Chmielikowi, 
Zarządowi i Radzie Powiatu, Sekre-
tarzowi p. Grzegorzowi Szaconiowi, 
który pomógł w opracowaniu wnio-
sku do ZPORR-u, Radnemu Sej-
miku Województwa Lubelskiego p. 
Henrykowi Dudziakowi, Zarządowi 
Województwa Lubelskiego na czele 
z Marszałkiem p. Edwardem Wojta-
sem, władzom samorządowym gmi-
ny Bychawa na czele z Burmistrzem 
p. Andrzejem Sobaszkiem, wójtom 
okolicznych gmin, pracownikom 
bychawskiego SP ZOZ-u, a także 

Przyjaciołom z La Chapelle, którzy 
gorąco wspierali tę inicjatywę. 

Red. Co zostanie wykonane 
w ramach otrzymanej kwoty?
Pod hasłem rozbudowa nie kryje 

się zwiększenie liczby miejsc na od-
dziale, natomiast poprawa warunków 
pobytu dla pacjentów oraz zwiększe-
nie komfortu pracy dla persone-
lu. Dzięki budowie tzw. „łącznika” 
nastąpi funkcjonalne połączenie 
wszystkich budynków. Na parterze 
dobudowanej części, utworzymy izbę 
przyjęć z zadaszonym podjazdem 
dla karetek. Na I piętrze zostanie 
utworzony, a w zasadzie przeniesio-
ny z ul. 11 Listopada 22-łóżkowy 
zakład opiekuńczo-leczniczy dla 
przewlekle chorych, zaś na II pię-
trze, również 22-łóżkowy, oddział 
wewnętrzny. Inne oddziały istniejące 
obecnie pozostaną bez zmian. Dzię-
ki temu zostaną zlikwidowane tzw. 
„dostawki” oraz przedłużone pobyty 
chorych na izbie przyjęć. Sale będą 
maksymalnie 3-łóżkowe z węzłem 
sanitarnym i klimatyzacją, ponieważ 
taki jest obecnie standard europejski. 
Pojawią się również dwie windy; 
osobowa i towarowa, dostosowa-
na zostanie klatka schodowa, która 
dotychczas nie spełniała wymogów 
p-poż. Podłączone zostaną wszel-
kie niezbędne instalacje medyczne, 
a także, co jest sprawą dość istotną, 
gdyż budynki stoją w centrum mia-
sta, wykonana zostanie nowa ele-
wacja z termomodernizacją. Prace 
ruszają już na wiosnę.

Red. Skądinąd jednak wiado-
mo mi, że otrzymanie środków 
ze ZPORR-u nie zażegnało raz 
na zawsze problemów związa-
nych z funkcjonowaniem bychaw-
skiej służby zdrowia. Pojawiły się 

nowe, mogące przysporzyć jesz-
cze większych problemów. Mówię 
tu o rozwijającej się konkurencji. 
Czy może Pan to skomentować?
P.W. Okazuje się, że od 1 stycz-

nia 2006 r. na tzw. dworcu PKS 
rozpoczyna działalność nowy pod-
miot niepublicznej służby zdrowia 
z praktyką lekarza rodzinnego po-
wstały niestety na bazie naszych 
długoletnich pracowników, którzy 
do końca ukrywali zamiar odejścia 
i tworzenia konkurencji w stosunku 
do naszego zakładu. Niestety jest tak, 
że co nie jest zabronione, jest dozwo-
lone. Jednak rozpatrując ten fakt 
w ogólnej sytuacji naszego zakładu 
i tego, że pragniemy się rozwijać 
i dostosowywać do nowych wyma-
gań, zaistniała sytuacja jest przysło-
wiowym „nożem wbitym w plecy”. 
Trudno mi się na ten temat wypowia-
dać, gdyż sam jestem tą sytuacją bar-
dzo zaskoczony, ponieważ wszystkie 
działania dążące do utworzenia tego 
podmiotu owiane były i są do dziś, 
mgłą tajemnicy, a ja dowiedziałem 
się o wszystkim jako ostatni. Więcej 
informacji na ten temat wolałbym 
nie komentować, gdyż tak naprawdę 
nie mam nawet pewności, co do te-
go ilu pacjentów już zgłosiło chęć 
korzystania z usług nowej poradni, 
ani też ile osób z naszego perso-
nelu medycznego zamierza przejść 
do konkurencji.

Red. Czy to znaczy, że nie można 
być tu i tam?
P.W. Dokładnie tak. Od 1 stycz-

nia należy się zdeklarować, czy ktoś 
chce być nadal u nas, czy tam.

Red. Jak zachęciłby Pan w takim 
razie pacjentów, żeby zostali 
u Pana?

P.W. Trudno mi komukolwiek, 
cokolwiek narzucać. Mogę tylko po-
wiedzieć, że ja jako dyrektor myślę 
o całości usług, natomiast praktyka 
lekarza rodzinnego, to tylko niewielki 
wycinek pewnej działalności w sferze 
służby zdrowia działającej na tym 
terenie. Form takiej działalności, 
którą my prowadzimy, jest znacznie 
więcej. Mówię tu chociażby o szpita-
lu, gabinetach specjalistycznych, ra-
townictwie medycznym, rehabilitacji 
czy udoskonalonej ostatnimi czasy 
diagnostyce: m.in. laboratorium ana-
litycznym.

Red. Jakie konsekwencje dla 
Pańskich pracowników i dla nas, 
pacjentów, niesie ze sobą dalszy 
rozwój konkurencji?
P.W. Na ten moment jest to trud-

ne do oszacowania, ale na pew-
no nie odbędzie się bezboleśnie. 
W momencie, kiedy znacząca liczba 
pacjentów przepisze się do nowo 
otwartego podmiotu, niewykluczo-
ne, że w naszym zakładzie będą 
następowały redukcje zatrudnienia 
proporcjonalnie do utraty funduszy. 
Tym bardziej mi przykro, gdyż przez 
wszystkie lata sprawowania funkcji 
dyrektora walczyłem o każde do-
datkowe miejsce pracy, a dowodem 
na to niech będzie chociażby fakt 
utworzenia oddziału intensywnej te-
rapii, rehabilitacji, czy apteki ogólno-
dostępnej. Łącznie jest to ok. 20 no-
wych miejsc pracy. Natomiast oprócz 
tego, funkcjonalnie nie utraciliśmy 
żadnej dotychczasowej jednostki.

Red. W jak dużym stopniu doty-
czy nas, na dzień dzisiejszy, prob-
lem, który zaczyna dotykać służ-
by zdrowia w całym kraju, o któ-
rym ostatnio coraz częściej głoszą 
media, dotyczący trudności z pozy-

DOBRE PLANY NA LEPSZE ZMIANY

CO SŁYCHAĆ W BYCHAWSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA

dokończenie na str. 5
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Małymi krokami 
do... przodu

Tchórz
Boję się słów, co usta mądrości bytu parzą,
Upadków, które jeszcze nie raz mi się przydarzą.
Boję się zawistnych głupców, szczycących się

 Swą władzą,
O ludzi, którzy udają ... – swego „ja” się wstydzą.
Boję się czasu, kiedy przyjdzie mi już zamknąć 

 Oczy,
Boję się, że mój szlak niespodziewanie gdzieś

                                                            Zboczy,
Wysiłku, bólu i cierpienia w nieistotnej sprawie,
O to, że już nigdy swoich błędów nie naprawię.
Boję się, gdy idę sam ulicą pustą i ciemną,
Boję się, że może Cię nie być do końca...ze mną.
Boję się, gdy tracę panowanie nad kierownicą,
Jadąc w mgle nieustannie życiową szachownicą.
Boję się, że się nie sprawdzę w rolach, które będę

Grał,
Że zawiodę swoje rodziny pośród hańb i chwał.
Boje się swych dzieci, krzywo, wilkiem na mnie

Patrzących,
Ślepych zaułków z ludźmi – chwil upokarzających.
I boję się swych lęków; pytam siebie: jak je 

Zniosę? –
Starczy sił? Czy aby na pewno swój krzyż 
doniosę?
Czy doświadczenia zabiją we mnie dziecko

Niewinne?
Boję się, że kiedyś moje serce będzie zimne,
Pokryte nabytą, zaślepioną rutyną lodu,
Że nie dam nic innym prócz nienawiści i chłodu.
Boję się, że się zapomnę, w czymś zatracę – 

Przegniję,
Że się sprzedam zbytkom i zapomnę, po co żyję...
Największym mym lękiem, zasługującym na 
naganę
Najwyższą – ten: gdy się oto wszystko bać

Przestanę.

ELIOT

skiwaniem kadry lekarskiej i pie-
lęgniarskiej, wynikających ze zja-
wiska coraz szerszej jej emigra-
cji do krajów UE w poszukiwaniu 
lepszych warunków pracy. Jakie 
jest Pańskie zdanie na ten temat? 
P.W. Niestety ten problem bardzo 

dotyczy również nas. Już dziś od-
czuwamy znaczące braki w kadrze 
lekarskiej i pielęgniarskiej, mimo iż 
nie było u nas zwolnień kadry pie-
lęgniarskiej, tak jak w innych zakła-
dach. Doskwiera nam zwłaszcza brak 
lekarzy również w związku z zawią-
zującą się konkurencją. Nie byli-
śmy na to przygotowani, aby z dnia 
na dzień szukać kogoś na zastępstwo. 
Jest to bardzo trudne gdyż rynek 
pracy, jeśli chodzi o lekarzy, jest dziś 
„wydrenowany”, a nowa, szkoląca 
się kadra nie posiada odpowiednich 
kwalifikacji do samodzielnego wyko-
nywania zawodu. Niezaprzeczalnie 
odczuwamy braki podobne do tych, 
panujących w całym kraju, a przy-
czyny tego są złożone. Prawdą jest, 
że Bychawa leży na uboczu, a więc 
mało atrakcyjna lokalizacja, zaś fi-
nansowo niestety również nie jeste-
śmy konkurencyjni, wręcz borykamy 
się z konsekwencjami tzw. ustawy 
203 i można to zaliczyć do przyczyn, 
dla których potencjalni pracownicy 
poszukują lepszej pracy.

Red. Czy jest coś jeszcze, o czym 
chciałby Pan powiedzieć naszym 
czytelnikom?
P.W. Jeżeli mógłbym sobie 

w jakiś sposób pozwolić broniąc, 
jako dyrektor, interesów swojej fir-
my oraz jej pracowników, to chciał-
bym zaapelować do mieszkańców 
o wstrzemięźliwość i rozwagę. Mo-
że zaproponowałbym poobserwo-
wanie nowego podmiotu, tzn.: jak 
funkcjonuje i co proponuje lepszego 
od nas, zanim podejmiecie Państwo 
ostateczną decyzję. Pragnę zwrócić 
uwagę, że przez ostatnich parę lat, 
wiele się zmieniło i to nie koniec, 
bo najważniejsze zmiany dopiero na-
stąpią. A dowodem na to, że idziemy 
cały czas na przód, niech będzie 
informacja, że już od nowego roku 
wyposażeni będziemy w kolejną ka-
retkę reanimacyjną.

Te wszystkie zmiany oferują na-
prawdę wielką szansę dla mieszkań-
ców Bychawy, a przede wszystkim 
dla chorych ludzi. Weźmy to pod 
uwagę, dokonując wyboru po nowym 
roku.

Red. Czego życzyć Panu 
i bychawskiemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej na nadchodzący nowy 
rok?
P.W. Szybkiej realizacji inwesty-

cji związanej z rozbudową, a także 
spokoju, ludzkiej życzliwości, wza-
jemnego zrozumienia i zaufania, no 
i oczywiście poprawy sytuacji eko-
nomicznej.

Red. Tego wszystkiego życzę Panu 
w imieniu czytelników „GZB”...
P.W. ... ja również chciałbym zło-

żyć życzenia jako lekarz i dyrektor 
Zakładu Opieki Zdrowotnej i życzyć 
wszystkim mieszkańcom, czytelni-
kom i swojemu personelowi czegoż 
innego jeśli nie zdrowia właśnie, 
a przecież ono jest najważniejsze!

Red. Serdecznie dziękuję, w imieniu 
czytelników, za życzenia i za roz-
mowę!

Rozmawiała Ilona Fijołek-Mituła

dokończenie ze str. 3

Co słychać 
W Bychawskiej 

Służbie Zdrowia

Jeszcze niedawno, bo w sierpniu tego roku Bychawskie Centrum Kul-
tury promowało m.in. poprzez zorganizowanie dwutygodniowej wystawy 
lokalnego artystę – fotografika Marcina Rugałę, który jest absolwentem 
Prywatnego Plastycznego Studium Zawodowego im. S. Wyspiańskiego 
w Lublinie o specjalności fotografia, a obecnie studentem UMCS-u 
w Lublinie na kierunku Edukacja Artystyczna. Promowało jak widać 
z powodzeniem, gdyż rdzennego Bychawianina doceniono również poza 
bychawskim środowiskiem kulturalnym, co zaowocowało otrzymaniem 
przez niego specjalnego zaproszenia na inauguracyjne otwarcie nowo 
powstałej Galerii „Pomost”, która mieści się w Dzielnicowym Domu 
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie. Oficjalne ot-
warcie galerii i wystawy odbyło się 18 XI 2005 r. o godz. 18:30, a wszyscy 
zainteresowani twórczością Marcina mogą podziwiać jego prace z cyklu 
„Obrazy Mojego Boga” jeszcze do grudnia 2005 r. Nie pozostaje nic inne-
go jak tylko gratulować Marcinowi i życzyć dalszych sukcesów na nieła-
twej artystycznej drodze oraz nieustającej determinacji i niegasnącej weny 
w przyszłych projektach.

Leszek Asyngier Jr

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 
Ale przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II
Tym wielce wymownym credo myślowym 

nieodżałowanego Ojca Świętego pragnę ciepło 

i serdecznie wyrazić wdzięczność i gorąco 

podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek 

sposób przyczynili się do pięknego rozwoju 

i owocnego funkcjonowania Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej „Henryczki” 

w X-lecie działalności artystycznej.
Henryk Dudziak

Od 13. XII. 2005 r. w Bychaw-
skim Centrum Kultury można 
podziwiać dorobek artystyczny w 
pigułce uczniów z nałęczowskiego 
Liceum Plastycznego im. Józefa 
Chełmońskiego. Wśród znakomi-
tych, wykonanych z rzemieślniczą 
precyzją eksponatów, zwiedzający 
mogą zobaczyć m.in. wyroby z wi-
kliny, malarstwo olejne, meble arty-
styczne, plakaty oraz nietuzinkowe 
zabawki o oryginalnych nazwach, 
takich jak: Lalki Honolotus, Pla-
neta psów, Bobony, Cycony, Okrą-
glaki i wiele, wiele innych. Prezen-
towana w Sali Oświatowej BCK-u 
Wystawa Zbiorowa to specjalnie 
dobrana ekspozycja złożona z prac 
dyplomowych absolwentów Lice-
um Plastycznego w Nałęczowie, 
mająca na celu promować szkołę 
w naszym środowisku i animować 
naszą młodzież do wyrażania siebie 
poprzez sztukę w dowolnej 
formie. Jedynym minusem 
wystawy jest fakt, że nie 
można nabyć eksponatów, 
co z pewnością niektórych 
tylko zachęci do wybra-
nia się do uzdrowiskowego 

Nałęczowa na aukcje organizowa-
ne przez „Stowarzyszenie Szkoła 
i Sztuka”, które funkcjonuje przy 
Liceum Plastycznym. Na szczęś-
cie do 6. stycznia 2006 r., bez 
konieczności podróżowania, moż-
na poczuć namiastkę artystyczne-
go klimatu nałęczowskiego, który 
roztaczają prace prezentowane w 
Bychawskim Centrum Kultury, do 
czego gorąco zachęcam.

Organizator: Leszek Asyngier Jr
Podziękowania
Za sponsorowanie oprawy gastronomicznej 

wernisażu składam serdeczne podziękowania: 
• kierowniczce sklepu „Skarbek” – pani Zofii Sak
•   kierownikowi „Pizzerii Fiesta” 

– panu Sławomirowi Korbie
•  kierownikowi „Kawiarni Dragon” 

– panu Grzegorzowi Krysce
•  kierownikowi klubu „No Name” 

– panu Grzegorzowi Trociowi  
oraz pani Ewie Madej

Organizator

INWAZJA BOBONÓW, CYCONÓW 
I OKRĄGLAKÓW 
W BYCHAWSKIM CENTRUM KULTURY

Marcin Rugała z kolegą po fachu 
– znanym lubelskim 

artystą - fotografikiem.

Na zdj. od lewej, Dyr. Liceum Plastycznego w Nałęczowie 
- Stanisław Sołtys, za nim jeden z uczniów tejże szkoły, 
trzeci z kolei - Mariusz Nawłatyna – dyrektor BCK, dalej 

organizator wystawy - Leszek Asyngier Jr.

„Rodzina Jaskiniowców”

Wszystkich interesowały 
drewniane puzzle 3D.

Najmłodsi goście na wernisażu 
– eksperci w sprawie zabawek, 

mieli o czym dyskutować.

Zmęczeni, którzy przybyli tuż po pracy, mogli odpocząć 
w wygodnych, nietuzinkowych fotelach i siedziskach.

gb_12-175.indd   4gb_12-175.indd   4 2005-12-21   23:41:132005-12-21   23:41:13



nr 12 (175) 2005 5GŁOS ZIEMI BYCHAWSKIEJ

W bieżącym numerze „GZB” 
w artykule z 1 str. – „Bychawa peł-
na świątecznego blasku” – opisuje-
my walory świetlnych iluminacji, 
które w ostatnim czasie dodały 
blasku ulicom naszego miasteczka 
zwracając uwagę na wyłącznie este-
tyczne znaczenie miejskich świateł. 
Zapomnieliśmy jednak o rzeczy 
najbardziej oczywistej, mianowicie 
o tym, że w mieście oświetlonym 
można czuć się bezpieczniej. Zna-
czy to mniej więcej tyle, że w czasie 
wieczornego spaceru z łatwością 
rozpoznajemy twarze i zamiary 
innych spacerowiczów, wszelkie 
schody i progi są dla nas dobrze 
widoczne. Po oświetleniu miejsc 
uznawanych za niebezpieczne no-
cą, spada przestępczość. Do takie-
go wniosku skłania analiza policyj-
nych statystyk. Dobrze oświetlone, 
bezpieczniejsze miasto, przyciąga 
więcej gości. Takie miejsca każdy 
z nas chętniej odwiedza. Nocne 
oświetlenie pozwala rozpoznać 
rozmaite obiekty, w szczególności 
te najbardziej charakterystyczne. 
Łatwo odczytamy również tablice 
z nazwami ulic i numerami bu-
dynków. Szczególnie jest to ważne 
dla odwiedzających nieznane im 
miasto - staje się ono czytelne. 

Nasze miasto stało się „czytelne” 
nie tylko oczywiście dzięki świą-
tecznym iluminacjom, ale przede 
wszystkim dzięki oświetleniu za-
montowanemu lub zrekonstruo-
wanemu w czasie ostatnich kilku 
lat. Między innymi w parkach przy 

ul. Marsz. Piłsudskiego i ul. 11 li-
stopada, nowemu oświetleniu przy 
ul. Lubelskiej, które oprócz jezd-
ni i chodnika obejmuje również 
parking oraz część cmentarza, 
dzięki czemu ewentualny złodziej 
cmentarny nie czuje się już tak 
bezpiecznie, działając pod ochroną 
nocy. Przyznajcie Państwo sami, 
że oświetlona Bychawa stała się 
mniej przyjazna dla przestępców, 
chuliganów i wandali.

Dodatkowym atutem, a może 
nawet najważniejszym, jeśli cho-
dzi o bezpieczeństwo, jest stale 
prowadzony w naszym mieście 
już od kilku lat monitoring. Dzię-
ki zamontowaniu kamer na wielu 
budynkach w centrum miasta, przy 
głównej ulicy i nie tylko, znacznie 
wzrosło wykrywanie drobnych wy-
kroczeń i czynów przestępczych 
tj. włamania do samochodów, kra-
dzieży czy dewastacji ulic i parków. 
Pragniemy poinformować państwa, 
że w najbliższym czasie planowane 
jest zwiększenie zasięgu monito-
ringu poprzez zamontowanie do-
datkowych kamer.

Nie bez znaczenia są informacje, 
które docierają do nas od miesz-
kańców Bychawy, dzięki szyb-
kim interwencjom telefonicznym 
świadków wydarzeń lub zachowań 
mogących doprowadzić do czynów 
przestępczych udało się kilkukrot-
nie zapobiec ich skutkom. Niech 
wzorem dla innych będzie cho-
ciażby szybka reakcja Mieszkańca 
Podzamcza, który będąc świad-
kiem dewastacji przystanku auto-
busowego, natychmiast zgłosił ten 
fakt odpowiednim służbom, dzięki 
czemu sprawców złapano na przy-
słowiowym „gorącym uczynku”. 

Zachęcamy Państwa do zgłasza-
nia podobnych wydarzeń. Apeluje-
my o to, aby wszyscy mieszkańcy 
miasta, którym leży na sercu po-
rządek i bezpieczeństwo, reagowali 
w podobnych sytuacjach. Oczeku-
jemy również na cenne wskazówki 
dotyczące poprawy bezpieczeństwa 
miasta. Nie bójmy się reagować 
w sytuacjach, które dotyczą prze-
cież nas wszystkich, bo to środo-
wisko, w którym wszyscy żyjemy 
i wychowujemy nasze dzieci.

Ilona Fijołek-Mituła 

W numerze 5/2005 GZB czytali Państwo relację 
z moich działań jako Ambasadora konstytucji eu-
ropejskiej. Jest mi miło poinformować, iż zostałem 
zwycięzcą tej Ogólnopolskiej Kampanii Informacyj-
nej, organizowanej pod patronatem prof. B. Geremka 
i ministra J. Kułakowskiego. Konkurencja była wysoka, 
ponieważ nagrodzonych zostało tylko 30 osób z ponad 
3500 uczestników z całej Polski.

Jako najlepszy Ambasador Konstytucji spędziłem 
niezapomniany, atrakcyjny i interesujący pobyt stu-
dyjny 17-22 X 2005 w instytucjach Unii Europejskiej 
– Brukseli reprezentując moją szkołę ZSZ Nr 1 w By-
chawie a zarazem całe nasze województwo.

Program pobytu zawierał wiele prelekcji, zwiedzania 
i spotkań Odwiedziłem m.in. Parlament Europejski, 
Komisję Europejską, Komitet Regionów oraz Stałe 
Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej. 
Dzięki temu pobytowi poznałem wiele osób, z który-
mi wiążę swoją przyszłość, są to młodzi, ambitni i wy-
kształceni ludzie, którzy mają wytyczoną przyszłość.

Suche fakty, zdawkowe informacje w książkach do-
stępnych na naszym rynku nie odzwierciedlają ogrom-
nie ważnej roli, jaką odgrywają wymienione powyżej, 
poznane przez mnie instytucje. To tam codziennie za-
padają istotne decyzje, które mają przełożenie na na-
sze codzienne życie, również w Polsce.

Miałem również przyjemność spotkać się i poroz-
mawiać osobiście, a także wysłuchać podczas prelekcji 
eurodeputowanych p. Bronisława Geremka - Mini-
stra Spraw Zagranicznych RP w latach 1997-2000 
i p. Jana Kułakowskiego - Głównego Negocjatora RP 
z UE w latach 1998-2001 - Honorowymi Patronami 
kampanii. Głównymi wnioskami z rozmów z wyżej 
wymienionymi osobami jest to, iż warto pracować 
nad samym sobą, umacniać swoim zaangażowaniem, 

pracą i wiedzą wspólne dobro, jakim jest Zjednoczona 
Europa. 

Podczas tego pobytu spotkałem się również z asy-
stentem komisarza Danuty Hubner - Andrzejem Koś-
nikowskim, europosłem frakcji ALDE - Jeanem-
Louis Bourlanges, pracownikiem Parlamentu p. Do-
wgielewiczem, Anglikiem p. Duffe, prelegentami oraz 
Ambasadorami pracującymi w Stałym Przedstawi-
cielstwie przy UE. Przedstawiono nam również pracę 
instytucji Komitetu Regionów. 

Niezapomnianym przeżyciem jest również zwiedza-
nie przepięknej aglomeracji miasta Brukseli, różniącej 
się wyraźnie od naszych polskich miast. Odwiedzili-
śmy gotycką katedrę w centrum Brukseli, stary rynek 
z przepiękną architekturą, okolice Grand Place.

Podczas uroczystej kolacji w restauracji z udziałem 
p. Geremka i Kułakowskiego, każdy ambasador otrzy-
mał Certyfikat potwierdzający jego osiągnięcie.

Kończąc, życzę każdemu, żeby miał okazję w swo-
im życiu przynajmniej jeden dzień spędzić w tym 
przepięknym miejscu, jakim jest BRUKSELA!!! Mój 
wyjazd jest dowodem na to, że ciężka wielomiesięczna 
praca może zostać nagrodzona. Foto-relacja na stro-
nie: http://www.aktywnyobywatel.prv.pl/

Mirosław Ciołek

MMKE Agencji Reklamy i PR 
z siedzibą w Katowicach przy ul. 
Jagiellońskiej 24

za pozyskanie darczyńców, któ-
rzy sfinansowali materiały dydak-
tyczne dla naszej szkoły w postaci 
30 sztuk tablic dydaktycznych do 
prowadzenia zajęć z przyrody, ję-
zyka polskiego, nauczania zinte-
growanego, wychowania komuni-
kacyjnego i muzyki.

Nasi darczyńcy:
Sławomir Mazurek
23-100 Bychawa ul. Sienkiewicza 9

FULL - GAS Samochodowe 
Instalacje Gazowe
Jarosław Jakubowski
23-100 Bychawa ul. Podzamcze 4

Sklep Spożywczy 
Tadeusz Dzwonowski
23-100 Bychawa ul. 1 Maja 6

APTEKA 
mgr Tomasz Kołodyński
23-100 Bychawa ul. Piłsudskiego 36

PPHU MAKRA 
Marian Krawczyk
23-100 Bychawa ul. Partyzantów 4

Zakład Wulkanizacyjny 
Krzysztof Kryska
23-100 Bychawa ul. Zadębie 25

Kwiaciarnia Iwona Pietrzak
23-100 Bychawa ul. Rynek 2

PW ROLPOL Elżbieta Krzysiak
20-449 Lublin ul. Sienkiewicza 32

SKY Zakład Pogrzebowy 
Stanisława Popławska Michał B.
Prusa 4

Kancelaria Adwokacka 
mec. Piotr Janczarek
23-100 Bychawa 
ul. Piłsudskiego 44

PW FAMI Michał Famielec 
23-100 Bychawa 
ul. 11 Listopada 39

Biuro Rachunkowe Kazimiera 
Woźniak
23-100 Bychawa 
ul. Szarych Szeregów 21

FERMAL Teresa Augustynowicz
23-100 Bychawa ul. Piłsudskiego 33

PHU OLMAD
23-100 Bychawa ul. Piłsudskiego 49

Usługowy Warsztat Ślusarski 
Stanisław Krawczyk
23-100 Bychawa ul. Wandzin 14 a

Sklep SKARBEK Zofia Sak
23-100 Bychawa ul. Piłsudskiego 21

GEKOM S.C. Biuro Usług Geo-
dezyjnych Józef Wlaszczyk
23-100 Bychawa ul. Mickiewicza 15

Wszystkim darczyńcom 
serdecznie dziękujemy

Zamknięta w małym 
pocztowym znaczku...

Chcecie wiedzieć, co to takiego? 
Zaraz wszystko Wam opowiem, 
tylko zacznę od samego początku. 
Otóż są takie miejsca w Bychawie, 
które naprawdę warto zobaczyć. 
Ot, choćby malowniczo położone 
ruiny pałacu Pileckich, przepiękną 
panoramę Bychawy z rezerwatu 
Podzamcze czy choćby zabytkowe 
nagrobki na bychawskim cmen-
tarzu. Niewielu Bychawian było 
w synagodze. To nic, że obecnie 
bychawska bożnica nienajlepiej się 
prezentuje, jest zniszczona i wy-
maga renowacji - warto tam pójść, 
by obejrzeć choćby piękną poli-
chromię z XIX wieku czy też bimę, 
która się zachowała w tej właśnie 
synagodze. Są to nasze małe pe-
rełki, którymi nie tylko warto się 
chwalić, ale i trzeba się chwalić, by 
ocalić od zapomnienia. Zapewne 
było to myślą przewodnią organiza-
torów V Młodzieżowego Konkur-
su Filatelistycznego z cyklu „Moja 
Mała Ojczyzna” – Poznaj Miasto i 
Gminę Bychawa, którego wielki fi-
nał odbędzie się już w lutym 2006 
roku. Organizatorzy tego konkursu 
to prestiżowe gremium, na które 

składają się: Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Bychawie, Burmistrz 
Bychawy, Redakcja „Gazety Filate-
listycznej” w Lublinie oraz Poczta 
Polska – Centrum Sieci Pocztowej 
Oddział Regionalny w Lublinie. 
Obecność tego ostatniego organi-
zatora to perspektywa wielu inte-
resujących form promocji naszego 
miasta między innymi poprzez 
karty pocztowe z fotografiami 
naszych najładniejszych miejsc, 
okolicznościowe stemple, jak też 
poprzez utrwalenie uroków naszej 
miejscowości na znaczku poczto-
wym, który jako swoisty globtroter 
ma szansę dotrzeć do najbardziej 
odległych zakamarków naszej Zie-

Ambasador z Bychawy 
w BRUKSELI!!!

BYCHAWA miastem bezpiecznym

Z prośbą o szybkie reakcje mieszkańców w razie każdej potrzeby, 
podajemy numery telefonów:

Urząd Miejski –  0 81 566 00 87 (sekretariat burmistrza) w godz. 7.15 – 15.15 (pn.-pt.)

0 81 566 00 04 (punkt obsługi interesanta) w godz. 7.15 – 15.15 (pn.-pt.)

Komisariat Policji w Bychawie – 0 81 566 00 33 lub 997

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Bychawie – 0 81 566 00 01 lub 998

Pogotowie Ratunkowe w Bychawie – 0 81 56 60 009, 0 81 56 60 099 lub 999

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bychawie dziękuje

dokończenie na str. 3

Jak widać, miałem okazję przymierzyć się do ławy w Parlamencie Europejskim.

projekt: 
Monika Głazik

Laureaci konkursu z jego organizatorami oraz gośćmi przybyłymi na uroczystość.
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Wszyscy chcielibyśmy być zdrowy-
mi! Od czego to zależy? Między inny-
mi od racjonalnego odżywiania. 

Szkole Podstawowej w Woli Ga-
łęzowskiej zależy na zdrowym odży-
wianiu jej uczniów. W związku z tym 
w dniu 12.12.2005r. zorganizowano 
w ramach Szkolnego Koła PCK spot-
kanie z lekarzem- pediatrą Jerzym 
Podstawką. Przebiegło ono w dwóch 
częściach. Najpierw lekarz spotkał się 
z dziećmi. W sposób ciekawy i zro-
zumiały przedstawił dzieciom zasady 
prawidłowego odżywiania. Wskazał, 
jakie produkty w wieku szkolnym są 
niezbędne do prawidłowego rozwoju 
i funkcjonowania młodego organizmu, 
czego powinni unikać w swoim jadło-

spisie, a także omówił, jakie witaminy 
zawierają poszczególne produkty:

Witamina A- wpływa na wzrost, 
nabłonki i odnowę tkanek.

Zawierają ją: wątroba, mleko, masło 
i jaja.

W marchwi i cytrusach są związki, 
z których organizm sam może „zrobić” 
witaminę.

Witamina E - wpływa na układ 
krwionośny, rozrodczy i mięśnie. Znaj-
duje się w: olejach roślinnych i w świe-
żych liściach roślin.

Witamina D - decyduje o stanie 
kości. Znajduje się w: tranie, mleku 
żółtkach jaj i wątrobie. Powstaje ona 
w skórze pod wpływem promieni sło-
necznych.

Witamina K - wpływa na krzep-
nięcie krwi i na procesy otrzymywania 
energii w komórce. Znajduje się w: 
kapuście, kalafiorze, olejach roślinnych 
i w wątrobie. Jest również produko-
wana przez bakterie żyjące w jelitach 
człowieka.

Witamina B1 odpowiada za proce-
sy otrzymywania energii w komórce 
i za przemiany cukrów i tłuszczów, 
zapewnia prawidłowy stan tkanki ner-
wowej. Znajduje się w: drożdżach, 
orzechach, owocach strączkowych, ra-
zowym chlebie, mięsie, jajach, wątro-
bie, nerkach, jest także produkowana 
przez bakterie jelitowe.

Witamina B2 - bierze udział w prze-
mianie cukrów i powstawaniu energii 
w komórce, odpowiada za odporność 

i wzrost organizmu. Źródłem tej wi-
taminy są: drożdże, mleko, wątroba, 
jaja i mięso.

Witamina B12- bierze udział w pro-
cesie powstawania krwi. Występuje w: 
wątrobie, mięsie, mleku, jajach, ner-
kach, drożdżach.

Witamina C bierze udział w pro-
cesie powstawania energii w komór-
ce, wpływa na odporność organizmu, 
na przyswajanie żelaza i prawidło-
wy stan nabłonków, chrząstek i ko-
ści. Znajduje się w: owocach głogu, 
pomidorach, cytrynie, cebuli, czarnej 
porzeczce i ziemniakach.

W drugiej części Jerzy Podstawka 
spotkał się z rodzicami. Przybliżył im 
zasady racjonalnego odżywiania dzie-
ci oraz dorosłych. Wskazał niebez-

pieczeństwa, jakie za sobą niesie złe 
odżywianie. Jest to przede wszystkim 
otyłość, a za nią: miażdżyca, cukrzyca, 
zawał mięśnia sercowego oraz choroby 
nowotworowe. Uważamy, że to spot-
kanie bardzo pomogło zarówno dzie-
ciom, jak ich rodzicom w stosowaniu 
właściwego odżywiania.

Lekarzowi Jerzemu Podstawce ser-
decznie dziękujemy za podzielenie się 
swoim doświadczeniem i poświęcony 
nam czas, liczymy również na dalszą 
współpracę.

Opiekun Szkolnego Koła PCK 
mgr Janina Bogdańska

6 grudnia Oddział Dziecięcy 
bychawskiego szpitala odwiedził 
Św. Mikołaj. Tak, tak moi drodzy. 
Przybył do nas nie sam, ale wraz 
z całą ekipą Telewizji Lublin 
i jej kierownikiem, redaktorem 
Grzegorzem Kuną. Na dodatek 
przywiózł ze sobą nie jeden worek, 
ale cały samochód, o przepraszam, 
sanie pełne darów.

To już kolejna wizyta lubelskich 
gości, w ramach akcji, która została 
zainicjowana przez dyrektora Tele-
wizji Lublin Tadeusza Doroszuka 
i jest kontynuowana od kilku lat 
pod nazwą: „Pomagamy Oddzia-
łom Dziecięcym”. Widzowie oglą-
dający program telewizji lubelskiej 
wielokrotnie mogli zobaczyć rela-
cje z naszego oddziału.

Dary dla naszych dzieci otrzy-
mujemy od wielu sponsorów, 
a specjalistą w ich pozyskiwaniu 
jest redaktor Grzegorz Kuna, wiel-
ki przyjaciel dzieci bychawskiego 
oddziału.

Ostatnie odwiedziny były praw-
dziwym świętem zwłaszcza dla 
dzieci. Każde z nich otrzymało 
upominek. Dziewczynki - lal-
ki, pluszowe misie, kotki, pieski, 
gry lub książeczki. Chłopcy, jak 
to chłopcy, bardziej interesowali 
się samochodami na baterie naj-
nowszych typów. Największą fu-
rorę zrobiła karetka pogotowia 
i samochód strażacki. No cóż, 
to chyba było do przewidzenia, 
za to w naszych uszach do dzisiaj 
brzmią jeszcze ich sygnały alar-
mowe. 

Podczas wizyty gości z telewi-
zji, nasze małe salki zamieniły się 
w studia filmowe, a każda ma-
ła „dama” chciała się uśmiechnąć 

do kamery. Może to będą pierwsze 
kroki w karierze filmowej lub tele-
wizyjnej? Kto wie...?

Oddział otrzymał dużo darów 
potrzebnych do codziennej pra-
cy: niezbędne środki czystości, 
ręczniki, pidżamki, papier toale-
towy i wiele innych potrzebnych 
produktów. Nie zapomniano też 
o zbliżających się Świętach. Piękne 
zabawki choinkowe, stroiki i świe-
cidełka no i oczywiście wielka cho-
inka. W tym roku przystroimy od-
dział na święta tak, że chore dzieci 
będą czuły się jak w rodzinnym 
domu.

Gościem podczas naszego spot-
kania była pani Ilona Mituła, która 
zrobiła wiele pamiątkowych zdjęć 
do lokalnego „Głosu Ziemi By-
chawskiej”.

Z żalem żegnaliśmy naszych do-
broczyńców. Dzieci długo będą pa-
miętać tego szpitalnego Mikołaja.

Dziękujemy serdecznie orga-
nizatorom za otrzymaną pomoc 
w imieniu dzieci i pracowników 
oddziału.

Dzieci dziękują sponsorom „Ru-
chowi” SA Oddział w Lublinie 
i firmie „Sigma” SA z Jastkowa 
za otrzymane dary.

Ordynator Oddziału Dziecięcego w Bychawie 
dr Jerzy Podstawka

Podziękowanie
Dzieci i personel Oddziału 

Dziecięcego w Bychawie składają 
gorące podziękowania za otrzy-
many zestaw oświetlenia cho-
inkowego na ręce Pani Jolanty 
Mierzwy - kierowniczki sklepu 
„Groszek”(Dom Towarowy – 
I piętro) w Bychawie.

Ordynator Oddziału Dziecięcego w Bychawie
dr Jerzy Podstawka

„Wróżki, 
wróżki 
przybywajcie
do wróżenia zapraszajcie!”

… to zawołanie było bardzo 
skuteczne, ponieważ na sali balo-
wej od razu pojawiły się wróżki 
i czarodzieje. Uczestnicy zabawy 
andrzejkowej byli zachwyceni pre-
zentacją wróżek, wspólnym tań-
cem i bezpośrednim spotkaniem 
z tak tajemniczymi osobami.

Wróżki i czarodzieje swo-
ją magiczną pracę rozpoczęli 
już na sali tanecznej w scenerii 
typowo andrzejkowej. Była to tra-
dycyjna wróżba z wykorzystaniem 
butów. To właśnie buty odpowied-
nio ustawione miały przepowie-
dzieć szczęście w przyszłym roku 
osobie, której bucik pierwszy prze-
kroczył próg pomieszczenia. 

Mimo, iż ta wróżba nie mia-
ła zbyt wielu chętnych, to jednak 
dzieci z niecierpliwością czekały 
na inne w „Jaskini czarów”.

Tam dopiero się działo …!
Jaskinia pełna wróżek i czaro-

dziejów sympatycznie witała każdą 
osobę, która chciała poznać swoją 
przyszłość. Magiczne słowa, ma-
giczne przepowiednie, tajemnicze 
elementy dekoracyjne, płonące 
świeczki wszystko to, tworzyło nie-
powtarzalny andrzejkowy nastrój.

Na sali balowej przybywało co-
raz więcej tancerzy i miłośników 
konkursów.

Bychawskie Centrum Kultu-
ry, dnia 26 listopada br. zapełniło 
się dziećmi, którym licznie towa-
rzyszyli również rodzice, babcie 
czy starsze rodzeństwo.

Mamy nadzieję, że tradycyjne 
andrzejki i zabawa na długo po-
zostaną w pamięci uczestników. 
A wróżby i przepowiednie, w któ-
re dawniej bardziej wierzono, dziś 
przerodziły się w okazję do dobrej 
zabawy, tańców i radości.

 Do zobaczenia za rok!
A.B.

Jak zdrowo się odżywiać?

ŚW. MIKOŁAJ NA ODDZIALE 
DZIECIĘCYM W BYCHAWIE

„Mikołajki”
Na pewno niejedna osoba 6. grud-

nia jak co roku spotkała na swojej 
drodze Mikołaja, który z uśmie-
chem na twarzy i z towarzyszącym 
mu Elfem radośnie witał przechod-
niów Bychawy, rozdając cukierki. 
Z wrodzoną sobie sympatią składali 
również życzenia świąteczne!

Organizatorem ulicznej akcji ph.: 
„I Ty możesz zostać Mikołajem” 
było Bychawskie Centrum Kultury 
i Młodzieżowa Inicjatywa Kultu-
ralna.

Gorące życzenia,ciepłych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku”
życzą Organizatorzy akcji

Pouczające spotkanie

Bardzo lubię Mikołaja, ale na wszelki wypadek 
mocniej ścisnę rękę Mamy.

Najlepiej rozumieją dzieci ci, którzy 
sami potrafią się wczuć w ich role... 

Zgadnijcie kto jest na zdjęciu?

Z odwiedzin Mikołaja na oddziale cieszą się nie tylko dzieci.

Ekipa Telewizji Lublin z red. Grzegorzem Kuną (w środku) i... ekipa Oddziału Dziecięcego 
w Bychawie z Ordynatorem dr. Jerzym Podstawką i starszą siostrą oddziałową p. Sabiną Brydą.

Dr Jerzy Podstawka z podopieczną oddziału.
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UWAGA!!!
Szkolenie w Gminnym Centrum Informacji 
w Bychawie dla osób poszukujących pracy 
Gminne Centrum Informacji w Bychawie zaprasza wszystkie oso-

by poszukujące pracy (bezrobotnych, absolwentów) na dwa treningi 
aktywizacyjne oparte o najnowszą metodologię tworzenia Indywi-
dualnych Planów Działania. Szkolenie odbędzie się 5 stycznia 2006 
roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Bychawie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenie pod numerem telefonu GCI (0-81) 56-60-144. Indywi-
dualny Plan Działania (IPD) określić można jako pomoc świadczoną 
klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie 
konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego 
lub jako zaplanowaną aktywność klienta w kierunku zmiany sytuacji 
zawodowej umożliwiającą uzyskanie zatrudnienia.

Z SESJI
W dniu 1 grudnia br. odbyła 

się kolejna sesja RM w Bycha-
wie. Miała ona niecodzienną opra-
wę, albowiem przybyli na obrady 
przedstawiciele OSM w Bychawie 
zaprezentowali ofertę swojej firmy 
i umożliwili degustację niektórych 
wybranych produktów. Nowa Pre-
zes OSM Pani Zofia Popławska 
w swoim wystąpieniu przedstawiła 
obecną sytuację przedsiębiorstwa 
i plany rozwojowe na przyszłość. 
Wiele mówiło się o koniecznych 
zmianach, które w dużej mierze 
przyczynić się powinny do utrzy-
mania się zakładu na coraz ostrzej-
szym rynku wyrobów mlecznych. 
Zatrudnia on obecnie ponad 100 
pracowników, a więc jest jednym 
z największych pracodawców w 
naszym regionie. Krzepiąca wyda-
je się też zapowiedź podniesienia 
cen skupu mleka od dostawców, 
którzy posiadają własne zbiorniki 

na surowiec. Wypada jedynie ży-
czyć powodzenia reformatorskim 
działaniom nowego zarządu spół-
dzielni, a naszym mieszkańcom jak 
najczęstszych zakupów jej bardzo 
zdrowych i smacznych produktów. 

Ponadto, podczas trwania obrad, 
prezes BPK w Bychawie Pan Lech 
Klimek omówił problem realiza-
cji usług komunalnych, zwracając 
uwagę na potrzebne inwestycje: 
przyśpieszenie wymiany wodomie-
rzy oraz zakup pomp do sieci. 

Niepokój budzi też sprawa nie-
uchronnie wyczerpującej się chłon-
ności gminnego wysypiska śmieci 
– bez jego modernizacji gmina 
może wkrótce zostać pozbawiona 
tego niezbędnego dla niej obiektu. 
Warto też wspomnieć, że pomi-
mo działań ze strony przedsiębior-
stwa i władz gminy wielu naszych 
mieszkańców w dalszym ciągu 
uchyla się od zawarcia umowy na 
wywóz śmieci, czy też płacenia za 
tę usługę. Jest to z pewnością wy-

zwanie dla władz samorządowych 
w ostatnim roku kadencji.

Rada Miejska wysłuchała infor-
macji na temat realizacji inwestycji 
finansowych lub współfinansowa-
nych z budżetu gminy. Część z 
nich zostało wykonanych zgodnie 
z harmonogramem, inne, głównie z 
powodu przeciągania się procedury 
uzyskania funduszy zewnętrznych, 
trzeba było przesunąć na rok 2006. 
Przykładem mogą tu być: moder-
nizacja oczyszczalni ścieków i re-
mont ulicy Podwale. 

Nie uzyskał akceptacji wniosek 
złożony na przebudowę obiektu 
miejskiego stadionu – będzie on 
ponowiony w roku 2006. Z kolei 
rozpoczęcie gazyfikacji w miej-
scowościach Bychawka Pierwsza, 
Druga i Trzecia oraz Kolonie, 
przesunięto również na przyszły 
rok budżetowy ze względu na 
konieczność uzyskania pozwoleń 
budowlanych od wielu właścicieli 
położonych tam działek.

Z pewnością dobrą nowiną dla 
mieszkańców będzie informacja o 
braku podwyżek za użytkowaną 
wodę i odprowadzane ścieki oraz 
braku podwyżek stawek podat-
ków i opłat lokalnych (niewielka 
zmiana pojawiła się tylko w jednej 
pozycji odnoszącej się do środ-
ków transportu). Z kieszeni nam 
nie ubędzie, ale też i gmina nie 
odnotuje wzrostu dochodów, prze-
znaczonych przecież na zadania 
inwestycyjne.

Podczas obrad sesji Rada Miej-
ska podjęła następujące uchwały:
a)  przedłużenia czasu obowiązy-

wania taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na terenie 
gminy Bychawa,

b)  wyrażenia zgody na sprzedaż w 
drodze bezprzetargowej nieru-
chomości gruntowej położonej 
w Bychawie przy ul. Prusa 1,

c)  obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej do oblicze-

nia podatku rolnego na obszarze 
gminy Bychawa na 2006 rok,

d)  zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych,

e)  zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia przez gminę Bycha-
wa pomocy finansowej Powia-
towi Lubelskiemu,

f )  zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie gminy Bychawa,

g)  zmian w budżecie gminy na rok 
2005,

h)  rozpatrzenia skargi na działal-
ność Kierownika Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Bychawie 
– skarga po raz kolejny została 
uznana za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Urban

ZE SPORTU
IV TURNIEJ PIŁI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN

„O BYCHAWSKĄ PODKOWĘ”
W dniu 17 grudnia br. rozegrano kolejny, IV już Turniej Piłki Siatkowej 

o „Bychawską Podkowę”. Wzięło w nim udział trzy drużyny:
AZS Politechnika Lubelska, SYGNAŁ Chodel oraz BLKS GRANIT 

Bychawa
Niestety z powodu trudnych warunków atmosferycznych nie dojechał 

zespół PERŁY Telatyn.
Drużyny grały – każdy z każdym – do trzech wygranych setów.

WYNIKI MECZÓW:
BLKS GRANIT Bychawa – SYGNAŁ Chodel   2:3
BLKS GRANIT Bychawa – AZS Politechnika Lubelska  0:3
SYGNAŁ Chodel – AZS Politechnika Lubelska  0:3
Turniej wygrał zespół AZS Politechnika Lubelska, prowadzony przez 

trenera Stanisława Kozłowskiego. Drugie miejsce zajął zespół SYGNAŁ 
Chodel, zaś trzecie, po wyrównanej walce, BLKS GRANIT Bychawa. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali słynną statuetkę „Bychawskiej Podkowy”- 
choć złota była tylko jedna – a także pamiątkowe foldery z Bychawą.

Na zakończenie turnieju uczestnicy wymienili poglądy na temat jego 
przebiegu przy tradycyjnej grochówce i obiecali przybyć na kolejne 
rozgrywki w przyszłym roku. 

Wielka szkoda, że nie dopisała bychawska publiczność. Być może 
brak dopingujących kibiców zaważył również na braku kilku punktów 
dzielących nas od zwycięstwa.

Serdecznie dziękujemy organizatorom: Gimnazjum Nr 1 w Bychawie 
i Burmistrzowi Bychawy.

R. Adamczyk

Zarząd Koła LOK w Bychawie pragnie 
poinformować czytelników „GZB” o działalności 
Koła w II półroczu 2005 roku. W czasie: od czerwca 
do listopada 2005 r. członkowie naszego koła wzięli 
udział w następujących wydarzeniach sportow-
ych:
•  Dnia 12.06.2005 r. odbyły się zawody w strz-

electwie sportowym o puchar właściciela firmy 
„AUTO-MAR” Bychawa. Zawody rozegrano jako 
dwubój strzelecki (kbks + pistolet). Startowało 
14 zawodników.

W dwuboju zwyciężyli:
1. Marian Drąg
2. Robert Strumiński 
3. Stanisław Maj 

•  Dnia.10.07.2005 r. odbyły się zawody w strz-
electwie sportowym o puchar właściciela firmy 
„EMARK” Stara Wieś. Zawody rozegrano w kate-
gorii seniorów jako dwubój strzelecki (kbks + pis-
tolet). W zawodach startowało 16 zawodników. 
W dwuboju strzeleckim zwyciężyli:

1. Marian Drąg 
2. Robert Struminski 
3. Stanisław Maj 

•  Dnia 23.07.2005 r. na strzelnicy wojskowej 
w Chełmie odbyły się wojewódzkie zawody 
w strzelaniu z broni wojskowej. Zawody roze-
grano w konkurencjach: KBK-AK (kałasznikow), 
pistolet P83, rzut granatem oraz pojedynek 
strzelecki. W zawodach startowało 27 trzyoso-
bowych drużyn. Bychawę reprezentowało dwie 
drużyny. Pierwsza drużyna w składzie: Marian 
Drąg, Sławomir Rolek, Robert Strumiński, zajęła 
w wieloboju piąte miejsce oraz trzecie w poje-
dynku strzeleckim. Druga drużyna w składzie: 
Stanisław Maj, Janusz Konefał, Sylwester Krusiński 
zajęła miejsce dziesiąte.

•  W miesiącach wakacyjnych 2005 r. z darow-

izn sponsorów czynem społecznym członkowie 
Koła LOK wykonali na strzelnicy zadaszenie 
na stanowiskach strzeleckich, kulochwyty oraz 
stół sędziowski. Sponsorami byli: P.W. „FAM1” 
Bychawa, AWEXIM Bychawa, Bank Spółdzielczy 
w Bychawie, Wiesław Lenart, Andrzej Migryt, 
Marta Jaworska, Romuald Chromczak, WAT 
Bychawa, Henryk Adamek, Arkadiusz Joć. Marian 
Drąg, Stanisława Maj, Janusz Konefał, Ryszard 
Walczak, Piotr Sagan, Tadeusz Gryta. Ogólny 
koszt wyniósł około 9.500 zł Wymienionym spon-
sorom Zarząd Koła LOK składa podziękowania 
za udzieloną pomoc.

•  Dnia 10.09.2005 r. na strzelnicy wojskowej 
w Puławach odbyły się zawody w strzelaniu z bro-
ni wojskowej. Zawody rozegrano w konkurenc-
jach: KBK-AK (kałasznikow). Pistolet P83. strz-
elania szybkie P83. W zawodach startowało 23 
drużyny trzyosobowe. Bychawę reprezentowało 
dwie drużyny. Pierwsza drużyna w składzie: 
Marian Drąg, Sławomir Rolek, Robert Strumiński 
zajęła w wieloboju piąte miejsce. Druga 
drużyna w składzie: Stanisław Maj, Sylwester 
Krusiński, Janusz Konefał zajęła dziesiąte 
miejsce. Indywidualnie - Sławomir Rolek wygrał 
konkurencję strzelania z pistoletu P83, natomiast 
Robert Strumiński był trzeci w konkurencji strz-
elania KBK-AK.

•  Dnia 18.09.2005 r. odbyły się zawody w strzelec-
twie sportowym o puchar Dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych z siedzibą w Bełżycach. 
Zawody rozegrano jako dwubój strzelecki (kbks 
+ pistolet). W zawodach startowało 34 zawod-
ników z Bełżyc i Bychawy. W dwuboju strzeleckim 
zwyciężyli:

1. Marian Drąg 
2. Janusz Konefał
3. Rafał Jaworski 

•  Dnia 23.09.2005 r. odbyły się zawody w strz-
electwie sportowym o puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Bychawie. Zawody rozegrano 
w kategorii juniorów i seniorów jako dwubój strz-
elecki (kbks + pistolet).W zawodach startowało 
18 zawodników. W poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli:

Juniorzy: Seniorzy:
1. Rafał Jaworski  1. Sławomir Rolek 
2. Zbigniew Wierzbicki 2. Marian Drąg 
3. Łukasz Madej 3. Janusz Konefał 

•  Dnia 30 września 2005 r, na strzelnicy w Bychawie 
odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
i Juniorów w Strzelaniu z Broni Kulowej 
o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. 
Organizatorem zawodów było Biuro Lubelskiego 
Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie. 
LOK Bychawa wystawił do rozgrywek w kat-
egorii juniorów i młodzików sześciu zawodników. 
Zawodnicy Bychawy zajęli następujące miejsca:

Młodzicy:
I miejsce z tytułem Mistrza Województwa 2005 

(karabinek sportowy) - Zbigniew Wierzbicki, 
III miejsce Przemysław Krzykała, 
Juniorzy:
I miejsce z tytułem Mistrza Województwa 2005 

(karabinek sportowy) - Rafał Jaworski,
IV miejsce - Artur Zams, 
VI miejsce - Karol Jaworski, 
X miejsce - Mariusz Wtykło. 
Pistolet sportowy:
Juniorzy:
III miejsce - Rafał. Jaworski 
W zawodach startowało 54 zawodników 

z Województwa Lubelskiego.
•  Dnia 22 października 2005 r. na strzelnicy 

wojskowej w Sitańcu k. Zamościa odbyły się 
Wojewódzkie Otwarte Zawody Strzeleckie Klubów 

Żołnierzy Rezerwy LOK o puchar Dowódcy Trzeciej 
Zamojskiej Brygady OT. W zawodach startowało 
19 drużyn czteroosobowych z województwa 
lubelskiego. Zawody rozegrano drużynowo i indy-
widualnie. Konkurencja: KBK-AK (kałasznikow) 
P83 + P83 strzelanie szybkie. Bychawa wystawiła 
jedną drużynę. Zawody drużynowo wygrała gru-
pa z Bychawy w składzie: Marian Drąg, Sławomir 
Rolek, Robert Strumiński i Janusz Konefał, 
zdobywając okazały puchar Dowódcy Trzeciej 
Zamojskiej Brygady OT. Ponadto Drąg Marian 
wygrał w strzelaniu z pistoletu P83, a w strz-
elaniu z KBK-AK zajął miejsce drugie. Zawody 
organizował Lubelski Zarząd Wojewódzki LOK 
Lublin.

•  Dnia 06.11.2005 r. na strzelnicy w Bychawie zor-
ganizowano zawody w strzelectwie sportowym 
o puchar Prezesa Koła Żołnierzy Rezerwy. Zawody 
otwarte rozegrano jako dwubój strzelecki (pisto-
let + karabin sportowy). W zawodach startowało 
14 zawodników. W dwuboju zwyciężyli:

1. Janusz Konefal 
2. Marian Drąg 
3. Tadeusz Topyła 

•   Dnia 19.11.2005 r. Klub Żołnierzy Rezerwy LOK 
przy Akademii Rolniczej w Lublinie zorganizował 
zawody strzeleckie o Puchar J.M. Rektora AR 
na strzelnicy w Bychawie. Do udziału w zawo-
dach zaproszonych zostało 15 drużyn z całego 
województwa lubelskiego, w tym dwie drużyny 

z Bychawy jako gospodarza terenu. Zawody 
rozgrywano jako dwubój (pistolet P83 + kara-
binek sportowy kbks) klasyfikacja zespołowa 
i indywidualna. Zespól z Bychawy w składzie: 
Marian Drąg, Sławomir Rolek, Robert Strumiński, 
Janusz Konefał - zajął drugie miejsce. Natomiast 
zespół w składzie: Rafał Jaworski, Tadeusz Gryta, 
Sylwester Krusiński, Wojciech Stec - zajął miejsce 
dziewiąte. Ponadto indywidualnie, w dwuboju 
Marian Drąg zajął miejsce trzecie.

•  Dnia 26.11.2005 r. Biuro Zarządu Wojewódzkiego 
LOK w Lublinie zorganizowało wojewódzkie 
zawody dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK (ostat-
nie w roku 2005) na strzelnicy krytej w Lublinie 
przy ul. Gospodarczej. Konkurencje zawodów 
- pistolet TT oraz pistolet sportowy MCU. 
Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych 
rodzajach broni oraz w dwuboju. W zawodach 
startowało 76 zawodników. Pierwsze miejsce 
oraz główną nagrodę w dwuboju indywidual-
nie zdobył reprezentant Bychawy Marian Drąg, 
zdobywając również pierwsze miejsce z pistoletu 
sportowego.

Zarząd Koła LOK informuje, że na przełomie 
grudnia i stycznia odbędą się Mistrzostwa Szkolnej 
Ligi Strzeleckiej. Chętnych prosimy o kontakt:
Marian Drąg – tel. 0 81 56 60 429
Plan imprez na rok 2006 w „Głosie Ziemi 
Bychawskiej” - już w lutym 2006.

Zarząd Koła LOK Bychawa

GORĄCO PRZEPRASZAMY!!!
Dyrekcję Gimnazjum Nr 1 

i Szkoły Podstawowej w Bychawie 
oraz całą społeczność szkolną 

za zniszczenie nawierzchni boiska, 
a tym samym zniweczenie pracy wielu ludzi 

włożonej w przygotowanie boiska.
Obiecujemy, że przywrócimy 
plac do poprzedniego stanu.

Sprawcy zniszczeń

Z działalności Koła LOK w Bychawie

Tym razem punkt dla nas!
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mi. By bychawski znaczek był naj-
ładniejszym znaczkiem w historii 
znaczków pocztowych, został zor-
ganizowany w Szkole Podstawowej 
w Bychawie konkurs plastyczny na 
jego projekt. Dzieci dostały bardzo 
odpowiedzialne zadanie – na arku-
szu papieru należało przedstawić 
najpiękniejszy, najbardziej intere-
sujący fragment bliskiej nam rze-
czywistości, konkurs odbywał się 
bowiem pod hasłem „Poznaj By-
chawę”. Po raz kolejny okazało się 
jednak, że dla dzieci nie ma zadań 
trudnych. Konkurs zaowocował 
tak wieloma pracami, że komisja 
oceniająca miała nie lada problem, 
by spośród wielu pięknych wybrać 
te najpiękniejsze. Prace zostały wy-
konane przeróżnymi technikami, 
były więc i akwarele, i pastele, i 
przeróżne naklejanki, wydzieranki, 

kolaże. Najbardziej oryginalnymi 
pracami okazały się rysunki Mag-
dy Mendykowskiej z klasy I „a” 
i Angeliki Guziak z klasy V „a”, 
które zdobyły I miejsca w katego-
riach klas I-III i IV-VI. Rysunki te 
w przyszłości zostaną umieszczone 
na znaczku pocztowym, a już nie-
długo ich miniatury znajdą się na 
okolicznościowej karcie pocztowej, 
wydanej z tej okazji przez Pocztę 
Polską. Ponadto w kategorii klas 
młodszych, nagrodzono Kamila 
Kasprzaka z kl. II „a” (II miejsce) 
oraz Patrycję Zonik z kl. III „b” 
(III miejsce), z klas starszych Prze-
mysława Szyszkę (II miejsce) oraz 
Mariolę Adamczyk (III miejsce), 
uczniów klasy V „b”. Uroczysty 
finał tego konkursu odbył się 8 
grudnia 2005 roku, w pięknie na 
tą okazję udekorowanej pracow-
ni artystycznej Szkoły Podstawo-

wej w Bychawie. I przybyło wielu 
znakomitych gości, byli bowiem 
obecni wszyscy organizatorzy V 
Młodzieżowego Konkursu Filate-
listycznego, który jak już pisałam 
odbędzie się w przyszłym roku w 
Bychawie. Przy dźwiękach muzyki 
laureaci konkursu dzielili się swoi-
mi wrażeniami oraz opowiadali o 
swoich pracach, zaproszeni goście 
mieli zaś okazję obejrzeć wystawę 
najpiękniejszych prac. Konkurs ten 
stał się również okazją do opraco-
wania okolicznościowego stempla 
pocztowego, którym bychawska 
szkoła podstawowa może pieczę-
tować swoje listy i przesyłki. Pro-
szę zerknąć, prawda, że ładny?

Monika Głazik

  

 AKTY URODZEŃ

Michał Kozik Wola Studziańska – Kolonia
Dominik Nastaj Kosarzew Dolny
Klaudia Furman Piotrków I
Artur Skoczylas Gałęzów

Z okazji urodzenia dziecka składam 
rodzicom serdeczne gratulacje.

AKTY ZGONÓW

Stanisław Dutka Stara Wieś Druga żył 83 lata
Genowefa Lewczyk Wola Duża żyła 81 lat
Marianna Furmaga Zaraszów żyła 85 lat

Aniela Bielak Skawinek żyła 90 lat
Franciszek Kołek Marysin żył 79 lat
Julian Zarosiński Gałęzów – Kolonia Pierwsza 
  żył 70 lat
Stefania Piotrowska Łęczyca  żyła 87 lat
Wanda Zygmunt Zabłocie  żyła 71 lat
Roman Macioszek Wincentówek  żył 72 lata

Rodzinom zmarłych składam 
wyrazy głębokiego współczucia.

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Justyna Jendrzejczak

 Urząd Stanu Cywilnego w Bychawie informuje, że w miesiącu
grudniu 2005 roku zarejestrowano następujące:
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Serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie Państwa Sobaszków
z powodu śmierci

Żony, Matki i Babci
składa

Dyrekcja Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Bychawa Andrzej Sobaszek wraz z Rodziną składa 
serdeczne podziękowania wszystkich tym, którzy wzięli udział w uroczystości pogrzebowej 
mojej Mamy:

– księżom, którzy się z nami modlili
– kierownictwu i pracownikom Urzędu Miejskiego i Gminy w Bychawie
– Radnym Rady Miejskiej w Bychawie
–  delegacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 
 – delegacji Komisariatu Policji w Bychawie
– dyrektorom szkół i nauczycielom
– delegacjom zakładów pracy i organizacji społecznych
– dyrektorom zakładów pracy wraz z pracownikami
– Burmistrzom i Wójtom z gmin ościennych
– delegacji strażaków i sołtysom z Gminy Bychawa
– Młodzieżowej Orkiestrze Dętej i Chórowi Parafialnemu
–  wszystkim przyjaciołom, znajomym i sąsiadom, którzy wspierali nas w tych trudnych 

chwilach
Szczególne słowa podziękowania Rodzina składa Panu Doktorowi Romualdowi Gro-

dzieńskiemu z Lublina, Panu Doktorowi Eugeniuszowi Sykule z Bychawy oraz Panu 
Dyrektorowi SP ZOZ w Bychawie - Piotrowi Wojtasiowi za opiekę medyczną.

Andrzej Sobaszek

dokończenie ze str. 3

NAPRAWANAPRAWA  
TELEWIZORÓWTELEWIZORÓW

tel. 0 602 642 166

NAGROBKI GRANITOWE
(granit krajowy i importowany)

tanio poleca producent:
Zakład Kamieniarski

Strzyżewice Rechta
tel.(081)566 66 60

blaty
schody 
parapety Sprzedaż  na raty

W BYCHAWIE na przeciwko dworca PKS
Środa 8.00-16.00; Czwartek 8.00-16.00

Zamknięta w małym 
pocztowym znaczku...

„Śmierć jest zawsze punktualna, 
ale nigdy nie w porę, 
dlatego śpieszmy się kochać ludzi, 
oni tak szybko odchodzą...”

Dziś w głębokim smutku i bólu serca

po stracie Matki
łączymy się z naszym burmistrzem, 

a zarazem kolegą, znajomym 
i przyjacielem

Panem Andrzejem Sobaszkiem
Wyrazy współczucia i ubolewania 
pragniemy złożyć również na ręce 

Rodziny Państwa Sobaszków,
która w radosnym, dla wszystkich, 
okresie oczekiwania na przyjście 

Dzieciątka Jezus, z rozdartą duszą 
cierpi po utracie najbliższej, 

ukochanej Osoby.
Pamiętajcie... „Przemijamy, by w ten sposób przetrwać, 

a świadomość przemijania daje człowiekowi nadzieję...”.

Kierownictwo i pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie,
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Bychawie, Sołtysi 

oraz redakcja i czytelnicy „GZB” i „Głosu Regionalistów”.

„PRZYJDŹ PANIE I NA-
WIEDŹ NAS W POKOJU”

To hasło towarzyszyło nam przez cały 
czas Adwentu - tego szczególnego czasu, 
który przygotowuje nas na spotkanie z No-
wonarodzonym Chrystusem.

Punktem kulminacyjnym Adwentu bez 
wątpienia był czas rekolekcji parafialnych. 
W tym roku gościliśmy w naszej parafii 
ks. dr. ppłk. Stanisława Gulaka, kapelana 
wojsk powietrznych w Dęblinie. „Duch wie-
je kędy chce...” – bez wątpienia Duch Święty 
przemawiał przez ks. Stanisława podczas 
tych rekolekcji, a jego słowa skierowane do 
nas, długo pozostaną w naszych myślach i 
sercach.

ks. Bogusław Marzęda

Św. Jan Ewangelista napisał: „BÓG 
TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE SY-
NA SWEGO JEDNORODZONEGO 
DAŁ...”

Czas Świąt Bożego Narodzenia 
jest czasem miłości, radości i odkrywa-
nia prawdziwego szczęścia. Niech ten 
szczególny czas napełni Wasze serca 
prawdziwą radością - nie tą zewnętrz-
ną, płynącą z posiadania zbytków do-
czesnych, ale tą, pochodzącą od samego 
Boga – wewnętrzną. Niech będzie cza-
sem, kiedy miłość i szczęście będą roz-
lewały się w Waszych domach i rodzi-
nach. Niech będzie czasem tworzenia 
się prawdziwej wspólnoty rodzinnej 
opartej na Miłości Boga.

Życzymy, aby Boża Dziecina ob-
darzyła każdą rodzinę błogosławień-
stwem, aby panowała w Waszych ro-
dzinach ta sama atmosfera miłości i 
życzliwości, jaka panowała w domu 
Świętej Rodziny.

Na ten święty czas składamy ży-
czenia zdrowych, wesołych i radośnie 
przeżywanych świąt Bożego Narodze-
nia, szczególnej opieki Matki Bożej 
oraz radości w nadchodzącym Nowym 
2006 Roku!

Wasi Duszpasterze

Podnieś rękę Boże Dziecię 
i pobłogosław na te radosne święta

Obdarz radością i wszelkimi łaskami
Napełnij serca miłością i życzliwością

Daj spokój, pokój ludziom i światu
Pozwól się cieszyć betlejemską nowiną

Ciepłe i serdeczne życzenia świąteczne 
w imieniu dyrekcji ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego

składa Henryk Dudziak

Niech te Święta i Wieczór Wigilii
upłynął Wam w pokoju i radości, 
przy serdecznych życzeniach, 
zapachu gałązki świerkowej
i starych kolędach polskich,
a życie niech się Wam 
w szczęśliwości splata,
dziś, jutro, w Nowy Rok
I po wszystkie lata.

Życzy Zarząd Miejsko-Gminnego
Koła PSL w Bychawie.

Radosnych, wesołych, 
spokojnych i zdrowych 
Świąt Bożego 
Narodzenia
oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku
Mieszkańcom 
Bychawy i okolic

Życzy Zarząd Gminnego 
Koła Samoobrony RP

Serdecznie życzymy
w czasie Bożego Narodzenia
radości i miłości wśród 
najbliższych.
Niechaj nowo narodzony
Jezus Chrystus
obdarzy nas światłem dobroci, 
szczęściem i zdrowiem
oraz 
wiarą i nadzieją
w Nowym 2006 Roku.

Zarząd Miejsko-Gminnego
Koła SLD w Bychawie.

Pani dyrektor 
Małgorzata Tudrujek 

wręcza dyplom małej 
laureatce Magdalenie 

Mendykowskiej.

rys. Magda Mendykowska rys. Angelika Guziak
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