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Jeśli przeżyć epizodzik... 
to tylko regionalny!

Jeśli pływać na tratwie...  
to tylko Na pełnym morzu!

Jeśli wędrować...
 to tylko bez granic!

Jak to zrobić? 
Czytaj w rubryce COOLTURA 
na stronach ______________10-11

...słowo od redaktora...
Drodzy Czytelnicy!
Przychylając się do Waszej prośby, 

wydawca Głosu postanowił zwiększyć 
ilość stron oraz nakład tego numeru. 
Mam nadzieję, że dzięki temu naj-
świeższe i najważniejsze informacje 
dotyczące naszej gminy będą mogły 
trafić w Państwa ręce.

Dobiega końca kadencja władz sa-
morządowych w Bychawie, przycho-
dzi czas na podsumowania i refleksje. 
Wielu z Państwa zapyta, jak bur-
mistrz i radni wywiązali się z obietnic 
wyborczych. Tym tematom poświę-
cony został dodatek specjalny, w któ-
rym zamieszczamy podsumowanie 
osiągnięć władz samorządowych 
kadencji 2002-2006. Zapraszam 
również do przeczytania wywiadu 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
IV kadencji – panem Januszem Ur-
banem. Ocenę osiągnięć samorzą-
du, redakcja Głosu pozostawia tylko 
i wyłącznie Państwu.

W związku ze zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi, w tym  
tygodniu będziecie Państwo po-
dejmować decyzje, które pociągną 
za sobą wiele zmian. Aby ułatwić 
Państwu wybór, przygotowana zo-
stała rubryka Wybory Samorządowe 
2006, gdzie Komitety Wyborcze 
Wyborców przybliżają sylwetki swo-
ich kandydatów na burmistrza oraz 
radnych miejskich, powiatowych 
i wojewódzkich.

Na łamach tego numeru powraca 
sprawa bychawskiej służby zdrowia, 
która wielu z Państwa intryguje i nie-
pokoi. Na stronach 3-5 zamieszcza-
my artykuły przedstawiające stano-
wiska uczestników debaty społecz-
nej zorganizowanej przez Komitet 
na Rzecz Rozbudowy Szpitala. Za-
praszamy również do przeczytania 
wywiadu z radnym Powiatu – panem 
Henrykiem Krajewskim na str. 4 
oraz szerszej wypowiedzi pana Pawła 
Pikuli na ten gorący temat. 

Niech się Państwo nie obawiają 
– ten numer nie został poświęcony 
tylko polityce i trudnym społecznym 
problemom. Znajdą w nim Państwo 
również nieco rozrywki oraz relacje 
z przyjemnych wydarzeń, które miały 
miejsce ostatnimi czasy w Bychawie. 
Październik okazał się miesiącem 
obfitującym w różnorodne imprezy 
kulturalne, stąd w rubryce „Cooltu-
ra” znajdą Państwo aż cztery cieka-
we teksty. Gdyby więc nie przeżyli 
Państwo „regionalnego epizodziku” 
lub nie byli na „Na pełnym morzu”, 
to jedyna okazja, by dowiedzieć się, 
co kryje się pod tymi tajemniczymi 
nazwami. Polecam również artykuł 
poświęcony naszym nauczycielom 
i ich październikowemu świętu, któ-
ry znajdziecie Państwo na stronie 
trzeciej. 

A jeśli w tym gorącym, wybor-
czym okresie dopadnie Państwa 
stres, to zapraszam do lektury lekkie-
go artykułu na str. 9 pt. Narzekalnia 
– narodowa strona Polaków. Powinien 
on wprowadzić wszystkich w dobry 
humor, a jeśli nawet to nie pomo-
że, to autor tekstu podaje świetny 
sposób na odreagowanie napięć, któ-
rych przed wyborami na pewno nam 
nie zabraknie...

Życząc miłej lektury kłaniam się 

Państwu

Monika Głazik
redaktor „Głosu Ziemi Bychawskiej”

10 listopada 1918 roku przybył do Warszawy zwolniony z magdeburskiego więzienia, Józef 

Piłsudski. Następnego dnia – 11 listopada – Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowódz-

two nad tworzącą się armią polską. Jednocześnie Piłsudski przyjął propozycję Rady, by utworzyć 

rząd narodowy, skupiając w ten sposób całą władzę w swoich rękach. Również 11 listopada pod 

Compiegne delegacja niemiecka podpisała warunki zawieszenia broni. Od godziny 11 miały 

ustać wszelkie działania zbrojne. Zakończyła się I wojna światowa. Nowe granice państw euro-

pejskich miały zostać ustalone na kongresie w Wersalu pod Paryżem. 

Ojczyzna
Jesteś matką wielką, ogromną.

Obecna jesteś w podziurawionym 

 gwiazdami niebie,

Na rozłożystym talerzu 

widnokręgu,

Pod  i nad nami.

Imienin twoich nie ma 

 w codziennym kalendarzu,

Nie składają ci kwiatów.

Ale one z ciebie wyrastają 

Czyniąc cię piękną i bliską.

I my z ciebie wyrastamy,

By cię miłować

I budować w jaśniejszą przyszłość.

Kazimierz Maurer

Już za kilka dni będziemy 
obchodzić NARODOWE 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, 
obchodzone co roku 

11 listopada.
To już 88 rocznica.

DLACZEGO 11 LISTOPADA?

Niektórzy mieszkańcy naszej 
gminy już wkrótce nie będą nosić 
butli z gazem. Bowiem w ponad 
2/3 zainteresowanych inwestycją 
gospodarstw w Bychawkach, 
jest już przyłącze gazowe oraz 
charakterystyczna żółta skrzynka.

Bychawkowska inwestycja dobiega 

końca. Wykonawcą sieci gazowej wraz 

z przyłączami w takich miejscowoś-

ciach gminy Bychawa jak: Bychawka 

Pierwsza, Bychawka Druga, Bychawka 

Trzecia, Bychawka Druga Kolonia, 

Bychawka Trzecia Kolonia, jest firma 

ARGAZ R. i A. Niewiadomy Spółka 

Jawna, która wygrała przetarg na to za-

danie. Prace zostały rozpoczęte w dniu 

1 sierpnia br. i aktualnie nadal trwają. 

Z tego, co można zaobserwować, fir-

ma z umowy wywiązuje się świetnie, 

na dzień dzisiejszy została wybudowa-

na cała główna sieć gazowa oraz zosta-

ło wykonanych ponad 70 % wszystkich 

zaplanowanych przyłączy. Niestety 

koszt tej inwestycji też nie jest mały 

– kosztuje to gminę Bychawa pra-

wie 480 tys. zł. Część tych kosztów 

zostanie sfinansowanych z pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska. Według umowy firma 

„Argaz” na realizację zadania miała 

czas do 25 października br., jednakże 

w związku z dużą ilością nowych chęt-

nych na przyłącza, wydłuży się to mie-

siąc, co i tak w stosunku do tak dużej 

skali inwestycji nie jest opóźnieniem. 

Łączna ilość wybudowanych przyłączy 

wyniesie 115. Szacuje się, że w rurach 

popłynie gaz już na święta Bożego 

Narodzenia. Na razie wykonano tylko 

tzw. testy ciśnieniowe (sprężonym po-

wietrzem) sprawdzające, czy w instala-

cjach nie występują żadne nieszczelno-

ści. Testy wypadły pozytywnie.

Odcinek naszej sieci gazowej 

jest najdalej wysuniętym odcinkiem 

rozdzielczej sieci systemu gazowego 

gminy Strzyżewice i Niedrzwica Du-

ża. Jak mówi pan Wiesław Janczak, 

kierownik Rejonu Eksploatacji Sieci 

w Bełżycach, początkowo w programie 

gazyfikacji nie ujęto gminy Bycha-

wa. Po usilnych zabiegach burmistrza 

Bychawy, gdy udało się uzyskać zmiany 

w programie, konieczna jednak by-

ła przebudowa gazociągu na odcinku 

prawie 500 m w miejscowości Iży-

ce. A teraz cała inwestycja dobiega 

już końca.

By to osiągnąć, trzeba było pokonać 

wiele innych przeszkód. A im bardziej 

zawansowane były prace, tym i tych 

było coraz więcej. Brak zgód i życz-

liwości niektórych mieszkańców wy-

łożył niejedną inwestycję (patrz arty-

kuł „Wandzin... ulica przeklęta” GZB 

nr 2/2006) lub co najmniej ją utrudnił. 

W niwelowaniu przeszkód niezastą-

pieni okazali się burmistrz Andrzej 

Sobaszek i jego z-ca Jan Mazurkie-

wicz, prowadzący skuteczne negocja-

cje. Dzięki temu, udało się przekonać 

opornych i inwestycja ruszyła. 

Gaz ziemny w gospodarstwie domo-

wym jest wygodny i opłacalny. Wydaje 

się też niezbędny zwłaszcza, gdy posia-

Gaz ziemny w naszej gminie!!

 
Pytanie 

do burmistrza
Koniec kadencji samorządu tuż, 

tuż… Jak na ten moment wygląda 

realizacja najważniejszych inwestycji 

zaplanowanych na 2006 rok?

Jan Mazurkiewicz 
z-ca burmistrza Bychawy

W 2006 roku realizowaliśmy wiele in-

westycji ważnych dla mieszkańców gminy 

i miasta Bychawa. Więcej o tym dowiecie 

się Państwo z dodatku specjalnego, który 

znajdziecie w tym numerze Głosu. Chcę 

podkreślić, że wszystkie inwestycje zapla-

nowane na początku roku, zostały zreali-

zowane bądź też ich realizacja dobiega 

końca. Wykonano m.in.: odbudowę ulicy 

Podwale, modernizację drogi w Łęczy-

cy, Podzamczu, Osowie Kolonii, Woli 

Dużej; wybudowano również odcinek 

chodnika w Starej Wsi Drugiej. Dobiega ?
Dokończenie na str. 2

Dokończenie na str. 2

Niedługo nad trybunami stadionu 
będzie zadaszenie

Sieć wodociągowa po przebudowie
fot. mgPrace w oczyszczalni ścieków w Bychawie trwają
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Pełnił Pan funkcję 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

podczas tej kadencji rady, jak 

i poprzedniej - w latach 1998-

2002. Ma Pan więc porównanie. 

Czy mógłby Pan ocenić pracę 

obecnych radnych?

Rada Miejska obecnej kadencji była 

liczebnie mniejsza od poprzedniej – 15 

osób wobec 22 w latach 1998 – 2002. 

Trudno o jednoznaczną ocenę pracy 

ustępującego składu, bo przecież byłby 

to mój indywidualny, a więc subiek-

tywny punkt widzenia. Stopień za-

angażowania poszczególnych radnych 

był bardzo różny; niewątpliwie najwię-

cej pracy miały tzw. osoby funkcyjne, 

a więc kierujące pracami całej Rady 

i jej poszczególnych komisji. Na pew-

no nie próżnowaliśmy, bo w ciągu 4 lat 

kadencji sesje odbyły się 52 razy.

Której Radzie było łatwiej?

Z punktu widzenia odwagi podej-

mowanych decyzji z całą pewnością 

drugiej, gdyż poprzednia musiała 

zmierzyć się z bardzo trudnym wy-

zwaniem, jakim była reforma sieci 

szkolnej w gminie – gdyby jednak 

nie podjęto wtedy koniecznych roz-

strzygnięć, obecne ustępująca Rada 

musiałaby się zmierzyć z katastrofą 

finansów gminy (oświata to blisko 50% 

całości wydatków). Nie byłoby wtedy 

mowy o jakichkolwiek poważniejszych 

działaniach inwestycyjnych.

Mógłby Pan przybliżyć czytelnikom, 

czym Rada Miejska w Bychawie 

zajmowała się przez ostatnie cztery 

lata?

Rada Miejska jest w pewnym sensie 

„parlamentem gminy”, który określa 

sposób jej funkcjonowania, działania 

inwestycyjne i oczywiście środki fi-

nansowe zawarte w budżecie gminy 

uchwalanym corocznie przez Radę. 

Krótko mówiąc, określa ona ogół dzia-

łań w gminie, za których realizację 

odpowiedzialny jest przed nią i społe-

czeństwem organ wykonawczy samo-

rządu, czyli Burmistrz. Rada decyduje 

więc o budowie dróg i chodników, 

wodociągach, kanalizacji, niezbędnych 

ich remontach oraz wszelkich innych 

poważniejszych działaniach inwesty-

cyjnych. Określa też budżety różnych 

jednostek samorządowych np. szkół. 

Ważną stroną jej funkcjonowania są 

działania planistyczne, związane głów-

nie z tzw. zagospodarowaniem prze-

strzennym. Nie chcę się w tym miejscu 

powtarzać, ponieważ dość dokładny 

opis decyzji inwestycyjnych Rady za-

warty był w poprzednich wydaniach 

„Głosu” w postaci wywiadów z p. Bur-

mistrzem i jego zastępcą.

Jaki napotkała największy problem?

To trudne pytanie – każdy może 

mieć przecież zupełnie inny punkt 

widzenia. Osobiście uważam, że sze-

reg zadań było w realizacji zanadto 

rozciągniętych w czasie, co odbiło się 

również na finansach gminy. Na nie-

które inwestycje mieszkańcy musieli 

trochę poczekać, a są też i takie, które 

nie zostały w ogóle wykonane np. dro-

ga na ul. Wandzin czy w miejscowości 

Wola Gałęzowska.

Czym zaś może się pochwalić?

Mógłbym w tym momencie zapre-

zentować spis kilkudziesięciu zadań 

z terenu miasta i gminy, ale jest on 

dobrze znany czytelnikom GZB oraz 

pozostałym mieszkańcom. Ze stra-

tegicznych działań wymienić jednak 

należy decyzje o finansowaniu moder-

nizacji oczyszczalni ścieków, stadionu, 

zalewu, wielu odcinków dróg wiejskich 

(często we współpracy z powiatem) 

oraz chodników. Podjęliśmy też prace 

na rzecz rozwiązania do tej pory trud-

nego problemu gospodarki opadami 

i oczyszczania miasta i gminy. Dużo 

inwestowaliśmy też w bezpieczeństwo 

i służbę zdrowia.

Jak ocenia Pan kontakty 

i współpracę radnych tej kadencji 

ze swoimi wyborcami?

Liczba zgłaszanych podczas sesji 

interpelacji i zapytań ze strony wielu 

radnych daje podstawę do twierdze-

nia, że byli oni w dobrym kontakcie 

ze swoimi wyborcami. Rozwiązywano 

dzięki temu wiele bieżących spraw 

i problemów nurtujących mieszkańców 

naszej gminy.

Czy wyobraża sobie Pan istnienie 

samorządu bez rady gminy?

Rada gminy jest – jak już wcześniej 

wspominałem – organem, który decy-

duje we wszystkich najważniejszych 

sprawach dotyczących jej życia i roz-

woju. Trudno sobie wyobrazić jej funk-

cjonowanie w sytuacji jednoosobowe-

go zarządzania. To radni pochodzący 

z różnych gminnych środowisk mo-

gą skutecznie reprezentować intere-

sy mieszkańców i wspólnie tworzyć 

rozsądny plan działania gminy. Stąd 

tradycyjny już podział organów nią 

zarządzających na stanowiące, czyli ra-

dę oraz wykonawcze, czyli burmistrza 

(wójta lub prezydenta).

Jakie wnioski nasuwają się Panu 

po społecznej dyskusji na temat 

restrukturyzacji SP ZOZ w 

Bychawie?

Każda restrukturyzacja to bolesne 

przedsięwzięcie. Cieszę się, że mimo 

wszystko szpital w Bychawie został 

uratowany, a co za tym idzie kilkaset 

miejsc pracy, głównie dla mieszkańców 

Bychawy i okolic.

Dlaczego przez ostatnie dwie 

kadencje Rady, rozwój budownictwa 

w Bychawie nie był priorytetem? 

Dopiero teraz czynione są takie 

starania?

Nie mogę zgodzić się z tego rodzaju 

tezą. W 2000r. Rada Miejska przy-

jęła – po bardzo długiej procedurze 

– miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy. Sta-

ły się one podstawą kolejnych zmian 

z lat 2005-2006, dotyczących terenów 

na ul. W. Sikorskiego, w rejonie ul. M. 

Dąbrowskiej, H. Sienkiewicza, Wł. 

Reymonta, A. Mickiewicza oraz St. 

Wyspiańskiego. Wszystkie one mia-

ły na celu stworzenie nowych tere-

nów budowlanych w mieście. Ponadto 

w lipcu i sierpniu bieżącego roku Ra-

da Miejska podjęła uchwały w spra-

wie przystąpienia do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków oraz pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy. Otwieramy zatem no-

we możliwości zaspokajania licznych 

wniosków mieszkańców, pragnących 

inwestować bądź swoje domy na tere-

nie miasta i regionu. Opóźnienia w tym 

zakresie nie są winą Rady, a jedynie 

zmianą ustawową, która okazała się 

być trudnym orzechem do zgryzienia 

dla urzędników zajmujących się wyko-

naniem naszych uchwał.

Co sądzi Pan na temat wydawania 

prasy lokalnej przez urzędy gmin?

Oczywiście to dobre posunięcie, 

bo mieszkańcy mają dzięki temu 

możliwość uzyskiwania regularnej in-

formacji na temat aktualnych dzia-

łań samorządu i wydarzeń na terenie 

gminy. Ważne przy tym jest, aby była 

organem w jak największym stopniu 

obywatelskim, a nie przysłowiową „tu-

bą władzy”. Tego typu zapędy trzeba 

stanowczo zwalczać.

I pytanie w imieniu pracowników 

Urzędu Miejskiego w Bychawie. 

Czy radni wiedzą, ile zarabiają 

urzędnicy w Bychawie, a ile 

w innych gminach?

Pewnie większość posiada wiedzę 

na ten temat. Rada Miejska w miarę 

swoich możliwości starała się przy-

dzielać w budżetach gminnych środki 

finansowe na podwyżki płac w urzę-

dzie. W jednym wypadku zwiększył 

nawet pierwotną propozycję ze strony 

Burmistrza z 3 do 5%. Proszę jed-

nak pamiętać, że to właśnie Burmistrz 

jest pracodawcą osób zatrudnionych w 

Urzędzie Miejskim i to właśnie on jest 

rzecznikiem ich interesów. Do niego 

też należy podział przyznanych płac 

urzędników z dodatkami specjalnymi 

włącznie.

Co Pan sądzi o nastrojach 

na bychawskiej scenie politycznej tuż 

przed wyborami?

Nie chcę rozwijać zanadto tego za-

gadnienia, aby nie być posądzonym 

o propagandę wyborczą. Cieszy jednak 

fakt aktywizacji wielu mieszkańców, 

obywatele naszej małej ojczyzny po-

winni mieć możliwość wyboru kan-

dydatów i programów. Mam nadzieję, 

że w toczącej się kampanii będzie jak 

najmniej pustosłowia, czczych obietnic, 

wzajemnych obelg, fałszywości i kłam-

liwości. Apeluję też o elementarną 

kulturę prowadzenia akcji wyborczej, 

nie naruszającą przyjętych dobrych 

obyczajów i standardów. Ze swojej 

strony pragnę w tym miejscu jeszcze 

raz gorąco podziękować wszystkim 

mieszkańcom za okazane mi do tej 

pory zaufanie, za współpracę radnym, 

burmistrzom, pracownikom Urzędu 

Miejskiego, szefom różnego rodzaju 

instytucji i organizacji społecznych. 

Bez wspólnego wysiłku nas wszystkich 

trudno byłoby o sukces w jakiejkol-

wiek dziedzinie funkcjonowania gmi-

ny. Dziękuję też za dotychczasową 

owocną współpracę z redakcją naszej 

lokalnej gazety życząc jej powodzenia 

w trudnej informacyjnej służbie spo-

łeczeństwa.

Dziękuję bardzo. Cieszę się, 

że w tym gorącym przedwyborczym 

okresie znalazł Pan chwilę dla 

czytelników Głosu. Dziękuję 

za rozmowę i życzę Panu również  

powodzenia.

Rozmawiała Monika Głazik

Jest niezbędna nawet w tak małych gminach jak nasza. I choć jej podobno było 
łatwiej niż poprzedniej, to nie odpoczywała przez cztery lata. Podjęła szereg 
strategicznych dla gminy decyzji, inwestowała. Była w dobrym kontakcie ze swoimi 
wyborcami, rozwiązywała bieżące problemy. 
Tak ją ocenia Przewodniczący – p. Janusz Urban. 

Sygnały ... 
Osowa Kolonia to nieduża, ale roz-

proszona wieś w gminie Bychawa, 

którą zamieszkuje 114 mieszkańców. 

W latach osiemdziesiątych wybudo-

wano tam utwardzoną tłuczniem dro-

gę, która mieszkańcom służy do dziś. 

Podobno wtedy miał być położony na 

niej asfalt. Niestety tak się nie stało i 

dopiero w 2004 roku wyasfaltowano 

750 m tej drogi, co kosztowało ponad 

110 tys. zł. W 2006 roku wykonano 

dalszy 200 metrowy odcinek. Władze 

obiecują, że małymi krokami uda się 

wkrótce dokończyć inwestycję na całej 

długości.

Mieszkańcy Kolonii cieszą się z 

tego, co mają. Wielu z nich dba o 

utrzymanie drogi w należytym stanie. 

Tymczasem – jak sygnalizują niektórzy 

– bardzo często dochodzi tam do pod-

orywania i niszczenia drogi, nawożenia 

na nią ziemi i obornika podczas prac 

polowych. Droga uległa zwężeniu. Po-

dobno szkody te czynią mieszkańcy in-

nych miejscowości, użytkujący działki 

w Osowie Kolonii. Teoretycznie więc, 

droga im nie jest potrzebna. 

Czy robią to nieświadomie? Raczej 

nie, gdyż wielokrotnie byli upominani 

przez sołtysa i mieszkańców. A ich 

reakcja – żadna. Wyznają chyba sta-

re powiedzenie Pawłowo-Gawłowe: 

Wolnoć Tomku w swoim domku! Tłu-

maczą, że nie robią nic złego. Wystar-

czy jednak spojrzeć na zdjęcie poniżej, 

wykonane jesienią tego roku na drodze 

Osowa – Osowa Kolonia. Rolnik przy 

bronowaniu wywozi ziemię z pola na 

drogę. Gdy spadnie deszcz, w tym 

miejscu robi się błoto, a razem z bło-

tem wyrywany jest z drogi tłuczeń i 

wypłukiwany żwir. Nie jest żadnym 

odkryciem, że droga o nawierzchni 

tłuczniowej, jest mniej odporna zarów-

no na użytkowanie, ale i na niszczące 

działanie warunków atmosferycznych. 

Śmiech wzbudzają w nas pradawne 

spory w sądach o miedze, a w XXI 

wieku trudno przy pracach polowych 

zachować bezpieczną odległość od 

drogi, która służy wszystkim.

Problem podorywania i niszczenia 

dróg istnieje nie tylko w tej miejsco-

wości, ale i w wielu innych w gminie. 

Wystarczy tylko przyjść na sesje Rady 

Miejskiej i posłuchać jak wielu sołty-

sów i mieszkańców wiosek skarży się 

na ten problem.

Monika Głazik

Rada Miejska w Bychawie 
IV kadencji (2002-2006)

liczyła 15 radnych:
Bolesław Bartoszek

Wacław Dudek

Alicja Dzwonowska

Seweryn Gąbka

Tadeusz Gajur

Tadeusz Godoś

Zofia Kulik

Andrzej Markiewicz

Ireneusz Nowak

Henryk Nyka

Mirosław Pawełczak

Janusz Pietrzak

Janusz Urban

Piotr Wojtaś

Bogusław Zemszał

Przewodniczącym Rady Miejskiej 
był Janusz Urban

Wiceprzewodniczącą – Zofia Kulik
Wiceprzewodniczącym 

– Henryk Nyka

RADA MIEJSKA IV KADENCJI

„Nie próżnowaliśmy…”

końca budowa zadaszenia trybun na sta-

dionie miejskim. Wykonano oświetle-

nie ul. Rataja. Aktualnie w opracowaniu 

znajduje się projekt na budowę ulicy 

Grota Roweckiego w Bychawie.

Wymienione inwestycje zostały roz-

poczęte i zakończone w bieżącym roku. 

Dobiega również końca realizacja bu-

dowy sieci gazowej w Bychawce. Więcej 

o tej inwestycji dowiecie się Państwo 

z artykułu „Gaz ziemny w naszej gmi-

nie”. Natomiast prace prowadzone w ra-

mach modernizacji oczyszczalni ścieków 

zostaną zakończone w 2007 roku. Gazy-

fikacja i modernizacja oczyszczalni ście-

ków to zadania strategiczne dla dalszego 

rozwoju gminy i miasta. 

Na podkreślenie zasługuje wykonanie 

przebudowy zniszczonej przez wiosenną 

powódź sieci wodociągowej przy mo-

stach na ul. Lubelskiej, 11 Listopada 

i Mickiewicza. Sieć po przebudowie zo-

stała podniesiona, nie będzie powodować 

spiętrzania wody podczas wiosennych 

roztopów. 

da się sporą rodzinę, która lubi zażywać 

częstych kąpieli. Opłaca się również 

podłączyć zaplecze kuchenne. A jak 

jest z samym ogrzewaniem mieszka-

nia? To rozwiązanie, choć budzi wiele 

obaw, ma też swoje niewątpliwe zalety. 

Jest wygodne, przy takim ogrzewaniu, 

należy tylko ustawić optymalną dla nas 

temperaturę. I choć za wygodę trzeba 

płacić, to palenie węglem wydaje się 

niewielką przyjemnością. W tym wy-

padku mamy wybór: wygoda i wyższe 

rachunki albo smolenie rąk w piecu 

i oszczędności...

Na gaz ziemny w swoich gospodar-

stwach domowych, pozostali miesz-

kańcy gminy, będą musieli jeszcze po-

czekać. Jak długo, tego w tej chwili 

nie nikt wie. Zapytamy o to nowych 

radnych oraz burmistrza Bychawy no-

wej kadencji tuż po wyborach samo-

rządowych, … A na razie pozostaje 

nam tylko zazdrościć…

mg

Dokończenie ze str. 1

Gaz ziemny 
w naszej gminie!

Dokończenie ze str. 1

?  
Pytanie 
do burmistrza

Co się dzieje Co się dzieje w Osowie Kolonii?w Osowie Kolonii?

fot. S. Klimek
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9. września 2006 r. Właśnie zakoń-

czył się mecz Piłkarskich Mistrzostw 

Świata, telefon o godzinie 23.30. We-

zwanie do szpitala. Karetka przywiozła 

ciężarną w 28 tygodniu ciąży z przodu-

jącym łożyskiem. Krwawiła od samego 

rana. Zagrożone jest życie matki i no-

worodka, trzeba natychmiast wykonać 

cięcie cesarskie. Nie czas na ubieranie, 

biegnę szybko do szpitala. Po kil-

ku minutach jestem przy stoliku re-

animacyjnym. Ginekolodzy szybko 

wykonują zabieg. Noworodka trudno 

utrzymać w dłoniach, ma 950 g – chło-

piec. Potrzebna reanimacja. Wcześniak 

jest w ciężkim stanie, nie oddycha, led-

wie jest słyszalna akcja serca. Wspólnie 

z anestezjologiem i zespołem reani-

macyjnym zaczynamy ożywiać nowo-

rodka. Rurka dotchawicza, tlen, masaż 

serca. Cały czas monitorujemy pa-

rametry życiowe: utlenowanie, odde-

chy, akcję serca. Rutynowo zakładamy 

cewnik dopępowinowy, podajemy leki 

przez cewnik i do rurki dotchawiczej. 

Po kilku minutach wiemy, że będzie 

żyć. Poprawia się utlenowanie krwi, 

akcja serca, napięcie mięśniowe. Cały 

zespół ciężko pracuje, razem pięć osób. 

Jedna osoba „oddycha” przy aparacie, 

druga masuje serce, trzecia monitoruje 

oddychanie i krążenie, zakłada cewnik 

dopępowinowy. Zawiadamiamy Od-

dział Intensywnej Terapii Noworodka 

DSK w Lublinie i transport specjalny 

karetką reanimacyjną dla noworodków. 

Poprawia się stan wcześniaka, zaczyna 

odruchowo ruszać cieniutkimi nóżka-

mi. Czas się dłuży. Nareszcie o godzi-

nie 1.30 przyjeżdża karetka. Wspól-

nie cieszymy się, że noworodek ma 

szansę przeżycia. Dalej będzie leczony 

już w Oddziale Intensywnej Terapii 

Noworodkowej, wymaga wspomaga-

nego oddychania i odżywiania pozaje-

litowego. Przez następne dni telefonu-

jemy z zapytaniem, jaki jest jego stan. 

Przeżywa ciężkie dni. Z powodu dłu-

gotrwałego krwawienia z dróg rodnych 

kobiety pojawia się sepsa u noworodka 

i matki. Na szczęście wszystko kończy 

się dobrze. 

Refleksje po godzinach i dniach. 

Matka krwawiła od rana, będąc w 28 

tyg. ciąży. Naraziła na śmierć, i dziecko 

i siebie. Dobrze, że w szpitalu Bycha-

wie czekała ją fachowa pomoc. 

Opisałem jeden z dni pracy nasze-

go oddziału położniczego. Podobnie 

bywa i na dziecięcym. Dzięki nam 

nie umierają noworodki i dzieci. Los 

uratowanych noworodków nie zale-

ży tylko od nas. To tylko początek 

drogi. A mogą być potem powikłania 

związane z niedotlenieniem mózgu, 

zakażeniem, wadami…

Zainteresowanie mediów skupia się 

głównie na aborcji. Mało zaś się mó-

wi o ochronie życia poczętego. Życie 

zaczyna się od poczęcia. Od samego 

początku należy o tym pamiętać, dbać 

o swoje dziecko. Obowiązują zasady 

zdrowego życia bez alkoholu i pa-

pierosów, z racjonalnym odżywianiem 

i dbałością o swoje zdrowie, bo od nie-

go zależy zdrowie dziecka. Niezbędna 

jest też opieka lekarska nad kobietą 

w ciąży. Badania dodatkowe, USG, 

kontrola ciśnienia krwi, czasem trzeba 

leczyć się w szpitalu.

W województwie lubelskim mamy 

najniższy wskaźnik śmiertelności oko-

łoporodowej. Profesor Jan Oleszczuk 

wprowadził system opieki nad rodzą-

cymi wg stopnia referencji. Bychawa 

ma I stopień referencji. Tutaj powin-

ny się odbywać porody fizjologiczne. 

Od dawna nie mamy zgonów nowo-

rodków i dzieci. Należymy do czo-

łówki w województwie i kraju. Teren 

działania naszego szpitala jest typowo 

rolniczy, rozległy na 720 km2. Biedny. 

Od dawna nazywany Polską C. Prze-

miany ustrojowe w 1989 roku okazały 

się tutaj najbardziej dotkliwe, zwłaszcza 

dla rolnictwa. Powstał ruch społeczny 

broniący rolników, który to przekształ-

cił się w partię „Samoobrona”, obecnie 

współrządzącą naszą ojczyzną.

Społeczność bychawska została za-

skoczona jedynie słusznym projektem 

rozbudowy bychawskiego szpitala 

z udziałem pomocy środków unijnych. 

Nareszcie będziemy mieli zakończony 

II etap rozbudowy szpitala. Gdy wy-

budowano fundamenty i znaczną część 

pierwszego piętra okazało się, że Ra-

da Powiatu postanowiła rozbudować 

nasz szpital, jako jednoimienny. Bez 

położnictwa i ginekologii. Pozostanie 

szczątkowy oddział dziecięcy.

Powodem zamknięcia oddziału po-

łożniczo ginekologicznego stała się 

mała liczba porodów. Oddział nie za-

rabia na siebie. Liczą się tylko czynniki 

ekonomiczne, a nie życie i zdrowie 

matki i dziecka. Brak oddziału według 

profesora Oleszczuka oznacza zgodę 

na zgon noworodków a może i ma-

tek, z powodu trudności z dotarciem 

do szpitali lubelskich w trakcie porodu. 

Takie postępowanie można traktować 

jako zgodę na eutanazję. Jest to prze-

stępstwo. Czy taką decyzję należy za-

skarżyć do Trybunału Sprawiedliwości 

w Strasburgu?

Decyzję zamknięcia oddziału pod-

jęła Rada Powiatu wbrew opinii spo-

łeczeństwa bychawskiego, Rady Miej-

skiej, opinii wójtów gmin Strzyżewice, 

Wysokie, Krzczonów, Zakrzew, wbrew 

opinii bychawskiego burmistrza An-

drzeja Sobaszka.

Dzięki inicjatywie dyrektora Hen-

ryka Dudziaka, 17.10.2006 r. odbyło 

się spotkanie społeczności bychawskiej 

ze starostą i wicestarostą lubelskim, 

władzami miasta i radnymi. Wyjątko-

wo liczna grupa bychawian sprzeciwiła 

się takiemu rozwiązaniu, jak likwida-

cja oddziału. Sprawozdanie z zebrania 

powinno się ukazać w naszej gazecie. 

Nie piszę o tym ja, bo mógłbym być 

posądzony o stronniczość. 

Jerzy Podstawka

Co Sokrates robi 
w Bychawie?

W dniach 5-17 listopada w Gimna-

zjum nr 1 w Bychawie gościć będzie grupa 

młodzieży ze Städtische Anne-Frank Re-

alschule w Ibbenbüren, która wraz z na-

szą młodzieżą realizować będzie projekt: 

„Kultura fizyczna jako element wspólnego 

dziedzictwa kulturowego Europy”.

Celem projektu jest poszerzenie i roz-

winięcie kompetencji językowych uczniów 

oraz pogłębienie wiedzy o wspólnych ko-

rzeniach kulturowych narodów Europy 

poprzez wspólną pracę nad projektem, po-

znanie historii olimpizmu, uniwersalnego 

języka sportu, a także wzajemne przełamy-

wanie barier i uprzedzeń, w tym zwalczanie 

stereotypów. 

W ramach projektu realizowanego 

w oparciu o Program Sokrates Comenius 

rozgrywana będzie „Olimpiada Barw”, czyli 

międzynarodowy turniej sportowy. Zawody 

rozgrywane będą w dniach 9-13.11.2006 

r. W turnieju zmierzą się w następujących 

dyscyplinach 4 polsko-niemieckie drużyny 

mieszane: piłka nożna, piłka siatkowa ko-

szykówka, tenis stołowy, biegi uliczne. Ca-

łość wydarzenia od zapalenia olimpijskiego 

znicza do wręczenia medali transmitować 

będzie szkolna pracownia internetowa.

 Zajrzyjcie, więc na www.partnerstwo-

polniem.prv.pl gdzie na żywo relacjonować 

będziemy wydarzenia w Gimnazjum nr 1 

w Bychawie oraz słuchajcie 9 listopada Ra-

dia Lublin, na pewno pozdrowimy Was 

z anteny.

Na realizację projektu, który zakończy 

wizyta młodzieży bychawskiej w Ibben-

büren, udało się pozyskać z Unijnej Kasy 

7220 Euro tj ok. 28 tys. zł. Autorzy projek-

tu: Joanna Podgórska i Artur Płaza, ser-

decznie dziękują wszystkim mieszkańcom 

Bychawy za okazane wsparcie w trakcie re-

alizacji projektu. Nikt, do kogo zwróciliśmy 

się w tej sprawie nie odmówił nam pomocy. 

W szczególności dziękujemy dyrekcji szko-

ły i władzom miasta.

...by być dobrym nauczycielem. Tak 

można dokończyć słowa, które należy 

uznać za myśl przewodnią i motto te-

gorocznego świętowania Dnia Edukacji 

Narodowej w naszej gminie. Każdy za-

pamiętał zdanie, które było elementem 

dekoracji i zapewne każdy zapamiętał 

przesłanie, które gospodyni tegorocznych 

uroczystości - dyrektor Gimnazjum nr 1 

Bożena Toporowska przekazała nauczy-

cielom i nie tylko nauczycielom. Potrze-

ba młodzieżowego entuzjazmu, potrzeba 

tej radości życia, która mają młodzi. Wszak 

każdy może przeżyć życie z pasją.

Na obchody Dnia Nauczyciela w 

Gimnazjum nr 1 w Bychawie przybyło 

ponad 150 osób, byli to nauczyciele 

obecnie pracujący w gminnych szkołach 

oraz już nauczyciele już emerytowani, 

a także zaproszeni goście. Akademię 

rozpoczęła słowami starożytnego na-

uczyciela - Cycerona, dyr. Bożena Topo-

rowska: Czy możemy narodowi ofiarować 

większy dar nad wychowanie i wykształce-

nie młodzieży?

Następnie złożyła podziękowania 

wszystkim swoim koleżankom i kole-

gom po fachu: Dziękuję w imieniu swo-

im, rodziców i uczniów za pracę codzienną, 

poświęcenie i serce włożone w wychowanie 

młodzieży, za dydaktyczny i wychowawczy 

trud. Powitała zebranych oraz poprosiła 

o zabranie głosu burmistrza Bychawy 

– Andrzeja Sobaszka, który odczytał list 

od Ministra Edukacji Narodowej Roma-

na Giertycha dedykowany nauczycielom 

w dniu ich święta. 

Po jego odczytaniu, starszy wizyta-

tor – pani Alicja Tynowska, w imieniu 

Lubelskiego Wice Kuratora Oświaty 

p. Marka Błaszczaka przekazała mi-

łe słowa nauczycielom z naszej gminy, 

które pozwolę sobie zacytować: Wy-

rażam przekonanie, że mam przed sobą 

profesjonalistów stanowiących f ilary szkół 

i placówek oświatowych Bychawy, w któ-

rych na co dzień pracujecie, (…) jesteście 

najlepszymi wśród najlepszych. Dodała 

też kilka słów od siebie, przekazując na-

uczycielom swoiste przesłanie: Nie samą 

szkołą żyjcie, poświęcajcie więcej czasu sobie 

i swoim rodzinom, które zostało przyjęte 

ogromnymi brawami i z uznaniem przez 

nauczycieli. 

Kolejnym punktem uroczystości było 

wręczenie Aktów nadania stopnia na-

uczyciela dyplomowanego oraz nagród. W 

tym roku ten ciężko wypracowany sto-

pień awansu uzyskały: panie polonistki: 

Amelia Dziurda-Multan z Gimnazjum 

nr 1 oraz: Teresa Tracz z Szkoły Podsta-

wowej w Bychawie oraz pani „wuefist-

ka” - Krystyna Kostrzewska również ze 

Szkoły Podstawowej w Bychawie. Na-

grodą Burmistrza Bychawy zostało uho-

norowanych trzech dyrektorów szkół p. 

Bożena Toporowska dyr. Gimnazjum nr 

1, p. Marta Żyśko dyr. Szkoły Podstawo-

wej w Starej Wsi oraz p. Henryka Taube 

dyr. Szkoły Podstawowej im. Kajetana 

Koźmiana w Bychawce. Nagrodę Bur-

mistrza otrzymali również nauczyciele 

ze szkół gminnych. Chwila ta została 

uwieczniona wspólną fotografią.

Oprócz burmistrza, nagrody dla swo-

ich najlepszych pracowników wręczyli 

dyrektorowie szkół gminnych. 

W imieniu wszystkich nagrodzonych, 

podziękowania złożyła pani Henryka 

Taube. Przypomnijmy, że pani Henry-

ka sprawuje funkcję dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Bychawce dopiero drugi 

rok, jednakże jej sumienna praca na 

rzecz szkoły została szybko dostrzeżo-

na przez Komisję. Trzeba podkreślić, 

że w przemówieniu przygotowanym na 

tę okoliczność, podziękowała wszyst-

kim nauczycielom z gminnych szkół 

za współpracę. Doceniła również rolę, 

jaką na co dzień spełnia pani Agnieszka 

Szacoń – pracownik do spraw oświaty 

w Urzędzie Miejskim w Bychawie – na 

rzecz dobrej organizacji szkolnictwa w 

naszej gminie, a także podkreśliła jej 

udział w łagodzeniu wszelkich proble-

mów.  

Miłym akcentem i zupełnym zasko-

czeniem dla gości, okazał się jeszcze je-

den moment uroczystości. Otóż podczas 

składania życzeń nauczycielom, pani 

wicedyrektor Zespołu Szkół im. ks. A. 

Kwiatkowskiego w Bychawie, - p. Danu-

ta Augustynowicz, podkreśliła ogromną 

rolę, jaką spełniła w jej życiu pani od 

przyrody – Alicja Rechul. To ona roz-

budziła w niej miłość do przedmiotu, 

który kilka lat później zdecydowała się 

wybrać na kierunek studiów i zawód, 

który wykonuje do dziś. Zresztą robi 

doskonale, o czym mogę z kolei ja sama 

zaświadczyć, jako uczennica pani Augu-

stynowicz sprzed 10 lat.

W podziękowaniu p. Danuta Augu-

stynowicz wręczyła swojej dawnej „bio-

logiczce” ogromny bukiet kwiatów. Chy-

ba w tym momencie każdy wspomniał 

swoich dawnych nauczycieli. Była to 

wzruszająca chwila, zwłaszcza, że w od 

września tego roku pani Alicja Rechul 

jest już na emeryturze. Jednak z tego, 

co się dowiedziałam podczas rozmów w 

kuluarach, podobno nie wcale się nudzi. 

Nawet nie ma jeszcze czasu odpoczywać, 

nadrabia zaległości w domu...

Po tym wszystkim mógł nastąpić, już 

tylko czas rozrywki i zabawy. W przygo-

towaniu tej części uroczystości niezastą-

pieni okazali się nauczyciele Gimnazjum 

nr 1 – pani Beata Kot, Bożena Toporow-

ska, pani Irena Zarzycka i pan Krzysztof 

Mendykowski. Dzieki nim nauczyciele i 

goście mogli obejrzeć poloneza w wyko-

naniu młodzieży, piosenki w wykonaniu 

chóru szkolnego, kabaret „Pokaz pomocy 

szkolnych (czytaj i oglądaj zdjęcia z tego 

wydarzenia w rubryce z „Z innej beczki” 

tego n-ru GZB) oraz na zakończenie 

pięknie zatańczonego walca. 

Monika Głazik

Dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice 
oraz wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bychawie 

składają serdeczne podziękowania firmom,
które ufundowały 21 map geograficznych oraz atlasów świata.

� Firma U-H „TAD-MAR” – p. Tadeusz Kobylarz-Jakubiec
� Handel Gazem Płynnym – p. Teresa Wiater
� PW „MAR – JOLA” – p. Mariola Widerlik
� Lege.pl – p. Stanisław Malec
� Zakład Pogrzebowy „Sky” – p. Stanisława Popławska
� Mar s.c. – p. Marcin, Łukasz, Czesław Ślepko
� „FULL-GAS” – p. Jarosław Jakubowski
� PW „FAMI” – p. Michał Famielec
� Apteka – p. Tomasz Kołodyński
� PPHU „MAKRA” – p. Marian Krawczyk
� Apteka prywatna – mgr farm. Halina Gurgacz
� Sklep Wielobranżowy – p Marzena Palusińska
� WAT sp. z o.o. – Bychawa, ul. Rynek 12

Aby zapalać innych, trzeba samemu płonąć...
Potrzeba tej radości życia, która mają młodzi..
Potrzeba entuzjazmu...

W obronie życia poczętego…

Pani wizytator 
– Alicja Tynowska

Szkolny zespół ludowy 

p. Bożena Toporowska 
– dyr. Gimnazjum nr 1

Burmistrz Bychawy wręcz a nagrodę p. Marcie 
Żyśko – dyr. Szkoły Podstawowej w Starej Wsi 
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Forum Czytelników
Zamieszczone w poprzednim nume-

rze artykuły pani Marii Dębowczyk 

i mój na temat utajnionego i jedynie 

słusznego działania władz powiatowych 

oraz dyrektora SP ZOZ w Bychawie, 

na temat „restrukturyzacji służby zdro-

wia” w Bychawie, nie miały na celu szka-

lowania kogokolwiek czy też „godzenia 

w dobre imię bychawskiej służby zdro-

wia” – jak twierdzi dyrektor SP ZOZ 

w swoim wystąpieniu do przewodniczą-

cego Rady Miejskiej  w Bychawie z dnia 

5.10.2006 r. 

W wystąpieniu tym, pan dyrektor 

obrzuca inwektywami obu autorów ar-

tykułów, przedstawiających swój punkt 

widzenia na sprawę „restrukturyzacji” 

bychawskiego szpitala. Nasze artykuły 

miały na celu poinformowanie czytel-

ników o nagiej prawdzie tajemniczego 

i zakamuflowanego działania Starostwa 

Powiatowego, akceptowanego przez dy-

rektora SP ZOZ, w celu nie tylko likwi-

dacji oddziału ginekologiczno-położni-

czego szpitala bychawskiego, ale również 

długofalowego zamiaru ograniczania 

dostępności chorych do specjalistycz-

nych usług medycznych w tej placówce. 

Gdyby nie te publikacje, społeczeństwo 

postawione zostałoby przed faktem do-

konanym, bez możliwości głosu w tej 

sprawie. 

Nasze publikacje osiągnęły jeszcze 

jeden pozytywny skutek, taki, że Sto-

warzyszenie Popierające Rozwój Szpi-

tala w Bychawie zdecydowało się 

wreszcie zaprosić społeczeństwo – jak 

to w zaproszeniach określono – „do 

udziału w debacie poświęconej funkcjo-

nowaniu bychawskiego szpitala na dzień 

17.10.2006”. Po liczbie osób oficjalnych 

biorących udział w tej „debacie” nie trud-

no się było zorientować się, że inicjato-

rem tego spotkania nie do końca było 

stowarzyszenie. Na spotkanie przybyli 

Starosta Powiatu p. Paweł Pikula, Wice 

Starosta p. Krzysztof Chmielik, prze-

wodniczący Rady Miejskiej p. Janusz 

Urban, radny sejmiku wojewódzkiego 

p. Henryk Dudziak jednocześnie prze-

wodniczący stowarzyszenia, dyrektor 

SP ZOZ w Bychawie p. Piotr Wojtaś. 

Było to prezydium spotkania. W spot-

kaniu udział wzięli również burmistrz 

p. Andrzej Sobaszek, z-ca burmistrza 

p. Jan Mazurkiewcz oraz wiele innych 

osobistości Bychawy. Przewodnictwo 

temu spotkaniu objął p. Janusz Urban. 

Konwencja tego spotkania przedstawio-

na przez p. Urbana miała być następu-

jąca: informacja o rozbudowie szpitala 

i jej konsekwencjach oraz ewentualne 

pytania ze strony publiczności i na tym 

koniec. Mimo, iż narzucona konwencja 

była rażąco sprzeczna z treścią zapro-

szeń, nikt nie protestował, ale też nikt 

o zdanie zebranych nie pytał. 

Tak jak poprzednio na sesji Rady 

7.07.1006 r., tak i na tym spotkaniu, 

zarówno p. dyrektor P. Wojtaś jak 

i Starosta Powiatu p. Pikula przedsta-

wili swoje racje za likwidacją oddziału 

ginekologiczno-położniczego szpitala 

i dalszej restrukturyzacji tej placówki. 

Uchylono nieco więcej rąbka tajemnicy, 

co bychawski szpital czeka w przyszło-

ści. Już oficjalnie przyznano, że nie tylko 

ten jeden oddział z dniem 31 grudnia 

2006 r. zostanie bezpowrotnie zlikwido-

wany, ale zmieni się diametralnie prze-

znaczenie tej placówki. Chociaż na razie 

zostanie oddział wewnętrzny i oddział 

dziecięcy, to w przyszłości, po zlikwi-

dowaniu tzw. starego szpitala, wznie-

sionego przez ks. A. Kwiatkowskiego, 

przy znaczącym udziale społeczeństwa, 

funkcję tę przejmie nowo rozbudowany 

szpital. Przybędzie oddział rehabilitacji 

chorych, który ma stać się szansą ura-

towania szpitala bychawskiego, będący 

nadzieją na wypracowanie dochodów, 

pozwalających na likwidację oddziału 

generującego straty. Jeszcze większą 

nadzieją na uzyskanie dochodów, bę-

dzie oddział dla przewlekle chorych 

oraz oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, 

na którym podopieczni w znacznym 

stopniu będą musieli ponosić kosz-

ty pobytu na tym oddziale. Tak więc 

w przyszłości, w tym nowoczesnym 

szpitalu będą leczeni chorzy, których 

na to będzie stać. Oczywiście będzie 

to placówka otwarta dla wszystkich 

chorych z zasobnym portfelem, bez 

względu na miejsce zamieszkania. Tak 

więc należy przypuszczać, że dla niezbyt 

zasobnej ludności naszej gminy i gmin 

ościennych, placówka ta będzie mało 

dostępna. Czy, ktokolwiek z nas wyob-

rażał sobie, że rozbudowywany szpital 

będzie sprowadzony do takiej funk-

cji? – pytanie retoryczne. Konieczność 

zmiany profilu lecznictwa szpitala uza-

sadniono warunkami ekonomicznymi, 

ponieważ SP ZOZ generował rocznie 

1 mln strat, w tym oddział ginekolo-

giczno-położniczy 400 tys. Na pytanie 

p. J. Podstawki, co powoduje dalsze 600 

tys. rocznie, p. dyr. Wojtaś nie udzie-

lił odpowiedzi, zasłaniając się dziwną 

w tym przypadku tajemnicą handlową. 

Tak więc 5-cio milionowa strata SP 

ZOZ powstawała przez okres kilku lat, 

mimo corocznej dotacji z budżetu gmi-

ny na rozwój bychawskiej służby zdro-

wia, o czym wtajemniczeni doskonale 

wiedzieli, ale nie robili nic, aby te straty 

ograniczyć. Jak stwierdził w swoim gło-

sie radny p. S. Gąbka – gdyby radni 

wiedzieli, że nie myśli się o rozwoju tej 

placówki, lecz o likwidacji czegokolwiek 

w bychawskim szpitalu, nie przeznaczy-

liby publicznych środków na taki rozwój 

służby zdrowia. W okresie ostatnich 

czterech lat Rada Miejska w Bychawie 

przeznaczyła na ten cel 432 tys. społecz-

nych środków, umorzono około 60 tys. 

zł podatku od nieruchomości, a na tym 

jeszcze nie koniec. Na rozbudowę szpi-

tala w budżecie gminy na przyszły rok 

przeznaczonych jest następnych 300 tys. 

zł. A przecież, potrzebne będą wca-

le nie małe środki na urządzenie „po 

nowemu” bychawskiego szpitala i jego 

wyposażenie. Kto te koszty poniesie 

– na razie na ten temat nic się nie mówi! 

Dlaczego? Można tylko przypuszczać, 

że ta tajemnica zostanie społeczeństwu 

objawiona w dogodnym dla władzy cza-

sie. Nihil novi!

Żeby jednak decydentom nie wy-

dawało się, że wszystko przejdzie im 

gładko, zacytuję tylko dwa autoryzowa-

ne stanowiska z tego spotkania (czytaj 

obok).

Nie będę przytaczał stanowiska bur-

mistrza p. Andrzeja Sobaszka, ponieważ 

jest ono niezmienne, jednoznacznie ne-

gatywne, co do takiej restrukturyzacji 

szpitala w Bychawie. Nikt nie udzielił 

odpowiedzi na moje pytanie, dlaczego 

dopiero teraz zdecydowano się na spot-

kanie ze społeczeństwem, chociaż by-

ło to spotkanie z wybranymi i chyba 

nie zachodziła taka potrzeba, bo inten-

cja, aż nazbyt czytelna. Decydentom 

chodziło o to, aby społeczeństwo po-

stawić przed faktem dokonanym i żeby 

nie miało ono jakiegokolwiek wpływu 

na jego zmianę. 

Poruszoną kwestię przypuszczalnie 

zamierzonej prywatyzacji szpitala wy-

jaśnił p. Starosta P. Pikula stwierdzając, 

że z uwagi na zaangażowane środki 

restrukturyzacyjne, przez okres pięciu 

lat po zakończeniu inwestycji nie może 

być mowy o prywatyzacji. A co po pięciu 

latach...?

To, co zaczyna się dziać ze szpita-

lem bychawskim, to jak koszmarny sen 

czy jakaś makabryczna bajka, która nie-

stety nie kończy się pozytywnym mora-

łem. Zazwyczaj autorzy bajek na koniec 

piszą „Ja tam byłem...” – napiszę i ja. 

Ja tam byłem... ale... ani miodu ani wina 

nie piłem, bo też o fecie z okazji re-

organizacji szpitala nikt nie pomyślał. 

I słusznie! Bo wyglądałoby to na stypę. 

W wyniku takiego działania osób od-

powiedzialnych za nadchodzącą „nową 

jakość bychawskiej opieki zdrowotnej”, 

pozostaje rozczarowanie, rozgoryczenie 

i żal, że władza mająca pełną buzię de-

mokracji, nie zasięga opinii społecznej 

w tak doniosłych kwestiach, a jeżeli 

nawet opinia społeczna jest jej przed-

stawiona, to i tak się z nią nie liczy. De-

cydenci nasi uważają, że mają monopol 

na jedynie słuszne ich działania, które 

muszą uszczęśliwić zainteresowanych 

troską o własne zdrowie, którego wspie-

rać w tym mieście nie będzie miał kto. 

Nie jest moim zamiarem wprawia-

nie Czytelników w czarny nastrój, chcę 

tylko, aby możliwie szerokie gremium 

społeczne wiedziało, jaka czeka nas, 

a szczególnie naszych chorych, przy-

szłość w dostępności do szeroko poję-

Panie Radny! Co sądzi Pan o sytuacji 

w bychawskiej służbie zdrowia? 

Rozbudowa szpitala stała się nareszcie 

faktem. Wprowadzenie do planu inwe-

stycyjnego rozbudowy szpitala wymagało 

wielu działań w zakresie pozyskania środ-

ków finansowych oraz przekonania wielu 

radnych, by taka uchwała została podjęta 

przez Radę Powiatu Lubelskiego. Mówię 

o tym, ponieważ radni z gmin położonych 

poza obszarem działania SP ZOZ w By-

chawie niejednokrotnie wykazywali wiele 

obaw i sceptycyzmu w tej sprawie.

Sama rozbudowa winna zapewnić popra-

wę warunków w zakresie świadczenia usług 

leczniczych, warunków przeciwpożarowych, 

łączności z przychodnią i diagnostyką oraz 

pozostałych związanych z jego funkcjo-

nowaniem. Natomiast likwidacja oddziału 

ginekologiczno-położniczego jest rozwią-

zaniem niewłaściwym.Uzasadnienie tej de-

cyzji jest bardzo trudne zarówno ze wzglę-

dów społecznych oraz ekonomicznych.

Co zatem kierowało Radnymi 

w powiecie, skoro podjęli uchwałę 

o likwidacji tego oddziału? 

Radnym przedstawiono tę sprawę jako 

jedyną słuszną i jako jedyną, która zmie-

ni sytuację finansową SP ZOZ. Pomimo 

odmiennej argumentacji z mojej strony, 

uchwała została przyjęta zdecydowaną 

większością głosów. Jedynie ja głosowa-

łem przeciw likwidacji. Natomiast pozostali 

Radni z terenu obsługi głosowali za jego 

likwidacją. 

Wszyscy, czyli którzy?

Za likwidacją oddziału z naszej gminy 

głosował Radny Paweł Pikula, z gminy Za-

krzew Radny Jan Król, z Krzczonowa Rad-

ny Marian Podsiadły, oraz Radni z gminy 

Strzyżewice – Barbara Małek i Marian 

Paszkiewicz.

Głosowali za likwidacją oddziału po-

mimo negatywnych opinii samorządów 

gminnych.

Biorąc pod uwagę negatywną opinię Ra-

dy Miejskiej w Bychawie oraz negatywną 

opinię Rady Społecznej SP ZOZ, której 

jestem członkiem, postanowiłem głosować 

przeciw. Negatywne opinie samorządów 

gminnych i Rady Społecznej świadczą o po-

trzebie istnienia oddziału i uwzględniają 

aspekt społeczny, w stosunku do którego 

moje zdanie jest jednoznacznie zbieżne. Po-

nad to uznałem, że największą jest mądrość 

zbiorowa, po to między innymi powołano 

samorządy. Po pierwsze, głosując za likwi-

dacją nie uznałbym tej mądrości i zlekce-

ważyłbym opinię radnych gminy Bychawy 

i pozostałych gmin. Po drugie, przyłożył-

bym rękę do oddalenia opieki medycz-

nej w zakresie ginekologii i położnictwa. 

Po trzecie, przyczyniłbym się do potencjal-

nego zagrożenia zdrowia i życia kobiet. 

Wskazuje Pan wyłącznie na aspekt 

społeczny. Czy nie interesuje Pana aspekt 

ekonomiczny?

Kwestie ekonomiczne i utrzymanie płyn-

ności finansowej są również ważne. Nie-

jednokrotnie na posiedzeniach Rady Spo-

łecznej oraz Rady Powiatu zabierałem głos 

i wskazywałem na potrzebę pilnego wdro-

żenia programu restrukturyzacji SP ZOZ. 

Wskazywałem na potrzebę jego wdrożenia 

już trzy lata temu, kiedy sytuacja ekono-

miczna była o wiele lepsza. Mianowicie 

dlatego, że zmiany też kosztują. Każda re-

strukturyzacja niesie za sobą koszty. Koszty 

te ponosimy świadomie, po to by w mia-

rę możliwości szybko zmienić strukturę 

przychodów do kosztów i poprawić wynik 

finansowy. Chcę podkreślić, że najdroższą 

jest restrukturyzacja poprzez likwidację, 

ponieważ sama likwidacja stanowi niemały 

wydatek związany nie tylko ze zwolnie-

niami personelu, przy jednoczesnym po-

zbawieniu przychodów ze zlikwidowanej 

działalności.

Jak zatem ocenia Pan sprawę likwidacji 

wspomnianego oddziału w odniesieniu 

do całości programu restrukturyzacji? 

Generalnie program restrukturyzacji 

jest spóźniony przynajmniej o jeden rok. 

Przyjęcie do realizacji programu w czasie 

bieżącym przy trwającej jednocześnie roz-

budowie szpitala spowoduje wiele napięć, 

oraz utrudni realizację programu samego 

w sobie przy nałożeniu zmian powodowa-

nych rozbudową i spięciem tego w całość.

Trudno jest dokonać kompleksowej oce-

ny programu wedle wiedzy, jaką na ten 

temat posiadam, ponieważ Radni Powiatu 

oraz członkowie Rady Społecznej zostali 

zapoznani jedynie z jego skrótem uwzględ-

niającym najważniejsze zdaniem autorów 

aspekty i elementy. Wyciąg z programu 

nie przyjmuje alternatywnych rozwiązań 

możliwych do przyjęcia, a jest jednoznaczny 

i jedyny pojmowany za słuszny. Nie można 

go krytykować w całości. Celem obniżenia 

kosztów funkcjonowania jednostki koniecz-

nym było dokonanie zmian w zabezpie-

czeniu tak zwanych funkcji pomocniczych 

jak: pralnia, kuchnia, sprzątanie itp... Stan 

techniczny pralni, oraz koszty osobowe 

w pozostałych działalnościach pomocni-

czych wymagają wydzielenia tych usług 

na zewnątrz. Można pójść dalej, z zakresem 

usług remontowych czy innych. Odmien-

ne zdanie prezentuję w zakresie likwida-

cji działalności, które generują przychody. 

Więcej uwagi poświęca się likwidacji niż 

ograniczeniu kosztów funkcjonowania od-

działów szpitalnych, administracji oraz wie-

lu przynoszących straty małych ośrodków 

zdrowia. Biorąc pod uwagę społeczną misję 

jaką spełniają jednostki służby zdrowia, 

można podejmować działania w zakresie 

likwidacji służb, czy placówek pod warun-

kiem, że w tej strukturze nie pozbawimy 

pacjentów dostępności do usług. Przy obec-

nym poziomie świadczeń wykonywanych 

przez położnictwo i ginekologię pozbawia 

się przychodu rzędu jednego miliona zło-

tych. Zapowiadane wprowadzenie nowych 

usług medycznych nie nastąpi z dniem 

pierwszego stycznia przyszłego roku. 

W ślad za tym boję się o to, że wartości 

przychodów się obniżą, koszty nie zmaleją, 

a straty wzrosną.

Czy Pana zdaniem wykorzystano 

wszystkie możliwości, by ten oddział 

uratować?

Uważam, że nie wykorzystano, lecz za-

działano. Zadziałano, podejmując uchwałę 

wbrew opiniom wszystkich samorządów lo-

kalnych. Nie wykorzystano, bo ani program 

restrukturyzacji, ani też działania wcześ-

niejsze tego nie podjęły. Mam tutaj na myśli 

wdrożenie motywacyjnego systemu płac 

w stosunku do pracowników przychodni 

zdrowia, lekarzy specjalistów, czy lekarzy 

Gminnych Ośrodków Zdrowia. Lekarz 

pierwszego kontaktu i pozostały personel 

winien być zainteresowany, poprzez mo-

tywację, kierowaniem pacjentek do miej-

scowych specjalistów, miejscowego szpitala 

czy oddziału szpitalnego. Nie jest to tajem-

nicą, że było wiele przypadków sytuacji, gdy 

lekarz zatrudniony w SP ZOZ proponował 

pacjentkom poród w szpitalu w Lublinie. 

Tego typu praktyki są niedopuszczalne i an-

tyrynkowe. Mówią o braku lojalności służ-

bowej i stanowią wielkie nieporozumienie, 

kto komu płaci i za co płaci. W obecnych 

czasach o rynek i o pacjenta należy za-

biegać. Czas podejmowania decyzji w tej 

sprawie też jest nieodpowiedni. Nie daje 

możliwości szerszej dyskusji, sporządzenia 

analizy programu i wprowadzenia ewen-

tualnych korekt. W miesiącu październiku 

upływa termin składania ofert do Fun-

duszu Zdrowia o kontrakty na przyszły 

rok. Na mocy podjętej uchwały SP ZOZ 

z taką ofertą nie wystąpił, usługi w zakresie 

ginekologii i położnictwa nie będą zakon-

traktowane. Likwidacja stanie się faktem. 

Tak dobrany czas, nie pozwala również 

na podjęcie działań w zakresie wydzie-

lenia usług ginekologiczno położniczych 

np. na zasadach pod kontraktu.

Na pewno spotkał się Pan z informacjami 

medialnymi na temat przyszłej 

likwidacji małych szpitali. W świetle 

powyższego, czy warto podejmować 

walkę o utrzymanie placówki?

Warto i koniecznie trzeba. W tej sytu-

acji likwidacja i ograniczanie dostępności 

do usług będzie tylko sprzyjać tego typu 

pomysłom na szczeblach rządowych. Pa-

miętamy, że takie pomysły miały miejsce 

w okresach wcześniejszych. Poprzez deter-

minację i działanie samorządu wojewódz-

twa, powiatu i dyrekcji SP ZOZ, udało się 

szpitale w Bychawie i Bełżycach uratować. 

W obecnym czasie wysiłki należałoby skupić 

nie na likwidacji oddziału, lecz na zmniej-

szeniu kosztów w zakresie administracji 

i kosztów zarządzania. Być może poprzez 

stworzenie jednego organizmu zajmującego 

się zarządzaniem jednostkami służby zdro-

wia w całym powiecie. Przepisy obecnie 

obowiązujące takie możliwości dają.

W świetle Pańskiej wypowiedzi można 

wywnioskować, że nie ocenia Pan pracy 

Dyrektora SP ZOZ pozytywnie?

Pytanie jest wielce uproszczone. Dy-

rektor Piotr Wojtaś jest przede wszystkim 

dobrym lekarzem. W okresie sprawowania 

przez niego funkcji dyrektora nastąpiło 

wiele pozytywnych zmian. Przypomnę 

zmiany w Pogotowiu Ratunkowym, adap-

tację pomieszczeń i urządzenie Rehabilita-

cji, sali intensywnej opieki z opieką lekarza 

anestezjologa, (która również będzie likwi-

dowana) czy zorganizowanie ogólnodo-

stępnej apteki. Kosztowało to wiele wysiłku 

Dyrektora i innych osób włączanych w re-

alizację powyższego. Zaś pytanie skierował 

bym raczej w kierunek Zarządu Powiatu, 

który sprawuje nadzór właścicielski nad 

jednostkami służby zdrowia, który zamiast 

inicjować likwidację, winien wytyczać kie-

runki zmian organizacyjnych, rozliczać 

z utrzymania właściwego poziomu kosztów, 

w sumie sprawować nadzór w taki spo-

sób, by placówki służby zdrowia spełniały 

i zabezpieczały społeczne potrzeby miesz-

kańców powiatu. Boję się wypowiadać tych 

słów, ponieważ nie chcę być złym prorokiem 

- Aby likwidacja Oddziału Ginekologicz-

no-Położniczego nie była złym początkiem 

dla dalszego bytu bychawskiego szpitala. 

Nie tak dawno szczycono się najniższą 

umieralnością okołoporodową w naszym 

szpitalu. Likwidując oddział, co zrobimy 

z osiągnięciami w tym zakresie? Jak niniej-

szy pomysł się ma do parorodzinnej polityki 

Państwa? Czy w dalszej kolejności prze-

trwa oddział dziecięcy? Czy pozbawienie 

możliwości rodzenia dzieci i sprawowania 

opieki nad kobietą ciężarną w kontekście 

zorganizowania opieki długoterminowej 

jest słuszne? 

Zastanawiam się, czy zrobiono wszystko 

by poprawić warunki organizacyjno so-

cjalne zgodnie z obowiązującymi trendami 

i modą.

Pytania te pozostawiam do rozwagi Panu 

Staroście i pozostałym autorom programu 

restrukturyzacji „likwidacji” oddziału gine-

kologiczno-położniczego, Czytelnikom zaś 

pod ocenę, czy nadal dawać przyzwolenie 

społeczne dla tego typu działań.

I na koniec jeszcze jedno pytanie. Co pan 

sądzi na temat artykułów dotyczących 

bychawskiej służby zdrowia, które 

pojawiły się w ostanim numerze, a które 

wywołały niemałą burzę?

W warunkach demokracji każdy ma 

prawo do wypowiedzi również w prasie 

i nikogo to nie powinno dziwić i obrażać. 

W artykułach nie widzę nic obraźliwego. 

Artykuły winny raczej włączyć myślenie. 

Sumując rzeknę: Prawdziwa cnota krytyki 

się nie boi... 

Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę. 

Z Radnym Powiatu 
– Henrykiem Krajewskim 

rozmawiała Monika Głazik

Co na to radny Henryk Krajewski?

Karawany ciąg dalszy!
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W ostatnim czasie wiele osób ogar-

nęła ogromna potrzeba zaangażowania 

się w pozorny proces ratowania nasze-

go bychawskiego szpitala. Docierają 

do mnie – nie mające nic wspólnego 

z prawdą - pogłoski o likwidacji, pry-

watyzacji czy sprzedaży tego obiek-

tu. Trwa żywa dyskusja na ten temat 

– między innymi na łamach naszej 

lokalnej prasy - GZB w ostatnim nu-

merze zamieścił trzy artykuły a nawet 

jedną klepsydrę.

Chciałbym Szanownym czytelni-

kom przytoczyć fakty dotyczące tej 

kontrowersyjnej sytuacji. 

Przede wszystkim podstawową 

rzecz, że szpital działa w strukturze 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Bychawie, i jak 

każdy taki zakład, funkcjonuje na tej 

samej zasadzie co przedsiębiorstwa, 

czyli musi utrzymać się za pieniądze 

otrzymywane za świadczone usługi. 

Nie jest finansowany z budżetu powia-

tu czy gminy tak jak np. szkoły. A sytu-

acja finansowa naszego SPZOZ-u była 

dramatyczna, zadłużenie przekroczyło 

kwotę 8 milionów złotych. W połowie 

tego roku powstały bardzo poważne 

zagrożenia utraty płynności finanso-

wej, egzekucji komorniczych i braku 

pieniędzy nawet na wynagrodzenia 

dla pracowników. Ta sytuacja, a także 

skandalicznie niski poziom płac, oraz 

półtoraroczne zaległości w wypłacie 

należnych wynagrodzeń wynikających 

z tzw. ustawy 203, spowodowały strajk 

pracowników domagających się zmia-

ny zaistniałej sytuacji. Nasz szpital 

do tej pory przynosi straty w wysoko-

ści 1 miliona złotych rocznie. Mimo 

udzielonego przez Powiat Lubelski 

wsparcia w wysokości 2 milionów zło-

tych w 2004 r. sytuacja nie uległa zmia-

nie. Aby ratować szpital należało po-

czynić bardzo poważne oszczędności. 

Musimy mieć świadomość, że takich 

sytuacji nie można lekceważyć. W Pol-

sce zlikwidowano całkowicie ponad 40 

szpitali, a drugie tyle zostało sprywa-

tyzowanych. Najbliższym przykładem 

jest szpital w Rykach. Nie można było 

dalej biernie patrzeć na pogłębiający 

się kryzys, bo szans na poprawę sytu-

acji nie ma żadnych, gdyż nasz szpital 

w obecnej strukturze nie jest w stanie 

wykonać więcej świadczeń.

Chciałbym też wyraźnie Państwu 

uzmysłowić, że gdyby nie prowadzo-

na inwestycja, stanęlibyśmy przed ko-

niecznością likwidacji całego szpitala, 

zarówno ze względów finansowych jak 

i technicznych, gdyż w tych obiektach, 

zarówno przy ulicy 11-go listopada jak 

i M. J Piłsudskiego nie można prowa-

dzić działalności szpitalnej ze względu 

na niespełnianie obecnie wymaganych 

norm technicznych. Po zakończeniu 

inwestycji powstanie bardzo nowo-

czesny obiekt, w którym znajdą się 

wręcz komfortowe warunki dla cho-

rych i do pracy dla personelu. Przede 

wszystkim powstaną nowe sale dla 

zawsze przepełnionego oddziału we-

wnętrznego, zostanie przeniesiony od-

dział dla przewlekle chorych z budyn-

ku przy ul. 11-go listopada, na parterze 

będzie nowoczesna izba przyjęć. 

Jeszcze raz przypomnę, że ten pro-

jekt Powiatu Lubelskiego o wartości 

prawie 7 milionów złotych uzyskał 

dofinansowanie w wysokości do 85% 

z budżetu Unii Europejskiej i budżetu 

państwa. Właśnie to dofinansowanie 

spowodowało możliwość realizacji in-

westycji, bezwzględnie podstawowego 

elementu koniecznego do dalszego 

funkcjonowania szpitala. Jest to jedyna 

tak duża inwestycja w szpitalach po-

wiatowych w naszym województwie, 

pochłonęła ona ponad 60% puli środ-

ków przeznaczonych na nasze woje-

wództwo.

Uważam za rzecz absolutnie niedo-

puszczalną, żeby szpital nie „dotrwał” 

do zakończenia budowy. Niezbędne 

okazały się działania oszczędnościowe, 

w tym konieczność likwidacji oddziału 

ginekologiczno – położniczego. Ko-

nieczność na pewno bolesna, jednak 

nie jest możliwe dzisiaj utrzymanie 

takiego oddziału, gdzie poród odbywa 

się średnio co drugi dzień. Nie można 

traktować tych spraw w kategoriach 

ambicjonalnych, ale pragmatycznych. 

Prawda jest taka, że więcej niż poło-

wa kobiet wybiera szpitale lubelskie. 

Ta tendencja pogłębia się, jest nieod-

wracalna i tylko myślę, że niektóre oso-

by dzisiaj „rozpaczające” nad tą sytuacją, 

mocno przyczyniły się do odstraszenia 

pacjentek od korzystania z usług tego 

oddziału. Chciałbym obalić mit, ja-

koby pacjentki (tak jak było napisane 

na klepsydrze) protestowały przeciwko 

likwidacji oddziału ginekologiczno-

położniczego. Nie miałem ani jednego 

pisma czy telefonu od potencjalnej 

pacjentki z protestem przeciwko tej 

decyzji. Natomiast roli rzecznika Spo-

łeczeństwa Bychawskiego podejmuje 

się między innymi pan Jerzy Bielak, 

do którego nie docierają żadne argu-

menty, a całą sprawę komentuje w spo-

sób wysoce jednostronny.

Proszę Państwa! Niereformowanie 

naszego szpitala to groźba jego likwi-

dacji, to brak pieniędzy na należne 

podwyżki dla pracowników. O bez-

względnej konieczności zmian w na-

szym szpitalu mówi się od co najmniej 

dwóch lat, a niektórzy dopiero teraz 

– myślę, że w związku ze zbliżającymi 

się wyborami - udają ogromne zdzi-

wienie tym faktem. 

Chcę jednoznacznie uciąć 

wszelkie spekulacje i oświadczyć, 

że nie jest planowana likwidacja żad-

nego innego oddziału, mamy zamiar 

utworzyć dodatkowo bardzo potrzeb-

ny oddział rehabilitacji. Na parterze 

nowobudowanego szpitala będzie 

urządzone nowoczesne ambulato-

rium ginekologiczno-położnicze, 

które będzie mogło zabezpieczyć 

medycznie wszystkie nagłe przypadki 

z przyjmowaniem porodów włącznie. 

Nie jest planowana sprzedaż bu-

dynku przy ul. 11-go Listopada, prze-

widuje się przekazanie tych obiektów 

gminie Bychawa.

Nieprawdą jest też, że szpital ma 

być przekształcony na hospicjum lub 

dom opieki. 

Ma to być placówka nastawiona 

na leczenie zachowawcze i opiekę dłu-

goterminową, czyli odpowiadająca ak-

tualnym potrzebom naszych pacjentów 

– co jest zauważalne na przepełnionych 

korytarzach tych oddziałów. Szpital ma 

służyć ludziom, a nie nieuzasadnionym 

ambicjom grupy ludzi czy prostackim 

rozgrywkom przedwyborczym. 

W tej chwili, dzięki kredytowi 

w wysokości 5 milionów złotych, po-

ręczonemu przez Powiat Lubelski, 

krytyczna sytuacja szpitala została 

opanowana, wypłacone zostały zaległe 

wynagrodzenia pracownikom oraz na-

leżne podwyżki. Przedstawiony przez 

Dyrekcję program naprawczy daje na-

dzieję na wyjście z kryzysu.

W pracy publicznej, jeżeli chce-

my traktować ją odpowiedzialnie, 

trzeba podejmować w odpowiednim 

czasie bardzo trudne decyzje, których 

nie wolno unikać. Jestem przekonany 

o słuszności posunięć zaproponowa-

nych przez Dyrekcję SPZOZ-u, byłem 

świadomy, że stanę się przedmiotem 

ataku moich przeciwników politycz-

nych. Ale właśnie poważne trakto-

wanie społeczeństwa skłoniło mnie 

do zaakceptowania tych rozwiązań, 

w imię racji społecznych, które rze-

telnie przedstawiłem. Szanowni czy-

telnicy! Nie dajcie się zwieść populi-

stycznym argumentacjom, z których 

większość to niestety cyniczna gra 

przedwyborcza. 

Paweł Pikula

Prawda o naszym bychawskim szpitalu

tej opieki zdrowotnej. Specjalistycznej 

opieki medycznej w Bychawie nie mamy 

się co spodziewać! Chyba, że decydenci, 

w tak potrzebnej społeczeństwu dzie-

dzinie, zmienią zdanie, kiedy jest jeszcze 

na to czas!

Jerzy Bielak

Zastępca dyrektora SP ZOZ 
w Bychawie ds. lecznictwa 
pani dr Irena Sidor:

Szanowni Państwo! Przyszłam na to 

spotkanie jako mieszkanka Bychawy 

– nie zostałam zaproszona jako zastępca 

dyrektora. Czuję się jak gdyby „wywo-

łana do tablicy” przez wypowiedź Pana 

dyrektora, że ma zastępcę do spraw lecz-

nictwa. W naszym zakładzie decyzje są 

podejmowane jednoosobowo przez dy-

rektora. Również sprawa restrukturyza-

cji zakładu nie była ze mną dyskutowa-

na, nie przedstawiono mi planu restruk-

turyzacji, którego szczegółów nie znam 

do dnia dzisiejszego. Być może był on 

przede mną ukrywany z tego względu, 

że dotyczy oddziału, na którym pracuję 

od 25 lat i mogłabym mieć odmienne 

zdanie, a tak został przedstawiony jako 

jedyne słuszne przedsięwzięcie „ratujące 

SP ZOZ”. 

Myślę, że mam jakąś wiedzę na te-

mat zarządzania i zmian restruktury-

zacyjnych w służbie zdrowia, ponieważ 

ukończyłam brytyjsko-amerykańskie 

szkolenie organizowane przez fundację 

Project HOPE „Menadżerowie dla re-

formy opieki zdrowotnej w Polsce” oraz 

posiadam specjalizację z „Organizacji 

ochrony zdrowia”. 

Pozwolicie Państwo, że wykorzystam 

teraz sytuację – choć nie jest to miej-

sce do dyskusji miedzy dyrektorem a 

zastępcą – i przedstawię kilka swoich 

uwag. Nie przekonuje mnie powód eko-

nomiczny – roczny dochód oddziału 

ginekologiczno-położniczego to ok. 1 

milion zł. 

Przedstawię Państwu zapotrzebowa-

nie NFZ na rok 2006 na proponowa-

ną nową działalność SP ZOZ-u: na 

Oddział dla Przewlekle Chorych dla 

powiatów lubelskiego i świdnickiego 

zaplanowano 850.466,00 zł, przy obec-

nym naszym kontrakcie jest to ponad 

670 tys. zł, Zakład Pielęgnacyjno-Opie-

kuńczy dla powiatów bialskiego, Białej 

Podlaskiej, lubartowskiego, lubelskiego, 

Lublina, łęczyńskiego, łukowskiego, 

opolskiego, parczewskiego, puławskiego, 

radzyńskiego, ryckiego i świdnickiego 

– 666.232 zł. 

Na rehabilitację ogólnoustrojową 

szpitalną dla powiatów: lubelskiego, 

Lublina, świdnickiego, lubartowskiego 

– 3.743.142,00 zł. Ile z tych pieniędzy 

może uzyskać Bychawa? Wydaje mi się, 

że znacznie poniżej miliona, a dotąd 

pracę straciło 6 położnych. 

Drugi przedstawiony powód do li-

kwidacji, to brak kadry – owszem kadra 

lekarska zmniejszała się stopniowo, ale 

jeżeli młodemu lekarzowi po odlicze-

niu dojazdu pozostawało 200-300 zł, 

to mówił dziękuję. O wysokości płacy 

decyduje tylko i wyłącznie dyrektor. Na 

oddział rehabilitacji również trzeba po-

zyskać personel: lekarzy ze specjalizacją 

z rehabilitacji, balneologii, mgr. rehabili-

tacji z II i I stopniem specjalizacji, fizjo-

terapeutów, psychoterapeutę, logopedę, 

terapeutę zajęciowego. O ile wiem, są to 

specjalności deficytowe nawet w Lubli-

nie, i jeżeli ktoś się zdecyduje na Bycha-

wę, to za dużo wyższe wynagrodzenie. 

Również dostosowanie pomieszczeń 

po oddziale położniczym do oddziału 

rehabilitacji, jak również jego wyposaże-

nie wymaga dużych nakładów finanso-

wych. Czy może zainwestowanie części 

tych funduszy w oddział położniczy i 

dostosowanie go do współczesnych wy-

mogów, nie przyciągnęłoby pacjentek? 

Rehabilitacja owszem, ale czy koniecznie 

pacjenci po leczeniu urazów w klinikach 

lubelskich, będą chcieli przyjeżdżać do 

Bychawy na rehabilitację?

Jestem otwarta na dyskusję i rzeczowe 

argumenty, ale takich do chwili obecnej 

nie znam. Nie znam również warian-

towości proponowanej restrukturyzacji. 

Czy jest to jedynie słuszny pogląd?

Osobiście widzę duże zagrożenie dla 

zdrowia i życia kobiet i ich nienarodzo-

nych dzieci, nie wszystkim uda się w po-

rę dojechać do Lublina, a niepotrzebna 

śmierć dziecka, a i może matki, będzie 

naszą wspólną tragedią. Być może, nale-

żałoby skorzystać z możliwości, jaką dał 

nam ustawodawca – łączenia szpitali...

Wice przewodnicząca Rady 
Miejskiej p. Zofia Kulik 
– chociaż jak sama stwierdza, 
wypowiada się w tej kwestii 
jako kobieta i matka:

Sądzę, że jestem wyrazicielką opinii 

kobiet, o tym, że zdecydowaliście Pano-

wie o nas bez nas. Na terenie obsługiwa-

nym przez SP ZOZ zamieszkuje 15.000 

kobiet podlegających specjalistycznej 

opiece medycznej. Po wysłuchaniu wy-

powiedzi pana Starosty i Dyrektora SP 

ZOZ stwierdzam, że główną przyczyną 

likwidacji oddziału ginekologiczno-po-

łożniczego stała się ekonomia. Gene-

rowanie strat przez ten oddział spowo-

dowało jego likwidację, przy czym na 

pytanie, jak ekonomicznie przedstawiała 

się sytuacja na pozostałych oddziałach 

nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Dyrektor 

odpowiada, że przyczyną 8 milionowych 

strat SP ZOZ jest ustawa 203, czegoś tu 

nie rozumiem, czy ślepy los spowodował 

likwidację tego oddziału? Stwierdzam, 

że brak analizy kosztów na przestrzeni 

czasowej oraz brak współpracy na linii 

Dyrektora SP ZOZ, ordynatora od-

działu ginekologiczno-położniczego i 

przychodni ginekologicznej, między in-

nymi spowodował spadek ilości urodzeń 

na tym oddziale. Poradnia czynna tylko 

4 dni w tygodniu po kilka godzin, brak 

poradni K na  terenie działania SP ZOZ 

(gminy. Spowodowało to, że kobiety w 

ciąży korzystały z opieki specjalistów 

lubelskich i rodziły w placówkach lu-

belskich. Czy nie należało spowodo-

wać, aby przychodnia ginekologiczna 

funkcjonowała na bazie szpitala i była 

obsługiwana przez jego personel?

Transformacja ustrojowa urynkowiła 

wszystkie dziedziny życia, w tym służbę 

zdrowia, liczą się tylko te dziedziny, któ-

re przynoszą zyski. Zapis konstytucyjny 

zapewnia nam ochronę zdrowia i życia, 

za którą, my – podatnicy płacimy wyso-

kie składki zdrowotne. Niech nikt nie 

podejmuje za nas decyzji, gdzie chcemy 

się leczyć i z jakich placówek korzystać, 

co miało miejsce w tym, przypadku, 

a przynajmniej wcześniej z nami to 

skonsultuje..

Stwierdzam, że takie spotkanie, jak 

dziś, powinno się odbyć wcześniej na 

terenie działalności SP ZOZ, i społe-

czeństwo powinno być poinformowane 

o całej sytuacji i razem podjąć decyzję. 

Zlikwidować coś jest łatwo, otworzyć 

trudniej. 

Panie Starosto, czy istnieje możliwość 

uchylenia Uchwały Rady Powiatu w ca-

łości lub części, i pozostawienia na bazie 

oddziału ginekologiczno-położniczego 

oddziału położniczego, mając na uwa-

dze, że pozostaje oddział dziecięcy, a 

tym samym opieka nad noworodkiem 

pomniejszy koszty funkcjonowania ta-

kiego oddziału, o co my kobiety bardzo 

prosimy.

List do redakcji
„Głosu Ziemi Bychawskiej”

Artykuły pani Marii Dębowczyk 

i pana Jerzego Bielaka, tytuł na pierw-

szej stronie „Rodzić w Bełżycach, 

umierać w Bychawie”, zamieszczone 

w numerze 7/2006 „Głosu Ziemi 

Bychawskiej”, są wyjątkowo złośliwe 

i stronnicze, godzące w dobro by-

chawskiej służby zdrowia, szkalujące 

moją osobę i autorytet Starosty Lu-

belskiego /klepsydra/.

Od momentu objęcia funkcji dy-

rektora SP ZOZ-u, tj. od 1998 r. 

czyniłem i czynię wszystko, by pod-

nieść jakość świadczonych usług me-

dycznych, a przede wszystkim po-

prawić bazę materialną, wyposażenie 

w sprzęt medyczny, warunki pracy 

personelu i pobytu chorych. Szkoda, 

że autorów tych pomówień ogarnęła 

amnezja i tak szybko zapomnieli, jak 

wyglądała nie tak dawno bychaw-

ska służba zdrowia. Dlaczego wtedy 

nie grzmiano, że szpital nie ma tlenu, 

windy, itd., a do pacjentów w stanach 

zagrożenia życia wzywano reanimację 

z Lublina (wtedy nie liczył się czas 

dojazdu?). To wtedy szpital w Bycha-

wie nazywano „umieralnią”. Gdzie 

byli ówcześni włodarze i obecni kole-

sie, żeby zadbać o rozbudowę? Sprze-

dali szpital do Janowa Lubelskiego!

To święte oburzenie pojawiło się, 

tuż przed wyborami i wiadomo, dla-

czego! 

Moja pani profesor! Od kiedy 

jest pani takim ekspertem w ochronie 

zdrowia. Nie wystarczy oświata?

Trudna sytuacja służby zdrowia (a 

ta chyba jest pani znana?), zmusza 

mnie do planowania działań i doko-

nywania czasami trudnych, bolesnych 

i niepopularnych zmian, bo od moich 

decyzji zależy życie pacjentów i byt 

pracowników. Jak brzmią pani sło-

wa po artykule na pierwszej stronie 

Gazety Prawnej z 2006.10.04, który 

to artykuł mówi o likwidacji 200 

szpitali powiatowych w tym Naszego. 

Wywoływanie ks. Kwiatkowskiego 

z grobu jest niepotrzebne, bo jak mówi 

poeta „Trzeba z żywymi naprzód iść, 

po życie sięgać nowe, a nie z uwięd-

łych laurów liść z uporem stroić gło-

wę”. Oświadczam pani, że tzw. stary 

szpital nie jest na sprzedaż.

Panie Bielak, kto jest psem a kto 

karawaną? Ja zadam tylko jedno pyta-

nie, dlaczego? Dlaczego nie widzi pan 

szpitala za 7 mln PLN. Najłatwiej 

jest krytykować wszystkich i wszyst-

ko. A co pan zrobił dla Bychawy?

Prawda jest taka, że dzięki wytwo-

rzeniu właściwego klimatu, dzięki za-

angażowaniu wielu ludzi mam na my-

śli marszałka i zarząd województwa 

lubelskiego, starostę i zarząd powiatu 

lubelskiego, radnego sejmiku, po pra-

wie 30 nieudolnych latach będziemy 

mieć szpital na wskroś nowoczesny 

na miarę XXI wieku. 

Apeluję do władz Bychawy. Prze-

stańmy kupczyć bychawskim szpi-

talem i zastosujmy się do lekarskiej 

zasady „Primum non nocere” czyli 

„Po pierwsze nie szkodzić”.

Z wyrazami szacunku

Piotr Wojtaś

gb_8-183.indd   5gb_8-183.indd   5 2006-11-05   17:17:342006-11-05   17:17:34



6 nr 8 (183) 2006GŁOS ZIEMI BYCHAWSKIEJ
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W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ
• karta do głosowania jest koloru białego
•  można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu lub na 

mniejszą liczbę kandydatów
w okręgu wyborczym Nr l, w którym wybieranych jest 3 radnych każdy wyborca może 

oddać najwyżej 3 głosy na wybranych przez siebie kandydatów; 
w okręgu wyborczym Nr 2, w którym wybieranych jest 4 radnych, każdy wyborca może 

oddać najwyżej 4 głosy na wybranych przez siebie kandydatów; 
w pozostałych okręgach wyborczych Nr 3, 4, 5, 6, w których wybieranych jest po 2 

radnych, każdy wyborca może oddać najwyżej 2 głosy na wybranych przez siebie kandy-
datów 

•  wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydatów z 
jednej listy lub z różnych list

W WYBORACH DO RADY POWIATU
•  karta do głosowania jest koloru żółtego
•  wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska
jednego kandydata z jednej tylko listy

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
•  karta do głosowania jest koloru niebieskiego
•  wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska
jednego kandydata z jednej listy

W WYBORACH BURMISTRZA
•  karta do głosowania jest koloru różowego
•  wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska 

jednego kandydata

Jak głosować?

1. Rozwój infrastruktury lokalnej miasta i wsi 
2. Bezpieczne ulice
3. Aktywna polityka społeczna poprzez wdrożenie i ukierunkowanie pomocy społecznej na 
terenie gminy
4. Wywieranie wpływu na rzecz sprawnej i efektywnej administracji publicznej
5. Rozwój rolnictwa – w oparciu o program „ściany wschodniej”
6. Upowszechnienie twórczości artystycznej oraz dostępu do kultury

Wymienione tezy będą naszym nadrzędnym celem w realizacji naszego programu, 

o który zadbają nasi radni.  Na naszych listach znaleźli się ludzie uczciwi, 

wykształceni i pragnący się zaangażować w swoim środowisku.

Do Rady Miejskiej w Bychawie kandydują:
OKRĘG WYBORCZY NR 1

1.  Mirosław Martyna - zam. Bychawa, lat 48, wykształcenie wyższe, działacz wspól-
not chrześcijańskich, obecnie rolnik

2.  Teresa Szopa - zam. Bychawa, lat 48, wykształcenie wyższe, pracownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Strzyżewicach

3.  Wiesław Jurak – zam. Łęczyca, lat 39, wykształcenie średnie, obecnie uprawia 10 
hektarowe gospodarstwo rolne

OKRĘG WYBORCZY NR 2

1.  Leszek Fijołek – zam. Bychawa, lat 44, wykształcenie średnie, pracownik firmy 
Car – Gaz

2.  Zbigniew Frączek – zam. Bychawa, lat 57, wykształcenie zawodowe, obecnie 
zajmuje społeczną funkcję sekretarza Gminnego Koła Kontrahentów Armii Krajowej

3.  Leszek Lubański – zam. Bychawa, lat 53, wykształcenie średnie, prowadzi z żoną 
działalność gospodarczą

OKRĘG WYBORCZY NR 3

1.  Damian Kłos – zam. Bychawka, lat 29, wykształcenie średnie, pracownik stacji 
CPN w Bychawce

2.  Zbigniew Winiarczyk – zam. Bychawa, lat 55, wykształcenie średnie, agent 
ubezpieczeniowy PZU

OKRĘG WYBORCZY NR 4

1.  Adam Frysztak – zam. Olszowiec, lat 57, wykształcenie wyższe, lekarz weterynarii, 
prowadzi gospodarstwo rolne

2.  Mirosław Głazik – zam. Wola Duża, lat 45, wykształcenie wyższe, nauczyciel 
Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego, diagnosta samochodowy

OKRĘG WYBORCZY NR 5

1.  Zofia Pietraszek – zam. Wola Gałęzowska, lat 49, wykształcenie wyższe, była 
pracownica Domu Dziecka w Woli Gałęziowskiej, obecnie prowadzi gospodarstwo rolne

2.  Grzegorz Ziętek – zam. Wola Gałęzowska, lat 27, wykształcenie wyższe, nauczyciel 
Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie

OKRĘG WYBORCZY NR 6

1.  Piotr Wiśniewski – zam. Stara Wieś, lat 50, wykształcenie średnie, jest obecnie 
sołtysem w swojej wsi. Człowiek ogromnego serca,  otwarty na potrzeby drugiego 
człowieka

REALIZACJĘ SWOJEGO PROGRAMU MOŻEMY REALIZOWAĆ DZIĘKI 
ZAANGAŻOWANIU ZAPREZENTOWANYCH POWYŻEJ LUDZI.  NASI 

KANDYDACI TO OSOBY, KTÓRYM MOŻNA ZAUFAĆ. 
GŁOSUJCIE NA NAS!

Komitet Wyborczy Wyborców  „Prawo i Rodzina”.

SZANOWNI WYBORCY!
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRAWO I RODZINA” GMINY BYCHAWA
identyfikujący się z partią „Prawo i Sprawiedliwość” zgłasza swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej w Bychawie w wyborach 
samorządowych 12 listopada 2006 r. Nasz program skierowany jest do mieszkańców całej gminy i zawiera następujące tezy:

 Kandydaci na radnych do Rady Miejskiej w Bychawie z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD+ PD+SDPL+UP 
Lewica i Demokraci idą pod wspólnym hasłem „Budujemy Naszą Małą Ojczyznę Ziemi Bychawskiej – Jedność wspiera i 
buduje – Niezgoda wszystko rujnuje” Wspieramy założenia i program wyborczy Pana Andrzeja Sobaszka – dotychcza-
sowego Burmistrza Miasta Bychawy i kandydata na to stanowisko w nadchodzącej kadencji.

Wyborco idź do URN wyborczych i oddaj swój głos na naszych kandydatów, a oni Ci pomogą w rozwiązywaniu trud-
nych problemów społeczno-kulturalnych miasta Bychawy i okolic.

A oto nasi kandydaci:

OKRĘG WYBORCZY NR 1

1.  Pan Zemszał Radosław, lat 39 zam. Leśniczówka gm. Bychawa, rolnik, dodatkowo sprawuje 
funkcję sołtysa wsi Leśniczówka

2.  Pan Milanowski Piotr – Franciszek, lat 61 zam. Bychawa ul. Szkolna, wykształcenie wyższe 
pedagogiczne, emeryt, wieloletni nauczyciel  i działacz społeczny ZNP. Były prac. Inspektoratu 
Oświaty, a ostatnio Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawce

3. Pan Biedroń Mieczysław – Edward, lat 55 zam. Grodzany, rzemieślnik, prowadzi własną 
działalność gospodarczą w zawodzie stolarza

OKRĘG WYBORCZY NR 2

1.  Pan Kępowicz Stefan, lat 72 zam. Bychawa ul. Piękna, wykształcenie średnie rolnicze, emeryt, 
dodatkowo pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „SCh” w Bychawie, wieloletni 
pracownik rad narodowych i spółdzielczości. W latach 1962-1969 Przewodniczący Prezydium 
MRN w Bychawie, organizator budownictwa mieszkaniowego oraz wielu inwestycji w 
Bychawie

2.   Pan Kamiński Ryszard – Tomasz, lat 55 zam Bychawa ul. Piłsudskiego, rencista, wieloletni 
pracownik Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Bychawie, działacz społeczny

3.  Pan Rachwał Józef,  lat 64 zam. Bychawa ul. Piłsudskiego, wieloletni pracownik Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz służby sdrowia, działacz sportowy

4.  Pani Sidor Irena, lat 50 zam. Bychawa ul. Piłsudskiego, lekarz ginekolog, zaangażowana w 
rozwój lecznictwa, z-ca dyr. SP ZOZ w Bychawie ds. lecznictwa.

OKRĘG WYBORCZY NR 3

1.  Pan Ciężki Mieczysław lat 53 zam. Bychawka Druga, rencista, wieloletni pracownik 
Spółdzielczości, były Prezes Gminnej  Spółdzielni SCh. w Bychawie zamierza walczyć o rozwój 
i utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Bychawce

2.  Pani Piekarz Elżbieta, lat 47 zam. Bychawka Trzecia, wieloletni pracownik handlowy, pracując 
w sklepie jako sprzedawca dba o dobre zaopatrzenie sklepu, będzie walczyć o warunki bytowe 
mieszkańców regionu Bychawki

OKRĘG WYBORCZY NR 4

1.  Pan Frączek Zbigniew, lat 40 zam. Olszowiec, pracownik spółdzielczości i jednocześnie 
rolnik specjalizujący się w uprawie zbóż i buraka cukrowego oraz hodowli bydła rzeźnego 
i trzody chlewnej

OKRĘG WYBORCZY NR 5

1.  Pan Fijołek Mariusz lat 35, zam. Gałęzów, jako młody rolnik prowadzi własne gospodarstwo 
rolne, specjalizuje się w uprawie zbóż i hodowli bydła mlecznego

2.  Pan Godoś Tadeusz lat 65, wykształcenie wyższe, zam. Wola Gałęzowska, emeryt, wieloletni 
nauczyciel Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, radny Rady Miejskiej obecnej kadencji

OKRĘG WYBORCZY NR 6

1.  Pan Dulbas Józef, lat 55, zam. Zaraszów, emeryt, wieloletni pracownik Powiatowej Komendy 
Straży Pożarnej w Bychawie, działacz społeczny, zamierza walczyć o dalszy rozwój środowiska 
wiejskiego

2.  Pan Krusiński Jan, lat 55, zam. Bychawa, emeryt, wieloletni pracownik i działacz Spółdzielni 
Kółek Rolniczych. Były kierownik Bazy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Bychawie i Starej Wsi. 
Obecnie prowadzi dodatkowo gospodarstwo rolne, specjalizuje się w uprawie zbóż. 

Z upoważnienia Komitetu Wyborczego 
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

Antoni Piłat

Przedstawię Państwu kierunki moich działań w poszczególnych dziedzinach w kadencji 2006-2010

Budujmy Naszą Małą Ojczyznę ponad podziałami politycznymi!

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW „RAZEM DLA BYCHAWY, GMINY I MIASTA”

Pod takim hasłem startują w tegorocznych wyborach 
samorządowych kandydat na burmistrza oraz kandydaci na radnych 
z naszego komitetu. 

Andrzej Sobaszek 
– dotychczasowy burmistrz Bychawy

lat 51, rodowity bychawianin wykształcenie wyższe 
o kierunku zarządzanie i marketing

MÓJ PROGRAM WYBORCZY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Bychawa, gmina i miasto przy-jazne dla mieszkańców, otwarte dla inwestorów i gości.Bychawa to gmina i miasto ciągle rozwijające się, czyste, bezpieczne i tanio zarządzane.

• współpraca z instytucjami na rzecz podnoszenia kwalifikacji i wiedzy rolników
•  usprawnienie obsługi rolników oraz udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków 

Unii Europejskiej
• poprawa przepływu informacji dotyczących zmian zachodzących w rolnictwie
• dalsza poprawa stanu oświetlenia, stanu dróg wiejskich, budowa chodników
• kontynuowanie gazyfikacji wsi
• dalsza poprawa bazy oświatowej na wsi
• usprawnienie odbioru nieczystości z terenów wiejskich W
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•  dalsza poprawa istniejącej infrastruktury technicznej na terenie miasta w zakresie 
budowy modernizacji i remontów dróg, ulic, chodników, podjazdów i parkingów

• kontynuacja gazyfikacji terenów wiejskich i miasta
• budowa nowych sieci kanalizacyjnych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
• wykorzystanie terenów przygotowanych pod budownictwo mieszkaniowe
• poprawa stanu istniejących targowisk
• dalsza poprawa estetyki i czystości miasta
•  kontynuowanie działań na rzecz budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

w ramach Celowego Związku Gmin
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•  kontynuacja działań w kierunku rozwoju przedsiębiorczości celem pozyskania 
nowych miejsc pracy

•  wspieranie inicjatyw oraz udzielanie pomocy nowotworzonym podmiotom gospo-
darczym i jednostkom zwiększającym zatrudnienie

•  współpraca z Urzędem Pracy i istniejącymi na terenie miasta 
i gminy zakładami pracy w celu pozyskiwania nowych miejsc pracy

• organizowanie prac publicznych i interwencyjnych
• pozyskiwanie funduszy europejskich w celu tworzenia nowych miejsc pracy
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•  wykorzystanie w sposób optymalny istniejącej na terenie miasta i gminy bazy 
oświatowej

• rozszerzenie zakresu obsługi medycznej w placówkach oświatowych
• kontynuacja i rozwój programu dożywiania uczniów w szkołach
• dalsze remonty budynków placówek oświatowych
• kontynuacja budowy chodników w rejonach szkół wiejskich
• dalsza informatyzacja szkół

O
św

ia
ta

• poprawa bazy lokalowej 
• rozwój informatyzacja urzędu
• utrzymanie na wysokim poziomie jakości obsługi interesantówU
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•  współdziałanie z SP ZOZ w Bychawie i innymi organizacjami społecznymi 
w zakresie zwiększania dostępności do usług medycznych oraz zaplecza 
medycznego

•  stałe podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 
gminy

• współpraca z Policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańcówO
ch
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•  kontynuowanie zagospodarowania terenów nad zalewem dla celów rekreacji 
i wypoczynku

• udzielanie pomocy klubom i organizacjom sportowym
• dalsza rozbudowa stadionu
•  poprawa bazy Bychawskiego Centrum Kultury poprzez wykonanie modernizacji 

budynkuSp
or

t,
 r

ek
re

ac
ja

 i 
ku

lt
ur

a

Szanowni Państwo! 

W związku z kończącą się kadencją 2002-2006 na stanowisku Bur-

mistrza Miasta i Gminy Bychawa, składam Państwu serdeczne podzię-

kowania za wsparcie, które pozwoliło mi podjąć liczne działania na rzecz 

rozwoju naszej społeczności. 

To dzięki Państwu, a szczególnie moim wyborcom, otrzymałem szansę 

wprowadzenia wielu zmian na terenie wsi i miasta. Ocenę realizacji tych 

zadań pozostawiam Państwu. 

Szanowni Państwo, koniec kadencji sprzyja podsumowaniu kolejnego 

etapu działalności na rzecz rozwoju naszego środowiska. W swojej ulotce 

przedstawiam Państwu realizację programu wyborczego z okresu kadencji 

2002-2006. Zachęcam Państwa do zapoznania się z jej treścią. Nadmie-

niam, że program swój zrealizowałem w 100%, a w niektórych dziedzinach 

gospodarczych jeszcze więcej! 

Sukces Samorządu to: wiedza, doświadczenie, wytrwałość i praca 

wielu ludzi na rzecz swojej społeczności. Ja, zaliczam Państwa do tego 

grona i chciałbym, aby w wyborach samorządowych wspierali Państwo 

moją osobę.

Drodzy Państwo, kampania wyborcza to okres składania wielu obiet-

nic. Jednak przede wszystkim, to czas przeznaczony na rozsądne myślenie. 

Jest ono potrzebne, by nie dać się oszukać i podjąć trafną decyzję. Myślę, 

że w podejmowaniu swoich decyzji będziecie Państwo brali pod uwagę to, 

co zostało zrobione w ostatniej kadencji. 

Zachęcam Państwa do czynnego udziału w Wyborach Samorządowych 

2006. Sądzę, że nie zabraknie Państwa głosu, który wpłynie na przyszły 

kształt Naszej Małej Ojczyzny. To Państwa głos będzie głosem decydu-

jącym. Aby się tak stało należy pójść 12 XI 2006 r. do urn i oddać głos 

na sprawdzonego już kandydata. 

Za oddany głos na moją osobę serdecznie dziękuję! 

 z poważaniem 

Bychawa, 20.10.2006 r.

Andrzej Sobaszek 

Kandydaci do Rady Miejskiej w Bychawie z listy KWW 

„Razem dla Bychawy, Gminy i Miasta”
Okręg Wyborczy Nr 1 

1. Halina Zmysłowska

Podzamcze, lat 37

2. Andrzej Marian Pietrzak 

Bychawa, lat 46

3. Piotr Jacek Gęba 

Bychawa, lat 33

Okręg Wyborczy Nr 2

1. Wacław Marian Dudek

Bychawa, lat 62

2. Zofia Jolanta Kulik

Bychawa, lat 57

3. Marian Tudrujek 

Bychawa, lat 46

4. Zygmunt Józef Czajczyk 

Bychawa, lat 48

Okręg Wyborczy Nr 3 

1.  Małgorzata Henryka Stawska

Bychawka Trzecia Kolonia, lat 46

2.  Stanisław Szewczyk

Bychawka Pierwsza, lat 49 

Okręg Wyborczy Nr 4 

1. Piotr Tadeusz Gąbka

Olszowiec, lat  28

2. Janusz Orzeł 

Osowa, lat 53

Okręg Wyborczy Nr 5 

1. Jan Tadeusz Florek

Wola Gałęzowska, lat 54

2. Wiesław Mazurek

Wola Gałęzowska, lat 45

Okręg Wyborczy Nr 6 

1. Mirosław Józef Pawełczak

Stara Wieś Druga, lat 42

2. Bogdan Tylus 

Stara Wieś Trzecia, lat 39 Głosuj na listę nr 2

gb_8-183.indd   6gb_8-183.indd   6 2006-11-05   17:17:352006-11-05   17:17:35



nr 8 (183) 2006 7GŁOS ZIEMI BYCHAWSKIEJ

• W y b o r y  S a m o r z ą d o w e  2 0 0 6  •  W y b o r y  S a m o r z ą d o w e  2 0 0 6  • W y b o r y  S a m o r z ą d o w e  2 0 0 6  • 

Paweł Pikula – kandydat dużych 
możliwości na Burmistrza Bychawy

Szanowni Państwo!
W zbliżających się wyborach samorządowych po raz drugi mamy możliwość 
bezpośredniego wyboru Burmistrza Naszego Miasta.
Jako kandydat na ten zaszczytny urząd przedstawiam Państwu 
swoją osobę, dorobek samorządowy, program wyborczy.

Mam 46 lat, mieszkam w Bychawie razem z żoną i dwójką dorosłych dzieci. Nie jestem rodowitym bychawianinem, ale tutaj 
wybudowałem dom i tu jest moje „miejsce na ziemi”. Mam duże doświadczenie w pracy samorządowej. Byłem Radnym Rady 
Miejskiej i Zastępcą Burmistrza Bychawy w latach 1992 – 1998. Z satysfakcją wspominam te lata, gdyż w tamtym czasie, mimo 
braku możliwości skorzystania z pomocy zewnętrznej w takim stopniu jak obecnie, udało się bardzo dużo pozytywnego zmienić w 
naszym mieście i gminie. Przypomnę tylko niektóre zrealizowane inwestycje:

Szanowni Państwo!
W najbliższych wyborach do Rady Powiatu w Lublinie będziemy głosować w Okręgu Nr 1, który obejmuje gminy 

Bychawa, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew. Z tego okręgu wybierzemy 5 radnych, którzy wejdą w skład 25 osobowej 
Rady Powiatu. Zadaniem powiatu jest realizacja szeregu zadań publicznych bardzo istotnych w codziennym życiu 
mieszkańców wspólnoty powiatowej. Dla nas, mieszkańców miasta i gminy Bychawa bardzo ważny jest rozwój całego 
powiatu, ale szczególną wagę przykładamy do wzmacniania roli Bychawy jako ośrodka ponadgminnego. Osiągnięcie 
tego celu jest możliwe poprzez realizację szeregu przedsięwzięć, na których należy skupić się w najbliższej kadencji.
Najważniejsze zadania, jakie stawiamy sobie d zrealizowania to:

•  Dokończenie rozbudowy szpitala w Bychawie oraz pełne wyposażenie go w niezbędny sprzęt medyczny.
•  Konsekwentne kontynuowanie odbudowy i modernizacji dróg powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

drogi Lublin – Bychawa.

•  Podniesienie poziomu kształcenia w placówkach oświatowych poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pra-
cowni dydaktycznych i finansowanie zajęć pozalekcyjnych

•  Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez dalsze wyposażanie policji i Państwowej Straży Pożarnej w nowoc-
zesny niezbędny sprzęt specjalistyczny

•  Stwarzanie jak najlepszych warunków funkcjonowania wszystkich jednostek powiatowych z terenu naszej 

gminy.

Osiągnięcie zamierzonych celów będzie bardzo trudne głównie ze względów finansowych. Bardzo ważna będzie 
umiejętność skutecznego pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł. 

Do samorządu wybierzmy najlepszych.
Konieczne jest pragmatyczne i skuteczne działanie Radnych i członków Zarządu Powiatu. 
Kandydatów, którzy posiadają te umiejętności, sprawdzili się w dotychczasowej pracy i działalności społecznej znajdzie-

cie Państwo na:
Liście nr 1 – Komitetu Wyborczego PSL.

Przypominamy, że naszymi kandydatami z gminy Bychawa do Rady Powiatu w Lublinie są:
•  Paweł Pikula – obecny Starosta Lubelski
•  Bożena Stępień –  kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Rolniczyczych 

w Pszczelej Woli
•  Mirosław Stoczkowski  – dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej
•  Krzysztof Górniak  – pracownik Urzędu Miejskiego w Bychawie, specjalista do spraw inwestycji
•  Tomasz Dyś  –  pracownik Bychawskiego Przedsiębiorstwa  Komunalnego i członek Rady 

Nadzorczej

Nasi kandydaci to ludzie, którym możecie zaufać!
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Polskie Stronnictwo Ludowe
Szanowni WYBORCY! 
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bychawie prezentuje listę kandydatów 
na radnych Rady Miejskiej w Bychawie. Jesteśmy ugrupowaniem szanującym wyborców, 

odpowiedzialnym i skupiającym wokół siebie ludzi z różnych środowisk czy instytucji kompetentnych, posiadających duże 
doświadczenie i w działalności samorządowej zwolennikami społecznej. Jesteśmy zwolennikami dynamicznego i harmonijnego 
rozwoju miasta i gminy – gwarantujemy zaangażowanie, rzetelną pracę, podejmowanie rozsądnych decyzji służących dobru naszej 
„Małej Ojczyzny”.

Powiat w Twoich rękach

Szanowni Pastwo!
Mamy za sobą kolejną kadencję samorządową, stoimy wszyscy przed wyborem nowych przed-

stawicieli naszej społeczności lokalnej – Małej Ojczyzny.  Skorzystajmy z przysługującego nam 
wszystkim prawa wyborczego i mimo zgiełku, obietnic  nie zniechęcajmy się. Warto 12 listopada,  
następnego dnia  po obchodach Święta  Narodowego – Odzyskania Niepodległości  -  wybrać się i 
oddać głos ważny dla Nas i dla Polski - wybierzmy  osoby sprawdzone, które  dają gwarancję, iż będą właściwie  reprezentowały nas – mieszkańców 
gminy Bychawa i będą starali się zadbać o  naszą przyszłość w  Powiecie Lubelskim.  O  przyszłość taką, która zapewni rozwój  i przemianę, a  
umiejętności  i możliwości  radnych  dadzą wymierne korzyści Powiatowi Lubelskiemu i naszej gminie.   Jako osoby kandydujące z naszej gminy z 
ramienia i poparcia Prawa i Sprawiedliwości chcemy zadbać :

- o dalszy, godny  i  skuteczny rozwój służby zdrowia – gdzie Państwa opinia będzie brana pod uwagę

- doprowadzić do modernizacji drogi Bychawa -  Lublin

- o wspieranie policji , straży pożarnej  w zagwarantowaniu nam bezpieczeństwa i wolności  od lęku przed  zagrożeniami

- o rozwój oświaty  z naciskiem na poziom wykształcenia,  gdyż szkoły średnie  są bramą dla młodych osób  do dalszej nauki.

  LISTA NR 4  - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Samorząd 2006Samorząd 2006

Mariusz Antoni Nawłatyna 
Lat 41, skończone studia na wydziale prawa 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Żonaty, troje 
dzieci. Zamieszkały od urodzenia w Bychawie. Od 17 
lat zaangażowany w różnych formach działalności 
społecznej. Od 1992 nauczyciel w Zespole Szkół 
Zawodowych Nr 1 w Bychawie,  następnie  pełnił 
obowiązki dyrektora Bychawskiego Domu Kultury. Od 

2001r. Dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury w Bychawie. Pomysłodawca 
festynów „W Krainie Pierogów” W latach 1998-2002 radny Rady Powiatu 

Lubelskiego. Lista Nr 4 pozycja nr 2

Mirosław Bartnik 
Lat 43. Zamieszkały  Gałęzów Kolonia  Pierwsza gm. 
Bychawa. Wykształcenie wyższe – Absolwent Akademii 
Rolniczej w Lublinie. Żonaty, córka lat 11. Prowadzi 
60 hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w 
uprawie kukurydzy. Dodatkowo prowadzi  działalność 
gospodarczą w zakresie handlu artykułami rolnymi. 
Popierany przez PSL – PIAST. 

Lista Nr 4 pozycja nr 6

Ewa Małgorzata Sprawka
Lat 40, Mąż – Dariusz, Córki: Kinga, Dagmara. 
Wykształcenie: wyższe – pedagogika specjalna i wcz-
esnoszkolna. Pracowała jako nauczyciel w Szkołach 
Podstawowych na terenie Gminy Bychawa, obecnie 
pracuje w Filii Bibliotecznej w Bychawce, a od 2004 w 
Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Bychawie. Moje 
długoletnie doświadczenie pedagogiczne przekonuje, 

że aby  żyć w kraju  mądrych, uczciwych i kulturalnych ludzi należy  o to zadbać 

dużo wcześniej. Lista Nr 4  pozycja nr 9

Jan Woźniak 
Mieszkam w Bychawie. Jestem emerytem. Od 
powstania Solidarności angażuję się w działalność 
społeczną, m.in. organizowałem spotkania z 
ludnością wiejską w celu założenia NSZZ Rolników 
Indywidualnych. Aktywnie uczestniczyłem w akcjach 
Ruchu Odbudowy Polski na rzecz pomocy dla Polaków 
za wschodnią granicą (zbiórka darów). Jestem 

przewodniczącym Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w 
Bychawie. Społecznie pełnię funkcję asystenta posła na Sejm Pani dr Gabrieli 

Masłowskiej. Lista Nr 4  pozycja nr 5

Urszula Teresa Fryga-Dyś 
Rodowita bychawianka urodzona w 1961 r. Ukończyła  
Akademię  Medyczną w Lublinie w 1986. Rozpoczęła 
pracę  jako lekarz w Bychawie, następnie ukończyła  
specjalizację z laryngologii 1991, z Medycyny 
Opiekuńczej 1996, z  Medycyny Pracy 1997, z Medycyny 
Rodzinnej 1999. Pracuje w Przychodni  Rejonowej w 

Bychawie. Lista Nr 4  pozycja nr 7

Ryszard Walczak
Lat 53, urodzony w Woli Gałęziowskiej. Doświadczenie 
zawodowe zdobywałem  pracując na terenie całej Polski 
na stanowiskach robotniczych i kiero-wniczych, obec-
nie prowadzę własną firmę, której główną działalnością 
jest handel. Od  dawna  jestem  zaangażowany  w  
działalność  społeczną.  Obecnie  jestem  członkiem  
Rady  Krajowej  Kongregacji  Przemysłowo-

Handlowej  oraz  jestem członkiem   Partii  Politycznej  

PRAWO  i  SPRAWIEDLIWOŚĆ. Lista Nr 4  pozycja nr 10

Polskie Stronnictwo Ludowe

−  budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Nad Doliną, 
Osiedlu Południe, Osiedlu przy ul. Pięknej i Mickiewicza, ul. 
Sienkiewicza, ul. Ściegiennego i innych.

−  budowa wodociągów w miejscowościach Stara Wieś, Bychawka, 
Zdrapy, Wincentówek, Skawinek, Leśniczówka, kol. Wola 
Gałęzowska, Józwów, Olszowiec, Romanów, kol. Olszowiec, kol. 
Wola Duża, Osowa, Kowersk.

−  budowa wielu dróg, ulic i chodników np.: Gałęzów (Hektary), Kol. 
Zaraszów (Krasławek, Marynki), Stara Wieś – Karolin, Bychawka 
Pierwsza (Radków); ulice: Ściegiennego, Ks. D. Maja, Wyspiańskiego 
oraz infrastruktura Osiedla nad Doliną.

−  budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Podzamczu oraz 
Urzędu Pracy.

Od 1998 r. jestem Radnym Powiatu Lubelskiego i pracuję w 
Starostwie Powiatowym w Lublinie, początkowo jako wicestarosta a od 
2001 roku jako Starosta Lubelski. Dbam o równomierny rozwój całego 
powiatu, ale oczywiście nie zapominam o Bychawie. Wymiernym tego 
efektem są:

−  wykonane remonty generalne naszych dwóch szkół ponadgim-
nazjalnych: ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego i ZSZ im mjr. H. 
Dobrzeńskiego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Domu 
Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

−  gruntowna przebudowa drogi Bychawa – Osmolice oraz wspólnie 
z Gminą Bychawa, odnowa nawierzchni w Kol. Gałęzów II, Kol. Woli 
Dużej i Olszowcu.

W trakcie realizacji jest, oczekiwana od lat 70., inwestycja polegająca 
na rozbudowie naszego szpitala. 

Realizacja tak wielu kosztownych przedsięwzięć nie byłaby możliwa 
bez pozyskania funduszy zewnętrznych, głównie z Unii Europejskiej, 
których nasz powiat pozyskał zdecydowanie najwięcej spośród 

pozostałych powiatów naszego województwa. 
Przedstawiając Państwu swoje dotychczasowe osiągnięcia w pracy 

samorządowej pragnę podkreślić, że posiadam nie tylko chęci, ale wiedzę 
i umiejętności do skutecznego sprawowania funkcji samorządowych. 
Chciałbym to wykorzystać dla dobra naszego miasta jako Burmistrz 
Bychawy. 

Moim celem jest zdecydowane przyśpieszenie 
rozwoju naszej gminy, uzyskanie lepszej jakości 
życia i wzmocnienie funkcji Bychawy jako ośrodka 
ponadgminnego

Chcę to osiągnąć poprzez:
−  Przygotowanie terenów pod inwestycje przedsiębiorstw i budown-

ictwo mieszkaniowe
−  Budowę i modernizację sieci drogowej na terenie naszej gminy, ze 

szczególnym uwzględnieniem doprowadzenia do realizacji mod-
ernizacji drogi Lublin – Bychawa

−  Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej
− Podnoszenie poziomu kształcenia w naszych szkołach
− Działania w kierunku poprawy jakości opieki zdrowotnej 
− Wspieranie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
−  Wspieranie aktywności społecznej w dziedzinie kultury, sportu i 

ochrony przeciwpożarowej

Szanowny WYBORCO! 
Oddaj swój głos 

za rozwojem Bychawy!
Paweł Pikula 

Nasz program obejmuje w szczególności:
1.  rozwój nowoczesnej infrastruktury na wsi i w mieście w oparciu o 

wykorzystanie funduszy unijnych,
2.  poprawę bazy lokalowej i dydaktycznej przedszkoli i szkół,
3.  wspomaganie funkcjonowania służby zdrowia,
4. działania w kierunku rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie,
5.  kreowanie warunków do tworzenia do tworzenia nowych miejsc pracy, 

szczególnie dla ludzi młodych,
6.  troskę o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy (policja, 

państwowa i ochotnicza straż pożarna, inne),
7. starania o utrzymanie rentowności rodzinnych gospodarstw rolnych
8. poprawę bazy sportowej na terenie całej gminy,
9.  tworzenie centrów wiejskich jako szansy pozyskania środków 

zewnętrznych na inwestycje służące potrzebom konkretnych sołectw,
10.  uzyskanie rzeczywistych efektów i korzyści ze współpracy zagranic-

znej. 

Okręg Nr 1

Dzwonowska Alicja
Pietrzak Janusz Włodzimierz
Wieczorkiewicz Mirosław

Okręg Nr 2

Urban Janusz Stanisław
Wojtaś Piotr
Szwałek Janusz
Jakubiak Henryk 

Okręg Nr 3

Kurant Agnieszka Beata
Markiewicz Andrzej

Okręg Nr 4

Trzcińska Małgorzata
Nyka Henryk

Okręg Nr 5

Szacoń Grzegorz
Kapica Lucyn

Nasi kandydaci

OKRĘG NR 1

• Gąbka Seweryn – dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bychawie, 
radny Rady Miejskiej w Bychawie ostatnich dwóch kadencji; doświadczenie w pracy 
samorządoweji administracji, wykształcenie wyższe: mgr psychologii, logopeda. 
Mieszkaniec Bychawy, 51 lat. Żonaty, czworo dzieci. Należy do Obywatelskiego 
Stowarzyszenia Uwłaszczeniowegow Bychawie i NSZZ „Solidarność”
• Doroszewska Teresa - mgr prawa i administracji, wieloletni pracownik Gminnego 
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, mieszkanka Bychawy, 51 lat.
• Murak Barbara – rolnik, certyfikat Unii Europejskiej w zakresie produkcji mleka, 
mieszkanka Łęczycy, 44 lata, mężatka, pięcioro dzieci.

OKRĘG NR 2

• Zalewski Karol – nauczyciel emerytowany, czynny zawodowo - 42 lata pracy 
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie; 18 lat pełnił funkcję wicedyrek-
tora szkoły. W latach 1995-2000 pełnił funkcję prezesa Akcji Katolickiej przy parafii w 
Bychawie. Żonaty, dwoje dzieci. Mieszkaniec Bychawy, 64 lata.
• Sztyrak Zofia - pielęgniarka SP ZOZ Bychawa, mieszkanka Bychawy, 48 lat. Duże 
doświadczenie w zakresie działalności społecznej (w latach 1998-2001 przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Nr 2, w latach 1997-2001 współzałożycielka i przewodnicząca 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ Bychawa).  
• Wlaszczyk Jerzy – przedsiębiorca, prowadzi Biuro Usług Geodezyjnych, 38 lat. 
Należy do Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego.
• Barszcz Piotr - mgr psychologii, wychowawca trudnej młodzieży w Specjalistycznym 
Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Lublinie. Mieszkaniec Woli Dużej, 43 lata. 
Należy do Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Bychawie.

OKRĘG NR 4

• Żuk Roman - pracownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, rolnik. 
Mieszkaniec Bychawy, 45 lat. Żonaty, czworo dzieci. Należy do Obywatelskiego 
Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Bychawie.

• Pietrak Józef - wykształcenie wyższe, emerytowany nauczyciel dyplomowany, 
czynny doradca metodyczny, długoletni nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bychawie. 
Wieloletnie doświadczenie w pracy związkowej – przewodniczący sekcji oświatowej 
NSZZ „Solidarność”.

OKRĘG NR 5.

• Walczak Kazimierz - wykształcenie wyższe, nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Woli Gałęzowskiej oraz Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. 
Mieszkaniec Woli Gałęzowskiej. 51 lata.

Obchodzą nas sprawy mieszkańców całej gminy, rozwój gminy 
Bychawa i jej pomyślność. Szczególnie interesują nas sprawy własności 
i uwłaszczeń, w tym mieszkań spółdzielczych i komunalnych, obniżenie 
kosztów ich utrzymania, obrona lokalnej służby zdrowia, prorozwojowe 
wykorzystanie naturalnych zasobów energetycznych zlokalizowanych na 
terenie gminy Bychawa (geotermia), systematyczna dbałości o rozwój 
infrastruktury gminnej (tworzenie warunków pod inwestycje i wspieranie 
inwestycji). Chcemy służyć mieszkańcom i słuchać mieszkańców. Jesteśmy 
wiarygodni. Prosimy o poparcie. Dziękujemy za każdy głos. 

W imieniu KWW „Bychawskiego Narodowego Ruchu Samorządowego”
– Seweryn Gąbka 

KWW Bychawki Narodowy Ruch Samorządowy popierany jest przez Obywatelskie 
Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe. Rekomendacja Poseł G.Masłowskiej.

Szanowni Wyborcy! 
W imieniu KWW „Bychawski Narodowy Ruch Samorządowy”

 mam przyjemność zaprezentować Państwu kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bychawie w poszczególnych okręgach
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• W y b o r y  S a m o r z ą d o w e  2 0 0 6  •  W y b o r y  S a m o r z ą d o w e  2 0 0 6  • W y b o r y  S a m o r z ą d o w e  2 0 0 6  • 

Henryk Dudziak 

KANDYDAT DO SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

LISTA NR 1 POZYCJA 4
Powodowany dobrocią serca 
i chęcią czynienia rzeczy 
wielkich dla innych, bowiem 
życie poświęcone innym warte 
jest przeżycia, poczyniłem:
� 1992-1994 – budowę i oddanie do użytku hali sportowej 

z zapleczem i siłownią
� 1994-1995 – remont kapitalny i modernizacja 

pomieszczeń na pierwszym poziomie, budowa i oddanie 
do użytku nowego internatu
� 1995-1998 – budowa i oddanie do użytku nowoczesnej 

krytej pływalni, gruntowny remont elewacji głównego 
budynku szkoły i przywrócenie korony na wizerunku orła
� 1998-1999 – wykonanie przyszkolnych parkingów, 

odwodnienie przyszkolnego terenu, ułożenie kostki przed 
szkołą i na chodniku, pierwsze pełne pracownie komput-
erowe
� 1999-2003 – ogromnym wysiłkiem Pana Pawła Pikuli Starosty Lubelskiego i przy moim osobistym zaangażowaniu – montaż 

baterii słonecznych, wymiana całej stolarki okiennej i  pokrycia dachowego głównego budynku szkoły, zakup 2 busów i autobusu.
� 2003 – urządzenie przyszkolnego ogrodu ekologiczno- dydaktycznego i uzyskanie pracowni komputerowej.
� 2004 – wykonanie nowego ogrodzenia od strony ulicy Piłsudskiego i nowa pracownia komputerowa
� 2005 – remont kapitalny hali sportowej   i kolejna pracownia komputerowa oraz adaptacja szkolnej kuchni 

A ponadto:
• Zwiększyłem stopień organizacyjny szkoły z 8 oddziałów z liczbą 180 uczniów w 1991 r. do 24 oddziałów i 610 uczniów w 2006r
• Stworzyłem 40 nowych etatów pedagogicznych i 12 niepedagogicznych w 1991 – 14 pracowników szkoły w 2006 – 66-ciu
• Promowałem poprzez różne formy moją małą Ojczyznę bychawską ziemię w kraju i za granicą
• Całym sercem wspierałem ideę rozbudowy bychawskiego szpitala na miarę XXI wieku
• Inspirowałem organizację imprez sportowych i kulturalnych
•  Dałem ciekawą ofertę edukacyjną i językową, powołałem do życia Młodzieżową Orkiestrę Dętą – powód wielkiej dumy 

Bychawy

Pozostawiłem dla innych po sobie trwały ślad a największą nagrodą 
jest szczęście, uśmiech i radość dziecka, medal „Serce dla serc” oraz 
chęć dalszej realizacji społecznikowskiej i życiowej pasji, nie tylko 
dla Bychawy ale Lubelszczyzny.

Analizując powojenną historię naszej gminy należy z żalem stwierdzić, że przez ten czas zmarnowano dużo okazji i szans na rozwój 
miasta i gminy. Były to szanse niepowtarzalne, których więcej nie będzie. Była to wspaniała sprawa na promowanie i stworzenie z mia-
sta i gminy lidera gospodarczego i kulturalnego naszego regionu. Pierwszym przykładem było niewybudowanie szpitala, który teraz 
stoi w Janowie Lubelskim. Potem była Spółdzielnia Mleczarska. 

Z najnowszej historii wyłania się sprawa powstania powiatu w Bychawie. Ile to miejsc pracy, wpływów do budżetu miejskiego, ale też 
sam prestiż posiadania tych instytucji? Później były upadki istniejących w gminie firm lub ich likwidacja. Było zamykanie wiejskich szkół, 
często jedynych ośrodków kultury. Wiele tych szkól teraz niszczeje, bo nie ma koncepcji rozwiązania tego problemu. Paranoją jest też, 
by w naszym mieście i gminie nie było przystanku autobusowego lub busowego z prawdziwego zdarzenia. Jak wyglądamy w oczach 
ludzi przyjezdnych, którzy by chcieli w kulturalnych warunkach oczekiwać na podróż. Busy odjeżdżają z przystanków, a mogłyby z jed-
nego. A tak stoją w ciasnych i wąskich uliczkach blokując przejazdy innym kierowcom. Blokują miejsca parkingowe, których w mieście 
jak na lekarstwo. Teraz jeszcze pojawiła się sprawa istniejącego szpitala i jego, „rozbudowy”. Od wielu lat nierozwiązana jest kwestia 
targów wtorkowych oraz wielu innych rzeczy. Obudzimy się kiedyś pewnego dnia i stwierdzimy, że zamiast trzech banków zostało dwa 
lub jeden, upadła ledwo wiążąca koniec z końcem Spółdzielnia Mleczarska, z trzech dużych szkół zostało tylko dwie, a z wiejskich może 
jedna zaś szpital z przychodnią zostały sprywatyzowane.

Już teraz dużo osób opuszcza Bychawę – gminę i miasto. Młodzi- wykształceni ludzie szukają swojej szansy w innych regionach. My 
się nie dziwmy, dlaczego tak się dzieje, ale dlaczego mają wracać? Odpowiedź jest prosta – do kogo i do czego mają tu wrócić? Do braku 
perspektyw na przyszłość?

Przyszedł czas, aby się nad tym wszystkim zastanowić i zmienić, kiedy jest to jeszcze możliwe. 
Mieszkańcy miasta i gminy – Szanowni Wyborcy! Wybierzmy nowych ludzi do Rady Miejskiej w Bychawie i Rady Powiatu Lubelskiego. 

Ludzi z pomysłami, chcącymi zrobić coś dobrego dla tego regionu. A najważniejsze, ludzi nieobciążonych starymi ani nowymi układami 
i z czystą przeszłością. Tylko w taki sposób przeciwstawimy się marazmowi i odmienimy przyszłość.

Dnia 12.11.2006r. odbędą sie Wybory Samorządowe.

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej przedstawia następujących kandydatów do 
Rady Powiatu Lubelskiego z Okręgu Wyborczego nr 1:

1. Dziadosz Jan - zam. Kol. Kosarzew, lat 51
2. Kalicki Marian - zam. Bychawa, lat 43
3. Matacz Dariusz - zam. Kol. Zakrzew, lat 43
4. Kuna Bogusław - zam. Osowa, lat 43
5. Małek Urszula - zam. Nowy Dwór, lat 29

W obecnej sytuacji nasze ugrupowanie tworzy Koalicję Rządową, 
co będzie miało duży wpływ na pozyskiwanie 
dodatkowych środków dla naszego regionu. Priorytetem naszych starań będzie: 

• Ochrona zdrowia • Modernizacja dróg • Oświata i szkolnictwo • Rolnictwo •
Głosując na Samoobronę RP stawiacie Szanowni Wyborcy na ludzi kompetentnych,

 uczciwych i chcących poświecić swój wolny czas i energię dla dobra mieszkańców naszego okręgu.

Przedstawiamy również Państwu naszych kandydatów do RADY MIEJSKIEJ BYCHAWY

Szanowni Wyborcy!

Kalicki Marian Kuna Bogusław

Okręg nr 2

Kryska Krzysztof zam. Zadebie, lat 54
Samborski  Jan zam. Bychawa, lat 51

Okręg nr 3

Smutek Józef zam. Wicentówek, lat 44
Grzywa Andrzej zam. Zdrapy, lat 42

Okręg nr 4

Kuna Anna zam. Osowa, lat 41

Okręg nr 5

Ozimek Tadeusz zam. Gałęzów. lat 49
Spust Aleksander zam. Gałęzów Kolonia Druga, lat 63

ODDAJĄC SWÓJ GŁOS NA KANDYDATÓW ODDAJĄC SWÓJ GŁOS NA KANDYDATÓW Z LISTY NR 7Z LISTY NR 7  
INWESTUJESZ W PRZYSZŁOŚĆ!INWESTUJESZ W PRZYSZŁOŚĆ!

G M I N A  B Y C H A W A  -  W S P Ó L N A  S P R A W A  „NIEZALEŻNI WYBORCY” Lista nr 17 
Komitet Wyborczy ,,NIEZALEŻNI WYBORCY” tworzą osoby bezpartyjne, dla których samorząd to gospodarz wspólnej ziemi. Rada Miejska to 

nie miejsce na jałowe spory, właściwe politykom. My znamy lokalne potrzeby mieszkańców i potrafimy je rozwiązać. Zajmiemy się sprawami 

gospodarczymi i społecznymi tym, co ważne dla mieszkańców naszej gminy: drogą, oświetleniem ulic, niebezpiecznym zakrętem, dziurawym 
chodnikiem, tworzeniem stanowisk pracy dla mieszkańców gminy. Mamy świadomość obowiązków wobec wyborców – naszych sąsiadów i 
przyjaciół.

Uważamy, że nowa kadencja samorządu ma swoje priorytety, takie jak:

1. Wyznaczenie terenów pod inwestycje dające miejsca pracy.
2. Modernizacja drogi Bychawa – Bychawka – Lublin.
3. Wyznaczenie terenów pod indywidualną zabudowę mieszkaniową.
4. Rozbudowa i poprawa stanu technicznego chodników i dróg gminnych.
5. Oświetlenie zamieszkałych odcinków dróg.
6. Pozyskiwanie funduszu Unijnych na inwestycje i pomoc socjalną.
Tylko wtedy nie zabraknie pracy dla mieszkańców gminy, gdy rozwinie się budownictwo, a wraz z nim handel i usługi. 
Nie zbudujemy drugiej Warszawy, ale możemy mieszkać bezpieczniej, taniej i lepiej. Gmina Bychawa – to nasza wspólna sprawa.
Na Państwa głosy liczą:
Andrzej Kula  – (l. 38), pracownik Posterunku Energetycznego  Bychawa - okręg nr 1

Andrzej Migryt  – (l. 41), właściciel sklepu z częściami samochodowymi
Artur Płaza  – (l. 39), nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Bychawie Bychawa - okręg nr 2

Marek Nieściór   – (l. 39), kierownik Posterunku Energetycznego Wandzin - okręg nr 4

Marek Baran  – (l. 38), rolnik
Sławomir Pelak  – (l. 27), rolnik   Stara Wieś- okręg nr 6

KWW NIEZALEŻNI WYBORCY – Twój głos jest dla nas ważny. Ty zdecydujesz o przyszłości gminy, taka szansa zdarza się raz na cztery lata. 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „JEDNOŚĆ DLA BYCHAWY”
REKOMENDUJE ANDRZEJA OKALA NA RADNEGO DO RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE.

NASZ KANDYDAT JEST NA LIŚCIE NR 20, W OKRĘGU WYBORCZYM NR 5
Andrzej Okal lat 46, wykształcenie średnie techniczne. Od dwudziestu lat mieszka w Gałęzowie. Ma dwoje dzieci. Wspólnie z żoną 
prowadzi gospodarstwo rolne. Chce razem z mieszkańcami rozwijać swoją miejscowość i gminę.

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Bychawie z dnia 19 października 2006

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Bychawy
w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, bur-

mistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Miejska Komisja Wyborcza w Bychawie podaje 

informację o zarejestrowanych kandydatach:

1.  Pikula Paweł, lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Bychawa zgłoszony 

przez Komitet Wyborczy PSL członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 

2.  Sobaszek Andrzej, lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Bychawa zgłoszony 

przez KWW Razem dla Bychawy gim członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, Jolanta Cajzer

Kronika ŚDS 
28. września 2006 r. na stadionie w Bycha-

wie odbyło się uroczyste „Pożegnanie Lata” 

na sportowo – Spartakiada Środowiskowych 

Domów Samopomocy woj. lubelskiego. 

Udział w niej wzięli uczestnicy dwunastu 

domów m.in. z Białej Podlaski, Lublina, Ra-

dzynia Podlaskiego, Lubartowa. Organizato-

rem tej imprezy był, już po raz czwarty, ŚDS 

z Bychawy oraz Bychawskie Stowarzyszenie 

“Podkowa”. Przedsięwzięcie miało charakter 

integracyjny, a jego celem było promowanie 

aktywności fizycznej wśród osób niepeł-

nosprawnych. Dzięki sportowej rywalizacji 

uczestnicy Spartakiady doświadczali sukce-

sów, wspólnoty, radości, co jest elementem 

ich rehabilitacji społecznej.

Spartakiadę otworzył Burmistrz Bychawy 

p. Andrzej Sobaszek, p. Bożena Sałek – 

Kierownik Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz 

Dyrektor ŚDS w Bychawie p. Danuta Ada-

mek. 

Uczestnicy, osoby z zaburzeniami psy-

chicznymi rywalizowali w różnych dyscy-

plinach m. in. drużynowym biegu z prze-

szkodami, wyścigu rowerowym na 400 m, 

rzutach piłką do kosza. Dla preferujących 

wysiłek umysłowy zorganizowano turniej 

warcabowy. Wszyscy dzielnie walczyli, nikt 

nie zakończył zabawy jako przegrany. Opie-

kunowie ścigali się na hulajnogach, nie bra-

kowało dopingu i śmiechu.

Atrakcjami Spartakiady były pokazowe 

walki sumo oraz występy grupy zapaśników, 

których trenerem jest pan Krzysztof Boryc. 

Zaprezentowały się również dziewczęta w 

układzie gimnastyki artystycznej pod kie-

runkiem p. Beaty Kot. W przerwach grał i 

śpiewał zespół Aster z miejscowego ŚDS-u. 

Finałem imprezy było wręczenie uczest-

nikom dyplomów, nagród i podziękowań. 

Serdeczne gratulacje składali p. K. Mazur-

kiewicz – kierownik w wydziale Polityki 

Społecznej, p. E. Pielacha – pracownik UW 

w Lublinie oraz p. I. Dudek – sekretarz w 

Bychawie. Pogoda i zabawa były przednie. 

Za rok spotkamy się ponownie. 

SPARTAKIADA 2006
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Serdecznie dziękujemy:

–  Marcinowi Słowikowskiemu, który poprowadził 
po raz kolejny Spartakiadę.

–  Sponsorom: p. Dzwonowskim, p. Dawidczykom, 
p. Juryckim, p. Saganom, oraz OSM w Bychawie.

–  Pracownikom Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ 
w Bychawie 

–  Gospodarzom stadionu – Bychawskiemu 
Centrum Kultury w Bychawie 

ŚWIATOWY DZIEŃ 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Po raz kolejny w październiku 

obchodziliśmy Światowy Dzień 

Zdrowia Psychicznego. Środowi-

skowy Dom Samopomocy w By-

chawie włączył się w ogólnopolską 

akcję ,,Schizofrenia – otwórzcie 

drzwi”, która w tym roku przebie-

gała pod hasłem ,,Razem w pracy 

– razem w życiu”. Obchody tego 

dnia mają służyć kształtowaniu u 

ludzi postaw akceptacji i toleran-

cji społecznej wobec osób z za-

burzeniami psychicznymi, dlatego 

w tym dniu specjaliści wyjaśnia-

ją społeczeństwu, jak rozpoznać 

problemy psychiczne oraz jak po-

móc ludziom cierpiącym z powodu 

takich zaburzeń. 

Jest to również jednym z celów 

realizowanych przez Środowisko-

wy Dom. Stąd głównym adresatem 

przesłania tego dnia była młodzież 

szkół bychawskich, licznie zgroma-

dzona na widowni Bychawskiego 

Centrum Kultury.

W problematykę zaburzeń psy-

chicznych wprowadziła uczestni-

ków obchodów swoim wystąpie-

niem pani Renata Krusińska. Pod-

kreślała ona, że każdy człowiek, 

także chory psychicznie ma prawo 

żyć normalnie, tym bardziej dziś 

w dobie nowoczesnych i skutecz-

nych terapii farmakologicznych. 

Bowiem choroba psychiczna nie 

jest bezwzględną przeszkodą do 

kontynuowania nauki, zdobywa-

nia zawodu, uprawiania sportu, 

założenia rodziny. Wiele osób przy 

wsparciu rodziny, przyjaciół, le-

karza i instytucji pomagających 

tym osobom może podejmować 

i kontynuować pracę, oraz czuć 

się pełnowartościowymi członkami 

społeczeństwa.

Jeden z zaproszonych gości – dr 

Tadeusz Młynarczyk – lekarz psy-

chiatra, członek Lubelskiej Koalicji 

na Rzecz Zdrowia Psychicznego 

mówił do młodzieży o schizofrenii 

i innych chorobach psychicznych, 

na które coraz częściej chorują 

młode osoby. Wskazywał on na 

to jak ważne jest, by otrzymywały 

one wsparcie od ludzi wśród, któ-

rych żyją. Mówił o ich talentach i 

możliwościach. 

Potwierdzeniem tych słów był 

występ grupy teatralnej ,,Przebu-

dzenie” z ŚDS –u Misericordia w 

Lublinie. Przedstawienie pt. ,,Mo-

tyle” w reżyserii pani Ewy Dudziak 

metaforycznie ukazało widzom, że 

pomimo tego, iż ludzie są różni, 

czasem niepełnosprawni to zawsze 

potrzebują być wśród innych, a 

niekiedy oczekują ich pomocy.

Zachowanie młodzieży ogląda-

jącej w skupieniu przedstawienie 

wskazywało, że zrozumiała ona 

niektóre problemy osób z chorobą 

psychiczną, a burza oklasków na 

zakończenie była wyrazem uznania 

dla niepełnosprawnych aktorów.

Publiczność doceniła również 

zespół ASTER, który jak zawsze 

ożywiał atmosferę tego dnia wy-

konaniem najnowszych przebojów 

muzycznych. 

Obchody Dnia Zdrowia Psy-

chicznego zakończyła pani Danu-

ta Adamek, dyrektor ŚDS-u zło-

żeniem podziękowań przybyłym 

gościom – pani Ewie Dudziak i 

dr. Tadeuszowi Młynarczykowi za 

współpracę ze Środowiskowym 

Domem Samopomocy w Bycha-

wie.

DZIEŃ PAPIESKI
,,Jan Paweł II – sługa miło-

sierdzia” – pod takim hasłem ob-

chodziliśmy w tym roku Dzień 

Papieski w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Bychawie. Spot-

kanie odbyło się 16 X 2006 roku w 

28 rocznicę wyboru Karola Woj-

tyły na Stolicę Piotrową z inicja-

tywy uczestników, którzy w ten 

dzień chcieli oddać hołd Naszemu 

Papieżowi. Wspólnie śpiewaliśmy 

ulubione pieśni Jana Pawła II słu-

chaliśmy przesłań, które kierował 

Papież do Nas Polaków oraz mod-

liliśmy się o rychłą beatyfikację. 

Ewa Toruń, Justyna Kułak

SŁOWIK POLECA !

JEDYNE LEKARSTWO NA STRES 
PRZED WYBORAMI,

W TRAKCIE I PO WYBORACH!
Drodzy Czytelnicy! Dziś w kaje-

ciku swoje spostrzeżenia zanotował 
Słowik. Zapewne wziął pod uwagę 
nastroje panujące w Bychawie i dla 
wszystkich znerwicowanych przygo-
tował specjalne antidotum. Być może 
strona, którą nam poleca uratuje przed 
wyrwaniem wszystkich włosów z gło-
wy przegranych i tych, dla których 
wyniki wyborów okażą się niemiłą 
niespodzianką. 

Narzekalnia 
– narodowa strona Polaków

„Kiedy poczujesz, że Twój poziom fru-

stracji wzrasta ponad normę, wchodzisz 

na stronę Narzekalni i piszesz co Ci leży 

na wątrobie (…). Możesz odpowiedzieć 

innym narzekającym - powspółczuć al-

bo, wręcz przeciwnie, napisać im, żeby 

nie przesadzali, bo to nic w porównaniu 

z Twoimi kłopotami.”

Coraz częściej zdarza nam się wsta-

wać lewą nogą i przypalić śniada-

nie. Czasami siła grawitacji narasta 

nie wiadomo czemu i wszystko leci 

nam z rąk. Długopisy, klucze i pusty 

portfel nigdy nie chcą grzecznie leżeć 

tam, gdzieśmy je położyli. Sąsiad wita 

nas rano z uśmiechem na twarzy, au-

tobusy chronicznie się spóźniają albo, 

co gorsza, uciekają nam sprzed nosa. 

Jakiś palant ochlapał nas błotem, prze-

jeżdżając obok. Szef/nauczyciel/klient 

wyładowuje na nas swoje frustracje 

(pewnie nie czytał jeszcze tego numeru 

GZB). Na dworze mróz i leje, kolejna 

para rękawic przepadła w pomrokach 

dziejów, a pan z reklamy każe nam 

pić żywe kultury bakterii. W telewizji 

znowu ktoś nas oszukuje i na doda-

tek nigdy nie wiemy, czy ten, który 

właśnie mówi to premier czy prezy-

dent. A gdyby tego było mało, miejsce 

w GZB zapychają tego typu bzdurami, 

zamiast napisać o czymś naprawdę 

ważnym… Grrrrrr…

Kto z nas nie miał kiedyś gorszego 

dnia, chandry, doła, czy jesiennej de-

presji? Żyjemy w stresujących czasach, 

w stresującym kraju, wśród zestresowa-

nych ludzi i na dodatek… ech szkoda 

gadać. Jedni tłumią wszystko w sobie, 

inni wyżywają się na wszystkich wo-

kół, jeszcze inni płaczą, albo topią 

smutki w nałogach. Ani to zdrowe, ani 

konieczne. 

Zawsze w trudnych chwilach mo-

żemy wskoczyć na stronę Narzekalni 

i tam rozładować swoją złość na cały 

świat – o ile oczywiście nie okaże 

się, że znów Internet nie działa… 

Narzekalnia to forum internetowe, 

gdzie możesz się wyżalić i przekonać, 

że nie jesteś odosobnionym przypad-

kiem. 

A jeśli ktoś doprowadzi Cię do szew-

skiej pasji, i sprawi, że na usta cisną się 

słowa, przy których scenarzysta Psów 

mógłby się przerzucić na pisanie ksią-

żek dla dzieci, zawsze możesz zajrzeć 

do Rzeźni. W Rzeźni, jak to w rzeźni, 

możemy sobie pozwolić nawet na rzu-

canie mięsem. Jak w każdym profesjo-

nalnym zakładzie mięsnym (z małymi 

wyjątkami) mięso zalegające w rzeźni 

jest usuwane, zanim zzielenieje, więc 

po dobie, kiedy złość nam przejdzie, 

możemy być pewni, że po naszej nie-

obyczajnej wiązance nie zostanie na-

wet śladu.

Narzekalnia to bardzo interesująca 

propozycja dla wszystkich niezadowo-

lonych. Czasami brakuje nam ramie-

nia, w które moglibyśmy się wypłakać 

– kogoś, kto nas wysłucha. To wystar-

czy, żeby się zdystansować i spojrzeć 

na całą sprawę z innej perspektywy. 

W takich chwilach możesz wejść 

na to forum. Czasami wystarczy tyl-

ko poczytać wpisy innych, żeby dojść 

do wniosku, że nasze bolączki nie są 

wcale tak wielkie, na jakie wyglądają. 

Jeśli sądzisz, że ta recenzja jest do ki-

tu – narzekaj do woli na www.narze-

kalnia.pl 

Słowik
Po raz kolejny zapraszam do pisa-

nia recenzji. Podzielcie się z innymi 

swoimi opiniami. Kącik Z KAJECI-

KA RECENZENTA (za logo dzię-

kuję Marcinowi Słowikowskiemu), 

został utworzony z myślą o wszystkich 

Czytelnikach, którym pióro nie obce, 

a i swoje zdanie mają. Po raz pierwszy 

rubryka ta pojawiła się w numerze 

3/2006 naszej gazety. I od tamtej pory 

czytelnicy skrzętnie dbają, by nie za-

brakło jej w żadnym numerze. Przy-

pomnijmy tylko, że oceniliście książki: 

Harry Potter cz. VI, Artemis Fowl, 

Fryderyk, a także grę karcianą SPA-

DAMY. Mogą tu trafić nie tylko opi-

nie o przeczytanych książkach, ale też 

o obejrzanych filmach i spektaklach, 

a może też o albumach muzycznych, 

których warto posłuchać.. Z przyjem-

nością zamieścimy również recenzje 

czasopism, gier, audycji, stron www. 

Każdy z Was pisząc do tej rubryki, mo-

że stać się autorytetem i wyrocznią. 

Red.

Wszyscy wiedzą, że nasze szkolni-

ctwo przechodzi burzliwy okres re-

form. Wychodząc na przeciw nowym 

potrzebom, kilka wiodących na ryn-

ku firm przygotowało promocyjną 

ofertę dla szkół. Stąd też w rubryce 

„Z innej beczki” prezentujemy cztery 

praktyczne szkolne wynalazki. Pre-

zentacji nowych pomocy szkolnych 

niezbędnych we wdrażaniu systemu 

edukacji dokonali uczniowie z kl. I 

a Gimnazjum nr 1 w Bychawie, pod-

czas apelu z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej.

Obserwując szarą rzeczywistość 

szkolną, firma „Coloring life” wy-

puściła na rynek znakomity produkt 

– RÓŻOWE OKALURY, które zre-

wolucjonizują nie tylko dotychczasowy 

proces dydaktyczny, ale przede wszyst-

kim zmienią przestarzały system oce-

niania. Firma opracowała dwa modele. 

Mniejszy, zaprojektowany został spe-

cjalnie dla uczniów znerwicowanych. 

Po nałożeniu różowych soczewek, 

twarz każdego pedagoga wydaje się 

zawsze uśmiechnięta i niezwykle czuła, 

nawet na lekcji. Większe okulary to 

z kolei propozycja dla nauczycieli. Z 

myślą o nich eksperci stworzyli różowe 

szkła służące specjalnie do sprawdza-

nia klasówek. Produkt ten otrzymał 

atest MEN. Satysfakcja dla obu stron 

– nauczającej i uczącej się podobno jest 

gwarantowana. 

Wszyscy doskonale wiemy, z jakim 

trudem wiedza trafia do niektórych 

uczniowskich głów. Nauczycielu! Nie 

jesteś sam! Firma „Sadex Enterpris-

es” myśli o tobie bez przerwy. Oto 

najnowszy ZESTAW MŁOTKÓW 

DO WBIJANIA WIEDZY w gło-

wy najbardziej zatwardziałym leniom. 

W zestawie pomoce dydaktyczne dla 

klas I-III, (młoteczek 0,5 kg) posia-

dający Certyfikat Instytutu Matki i 

Dziecka. Z kolei przeprowadzone na 

ochotnikach testy udowodniły, że po 

zastosowaniu innych wspomagających 

narzędzi (młotek 1 kg) w klasach IV-

VI średnia ocen podniosła się w zadzi-

wiający sposób. Specjalna promocyjna 

oferta (młot 3 kg), przeznaczona jest 

dla uczniów gimnazjów. Testy wska-

zują, że po jej zastosowaniu, 99% ucz-

niów I klasy gimnazjum w Niewiado-

wie od razu przystąpiło do egzaminu 

maturalnego. 

A to rewelacja – zestaw dla spóź-

nialskich. Koniec nerwów. Koniec z 

przemykaniem koło gabinetu dyrekto-

ra. Minęła 7.30? Nic nie szkodzi! Idź 

spokojnie, bo już nigdy nie zostaniesz 

przyłapany na spóźnieniu. A wszystko 

to, dzięki nowemu produktowi: SSM 

CZYLI STRÓJ SUPER MASKUJĄ-

CY. SSM składa się z obfitej peleryny 

z kapturem oraz maski. Połączenie wy-

gody i elegancji. Wystarczy włożyć tak 

zaprojektowany kostium i już stajemy 

się nierozpoznawalni.

I kolejna propozycja, tym razem 

dla nauczycieli. Firma „Dybex School 

& Company” zaprezentowała unikalną 

pomoc szkolną, której korzenie sięgają 

wczesnego średniowiecza. Oto DYBY 

SZKOLNE! Gdy niesforny wychowa-

nek kręci się lub wychodzi co chwila z 

ławki, wkładamy jego dolne kończyny 

w dwa otwory. Gdy zanadto macha 

rączkami problem rozwiążą dwie gór-

ne dziurki. Gdy mimo wszystko jego 

główka ciągle obraca się w stronę sąsia-

da z tylnej ławki, sprawę definitywnie 

załatwi ostatni otwór. Wyrób ten po-

siada certyfikat Unii Europejskiej. 

Zainteresowanych powyższymi 

produktami przedstawiciele handlowi 

zapraszają do sklepów firmowych na 

terenie całego kraju.

W rubryce wykorzystano scenariusz pt. 

„Pokaz pomocy szkolnych”, opracowany 

przez polonistkę, p. Irenę Zarzycką.

MONIQ

z  kajecika recenzenta 

UWAGA! ZŁY KONKURS! WRRRRR!
Konkurs na najlepszy sposób na zły humor. 

Nie, jak mu zaradzić, tylko jak wywołać. Na 
oryginalne pomysły czekamy do 20 listo-
pada w redakcji GZB. Propozycje można też 
przesyłać e-mailem lub zgłosić telefonicznie 
Najciekawsze oczywiście nagrodzimy. Być 
może muzyką relaksacyjną :-) 

PRAKTYCZNE SZKOLNE WYNALAZKIz innej beczki

Różowe okulary

Super Strój Maskujący

Dyby szkolne

p. dyr. Danuta Adamek 
i p. Tadeusz Młynarczyk
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Demo o Demokracji
Demokracja:

D e m o s – K r a t o s,

Racja – Nacja,

Ludowładztwo.

Czynnik ludzki

Rzeźbi Ciebie,

Jak żywioły

Rzeźbią Ziemię.

Choć ułomna,

Sentencyja

Tobie inna

Nie dorówna.

Dążysz w Sobie

Znanym celu.

Jeszcze Ciebie

Skrajnie wielu

To pokocha –

Znienawidzi.

Taka rola

Ludecznicy.

Leszek Asyngier Jr

Dnia 1. października 2006 
roku, na deskach Bychawskiego 
Centrum Kultury odbyła się 
premiera sztuki Sławomira 
Mrożka: „Na pełnym morzu”. 
Akcja dramatu rozgrywa się 
na tratwie. Trzech rozbitków, 
w których kreacje wspaniale 
wcielili się Marcin (Gruby), 
Łukasz (Średni) i Mateusz (Mały), 
w sposób demokratyczny usiłują 
dokonać aktu kanibalizmu. Gruby 
i Średni „urabiają” Małego, 
by ten zgodził się poświęcić 
i został przez nich zjedzony.

Mrożek w swym dramacie poka-

zuje niebezpieczeństwo demokracji, 

w której decyduje większość. Autor 

zastanawia się również nad normami 

postępowania człowieka. Nasuwa się 

pytanie: dlaczego młodzi ludzie sięg-

nęli właśnie po tę sztukę, co ich zain-

spirowało? Może otaczająca ich rze-

czywistość? Może kolejna kampania 

przed wyborcza, gdzie głosi się piękne 

i wzniosłe hasła mówiące o wspólno-

cie, demokracji, prawdach, racjach, … 

a życie pokazuje nam co innego? Mo-

że nasi młodzi artyści chcieli zwrócić 

uwagę na ostatnie dramatyczne wyda-

rzenia w polskich szkołach, gdzie lu-

dzie w imię swej wolności i wspaniałej 

zabawy nie szanują nie tylko godności 

drugiej osoby, ale również jej prawa 

go życia? 

Podobnie jak w dramacie Sławo-

mira Mrożka coraz częściej można 

zauważyć, iż większością można prze-

głosować wszystko – trzeba mieć tyl-

ko poparcie i można ustalać swój sce-

nariusz, swe plany i wartości, które są 

narzucane słabszym. Mimo iż na tra-

twę dopływają inne osoby: listonosz 

czy lokaj, jednak „życie na tratwie” 

ma zaplanowany scenariusz - i nikt 

z zewnątrz nie może im pomóc (co-

raz więcej dziś takich nie reagujących 

świadków �).

Sztuka bardzo ambitna i wyma-

gająca, a jednak nie przeszkodziło 

to naszym Odmieńcom w jej realizacji. 

Trzeba też zaznaczyć, że jubileusz 

który obchodzili (5,5 roku – taki ładny 

i okrągły) mówi nam, iż nie są ama-

torami. Liczne sztuki, przedstawienia, 

akademie, konkursy recytatorskie… 

Jest czym się pochwalić i za co podzię-

kować, dlatego też dyrektor BCK pan 

Mariusz Nawłatyna wręczył pamiąt-

kowe statuetki. I chociaż w przed-

stawieniu wystąpili Marcin, Łukasz, 

Mateusz i Agnieszka, to na scenę 

wyszli prawie wszyscy Odmieńcy (inni 

przekazywali pozdrowienia z miejsc 

w których rozpoczynali piękny czas 

studiowania) wraz z reżyserem panią 

Anną Bartnik i dawną opiekunką 

Odmieńca – Moniką Głazik.

Widownia, cóż…. nie pękała 

w szwach. Może było to spowodowa-

ne tym, że sztuka była ambitna? Mo-

że było coś lepszego w TV? A może 

dlatego, że…. Przynajmniej było bar-

dzo mile i rodzinnie. Przyszło dużo 

przyjaciół i sympatyków Odmieńca. 

Osobiście bardzo się cieszę obec-

nością rodziców „młodych” aktorów, 

którzy nie tylko tego dnia, lecz przez 

wszystkie lata istnienia tego teatru 

czynie brali w nim udział pomagając 

i towarzysząc swym dzieciom, którzy 

zapaleni pasją sztuki, kultury nie gonią 

w „wyścigu szczurów” po uznanie, po-

klask, chęć przypodobania się innym 

czy bycia człowiekiem układów. Są 

po prostu Odmienni – i za to ich ce-

nię ☺
P.S. Dziękuję za zaproszenie. 

Ks. Bogusław S.

Recenzja „Na pełnym morzu”

Gdy dwaj postanowili 
zjeść trzeciego...

„Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, 
co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, 

kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania” 

B. Franklin

Gimnastyka 
polskiego języka

Tym razem mam niewątpliwą przy-

jemność przedstawić w naszej rub-

ryce małą niespodziankę dla nieco 

młodszych czytelników. Jest nią wiersz 

autorski “Zegar dziadka”, który po-

dobnie jak wcześniej prezentowane 

w gpj charakteryzuje się specyficzną 

melodię słów. Tworzą ją niepowta-

rzalnie brzmiące litery “t” i “k”, które 

na przemian wymuszają na czytelniku 

fonetyczną sprawność, tudzież rozwi-

jają dykcję.

Jak pisał Janusz Korczak „zmieniaj-

my świat zaczynając od dzieci”, dlacze-

go by więc nie poprzez zaszczepianie w 

nich szacunku do ojczystej mowy – jej 

walorów i niewyczerpalnych twórczych 

możliwości. To pytanie kieruję między 

innymi do wszystkich rodziców, którzy 

w natłoku obowiązków znajdą chwi-

lę dla swoich pociech, aby wspólnie 

poprzez głośne czytanie rozruszać in-

strumenty mowy. Może to być pretekst 

do wspaniałej edukacyjnej zabawy z 

dziećmi..., a czy jest coś droższe aniżeli 

czas z nimi spędzony ?

Leszek Asyngier Jr

Zegar dziadka
Ten dziadka zegar

Tyka w takt.

I takt za taktem

Czas tak tka.

Nikt już nie pyta

Skąd ten łoskot,

Kto, co tak robi,

Po co to to.

Gdyż to taktyka taka jest –

To “tik – tak!”

To “tak – tik!” - to trybi gest.

Tu w środku taki

Układ trwa:

Tutaj zapadka,

Trybik tam,

Pod spód podkładka,

Nakładka na...

Trwale i w tempie

Tyka na dwa.

Gdyż to taktyka taka jest –

To “tik – tak!”

To “tak – tik!” - to trybi chrzest.

Nieistotne czy

To kwarta...

Czy dziewiąta,

Trzecia, czwarta,

Która to już,

Za ile minut,

Cykoto – bzykot

On gra jak z nut.

Gdyż to taktyka taka jest –

Ten dziadka zegar

Setka procent fest!

Co tylko w przód

Wytycza czas,

Taki to ład – 

To “tik!”, to “tak!”

Dzięki temu

Ten dziadkowy świat

W chaos nie popadł,

Toczy się, trwa.

Gdyż to taktyka taka jest –

Po “tik!” już “tak!” –

Gotuje się...

Epizodzik? Co to takiego? Skąd 
się wziął? Kto go wymyślił? Kto 
przygotował? Odbieraliśmy 
liczne telefony z podobnymi 
pytaniami od zaciekawionych 
osób, które przeczytały 
zaproszenia na tablicach ogłoszeń 
w mieście, na stronie internetowej 
lub otrzymały zaproszenie 
indywidualne. Wszystkim zgodnie 
odpowiadaliśmy: Przyjdźcie 
i sprawdźcie sami!

Zaintrygowani mieszkańcy Bychawy 

i okolic w październikowy wieczór 

opuścili „domowe pielesze” i zapukali 

do galerii BCK, ciepło witani przez 

organizatorów.

Czy przeżyli zapowiadany „regio-

nalny epizodzik”? – Oto jest pytanie! 

Nie jedyne tego wieczoru...

Kim jesteśmy? Jacy jesteśmy? Skąd 

się wywodzimy i dokąd zmierzamy? 

Przy czym trwać i czego się trzy-

mać, a co można odrzucić bez utraty 

własnego ja? Do stawiania sobie te-

go rodzaju pytań zmusza nas otacza-

jąca rzeczywistość, która jest coraz 

bardziej skomplikowana i zmienna 

a przez to mało czytelna i zrozumiała. 

Tę atmosferę niepewności wywołują 

gwałtowne zmiany niemal we wszyst-

kich sferach życia: społecznego, go-

spodarczego, politycznego... Dlatego 

w tym otaczającym nas kalejdoskopie, 

żeby nie powiedzieć zamęcie, szukamy 

jakiegoś trwałego odniesienia, moc-

nych korzeni, czegoś czego można się 

uchwycić, co pozwoli przetrwać. Taką 

siłę odnajdujemy i czerpiemy z prze-

szłości własnej rodziny, miejscowości, 

kraju... 

Pretekstem do tych przemyśleń stał 

się finał gminnego etapu wojewódz-

kiego konkursu Pamięć przeszłości, któ-

ry odbył się 12. października 2006 r. 

w galerii BCK. A złożyły się nań: 

EPIZODZIK 1: podsumowanie 

gminnego etapu konkursu p.h. Pa-

mięć przeszłości poświęconego regiona-

lizmowi. Konkurs inspirowany przez 

WBP im. H. Łopacińskiego w Lubli-

nie, a realizowany w 3 etapach: gmin-

nym, powiatowym i wojewódzkim.

Do Biblioteki Publicznej w Bycha-

wie wpłynęło 20 prac wykonanych 

przez uczniów szkół podstawowych 

z Bychawki i Zaraszowa, Gimnazjum 

nr 1 w Bychawie oraz jedna pra-

ca uczennicy szkoły średniej. Spośród 

trzech proponowanych form najwięk-

szym zainteresowaniem cieszyły się 

drzewa genealogiczne rodzin uczest-

ników, jedno ciekawsze od drugie-

go, niektóre z oryginalnymi, bardzo 

cennymi zdjęciami. Dzieciaki z kl. 

III szkoły podstawowej wraz ze swoją 

Panią Bogusią Rosołowską wykonały 

przewodnik po swojej miejscowości, 

tj. Bychawce, a Bartek Bartoszek, by-

chawianin, uczeń kl. II Gimnazjum 

nr 1 – po Bychawie. Powstały dwie 

świetne propozycje na interesujące wy-

prawy po okolicy. Były podziękowania, 

nagrody, drobne upominki i rodzinne 

zdjęcie na tle wystawy kolorowych 

drzew genealogicznych. Do etapu 

powiatowego konkursu zakwalifiko-

wały się prace następujących osób: 

Moniki Borowieckiej, Małgorzaty 

Kurant, Eweliny Boczek, Marcina Bo-

rowieckiego, Mateusza Chylińskiego 

oraz kl. III – ze Szkoły Podstawowej 

w Bychawce, ponadto Angeliki Gra-

bowskiej, Anny Stanickiej ze Szkoły 

Podstawowej w Zaraszowie, wcześniej 

wspomnianego Bartłomieja Bartoszka 

oraz Olimpii Koziej – mieszkanki Za-

raszowa, uczennicy jednej z lubelskich 

szkół średnich. 

Wszystkim uczestnikom i laureatom 

konkursu – gratulujemy!

EPIZODZIK 2: prezentacja nie-

zwykłego drzewa. Rodzaj: drzewo 

owocowe, gatunek: jabłoń, tzw. kosztel, 

które wyrosło niemal pośrodku gale-

rii BCK. Jest to symboliczne drzewo 

genealogiczne bychawskiej rodzinki 

bibliotekarskiej, której w tym roku 

„stuknęła” 60-tka. 

EPIZODZIK 3: promocja trasy 

turystycznej po Bychawie i okolicach. 

Uczeń kl. II Gimnazjum nr 1 w By-

chawie – Bartek Bartoszek lubi wie-

dzieć „co w trawie piszczy” dlatego 

często wędruje tu i tam, sporo czyta, 

do tego jeszcze lubi rysować. Praca nad 

przewodnikiem była przyjemnością, 

powiedział w wywiadzie udzielonym 

na żywo redaktorce Głosu Ziemi By-

chawskiej. Na pytanie jak wytłumaczy 

fakt, że jego rówieśnicy spędzają czas 

przed komputerem, telewizorem itp., 

a on czyta książki, zbiera informacje, 

rysuje… - odpowiedział z prostotą 

– bo ja lubię dużo wiedzieć, lubię też 

rysować. 

Z pewnością i Państwu będzie mi-

ło wziąć do ręki przewodnik Bartka 

i wraz z nim na nowo odkrywać cieka-

we zakątki naszego miasta. 

EPIZODZIK 4: wirtualna podróż 

po urokliwych miejscach Ziemi By-

chawskiej, jako zachęta do podejmo-

wania indywidualnych a może rodzin-

nych wędrówek po okolicy. Powszech-

nie wszak wiadomo, że prawdziwym 

bychawianiniem jest ten, kto choć raz:

–  szukał skarbu ukrytego przed wieka-

mi w podziemiach pałacu

epizodzik + epizodzik = WYDARZENIE

Drzewo 
genealogiczne 
bychawskiej 
rodzinki 
bibliotekarskiej 

Współna fotografia 

Rysował Grzegorz Sztyrak z Bychawy

Ry
so

wa
ł G

rze
go

rz 
Sz

tyr
ak

 z 
By

ch
aw

y

Od lewej: Średni, Mały i Gruby 
 fot. Marcin Rugała
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W eliminacjach X Jesiennego 
Konkursu Recytatorskiego 
w Bychawie, wzięło udział 
13 uczniów ze szkół z naszej 
gminy. Czyżby recytatorów 
i ich opiekunów wystraszył 
temat tegorocznych 
poszukiwań repertuarowych 
– Wędrówki bez granic? 

Organizatorzy Jesiennego Konkur-

su Recytatorskiego, tj. Centrum Kul-

tury i Wojewódzki Ośrodek Kultury 

w Lublinie, co roku prześcigają się 

w poszukiwaniach inspirującej myśli 

przewodniej. Tym razem priorytetem 

w doborze tekstów stała się wędrówka 

po literaturze europejskiej. Postawiono 

nacisk na teksty nowe i mało znane, 

odkrywcze i zaskakujące. Czytanie w 

poszukiwaniu ciekawego repertuaru 

miało być okazją do niezwykłej wę-

drówki po krajach Europy, niewymaga-

jącej paszportów, biletów i przekraczania 

granic. Czy zamierzone cele zostały 

osiągnięte?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, 

bo organizatorów gminnych przesłu-

chań w Bychawskim Centrum Kultury, 

niemile zaskoczyła niewielka liczba 

zgłoszeń.. Zwłaszcza, że uczniowie na 

ogół chętnie recytują. Dowodem na to 

jest choćby fakt, że w ubiegłorocznych 

jesiennych eliminacjach wzięło udział 

ponad pięćdziesięciu. Może tegorocz-

ny temat okazał się zbyt trudny i, 

zamiast zachęcić – zniechęcił nauczy-

cieli, bądź co bądź, odpowiedzialnych 

za dobór repertuaru? Być może nie 

znamy twórczości zagranicznych poe-

tów i pisarzy? A może to zbyt chłodna 

październikowa aura ostudziła zapał i 

entuzjazm? A na koniec i tak zabrakło 

dobrych chęci...? Co Państwo sadzą na 

ten temat? Zachęcam do dyskusji.

Przesłuchania gminne odbyły się 16 

października 2006 roku. Wzięli w nich 

udział recytatorzy z dwóch tylko szkół 

podstawowych - z Woli Gałęzowskiej i 

ze Starej Wsi. Tym goręcej dziękujemy 

im za udział. Jak też i nauczycielkom z 

tych szkół – p. Magdalenie Rugale, p. 

Grażynie Rakuś, p. Elżbiecie Kowal-

czyk i p. Marii Jezierskiej. Panie nie 

obawiały się wycieczki po europejskiej 

literaturze, czego dowodem były przy-

wołane przez recytatorów teksty takich 

autorów jak A. A. Milne, F. Tiutczew 

czy J. de La Fontaine. Na koniec trzeba 

wymienić tych uczniów, którzy zyskali 

uznanie komisji i zakwalifikowali się 

do turnieju powiatowego w Lublinie. 

Byli to: Katarzyna Parcheta, Aneta 

Kisiewcz, Ewelina Ryć, Aleksandra 

Żołynia, Karolina Kozak i Damian 

Babiarz. O tym, jak dalej potoczyły 

się ich losy, poinformujemy Państwa w 

nast. numerze. 

Monika Głazik

Kasia nie boi się wędrować...

„Profesjonalny” czy „zawodowy”, znaczy 
zazwyczaj „lepszy”. Zazwyczaj, ale nie zawsze, 
czego doskonałym przykładem zupełnie 
pozbawiony zawodowców zespół aktorów 
współtworzących amatorski teatr ODMIENIEC. 

1. października mieszkańcy Bychawy po raz kolejny 

mieli szansę oglądać Odmieńców w akcji – tym ra-

zem jako bohaterów „Na pełnym morzu” Sławomira 

Mrożka. Sama data premiery wybrana została nie-

przypadkowo, Odmieniec obchodził wtedy jubileusz 

dosyć nietypowy: pięcio i pół-lecie swojej działalności. 

Aktorzy pytani o tak niekonwencjonalną rocznicę z 

uśmiechem stwierdzali, iż nazwa teatru zobowiązuje, 

wobec czego nie mogli zawieść swych sympatyków 

wyborem tradycyjnej daty. 

Reżyserią sztuki zajęła się Anna Bartnik. W role 

Małego, Średniego i Grubego wcielili się Mateusz 

Wróblewski, Łukasz Trzciński i Marcin Słowikowski 

(ten ostatni był również odpowiedzialny za wybór 

znakomitej oprawy muzycznej przedstawienia), Listo-

noszowi i Lokajowi twarzy i głosu użyczyła Agnieszka 

Tracz. Warto wspomnieć również o świetnie dobranych 

kostiumach i rekwizytach, nawiązujących do pierwszej 

połowy ubiegłego stulecia, tym bardziej, iż gromadzone 

były przy pomocy wszystkich członków grupy teatral-

nej, a także ich rodzin i przyjaciół. Wspólny wysiłek 

opłacił się – scena i aktorzy wyglądali rewelacyjnie.

Publiczność również nie zawiodła organizatorów 

– wiele krzesełek w sali widowiskowej Bychawskiego 

Centrum Kultury, choć nie wszystkie, było zajętych. 

Poświadcza to tylko fakt, iż w tak niewielkiej miejsco-

wości, jaką jest Bychawa i przy powszechnie panującej 

obiegowej opinii o niewielkiej popularności teatru 

wśród młodych ludzi, Odmieniec w ciągu ponad 

pięciu lat swej działalności zdołał wyrobić sobie re-

nomę, zdolną przyciągnąć na kolejne przedstawienia 

całkiem sporą widownię. Całkiem zresztą zasłużenie 

– młodzi aktorzy z wielką pasją i z pełnym zaan-

gażowaniem wcielali się w swoje role dokładając 

wszelkich starań, by wszystko wypadło jak najlepiej. 

I mimo niewielkich problemów technicznych z 

dźwiękiem oraz pominięcia kilku drobnych kwestii 

z monologów Małego widzowie nagrodzili artystów 

gorącymi brawami. 

Po przedstawieniu publiczność mia-

ła okazję obejrzeć na deskach sceny 

większość członków teatru – lecz już 

bez kostiumu i scenicznej szminki. In-

struktorka Odmieńca, pani Anna Bart-

nik prezentowała kolejno wszystkich obecnych aktorów 

grupy przypominając ich niezapomniane kreacje – jak 

chociażby te z „Nowych szat króla” czy „Seniory Mariji”. 

Była i niespodzianka: dyrektor Centrum Kultury, pan 

Mariusz Nawłatyna zaskoczył artystów niezapowie-

dzianym prezentem – wszyscy członkowie trupy zostali 

nagrodzeni za swą działalność pamiątkowymi statuet-

kami, przedstawiającymi maski greckiego teatru. Po 

zakończeniu oficjalnej części uroczystości Odmieniec 

udał się na specjalnie z tej okazji zorganizowane 

przyjęcie, gdzie przy lampce szampana, filiżance kawy 

i kawałku jubileuszowego tortu można było powspo-

minać osiągnięcia, wpisać się do księgi pamiątkowej 

ofiarowanej przez podopiecznych swej opiekunce i 

dać się uwiecznić na wspólnym zdjęciu.

I mimo niezaprzeczalnie radosnego charakteru 

uroczystości, dało się wyczuć unoszącą się wśród 

zebranych delikatną nutkę melancholii. Żal za tym, 

co minęło potęgował fakt, iż grupa z początkiem 

roku akademickiego znacznie się uszczupliła o 

świeżo upieczonych studentów. Ci, którzy zostali 

w Bychawie, też mają swoje obowiązki – uczą się, 

pracują i nie zawsze mogą dźwignąć ciężar orga-

nizacji kolejnego widowiska, a nowych członków 

wciąż jest zbyt mało w stosunku do ilości tych 

opuszczających miasto. Nic dziwnego więc, że 

nad jubileuszem pięcio i pół – lecia ciążyło wid-

mo imprezy pożegnalnej.

Miejmy jednak nadzieję, że „Na pełnym mo-

rzu” nie było dla Odmieńca ostatnim rejsem. 

Gdyby tak się stało, Bychawa utraciłaby jedną z 

ciekawszych i niebanalnych inicjatyw młodych 

ludzi. Miejmy więc nadzieję, że wierni sym-

patycy Odmieńców nie zawiodą się w swych 

oczekiwaniach i niejeden jeszcze raz będą 

mogli podziwiać na deskach sceny swoich 

ulubieńców.

Małgorzata Sobczyk
Dziękujemy Marcinowi Rugale za piękne zdjęcia. 
Odmieńcy

Ostatni rejs?

Niektórzy nie boją się wędrować...

Uczestnicy X Jesiennego 
Konkursu Recytatorskiego w 

Bychawskim Centrum Kultury

–  tańczył z Ewą Gałęzowską, której 

duch pląsa w ruinach po zmroku

–  podążał śladami sławnych ludzi zwią-

zanych z ziemią bychawską: Kajetana 

Koźmiana i innych

–  znalazł wisienkę karłowatą, osobli-

wość rezerwatu „Podzamcze”

-  zachłysnął się zapachem macierzanki, 

która tylko tutaj pachnie tak słodko

–  zajrzał do Biblioteki Publicznej i dał 

się wciągnąć w wir przeszłości...

–  odpoczywał  przy „kawusi” w kawiar-

ni artystycznej „Złota Lira” w BCK

EPIZODZIK 5: Otwarcie wysta-

wy fotografii Romana Rusinka Magia 

zwykłych miejsc Bychawa i okolice. Autor 

czerpie przyjemność z utrwalania na kli-

szy fotograficznej okruchów własnej 

„małej ojczyzny”. Jest znaną postacią 

w miasteczku, często bywa świadkiem 

osobistych wydarzeń mieszkańców 

Bychawy i okolic. Trudno też wyob-

razić sobie ważniejsze epizody z życia 

miasta bez jego dyskretnej obecności 

z aparatem fotograficznym zawieszo-

nym na szyi, gotowym do uchwycenia 

niepowtarzalnej chwili. 

Nie lubi występować publicznie, 

ale skapitulował pod wpływem uroku 

Pani redaktor GZB Moniki Głazik 

i udzielił krótkiego wywiadu. 

1/ Jak zaczęła się Pana przygoda 

z aparatem?

To było tak dawno...wtedy jeszcze 

nie wiedziałem, że trzeba założyć f ilm 

do aparatu marki „Smiena” żeby zrobić 

zdjęcie. A teraz, o dziwo jest to możliwe. 

Tradycyjnego f ilmu nie zakładam a zdję-

cia wychodzą.

2/ Fotografowanie na pewno niesie 

ze sobą wiele interesujących, zabaw-

nych a może nawet niebezpiecznych 

zdarzeń, może nam Pan opowie o naj-

ciekawszych z nich?

Kiedyś zamarzyło mi się zdjęcie kościo-

ła od strony parku, bo niebo tego dnia było 

cudnie szafirowe. Niestety, żeby zrobić 

ciekawe zdjęcie, musiałem znaleźć się 

wyżej od podłoża. Wdrapałem się na słup 

– no i pech – słońce skryło się za chmu-

rami. Nie pozostawało nic innego jak 

poczekać, aż słoneczko znowu wyjrzy 

zza chmur, w między czasie rozgląda-

łem się ukradkiem czy przypadkiem nikt 

z mieszkańców nie zauważył, że siedzę 

na słupie... – Warto było! Zdjęcie wyszło 

prześliczne!

Innym razem chciałem sfotografować 

panoramę Bychawy zimą. Ekipa bu-

dowlana pracująca przy budowie blo-

ku, zaproponowała mi skorzystanie z  

Dokończenie na str. 12
Dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury – Mariusz 

Nawłatyna wręcza dyplom uczestnikowi konkursu

Bartek Bartoszek 
w ogniu pytań…

Tak było na próbie generalnej... ...a tak na premierze
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NAGROBKI GRANITOWE
(granit krajowy i importowany)

tanio poleca producent:
Zakład Kamieniarski

Strzyżewice Rechta
tel.(081)566 66 60

blaty
schody 
parapety Sprzedaż  na raty

NAPRAWANAPRAWA  
TELEWIZORÓWTELEWIZORÓW

W BYCHAWIE na przeciwko dworca PKS

Środa 8.00-16.00; Czwartek 8.00-16.00
tel. 0 602 642 166

Urząd Stanu Cywilnego w Bychawie 

informuje, że dniach od 22.09-27.10.2006 

zarejestrowano następujące:

 AKTY URODZEŃ

1.Marzec Michał Bychawa
2.Mysłowski Bartosz Piotrowice
3.Kłos Kacper Bychawka Trzecia Kolonia
4.Grabczyński Kacper Bychawa

Z okazji urodzenia dziecka składam 
rodzicom serdeczne gratulacje.

AKTY MAŁŻEŃSTW

1. Goral Elżbieta i Dubiel Piotr

2. Bąk Jolanta i Wątróbka Mirosław

3. Sprawka Małgorzata i Korba Mariusz

4. Duda Agnieszka i Zieliński Dariusz

5. Krawczyk Renata i Franczak Paweł

6. Frączek Edyta i Kurdziel Sławomir

7. Wąsik Małgorzata i Kusy Grzegorz

8. Duda Marta i Sprawka Daniel

9. Augustynowicz Anna i Sobiło Jacek

10. Rusinek Agnieszka i Bigos Krzysztof

11. Szalak Irena i Pazik Łukasz

12. Sprawka Magdalena i Tylec Krzysztof

Serdeczne życzenia na nowej drodze życia

AKTY ZGONÓW

1.Pachulec Janina  Olszowiec lat 82
2.Ozimek Genowefa Wola Gałęzowska lat 78
3.Szopa Krystyna  Majdan Starowiejski lat 75
4.Zarzeczna Genowefa Józwów lat 73
5.Skoczylas Antoni Bychawa lat 83
6.Fijołek Janina  Gałęzów lat 87
7.Trzciński Izydor Zaraszów Kolonia lat 77
8.Madej Stanisław Olszowiec Kolonia lat 70
9.Warda Julian Bychawa lat 85

  Rodzinom zmarłych składam 
wyrazy głębokiego współczucia.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Regina Skoczylas  

Gdzie znaleźć „Głos Ziemi 
Bychawskiej”?
�  Sieć kiosków i sklepów spożywczych na 

terenie miasta i gminy
�  Redakcja Głosu Ziemi Bychawskiej – Gminne 

Centrum Informacji, ul. M.J. Piłsudskiego 22
�  Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 

w Bychawie, ul. Partyzantów 1
�  w wersji elektronicznej: strona internetowa 

Bychawy www.bychawa.pl, zakładka 
Aktualności;

�  numery archiwalne z lat 2003-2006: www.
bychawa.pl>Menu >Samorząd >Głos Ziemi 
Bychawskiej

SPRZEDAM 
DWIE PALMY „FENIKS”

Wysoka (ponad 2 m wys.), 
druga niższa

Dzwonić rano lub wieczorem: 
0-81 56-60-444

ul. Piłsudskiego 41/2

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYCHAWY 

Działając na podstawie art. 

35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku  o gospo-

darce nieruchomościami /tekst 

jednolity: Dz. U. Nr 261, poz. 

2603 z 2004 r. z późn. zm./ in-

formuję, iż na tablicy ogłoszeń 

w budynku Urzędu Miejskiego 

w Bychawie przy ul. Partyzantów 

1 został  wywieszony na okres 21 

dni wykaz części nieruchomości 

położonej w Bychawie przy ul. 

A.Mickiewicza 11 A  przezna-

czonej do sprzedaży w drodze 

przetargu.

wysięgnika. Zaaferowany wdrapałem 

się na szczyt, widok był oszałamiający, 

ale mnie tak „zgrabiały” palce, że nie mo-

głem nacisnąć przycisku w aparacie...

3/ „Magia zwykłych miejsc” to temat 

Pana wystawy. Czy znalazł Pan swoje 

osobiste magiczne miejsce?

Nawet nie musiałem szukać. To miej-

sce samo mnie znalazło. Ja się tam uro-

dziłem. Moim magicznym miejscem są 

Grodzany.

EPIZODZIK 5: Niespodzianka 

regionalna, pachnąca, lekko przyru-

mieniona, z pysznymi skwareczkami. 

Nic dodać nic ująć – po prostu by-

chawskie pierogi, niezawodne w każdej 

sytuacji i jak zawsze przepyszne. Ach! 

Co za smak! Paluszki lizać! 

EPIZODZIK 6: Niekończące się 

rozmowy z lampką czerwonego wi-

na lub szklaneczką soku w dłoni...To 

jest to! 

Czy wśród czytelników GZB 

jest jeszcze ktoś, kto nie doświadczył 

magii podobnych chwil?

Wszystkim, którzy przyczynili 

się do tego, że epizodzik rozrósł się 

do rangi wydarzenia z serca dziękuję!

B. Cywińska
Fot. Roman Rusinek, Monika Głazik

Dokończenie ze str. 11

 Wystawa fotografii 
Romana Rusinka

Niespodzianka regionalna, pachnąca, 
lekko przyrumieniona, z pysznymi skwareczkami

Widać, że synowie 
podzielają pasje taty…

epizodzik + epizodzik = WYDARZENIE
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