
Już po raz trzeci 
„przystępowaliśmy do 
szopy” . Gdy 3 lata temu 
Dyrektor Bychawskiego 
Centrum Kultury 
p. Mariusz Nawłatyna 
wystąpił z inicjatywą  
wybudowania szopki 
„takiej bychawskiej – 
własnej”, miał wiele obaw 
i wątpliwości dzieląc 
się swoim pomysłem 
z władzami miasta (jak 
opowiedział w GZB nr 
21/2002). Były chęci,  to 
najważniejsze, a obawy 
dotyczyły oczywiście 
kwestii finansowych. Ale 
kiedy te chęci pojawiły się 
również po stronie władz, 
to znaleźli się i sponsorzy, 
i pieniądze, dzięki którym 
stanęła i rzeczywiście 
olśniła wszystkich. Nasza 
Bychawska Szopka.

Skoro mieliśmy już szopkę, rów-

nie szybko w głowie Dyrektora 

BCK-u zrodził się kolejny pomysł 

na zorganizowanie  cyklu kon-

certów kolędniczych pod zachę-

cającym hasłem „Przystąpmy do 

Szopy”. I tak Szopka się roz-

śpiewała, a kochane ludziska do 

niej przystąpiły i cieszyły się, że 

świąteczne spacery nabrały nowe-

go „blasku i brzmienia”. Nawet w 

bardzo mroźne popołudnie było 

po co nos wyścibiać za drzwi. 

Chyba zadowoleni byli wszyscy, 

a i sam Burmistrz Bychawy p. An-

drzej Sobaszek we wspomnianym 

numerze GZB wyraził nadzieję, że 

wspólne kolędowanie przy szopie 

stanie się dobrą bychawską tra-

dycją.

I dobrą, i bychawską, i chyba, 

zaryzykować można już stwier-

dzenie, tradycją już jest, i cieszy 

się z tego nie tylko Pan Burmistrz, 

ale i wszyscy mieszkańcy. Co roku 

zmieniają się tylko grupy kolędni-

ków i formy, czy sposoby wystawia-

nia repertuaru, który, choć pozo-

staje bez zmian, to chyba nikomu 

się jeszcze nie znudził i nie znudzi 

przez długi czas, bo na jego wysłu-

chanie i obejrzenie, na ten wyjąt-

kowy czas, czekamy cały rok.

I w tym, również było po co 

zajrzeć do naszej szopki. Bo choć 

pogoda nie zawsze dopisywała, to 

koncertów nie brakowało, a wy-

konawcy byli różni i różnorodni; 

młodsi i starsi, bardzo kolorowi 

i  raczej szarzy, ładniejsi i mniej 

ładni, jedni śpiewali bardzo głoś-

no, inni trochę ciszej, jedni grali 

na instrumentach, inni im tylko 

wtórowali, wszyscy jak jeden 

mąż wychwalali cud narodzin 

Dzieciątka Jezus. I robili to ku ucie-

sze miejscowej ludności, która gro-

madziła się tłumnie, a na jej czele 

oczywiście najmłodsi mieszkańcy 

naszego miasta, którzy bacznie 

patrzyli, słuchali, chłonęli, zapa-

miętywali i uczyli się przepięknej 

Bożonarodzeniowej tradycji.

Na pochwałę zasługuje jesz-

cze jedna tradycja, która powoli 

rodzi się właśnie przy Bychawskiej 

Szopce i powinna zataczać coraz 

szersze kręgi. Mam tu na myśli 

wspólne łamanie się opłatkiem 

mieszkańców miasta. Na to spot-

kanie przychodzą najważniej-

si przedstawiciele miejscowych 

władz z Burmistrzem na czele, 

którzy tym samym reprezentują 

serdeczną postawę w stosunku do 

swoich mieszkańców, i okazują 

swój szacunek  chęcią połama-

nia się z nimi opłatkiem. To bar-

dzo ważne, ale jeszcze ważniejszy 

jest fakt, że Ci, którzy przybędą, 

mają okazję połamać się opłatkiem 

nawzajem. Wtedy składając sobie 

szczere życzenia, choćby banal-

ne i proste, mówione i słyszane po 

tysiąckroć, zbliżamy się do siebie, 

dostrzegamy nawzajem, pozbywa-

my się uprzedzeń i kompleksów, 

a przecież właśnie o to chodzi, 

taki jest prawdziwy sens przeży-

wania całego okresu Świąteczno-

Noworocznego. Oby za rok na to 

spotkanie przyszło nas więcej, po 

to, aby nasze miasto rozwijając się, 

nie przesiąkało coraz większą znie-

czulicą, i to jest moje Noworoczne 

13 stycznia 2005 r. odbyło się 

robocze spotkanie przedstawicieli 

władz samorządowych (patrz. zdj.), 

poświęcone koordynacji działań, 

których realizacja leży we wspól-

nym interesie mieszkańców nasze-

go regionu. Wzięli w nim m.in. 

udział: Marszałek Województwa 

Lubelskiego Henryk Makarewicz, 

Starosta Powiatu Paweł Pikula, 

Radny Sejmiku Wojewódzkiego 

w Lublinie Henryk Dudziak, 

reprezentanci samorządów z gmin 

Jabłonna, Strzyżewice, Zakrzew, 

Krzczonów, Dyrektor SP ZOZ w 

Bychawie Piotr Wojtaś oraz oczy-

wiście gospodarze naszego tere-

nu: Burmistrz Andrzej Sobaszek, 

jego z-ca Jan Mazurkiewicz, 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Janusz Urban.

Jedną z najważniejszych oma-

wianych spraw była kwestia roz-

budowy i modernizacji naszego 

szpitala – niepodjęcie w najbliż-

szym czasie tego przedsięwzięcia 

oznaczać może po prostu likwida-

cję placówki, a to ze społecznego 

i ekonomicznego punktu widzenia 

jest nie do zaakceptowania. Podjęte 

zostaną prace nad dokończe-

niem projektu budowlanego, aby 

w przyszłości można było złożyć 

odpowiednie wnioski o wsparcie 

finansowe dla tej inwestycji – bez 

środków zewnętrznych (unijnych) 

nawet największe zaangażowanie 

miejscowej społeczności nie daje 

szans na pomyślną realizację tego 

zadania.

Omawiano także problemy 

związane z inwestycjami drogowy-

mi, wśród których centralne miej-

sce zajęła dyskusja o możliwości 

przekazania przez powiat drogi: 

Bychawa – Bychawka – Lublin 

w zarząd samorządowi wojewódz-

twa. Korzyści z takiego posunięcia 

to: wyższy standard jej bieżącego 

utrzymania, jak również większa 

szansa w przyszłości na inwestycję 

modernizacyjną – co wobec coraz 

większego nasilenia ruchu na tej 

arterii wydaje się pilną koniecz-

nością. Nadmienić należy też fakt, 

że w bieżącym roku na terenie 

naszej gminy realizowana będzie 

największa inwestycja drogowa 

powiatu lubelskiego na odcinku: 

Podzamcze – Zdrapy – Bychawka 

o długości blisko 4,5 km (nowa 

nawierzchnia na całej długości).

W trakcie rozmów uczestnicy 

wskazywali na istotne bariery w 

planowaniu i realizacji prowadzo-

nych przez siebie zadań; niedo-

statek środków finansowych, brak 

spójnej polityki państwa w odnie-

sieniu do współpracy z samorzą-

dami, trudności prawne, niejasne 

i często nieżyciowe zasady ubie-

gania się o pomoc zewnętrzną. 

Pozytywnym elementem wydaje 

się fakt, iż pomimo tych wszyst-

kich negatywnych uwarunkowań 

władze samorządowe regionu chcą 

ze sobą współpracować i wspólnie 

pokonywać przeszkody w rozwoju 

naszego regionu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie
Janusz Urban
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Niełatwe problemy

„Do szopy, hej…”

Mamy nadzieję, że zauważyli 
Państwo na ulicach naszego 
miasta duże, kolorowe 
plakaty z napisem KONKURS 
FOTOGRAFICZNY „ACH 
LUBELSKIE, JAKIE CUDNE”? 
Jeśli nie, to bardzo proszę 
rozejrzeć się wokół i nie 
pozostać obojętnym na barwne 
zaproszenie. Można wygrać 
nagrody o wartości ponad 20 
tys. złotych!

Organizatorzy konkursu, czyli 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw 

Społecznych CIS w Lublinie 

oraz Stowarzyszenie Promocji 

Lubelszczyzny LEuropa, pod 

patronatem Burmistrza Bychawy 

– Andrzeja Sobaszka, zapraszają 

wszystkich chętnych do udziału 

w konkursie fotograficznym pod 

tytułem: „ACH LUBELSKIE, 
JAKIE CUDNE”.

Chęć współpracy w tym pro-

jekcie wyraziło wielu burmistrzów 

i prezydentów miast województwa 

lubelskiego. Inicjatywa podjęta 

przez organizatorów ma przyczy-

nić się do utrwalenia w formie 

fotografii najpiękniejszych miejsc 

Lubelszczyzny. Ukazując te zakąt-

ki w zaskakującej aurze, z nowym 

spojrzeniem, organizatorzy kon-

kursu chcą podkreślić unikalną 

wartość naszego regionu. Konkurs 

ma ukazać walory Lubelszczyzny 

i przekonać ludzi z Polski i Eu-

ropy do odwiedzin naszej „małej 

ojczyzny”. Zachęcamy wszystkich 

bychawian do utrwalania na zdję-

ciach najbliższych i najpiękniej-

szych dla nas zakątków 

Co najważniejsze konkurs ma 

charakter otwarty, przeznaczony 

jest dla wszystkich fotografują-

cych, nie tylko profesjonalistów, ale 

i amatorów, dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych. Zmagania z obiek-

tywem zakończą się wielką galą 

w „Grand Hotelu Lublinianka”, 

a następnie wystawa podąży szla-

kiem po Europie, począwszy od 

Brukseli. Również na terenie 

naszego miasta odbędzie się wysta-

wa pokonkursowa.

Prace (format 20cmx30cm) wraz 

z wypełnioną kartą zgłoszenia pro-

simy składać w Urzędzie Miejskim 

w Bychawie – Gminnym Centrum 

Informacji do dnia 25 lutego 2005 

roku. Można je również przesy-

łać na adres: Centrum Inicjatyw 

Społecznych, 20-001 Lublin, 

skr. poczt. 165 do dnia 26 lutego 

2005 roku. Dodatkowe informacje 

o konkursie (jury, nagrody, spon-

sorzy) można znaleźć również na 

stro nie portalu: www.lubelskie.
info.pl oraz na oficjalnej stronie 

Bychawy: www.bychawa.pl, gdzie 

dostępny jest regulamin konkursu 

i karta zgłoszenia.

Monika Głazik

dokończenie na str. 6

Dyrektor BCK p. Mariusz Nawłatyna, pomysłodawca szopki 
wita wszystkich przybyłych na kolejnym z cyklu koncertów kolęd.
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Tą piękną myślą opatrzone było 

tegoroczne Spotkanie Opłatkowe 

dla Pracowników  Samorządowych, 

które odbyło w dniu 11 stycz-

nia. Podobnych w ostatnim czasie 

organizowano wiele, jak zresztą co 

roku w okresie Bożonarodzeniowo-

Noworocznym. Jedne bardziej 

wystawne, inne nieco mniej, na 

jedne zaprasza się wielu gości 

z zewnątrz, do których należą czę-

sto osobistości odgrywające ważne 

role w lokalnym życiu politycz-

nym czy duchowym. Gromadzą 

się na nich pracownicy instytucji: 

szkół, urzędów; członkowie związ-

ków i ugrupowań, czy osoby naju-

boższe. Wszyscy przybywający na 

takie spotkania mają okazję do 

rozmów, podczas których przy-

pominają o wspólnych zadaniach 

i celach, omawiają plany na Nowy 

Rok, ale przede wszystkim skła-

dają sobie gorące życzenia czy to 

Bożonarodzeniowe, czy też, nieco 

później, Noworoczne. Są one 

tym bardziej rzeczowe i szczere, 

im więcej wspólnych spraw łączy 

zgromadzone osoby. 

Do takiej właśnie grupy osób 

należą niewątpliwie członko-

wie Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych Koła 
Miejsko-Gminnego w Bychawie, 
bo też którą inną grupę łączy więcej 

wspólnych przeżyć i wspomnień 

niż wyżej wymienionych? 

O spotkaniu opłatkowym 

kombatantów informuje Prezes 

Związku, p. Zdzisław Gomułka:
„W dniu 9 stycznia odbyło się 

spotkanie opłatkowo-kombatanckie 

Zarządu Koła Miejsko-Gminnego 

ZKRPiBWP. W spotkaniu uczestni-

czyli członkowie i aktyw oraz goście 

w osobach: ks. Marka Jaworskiego, 

Burmistrza Bychawy Andrzeja 

Sobaszka, Z-cy Burmistrza Jana 

Mazurkiewicza, Pań Prezes i Sekre-

tarz Oddziału Rejonowego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Bychawie Janiny Kamińskiej 

i Krystyny Kostrzewy, Dyrektora SP 

ZOZ w Bychawie Piotra Wojtasia 

oraz V-ce Prezesa Oddziału Związku 

Inwalidów Wojennych Bogusława 

Szemło.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło 

się kolędą, po której Prezes Zdzisław 

Gomułka przywitał zgromadzonych 

i przypomniał ubiegłoroczne życze-

nia, których intencją było, aby wszy-

scy Członkowie Koła złożyli je sobie 

ponownie za rok. Nie wszystkim 

jednak zostało to dane. W minionym 

roku na wieczny spoczynek odeszło 8 

członków zwyczajnych i 5 podopiecz-

nych. (Ich pamięć uczczono chwilą 

ciszy). Ks. Marek Jaworski razem 

z uczestnikami odmówił modlitwę 

okolicznościową i złożył życzenia 

noworoczne. 

Gdy nastąpił moment łamania 

się opłatkiem, wszyscy życzyli sobie 

oczywiście zdrowia, ale wyrazili też 

intencję, aby życzenia stały się modli-

twą o dar pokoju dla całego świata.

Po życzeniach, przy skromnym 

poczęstunku, Prezes podał aktualny 

stan liczbowy Koła. Zwrócił uwagę, 

iż ta właśnie organizacja komba-

tancka jest, rzec by można, wie-

lośrodowiskowa, może nawet jako 

jedyna, gdyż w jej szeregach jednoczą 

się kombatanci ze wszystkich fron-

tów walki o Polskę. Koło Miejsko-

Gminne w Bychawie obecnie zrzesza 

żołnierzy z następujących grup wal-

czących:
- żołnierze września 1939 r. – 13 osób
- żołnierze Wojska Polskiego frontu wschod-

niego – 36 osób
- żołnierze sił zbrojnych na Zachodzie – 1 osoba
- żołnierze Armii Krajowej – 14 osób
- żołnierze Batalionów Chłopskich – 32 osoby
- żołnierze Armii Ludowej – 1 osoba
- więźniowie obozów koncentracyjnych – 4 

osoby
- byli więźniowi polityczni – 7 osób

W sumie Koło liczy obecnie 108 

członków zwyczajnych i 108 człon-

ków podopiecznych (wdowy po kom-

batantach). W tym 44 osoby w wieku 

– od 71 do 80 lat, 60 osób – od 81 

do 90 lat, 4 osoby powyżej 91 lat. 

Wdowy po kombatantach są w wieku 

– od 70 do 90 lat.

Podczas spotkania zabrali rów-

nież głos: Burmistrz Bychawy p. A. 

Sobaszek, Z-ca Burmistrza p. J. 

Mazurkiewicz oraz p. J. Kamińska, 

składając życzenia wszystkim 

Kombatantom. Jednym z najcie-

kawszych fragmentów spotkania 

było wspomnienie dawnych cza-

sów w barwnej opowieści byłego 

więźnia Majdanka – p. Tadeusza 

Chrzanowskiego. Spotkanie przebie-

gło w miłej atmosferze. Rozstaliśmy 

się życząc sobie, aby dane nam było 

spotkać się za rok w tym samym 

gronie.”

Kombatantom, ale i wszystkim 

innym uczestnikom spotkań opłat-

kowych życzę, abyśmy się wszy-

scy mogli za rok zebrać w nie 

mniejszym gronie i w nie gorszym 

nastroju,  i… dzielić się chlebem…, 

dzielić się niebem…

I.F.-Mituła

To już IX Przegląd 
Jasełek organizowany 
rokrocznie po Świętach 
Bożego Narodzenia przez 
BCK. Tradycję trzeba 
docenić i kontynuować. 
Ale, jak każda impreza 
realizowana przez 
dłuższy okres czasu, 
wymaga korekty.

Warte jest stanowczego pod-

kreślenia, że przygotowanie jaseł-

kowych scenek, kolęd i wierszy 

o treści bożonarodzeniowej, przez 

uczniów, pod kierunkiem nauczy-

cieli, to świetny i cenny sposób 

na budowanie i tworzenie nowej 

tradycji. Niech się młodzi jej uczą, 

aby potem wprowadzić w swoje 

dorosłe życie. I w życie społe-

czeństwa. A wiemy, z własnego 

doświadczenia, że właśnie teksty 

znane z dzieciństwa mocno zapa-

dają w pamięć.

Podczas 5 godzinnego Przeglądu 

Jasełek w dniu 16 stycznia 2005 r. 

publiczność, dość liczna, obejrza-

ła i wysłuchała 10 grup wyko-

nawców z Gminy Bychawa i nie 

tylko; zaprezentowały się dzieci ze 

szkół podstawowych – Bychawy, 

Bychawki, Starej Wsi Drugiej, 

Woli Gałęzowskiej i Zaraszowa, 

najmłodsi uczestnicy to dziecia-

ki z bychawskiego przedszkola, 

najstarsi – z Gimnazjum Nr 1 w 

Bychawie i Zespołu Szkół im. Ks. 

A. Kwiatkowskiego w Bychawie, 

i oczywiście goście z sąsiednich 

gmin – grupy reprezentujące szko-

ły z Krzczonowa i Kiełczewic 

Górnych.

Na tle szopki, a był to stały ele-

ment scenografii, oglądano scenki 

z Maryją, Józefem, Dzieciątkiem, 

Herodem, słuchano pięknych 

kolęd, dialogów, wierszy. Były popi-

sy indywidualne i chórowe, zespo-

łów wokalnych i solistów. Poziom 

bardzo zróżnicowany, ale o tym nie 

mówmy, bo formuła przeglądu, 

a nie konkursu, dopuszcza znaczny 

liberalizm. A liczą się chęci, ważny 

jest udział.

Nie można jednak nie zauwa-

żyć, zwłaszcza gdy ma się też w 

pamięci i ubiegłoroczny Przegląd, 

że niektóre grupy wykonawców 

powtarzają ten sam program, bez 

żadnych zmian. To raczej nużą-

ce i dla odbiorców, i dla samych 

wykonawców. Nie najlepiej też 

odbierane są programy zbyt sta-

tyczne i długie. Wątpię, czy dłuż-

sza recytacja poezji, choćby i do-

brej, w wykonaniu (i w odbiorze, 

na sali dużo dzieci) dzieci, czasem 

mechanicznie mówiących teksty, 

przykuje uwagę słuchacza. Dlatego 

może warto zrezygnować z tzw. 

montaży – sama ta nazwa zresztą 

brzmi nieciekawie.

W ogóle zasada: krócej i z więk-

szą inwencją, a ciekawiej, wyszłaby 

przeglądowi na dobre.

Mimo tych uwag, zaznaczam: 

subiektywnych, z przekonaniem 

zapewniam, że wybiorę się na X 

Przegląd Jasełek 2006 w BCK-u.

Maria Dębowczyk

„Dzielmy się 
chlebem, dzielmy 
się niebem …”

Dobrze, ale czy nie 
może być lepiej?

Spotkanie opłatkowe dla najuboższych zorganizowane przez OPS w Bychawie 22 grudnia 2004 r.

Kombatancki opłatek – 9 stycznia 2005 r. 

Prezentacja dorobku gminy w roku 2004 podczas 
spotkania opłatkowego dla pracowników samorządowych. 

Uczestnicy spotkania opłatkowego dla pracowników samorządowych w dniu 11 stycznia 2005 r.
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W Szkole Podstawowej 
w Zaraszowie ferie 
zimowe o tydzień 
przyspieszyły Święto 
Babci i Dziadka, ale 
z pewnością wzmacnianiu 
więzi rodzinnych to nie 
zaszkodzi.

Może zacznę jednak od 
początku.

Wszystko zaczęło się od wiel-

kich przygotowań; najpierw było 

dekorowanie sali; kwiaty, kwiatusz-

ki, serduszka, choinki, magiczne 

liczby 21 i 22. Przedszkolaki dzięki 

pomysłom swojej pani E. Korby 

przez dłuższy czas wykazywały 

się różnymi zdolnościami manu-

alnymi. Efekt przerósł jednak naj-

śmielsze oczekiwania. Potem zaś, 

z wielkim zapałem wykonywały 

upominki, każdy dla swojej Babci 

lub Dziadzia, które zresztą bardzo 

się podobały. 

Takie wielkie święto nie może się 

odbyć bez części artystycznej, ale 

z tym poszło najsprawniej (wyraź-

nie i z uczuciem). Słowa piosenek 

o Dziadku i Babci śpiewane na 

melodię znanych przebojów same 

wpadały w ucho, a wiersze budzi-

ły wzruszenie (w jednej chwili, 

w kochających oczach niejednej 

Babci można było dojrzeć łzę, w 

innej zaś, dowcipnie dobrane słowa 

wywoływały śmiech zarówno 

u wnucząt jak też ich Dziadków).

Po części artystycznej nadeszła 

pora na integrację dwóch poko-

leń podczas zabawy. Dużo emocji 

budził konkurs rzutów. Babcia lub 

Dziadzio wraz z wnuczkiem sta-

nowili jedną drużynę. Na szczęś-

cie przegranych nie było i należy 

dodać, że czasem honor drużyny 

ratował wnuk, a czasem… Babcia. 

Ale wszystkie drużyny zdobyły 

taką samą liczbę punktów i słodkie 

nagrody. Nadszedł czas na konku-

rencję najtrudniejszą – skoki na 

piłce. Jak można było przewidzieć 

wygrali ją wnuczkowie.

 -„Cóż, skoki na piłce nie są 

nasza specjalnością” – śmiały się 

Babcie, mimo to dzielnie stanęły 

do rywalizacji. Zakrada się pytanie, 

czy, gdyby przed spotkaniem wie-

działy co je będzie czekać, to fre-

kwencja byłaby równie liczna…?

Były też rozgrywki umysłowe, 

i tu, udało się wyłonić zwycięską 

parę.Wygrała Paulinka Dubielis ze 

swoją Babcią Zosią (patrz zdj.)

Po tylu emocjach nadeszła pora 

poczęstunku, na który wszyscy 

zostali zaproszeni zabawną rymo-

wanką. Wszyscy byli zachwyceni 

pięknie nakrytym stołem, a szcze-

gólną uwagę Gości zwróciły bardzo 

pomysłowe serwetniki, wykonane 

oczywiście przez dzieci specjalnie 

na tą okazję!

Obserwowała i opisała Bożena Koziej

„Żyj Babuniu moja miła,

sto lat, albo dłużej.

Bądź wesoła i szczęśliwa , 

zdrowie niech Ci służy”

 

Wszystkich, którzy lubią malować, ryso-

wać, szkicować, wyklejać, lepić… ucieszy 

zapewne wiadomość, że w naszej gminie jest 

sporo takich zdolnych młodych ludzi, któ-

rych łączy artystyczna pasja. By przyjemne 

łączyć z pożytecznym i nie tylko spędzać 

mile wolny czas, ale też zdobywać uzna-

nie i cenne nagrody, zachęcamy wszystkich 

małych i dużych plastyków do brania udziału 

w konkursach proponowanych przez szko-

ły, centra kultury, biblioteki… W dniu 19 

stycznia 2005 roku w Gminnym Centrum 

Informacji w Bychawie, odbyły się elimi-

nacje gminne VII Edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego, organizowanego ph. 

„Woda – Bezpieczeństwo – Ja”. Spośród 

wielu zgłoszonych prac komisja wybrała te 

najładniejsze i najbardziej oryginalne, które 

zakwalifikowała do następnego konkurso-

wego etapu tj. eliminacji powiatowych. Prace 

były oceniane w trzech grupach wiekowych. 

W kategorii 6-8 lat wyróżniono:
1.  Jakuba Rosołowskiego, lat 6, Szkoła 

Podstawowa w Bychawce, za pracę nr 1,

2.  Szymona Mazurka, lat 8,5 szkoła 
Podstawowa w Zaraszowie,

3.  Karolinę Ładoszek, lat 7, Szkoła 
Podstawowa w Bychawce,

4.  Jakuba Rosołowskiego, lat 6, Szkoła 
Podstawowa w Bychawce, za pracę nr 2,

5.  Ewelinę Tudrujek, lat 8, Szkoła 
Podstawowa w Bychawie,

w kategorii 8-12 lat
1.  Joannę Walczak, lat 12, Szkoła 

Podstawowa w Zaraszowie,

2.  Wojciecha Parchetę, lat 11, Szkoła 
Podstawowa w Starej Wsi II,

3.  Emilkę Pelak, lat 11, Szkoła Podstawowa 
w Starej Wsi II,

4.  Łukasza Doleckiego, lat 12, Szkoła 
Podstawowa w Starej Wsi II,

5.  Beatę Żyśko, lat 12, Szkoła Podstawowa 
w Starej Wsi II,

oraz w kategorii 13-16 lat
1.  Annę Atras, lat 15, Gimnazjum przy Z. S. 

im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,

2.  Ewelinę Fijołek, lat 15, Gimnazjum 

przy Z. S. im. ks. A. Kwiatkowskiego w 
Bychawie,

3.  Sylwię Rekiel, lat 15, Gimnazjum przy Z. S. 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,

4.  Joannę Gajur, lat 15, Gimnazjum przy Z. S. 
im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie,

5.  Magdalenę Kasperek. lat 15, Gimnazjum 
przy Z. S. im. ks. A. Kwiatkowskiego w 
Bychawie.

Młodym artystom gratulujemy 
i życzymy sukcesów w 

eliminacjach powiatowych! 

m.g.

Święto Babci i Dziadka

Pani  Ela pokazuje jak  zwyciężczynie, Paulinka z Babcią, ułożyły i nakleiły obrazek.

„WODA – BEZPIECZEŃSTWO – JA”                               Konkurs Plastyczny

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie 
dziękuje Komitetowi Rodzicielskiemu w składzie:

za przygotowanie i zorganizowanie zabawy sylwestrowej.
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na zakup komputerów 

oraz wykładziny do sali gimnastycznej.

Duże zaangażowanie i ogromny wkład pracy Zarządu Komitetu 

Rodzicielskiego na rzecz rozwoju życia kulturalnego uczniów i bazy 

materialnej szkoły zasługuje na najwyższe uznanie.

Dyrektor Szkoły Małgorzata Tudrujek

W dniu 13 stycznia w Przed-

szkolu Samorządowym nr 1 

w By chawie odbyła się Zabawa 

Choin kowa. Zanim jednak małe 

królewny, wróżki, biedroneczki, 

motylki, piraci, kowboje, rycerze, 

Zorra, batmani, spidermani i wiele 

innych postaci, w które przemienili 

się tego dnia nasi milusińscy, puści-

ło się w wir karnawałowej zabawy, 

czekała ich miła niespodzianka. 

Kiedy dzieci weszły do sali, w któ-

rej miał się odbyć bal (dla wielu 

maluchów, pierwszy w życiu), cze-

kali już na nie starsi koledzy, ze 

Szkoły Podstawowej w Bychawie 

z przepięknym jasełkowym przed-

stawieniem. Uczniowie przebrani 

za barwne postacie, dobrze nam 

znane nie tylko z Bożonarodze-

niowych szopek (patrz zdjęcie), 

zachwycili malców, co dało się 

zauważyć, a nawet usłyszeć, bo jak 

się okazało, słowa i melodie kolęd 

nie są obce nawet najmłodszym 

maluchom. „…Chwała na wyso-

kości…!” śpiewali głośno razem ze 

starszymi kolegami.

Program przedstawienia był 

wykonany wspólnie przez dwie 

grupy uczniów; aktorską, przygo-

towaną przez nauczycielkę kate-

chezy, p. Lidię Sosnówkę i chó-

ralną, która przeplatała kwestie 

mówione pięknie opracowanymi 

kolędami, przygotowaną przez 

nauczyciela muzyki, p. Krzysztofa 

Mendykowskiego. 

Jestem pewna, że występ bardzo 

młodych ludzi przed jeszcze młod-

szą publicznością, niesie z sobą 

wiele dobra. I można by tu mówić 

wiele o skutkach wychowawczych, 

dawaniu dobrego przykładu przez 

starszych kolegów, których tak czę-

sto naśladują młodsi, pielęgnowa-

niu tradycji itd. Dość, że pomysł 

podobał mi się bardzo, a tym, któ-

rzy przyczynili się do jego reali-

zacji (a zwłaszcza utalentowanym 

uczniom SP w Bychawie) gratu-

luję i dziękuję w imieniu własnym, 

i mojego małego kowboja, który 

siedział wśród widzów i chłonął 

z otwartą buzią, jak i wszystkich 

rodziców i milusińskich.

mama 3,5-letniego kowboja

Dzieci dzieciom!

 1. Jadwiga Szwałek – przewodnicząca
 2. Waldemar Malec – z-ca przewodniczącej
 3. Grażyna Ozimek
 4. Ewa Malec
 5. Jerzy Szwałek
 6. Małgorzata Fijołek
 7. Grzegorz Fijołek

 8. Agnieszka Dąbrowska
 9. Andrzej Dąbrowski
 10. Jan Gajur
 11. Barbara Gajur
 12. Józef Wójcik
 13. Barbara Wójcik
 14. Piotr Gęba
 15. Renata Kowalczyk
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Od nowego roku w Laboratorium 

SP ZOZ w Bychawie urucho-

miono nowo zakupiony analizator 

biochemiczny „PENTRA 400” 

japońskiej firmy HORIBA – ABX 

(patrz zdjęcie). Jest to na wskroś 

nowoczesny, wieloparametrowy, 

skomputeryzowany aparat służący 

do wykonywania analiz bioche-

micznych (ok. 50 parametrów). 

Zakup aparatu był możliwy 

dzięki wkładowi finansowemu 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Szpitala w Bychawie. Na sumę 

45 000 zł ofiarowanych przez 

Stowarzyszenie składały się pie-

niądze przekazane przez francu-

ski Komitet Solidarité Pologne 

la Chapelle sur Erdre (Komitet 

Zbliźniaczenia oraz Stosunków 

Międzynarodowych) w kwocie 

4000 € oraz pieniądze zebrane 

dzięki organizowaniu koncertów 

charytatywnych. 

Wartość aparatu wynosi 171 000 

zł. Po dokonaniu wpłaty w wyso-

kości 45 000 zł, pozostałą należ-

ność rozłożono na 12 nieoprocen-

towanych rat.

Dzięki nowej aparaturze, która 

zastąpiła przestarzały, kilkunasto-

letni sprzęt podniesie się standard, 

jakość i wiarygodność wykony-

wanych badań. Będzie on służył 

wszystkim pacjentom z Bychawy 

i sąsiednich gmin, nad którymi 

sprawuje opiekę SP ZOZ.

W imieniu swoim i pracowni-

ków laboratorium dziękuję wszyst-

kim osobom zaangażowanym w 

zakup aparatu.

Dyrektor SP ZOZ w Bychawie
Piotr Wojtaś

Święto na oddziale. 
11 stycznia wizyta ekipy 
Telewizji Polskiej S.A. 
w Lublinie. Cały 
samochód darów od 
sponsora firmy Com-Eco 
z Lublina.

Tak zaczyna się drugi rok 

Akcji Po magamy  Oddziałom  

Dziecięcym zor ganizowanym przez 

dyrektora  TP S.A. w Lublinie 

Tadeusza Doroszuka. Ekipą kie-

ruje i znajduje sponsorów znany 

ze swojej miłości do dzieci redak-

tor Grzegorz Kuna. Sprawozdania 

z odwiedzin mogli oglądać telewi-

dzowie w lokalnym programie.

Cieszy nas kontynuowanie Akcji 

w tym roku. To siódme odwiedzi-

ny. Teraz inaczej wygląda oddział. 

Kolorowa pościel, ubranka, zabaw-

ki, książeczki i nie cierpimy na 

brak środków czystości. W szpitalu 

jak w domu. Dzieci mogą prze-

bywać z rodzicami, a gdy ich nie 

ma, stale jest czynny alarmowy 

„Telefon do mamy” zafundowany 

przez Telekomunikację Polską. 

Obecny nasz sponsor firma 

Com-Eco nie poskąpiła grosza. 

Dostaliśmy dary na sumę blisko 

2000 zł.  Wszystko cieszy, dary jak 

na zamówienie. Komplet srebrzy-

stych garnków, sztućce, 10 kom-

pletów pidżam nocnych, telefon 

bezprzewodowy. Na długo starczy 

środków czystości: min. szampo-

nów, past do zębów, pampersów, 

papieru toaletowego i ręczników 

jednorazowego użytku, worków na 

śmieci. Razem 18 pozycji.

Ta stała pomoc jest ratunkiem 

dla oddziału. Poprawia się  lecze-

nia i pielęgnacja chorych dzieci. 

Szpital na krótko staje się drugim 

domem, a i choroba szybciej się 

leczy.

W ubiegłym roku leczyliśmy 

480 dzieci na 5 łóżkach. Kiedyś 

przed laty leczyliśmy około 300 

dzieci rocznie. Bieda często daje się 

we znaki na naszym terenie, a leki 

coraz droższe. W 2004 roku wyko-

naliśmy blisko 170 %  kontraktu 

z NFZ.

Na różnych szczeblach dokonu-

je się reform i szuka oszczędno-

ści. Najbardziej denerwują próby 

zamknięcia naszego oddziału. 

A gdzie prawa dzieci do właści-

wej opieki i leczenia? Droga do 

dobrobytu czołowych państw Unii 

daleka, biedy nie ubywa. Pomyślmy 

o naszych dzieciach.

Razem z otrzymanymi darami 

dostaliśmy poparcie dla naszej 

pracy i nadzieję na pomoc w tych 

trudnych latach.

W imieniu wszystkich dzieci 

i personelu chciałbym podzięko-

wać sponsorowi i organizatorom 

Akcji. Przesyłamy gorące życzenia 

płynące z serduszek naszych dzie-

cięcych pacjentów.

Jerzy Podstawka 

Po podsumowaniu realizacji 

programu przesiewowych badań 

słuchu noworodków, pielęgniar-

ki naszego oddziału noworodko-

wego Elżbieta Korba, Ewa Dyś 

i Maria Kunikowska zostały 

uznane za jedne z najlepszych w 

Polsce. Razem z dwoma innymi 

zespołami dostaliśmy zaprosze-

nie na koncert Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej pomocy do Warszawy 

09. 01. 2005 r.

Program powstał dzięki darom 

WOŚP. Przeszliśmy szkolenie 

i otrzymaliśmy aparaturę do bada-

nia. Zaczęliśmy od 1. 10. 2002 ro-

ku.

Badania przeprowadza się 

w drugiej dobie życia, a w przy-

padku porodów patologicznych 

dwa dni przed wypisem. Są to 

badania przesiewowe. Noworodki 

z podejrzeniem niedosłuchu są 

kierowane do ośrodków specjali-

stycznych.

Niedosłuch występuje 15 razy 

częściej niż fenyloketonuria i do-

tyczy 1-2 noworodków na 1000 

urodzeń. Trzeba go rozpoznać 

najpóźniej w pierwszych trzech 

miesiącach życia, dokonać badań 

specjalistycznych, aby od szóstego 

miesiąca założyć aparat słuchowy. 

Prawidłowy słuch odgrywa główną 

rolę w rozwoju mowy. 

Płód słyszy już w 24-tej dobie 

życia. Pierwszy okres rozwo-

ju mowy to pierwsze półrocze 

życia i wtedy trzeba rozpoznawać.  

Okazało się, że badania behawio-

ralne (reakcja na hałas i inne bodź-

ce słuchowe) są niewystarczające. 

Potrzeba nowoczesnej aparatury. 

Drugi okres rozwoju mowy w dru-

gim półroczu życia daje możliwość 

skutecznej  pomocy poprzez zało-

żenie aparatu słuchowego. Później 

będzie za późno. Dziecko zostanie 

głuchonieme. 

Badanie przeprowadzamy sondą 

Ero-Scan. Sonda wykorzystuje 

emisje otoakustyczne, które wykryć 

można w przewodzie słuchowym w 

następstwie stymulacji układu słu-

chu impulsem akustycznym o cha-

rakterze trzasku. Uzyskany rezul-

tat wskazuje, czy pod wpływem 

emisji otoaksutycznych komórki 

słuchowe  ucha wewnętrznego 

i ślimaka funkcjonują normal-

nie. Noworodki, u których emisje 

otoakustyczne nie są generowane 

przez komórki słuchowe, podlega-

ją dalszym badaniom. Badania są 

analizowane i rejestrowane kom-

puterowo, a wyniki dołączone do 

książeczki zdrowia dziecka.

W świąteczne popołudnie 

dotarliśmy do budynku TVP na 

Woronicza. Spotkaliśmy dużo 

zespołów muzycznych i artystycz-

nych z różnych miejscowości. 

Wszyscy rozbawieni i rozśpiewani. 

Istna kolekcja mody młodzieżowej. 

Otrzymaliśmy swoją garderobę. 

Przebraliśmy się w ubrania służbo-

we, weszliśmy do głównego studia. 

Wrażenie niesamowite. Tłum mło-

dzieży, na scenie występuje zespół 

z głośną muzyką rockową. Obrazy 

na bilbordzie z różnych miejsco-

wości. Kilka kamer. Słychać głośny 

zachrypnięty głos Jurka Owsiaka. 

Dotarliśmy na swoje miejsce pre-

zentacji. O godzinie 12:15 pod-

szedł do nas Jurek Owsiak. Werdykt 

o wręczeniu  nagrody i zajęciu 

czołowego miejsca w kraju ogło-

siła odpowiedzialna za program 

dr Radziszewska-Konopka. Jurek 

Owsiak wręczył nagrodę – pulso-

ksymetr – Eli Korbie. Udało jej się 

złapać mikrofon i przesłać pozdro-

wienia, a  mnie pomachać ręką do 

kamery. Wszystko widać było na 

ekranie telewizorów. Na zakończe-

nie dostaliśmy bukiety tulipanów, 

a  ja duży bukiet od znanej polskiej 

aktorki. Ela Korba pobiegła zdo-

być autograf  Jurka Owsiaka, żal 

było wychodzić z malowniczego 

i głośnego studia. Następni czekali  

w kolejce. 

To pierwsze nasze „występy” na 

głównej scenie WOŚP. Trzynastka 

okazała się szczęśliwa. 

Dotychczasowa współpraca 

z WOŚP zaowocowała otrzyma-

niem nowoczesnego kardiomoni-

tora Philips, aparatu EKG, glu-

kometru, dwóch wag elektronicz-

nych,  stolika do reanimacji nowo-

rodków, zestawu do badania słuchu 

z komputerem. Tym sposobem 

oddziały noworodkowy i dziecięcy 

mają bardzo dobre wyposażenie w 

nowoczesną  aparaturę.

Myślałem i marzyłem o otrzy-

maniu pulsoksymetru. To drugi na 

noworodkach. Wprowadzamy pro-

gram wczesnego rozpoznawania 

wrodzonych wad serca. Następny 

etap podniesienia poziomu opieki 

nad noworodkiem. 

Wracaliśmy  do Bychawy radoś-

ni i rozgadani. Przypominaliśmy 

sobie początek powstania oddziału. 

Pierwszy poród odbył się 4. grud-

nia 1977 roku. Stały rozwój nowo-

czesnych świadczeń. Zostaliśmy 

docenieni w Warszawie, jesteśmy 

potrzebni w Bychawie i na naszym 

terenie. Lepiej jest nam teraz zno-

sić ciągłe ataki zmierzające do 

zamknięcia oddziału.

Jerzy Podstawka 

Gwiazdkowa pomoc 
dla oddziału dziecięcego

NOWY SPRZĘT - NOWE NADZIEJE…

Sukces naszych pielęgniarek

System ubezpieczenia społecz-

nego rolników powstał w 1978 r. 

Wcześniej świadczenia dla rolników 

miały charakter rekompensaty i by-

ły przyznawane tylko w wypadku 

przekazania gospodarstwa rolnego 

na rzecz państwa. Obecny system 

ubezpieczenia społecznego rolników 

powstał w 1990 r., kiedy to w oparciu 

o nową ustawę utworzono oddziel-

ną od ZUS instytucję - KRUS 

(Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego). Rozwiązanie to opar-

to na doświadczeniach niemieckich 

i francuskich.

Propozycje reformy obecne-

go systemu pojawiły się za rządów 

AWS-UW, kiedy to zaczęto głośno 

mówić, że jedną z form ratowania 

finansów państwa jest podniesie-

nie składki na KRUS dla rolników 

i ściągnięcie w ten sposób do budże-

tu państwa 1,5 do 2,0 miliardów 

złotych. Rząd AWS-UW nie zdą-

żył tego pomysłu wcielić w życie. 

Nowe pomysły reformy KRUS 

wróciły po wyborach parlamentar-

nych w 2001 r. Na szczęście udział 

Polskiego Stronnictwa Ludowego w 

rządzie od listopada 2001 r. do lute-

go 2003 r. skutecznie blokował tego 

typu pomysły. Takie stanowisko PSL 

było powodem częstych konfliktów 

z SLD-UP i jedną z głównych przy-

czyn zerwania koalicji rządowej w 

lutym 2003 r.

KRUS wyjęty spod nadzoru ministra 
rolnictwa

Dyskusja na nowo rozgorzała na 

wiosnę 2003 r. tuż po wyjściu PSL 

z rządu. Pierwszym krokiem nowego 

rządu w kierunku zmian w KRUS, 

było przesłanie do Sejmu projektu 

zmian do ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników. W dniu 17 

lipca 2003 r. rządowe propozycje 

zostały przez Sejm uchwalone. I w 

ten sposób nadzór nad KRUS został 

odebrany ministrowi rolnictwa 

i przekazany ministrowi właściwe-

mu do zabezpieczenia społecznego. 

Argumenty niektórych zwolenni-

ków, że zmiana ta miała na celu 

dostosowanie prawa do standardów 

UE są nieprawdziwe. Na przykład 

w Niemczech nadzór nad systemem 

ubezpieczeń społecznych rolników 

jest sprawowany przez ministra rol-

nictwa i nikomu nie przychodzi do 

głowy by to zmieniać.

Rolnicy zmuszenie do likwidacji firm
Kolejna zmiana ustawy u ubezpie-

czeniu społecznym rolników została 

uchwalona 2 kwietnia 2004 r. głosa-

mi koalicji rządowej SLD-UP oraz 

Platformy Obywatelskiej. Zmiana ta 

opracowana w trybie przyspieszo-

nym nie uszczelniła systemu dla firm 

nie związanych z rolnictwem, jak 

zakładał rząd, a wręcz przeciwnie - 

wyrzuciła z KRUS aktywnych rolni-

ków, którzy podejmowali się dodat-

Rząd skierował do Sejmu projekt nowej ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników

Reforma KRUS 
- wylewanie dziecka z kąpielą

Zespół prowadzący badanie słuchu. Na zdj. od lewej: Jerzy Podstawka – Ordynator Oddziału Dziecięcego w 
Bychawie, dalej pielęgniarki oddziału noworodkowego: Elżbieta Korba, Maria Kunikowska i Elżbieta Dyś.
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Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Informuje
zgodnie z ustawą o wymaganiach weterynaryjnych 

dla produktów pochodzenia zwierzęcego 
z dn. 29 stycznia 2004 roku Dz.u. 33 Poz. 288 Art. 29

Obowiązuje całkowity zakaz 
uboju gospodarczego bydła
Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 

2004 r. o systemie identyfikacji i re-

jestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 

872) określającą obowiązkowe terminy 

na dokonanie zgłoszenia do rejestru 

poszczególnych zdarzeń dotyczących 

zwierząt przez ich posiadaczy, infor-

muję iż:

posiadacz bydła jest zobowiązany:
•  oznakować bydło i zgłosić urodzenie przed dniem 

opuszczenia przez zwierzę gospodarskie siedziby 
stada, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
dnia urodzenia (art. 19 ust. 1 ww. ustawy),

•  zgłosić w terminie 7 dni każde zdarze nie 
po wodujące zmiany liczebności sta da: prze-
mieszczenie zwie rzęcia gos  podarskiego, padnięcie 
zwierzęcia, inne (art. 12, ust. 1 ww. ustawy).

posiadacz owiec i kóz zobowiązany 
jest:
•  niezwłocznie oznakować zwierzę gospodarskie, 

nie później jednak niż przed dniem opuszczenia 
przez zwierzę gospodarskie siedziby stada (art. 
20 ust. 1 ww. ustawy),

•  zgłosić w terminie 30 dni każde zdarzenie powo-
dujące zmiany liczebności stada.

posiadacz świń jest zobowiązany:
•  niezwłocznie oznakować zwierzę gospodarskie 

i zgłosić urodzenie, nie później niż przed dniem 
opuszczenia przez zwierzę gospodarskie siedziby 
stada, z tym że w przypadku świń zgłoszenie 
powinno określać liczbę tych zwierząt (art. 20 
ust. 1 ww. ustawy),

•  zgłosić w terminie 30 dni zwiększenie lub zmniej-
szenie liczebności stada, z podaniem liczby zwie-
rząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miej-
sca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia 
(art. 12 ust. 3 ww. ustawy).

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa
informuje o nowych zasadach 

zamawiania kolczyków dla bydła.
I.  Rolnik składa „Wniosek o przydzielenie puli 

numerów dla bydła” w Biurze Powiatowym 
Agencji 

II.  Wnosi opłatę za paszporty /1,33 zł za 1 pasz-
port/

III.  Wnioskodawca otrzymuje „Odpowiedź na 
wniosek o wydanie kolczyków” zawierającą 
przydzieloną pulę numerów,

IV.  Rolnik może zamówić kolczyki w Biurze 
Agencji, lub wysyła zamówienie pocztą wraz 
z kopią „Odpowiedzi na wniosek o wydanie 
kolczyków” do wybranego przez siebie 
wykonawcy.

V.  Kolczyki rolnik otrzymuje pocztą płacąc za 
nie przy odbiorze (cennik dostawcy dostępny 
poniżej).

VI.  Rolnik zgłasza bydło do rejestru na druku 
„Zgłoszenie bydła do rejestru”, najpóźniej do 
7 dnia po urodzeniu. Agencja wydaje paszport 
w ciągu 14 dni od prawidłowego zgłoszenia.

VII.  Przyznana pula numerów do oznakowania 
zwierząt oraz zakupione kolczyki nie mogą być 
odstępowane innym posiadaczom zwierząt, 
ponieważ są one przypisane do danej siedziby 
stada

VIII.  Duplikaty kolczyków zamawia jedynie za 
pośrednictwem Biura Agencji, otrzymuje 
pocztą płacąc za nie przy odbiorze (cennik 
dostawcy obok).

UWA GA ROL NI CY!!! POLnet 
Pozycja nr 1 na liście dostawców

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o. o. 
61-249 Poznań, ul. Obodrzycka 61 tel./fax: +48 (61) 879-09-01; fax: 872-03-80 

e-mail: kolczyki@polnet.poznan.pl

Oferta cenowa na kolczyk dla zwierząt gospodarskich na zamówienia otrzymane po 01.01.2005

Cena zawiera podatek VAT (22 %) koszty transportu i pobrania należności. Płatność za kolczyki odbywa się 
przy otrzymaniu towaru prosimy o niewykonywanie przedpłat na konto.

KOLCZYKI DLA BYDŁA
Wielkość zamówienia

Bydło kolczykowane jest dwoma sztukami 
Cena brutto za 1 sztukę

od 1 do 2 9,80
od 3 do 4 5,70
od 5 do 20 4,90
od 21 do 40 4,48
powyżej 40 2,95
KOLCZYKI - DUPLIKATY DLA BYDŁA

Wielkość zamówienia
Bydło kolczykowane jest dwoma sztukami 

Cena brutto za 1 sztukę

od 1 do 2 10,50
od 3 do 4 6,25
od 5 do 20 5,50
od 21 do 40 4,90
powyżej 40 3,50

KOLCZYKI DLA TRZODY CHLEWNEJ
Wielkość zamówienia Cena brutto za 1 sztukę

od 1 do 9 13,00
od 10 do 60 3,20
od 61 do 100 1,20
od 101 do 1000 1,05
powyżej 1000 1,00
KOLCZYKI DLA OWIEC i KÓZ
Wielkość zamówienia Cena brutto za 1 sztukę

od 1 do 9 9,00
od 10 do 60 5,50
od 61 do 100 4,95
od 101 do 1000 4,15
powyżej 1000 2,65

ALLFLEX
Lista dostawców ARiMR - Pozycja nr 2

ALLFLEX POLSKA Sp.z o.o. Ul. Poznańska 89 62-020 Swarzędz Jasin
Tel: (061) 818 15 87 Fax: (061)818 15 87

e-mail: allflexpolska@op.pl
Gatunek Typ Kolczyka Wielkość zamówienia (sztuki) Cena (zł/sztuka) brutto

BYDŁO

senior junior 1 13,44
senior junior 2 - 4 8,55
senior junior 5 - 20 5,65
senior junior 21 - 40 4,90
senior junior > 40 3,05

OWCE 
KOZY

C16 AXAFLEKS 1 12,30
C16 AXAFLEKS 2 – 4 7,50
C16 AXAFLEKS 5 – 20 5,10
C16 AXAFLEKS 21 – 40 4,60
C16 AXAFLEKS > 40 2,95

TRZODA

kolczyk z metalową końcówką 1 – 9 15,01
kolczyk z metalową końcówką 10 – 60 3,50
kolczyk z metalową końcówką 61 – 100 1,31
kolczyk z metalową końcówką 101 – 1000 1,15
kolczyk z metalową końcówką > 1000 1,05

*Cena zawiera : koszt kolczyka, koszt transportu, podatek VAT oraz koszt pobrania należności.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  BYCHAWY 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gos-
podarce nieruchomościami /tekst jednolity: 

Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 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 
położonej w Bychawce Drugiej Koloni, 

przeznaczonej
 do sprzedaży w drodze przetargu.

kowej działalności tworząc nowe 

miejsca pracy na wsi w sferze drob-

nych usług, handlu czy usług dla rol-

nictwa. Wyrzucono z systemu także 

tych rolników, którzy mając mniej 

niż 1 ha przeliczeniowy zajmowali się 

hodowlą bydła, owiec czy koni. Nie 

mogą być oni, zgodnie z przepisami, 

objęci ubezpieczeniem społecznym 

w ZUS. Wypadli z ubezpieczenia 

w ogóle. Z informacji docierają-

cych z oddziałów regionalnych do 

Centrali KRUS wynika, że rolnicy w 

całej Polsce masowo likwidują dzia-

łalność gospodarczą. Z pierwszych 

zestawień wynika, że prawie 20 tys. 
rolników już zlikwidowało prowa-
dzone firmy. Pierwsi rolnicy zawiesili 

działalność gospodarczą przed waka-

cjami, kiedy to KRUS nakazał im 

zapłacić podwójną składkę na ubez-

pieczenie chorobowe, macierzyńskie 

i wypadkowe oraz emerytalno-

rentowe. Według „Gazety Prawnej” 

z dnia 25.10.2004 r. ponad 36 tys. 
z 117 tys. rolników zarejestrowanych 
jako drobni przedsiębiorcy zostało 
pozbawionych prawa do dalszego 
ubezpieczenia w KRUS. Prawie 23 

tys. osób otrzymało decyzje wyklu-

czające z ubezpieczenia społecznego 

rolników z powodu opodatkowania 

ich działalności inną formą niż okre-

ślona w wymienionej ustawie. Jeśli 

prowadzona działalność pozarolni-

cza nie jest objęta zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym, to właści-

ciel takiej firmy automatycznie traci 

prawo do ubezpieczenia w KRUS. 

O niskich przychodach z prowa-

dzonej działalności może świadczyć 

fakt, że z powodu przekroczenia 

kwoty 2528 zł podatku należnego w 

2003 r. niecałe 6 tys. rolników trafi 

do ZUS. Natomiast około 7,2 tys. 

rolników utraciło prawo do dalsze-

go ubezpieczenia w KRUS, gdyż 

nie złożyli w terminie zaświadczeń 

o prowadzeniu firmy, choć przed laty 

zgłosili ten fakt do ewidencji prowa-

dzonej przez tego ubezpieczyciela. 

Zakładając, że każdy podmiot, który 

został wykluczony z KRUS zatrud-

niał 2 osoby, to w ciągu kilkunastu 

tygodni pracę straciło ponad 100 
tys. osób! Tak wprowadzone zmiany 

do ustawy, bez rozeznania, wbrew 

organizacjom rolniczym i środowi-

sku wiejskiemu powiększy ubóstwo, 

zwiększy bezrobocie, przerwie two-

rzenie pozarolniczych miejsc pracy, 

a także zmniejszy dochody samorzą-

dów i skarbu państwa. Ta antywiej-

ska ustawa została zaskarżona do 

Trybunału Konstytucyjnego przez 

Krajowy Związek Kółek i Organiza-

cji Rolniczych.

Antywiejski projekt nowej ustawy
Rządowy projekt nowej ustawy, 

nad którym pracują posłowie, ma 

zastąpić ustawę z dnia 20 grud-

nia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-

łecznym rolników. Niezadowolenie 

mieszkańców wsi powodują zmiany 

zasad obliczania składek na ubez-

pieczenie emerytalno-rentowe. 

Zgodnie z projektem opracowanym 

w Ministerstwie Polityki Społecznej 

składka na to ubezpieczenie została 

uzależniona od wielkości posiadane-

go gospodarstwa rolnego wyrażonej 

w ha przeliczeniowych. Najniższa 

składka ma wynosić 40 proc. najniż-

szej emerytury. W gospodarstwach 

od 3 ha do 5 ha - 45 proc. najniższej 

emerytury, od 5 ha do 68 ha - 45 

proc. plus 3 proc. najniższej emery-

tury za każdy następny ha przelicze-

niowy. W gospodarstwach powyżej 

68 ha, nawet o pow. 1000 ha, składka 

nie może być wyższa niż 1305 zł 

i 66 gr.

Zdaniem rolników, minister polity-

ki społecznej wprowadza w błąd tzw. 

opinię publiczną mówiąc, że nowe 

obciążenia będą sprawiedliwsze niż 

obecnie obowiązujące. Zdaniem pre-

zesa PSL Janusza Wojciechowskiego 

prawdziwy celem proponowanych 

zmian jest chęć znalezienia w kie-

szeni rolników brakującej w budże-

cie kwoty 1,1 mld zł. Posiadający 

najmniejsze gospodarstwa oddadzą 

na składki dokładnie tyle, ile otrzy-

mają z dopłat. Dodatkowo rolnicy są 

oburzeni tym, że będą płacić więcej, 

a ich emerytury pozostaną w obecnej 

wysokości.

Do powyższych kwot należy jesz-

cze dodać składkę na ubezpieczenie 

wypadkowe, chorobowe i macie-

rzyńskie w wysokości 60 zł kwartal-

nie. Natomiast rolnikom prowadzą-

cym pozarolniczą działalność zosta-

nie jeszcze dodatkowo podniesiona 

składka o 400 zł kwartalnie.

W projekcie nowej ustawy rząd 

proponuje zabrać rolnikom więk-

szość dotychczasowych świadczeń:

•  znosi możliwość   pobierania renty 

rolniczej z tytułu niezdolności do 

pracy, powstałej wskutek wypadku 

przy pracy rolniczej lub rolniczej 

choroby zawodowej;

•  likwiduje prawo do wcześniejszej 

emerytury rolniczej;

•  wyklucza możliwość wypłaty 75 

proc. części uzupełniającej emery-

tury lub renty z tytułu niemożności 

sprzedaży gospodarstwa rolnego.

Ponadto nowela ustawy wprowa-

dza:

•  nowe zasady ustalania wysoko-

ści emerytur rolniczych dla osób 

urodzonych po 31 grudnia 1948 

roku, które przystąpiły do otwarte-

go funduszu emerytalnego.

•  nowy zasiłek rehabilitacyj-

ny, który zastąpi dotychczasowy 

przedłużony zasiłek chorobowy. 

Świadczenie to będzie przyzna-

wane na okres niezbędny do przy-

wrócenia zdolności do pracy w 

gospodarstwie rolnym, jednak nie 

dłużej niż na 12 miesięcy. Jego   

wysokość będzie równa zasiłkowi

chorobowemu.

•  zasadnicze zmiany w organizacji 

KRUS, który ma otrzymać status 

państwowej jednostki organizacyj-

nej z osobowością prawną.

Prezes PSL Janusz Wojciechowski 

zapowiedział, że jeśli rząd nie wycofa 

się ze swoich pomysłów to Polskie 

Stronnictwo Ludowe już w pierw-

szym czytaniu będzie głosowało w 

Sejmie za odrzuceniem projektu 

ustawy.

Lucjan Orgasiński
(Przedruk z Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Gmin 

i Powiatu Lubelskiego  „Panorama Powiatu” Nr 11-12/2004)

Proponowane zmiany wysokości składki emerytalno-rentowej od osoby w zależności 
od wielkości gospodarstwa rolnego w odniesieniu do obowiązującej składki:

Wielkość gospodarstwa rolnego
Rządowa propozycja wysokość składki 

kwartalnej od osoby
Obecna wysokość składki 

kwartalnej od osoby

do 3 ha
1 ha - 225 zl 03 gr 
2 ha - 225 zl 03 gr 
3 ha - 225 zł 03 gr

168 zł 80 gr

od 3 do 5 ha 4 ha - 253 zł 16 gr 
5 ha - 253 zł 16 gr 168 zł 80 gr

Powyżej 5 ha

6ha- 253zł l6gr + 16zł 88 gr = 270 zł 04gr 7 
ha - 270 zł 04 gr + 16 zł 88 gr = 286 zł 92 gr 

itd. składka wzrasta 
o 16 zł 88 gr za każdy ha przeliczeniowy 

8 ha - 303 zl80 gr
9 ha - 320 zł68 gr 

10 ha - 337 zł 56 gr
11 h a -354 zł 44 gr
12 ha - 371zł 32 gr
13 ha - 388 zł 20 gr 
14 ha - 405 zł 08 gr
15 ha -421 zł 96 gr
16 ha - 438 zl 84 gr
17 ha - 455 zl 72 gr
18 ha - 472 zl 60 gr
19 ha - 489 zł 48 gr
20 ha - 506 zł 36 gr
25 ha - 590 zł 66 gr
30 ha - 675 zł 16 gr

168 zł 80 gr

Maksymalna składka dla gospo-
darstw o powierzchni 68 ha i więcej 68 ha - 1 305 zł 66 gr 168 zl 80 gr

Z SESJI
Podczas obrad XXVII sesji Rada Miejska w 

Bychawie podjęła uchwały w sprawach:
a)  przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Radni 
postanowili przyjąć dotację z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 29.5010 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie inwestycji pt wykonanie 
dokumentacji inwestycji -  „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków”

b) zmian budżetu gminy na rok 2004,

c)  wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie 
wygasają z upływem roku budżetowego,

Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, 
które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku 
budżetowego.

-  zwrot kaucji za wykupione od gminy 
nieruchomości,

- wykonanie dokumentacji przyłącza gazowego,
-  wykonanie projektu budowy chodnika w Starej 

Wsi,
-  wykonanie studium wykonalności budowy ul. 

Podwale oraz dokumentacji usunięcia kolizji 
mediów,

-  wykonanie projektu budowy ul. G. Roweckiego 
(zakup działki),

-  dotacja dla Powiatu  Lubelskiego na wykonanie 
dokumentacji rozbudowy szpitala w Bychawie,

-  wykonanie studium wykonalności modernizacji 
oczyszczalni ścieków,

-  wykonanie studium wykonalności modernizacji 
obiektów stadionu II etap,

d)  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia czasu 
pracy placówek handlu detalicznego zakładów 
gastronomicznych i usługowych działających na 
terenie gminy Bychawa, 

Zgodnie z uchwałą placówki handlu artykułami 
spożywczo-przemysłowymi na terenie gminy 
Bychawa pracowały będą w godz. 6.00 – 22.00.

e)  określenia zasad ustalania i poboru oraz termi-
nów płatności wysokości stawek opłaty targowej 
i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
Dzienne stawki opłaty targowej pozostają na 

dotychczasowym poziomie. 
f)  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Informację przygotowała
Justyna Jendrzejczak
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AKTY URODZEŃ

Chrześcijan Julia Strzyżewice
Salasa Kacper Marysin
Kijek Magdalena Bychawa
Kowalczyk Alicja Bychawa
Zarosińska Kinga Halina Bychawa
Kornak Radosław Bychawa
Czarnecki Jakub Sebastian Jabłonna I
Prajsnar Katarzyna Wola Gałęzowska
Dziedzisz Dawid Kiełczewice Dolne
Ziętek Tobiasz Giełczew I
Ziętek Paweł Giełczew II
Nowakiewicz Dominika Karolina Tarnawka II
Stachyra Damian Czerniejów Kolonia
Żyłka Mateusz Boża Wola
Karmiński Kacper Bychawa
Zaborek Martyna Piotrków II

Z okazji urodzenia dziecka składam 
rodzicom serdeczne gratulacje.

AKTY ZGONÓW

Szuba Kazimiera Majdan Starowiejski,  żyła 79 lat
Wrona Józef Polanówka,  żył 63 lata
Sulowska Waleria Łosień,  żyła 78 lat
Pasierbiak Józef Żabia Wola,  żył 60 lat
Frączek Janina Olszowiec Kolonia,  żyła 84 lata
Klimek Paweł Bychawka Druga,  żył 89 lat
Wąsik Zygmunt Bychawa,  żył 47 lat

Walczak Janina Wola Gałęzowska,  żyła 82 lata
Michalska Leonia Kosarzew Dolny Kol.,  żyła 89 lat
Krasoń Antoni Zakrzew,  żył 85 lat
Stolarska Józefa Kajetanówka,  żyła 90 lat
Dziadosz Genowefa Bystrzyca Nowa, żyła 84 lata
Kucharski Stanisław Bychawa,  żył 68 lat
Piwowarska Zofia Piotrowice,  żyła 76 lat
Witkowska Zofia Dragany,  żyła 83 lata
Sidor Wanda Gałęzów,  żyła 84 lata
Popławska Irena Zofia Urszulin,  żyła 56 lat
Skwarek Kazimiera Bychawa,  żyła 86 lat
Syrwal Stanisława Krzczonów-Sołtysy,  żyła 81 lat
Pizoń Katarzyna Stara Wieś Trzecia,  żyła 90 lat
Nakonieczny Józef Tarnawka I,  żył 89 lat
Góra Jan Bychawa,  żył 88 lat
Zawiślak Janina Kostrzew Górny,  żyła 94 lata
Błaszczak Stanisław Skrzynice I,  żył 76 lat
Rządnik Stanisława Osmolice Drugie,  żyła 93 lata
Wiejak Józef Bychawka Trzecia Kol.,  żył 86 lat
Prus Stefan Bychawka Druga Kol.,  żył 91 lat
Kwietniewski Henryk Bychawa,  żył 64 lata
Szymula Władysław Bystrzyca Stara,  żył 74 lata
Kędzierska Janina Teklin,  żyła 82 lata
Kurzejewski Tadeusz Bychawa,  żył 55 lat
Baran Marek Lublin,  żył 32 lata

Rodzinom zmarłych składam 

wyrazy głębokiego współczucia.

Z-ca Kierownik Urzędu Stanu  Cywilnego 
Justyna Jendrzejczak

 Urząd Stanu Cywilnego w Bychawie informuje, że w miesiącac h 
grudzień 2004 roku – styczeń 2005 roku zarejestrowano następujące:
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życzenie dla siebie i Czytelników 

GZB.

A wracając do Bychawskiej 

Szopki, kolędowanie przy niej 

zakończyło się 6 stycznia w Święto 

Trzech Króli. A właśnie, a propos, 

czy nie brakuje wam Ich figur w 

naszej szopce? W innych jest wię-

cej postaci, to zauważy nawet dzie-

cko. Skądinąd wiem, że i sam jej 

pomysłodawca, p. M. Nawłatyna, 

myśli o nich już od dawna, ale 

problemem jest to co zwykle – 

brak funduszy. Może ktoś z miesz-

kańców wpadnie na pomysł jak je 

zdobyć, a może znajdzie się jakiś 

wspaniałomyślny sponsor, któremu 

losy naszej Bychawskiej Szopki nie 

są obojętne…?  

No cóż, tak czy inaczej, chyba 

mogę sobie pozwolić i zaprosić 

wszystkich „Do Szopy” ze Świętą 

Rodziną, a może jeszcze kimś wię-

cej, (i nie mam tu wcale na myśli 

naszych znajomych kózek),  już za 

niecały rok. Do siego Roku!

Ilona Fijołek-Mituła

� � � � � � � � �
Wszystkim zapominalskim przypominamy

o zbliżających się wyborach do 

Młodzieżowej Rady Miejskiej
odbędą się one już … 18 lutego 2005 r. !!!!!

Jeżeli jesteś kreatywny, masz ciekawe pomysły i uważasz, że 

TRZEBA COŚ ZMIENIĆ

zostań kandydatem 
na Radnego!!!

Twoja kandydatura powinna zostać zgłoszona w Szkolnej 
Komisji Wyborczej najpóźniej

do 11 lutego 2005 r.

Zobaczysz, że nie pożałujesz

Koledze z pracy 

Panu Andrzejowi Kucharskiemu
z powodu śmierci Ojca

wyrazy głębokiego współczucia
składają:

Burmistrz, kierownictwo oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Bychawie

„Do szopy, hej…”
Prośba do Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Bychawie! 

W dniach od 25 stycznia do 25 

marca 2005 roku zostaną Państwo 

poproszeni o wypełnienie ankiety 

na temat jakości obsługi Urzędu pt. 
„Jak oceniasz działalność Urzędu 
Miejskiego w Bychawie”. Państwa 

opinie, uwagi i wnioski będą nam 

pomocne w usprawnieniu świadczo-

nych usług, gwarantujących wysoką 

jakość załatwianych spraw i przyja-

zną atmosferę. Wypełnienie ankiety 

jest dobrowolne i anonimowe. 

W ankiecie chcemy poznać 

Państwa zdanie na temat poszcze-

gólnych obszarów działań Urzędu 

Miejskiego w Bychawie a więc: 

szybkości załatwiania spraw, udzie-

lania informacji przez urzędników, 

kompetencji i uprzejmości urzęd-

ników, dostępności informacji w 

urzędzie, odpowiednich godzin 

pracy urzędu, uczciwości urzędni-

ków, poinformowania o działaniach 

władz gminy. Będą mogli Państwo 

przedstawić swoje uwagi na temat 

obsługi w Urzędzie oraz wysunąć 

propozycje zmian. 

Dostęp do formularzy ankieto-

wych zapewniają pracownicy Urzędu 

w Punkcie Obsługi Interesanta, 

sekretariacie burmistrza, Urzędzie 

Stanu Cywilnego oraz na stano-

wiskach Wydziału Finansowego 

– ds. wymiaru podatków; Wydziału 

Oświaty, Spraw Społecznych i Or-

ganizacyjnych – ds. działalności 

gospodarczej, ds. dowodów oso-

bistych i ewidencji ludności oraz 

Gminnym Centrum Informacji. 

Wypełnione ankiety należy 

wrzucać do specjalnych urn, które 

zostały przygotowane w Punkcie 

Obsługi Interesanta, Sekretariacie 

Burmistrza oraz Gminnym 

Centrum Informacji. Po zakończe-

niu badań ankietowych zostanie 

przeprowadzona analiza i ocena 

wyników. Wyniki ankiety zostaną 

podane do publicznej wiadomości.

mg

dokończenie ze str.1

Władze miasta składają wszystkim przybyłym 
do bychawskiej szopki gorące Życzenia Noworoczne.  

03.01.2005 r 

Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Bychawskiego Centrum Kultury w Bychawie – 06.01 2005 r.

Występ Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bychawie (na zdj. z opiekunem Krzysztofem Mendykowskim). 05.01.2005 r.

Koncert kolęd w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bychawce. 28.12.2004 r.

Wykonanie kolędy przez uczennicę gimnazjum 
– Agatę Tanikowską.

Burmistrz łamie się opłatkiem z mieszkanką miasta. 
03.01.2005 r.


