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Niepubliczna Przychodnia 
Medycyny Rodzinnej „Sanus” 
w styczniu obchodziła pierwsze 
urodziny. Początki przypomina 
szef przychodni doktor Zbigniew 
Chmielowiec na str. 3. 

Pewnego dnia, w porze popo-

łudniowej herbatki, wybrałam się 

z wizytą do Miss Polski. Nie byłam 

sama, w towarzystwie dwóch zaprzy-

jaźnionych fotografów – Andrzeja 

i Marcina nieśmiało zapukaliśmy 

do drzwi ładnej posesji na osiedlu. 

Miły głos zaprosił nas do środka. 

W drzwiach powitała nas smukła 

blondynka z pięknym uśmiechem, 

to mogła być tylko Ola Ogłaza. Na-

sza Miss, 19-latka z Bychawy, która 

w ubiegłą niedzielę sprawiła nam 

ogromną niespodziankę. 

Weszliśmy, a ja od razu spojrzałam 

na Olę z podziwem:

– Jakaś ty szczupła!...

– Ale i tak na zgrupowaniu do kon-

kursu w Kudowie Zdroju kazali mi się 

odchudzać. Widać mają upodobanie 

do chodzących wieszaków...

Za te słowa od razu ją polubiłam. 

Andrzej zaś skwitował:

– To okrucieństwo! To dawali wam 

coś do jedzenia czy na was oszczę-

dzali?

Wtedy dowiedzieliśmy się, że Ola 

schudła na zgrupowaniu, głównie 

dlatego, że pierwsze śniadanie dawali 

dopiero na kolację.J

Weszliśmy do ogromnego pokoju 

Oli, coś w stylu saloniku z sypialnią 

i od razu rozgościliśmy się na wygod-

nych kanapach, chłopcy zaś trochę 

biegali po pokoju poszukując odpo-

wiedniego światła do zdjęć. Zapalali 

i gasili lampy, odsłaniali, zasłaniali 

żaluzje itd. Ja zaś postanowiłam za-

dać Miss Polski pierwsze, nie ukry-

wajmy, bardzo typowe pytanie.

– Jak to się stało, że wzięłaś udział 

w wyborach?

Ola zaś na to:

– W marcu moja mama usłyszała 

w Radiu „Eska”, ogłoszenie o cast-

ingu i, zachęciła mnie. Pomysł ten 

nawet mi się spodobał, więc postano-

wiłam wziąć udział. I udało się! Cast-

ing odbył się w Lublinie, w klubie 

„Semafor”. Spośród 150 zgłoszonych 

dziewczyn wybrano 14. Wówczas 

odbył się finał konkursu Miss Ziemi 

Lubelskiej, w którym...

– ... zdobyłaś główną nagrodę! Jak 

potem potoczyły się Twoje losy?

- Później był ćwierćfinał w War-

szawie, podczas którego wybrano po-

nad 50 dziewcząt. I znów znalazłam 

się w tej grupie. Kolejnym etapem 

był już półfinał w Ostrowie Wielko-

polskim, który trwał ponad tydzień, 

i po którym zostało wybranych 26 

uczestniczek. Tak doszłam do fina-

łu…

– Pokonałaś wiele konkurentek. 

I wszystkie były naprawdę piękne?

– Nie! 

– Nie?

– Nie! (śmiech) 

W tym momencie do rozmowy 

wtrącił się Andrzej – Rzeczywiście, 

widać to było również w finale, nie-

które z tych panien wcale nie były 

jakoś wyjątkowo piękne. 

– I co było dalej? – wróciłam do te-

matu.

– Z tych 26 dziewczyn trzy zrezyg-

nowały (z powodu kłopotów z uzy-

skaniem zwolnienia na studiach) stąd 

23 weszły do finału. W tej grupie 

znalazłam się i ja.

– A co robiłaś w międzyczasie? 

To znaczy od zdobycia tytułu Miss 

Ziemi Lubelskiej do niedzieli 21 stycz-

nia?

– Zdałam maturę i rozpoczęłam 

studia. Ostatnio prawie nie bywałam 

w domu…

– A zawodowo?

– Na początku dostałam kilka pro-

pozycji, jeździłam trochę na pokazy, 

ale trwało to krótko. Potem była 

cisza… 

Wówczas postanowiłam zadać Oli 

pytanie, które nie dawało mi spo-

koju.

– Powiedz, jak wyglądały two-

je przygotowania do konkursu...Czy 

sukces wypracowałaś sobie np. specjal-

ną dietą, treningiem czy specjalnym 

programem ćwiczeń?.

– Nic z tych rzeczy... 

– To może były to częste wizyty 

u kosmetyczki? 

– Nie...

– To może leżenie w glinkach? – spy-

tałam, tracąc już nadzieję na to, że uda 

mi się odkryć przepis Oli na wspaniałą 

urodę...

– Nic takiego... Od czasu do czasu 

tylko pływam, ale to tylko dlatego, 

że studiuję turystykę i rekreację, i te-

go wymaga program studiów.

Gdy tak sobie rozmawiałyśmy, 

chłopcy przez cały czas przemykali 

się obok nas, błyskając fleszami. Ola 

przyjmowała to bardzo naturalnie, 

jakby urodziła się w studio fotogra-

ficznym, Marcin stwierdził, że nawet 

„jej powieka nie drgnie”, ja zaś prze-

szłam do kolejnego pytania.

– Powiedz, Olu, jak zaczęło się 

zgrupowanie przed f inałem?

- Trwało od 6 stycznia, początek 

odbywał się w Kudowie Zdroju, tam 

odbywały się tylko i wyłącznie sesje 

zdjęciowe, nie było prób choreogra-

ficznych. Gdy już wszyscy fotografo-

wie, makijażyści odjechali, zaczęła się 

ciężka praca – ćwiczenia, ćwiczenia 

i jeszcze raz ćwiczeni – ale i tak jeden 

układ nam nie wyszedł...

– Tego w telewizji i tak nie było 

widać. Powiedz, jaka atmosfera pano-
wała między wami – dziewczynami 

na zgrupowaniu, czy czuć było rywa-

lizację?

– Nie zdarzyło się nic takiego jak 

podcinanie sukienek czy podpiło-

wywanie obcasów, nic w tym stylu. 

Ja zaprzyjaźniłam się z I wicemiss 

– Agnieszką Ratyńską, i to już od eli-

minacji regionalnych. 

– …„Najpiękniejsze panny Lubel-

szczyzny”. Tak o was obu  piszą w pra-

sie. A kto was przygotowywał podczas 

zgrupowania?

– Pracował z nami stylista 

– Darian Młynarski, on wymyślał 

nasze fryzury i strój do zdjęć, tuż 

przed finałem pojawiła się też Aga-

Początek 2007 roku...
Do połowy stycznia zima nas nie rozpieszczała, bo nie było jej wcale! 

Kożuchy i futra pochowaliśmy głęboko w szafach. Czapki i rękawiczki 

również… Zapomnieliśmy o zaśnieżonych chodnikach, nieprzejezdnych 

drogach, kapryśnych samochodach, zimnych porankach w domu. Za zimą 

tęskniły już tylko zakochane w śniegu dzieci i wielbiciele krótkich choć 

ekstremalnych zjazdów na nartach w Batorzu… Tej zimy – zimy już miało 

nie być. Do czasu...

Wystarczyło kilka dni, by zima nadrobiła straty. Najpierw dokuczył nam 

huraganowy wiatr, potem zawieje i zamiecie. Chwycił też mróz. To nic, 

że kilka dni później przyszła odwilż. Powyjmowaliśmy długie ciepłe buty 

i brodząc w rzekach rozpuszczającego się śniegu, chowając zmarznięte 

uszy w szalikach, zapomnieliśmy o zielonej w styczniu trawie i o tym, że 

również zimą na niebie może pojawić się… tęcza. 

mg

Odbicia Nowego Roku

Nowy Rok we skąpej szacie

Z wolna w lustrze się przegląda.

Ludzie Go przystroją z czasem

W nowe myśli i przesąda;

W nowe błędy - stare błędy,

Jeszcze modniej, jeszcze piękniej.

Będzie świeży, tak odświętny-

Na jak długo? Jak sumiennie...?

Cóż w Nim zmienią? Cóż zosta-

wią?

Czym wyróżnią ponad wieki?

Jakim czynem Go naznaczą?-

Bliskim nam, czy nam dalekim?

Od początków prawdą bywa

Tu, iż w tyglu dobra, złego-

Nowy Rok, gdy się odbija,

Zwykle odbiciem starego...

Leszek Asyngier Jr

Widok na Bychawę z rezerwatu Podzamcze, 27 stycznia

Najładniejsza Polka to bychawianka!

Jedno z najpiękniejszych zjawisk optycznych 
w przyrodzie. Bychawa, 14 stycznia, fot. red.

Dokończenie na str.2

 fot. M. Rugała 
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Drodzy Czytelnicy!

Tak obiecywałam, że w Nowym 

Roku będziecie czytali Głos Ziemi 

Bychawskiej bez żadnych opóźnień! 

A tu pierwszy numer i już taka wpad-

ka! I choć podobno „lepsza złamana 

obietnica niż żadna”, to jednak na-

leżą się Wam przeprosiny i krótkie 

usprawiedliwienie. W styczniu w na-

szym mieście i gminie tyle się działo! 

Trudno było nadążyć… Zresztą sami 

przyznacie mi rację, gdy o wszyst-

kich tych wydarzeniach poczytacie 

w zamieszczonym obok dzienniku 

naszego miasta „Kartki z kalenda-

rza”. Do redagowania nowej rubryki 

już od przyszłego numeru zapraszam 

wszystkich Was. 

Poznawanie najnowszego GZB, 

który liczy tym razem aż 14 stron, 

najlepiej rozpocząć od przeczytania 

relacji z wizyty u Miss Polski. Naszej 

Oli – choć bychawianki – tak łatwo na 

ulicy nie spotkacie, możecie się jej za 

to przyjrzeć na naszych fotografiach. 

Zapewniam, że prezentuje się na nich 

równie pięknie jak w rzeczywistości. 

Ubiegły – rok 2006 świętowaliśmy 

jako Rok Języka Polskiego, stąd też 

od numeru 2/2006 GZB w rubryce 

„Gimnastyka Polskiego Języka” otrzy-

mywaliście co miesiąc dawkę cieka-

wej polszczyzny w wierszach Leszka 

Asyngiera Juniora, dodatkowo ilustro-

wanych przez Grzegorza Sztyraka. 

Razem ukazało się 8 odcinków. Ale, 

w naszej gazecie nic, co dobre szybko 

się nie kończy. Podjęliśmy decyzję, by 

kontynuować nietypową gimnastykę 

również i w tym roku. Z tym większą 

przyjemnością zapraszam do lektury 

dziewiątej już części gpj .

Poza tym w numerze same cie-

kawostki. Odpowiedzi na niektóre 

pytania, które czasem nie dają nam 

spokoju: Ile zarabia burmistrz? Ile 

wynosi dieta radnego? „Biedronka” w 

Bychawie, kto zawinił? Kiedy i gdzie 

pójść na wybory sołtysa? Nad jakim 

projektem pracuje teraz doktor Piotr 

Wojtaś? O tym wszystkim poczytacie 

na 6-8 str. gazety. Na inne, które was 

niepokoją odpowiemy w następnym 

numerze. Piszcie...

Jest też kilka konkursów, oczywiście 

z nagrodami. Nic nowego, powie-

cie, konkursy są przecież w każdym 

numerze, ale… Tym razem jedna z 

nagród jest niesamowita – można 

wygrać bilet na koncert Rubika! Kto 

jeszcze się zastanawia, czy warto o 

ten bilet powalczyć, niech przeczyta 

opinię o „Psałterzu Wrześniowym” w 

rubryce recenzji na str. 5. Wówczas nie 

będzie miał wątpliwości.

W tym numerze również wyjąt-

kowo, bo po raz pierwszy w historii 

Głosu, nasi regionaliści zapraszają do 

lektury aż 4-stronicowego dodatku. 

Wszystkich miłośników Bychawskiej 

Ziemi ucieszy zwłaszcza, zamiesz-

czona w nim mapa Bychawy wraz z 

historycznymi nazwami jej części. 

Znów nie mogę się powstrzymać 

od złożenia obietnicy: kolejnego Gło-

su szukajcie już pod koniec tego mie-

siąca. Gdzie? najłatwiej znajdziecie 

go w samej redakcji przy ul. Marsz. 

Piłsudskiego 22. Luty - miesiąc krót-

ki, w tym roku nawet nie przestępny, 

więc zostało mi niewiele czasu. Szyb-

ko biorę się do pracy nad następnym 

numerem. Do zobaczenia! 

Monika Głazik

ta Młynarska, która uczestniczyła 

w przygotowaniach.

– Jak wyglądał sam f inał? Czy czu-

jesz, że miałaś jakąś wpadkę, o której 

wołałabyś nie pamiętać?

– Cały finał był ogromnym stre-

sem dla mnie, chyba tym większym, 

że oglądali mnie wszyscy moi zna-

jomi. „Od środka” to wygląda tak, 

że schodzi się ze sceny, robi jeden 

krok i biegnie się do garderoby, by się 

zdążyć przebrać na czas... Jeśli chodzi 

o wpadkę, to po pierwszym wyjściu 

byłam załamana. Był to układ tań-

czony, ja zrobiłam coś inaczej niż 

reszta dziewcząt…A gdy zobaczyłam 

potem wyraz twarzy mamy, która 

siedziała na widowni i wyglądała 

na przerażoną, to już zupełnie osła-

błam. Jak się potem okazało, mama 

miała przerażoną minę, nie z powodu 

mojego gorszego wyjścia, tylko dla-

tego, że w ogóle bardzo przeżywała 

tę całą sytuację. 

– A wpadki i tak nikt nie zauważył! 

Podczas f inału miałaś bardzo ładną 

suknię. Sama ją wybrałaś?

– Zawsze miał stylista pierwsze 

i ostatnie słowo. Wielkiego wpływu 

na jej wybór nie miałam, ale bardzo 

mi się podobała. Potem oddałam ją 

projektantce.

W myśli zaczęłam się zastanawiać, 

nad wartością takiej sukni, bo prze-

cież wykonała ją znana polska pro-

jektantka. Postanowiłam zapytać 

Olę...

– Wiesz, ile taka suknia jest warta?

– Nie wiem i wolałam nie wie-

dzieć, bo później na bankiecie też 

w niej byłam, a ktoś ciągle mi ją 

przydeptywał… (śmiech)

– Czy przeczuwałaś, że możesz wy-

grać konkurs i zostać Miss Polski?

– Hmm... Dużo dziewcząt mi mó-

wiło, że mam duże szanse, ja jednak 

nie wierzyłam, to przecież jak los 

na loterii…

– Obawiałaś się jurorów?

– Obawiałam się najbardziej Ewy 

Minge, Macieja Zienia oraz trochę 

pani Młynarskiej.. I zupełnie niepo-

trzebnie, bo po ogłoszeniu wyników 

Agata Młynarska powiedziała mi, 

że byłam jej faworytką...

W tym momencie wtrącił się An-

drzej;

– A masz już samochód w domu?

– Nie, samochód odbiorę w kwiet-

niu, natomiast muszę jeszcze zdać 

egzamin na prawo jazdy, bo sam kurs 

już zakończyłam.

A może Ola wyjątkowo nie będzie 

musiała czekać na egzamin w kolej-

ce…? – pomyślałam.

W pokoju stało mnóstwo koloro-

wych torebek na prezenty. Okazało 

się, że Ola w nagrodę oprócz samo-

chodu i dwutygodniowej wycieczki 

do Kudowy Zdroju, otrzymała także 

stroje i kosmetyki, a także ogrom-

ny bukiet róż, który choć już pod-

więdnięty, nadal wyglądał pięknie. 

Na komodzie leżała czarna aktówka, 

prezent od rektora jej uczelni, a obok 

teczki – to, o czym zupełnie zapo-

mnieliśmy – piękna korona Miss 

Polski. Na naszą prośbę Ola ją za-

łożyła, chłopcy zaś natychmiast ją 

obstąpili, strzelając fleszami. Posta-

nowiłam przymierzyć koronę Miss, 

bo taka okazja może mi się nie po-

wtórzyć. Okazała się jednak ciężka 

i niewygodna, i niestety, nie pasowała 

mi tak jak Oli…

Wtedy rozmowa zeszła na temat 

przyszłości naszej Miss. Jak wygrana 

w konkursie może zmienić jej życie?

- To, co mi się przytrafiło to taka 

„kolorowa przerwa w moim szarym 

życiu. Przyznaję, że jestem w tym 

momencie zasypywana propozycjami. 

A muszę się przecież uczyć do egza-

minów, które już mi się zaczęły, mam 

też zaplanowane występy. W najbliż-

szym czasie czeka mnie m.in. sesja 

fotograficzna dla czasopisma „Co-

gito”. A  studia są dla mnie najważ-

niejsze, rektor uczelni zaproponował 

mi indywidualny tryb studiów, więc 

nie muszę ich przerywać. 

- W takim wypadku życzymy ci, 

Olu, sukcesów, powodzenia i samych 

piątek na egzaminach.

Na rozmowie szybko upłynęła go-

dzina spędzona w domu Miss Pol-

ski. Poznaliśmy także rodziców Oli, 

a także jej małą bratanicę – Mar-

lenkę. Marcinowi i Andrzejowi uda-

ło się wykonać mnóstwo pięknych 

zdjęć, których kilka prezentujemy 

dla Państwa. Więcej ich znajdzie-

cie na stronie internetowej Bychawy 

www.bychawa.pl.

Monika Głazik
fot. M. Rugała, A. Bryk 

Najładniejsza Polka to bychawianka!
Dokończenie ze str. 1
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STYCZEŃ
Rubryka „Kartki z kalendarza” powstała z myślą o większych i mniejszych wydarzeniach, które zapisują się 
w historii naszej miejscowości. Zachęcam do współredagowania tej rubryki, propozycje proszę przesyłać 
na adres gazety: gzbg@wp.pl

 31 XII 2006
Pożegnanie Starego Roku i przyjście Nowego świętowaliśmy hucznie. Największy sylwester miał 

miejsce się  w Domu Weselnym w Podzamczu, a jego organizatorem był Komitet Rodzicielski Szkoły 
Podstawowej w Bychawie. Grał zespół ELEZIS. Mniejsze imprezy odbyły się m.in. w Barze u Saszy, 
w Kawiarni Artystycznej „Złota Lira”, kawiarni „Dragon”. Jak co roku o godzinie 23.59 mieszkańcy Bychawy 
spotkali się przed Bychawskim Centrum Kultury, by życzyć sobie szczęśliwego Nowego Roku i wystrzelić 
masę petard. Ale i tak większość mieszkańców naszej gminy spędziła sylwestra w gronie rodziny i zna-
jomych.

 1 I 2007

Nowy Rok  to pierwszy dzień funkcjonowania bychawskiego szpitala 
bez oddziału ginekologiczno-położniczego. Zgasły światła na I piętrze 
budynku ...

 3 I 2007
Ruszył długo oczekiwany remont Bychawskiego Centrum Kultury – zaczęło się od wymiany okien 

w Bibliotece Publicznej.

 5 I 2007 
Teatr Młodzieżowy „Odmieniec” wystawił dwukrotnie sztukę „Na pełnym morzu” S. Mrożka dla ucz-

niów bychawskich szkół.

 6 I 2007 
W Szkole Podstawowej w Bychawce i w oddziale przedszkolnym w Osowie odbyły się zabawy cho-

inkowe. 

 7 I 2007 
Zakończył się  cykl koncertów „Przystąpmy do szo-

py”. W szopce zaśpiewały dzieci z SP w Bychawce, 
Seniorzy oraz zagrały „Henryczki”. Była to również 
okazja, by połamać się opłatkiem z Burmistrzem 
Bychawy, Jego zastępcą oraz Przewodniczącym Rady 
Miejskiej. W związku z tym, że pogoda tego wieczoru 
była nieprzyjazna – zimno było przenikliwe i padał 
deszcz, pod szopą BCK, zebrało się niezbyt duże 
grono mieszkańców. 

 9 I 2007 
W tym dniu przedstawiciele władz samorządowych – burmistrz 

Bychawy oraz Rada Miejska spotkali się z kierownikami jednostek 
organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także gmin dyrektorami 
instytucji na uroczystym opłatku samorządowym w Bychawskim 
Centrum Kultury. Pierwsza część spotkania miała charakter bar-
dzo oficjalny, rozpoczęła się przemówieniem burmistrza oraz 
prezentacją multimedialną, będącą podsumowaniem 2006 roku. 
W dalszej części spotkania wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli 
sobie życzenia.

 11 I 2007
Od teraz w naszym mieście powinniśmy się czuć 

bezpieczniej. Bychawska policja wzbogaciła się o dwa 
nowe samochody. Uroczyste ich przekazanie odbyło 
się po południu, obecni byli znakomicie goście.     

 13 I 2007 
Tego dnia na zabawie choinkowej  bawiły się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bychawie.

 19 I 2007 
W nocy z 18 na 19 stycznia w całej Polsce szalał huraganowy wiatr, który spowodował wiele zniszczeń. 

Również w naszej gminie zostało uszkodzonych kilka dachów, zerwanych linii elektrycznych oraz powy-
ry wanych drzew. 

 20 I 2007 
W Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego odbył się bal studniówkowy tegorocznych maturzystów. 

W szkole tego wieczoru gościła telewizja i fragmenty dobrej zabawy zostały wyemitowane w niedzielnej 
Panoramie.

 21 I 2007
Bychawianka,19 letnia Aleksandra Ogłaza została wybrana Miss Polski. Olu! Jesteśmy z ciebie dumni!

 23 I 2007 
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie 

odbyła się konferencja poświęcona geotermii i jej wyko-
rzystania w przyszłości w naszej gminie. Wykład wygło-
sił prof. dr hab. Ryszard Kozłowski. Więcej na ten temat 
w następnym numerze Głosu.

 24 I 2007
Spadł pierwszy tej zimy prawdziwy śnieg i od razu narobił kłopotów. Najpierw cieszyli się z niego 

wszyscy, teraz już nieliczni, głównie dzieci.

 28 I 2007 
W Bychawskim Centrum Kultury odbył 

się XI Przegląd Jasełek. Wzięło w nim 
udział 14 grup z terenu naszej gminy 
i nie tylko, bo również z gmin Strzyżewice, 
Jabłonna, Krzczonów, w sumie ponad 400 
uczestników. Największe uznanie pub-
liczności zdobyły, ostatnie tego wiecz ora 
jasełka w wyk. kolędników z Osowy, 
przygotowane przez dorosłych, dzieci 
i młodzież. Więcej na ten temat czyt. 
na stronie 4

 oprac. mg

Słowo od redaktora

Ola i jej mała bratanica
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W 2005 roku dwoje lekarzy 
Zbigniew Chmielowiec i Grażyna 
Kniaź utworzyli spółkę jawną 
„Sanus”, która stała się orga-
nem założycielskim pierwszej 
w Bychawie niepublicznej przy-
chodni medycyny rodzinnej. 
Według pomysłu założycieli, NZOZ 
„Sanus” miał być „alternatywą dla 
wszystkich pacjentów oczeku-
jących przyjaznej opieki lekarza 
rodzinnego i lekarza pediatry”. 
Po roku pytamy: czy udało się 
im sprostać zadaniu? Czy pierw-
szy rok funkcjonowania zawsze 
musi być trudny? Niekoniecznie. 
O swojej przychodni, w krót-
kiej rozmowie opowiada doktor 
Zbigniew Chmielowiec – kierow-
nik NZOZ „Sanus”. Najpierw zapy-
tałam o początki…

Początki, jakie były? Hm… 

na pewno ciekawe… I bardzo 

pracowite. Budynek, który wszy-

scy pamiętają, jako rozpadającą 

się ruinę, zaadaptowaliśmy wraz 

z właścicielami na ładną i w pełni 

funkcjonalną przychodnię. Po speł-

nieniu wielu wymagań stawianych 

przez SANEPID, Urząd Woje-

wódzki, Narodowy Fundusz Zdro-

wia, co było ogromnym wysiłkiem 

organizacyjnym, udało się nam 

rozpocząć działalność 2 stycznia 

2006 roku. 

Z pierwszym dniem w drzwiach 

naszej przychodni pojawili się pa-

cjenci. Większość z nich wiedziała 

wcześniej o naszych zamiarach… 

Musieliście chyba zainwestować 

w promocję?

Promocja zrobiła się sama, w du-

żym stopniu zupełnie przypadko-

wo przez słynny artykuł, w świą-

tecznym wydaniu „Głosu Ziemi 

Bychawskiej”. Wiadomość roze-

szła się bardzo szybko, pacjenci 

wiedzieli, że coś nowego powstaje 

i przyszli sami, bez specjalnej za-

chęty, by sprawdzić. Sądzę, że naj-

ważniejsza jest nie promocja, tylko 

sprawdzone wiadomości przekazy-

wane z ust do ust. 

Znakomita większość pacjentów, 

którzy pojawili się u nas w stycz-

niu, pozostała z nami, niewielka 

tylko część uznała, że być może 

nie jest to do końca to, czego ocze-

kują. Niemniej pierwszy miesiąc 

działalności zamknęliśmy wyni-

kiem 700-800 pacjentów. W lutym 

i marcu mogło być tylko lepiej…

A teraz?

…mamy już kilka tysięcy pa-

cjentów. Pochodzą przeważnie 

z Bychawy i jej okolic, ale nie tylko 

z terenu naszej gminy, przyjeżdża-

ją z Dębiny, Szklarni, Franciszko-

wa, Kosarzewa, Jabłonnej, Żabiej 

Woli. Cieszymy się, że zostali-

śmy tak ciepło przez nich przyjęci. 

To, że od nas nie odchodzą, jest  

w pewnym sensie dla nas potwier-

dzeniem tego, że się sprawdzili-

śmy.

Czego szuka u Was pacjent?

Myślę, że po prostu normalności. 

Przyjaznej praktyki lekarza rodzin-

nego. Miłej obsługi, kompeten-

tnej. Pacjent wie, że gdy zadzwoni 

do nas dzień, dwa dni wcześniej, 

czy nawet tego samego dnia, umó-

wi się na wizytę, to gdy pojawi się, 

na pewno zostanie przyjęty punk-

tualnie o określonej godzinie. 

Jakie usługi świadczycie?

Jesteśmy typową przychodnią 

lekarza rodzinnego, są to więc 

usługi w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej. Pracujemy 

od poniedziałku do piątku w godz. 

od 8 do 18. W zakresie naszej 

działalności jest oczywiście le-

czenie, ale również  profilaktyka, 

szczepienia dzieci, badania bilan-

sowe dzieci. Według statystyk, 

jak również z naszych obserwacji 

wynika, że dobrze funkcjonująca 

przychodnia medycyny rodzinnej 

jest w stanie zaspokoić ok. 80 % 

potrzeb zdrowotnych lokalnej spo-

łeczności. Nie możemy uzurpować 

sobie prawa do bycia alfą i omegą 

i leczenia wszystkiego. Pozosta-

łych dwadzieścia procent wyma-

ga leczenia specjalistycznego bądź 

szpitalnego.

Gdy konieczna jest pomoc 

specjalisty, co wówczas?

To pacjent oczywiście kierowany 

jest do poradni specjalistycznej, 

do każdej, którą sam wybierze, 

również poradni specjalistycznych 

SPZOZ w Bychawie, z usług któ-

rych pacjenci chętnie i bez żadnych 

problemów korzystają. Chciałbym 

zwrócić uwagę, że oprócz skiero-

wań do specjalistów, dla naszych 

pacjentów jest w pełni dostęp-

na rehabilitacja w SPZOZ, za-

równo z dokładnym określeniem 

zalecanych zabiegów, jak również 

z samym skierowaniem do poradni 

rehabilitacyjnej.

Czy można u was wykonać 

badania dodatkowe?

Oczywiście realizujemy cały za-

kres badań, jaki jest w naszych 

kompetencjach. Badania labo-

ratoryjne pobieramy codziennie 

na miejscu w przychodni od godz. 

8 do godz. 12. Współpracujemy 

z bardzo dobrym, znanym lubel-

skim laboratorium, wyniki są wia-

rygodne. Natomiast badania po-

zostałe (RTG, USG) nasi pacjenci 

wykonują w znanym centrum me-

dycznym w Lublinie.

Dlaczego nie w Bychawie? 

Zdajemy sobie sprawę, że wy-

jazd do Lublina może być dla pa-

cjentów utrudnieniem, jednak-

że rekompensatą dla nich za ten 

trud, jest doskonała jakość tych 

badań i profesjonalna obsługa, 

jak również to, że mogą umówić 

się na wygodną dla nich godzinę. 

Dlaczego nie w Bychawie? Od sa-

mego początku, gdy tworzyliśmy 

przychodnię, to jest jeszcze w listo-

padzie i grudniu 2005 roku, pro-

wadziliśmy rozmowy z dyrektorem 

SPZOZ w Bychawie – doktorem 

Piotrem Wojtasiem na temat moż-

liwości wykonywania tych badań 

w SPZOZ. Również w 2006 roku 

wielokrotnie rozmawialiśmy i ko-

respondowaliśmy, niestety, do tej 

pory nie udało się nam podpisać tej 

umowy, nie z naszej winy. Osobi-

ście jest to dla mnie niezrozumiałe, 

co najmniej z kilku względów. Mó-

wi się dużo o dość trudnej sytua-

cji finansowej SPZOZ, a przecież 

podpisanie takiej umowy między 

naszą przychodnią a SPZOZ wią-

załoby się z tym, że my pokrywamy 

koszty tych badań. Są to dość czę-

ste badania, więc i rachunki nie są 

małe. Druga rzecz, skoro SPZOZ 

jest jednostką powiatową, a nasi 

pacjenci są przecież mieszkańcami 

Powiatu Lubelskiego, powinni więc 

mieć takie samo prawo do wy-

konywania tych badań w wymie-

nionej placówce. Cały czas jednak 

mamy nadzieję, że w najbliższej 

przyszłości, taką umowę nam się 

uda podpisać, co zwiększy dostęp-

ność usług dla pacjentów. Jesteśmy 

lekarzami i myślimy jak lekarze, 

kierując się zawsze dobrem pacjen-

ta, czego oczekiwalibyśmy również 

od innych.

Jak w takim wypadku zostać 

Waszym pacjentem? 

Bardzo prosto. Wystarczy przyjść 

do naszej przychodni z dowodem 

osobistym i dokumentem ubez-

pieczeniowym. Na miejscu zosta-

nie wypełniona deklaracja wyboru 

lekarza rodzinnego, pielęgniarki 

środowiskowej, a w przypadku ko-

biet także położnej środowiskowej. 

Wszystkie formalności trwają do-

słownie kilka minut.  

Wyklucza to jednoczesne 

korzystanie z usług innej 

przychodni? 

W zakresie usług podstawowej 

opieki zdrowotnej – tak. W żad-

nym wypadku nie wyklucza to ko-

rzystania z porad specjalistów. Tu-

taj chciałbym podkreślić, że cieszy 

mnie bardzo dobra współpraca 

z lekarzami specjalistami SPZOZ 

w Bychawie. Nie ma żadnych kło-

potów z konsultacjami. Również 

wysoko oceniamy opiekę, którą 

otrzymują nasi pacjenci w Od-

dziale Wewnętrznym i Oddziale 

Pediatrii gdy istnieje potrzeba ho-

spitalizacji.

Minął rok i co dalej? 

Czy zamierzacie rozwijać swoją 

działalność? 

Rozwijamy się na bieżąco, przy-

bywa nam pacjentów, to też jest ja-

kaś forma oceny naszej działalno-

ści. Od obecnego roku realizujemy 

również w ramach programów pro-

filaktycznych Narodowego Fundu-

szu Zdrowia program profilaktyki 

chorób układu krążenia. Program 

ten skierowany jest do pacjentów 

pomiędzy 35 a 55 rokiem życia, 

nie tylko do naszych, ale rów-

nież do wszystkich mieszkańców 

okolicznych gmin niezapisanych 

do naszej przychodni. U pacjenta, 

który się do nas zgłosi, zostanie 

wykonana kontrola podstawowych 

parametrów, takich jak: pełne ba-

danie cholesterolu z frakcjami, 

poziom cukru, zostanie wykonane 

badanie EKG, badanie lekarskie 

i ocena stopnia narażenia na ryzy-

ko choroby niedokrwiennej serca. 

Czy trudno być menadżerem 

niepublicznej placówki służby 

zdrowia?

(śmiech) Nie jestem menadże-

rem tylko kierownikiem a prze-

de wszystkim lekarzem. Chciał-

bym w tym miejscu wspomnieć, 

że zarówno ja, jak i doktor Grażyna 

Kniaź prowadząc tę przychodnię, 

musimy się borykać z pewnymi 

problemami, które wcześniej były 

nam obce, poznajemy trudy prowa-

dzenia takiej placówki. Zajmujemy 

się wszystkim od podstaw, a więc 

kwestią kontraktów z Narodowym 

Funduszem Zdrowia, prowadze-

niem księgowości i pilnowaniem 

wielu innych spraw związanych 

z prowadzeniem działalności. To, 

że jesteśmy stosunkowo niedużą 

przychodnią, umożliwia nam ciągłe 

trzymanie ręki na pulsie i szybkie 

reagowanie na potrzeby naszych 

podopiecznych. Jednak pacjent, je-

go zdrowie i czas jemu poświęcony 

zawsze są dla nas priorytetem. Aby 

jeszcze bardziej zwiększyć dostęp-

ność pacjentów do naszych usług, 

od stycznia, po kilkumiesięcznej 

przerwie pracuje z nami również 

doktor Anna Kołodyńska, dosko-

nała i znana internistka.

Czy na podstawie ponad 

rocznych doświadczeń, 

nie uważa pan, że mniejszy 

ZOZ to mniejsze możliwości? 

Zdecydowanie nie. Skupiamy się 

na zapewnieniu opieki w zakresie 

podstawowym i myślę, że jesteśmy 

w stanie zapewnić większość tych 

potrzeb, nie wchodząc w kompe-

tencje lekarzy innych specjalności. 

Jednocześnie wcale nie jest tak, 

że poza godzinami przyjęć na-

szej przychodni, to jest w godz. 

18.00-8.00 rano oraz w soboty 

i w niedziele, nasz pacjent jest po-

zostawiony bez pomocy. Wówczas 

opiekę w zakresie usług lekarskich 

i pielęgniarskich nad naszymi pa-

cjentami sprawuje SPZOZ w By-

chawie, na które to usługi ma pod-

pisany kontrakt z NFZ, i za które 

otrzymuje refundację. Tradycyjnie 

dorośli mogą uzyskać pomoc Po-

gotowia, dzieci zaś w Izbie Przyjęć 

Oddziału Dziecięcego.

Jaka jest Pańskim zdaniem 

przyszłość całej służby zdrowia, 

w tym bychawskiej?

Uważam, że działalność by-

chawskiej służby zdrowia, tak jak 

i w Lublinie i całej Polsce, będzie 

zmierzać w kierunku prywatyza-

cji i otwierania mniejszych przy-

chodni, zarówno specjalistycznych 

jak i lekarza rodzinnego. Najważ-

niejszą cechą każdej działalności 

jest przecież konkurencyjność, któ-

ra zawsze poprawia jakość usług. 

Kto wie, może i w samej Bychawie 

pojawi się jeszcze jedna przychod-

nia lekarza rodzinnego? Tak refor-

ma służby zdrowia wygląda w ca-

łej Polsce i tak powinna wyglądać 

w Bychawie.

Dziękuję bardzo za rozmowę 

i życzę, żeby Sanus zgodnie 

ze swoją nazwą (łac. sanus – 

zdrowy) spełnił oczekiwania 

i wymagania wszystkich swoich 

pacjentów.

Po roku okazuje się, że obie 
przychodnie – publiczna i nie-
publiczna – mogą funkcjonować 
obok siebie. Obecność tych dru-
gich na rynku usług medycz-
nych już nikogo nie dziwi. 
Z badań wykonanych na zlece-
nie Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy wynika, 
że 65 proc. ankietowanych opo-
wiada się za wprowadzeniem 
do służby zdrowia mechanizmów 
rynkowych. Można teraz zadać 
pytanie: Jaki za kilka lat będzie 
zakres funkcjonowania publicz-
nej służby zdrowia?

Z doktorem Zbigniewem Chmielowcem, 
lekarzem rodzinnym

rozmawiała Monika Głazik.

Pierwsze urodziny Przychodni „Sanus”

W poczekalni można się pobawić...
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Miała miejsce 6. stycznia br. 

w Szkole Podstawowej w Osowie. 

W słowno-muzycznym przedsta-

wieniu wystąpiły aż 34 osoby. Byli 

to mieszkańcy Osowy – dorośli, 

młodzież i dzieci. Spektakl został 

wyreżyserowany przez nauczy-

cielkę - katechetkę Alinę Sałek, 

zaś podkład muzyczny do wierszy 

i kolęd przygotował Adam Sałek. 

W premierze jasełek czynny udział 

wzięła zgromadzona publiczność, 

mieszkańcy Osowy, goście zapro-

szonych rodzin, władze Bychawy 

– burmistrz Andrzej Sobaszek, 

zastępca burmistrza – Jan Mazur-

kiewicz, radni, ks. kan. Stanisław 

Góra, ks. Krzysztof Targoński, dyr. 

Renata Iwaniak oraz grono peda-

gogiczne szkoły. To w tej szkole 

odbywały się spotkania i próby, 

które wymagały wiele trudu, czasu 

i zaangażowania a także dobrych 

chęci ze strony wykonawców. 

Wszyscy aktorzy byli bardzo do-

brze przygotowani do odgrywania 

ról, mieli odpowiedni strój i cha-

rakteryzację. 

Na zakończenie tegoż wystąpie-

nia ogromne wrażenie i miłą nie-

spodziankę przygotował wszyst-

kim Św. Mikołaj, który pojawił się 

niespodziewanie, i który w rytm 

piosenki „Ding dong” obdarował 

zgromadzoną publiczność sło-

dyczami. Zarówno występujący 

w przedstawieniu, jak i Św. Mi-

kołaj zostali nagrodzeni gromkimi 

brawami. Ks. proboszcz, pani dy-

rektor i burmistrz Bychawy skie-

rowali do wykonawców miłe słowa 

podziękowania.

Kolejny raz jasełka zostały wy-

stawione następnego dnia, tj. 7 

stycznia, po mszy świętej o godz. 

9.30, w kościele parafialnym w By-

chawce. Cały kościół wypełniony 

był wiernymi. Aktorzy w sposób 

szczególny odtworzyli wydarzenia 

w Betlejem, wczuli się w role, tak 

jakby tam byli 2 tys. lat temu. Rów-

nież i podczas spektaklu w kościele 

pojawił się Św. Mikołaj. 

Grupa kolędnicza z Osowy 

uczestniczyła w XI Przeglądzie 

Jasełek, zorganizowanym przez 

Bychawskie Centrum Kultury 28 

stycznia 2007 roku. Jasełka „Kolę-

duje Tobie moje serce” były ostat-

nim – czternastym punktem pro-

gramu tego przeglądu. Mimo póź-

nej już pory (godz. 19.00) i zimowej 

zawieruchy, przybyło na spektakl 

liczne grono osób, obecni byli go-

ście. Spektakl został zapamięta-

ny przez widzów, jako wydarzenie 

niezwykle, z tego względu również, 

że wzięli w nim udział nie tylko 

dzieci i młodzież, ale także dorośli. 

Mamy nadzieję, że w następnym 

roku wezmą z nich przykład inni.

W jasełkach „Kolęduje Tobie moje 

serce” udział wzięli: Ewa Szyszka 

(kronikarz), Tomasz Kulik, Artur 

Smagłowski, Emil Korba (Trzej 

Królowie), Janusz Orzeł (Herod), 

Maria Poleszak (Herodowa), Mał-

gorzata Borowska (Anioł), Romana 

Łukasiewicz (Gwiazdor), Zofia Ba-

tyra (Żyd), Anna Korba, Alina Flis 

(Pasterze), Wioletka Sprawka (Pa-

stuszek), Agnieszka Sprawka (Dia-

beł), Mariola Sobiegraj (Hetman), 

Jolanta Smagłowska (Posłaniec), 

Monika Kicińska (Arcykapłan), 

Beata Wołoszyn (Śmierć), Joanna 

Batyra (Maryja), Mariusz Batyra 

( Józef ), Ewelina Sadej, Magdalena 

Niedźwiedź (Aniołki), Sylwia Ba-

tyra (Dziecko). W chórze śpiewały: 

Monika Kicińska, Joanna i Ewelina 

Moroniak, Justyna Sprawka, Pa-

trycja Sobiegraj. Wiersze recytowali: 

Andżelika Korba, Patryk Kiciński, 

Łukasz Flis, Kamil Niedźwiedź, 

Piotruś Wołoszyn, Sebastian Szysz-

ka, Wioletka Sprawka. Narratorem 

była Żaneta Smagłowska.

Alina Sałek
fot. R. Rusinek

Premiera jasełek „Kolęduje 
Tobie moje serce” …

W latach 1956-1975 
bank prosperował 
dobrze. Wykonano 
remonty po zniszczeniach 
wojennych, a jego 
działalność rozwijała 
się. 11 czerwca 1961 
roku przywrócono 
nazwę Spółdzielczy Bank 
Ludowy w Bychawie. 

Teren działania tego banku zo-

stał okreslony na: Miejską Radę 

Narodową w Bychawie, Gro-

madzką Radę Narodową w By-

chawie, Gromadzką Radę Naro-

dową w Gałęzowie, Gromadzką 

Radę Narodową w Olszowcu, 

wieś Wincentówek i Zdrapy. 

Ostateczny teren działania został 

określony w 1974 roku realizując 

postanowienia Uchwały Urzędu 

Wojewódzkiego odnośnie po-

działu administracyjnego i reor-

ganizacji gmin..

12 czerwca 1975 roku weszła 

ustawa prawo bankowe, na mocy 

której powstał Bank Gospodarki 

Żywnościowej. Z mocy ustawy 

banki spółdzielcze zostały pod-

porządkowane BGŻ. Spółdziel-

czy Bank Ludowy w Bychawie 

podlegał jego lustracji. Przyję-

to wzorcowy statut. W tamtych 

latach Spółdzielczy Bank Lu-

dowy w Bychawie był bardzo 

wysoko oceniany  i znajdował się 

w czołówce banków podlegają-

cych pod Oddział Wojewódzki 

BGŻ w Lublinie. 

Sytuacja pogorszyła się w wy-

niku wprowadzenia stanu wo-

jennego w 1981 roku i załamania 

sytuacji gospodarczej w kraju. 

Ustawa z 20 stycznia 1990 

roku o zmianach w organiza-

cji i działalności spółdzielczości, 

dała pełną samodzielność ban-

kom spółdzielczym. Ukazała też 

ich słabe strony. Podstawową by-

ły niskie fundusze własne, które 

stały się hamulcem dalszego roz-

woju prowadzonej działalności. 

Ustawa z 30 sierpnia 1991 roku 

o waloryzacji udziałów człon-

kowskich w spółdzielniach obli-

gowała do waloryzacji udziałów 

członkowskich za lata 1980- 

1989. SBL w Bychawie na wa-

loryzację udziałów przeznaczył 

49,98% funduszu zasobowego. 

I tak niski fundusz zasobowy za-

stał jeszcze zmniejszony. Od roku 

1990 Bank podejmował działania 

na rzecz poprawy kondycji fi-

nansowej poprzez przeznaczanie 

zysku na fundusze własne i pod-

noszenie jednostki udziałowej, 

lecz straty poprzedniego systemu 

były nie do odrobienia. 

Ustawa z 24 czerwca 1994 roku 

o restrukturyzacji banków spół-

dzielczych i BGŻ oraz o zmianie 

niektórych ustaw zobligowała 

banki spółdzielcze do zrzeszenia 

się w banku zrzeszającym oraz 

postawiła wymogi kapitałowe. 11 

grudnia 1994 roku Nadzwyczaj-

ne Zebranie przedstawicieli SBL 

w Bychawie podjęło uchwałę 

o przystąpieniu do Lubelskie-

go Banku Regionalnego S.A. 

w Lublinie i objęciu akcji tego 

banku. 

W wyniku łączenia się ban-

ków zrzeszających powstał Bank 

Polskiej Spółdzielczości S.A. 

w Warszawie, z którym zosta-

ła podpisana umowa zrzeszenia 

w dniu 26 marca 2002 roku i któ-

rego akcjonariuszem został Bank 

Spółdzielczy. 

W roku 1998 ukazało się Za-

rządzenie KNB Nr 9/98, które 

obligowało banki spółdzielcze 

do osiągnięcia pierwszego pro-

gu kapitałowego w wysokości 

równowartości 300 tys. EURO 

w terminie do 31.12.1999 roku, 

który później został przesunię-

ty do 31 grudnia 2000 roku. 

SBL w Bychawie posiadał fun-

dusze własne netto w wysokości 

236 tys., czyli 1/5 wymaganego 

minimum. Delegaci na Zebra-

niu Przedstawicieli w 1998 roku 

zwrócili się z apelem do zarządu 

i Rady Nadzorczej, by czynić 

starania o konsolidację z innymi 

bankami, widząc w tym jedyny 

sposób poprawy sytuacji i speł-

nienia wymogów kapitałowych. 

Pierwsze rozmowy prowa-

dzone były w grupie kilkunastu 

banków spółdzielczych Powiatu 

Lubelskiego. Ostatecznie rozmo-

wy prowadzone były z Bankami 

w Bełżycach, Jabłonnie, Krzczo-

nowie i Strzyżewicach. Dyskusje 

były trudne, ponieważ wszyscy 

uczestnicy posiadali niskie kapi-

tały i nie było lidera Grupy. Kie-

rując się zdrowym rozsądkiem 

ustalono, że ze względu na po-

łożenie w centrum przyszłego 

terenu działania oraz zasób po-

mieszczeń biurowych bankiem 

przejmującym będzie Spółdziel-

czy Bank Ludowy w Bychawie, 

a banki w Bełżycach, Jabłonnie, 

Krzczonowie i Strzyżewicach 

będą bankami przejmowanymi. 

Ustalono, iż powstały po połą-

czeniu Bank przyjmie nazwę 

„Rejonowy Bank Spółdzielczy 

w Bychawie”. 

Część trzecia (końcowa) w na-

stępnym numerze

Elżbieta Janeczko

Jeszcze ze starego roku…

Złote odznaki wręczone
15 października 2006 roku Związek Eme-

rytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie 

zorganizował spotkanie dla „ludzi starszych” 

– Dzień Seniora. Do Bychawskiego Centrum 

Kultury przybyli zaproszeni goście, wiceprze-

wodniczący Oddziału Okręgowego Henryk 

Pac, burmistrz Andrzej Sobaszek, proboszcz 

bychawskiej parafii ks. Andrzej Kuś, delegacje 

z gmin Strzyżewice i Jabłonna, osoby zaprzy-

jaźnione oraz członkowie Związku. 

Przybyłych powitała przewodnicząca Od-

działu Rejonowego w Bychawie Zofia Szorek, 

która spotkanie rozpoczęła tymi słowy: „Jesień 

to pora kończąca rok i jednocześnie piękny 

okres w życiu ludzi. Ludzie starsi, choć słabiej 

radzą sobie z nowoczesną technologią, o wiele 

więcej wiedzą o życiu”. 

Doceniając społeczną pracę, zaangażowa-

nie i szczególne zasługi, Uchwałą Zarządu 

Głównego PZERiI, Złotą Odznaką Honorową 

odznaczone zostały następujące osoby: Kry-

styna Gadzała, Irena Klimek, Krystyna Ko-

strzewa. W imieniu wszystkich odznaczonych 

podziękowała Krystyna Gadzała. Następnie 

głos zabrali zaproszeni goście. Na zakończenie 

uroczystości, przewodnicząca Związku, z okazji 

Dnia Seniora życzyła wszystkim zebranym 

dużo zdrowia, optymizmu, radości i samych 

pogodnych dni. Spotkanie uświetnił śpiewem 

i muzyką „Zespół Seniora” z Bychawy.

Z. S.

Jubileusz ks. Zenona Chęcia
26. grudnia 2006 roku, w kościele parafialnym 

pw. Wszystkich Świętych w Bychawce wierni 

mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystości, jaką 

był Jubileusz 50-lecia kapłaństwa drogiego nam 

ks. kanonika Zenona Chęcia. Odbyła się uro-

czysta Msza św. z udziałem Jubilata i kolegi ks. 

Andrzeja Kosieradzkiego, ks. Biskupa Mieczy-

sława Cisło, obecnego proboszcza ks. kanonika 

Stanisława Góry, ks. Krzysztofa Targońskiego, 

ks. Grzegorza Kokowicza, oraz wielu zgroma-

dzonych gości i parafian przybyłych na tę Mszę 

św. Ekscelencję Mieczysława Cisło powitała 

przedstawicielka Rady Parafialnej – katechetka 

Alina Sałek, po wcześniejszym wprowadzeniu 

przez ks. proboszcza Stanisława Górę. 

Program dziękczynny za wieloletnią służ-

bę kapłańską ks. Zenonowi Chęciowi wier-

szem, piosenką, życzeniami uświetniły: dzieci, 

młodzież, dorośli z Bychawki i Osowy, Rada 

Parafialna i ministranci, przygotowani przez 

katechetkę tej parafii Alinę Sałek. Uczennice 

z Bychawki Magdalena Ładoszek i Anita Ła-

doszek zagrały i zaśpiewały takie piosenki jak: 

„Potrzeba miłości”, „Szedłeś kiedyś inną dro-

gą”, „Panie powołałeś mnie”, „Życzenia” przy-

gotowane przez katechetę Tadeusza Kuranta.

Wystąpił również z pieśnią i wierszem Zespół 

Śpiewaczy z Tuszowa, który od wielu lat bie-

rze czynny udział w różnych uroczystościach. 

Ta wspaniała uroczystość odbyła się w naszym 

kościele, dlatego że parafia w Bychawce była 

ostatnią parafią, w której pracował ks. kanonik 

Zenon Chęć. Pełniąc w niej posługę kapłańską 

od 6 października 1991 roku do 2 lipca 2000 r., 

ksiądz Chęć zapisał piękną kartę w pamięci 

swoich wiernych parafian. 

A. S.

Część II

Rys historyczny Rejonowego Banku 
Spółdzielczego w Bychawie
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Róże Pogorzeliska
Czy nie marzyłeś kiedyś o zosta-

niu rycerzem w lśniącej zbroi, czy 

nie pragnęłaś być piękną księżniczką? 

Czy nie zastanawialiście się nigdy, jak 

by to było, gdyby wśród nas żyły elfy 

albo krasnoludy prosto z kart powieści 

Tolkiena? Ponoć jedną z niewielu rze-

czy, które odróżniają nas od zwierząt, 

jest wyobraźnia i możliwość abstrak-

cyjnego myślenia, a zatem co stoi na 

przeszkodzie?

Wyobraź sobie, że siedzisz teraz 

w wygodnym skórzanym fotelu przy 

marmurowym kominku, w którym 

trzaska wesoło ogień. Za oknem sza-

leje burza. Raz po raz błyskawice roz-

dzierają granatowe niebo, a kolejne 

grzmoty tłumi porywisty wicher, który 

targa drzewami i wyje złowieszczo 

w konarach. Stare psisko grzejące się 

przy palenisku warknęło przez sen, go-

niąc w nim zapewne jakiegoś kocura. 

„Jakie szczęście, że burza nie złapała 

mnie w drodze” – myślisz i poprawiasz 

okrywający nogi pled. Wtem słyszysz 

stukanie kołatki niosące się echem 

po salonie, pies czujnie unosi łeb i 

spogląda w kierunku wyjścia z pokoju. 

Co robisz? Otworzysz? Sprawdzisz, 

kto walczył z szalejącym żywiołem, 

żeby zapukać do twoich drzwi? Co go 

sprowadza?

To posłaniec wiozący list z dalekie-

go kraju, od kogoś, kto wiele lat temu 

był ci przyjacielem. Poznajesz równe i 

okrągłe litery, poznajesz fantazyjny za-

wijas w B. Kto by pomyślał, że właśnie 

dziś – po dwudziestu latach rozłąki 

– otrzymasz pismo od Bertranda ver 

Loreh? Zaprosisz posłańca do środka 

czy wygnasz go na łaskę piorunów? 

Bez względu na to, w końcu jednak 

rozsiądziesz się na powrót w głębokim 

fotelu, przełamiesz pieczęć i zaczniesz 

czytać: 

Tak dawnośmy się nie widzieli, ok-

rutny los rzucił nas na przeciwległe 

krańce kontynentu, nadwątlając naszą 

przyjaźń. Przez dwie dekady z dala 

od świata, nie opuszczając dworu pod 

Sarfino, pędziłem życie pustelnika…

List przywołuje wspomnienia sprzed 

lat. Wspomnienia wspólnie spędzo-

nej młodości. Listy zostały rozesłane 

przez mojego prawnika, który otrzy-

mał wszelkie instrukcje na wypadek 

mojej śmierci. Mam nadzieję, że przez 

wzgląd na starą znajomość nie odmó-

wisz mojej prośbie i zechcesz towarzy-

szyć mi w ostatniej drodze. Pozostając 

z szacunkiem, zawsze oddany Bertrand 

hrabia ver Loreh. 

Odkładasz papier na stół i spoglą-

dasz na płomienie liżące szczapy w 

kominku. Pies patrzy na ciebie swoimi 

mądrymi oczyma, jakby pytał „i co 

teraz zamierzasz?”

Być może wcale nie masz psa, który 

mógłby popatrzeć na ciebie mądrze 

i z pewnością płachta nowego nu-

meru GZB nie przypomina listu od 

zmarłego niedawno przyjaciela z lat 

młodości. Ba! Być może Ty właśnie 

przeżywasz swoje lata młodości. Być 

może jednak twoja wyobraźnia pozwo-

liła Ci chociaż na chwilę przenieść się 

w tamten „nieistniejący świat”. Brnie-

my razem dalej?

A gdybym powiedział Ci, że uczest-

niczyłem w pogrzebie hrabiego ver 

Loreh i byłem obecny przy odczytaniu 

jego testamentu? Nie wierzysz? Zapy-

taj Lucię, pogrążoną w smutku wdowę, 

albo dzieci szlachcica: kapitana Leo-

nallo i panienkę Biankę. Oczyma wy-

obraźni widzę ich zdziwione twarze, 

kiedy mówią, że beze mnie to wszystko 

nie mogłoby się odbyć. Przecież to 

ja byłem depozytariuszem testamentu 

hrabiego, co więcej - pomagałem wy-

myślić te osoby i jeszcze kilkanaście 

innych, które spotkały się w pięknym 

i bogatym dworze pod Sarfino, by 

wysłuchać ostatniej woli zmarłego nie 

istnieją. Są one tylko rolami, w które 

można się wcielić, w które ktoś już się 

kiedyś, całkiem niedawno, wcielił.

Odgrywanie ról już od dawna nie 

jest domeną zastrzeżoną dla aktorów. 

Tak po prawdzie nigdy nią nie było. 

Czasami odgrywamy różne role zupeł-

nie nieświadomie. Popatrz, ja jestem 

teraz autorem a ty – czytelnikiem. 

Są jednak ludzie, którzy lubią choć 

przez jakiś czas stać się kimś innym 

świadomie i celowo. Nie chciałabyś 

na jeden wieczór przeobrazić się w 

uroczą markizę l’Errise? Nie chciałbyś 

przez kilka godzin być wpływowym 

baronem Amoreda? Taką możliwość 

dają gry RPG (Role Playing Games), 

zwane po polsku grami fabularnymi. 

Polegają one na kreowaniu i ogrywa-

niu postaci oraz wspólnym tworzeniu 

i opowiadaniu historii w oparciu o jej 

zarys, przygotowany przez jednego z 

uczestników zabawy. Mistrz Gry, gdyż 

o nim mowa, decyduje również o losie 

bohaterów i odgrywa wszystkie pozo-

stałe osoby, spotykane przez postaci na 

ich drodze – na przykład posłańców, 

którzy w burzową noc pukają do ich 

drzwi albo psy wygrzewające się przy 

kominku…

Jest też inna forma gier fabularnych, 

tzw LARP (Live Action Role Play-

ing), który można porównać do sztuki 

teatralnej, przy czym aktorzy znają 

swoje role, ale nie znają scenariusza, 

więc muszą improwizować… No i nie 

ma tam publiczności. W przypadku 

LARPa, każdy zakłada odpowiedni 

kostium i odgrywa swoją postać przez 

cały czas trwania gry: słowami, gestami 

oraz podejmowanymi w czasie trwania 

gry. decyzjami. Róże Pogorzeliska to 

tytuł scenariusza do takiej właśnie gry, 

który został rozegrany po raz pierwszy 

15 grudnia ubiegłego roku w jednym 

z lubelskich akademików przez człon-

ków Studenckiego Klubu Miłośników 

Fantastyki Grimuar. Wszystkie wy-

mienione powyżej nazwiska są z niego 

zaczerpnięte. 

Zapewne domyślasz się już, na czym 

ten LARP polega. Piętnaście osób bie-

rze udział w otwarciu testamentu hra-

biego ver Loreh – człowieka, któremu 

jeden błąd popełniony w młodości 

zniszczył życie i przekreślił świetlaną 

karierę polityczną. W rodzinnym ma-

jątku spotyka się jego rodzina, przy-

jaciele z młodości, ale również osoby, 

których nigdy nie poznał, a które mają 

do zrealizowania własne cele. Pogrzeb 

zmarłego staje się spotkaniem po la-

tach, konfrontacją, miejscem intryg, 

pretekstem do rozliczenia się z prze-

szłością, okazją do odkrycia mrocznych 

tajemnic oraz polem walki o ogromny 

spadek.

Głuchy huk pioruna obudził cię 

z odrętwienia. Psisko śpi przy fotelu 

grzejąc ci stopy. Na stole obok le-

ży odpieczętowane pismo od świętej 

pamięci hrabiego ver Loreh. Czy bę-

dziesz mu towarzyszyć w jego ostatniej 

drodze? Jeśli tak, czeka cię daleka 

podróż do odległej krainy wyobraźni. 

Kto wie, być może kiedyś tam właśnie 

się spotkamy.

Marcin Słowikowski
 vel Antonie Tissot – prawnik rodziny ver Loreh

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowa-

ny grami fabularnymi, pisz na mój adres 

slowik@grimuar.org. Zapraszam także do 

odwiedzenia strony klubu Grimuar pod 

adresem www.grimuar.org, gdzie dostępne 

są między innymi zdjęcia z tego i innych 

LARPów.

z innej beczki

Jej Wielebność Veronica ver Loreh

„Wrześnie z krzakami czarnych jeżyn 
Wrześnie jak niemy płacz psałterza...”
Wzniosłe arcydzieło 
czy tandetna masówka?

Wydaje się, że Psałterz Wrześniowy 

można tylko kochać, albo nienawidzić. 

Nikt nie pisze o nim, że jest przeciętny, 

taki sobie – słuchacze się zachwycają, 

krytycy wieszają psy. Nie ma mowy 

o odcieniach pośrednich. 

Psałterz to ostatnia część Tryptyku 

Świętokrzyskiego autorstwa Zbignie-

wa Książka (teksty) i Piotra Rubi-

ka (muzyka), która zdobyła już status 

diamentowej płyty. O Świętokrzy-

skiej Golgocie słyszeli tylko nieliczni, 

Tu es Petrus znamy z jednego prze-

boju, a ostatnie dzieło - promowane 

w mediach przez Psalm dla Ciebie 

- wiele osób zna w całości.

Oratorium składa się z czterech czę-

ści: psalmów wiary, anielskich, nadziei 

i pragnienia, spiętych w całość klam-

rą Psalmu Apokaliptycznego. Całość 

jest bardzo różnorodna: od psalmów 

skocznych i radosnych, jak choćby 

Psalm Braci Aniołów, po psalmy, które 

zmuszają nas do zastanowienia się nad 

kondycją otaczającego nas świata, me-

lancholijnych i rzewnych. 

Psalm z krzakami czarnych jeżyn 

można uznać za motto całego orato-

rium, które ma przypominać o tragicz-

nych minionych wrześniach, będących 

metaforą zła drzemiącego w człowieku 

i zła go otaczającego. Jak pisze sam 

autor: zła będącego głupotą, biedą, 

fanatyzmem, maltretowaniem żony, 

zabijaniem, łamaniem praw ludzkich 

i boskich…

Każdy z utworów ma swój unikalny 

klimat. Każdy psalm niesie ze sobą jakąś 

życiową prawdę. Wszystkie świetnie 

zinstrumentalizowane przez Orkiestrę 

Symfoniczną Filharmonii Świętokrzy-

skiej im. O. Kolberga w Kielcach, oraz 

wokalizowane przez sześcioro solistów 

znanych nam z wcześniejszych części 

tryptyku (wyjątek stanowi Małgorza-

ta Markiewicz) wspartych przez dwa 

czterogłosowe chóry. 

Wiele jest zarzutów pod adresem 

tekstów Psałterza. „Zatańcuje zdarty 

but ze spódnicą w łatach” czy „ chło-

pak, po którym został w komodzie 

szalik”, to tylko niektóre przykłady. 

Przy pierwszym kontakcie takie głębo-

kie kontrasty pomiędzy tekstem a ga-

tunkiem muzycznym rażą, natomiast 

nie spostrzeżemy się nawet, kiedy sa-

mi będziemy je nucić. Podobnie wiele 

osób twierdzi, że Psałterz jest produk-

tem masowym, który wypłynął na fali, 

którą wywołała śmierć Jana Pawła II 

– nie mnie to oceniać.

Czy jesteśmy świadkami tworzenia 

się nowego gatunku muzyki – sakro-

popu? Jedna jaskółka wiosny nie czy-

ni, ale na dzień dziecka zaplanowana 

jest już premiera kolejnego oratorium 

tandemu Rubik-Książek, Zakochani 

w Krakowie. 

Prapremiera Psałterza miała miejsce 

w piątą rocznicę ataku na World Trade 

Center, premiera telewizyjna odbyła 

się 1 i 2 listopada 2006. Dlaczego piszę 

o psałterzu teraz – jeszcze w numerze 

styczniowym? Aby dać państwu czas 

na wyrobienie opinii, i podjęcie de-

cyzji, czy chcecie państwo wysłuchać 

oratorium na żywo podczas koncertu 

w Lublinie. 

Marcin Słowikowski
Informacje o albumie:
Wydawca: Magic Records
Dystrybutor: Universal Music Polska
Kompozytor: Piotr Rubik, 
Autor słów: Zbigniew Książek
Dyrygent: Piotr Rubik Czas trwania: 1:39:02
Ilość ścieżek: 21 Nośnik: CD
Ilość nośników: 2  Gatunek muzyki: Religijna
Data wydania: 2006-10-20
CENA: ok. 70 PLN 

z  kajecika recenzenta 

Gimnastyka polskiego 
języka cz.IX

Nieważne czy czytasz to teraz 

Drogi Czytelniku zupełnie przy-

padkowo, czy zaglądasz do gpj na-

sycony pasją znawcy... 

Niezależnie od tego, tak samo 

gorąco Cię witam w Nowym Roku 

2007 w rubryce w pełni poświęco-

nej rodzimej mowie, a w szczegól-

ności jej gimnastyczno-werbalnym 

walorom. Często pozycje w niej 

prezentowane zawierały również 

wdzięki humorystyczno-edukacyj-

ne, aczkolwiek w klimacie z lek-

ka oderwanym od rzeczywistości. 

Wierny tym wypracowanym zasa-

dom, mam zaszczyt przedstawić ko-

lejny autorski utwór dykcyjny,  pod 

tytułem „Bohdan z Huchła”. Jak 

pewnie wywnioskowałeś z samego 

tytułu, jego znakiem szczególnym 

będzie wszechobecne występowa-

nie, zamiennie głoski dźwięcznej 

„h” z głoską bezdźwięczną „ch”-tu 

mogę zdradzić, iż charakter same-

go wiersza „zładowałem” na nutę 

okołoludową...

W jakim stopniu „około-”, w ja-

kim stopniu „-ludową”, przekonaj 

się sam, Drogi Czytelniku.

Leszek Asyngier Jr
PS. UWAGA!: Przed głośnym czy-

taniem, zaleca się przełknąć ślinę.

Autor

Bohdan z Huchła
Bohdan z Huchła chyżo chochlą

Mieszał strawę, co ją pichcił;

Cholerycznie dmuchał na nią,

Gdyż się w język sparzchnąć nie 

chcił.

Ni to chachan, hacham,chan-

Ale zwykły chłop vel cham.

I ochoczo wciąż się chełpił:

„Ach!”-jej smakiem (chylę czoło).

Chcąc, nie chcąc, homar to nie 

był,

Lecz zapachem zachwycało.

Ni to chachan, hacham,chan-

Ale za to też na „h”.

Niosły sie pachnidła strawy

Po chałupie z rondla chyłkiem.

On, jak Chochoł dla zabawy,

Chybał się przy garach dumnie.

Ni to chachan, hacham,chan-

Bohdan z Huchła, chłop na 

schwał!

Hę, morał Moi Kochani,

Chciejcie tu wychuchać sami.

Och! i puentę Moi Mili,

Natchnieniem wymyślcie chwili.

Ja się w strofach „nahachałem”,

Przy tym z chęcią uhahałem.

Leszek Asyngier Jr

Wierszyk - prezent 

z dedykacją dla Pań 

z okazji Walentynek 
(od autora - mężczyzny)

Mazidła

Dlaczego jeszcze nie zbrzydła

Najrozmaitszych kosmetyków

głupota?

Kremy, pudry i mazidła

Rządzą urodą niczym despota!

Patrzcie idzie piękna dziewica

Cud urody! Coś wspaniałego!

Buzia niczym pełnia księżyca

Nogi jak u kasztanki Piłsudskiego

Wszystko by pięknie pasowało

Gdyby to cudne dziewczę 

Tak się nie „wytapetowało”

To okropne! Aż mówić nie chcę!

Oczy pomalowane niczym Zorro

Paznokcie krzyczą na czerwono

Popatrzyłem i pomyślałem – 

W głowie ma pewnie zielono

Przeciętny zjadacz chleba 

Nie zakłada protezy miast ręki

Jeśli tego mu nie potrzeba

Więc po co zbędne udręki?

Myślę, że nie pomylę się wcale 

Jeśli wam Drogie Panie przekaże:

Wszystko najlepsze jest w oryginale 

Zwłaszcza naturalne, bez makijaży 

twarze

S.A.W.

K O N K U R S !
Bilet na koncert Rubika 

zupełnie za darmo!!!
Trzeba tylko uważnie posłuchać „Psałterza 

Wrześniowego” i wziąć udział w konkursie organizo-
wanym przez Redakcję GZB.

Za lato i kompot z agrestu
I za  . . . . .  w Zakopanem
I za to, że wciąż obok jestem
Kochaj mnie, kochaj mnie kochany
Kochaj mnie, kochaj mnie kochany

To fragment jednego psalmu z oratorium, w którym 
wykropkowano jedno słowo. Jakiego wyrazu brakuje?

Na odpowiedzi czekam do 20 lutego. Odpowiedź 
proszę przesłać e-mailem – gzbg@wp.pl lub przy-
nieść do pokoju redakcji. Spośród wszystkich popraw-
nych odpowiedzi, które do mnie dotrą, wylosowany 
szczęśliwiec otrzyma bilet na marcowy koncert w 
Lublinie (Hala Globus, 18 marca 2007, godz. 15.00). 
Powodzenia!!!

M. Głazik
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Od dnia 1 stycznie 2007 r. obo-

wiązuje nowa ustawa o opłacie 

skarbowej z dnia 16 listopada 

2006 r. opublikowana w  Dz. U. 

z 2006 r. Nr 225 pod poz. 1635. 

Stosownie do regulacji jej przepisu 

art. 1 obejmuje zakresem przed-

miotowym:

•  dokonywanie czynności urzę-

dowej na wniosek lub na pod-

stawie zgłoszenia wniesionego 

w sprawie indywidualnej z za-

kresu administracji publicznej,

•  wydanie w indywidualnej 

sprawie z zakresu administra-

cji publicznej zaświadczenia 

na wniosek,

•  wydanie w indywidualnej spra-

wie z zakresu administracji 

publicznej zaświadczenia (po-

zwolenia, koncesji),

•  złożenie dokumentu stwier-

dzającego udzielenie pełno-

mocnictwa lub prokury albo 

jego odpisu, wypisu lub kopii 

–  w sprawie z zakresu admini-

stracji publicznej lub w postę-

powaniu sądowym. 

Wyłączono z zakresu przedmio-

towego regulacji podania (żąda-

nia, wnioski, odwołania, zażalenia) 

i załączniki do podań wnoszonych 

w sprawie indywidualnych z zakre-

su administracji publicznej. Znie-

siono też opłatę skarbową od wek-

sli i dokumentów zawierających 

oświadczenia woli poręczyciela, 

jako niezwiązanych z działaniami 

z zakresu administracji publiczne. 

Szczegółowy wykaz przedmiotów 

podlegających opłacie skarbowej 

zawiera załącznik do ustawy. 

Zakres podmiotowy w opłacie 
skarbowej

Zgodnie z treścią art. 5 ustawy 

obowiązek zapłaty opłaty skarbo-

wej spoczywa zarówno na osobach 

fizycznych, osobach prawnych, 

jak i jednostkach organizacyjnych 

nie mających osobowości prawnej. 

Oznacza to, że obowiązek pono-

szenia opłaty skarbowej potencjal-

nie obciąża każdy podmiot bez 

względu na jego status prawny, 

formę organizacyjną czy też inne 

cechy wyróżniające dany podmiot. 

W przypadku składania doku-

mentów zawierających np. umo-

cowanie, obowiązek zapłaty opłaty 

skarbowej ciąży na mocodawcy, 

pełnomocnika, przedsiębiorcy lub 

prokurencie. Obowiązek zapłaty 

opłaty skarbowej spoczywa soli-

darnie na osobach bądź jednost-

kach organizacyjnych nie mających 

osobowości prawnej, jeżeli w wyni-

ku złożonego wspólnie zgłoszenia 

lub na ich wspólny wniosek doko-

nuje się czynności urzędowej lub 

na ich wspólny wniosek  wydaje 

się zaświadczenia lub zezwolenia, 

a w przypadku złożenia doku-

mentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury-na 

mocodawcy i pełnomocnika lub 

przedsiębiorcy i prokurencie. 

W sytuacji, w której jedną ze stron 

wnioskowanej czynności organu 

administracji publicznej jest osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jed-

nostka organizacyjna nie mająca 

osobowości prawnej zwolniona 

od opłaty skarbowej, obowiązek 

zapłaty opłaty skarbowej ciąży so-

lidarnie na pozostałych stronach 

tej czynność. 

Ustawa przepisu art. 7 wpro-

wadza zwolnienia od obowiązku 

uiszczania należnej opłaty skarbo-

wej, oparta na kryterium podmio-

tu (np. jednostki katolickie, jed-

nostki samorządu terytorialnego, 

organizacje pożytku publicznego-  

ale pod pewnym warunkiem, osoby 

korzystające ze świadczeń- pomo-

cy społecznej z powodu ubóstwa). 

Nie podlega opłacie skarbowej : 

dokonanie czynności urzędowej, 

wydanie zaświadczenia oraz ze-

zwolenia (pozwolenia, koncesji), je-

żeli na podstawie odrębnych prze-

pisów – podlegają innym opłatom 

o charakterze publicznoprawnym 

lub są od tych opłat zwolnione 

(art.3 ustawy). 

Wyłączenia od opłaty 
skarbowej.

Stosownie do regulacji art.2 ust. 

1 ustawy  nie podlegają opłacie 

skarbowej taksatywnie  wymienio-

ne w jego dyspozycji okoliczności 

(wymienia się też.kategorie spraw, 

w których dokonanie czynności 

urzędowej, wydanie zaświadczenia, 

zezwolenia albo złożenie doku-

mentu nie podlega opłacie skarbo-

wej). Jest ich znaczna liczba, a op-

arte zostały na kryterium przed-

miotu. Jeżeli jednak zaświadcze-

nie, którego  wydanie nie podlega 

opłacie skarbowej zostanie użyte 

w innej sprawie niż wymieniona 

w powyższym katalogu, wydania 

tego zaświadczenia podlega opłacie 

skarbowej (art. 2 ust. 2 ustawy). 

Moment powstania obowiązku 

zapłaty opłaty skarbowej. 

Obowiązek zapłaty opłaty skar-

bowej powstaje:

1. od dokonania czynności urzędo-

wej – z chwilą dokonania zgłosze-

nia lub złożenia wniosku o doko-

nanie czynności urzędowej,

2. od wydania  zaświadczenia – 

z chwilą złożenia wniosku o wyda-

nie zaświadczenia,     

3. od wydania zezwolenia (pozwo-

lenia, koncesji) – z chwilą złoże-

nia wniosku o wydanie zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji),   

4. od złożenia dokumentu stwier-

dzającego udzielenie pełnomocni-

ctwa lub prokury  oraz od jego 

odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą 

złożenia dokumentu w organie ad-

ministracji publicznej, sądzie,   

5. od zaświadczenia, którego wyda-

nie nie podlegało opłacie skarbo-

wej – z chwilą użycia zaświadcze-

nia w sprawie inne niż wymieniona 

w katalogu wyłączeń.

Opłatę skarbową wpłaca sie 

z chwilą powstania obowiązku 

jej zapłaty.

Całkowitej zmianie uległy zasa-

dy poboru i zwrotu opłaty skarbo-

wej. Zapłaty opłaty skarbowej do-

konuje sie gotówką w kasie organu 

podatkowego lub bezgotówkowo 

na rachunek tego organu (art.8 

ust. 1 ustawy). Organem podatko-

wym właściwym w sprawach opła-

ty skarbowej jest wójt (burmistrz, 

prezydent miasta), przy czy miej-

scowo właściwy w tych sprawach 

jest:

• od dokonania czynności urzędo-

wej, wydania zaświadczenia oraz 

zezwolenia – organ podatkowy 

właściwy ze względu na siedzibę 

organu, który dokonał czynności 

urzędowej albo wydał zaświadcze-

nie lub zezwolenie,

•   od złożenia dokumentu stwier-

dzającego udzielenie pełnomoc-

nictwa lub prokury oraz jego od-

pisu, wypisu lub kopii – organ 

podległy właściwy ze względu 

na miejsce złożenia dokumentu. 

Tak więc ustawa zrezygnowała 

zupełnie z możliwości posługiwa-

nia się znaczkami opłaty skarbo-

wej dla uiszczenia należnych opłat 

skarbowych. Wyjątkiem jest sy-

tuacja, w której złożono podanie, 

załącznik do podania, dokonano 

zgłoszenia lub wystąpiono z wnio-

skiem o dokonanie czynności urzę-

dowej albo z wnioskiem o wydanie 

zaświadczenia lub zezwolenia albo 

sporządzono dokument stwierdza-

jący ustanowienie pełnomocnictwa 

lub jego odpis, wypis przed dniem 

1 stycznia 2007 r. Wtedy stosuje się 

przepisy dotychczas obowiązujące 

ustawy z dnia 9 września 2000 r. 

o opłacie skarbowej. 

Stosownie do regulacji art. 9 

omawianej ustawy, opłata skarbowa 

podlega zwrotowi od dokonania 

czynności urzędowej – jeżeli mimo 

zapłacenia opłaty nie dokonano 

czynności urzędowej, od wyda-

nia zaświadczenia lub zezwolenia 

– jeżeli mimo zapłacenia opłaty 

nie wydano zaświadczenia lub ze-

zwolenia. Zasadą jest, iż zwrotu 

opłaty skarbowej dokonuje się wy-

łącznie na wniosek zainteresowa-

nego podmiotu.  Żądanie zwrotu 

opłaty skarbowej przedawnia się 

z upływem 5 lat licząc od końca 

roku, w którym dokonano zapłaty 

opłaty. 

W wykonaniu delegacji zawar-

tej w ustawie Minister Finansów 

wydał w dniu 21 grudnia 2006 r. 

rozporządzenie w sprawie doku-

mentowania zapłaty opłaty skar-

bowej oraz trybie jej zwrotu (Dz. 

U.Nr 246, poz. 1804). Stosownie 

do §3 ust 1 tego rozporządzenia, 

składający wniosek lub pełnomoc-

nictwo albo dokonujący zgłoszenia 

zobowiązany jest załączyć dowód 

zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

Dowód ten pozostawia się w ak-

tach sprawy, chyba że z żądaniem 

zwrotu tego dowodu wystąpił pod-

miot, który dokonał zapłaty opłaty 

skarbowej.

Informujemy, że w przypadkach, 

gdy właściwym organem podatko-

wym w sprawach opłaty skarbowej 

jest Burmistrz Bychawy, należną 

opłatę skarbową można uiszczać 

gotówką w kasie Urzędu Miejskie-

go w Bychawie (I piętro, pok. Nr. 

1) lub bezgotówkowo na rachunek 

bankowy

Nr 93 1240 2441 4444 0000 3215 4373.
Pracownicy Punktu Obsługi 

Interesanta w Urzędzie Miejskim 

w Bychawie udzielają szczegóło-

wych informacji o wysokości sta-

wek opłaty skarbowej i udostęp-

niają tekst obowiązującej ustawy 

o opłacie skarbowej. 

Sekretarz Gminy Bychawa
Irena Dudek

Żegnajcie skarbowe znaczki!
Nowe regulacje w opłacie skarbowej

Odszedł 

Kazimierz 

Makarewicz
Wspomnienie

Dnia 7 Stycznia 2007 roku w 

wieku 80 lat w godzinach poran-

nych w Warszawie, opatrzony 

sakramentami świętymi w gro-

nie najbliższej Rodziny odszedł 

do Pana św. p. Kazimierz Ma-

karewicz.

Zacny i zasłużony bycha-

wianin, wspaniały mąż, ojciec i 

dziadek, przyjaciel wielu z nas, 

niezłomny patriota, orędownik 

wiary katolickiej, wspomożyciel 

parafii bychawskiej, nauczyciel, 

pracownik państwowy. 

Od daty pogrzebu 13 stycznia 

2007 spoczywa już na Cmenta-

rzu Wolskim w Warszawie, co 

było wolą jego Rodziny.

Świętej Pamięci Kazimierz 

urodzony 3 marca 1926 roku w 

rodzinie o wielkich tradycjach 

patriotycznych i religijnych, w 

1948 roku zamieszkał ze swą 

małżonką Anną w Bychawie. W 

czasie okupacji był członkiem 

konspiracyjnej organizacji nie-

podległościowej Wolności i Nie-

zawisłość, działając w oddziale 

legendarnego Zapory – Hiero-

nima Dekutowskiego w regionie 

Chodla i okolic. W Bychawie 

wraz z żoną Anną prowadził 

sklep i pracował jako nauczyciel 

– okresowo dyrektor Zasadniczej 

Szkoły Mechanizacji Rolnictwa 

(1962-63), następnie w wydziale 

komunikacji Powiatowej Rady 

Narodowej w Bychawie, a póź-

niej znowu jako nauczyciel w 

Pszczelej Woli, skąd odszedł na 

emeryturę.

W czasie swojego życia zawsze 

był wierny Bogu i Ojczyźnie, 

swoją pracę i życie osobiste nie-

jednokrotnie przyporządkowy-

wał dobru ogólnemu, wspierając 

to działanie zawsze modlitwą. 

A modlił się z żoną Anną nie-

ustannie, w domu, w podróży, w 

świątyni - wszędzie gdzie tylko 

mógł. Zawsze też bardzo chęt-

nie udzielał się dla parafii św. 

Jana Chrzciciela w Bychawie. 

W trudnych czasach prześlado-

wań kapłanów wspomagał ks. 

Dominika Maja, wspierając go 

w trudzie pasterzowania, jak i 

późniejszych proboszczów, księ-

ży kanoników Tadeusza Berezę 

i Kazimierza Gajdę. Państwo 

Makarewiczowie byli bardzo 

aktywnymi członkami chóru 

parafialnego, Akcji Katolickiej 

(odznaczeni srebrną odznaką 

Akcji Katolickiej) i grupy mod-

litewnej Betania. Pan Kazimierz, 

dopóki mu zdrowie pozwalało, 

przewodniczył w piątki wspólnej 

modlitwie w kościele do Mi-

łosierdzia Bożego. W świąty-

ni bychawskiej oboje (bo nie 

sposób pisać o nich oddzielnie) 

pozostawili niejedną cegiełkę 

materialną, wspartą żarliwością 

modlitwy za wiarę, Kościół, Oj-

ca Świętego, Ojczyznę, Ziemię 

Bychawską i Przyjaciół.

Niech im Bóg wynagrodzi. 

Pani Ani niech błogosławi w 

dalszym życiu, a świętej pamięci 

p. Kazimierzowi niech da Niebo, 

na które zasłużył sobie swoim 

życiem, a teraz aby już dotykał 

– jak mówi poeta - szaty Boga. 

I miałem chwilę takiego za-

chwytu

Jak bym już nie był częścią 

bytu

I nic nie czułem co człowiek 

czuć może

Szaty twej dotykam Boże

Cześć Jego Pamięci 

Karol Zalewski

Zima
to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych!

W aspekcie ludzkiej troski o los drugiego człowieka, posiadającego 

własną godność, chcącego być potrzebnym, nie ma znaczenia w tym 

okresie przyczyna bezdomności Często zdarza się, że pomocna dłoń, 

wyciągnięta w kierunku osób  bezdomnych zimą, pozwala na ich powrót 

do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych. Pomoc dla osób 

bezdomnych dotrze tylko wtedy, kiedy wszyscy będziemy w nią zaangażo-

wani. Prosimy, aby żadna osoba bezdomna w okresie tej zimy nie musiała 

pozostawać sama ze swymi problemami. 

Zwracamy się z gorącym apelem·do Wszystkich Mieszkańców naszej 

gminy, o dołożenie wszelkich starań, aby los osób pokrzywdzonych nie 

pozostał niezauważony. 

W sytuacji problemowej prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej w Bychawie tel. (0-81) 56-60-127 lub z Komisariatem Policji w 

Bychawie

OPS w Bychawie 

Panu 

Markowi Jackowskiemu
Sołtysowi wsi Kowersk

z powodu śmierci 

MATKI

wyrazy głębokiego 

współczucia

składają: burmistrz, 

kierownictwo i pracownicy

Urzędu Miejskiego 

w Bychawie
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Wybory sołtysów, Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli w gminie 
Bychawa w 2007 roku

Data zebrania Godzina Miejscowość /miejsce zebrania 

9 II 10.00 Bychawka Druga(remiza OSP)

9 II 14.00 Gałęzów Kolonia Pierwsza  (szkoła)

12 II 16.00 Marysin (u sołtysa)

12 II 18.00 Podzamcze (ŚDS)

13 II 10.00 Wola Gałęzowska (szkoła)

13 II 15.00 Zadębie (sala konferencyjna UM)

14 II 10.00 Stara Wieś Druga (szkoła)

14 II 17.00 Wandzin (u sołtysa)

15 II 10.00 Wincentówek (u sołtysa)

15 II 15.00 Grodzany (sala konferencyjna UM)

15II 14.30 Skawinek (u sołtysa)

15 II 17.00 Zarząd Osiedla nr 1 (sala konferencyjna UM) 

16.II 10.00 Gałęzów Kolonia Druga (szkoła)

16.II. 14.00 Kosarzew Dolny Kol. (świetlica)

19.II 10.00 Osowa (szkoła)

19.II 14.00 Bychawka Trzecia Kolonia (u sołtysa)

20 II 17.00 Zarząd Osiedla nr 2 (sala konferencyjna UM) 

(wyniki wyborów zostaną opublikowane w następnym numerze GZB)

Ile zarabia 
burmistrz…

Niejeden się zastanawia, a to żad-

na tajemnica. W dniu 5 grudnia 

2006 roku, Rada Miejska w By-

chawie przyjęła uchwałę w sprawie 

warunków wynagrodzenia burmi-

strza:

Na wynagrodzenie burmistrza 

składa się: 

-  wynagrodzenie zasadnicze 

w wysokości 4 344,00 zł  

- dodatek funkcyjny w wysokości

 1 420,00 zł  

-  dodatek za wieloletnią pracę 

w wysokości 20 % wynagrodze-

nia zasadniczego, tj. 868,80 zł  

Dla burmistrza również zo-

stał przyznany dodatek specjalny 

w kwocie 20% łącznie wynagro-

dzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego tj. 1 152,80 zł. 

Razem burmistrz zarabia 

 7 785, 60 zł (brutto).

Tyle zarabia:
Prezydent Lublina – 11 385 zł
Burmistrz Kraśnika – 10 418 zł
Burmistrz Lubartowa – 9 629 zł
Wójt gminy Strzyżewice – 8 660 zł

… a ile nasi radni?
Diety radnych i sołtysów określa 

uchwała Rady Miejskiej w Bycha-

wie z dnia 18 marca 2004 roku. 

•  Podstawowa zryczałtowana dieta 

miesięczna radnych wynosi:

w przypadku nie pracowania 

w komisji 100 zł.

w przypadku pracy w jednej ko-

misji 260 zł.

w przypadku pracy w dwóch lub 

więcej komisjach 340 zł.

•  Przewodniczący komisji Rady 

Miejskiej otrzymują zryczałtowa-

ną dietę miesięczną w wysokości 

500 zł.

•  Wiceprzewodniczący Rady Miej-

skiej otrzymują zryczałtowaną 

dietę miesięczną w wysokości 

580 zł.

•  Zryczałtowana dieta miesięczna 

przewodniczącego Rady Miejskiej 

wynosi 1.202,67 zł.

•  Przewodniczący organów wyko-

nawczych jednostek pomocni-

czych gminy tj. sołtysi, otrzymują 

dietę za każdorazowy udział 

w sesji Rady Miejskiej w wysoko-

ści 80 zł.

Diety nie podlegają opodatko-

waniu. 
mg 

Szanowni Państwo!

Wśród członków Rady Miej-

skiej zawiązane zostały dwa kluby 

radnych. Mający większość - Klub 

Radnych Niezależnych (9 osób), 

którego członkowie pełnią wszyst-

kie ważne funkcje w Radzie (prze-

wodniczący, 2 zastępców przewod-

niczącego i 7 przewodniczących 

Komisji stałych Rady) oraz Klub 

Radnych „Wspólna Gmina” (6 

osób) w składzie: Alicja Dzwo-

nowska, Andrzej Markiewicz, Ar-

tur Płaza, Grzegorz Szacoń, Janusz 

Urban i Piotr Wojtaś.

Nasz Klub Radnych „Wspólna 

Gmina” w ciągu ostatnich czterech 

sesji Rady Miejskiej zajmował na-

stępujące stanowiska w istotnych 

dla mieszkańców sprawach:

1.  Jednogłośnie opowiedział się 

przeciwko podniesieniu pensji 

burmistrza z 6985 zł do 7785,60 

zł uznając za bezzasadny wzrost 

pensji o niemal 12%, propo-

nując utrzymanie dotychczaso-

wego poziomu wynagrodzenia. 

Głosami 9:6 podwyżkę jednak 

uchwalono. 

2.  Jednogłośnie opowiedział się 

przeciwko podniesieniu stawek 

podatków lokalnych, w tym 

od gruntów, zabudowań i środ-

ków transportu o 7 % jak propo-

nował burmistrz, uznając, że rok 

suszy w rolnictwie i planowane 

przez rząd od 1 stycznia pod-

wyżki cen energii, to nie jest do-

bry czas na zwiększanie obciążeń 

podatkowych dla mieszkańców 

Gminy. W wyniku przegłosowa-

nia nas przez pozostałych Rad-

nych (przy 2 wstrzymujących się 

– p. Orzeł Janusz i Gąbka Piotr) 

podwyżki podatków zostaną 

jednak wprowadzone.

Stanowisko Klubu: 

14 grudnia 2006 r. rozstrzygnię-

to konkurs Związku Gmin Lu-

belszczyzny na najlepszą gminę. 

W konkursie brały udział wszyst-

kie gminy w województwie lu-

belskim, a wyróżnione otrzymały 

tytuł: „NAJLEPSZA GMINA 

LUBELSZCZYZNY 2006”. 

Nie znaleźliśmy się niestety wśród 

wyróżnionych i raczej było nam 

bliżej do ostatniego miejsca niż 

do pierwszej dziesiątki. Bychawa 

w klasyfikacji ogólnej, wśród istnie-

jących 21 gmin miejsko – wiejskich 

zajęła 17 miejsce. W ilości po-

zyskanych środków zewnętrznych 

na 1 mieszkańca zdobyliśmy 15 

miejsce. Zdaniem Klubu istnieje 

potrzeba lepszego przygotowania 

naszej gminy do sięgania po środki 

Unijne. 

Zaproponowaliśmy by „Klub 

Radnych Niezależnych” sprawują-

cy z burmistrzem faktyczną władzę 

w Gminie przedstawił społeczności 

gminnej swój pomysł „na Gminę” 

w kolejnych 4 latach. Mieszkań-

com należą się informacje o tym, 

na co idą podatki i co ich czeka 

w przyszłości.

Interpelowaliśmy ponadto 

w sprawach: jawności kwot umo-

rzeń podatków, ogrodzenia terenu 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

ze względu na bezpieczeństwo 

uczniów, oraz w sprawie poboru 

podatku przez sołtysów. Opowie-

dzieliśmy się przeciwko lokowaniu 

dużego marketu w okolicach szkół 

i przedszkola gdzie ruch pojazdów 

zagraża zdrowiu i życiu dzieci.

Szanowni Państwo! Od 30 stycz-

nia 2007 r. będziemy pełnić dyżu-

ry radnych. Członkowie naszego 

klubu „Wspólna Gmina” będą 

do Państwa dyspozycji w siedzibie 

Rady Miejskiej w każdy wtorek 

w godz. 14.40 – 15.15. Będziemy 

przyjmować postulaty, i wnioski, 

oraz konsultować sprawy wnoszo-

ne pod obrady Rady Miejskiej. 

Radni: Alicja Dzwonowska, 

Andrzej Markiewicz, Artur Płaza, 

Grzegorz Szacoń, Janusz Urban 

i Piotr Wojtaś

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYCHAWY 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 

261, poz. 2603  z 2004 r. z późn. zm./ informuję, iż na tablicy ogłoszeń 

w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w 

Gałęzowie Kolonia Pierwsza gmina Bychawa przeznaczonej do sprze-

daży w drodze przetargu.

Oświadczenie 
Burmistrza Bychawy

W związku z zarzutami kierowanymi przez wiele osób pod moim 

adresem, a dotyczącymi supermarketu „Biedronka” informuję, że Urząd 

Miejski w Bychawie nie jest organem właściwym do wydawania pozwoleń 

na budowę. Kompetencje w tym zakresie posiada Starostwo Powiatowe w 

Lublinie, które decyzją z dnia 28. 07. 2006 roku, po rozpatrzeniu wnio-

sku o pozwolenie na budowę zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło 

Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Mega” s.c. Janina i Edward Skrzy-

pek, „pozwolenia na budowę pawilonu usługowo-handlowego w dobudo-

wie do istniejącego zakładu cukierniczego położonych w Bychawie przy 

ul. Szkolnej 2.” 

O tym, że budynek zostanie w przyszłości wynajęty sieci sklepów „Bie-

dronka” dowiedziałem się dopiero w dniu 8 września 2006 roku, podczas 

tzw. rozmowy w kuluarach. 

Oświadczam również, że na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bychawie 

zostały wykonane geodezyjne pomiary, z których wynika, że odległość 

między Przedszkolem Samorządowym, Szkołą Podstawową w Bychawie, 

a sklepem „Biedronka” jest większa niż wymagane 50 m i wynosi odpo-

wiednio 107 m i 71 m.

Burmistrz Bychawy
Andrzej Sobaszek

UWAGA ROLNICY !!!
Zgodnie z przepisami Rozporzą-

dzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamen-

tu Europejskiego i Rady z dnia 12 

stycznia 2005 roku ustanawiającego 

wymagania dotyczące higieny pasz, 

prowadzenie działalności w zakresie 

produkcji, przetwarzania, przechowy-

wania, transportu lub dystrybucji środ-

ków żywienia zwierząt, nadal wymaga 

zgłaszania do właściwego terytorialnie 

ze względu na na miejsce prowadze-

nia działalności, Powiatowego Lekarza 

Weterynarii.

Obowiązek rejestracji dotyczy dzia-

łalności na rynku pasz na wszystkich 

etapach począwszy od produkcji pier-

wotnej, aż do wprowadzania paszy do 

obrotu włącznie, w tym również rolni-

ków indywidualnych wytwarzających 

produkty, które mogą być stosowane 

w żywieniu zwierząt, jak i producen-

tów zbóż, okopowych, strączkowych i 

innych roślin odsprzedawanych jako 

materiał paszowy.

Z sesji Rady Miejskiej w Bychawie
Podczas obrad III sesji, która odbyła się w 11. grudnia 2006 r. Rada 

Miejska w Bychawie podjęła 9 uchwał:

-  uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bychawa na 2007 rok,

-  zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku 

rolnego na terenie Gminy Bychawa,

-  uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucho-

mości na terenie gminy Bychawa

-  uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych,

-  uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006,

-  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nie-

ruchomości zabudowanej położonej w Bychawie przy ul. Kościuszki 5 

zostanie 

-  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Bychawie przy ul. Pileckiego 7, zostanie 

zlecona wycena nieruchomości a następnie ogłoszony przetarg na jej 

zbycie.

-  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym 

prawem rzeczowym części nieruchomości zabudowanej, położonej w 

Bychawie przy ul. Zamkowej,

-  uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Bychawy. 

IV sesja odbyła się 28 grudnia 2006 roku. Rada Miejska w Bychawie 

podjęła trzy uchwały:

-  w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, 

leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso.

-  w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z 

upływem roku budżetowego.

- w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006.

opr. Justyna Jendrzejczak

•   T A B L I C A  O G Ł O S Z E Ń   •   T A B L I C A  O G Ł O S  Z E Ń   •  T A B L I C A  O G Ł O S Z E Ń   •  T A B L I C A  O G Ł O S Z E Ń   •  T A B L I C A  O G Ł O S Z E Ń   •  T A B L I C A  O G Ł O S Z E Ń   •

Informacje z prac klubu radnych „Wspólna Gmina”

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BYCHAWY 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku  o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 

261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm./ informuję, iż na tablicy ogłoszeń 

w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 

został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości po-

łożonej w Bychawie przy ul. A. Mickiewicza 11 A  przeznaczonej do 

sprzedaży w drodze przetargu.
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„Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie 

mowy, ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale, wyraźnie i czysto wyma-

wiać. I to będzie pierwsza nauka, która dzieci powinny odebrać od matki, ojca 

i wychowawców”. 

/J. Śniadecki/

Mamo, tato! 

Czy Twoje dziecko mówi poprawnie?

W Poradni Logopedycznej otrzymasz bezpłatną specjalistyczną 
diagnozę i terapię następujących zaburzeń: 

•  Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, 

dyskalkulia 

•  Jąkanie - niepłynność mówienia 

•  Zaburzenia mowy spowodowane 

ubytkiem słuchu 

•  Opóźniony rozwój mowy 

•  Następstwa chorób naczyń mózgo-

wych, w tym afazja 

•  Rozszczepy warg i podniebienia 

•  Nieprawidłowości zębowo-twarzowe 

•  Zaburzenia rozwoju funkcji moto-

rycznych 

•  Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

•  Seplenienie i inne wady wymowy 

PORADNIA LOGOPEDYCZNA czynna codziennie
Bychawa, ul. Reymonta 4b (budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1)

Tel. 0-81 566 00 45, 0-888 499 770 (rejestracja na godziny)

Bezpłatna terapia logopedyczna dla ubezpieczonych 
– umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia 

Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  re-

alizowany jest projekt „Zakup sprzętu diagnostyczno 

- zabiegowego przez SP ZOZ w Bychawie”.

Udział środków w realizacji projektu: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 75% 

Budżet państwa 10% 

Środki własne 15% 

Przedmiotowy projekt ma na celu wyposażenie SP 

ZOZ w Bychawie w nowoczesny sprzęt medyczny do 

diagnostyki i zabiegów tj: 

• Ultrasonograf (aparat USG), 

• 4 kardiomonitory, 

• 2 defibrylatory przenośne, 

• elektrokardiotokograf (aparat KTG). 

Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia 

procesów diagnostyki chorób na obszarze działania 

SP ZOZ w Bychawie – a  jest to teren w większości 

wiejski – oraz większej dostępności podstawowych dla 

zdrowia ludzkiego badań. Równolegle umożliwione 

zostanie monitorowanie stanu zdrowia osób ze zdiag-

nozowanymi chorobami kardiologicznymi - także 

tymi najpoważniejszymi. 

Nowoczesne defibrylatory przenośne to często jedy-

ny sposób na przywracanie akcji serca osób w stanach 

zagrożenia życia. Optymalnie powinny stanowić nie 

tylko wyposażenie karetek reanimacyjnych i wypad-

kowych, ale również stały zasób stacjonarnego zakładu 

opieki zdrowotnej i gabinetów zabiegowych, którego 

kadra na co dzień styka się ze zjawiskiem zagrożenia 

życia. Wreszcie, zakup aparatu KTG stanowi wyj-

ście naprzeciw potrzebom kobiet w ciąży w zakresie 

profesjonalnej diagnostyki akcji serca płodu (także 

bliźniaczego), zapobiegając skutecznie zjawisku kom-

plikacji ciąży. 

Beneficjentem bezpośrednim projektu będzie sam 

Inwestor – to SP ZOZ w Bychawie stanie się wyłącz-

nym właścicielem zakupionych urządzeń. 

Natomiast w kategorii beneficjentów pośrednich za-

kwalifikować należy odbiorców realizowanych świad-

czeń medycznych z zakresu opieki diagnostycznej i 

zabiegowej przez SP ZOZ w Bychawie - populację 

sześciu gmin, które są obsługiwane przez zakład 

opieki zdrowotnej Wnioskodawcy (gmina Bychawa, 

Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Zakrzew, Wyso-

kie). Beneficjenci pośredni uzyskają w ten sposób lep-

szy dostęp do podstawowych świadczeń medycznych 

z dziedziny diagnostyki – w tym również diagnostyki 

stanu płodu. Dla terenów wiejskich i małych miaste-

czek możliwość wykonywania tego rodzaju badań jest 

obecnie bardzo ograniczona. Ponadto projekt wpłynie 

pozytywnie na podniesienie jakości opieki medycznej 

nad osobami cierpiącymi na choroby układu krążenia 

a przede wszystkim na choroby serca. 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie 

lek. med. Piotr Wojtaś

POMÓŻMY Beacie!!!
 

Beata w dzieciństwie uległa tragicz-

nemu wypadkowi, na skutek którego 

dokonano amputacji pourazowej obu 

podudzi. Pomimo niepełnosprawno-

ści potrafiła cieszyć się życiem i za-

częła trenować narciarstwo klasyczne, 

biorąc udział w licznych zawodach. 

Pani Beata należy do kadry krajo-

wej i może pochwalić się sukcesami 

na Mistrzostwach Świata, Europy i 

Paraolimpiadach. Po kontuzji kolana 

odniesionej w 2003 roku w Nagano 

poddała się operacji, która nie zakoń-

czyła się spodziewanymi oczekiwa-

niami. W chwili obecnej nie może już 

sprawnie funkcjonować (brak zgięcia 

w kolanie, uciążliwy ból). Niezbęd-

na jest wymiana protez, bo stare na 

dmiernie obciążają kolana. Wzywamy 

ludzi dobrej woli o pomoc i szansę 

dla Beaty, aby mogła powrócić do 

aktywnego życia. Ratunkiem dla niej 

są protezy podudzi, które kosztują 

70.000 PLN. 

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych 

i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, 

81-535 Gdynia, ul.Płocka 5A, tel./fax (058) 663-81-41

Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat:

Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273  
z dopiskiem ”Protezy podudzi dla Beaty Pomietło”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
informuje

Kolejny już raz uczniowie naszych szkół wzię-

li udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

organizowanym przez Komendanta Głównego Pań-

stwowej Straży Pożarnej. W tym roku temat IX już 

edycji konkursu brzmiał: ”Kiedy dzwonię po straż 

pożarną?” W naszej gminie w konkursie wzięło udział 

35 uczniów. Prace oceniali: Joanna Marek-Stanicka 

– plastyk, bibliotekarz Bychawskiego Centrum Kul-

tury, Marcin Słowikowski – student IV roku kulturo-

znawstwa o specjalności krytyka i promocja sztuk pla-

stycznych oraz Bogdan Tylus – radny Rady Miejskiej 

w Bychawie, strażak Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

w Bychawie. Komisja postanowiła zakwalifikować do 

eliminacji powiatowych następujące prace uczniów w 

dwóch kategoriach wiekowych: 

(6-8 lat)
1. Michał Ignatowski, lat 7, Szkoła Podstawowa w Bychawie, 
2. Zuzanna Kowalczuk, lat 7, Szkoła Podstawowa w Bychawie

3.Olga Mularczyk, lat 7 Szkoła Podstawowa w Bychawie
4. Patrycja Sawicka, lat 8, Szkoła Podstawowa w Bychawie
5. Daniel Sprawka, lat 7, Szkoła Podstawowa w Bychawie

(9-12 lat)
1. Beata Boksa, lat 11, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej
2. Patrycja Fijołek, lat 10, Szkoła Podstawowa w Zaraszowie
3. Bartłomiej Kamiński, lat 12, Szkoła Podstawowa w Zaraszowie
4. Izabela Krzyżanek, lat 11, Szkoła Podstawowa w Zaraszowie
5. Szymon Mazurek, lat 11, Szkoła Podstawowa w Zaraszowie
Rozstrzygnięcie etapu powiatowego już 5 marca.

mg

Jeszcze 
o konkursie 
plastycznym… Praca Daniela Sprawki

Praca Zuzi Kowalczuk 

Patrycja Sawicka

Michał Ignatowski 
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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 16.11.2006 do 

5.02.2007 zarejestrowano następujące:

AKTY ZGONÓW

1.Chyża Tadeusz Bychawa lat 40
2.Ziętek Lucyna Wysokie lat 85
3.Fryga Henryk Żuków I lat 76
4.Milanowska Krystyna Zakrzew lat 65
5.Jędrzejewski Józef Wólka Cycowska lat 87
6.Ładziak Feliksa Tarnawka I lat 79
7.Rycyk Marianna Izdebno lat 94
8.Gajecka Waleria Stara Wieś Trzecia lat 76
9.Jackowska Antonina Kowersk lat 93
10.Augustynowicz Janina Zaraszów lat 78
11.Zaroślińska Genowefa Targowisko lat 81
12.Kornet Czesława Nowiny Żukowskie lat 85
13.Klimek Mieczysław Tuszów lat 85
14.Kuśmierz Irena Bychawa lat 87
15.Stajszczak Zofia Osmolice Drugie lat 78
16.Skwarzyński Jan Piotrków I lat 80
17.Krawczyk Feliks  Osowa lat 80
18.Gąbka Teofil Targowisko lat 55
19.Panek Władysława Giełczew lat 87
20.Pawlak Lucjan Piotrków lat 75
21.Rudzka Karolina Piotrków I lat 85
22.Radzik Czesław Motycz Leśny lat 58
23.Środek Wacława Strzyżewice lat 85
24.Sadło Janina Wola Gałęzowska lat 82
25.Włodarczyk Alfreda Kiełczewice Pierwsze lat 78
26.Łoś Marianna Bychawa lat 85  

Rodzinom zmarłych składam 
wyrazy głębokiego współczucia.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Regina Skoczylas  

• projektowanie indywidualne • adaptacje projektów 
• kolorystyki elewacji

• inwentaryzacje budowlane • kosztorysowanie 
• fachowe doradztwo

Bychawa ul. M. J. Piłsudskiego 33 (budynek GS-u)
Tel. (081) 566 00 54 tel. kom. 0 607 674 627
Czynne od Pn – Pt  9.00 – 17.00 godgrz@interia.pl

Ogłoszenia drobne

KUPIĘ 
działkę budowlaną w Bychawie

tel. 781 739324 dzwonić po 16.00

Zgadnij, kto to?

Grzegorz Szarak i tym razem 

narysował dla Państwa zagadkę. 

Oto portret pewnego bychawskie-

go dyrektora. Którego?

Na odpowiedzi czekamy do 20 

lutego (gzbg@wp.pl). W następ-

nym numerze kolejny rysunek!

Rozstrzygniecie konkursu z po-

przedniego numeru Głosu. 

Oczywiście był to portret rad-

nego Piotra Gąbki. Nagrodę od 

sponsora wylosował pan Mateusz 

Wróblewski. Zwycięzcy gratulu-

jemy!!! Wszystkim, którzy wzię-

li udział w konkursie serdecznie 

dziękujemy.

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 interne-

towa Bychawy www.bychawa.pl, zakładka 
Aktualności;

�  numery archiwalne z lat 2003-2006: www.
bychawa.pl>Menu >Samorząd >Głos Ziemi 
Bychawskiej
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styczeń
12 stycznia – Otwarcie wystawy fotograficz-

nej „Ach Lubelskie! Jakie cudne!” 

22 stycznia – X Jubileuszowy Przegląd Jase-

łek w Bychawskim Centrum Kultury

luty
2 luty – Wernisaż obrazów „nitką malowa-

nych” Wandy Adamiak pt. „Między 

zręcznością a artyzmem” w BCK 

28 luty – Finał V Młodzieżowego Konkur-

su Filatelistycznego „Poznaj Miasto 

i Gminę Bychawa” w Szkole Podsta-

wowej w Bychawie 

marzec
8 marca – Otwarcie wystawy „Portret Kobie-

ty”, lubelskiej grupy hafciarek KAN-

WA  – prezent dla Pań z okazji Dnia 

Kobiet od Bychawskiego Centrum 

Kultury 

18 marca – Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

„Henryczki” zdobywa tytuł Amba-

sadora Lubelszczyzny za najlepszą 

promocję kultury województwa lu-

belskiego

kwiecień
2 kwietnia – Wieczór pamięci Jana Pawła II 

w 1. rocznicę śmierci 

3-10 kwietnia – Wizyta uczniów z Ecole 

Elementaire Beausoleil w La Chapel-

le sur Erdre w Szkole Podstawowej 

w Bychawie

9 kwietnia – Misterium Męki Pańskiej w By-

chawskim Centrum Kultury, wspólne 

dzieło mieszkańców Bychawy 

23 kwietnia – Uroczystość wmurowania ka-

mienia węgielnego pod rozbudowę 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bychawie

28 kwietnia – X Jubileuszowe Dziecięce 

i Młodzieżowe Spotkania z Piosenką 

„Kamerton” 2006 w BCK; przyznano 

po raz pierwszy Wyróżnienie Spe-

cjalne im. Mariana Frączka 

maj
3 maja – Obchody Święta 3-go Maja – 

wspomnienie 215 rocznicy uchwale-

nia pierwszej polskiej konstytucji 

17 maja – XXIV Mały Konkurs Recytatorski 

w BCK

20 maja – III etap Międzynarodowego Wy-

ścigu Kolarskiego Kobiet „Po Ziemi 

Lubelskiej” przebiegał na trasie Lub-

lin - Bychawa - Stara Wieś

27 maja – IV Ogólnopolski Wyścig Kolarski 

Lekarzy w Kolarstwie Szosowym By-

chawa 2006  

czerwiec
3 czerwca - II Wojewódzkie Spotkania Ka-

pel Ludowych

4 czerwca - VII Ogólnopolski Festyn „W 

Krainie Pierogów” Dni Bychawy  

13 czerwca – Odbyły się uroczystości ju-

bileuszowe „Bychawskie Rocznice”, 

podczas których uczczono 80. roczni-

cę śmierci ks. Antoniego Kwiatkow-

skiego oraz 30. rocznicę śmierci ks. 

Dominika Maja. Tego dnia w Zespo-

le Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego 

została otwarta Izba Pamięci Patrona 

Szkoły, zaś w parku miejskim odsło-

nięto popiersie ks. Antoniego Kwiat-

kowskiego. Na budynkach Gminnej 

Spółdzielni oraz Banku Spółdziel-

czego odsłonięto pamiątkowe tablice. 

Miała miejsce uroczysta Sesja Rady 

Miejskiej w Bychawie oraz przygoto-

wano okolicznościowe wystawy. 

18 czerwca – XXIV Wojewódzki Festiwal 

Orkiestr Dętych w Amfiteatrze ZS 

im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bycha-

wie

20 czerwca – V Powiatowy Dzień Bibliote-

karza w Bychawskim Centrum Kul-

tury

24 czerwca – „Muzykowanie przy Świętym 

Janie” – imieniny bychawskiej parafii

lipiec
2 lipca – Uroczystości jubileuszowe LXXX-

lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Starej Wsi

3-14 lipca – „Wakacje z Bogiem”

4-5 lipca – 10 lecie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Bychawie

sierpień
3-4 sierpnia – Wizyta w Bychawie młodzie-

ży z Akademii Obywatelskiej w ra-

mach projektu „Śladami Singera”

15 sierpnia – Obchody Święta Wojska Pol-

skiego 

27 sierpnia – dożynki parafialne w Bychaw-

ce

29 sierpnia – Dożynki gminne w Zaraszo-

wie; rozstrzygnięcie III edycji kon-

kursu „Piękne Miasto i Gmina” 

wrzesień
11 września – 20-lecie Schroniska dla Kobiet 

im. Św. Brata Alberta w Bychawie

24 września – Festyn „Pożegnanie Lata” 

w parku miejskim przy ul. 11- Li-

stopada 

październik
1 października – Premiera sztuki S. Mrożka 

„Na pełnym morzu” (reż. A. Bartnik) 

w wyk. Teatru Młodzieżowego „Od-

mieniec” w Bychawskim Centrum 

Kultury, III Festyn Rodzinny w ZS 

im. ks. A. Kwiatkowskiego 

12 października – Impreza Bibliotek Pub-

liczbej „Przeżyj z nami regionalny 

epizodzik” – podsumowanie konkursu 

regionalnego „Pamięć przeszłości”. 

13 października – Gminne Obchody Dnia 

Edukacji Narodowej w Gimnazjum 

nr 1 w Bychawie

16 października – X Jesienny Konkurs Re-

cytatorski w Bychawskim Centrum 

Kultury

16 października – Dzień Papieski w ŚDS

18 października – Obchody Światowego 

Dnia Zdrowia Psychicznego.

listopad
4-11 listopada – Wizyta niemieckiej mło-

dzieży w Gimnazjum nr 1w Bycha-

wie, w ramach międzynarodowego 

programu Sokrates Comenius

11 listopada – Obchody 88 Rocznicy Odzy-

skania Niepodległości; VI Bieg Nie-

podległościowy o puchar Burmistrza 

Bychawy

25 listopada – Uroczystości 100-lecia Banku 

Spółdzielczego w Bychawie 

grudzień 
3 grudnia – Wielki Koncert Charytatywny 

w ramach akcji „Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę” 

10 grudnia – Otwarcie interaktywnej wy-

stawy modelarskiej „Ptaki przestwo-

rzy… pogromcy fal” w Bychawskim 

Centrum Kultury

15 grudnia – IX Spotkania Regionalne „Ga-

leria Młodych” 

19 grudnia – Rozstrzygnięcie konkursu pla-

stycznego na projekt bożonarodze-

niowej kartki pocztowej zorganizo-

wanego pod patronatem burmistrza 

Bychawy

26 grudnia – Początek koncertów kolęd 

z cyklu „Przystąpmy do Szopy” 

PRZEGLĄDARKA KULTURALNA 2006
Rocznice, imprezy i wydarzenia


