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Monika Wieleba (39 lat) pochodzi 
z Izdebna koło Rybczewic, od 
14 lat mieszka w Urszulinie.

Pani Monika jest żoną Marcina i mamą czwórki dzie-
ci: Macieja, Marty, Mileny i Miłosza.

Państwo Wielebowie użytkują ponad 50 ha ziemi. 
Zajmują się uprawą zbóż, traw i kukurydzy. Ponadto 
hodują  bydło  mięsne  –  około  150  sztuk 
rocznie.

Paweł Furgał (43 lata) od 
urodzenia mieszka w Zaraszowie.

Pan Paweł jest mężem Edyty i ojcem trójki dzieci: 
Mateusza, Pauliny i Mikołaja. 

Państwo  Furgałowie  zajmują  się  uprawą  ponad 
50  ha  ziemi,  na  której  zasiewają  głównie  kukurydzę, 
rzepak  i  pszenicę. Mają  również  plantacje  truskawek 
i malin.

przedstawiamy 
starostów naszych 
Dożynek Gminnych
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�� Zaraszów
Wieś przy królewskim trakcie
Na najstarszych mapach trakt królewski bie-

gnie od miasta Turobin przez miasto Wysokie 
do miasta Bychawy i dalej aż do Bełżyc – mia-
sta,  gdzie  łączy  się  z  innym ważnym  szlakiem. 
Biegnie  przez  las  porastający  wierzchowinę 
i  leśną  polanę  z  osadą  opisaną  jako  Chałupy 
Zaraszowskie.  Legenda  lokalna  opowiada,  jak 
to  pan  na  włościach  ujrzał  miejsce  urodziwe 
i  wnet  tu  wioskę  zbudować  kazał  „Zbudować 
„Zaraz” – gwarowo „zara” no  i stąd Zaraszów. 
Na mapie Heldensfelda z 1806 r. widnieje wieś 
Zaraszów  przy  trakcie  oraz  folwark  albo  też 
i dwór przy drodze do Gałęzowa. Miejscowość 
jest zlokalizowana na rozległej polanie otoczo-
nej lasami. Podobnie jest na pół wieku później-
szej mapie  Kwatermistrzostwa. Według  relacji 
Kajetana  Koźmiana  dobra  Gałęzowskie  wraz 
z Zaraszowem przejął jego ojciec Andrzej Alojzy 
Koźmian  po  teściu  Aleksandrze  Kiełczewskim 
w  1784  r.  Z  kolei  następnym właścicielem  tej 
części  dóbr  został  Wincenty  Koźmian  (1770–
1851),  starszy  brat  Kajetana.  Po  Wincentym 
Koźmianie  dobra  Gałęzowskie  przechodzi-
ły  prawem  dziedziczenia  na  kolejnych  sukce-
sorów. Gałęzów w  roku 1843 odziedziczył  syn 
Wincentego  Henryk  Koźmian  (1808–1863), 
który  potem  od  swojego  brata  Aleksandra 
Koźmiana (1810–1884) przejął także Zaraszów. 
[Aleksander  Koźmian,  powstaniec  listopado-
wy przebywał na emigracji – M.K.] …Starszemu 
synowi  Henryka  i  Marianny  z  Rzętkowskich  – 
Wincentemu  Koźmianowi  (1856–1933)  noszą-
cemu imię dziadka przypadł z rodzinnych dzia-
łów Zaraszów z folwarkiem Marysin (razem 40 
włók – 1200 mórg) …Wincenty nie umiejąc żyć 
oszczędnie,  a  przy  tym  lekko  wydając  pienią-
dze, wyprzedał dużą część lasu i ziemi. W roku 
1896 Zaraszów wieś liczyła 33 domy, które za-
mieszkiwało  37  rodzin  chłopskich,  razem  383 

osoby.  Folwark  liczył  5  budynków  mieszkal-
nych,  gdzie mieszkało  57  osób.  Do  1915  roku 
rozparcelowano  ¼  majątku.  Według  drogi  do 
Gałęzowa,  aż  do  lasu  zwanego  Zagajnikiem 
powstała  Holwegówka,  przysiółek  tak  nazwa-
ny od kolonisty P. Holwega – Niemca z pocho-
dzenia. Rodzina Holwegów żyje do dziś w oko-
licach  Bychawy.  Droga  do  Gałęzowa  przez 
Holwegówkę,  Zagajnik  i  Hektary  wiedzie  pro-
sto, niemal jak od linijki. 
Zaraszów,  podobnie  jak  inne  miejscowo-

ści,  ucierpiał  podczas  działań  wojennych 
w 1914–15  roku. Wojenną  biedę niech  zobra-
zuje  stan  posiadania:  na  prawie  400  osób  za-
mieszkałych we wsi i kolonii przypadało ledwo 
60  koni  i  80  krów,  świń  naliczono  jedynie  22. 
[A. Koprukowniak]
Podczas drugiej wojny światowej mieszkańcy 

Zaraszowa  wykazywali  patriotyczną  postawę 
i wiele  poświęcenia.  Już  na początku okupacji 
we wsi powstały komórki ruchu oporu. Jesienią 
1942  r.  w  obławie  aresztowanych  zostało  17 
mieszkańców  Zaraszowa,  część  z  nich  zginę-
ła w obozie pracy w Dębicy. Na początku maja 
1944 oddziały AK przejęły z okolicy Zaraszowa 
– koło lasu Zagajnik – dwa alianckie zrzuty broni 
i zaopatrzenia oraz 6 skoczków. [Zdarzenie po-
siada bogatą literaturę, m.in. K. Rostworowski, 
J. Krzyżanowski – uczestnicy akcji.]

Podczas odwrotu wojsk niemieckich w lip-
cu  1944  roku,  w  lesie  w  pobliżu  wsi  obozo-
wał oddział pancerny, ok. 50 czołgów z dywizji 
SS Wiking. We wrześniu 1944 roku NKWD prze-
prowadziło w Zaraszowie obławę w poszukiwa-
niu członków ruchu oporu i broni. Aresztowano 
wielu  mieszkańców,  z  których  10  zostało  wy-
wiezionych do obozów pracy lub skazanych na 
długoletnie więzienie.
Terytorium  sołectwa  Zaraszów  obejmuje 

obszar  rozciągający  się  od  zachodu,  od  doliny 

Kobyli  Dół,  wzdłuż  drogi  Bychawa  –  Zielona 
do  krawędzi  lasu  graniczącej  ze  Skawinkiem 
i Kosarzewem Dolnym Kolonią. Stąd wierzcho-
winą na południe aż do doliny potoku płynące-
go w pobliżu przysiółka Władysławów (Majdan) 
aż do jego źródeł. Dalej na zachód wzdłuż szu-
trówki  do  drogi  Bychawa  – Wysokie.  Od  cen-
trum wsi szosą na płd.-wschód ok. 0,2 km, stąd 
dróżka przez pola na  zachód do  lasu Zagajnik, 
następnie okrążając las na północ, wzdłuż jego 
granicy  do narożnika  kolejnego  lasku,  skąd  ku 
dolinie  Kobyli  Dół.  Lasy  występujące  na  tere-
nie sołectwa są obszarowo niewielkie i mocno 
zdegradowane. Największy  z  nich,  opisany  już 
Zagajnik  pomiędzy  Zaraszowem  a  Gałęzowem 
i Wolą, posadzony został na miejscu poręby po-
nad 120  lat  temu. Najstarsze  tu  rosnące dęby 
wskazują na ten okres.
Przed  wojną  Zagajnik  należał  do  majątku 

Gałęzów,  przy  drodze  była  gajówka.  Obecnie 
jest to las państwowy.
Pozostałością  po  dawnym  parku  dworskim 

są grupy starych drzew m. in. aleja kasztanowa, 
ongiś prowadząca do budynku. Przy drodze do 
Gałęzowa wysadzanej drzewami odnaleźć moż-
na pozostałości dawnej studni, obecnie zasypa-
nej,  zaś na polu kilkadziesiąt metrów od drogi 
rośnie okazała  iglicznia trójcierniowa, „drzewo 
cierniowe”, pochodząca z Ameryki roślina z ro-
dziny  akacjowatych.  Zaraszów  jest  ładną,  zie-
loną wsią, zachowało się wiele przydomowych 
sadów  i  ogrodów,  trochę  przydrożnych  drzew 
i  fragmenty  żywopłotów,  którymi ongiś wysa-
dzano  przydroża.  Ozdobą  wsi  są  krzyże  przy-
drożne i kapliczki. 
Szczególne miejsce w życiu wsi zajmuje szko-

ła.  Utworzono  ją  jeszcze  jesienią  1916  r.  pod 
okupacją  austriacką.  W  roku  1924  zakupiono 
drewniany  budynek,  który  wyposażono  i  wy-
remontowano.  Do  1939  r.  szkoła  rozwinęła 
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się  do  5  klas.  Podczas  okupacji  szkoła 
w  Zaraszowie  działała  w  ograniczonej 
formie.  W  lipcu  1944  podczas  działań 
wojennych  budynek  uległ  zniszczeniu 
wskutek wybuchu samochodu z amuni-
cją.  Po wojnie  szkołę wyremontowano, 
wynajęto  też  dodatkową  salę  w  domu 
prywatnym.  W  1959  roku  program 
szkoły podstawowej  rozwinięto do peł-
nych 7  klas.  Prowadzono  też  szkołę dla 
dorosłych  w  ramach  likwidacji  analfa-
betyzmu  oraz  wykłady  Uniwersytetu 
Powszechnego. W 1966 podjęto budowę 
nowej szkoły tysiąclatki, którą ukończo-
no  dwa  lata  później.  8-klasowa  Szkoła 
Podstawowa w Zaraszowie działała w tej 
formie do 1999 roku, kiedy to utworzo-
no gimnazja, a w szkole pozostało sześć 
klas, do których uczęszczały także dzie-
ci z okolicznych wsi. W 2012 roku szko-
łę  przejęło  lokalne  Stowarzyszenie  na 
rzecz  Rozwoju  Wsi  Zaraszów  i  Okolic. 
W tej  formie szkoły społecznej funkcjo-
nuje ona do dzisiaj. Na placu szkolnym 
zbudowano boisko do piłki nożnej i plac 
zabaw dla dzieci sfinansowany z fundu-
szów  unijnych.  Ostatnio  podjęto  prace 
nad  rekultywacją miejsca  spotkań  spo-
łeczności  wiejskiej  na  terenie  dawne-
go  parku  dworskiego.  Uporządkowano 
aleję kasztanową, utworzono boisko do 
siatkówki i miejsce na ognisko oraz pro-
wizoryczną remizę OSP.
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URSZULIN
�� Urszulin

A nad stawami...
Majdan – słowo zapożyczone z języków tureckich. 

Oznacza plac. Plac pośrodku wsi lub miasta, albo też 
pastwisko za wsią, gdzie gromadzono zwierzęta, lub 
też tymczasowy obóz. W Polsce „majdanem” nazy-
wano zwykle nową część wsi oddaloną od centrum. 
Majdan Kosarzew to wspólna nazwa dawnych przy-
siółków Władysławów, Urszulin i Kąty.

Do  połowy  XIX  w.  teren  obecnego  sołectwa 
Urszulin zajmował las i pastwiska, a częściowo pola 
uprawne  należące  do  majątku  Kosarzew  Dolny. 
Ówczesne  mapy  nie  ukazują  tam  żadnych  siedzib 
ludzkich. Historia lokalna precyzyjnie pokazuje daty 
powstania miejscowości. Urszulin, nazwany na cześć 
żony Romana Kozaryna, powstał w latach 1856–58. 
Władysławów – od Władysława Kozaryna – w roku 
1864 – po uwłaszczeniu. Nazwa Kąty wiąże się z cha-
rakterystycznym  położeniem  przysiółka:  w  kotlin-
ce,  przy  narożniku  Lasu  Zaraszowskiego.  Dokładna 
data  zasiedlenia  nieznana.  Sołectwo  Urszulin  po-
łożone  jest  na wierzchowinie,  która  na wschód od 
tej  wsi  biegnie  grzędami  rozdzielającymi  dorzecza 
Bystrzycy  (Kosarzewki),  Giełczwi  i  Poru,  trzech  du-
żych dopływów Wieprza. Kulminacje wierzchowiny, 
jak Łysa Góra z cmentarzem wojennym, wznoszą się 
do wys. 290 m n.p.m. Wysoczyznę rozcinają wąwozy 
i  nieckowate  suche doliny,  biegnące na północ,  ku 
Kosarzewce. Szczególny urok i znaczenie mają dwa, 
nad którymi powstały Władysławów i Urszulin. Biją 
w nich silne źródła szczelinowe, a płynąca woda gro-
madzona jest w stawach.

Władysławów ma dwa niewielkie stawy, a Urszulin 
jeden większy i drugi miniaturowy. Niegdyś były to 
jedyne źródła wody dla tych miejscowości. Obecnie 
gdy  cała  gmina  ma  dostęp  do  wody  bieżącej,  cie-
szy  fakt,  że  piękne  zbiorniki  są  przedmiotem  tro-
ski  mieszkańców.  Niestety,  wypływające  ze  sta-
wów  strumienie  nie  docierają  już,  jak  niegdyś,  do 
Kosarzewki. Nikną w warstwach  skalnych  już kilka-
set metrów  od  źródeł. Wylesienie  terenu  i  zmiany 
klimatyczne  spowodowały obniżenie poziomu wód 

gruntowych,  szczególnie  widoczne  w  takich  miej-
scach. W  okolicy można  znaleźć  jeszcze  parę  form 
rzeźby  wskazujących  na  obecność  źródeł  i  stałych 
cieków, co potwierdzają dawne mapy.

Urszulin jest wsią o zabudowie częściowo zwartej, 
uwidocznionej na mapie z końca XIX w., a częściowo 
kolonijnej – ponad wąwozem i we wschodniej części 
wsi,  gdzie  tworzą  kolonię Ośniak,  powstałą w póź-
niejszym  czasie.  Na  mapie  z  czasów  powojennych 
widnieją dwa wiatraki usytuowane po obu końcach 
wsi. Istotnie, ekspozycja wzgórz dawała duże możli-
wości wykorzystania siły wiatru. Po wiatrakach nie 
pozostał  nawet  ślad,  zachowało  się  trochę  trady-
cyjnej  zabudowy  pośród  starych  sadów.  Pozostała 
piękna drewniana kapliczka z sygnaturką (obok przy-
stanku  autobusowego),  oraz  trzy  krzyże  przydroż-
ne. Miejscem ważnym dla mieszkańców jest remiza 
strażacka.

Władysławów  to  zaledwie  kilka  gospodarstw 
pobudowanych  luźno  ponad  wąwozem  i  ukrytych 
w zieleni. Wielu mieszkańców gminy nie wie o istnie-
niu tego urokliwego miejsca. Stawy w dolinie pozo-
stają pod opieką zaraszowskich strażaków i są miej-
scem spotkań wędkarzy. (Staw w Urszulinie jest wła-
snością prywatną.)

Okoliczni rolnicy zajmują się głównie uprawą zbóż 
i  hodowlą  bydła,  w  tym  mlecznego.  Osobliwością 
Urszulina są duże plantacje leszczyny i orzecha wło-
skiego. Ciągną się od drogi Bychawa – Wysokie, aż 
do  wsi,  równolegle  do  lokalnej  asfaltówki  ponad 
1 km. Należy zauważyć, że Urszulin posiada ogrom-
ny  potencjał  w  dziedzinie  turystyki  kwalifikowanej 
i agroturystyki. Utworzenie szlaku rowerowego (lub 
pieszego)  po  uprzednim  choćby  prowizorycznym 
utwardzeniu drogi  do Kosarzewa  i  przedłużenie  go 
przez  Krasławek  do  Woli  Gałęzowskiej  wydaje  się 
być pilnym wymogiem chwili. Także droga asfaltowa 
przez  Kąty  i  Kajetanów daje możliwość  atrakcyjnej 
wycieczki na wschód, w dolinę Giełczwi słynnej z za-
chowanych nad nią starych dworów.

Kilka słów o sołectwach organizujących 
Dożynki Gminne w Bychawie 
(na podstawie przewodnika „Gmina Bychawa – 
Moje Małe Centrum Świata”)
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�� Zaraszów-Kolonia
Górskie widoki
Granice  sołectwa  Zaraszów-Kolonia w  pełni 

uświadamiają sztuczność granic administracyj-
nych, nawet w tak  lokalnej skali. Dlatego tam, 
gdzie  to możliwe, warto posługiwać  się kryte-
riami  geograficznymi,  wyodrębniającymi  ob-
szary terytorialnie jednorodne.
Sołectwo  Zaraszów-Kolonia  zaczyna  się 

w  centrum  wsi,  już  po  drugiej,  tzn.  wschod-
niej stronie drogi Bychawa – Wysokie. Granica 
biegnie  drogą  polną  w  kierunku  przysiół-
ka  Władysławów,  osiągając  pierwsze  zagro-
dy  i  źródła  strumienia.  Tu  skręca  na  południe 
przez  pola  osiągając  kulminację  zwaną  Łysą 
Górą do drogi głównej. Stąd znowu na wschód 
łukiem z powrotem do drogi  i północnego na-
rożnika  Lasu  Zaraszowskiego.  Dalej  wzdłuż 
granicy  lasu na południe  i  na  zachód obejmu-
je pola przysiółka Kopanina, pozostawiając kil-
ka  zagród przypisanych do Woli Gałęzowskiej. 
Następnie  zygzakiem  obejmując  część  przy-
siółka Marynki do lasu Zagajnik, trochę wzdłuż 
granicy lasu na północ, skąd na wschód do dro-
gi Bychawa – Wysokie, wzdłuż niej  do punktu 
wyjścia.  Skomplikowane.  Upraszczając:  sołec-
two tworzą Kolonia Zaraszów wzdłuż drogi do 
Wysokiego  i  wzdłuż  odbiegającej  na  zachód 
drogi lokalnej, wieś Krasławek biegnąca od na-
roża Lasu Zaraszowskiego na zachód, oraz przy-
siółek Kopanina na południe od Krasławka. Jest 
to  rozległy  fragment wierzchowiny, od wąwo-
zu w części płn. wschodniej po obszary leśne na 
południu i płd. zachodzie.
Kulminację  stanowią  dwa  pagórki  w  po-

bliżu  drogi  Bychawa  –  Wysokie,  osiągające 
290    m  n.p.m.  Takie  pagórki-ostańce,  lokal-
nie  zwane  czasem  Kopcami,  a  na  nieodle-
głym  Roztoczu  Gorajami,  są  wyróżniającą  ce-
chą  krajobrazu  Wyniosłości  Giełczewskiej.  Na 
południowy  zachód  od  Krasławka  wierzcho-
wina  opada  w  stronę  Lasu  Zaraszowskiego. 

W  kierunku  płn.-zachodnim  obniżenie  rozwi-
ja  się  w  nieckowatą  dolinę,  ta  zaś  przecho-
dzi w wąwóz wylotem sięgający stawu w Woli 
Gałęzowskiej. Nazwa Krasławek sugeruje miej-
sce  wyróżniające  się  urodą.  Bowiem  krasny, 
kraśny – to w językach słowiańskich czerwony, 
ale  też w  ogóle  kolorowy  lub  po  prostu  pięk-
ny.  Tak  jest  w  istocie.  Zawieszony  nad  doliną 
Krasławek, południowa część Kolonii Zaraszów 
z przysiółkiem Kopanina i Marynkami w dole są 
bodaj najbardziej malowniczym fragmentem 
pejzażu okolic Bychawy. Różnica wysokości po-
między  wspomnianymi  kulminacjami  a  doliną 
Gałęzówki to jakieś 70–80 m, daje wrażenie nie-
omal gór. Efekt powiększają lasy i zagajniki, nie-
wielkie obszarowo, ale eksponowane na wyso-
czyźnie. Wyobraźnia podpowiada jak owo miej-
sce mogło wyglądać niegdyś, kiedy doliną pły-
nął wartki strumień, mający źródła w lesie ota-
czającym rozległe polany. Ostatnim razem stru-
mień popłynął wiosną 2006 r., po gwałtownych 
roztopach, wyrywając w osi doliny kotły wiel-
kości autokaru, a przy ujściu pozostawiając ol-
brzymie stożki napływowe. Wyjaśnienia wyma-
ga  nazwa Kopanina.  To  oczywiście miejsce  po 
lesie wykarczowanym z korzeniami. Karczunku 
dokonali  właściciele  Woli  Gałęzowskiej  Józef, 
a po nim Konstanty Przewłocki pod pastwiska 
dla kilkutysięcznych stad owiec. 
Na  mapie  Królestwa  Polskiego 

(Kwatermistrzostwa)  z  poł.  XIX  w  widnieją 
owczarnie oraz gajówka zlokalizowana na połu-
dnie od Lasu Zaraszowskiego.
Na jednym z pagórków obok drogi Bychawa 

– Wysokie znajduje się cmentarz wojenny z cza-
sów  I wojny  światowej.  Pochowano  tu    około 
1000  żołnierzy  rosyjskich  i  austro-węgierskich 
poległych w 1914 roku podczas tzw. Bitwy nad 
Giełczwią.  Cmentarz  założony  przez  Rosjan 
bezpośrednio  po  starciach,  urządzony  został 
w 1916 r. przez X Wydział Grobów Wojennych 

C.K.  Usytuowany  na  planie  kwadratu  składa 
się z dwu kopców – mogił o nieregularnej  for-
mie  oraz  kilku  szeregów  mogił  pojedynczych. 
Ocieniony drzewami,  zwieńczony metalowymi 
krzyżami,  jest  oznaczony  również  betonowym 
krzyżem  z  czarnym  wypełnieniem.  To  sym-
bol  austriacko-niemieckiej  organizacji  Czarny 
Krzyż  (Schwarzer  Kreutz)  opiekującej  się  gro-
bami poległych na wojnie. Znając wagę  legen-
dy  wojennej,  jaką  władze  cesarskie  otaczały 
cmentarze (Heldengräber – grobowce bohate-
rów)  oraz  rangę  artystyczną,  jaką  starano  się 
im  nadać,  w  kształcie  cmentarza  dopatrywać 
się  możemy  prekursorskich  form  sztuki  abs-
trakcyjnej  lat  20. Władze Odrodzonej  RP pod-
pisując  Traktat  Wersalski  zobowiązały  się  do 
otoczenia szacunkiem i utrzymania cmentarzy 
wojennych. W latach 30. cmentarz odnowiono 
i otoczono rowem oraz płotem z drutu kolcza-
stego, nawiązującym do okopów i zasieków bo-
jowych.  Ze wzgórza  cmentarnego  rozległy wi-
dok ku północy na dolinę Kosarzewki i pagóry-
-ostańce z Bożym Darem.
Okolice Zaraszowa, Krasławka, Marynek ob-

fitowały w zwierzynę łowną. Podczas ostatniej 
wojny Kolonia Zaraszów i Krasławek, położone 
z dala od uczęszczanych dróg,  rozmiękłych  je-
sienią, zasypywanych śniegiem w zimie, stano-
wiły znakomitą bazę dla oddziałów partyzanc-
kich.  O  zrzutowisku  „Szczur”  na  polach  Woli 
Gałęzowskiej już pisaliśmy.
Kaplica pw. Matki Bożej Królowej Polski stoi 

w  centrum  Zaraszowa  naprzeciwko  Szkoły 
Podstawowej, ale na gruntach Kolonii Zaraszów. 
Jest  wspólnym  dorobkiem  społeczności  lokal-
nej obu wsi i jeszcze kilku innych w okolicy. 
Pobudowano  ją  w  latach  1982–86  z  potrzeby 
ducha, w niesprzyjającej atmosferze okresu po 
stanie wojennym. 

BYCHAWA

ZARASZÓW-KOLONIA
Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021
�� 1 kwietnia 2021 
roku rozpoczęło się 
największe badanie 
statystyczne 
realizowane raz na 
10 lat – Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. 
Przekazanie danych 
objętych spisem jest 
obowiązkowe.

Podstawową metodą spisu jest samospis interneto-
wy poprzez formularz dostępny na stronie 
spis.gov.pl. Serdecznie zachęcamy wszystkich do spi-
sania  się  samodzielnie  przez  internet.  Samospis  in-
ternetowy  jest  najwygodniejszą  formą wypełnienia 
obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do formu-
larza  spisowego  o  dowolnej  porze,  a  w  przypadku 
niedokończenia ankiety można w ciągu kilku dni za-
logować się ponownie by zakończyć jej wypełnianie. 
Każda  osoba  może  przekazać  informacje  wykorzy-
stując w  tym celu dowolne urządzenie  z  dostępem 
do internetu  – smartfon, tablet, laptop lub też kom-
puter stacjonarny.

Przez internet można się spisać od 1 kwietnia do 
30 września 2021  r.,  chyba  że wcześniej  skontaktu-
je  się  z  Państwem  rachmistrz. W  takim  przypadku 
obowiązkowe jest podanie rachmistrzowi informacji 
do wypełnienia  ankiety.  Rachmistrze na  razie  tylko 
dzwonią  do  respondentów,  ale wkrótce  będą  rów-
nież odwiedzać Państwa w domach.

Każda z osób podlegających spisowi może również 
podać informacje w spisie przez telefon – wystarczy 
zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 
22 279 99 99.

Istnieje  również  możliwość  dokonania  sa-
mospisu  w  Urzędzie  Miejskim  w  Bychawie  przy 
ul. Partyzantów 1 od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00-15.00.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie 
dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu 
Ludności i Mieszkań 2021: spis.gov.pl.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line
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Trwają prace nad…
�� Budową  niskoemisyjnego  oświetlenia  drogo-

wego w gminie Bychawa. Ma ona na celu przede 
wszystkim  zwiększenie  poziomu  bezpieczeństwa 
na naszych drogach z jednoczesnym dbaniem 
o środowisko naturalne. W ramach przedsięwzięcia 
wybudowane zostaną nowe oraz zmodernizowane 
istniejące linie oświetlenia drogowego:
�» przy drodze powiatowej nr 2295L w Józwowie, 
Woli Gałęzowskiej-Kolonii i Woli Gałęzowskiej
�» przy drodze wojewódzkiej nr 836 w Osowie
�» przy drodze powiatowej nr 2294L w Gałęzowie
�» przy drodze powiatowej nr 2284L 

w Olszowcu-Kolonii
�» przy drodze wojewódzkiej nr 834 w Bychawie 
(ul. Partyzantów) oraz Marysinie.
Zadanie  „Budowa  niskoemisyjnego  oświetle-

nia  drogowego w  gminie  Bychawa”  dofinansowa-
no  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata 
2014-2020,  Oś  priorytetowa  5  Efektywność  ener-
getyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 
Promocja niskoemisyjności.

�� Modernizacją  bychawskiego  zalewu.  Zwiększy 
ona  poziom  atrakcyjności,  tego  ważnego  miejsca 
rekreacji nie tylko mieszkańców, ale i każdego kto 
zechce  odwiedzić  nasze  Małe  Centrum  Świata. 
W ramach szeregu prac poprawi się także bezpie-
czeństwo i dostęp do zalewu m.in. przy niekorzyst-
nych  warunkach  atmosferycznych,  również  dla 
osób  niepełnosprawnych.  Ważnym  punktem mo-
dernizacji będzie też remont palisady umacniającej 
brzeg zbiornika wodnego.

Planowany  termin  zakończenia  prac  to  koniec 
lipca br.

W  trosce  o  bezpieczeństwo  osób  dotychczas 
korzystających z terenu zalewu przypominamy, że 
obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na te-
renie placu budowy.

Zadanie  „Poprawa  dostępności  do  obiektów 
dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodaro-
wanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” dofi-
nansowano  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa 
Lubelskiego na  lata  2014-2020 Oś  priorytetowa 7 
Ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  naturalnego, 
Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Inwestycje w gminie Bychawa

�� Przebudową  drogi  gminnej  w  miejscowo-
ści  Zaraszów  o  długości  804  mb.  Wartość  robót: 
421 655, 98 zł. Zadanie współfinansowane ze środ-
ków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany 
termin zakończenia prac to koniec sierpnia br.
�� Przebudową  drogi  gminnej  w  miejscowo-

ści  Romanów  (za  Olszowcem-Kolonią)  o  długości 
566 mb. Wartość robót budowlanych: 230 507, 51 zł. 
Przedsięwzięcie  finansowane  jest  z  budżetu  Gminy 
Bychawa.
�� Modernizacją  drogi  gminnej  w  miejscowości 

Osowa-Kolonia  o  długości  220  mb  –  prace  zmie-
rzają  ku  końcowi.  Wartość  robót  budowlanych: 
74 597,85 zł. Przedsięwzięcie finansowane jest z bu-
dżetu Gminy Bychawa.

Niebawem rozpocznie się:
�� Budowa  drogi  gminnej  –  ul.  Powstańców 

Warszawy w Bychawie o długości przeszło 500 mb. 
Podpisano już umowę z wykonawcą. Zadanie współ-
finansowane  ze  środków  Rządowego  Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.
�� Przebudowa  drogi  gminnej  w  miejscowości 

Józwów o długości 1320 mb. Podpisano  już umowę 
z  wykonawcą.  Zadanie  współfinansowane  ze  środ-
ków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakończono:
�� Przebudowę  prawoskrętu  z  ul.  Partyzantów  na 

ul.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  w  Bychawie  na 
odcinku  drogi  wojewódzkiej.  Ponadto  Zarząd  Dróg 
Wojewódzkich zmodernizował zniszczone fragmenty 
nawierzchni drogi wojewódzkiej w Bychawie.
�� Prace drugiego etapu montażu kotłów na pelet. 

Łącznie w ramach projektu zamontowanych zostało 
67 kotłów.

Trwa procedura przetargowa dotycząca montażu 
paneli  fotowoltaicznych. Czas  jej  trwania przedłuża 
się  ze  względu  na  odwołanie  wniesione  przez  jed-
nego  z  wykonawców.  Prace  rozpoczną  się  po  roz-
strzygnięciu  sporu  przez  Krajową  Izbę  odwoławczą 
w Warszawie.  Przewidywany  termin montażu  to  li-
piec/sierpień br. 

Montaż kotłów na pelet i paneli fotowoltaicznych 
realizowany  jest  w  ramach  projektu  Eko-Energia 
w gminie Bychawa.

Zadanie  współfinansowane  ze  środków  pocho-
dzących  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  re-
gionalnego  w  ramach  Osi  Priorytetowej  4  Energia 
przyjazna  środowisku,  Działanie  4.1  Wsparcie 

wykorzystania  OZE  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata 
2014-2020.

Ponadto Gmina Bychawa…
�� Ogłosiła  przetarg  na  przebudowę  drogi  gmin-

nej w miejscowości Leśniczówka o długości 547 mb. 
Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy 
Bychawa.
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osowa-kolonia

kładka na rzece Gałęzówce

zalew w Bychawie Romanów (za olszowcem-kolonią)

skrzyżowanie ulic piłsudskiego i partyzantów

ul. powstańców Warszawy
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�� W środę 30 czerwca 
2021 roku miała 
miejsce XXX sesja Rady 
Miejskiej w Bychawie 
– była to jedna 
z najważniejszych sesji 
w trwającym roku. To 
właśnie na niej radni 
podsumowali roczną 
pracę gospodarza 
gminy.

Obrady  otworzył  przewodniczący  Rady  Miejskiej 
w Bychawie Grzegorz Szacoń.

Po interpelacjach radnego Artura Płazy głos za-
brał burmistrz Bychawy Janusz Urban, który przed-
stawił  sprawozdanie z działalności między sesjami 
oraz sprawozdanie z realizacji uchwał.

Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpra-
cy Gminy  Bychawa  z  organizacjami  pozarządowy-
mi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2020 omówiła zastępca 
naczelnika Wydziału  Oświaty,  Spraw  Społecznych 
i  Organizacyjnych  Urzędu Miejskiego w  Bychawie 
Bożena Marzec.

Po raz trzeci już przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym,  zobowiązały  burmistrza  do  sporządze-
nia  i  przedstawienia  Raportu  o  Stanie  Gminy.  Po 
jego omówieniu radni udzielili wotum zaufania dla 
Burmistrza Bychawy.

Zanim  podjęto  uchwałę  o  absolutorium  rad-
ni  Rady  Miejskiej  w  Bychawie  zatwierdzili  spra-
wozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania 
budżetu  za  2020  rok  –  głos  zabrała  tu  skarbnik 
Gminy  Bychawa  Elżbieta Dworak.  Budżet  za  2020 
rok zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 2 milio-
nów złotych. Wykonane dochody wynoszą 98,7%. 
Jest  to  bardzo  dobrze wykonany  plan  dochodów. 
Jedynie udziały  za  rok 2020 były mniejsze o kwo-
tę 183 236  zł.  Zostały wykonane wszystkie  zapla-
nowane  zadania  inwestycyjne  Gminy  Bychawa. 
Skarbnik  podkreśliła,  że  ubiegły  rok  ze  względu 
na  epidemię  był  inny  niż  pozostałe.  Zadłużenie 
Gminy  Bychawa  na  koniec  2020  roku  wynosiło 
13  451  303  zł, w  tym pożyczka  na  prefinansowa-
nie, gdzie w tym roku otrzymamy środki na drogę 
Wola Gałęzowska – Krasławek 988 866 zł. Skarbnik 

stwierdziła, że zadłużenie nie jest stosunkowo wyso-
kie. Gmina posiada tzw. nadwyżkę operacyjną, czyli 
różnicę między  dochodami  bieżącymi  a wydatkami 
bieżącymi. Następnie radny Artur Płaza – przewod-
niczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Bychawie 
poinformował,  że  komisja  rekomenduje  udzielenie 
Burmistrzowi Bychawy absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za  rok 2020. Ponadto skarbnik poin-
formowała również, że skład orzekający Regionalnej 
Izby  Obrachunkowej  pozytywnie  zaopiniował  spra-
wozdanie  z  wykonania  budżetu  Gminy  Bychawa 
w 2020 roku.

Po wysłuchaniu  powyższych  opinii  Rada Miejska 
w  Bychawie  udzieliła  absolutorium  Burmistrzowi 

Bychawy  Januszowi  Urbanowi  z  tytułu  wykonania 
budżetu za 2020 rok.

Burmistrz podziękował za udzielone wotum zaufa-
nia  i absolutorium. Podkreślił, że są one sprawdzia-
nem  dla  całego  samorządu.  Dodał,  że  tak  napraw-
dę  wszyscy  tworzymy  budżet,  a  najważniejsze  by 
w drodze do celu przyświecała  temu naczelna  idea 
wspólnej pracy na  rzecz naszej gminy. Podziękował 
za  cierpliwość  oraz  zaznaczył,  że  mimo  czasu  epi-
demii był to rok wielu dobrych i potrzebnych inwe-
stycji  –  mimo  strachu  nie  ucierpieliśmy  zanadto. 
Podziękował  również  za  uczestnictwo  w  dzisiejszej 
sesji, a także za wszelkie uwagi, propozycje i wnioski. 
Na koniec zachęcił do dalszej wspólnej pracy na rzecz 
naszej małej ojczyzny oraz wyraził nadzieję, iż w ko-
lejnych miesiącach  i  latach  będziemy mogli  cieszyć 
się z efektów tej współpracy.

Po przemówieniu burmistrza przyszedł czas na ko-
lejne punkty porządku obrad. Radni rozpatrzyli pro-
jekty uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
części nieruchomości – uchwała przyjęta

b)  w  sprawie  obciążenia  służebnością  przesy-
łu  nieruchomości  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów 
jako  działka  nr  1507,  położonej  przy  ul.  Stanisława 
Wyspiańskiego w Bychawie – uchwała przyjęta

c)  w  sprawie  uchwalenia  „Regulaminu  udziela-
nia  dotacji  celowych  ze  środków  budżetu  Gminy 
Bychawa  dla  rodzinnych  ogrodów  działkowych”  – 
uchwała przyjęta

d) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej – uchwała przyjęta

e) w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu  gminy Bychawa  za 
pierwsze półrocze,  o  kształtowaniu  się wieloletniej 
prognozy finansowej gminy Bychawa oraz informacji 
o przebiegu wykonania planów  finansowych samo-
rządowych instytucji kultury – uchwała przyjęta

f)  zmian  w  uchwale  budżetowej  na  rok  2020  – 
uchwała przyjęta

g)  w  sprawie  podjęcia  działań  w  celu  zaniecha-
nia  sprzedaży  działek  stanowiących  własność  gmi-
ny  Bychawa w  celu  powstania  spalarni  odpadów  – 
uchwała przyjęta

h) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na  sprzedaż  części  nieruchomości  niezabudowanej 
położonej w Bychawie przy ul.  Budnego – uchwała 
odrzucona

i)  uchylająca  uchwałę w  sprawie  wyrażenia  zgo-
dy na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej po-
łożonej  w  Bychawie  przy  ul.  Antoniego  Budnego 
w Bychawie, gmina Bychawa – uchwała odrzucona

j) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położo-
nej przy ul. Pileckiego w Bychawie, gmina Bychawa – 
uchwała odrzucona.

Po  sprawozdaniu  z  prac  stałych  komisji  Rady 
Miejskiej  w  Bychawie  za  pierwsze  półrocze  2021 
roku, wobec wyczerpania porządku obrad przewod-
niczący Grzegorz Szacoń zamknął posiedzenie.

Udzielono absolutorium Burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi

�� Ruszyły darmowe porady prawne dla mieszkańców gminy Bychawa
Informujemy, że od lipca udzielana jest darmowa 
pomoc prawna, nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego:

�» poniedziałek godz. 11.00-15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
�» wtorek godz. 13.00-17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22.
Nazwa organizacji pozarządowej: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania 

Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 
20-213 Lublin

�� Mieszkańcy pytają
��Kto powinien udrażniać i oczyszczać 
rowy i przepusty?
Obowiązek  utrzymania  zjazdów  indywidualnych 

i publicznych należy do właścicieli lub użytkowników 
gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że oczysz-
czenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnie-
nia drożności należy do właściciela posesji.

Nadmienić należy również, że rowy przydrożne są 
przeznaczone  tylko  i  wyłącznie  do  odprowadzania 
wód opadowych  z pasa drogowego drogi.  Zabrania 
się  odprowadzania  wód  melioracyjnych  z  posesji, 
pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Wszelkie 
próby  podłączania  się  do  rowów  przydrożnych  są 
działaniami  bezprawnymi.  Do  odprowadzania  nad-
miaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą 
urządzenia melioracyjne, które należy wykonać wła-
snym staraniem i na własny koszt.

Na właścicielu  gruntu  ciąży  obowiązek  usunięcia 
przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych 
na jego gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Utrzymanie  drożności  rowów pełniących  funkcję 
rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą 
należy do zarządcy drogi.

Ponieważ wizje przeprowadzane w terenie wyka-
zują  najczęściej,  że  przyczyną  zastoisk  wody  w  ro-
wach są niedrożne przepusty pod zjazdami do pose-
sji prosimy właścicieli i użytkowników zjazdów o wy-
wiązywanie  się  z  obowiązku  utrzymania  zjazdów 
i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym 
stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ 
wody.  Pozwoli  to  uniknąć  zalewania  posesji  oraz 
szkód wyrządzonych przez wodę.
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Janusz urban Burmistrz Bychawy

elżbieta dworak skarbnik Gminy



samorządsamorząd

�� Niezwykle miło nam 
poinformować, że 
projekt Gminy Bychawa 
„Wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych 
w trosce o środowisko 
naturalne na terenie 
Gminy Bychawa” 
został jednym z trzech 
laureatów tegorocznej 
edycji konkursu 
adresowanego do 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
– „Samorząd 
oddychający pełnymi 
płucami”.

Gmina Bychawa – samorządem oddychającymi własnymi płucami

Szczere wyrazy współczucia
Mirosławie Kaźmierak

Sołtys miejscowości Wola 
Gałęzowska-Kolonia
z powodu śmierci

TATY
składają burmistrz wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Bychawie, radni Rady 
Miejskiej w Bychawie oraz sołtysi

�� Znaczny wzrost kosztów egzekucyjnych!
Szanowni Mieszkańcy Gminy 
Bychawa,

w  bieżącym  roku weszła w  życie  nowelizacja  prze-
pisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępo-
waniu  egzekucyjnym  w  administracji,  która  w  art. 
64-64  c  wprowadza  zmiany  dotyczące  wysokości 
kosztów  egzekucyjnych  mające  istotne  znaczenie 
dla mieszkańców, będących podatnikami podatków 
i opłat lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśne-
go, od  środków  transportowych oraz opłaty  za  go-
spodarowanie odpadami komunalnymi i innych).

W  przypadku,  gdy  dłużnik  otrzyma  upomnienie 
obejmujące  wyżej  wymienione  zaległości  podatko-
we i nie zapłaci tych zaległości wraz z kosztami upo-
mnienia  w  wyznaczonym  terminie,  zostanie  skie-
rowany  tytuł  wykonawczy  do  urzędu  skarbowego 
w  celu  przymusowego  wyegzekwowania  zaległości 
podatkowych,  co  wiąże  się  z  naliczeniem  kosztów 
egzekucyjnych,  które  zostały  przez  ustawodawcę 
znacznie podwyższone na niekorzyść dłużnika.

Koszty egzekucyjne obciążają dłużnika i zalicza się 
do nich:
�» opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł 
z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 
oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,
�» opłatę egzekucyjną w wysokości 10% wyegze-
kwowanych środków pieniężnych,

�» wydatki egzekucyjne poniesione przez organ 
egzekucyjny w związku z prowadzeniem postę-
powania egzekucyjnego (m.in. opłaty pocztowe, 
koszty dojazdu),
�» opłaty za czynności egzekucyjne (m.in. sporzą-
dzenie protokołu z czynności egzekucyjnych).
Wszczęcie  postępowania  egzekucyjnego  w  celu 

przymusowego  ściągnięcia  należności  w  trybie  eg-
zekucji administracyjnej spowoduje naliczenie przez 
urząd skarbowy opłaty manipulacyjnej w wysokości 
100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego 
(por. art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji: „Organ egzekucyjny pobiera opłatę 
manipulacyjną  za  wszczęcie  postępowania  egzeku-
cyjnego  dotyczącego  należności  pieniężnej.  Opłata 
manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczę-
cia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyż-
szeniu i wynosi 100 zł.”).

Ponadto każda kolejna czynność egzekucyjna spo-
woduje naliczenie kolejnych kosztów egzekucyjnych.

Osoba, która nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia  upomnienia  podatku  lub  opłaty  za  go-
spodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ob-
ciążona także opłatą egzekucyjną –może być to 10% 
lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wy-
egzekwowana,  czy  też  nastąpi  zapłata  bezpośred-
nio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto 
dłużnik  będzie  zobowiązany  do  zwrotu  wydatków 

jakie  urząd  skarbowy  poniesie w  związku  z  prowa-
dzoną egzekucją administracyjną.

Opłaty  pobierane  przez  urząd  skarbowy  nie  są 
przekazywane do budżetu Gminy Bychawa. Stanowią 
one dochód budżetu państwa. Prowadzenie egzeku-
cji  administracyjnej  przez  urząd  gminy  to  obowią-
zek, a nie wybór. Wspólnie możemy działać tak, by te 
koszty nie powstały i nie narażały domowych budże-
tów na nieplanowane wydatki.

Mając  na  uwadze  dobro  mieszkańców  prosimy 
o terminowe uiszczanie wszelkich podatków i opłat 
lokalnych  (w  tym  również  należności  ubocznych) 
oraz rzetelne podejście do informacji jakie Państwu 
przekazujemy  o  istniejącym  zadłużeniu,  w  formie 
otrzymanych upomnień, wiadomości telefonicznych 
lub e-mail. W związku z tym prosimy o podanie nu-
meru  telefonu,  aby umożliwić  przekazywanie  istot-
nych informacji podatnikowi.

Informacje  dotyczące  aktualnego  stanu  Państwa 
rozliczeń  z  tytułu  podatków  lokalnych  i  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskacie 
Państwo poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel.:
�» 81 566 00 04 wew. 22 i 45 – podatki,
�» 81 566 00 04 wew. 47 – opłata za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi.
Wydział Finansowy

Urzędu Miejskiego w Bychawie

�� Od 1 lipca masz obowiązek zgłosić czym ogrzewasz mieszkanie
Od 1 lipca 2021 roku na 
właścicielach nieruchomości 
oraz zarządcach budynków lub 
lokali ciąży obowiązek złożenia 
deklaracji o źródłach ciepła lub 
źródłach spalania paliw.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja:
�» imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub za-
rządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca 
zamieszkania lub siedziby
�» adres nieruchomości, w obrębie której eksplo-
atowane jest źródło ciepła lub źródła spalania 
paliw
�» informacja o liczbie i rodzaju źródeł ciepła oraz 

o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich 
paliwach
�» numer telefonu do kontaktu lub e-mail.
Deklarację  należy  złożyć  we  właściwym 

Urzędzie gminy/miasta, zgodnym z lokalizacją 
budynku w terminie:
�» 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła 
ciepła w budynku nowo powstałym
�» 12 miesięcy dla budynków, w których już istnie-
je źródło ciepła, czyli w okresie od 1 lipca 2021 
roku do 30 czerwca 2022 roku.

Sposób składania deklaracji:
�» w formie elektronicznej, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem 
systemu teleinformatycznego obsługującego 
ewidencję
�» w formie papierowej, wypełniony dokument 
można będzie wysłać listem albo złożyć oso-
biście we właściwym Urzędzie gminy/miasta, 
zgodnym z lokalizacją budynku.
W przypadku niezłożenia deklaracji na właścicie-

la nieruchomości oraz zarządców budynków może 
zostać nałożona kara grzywny.

Złożenie deklaracji będzie jednoznaczne z wpisa-
niem budynku do bazy CEEB (Centralnej Ewidencji 
Emisyjności  Budynków).  Decydującym  kryterium 
będzie tu moc cieplna źródła spalania paliw – nie-
większa niż 1 MW, co obejmować będzie nie tylko 
jednorodzinne czy wielorodzinne budynki mieszkal-
ne, małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady pro-
dukcyjne. Obowiązek złożenia deklaracji jest nieza-
leżny od formy prawnej użytkowania budynku i cią-
ży zarówno na osobie fizycznej jak i przedsiębiorcy.

CEEB  będzie  narzędziem  dla  organów  admi-
nistracji  centralnej  i  samorządowej  do  realiza-
cji  założeń  polityki  niskoemisyjnej  oraz miejscem, 
gdzie będą dostępne  informacje na temat wszyst-
kich  programów  finansowania  wymiany  pieców. 

Dodatkowo  dla  obywateli  zostaną  uruchomione 
usługi, które przyczynią się do poprawy stanu tech-
nicznego  budynków  w  zakresie  bezpieczeństwa, 
np.  zamówienie  przeglądu  kominiarskiego  czy  in-
wentaryzacji budynku.

Obowiązek  wynika  z  Ustawy  z  dnia  21  listopa-
da  2008  roku  o  wspieraniu  termomodernizacji 
i  remontów oraz  centralnej  ewidencji  emisyjności 
budynków.

Za  wdrożenie,  uruchomienie  i  prowadze-
nie  Centralnej  Ewidencji  Emisyjności  Budynków, 
w  skrócie  CEEB,  która  będzie  centralną  bazą  in-
formacji  i ważnym narzędziem wspierania wymia-
ny starych kotłów grzewczych odpowiada Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Więcej  informacji  znaleźć można  na  stronie  in-
ternetowej: www.gunb.gov.pl

Celem  konkursu  było  zachęcenie  samorządów  do 
przedstawienia działań nakierowanych na prewencję 
chorób płuc, które wdrożyli na swoim terenie na prze-
strzeni ostatnich 3 lat (2017-2020).

Jury  w  składzie:  prof.  Adam  Antczak  –  kierow-
nik  Kliniki  Pulmonologii  Ogólnej  i  Onkologicznej 
Uniwersytetu  Medycznego  w  Łodzi;  dr  Katarzyna 
Lewandowska  –  zastępca  Prezesa  Polskiego 

Towarzystwa  Wspierania  Chorych  na  IPF,  ekspert 
kampanii  „Płuca  Polski”  oraz  Aleksandra  Rusin-
Mieniewska  –  przedstawiciel  firmy  Boehringer 
Ingelheim, organizatora kampanii „Płuca Polski”, zde-
cydowało,  że  to właśnie propozycja Gminy Bychawa 
efektywnie wpływa na poprawę stanu zdrowia miesz-
kańców okolic.
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�� Do 30 lipca trwa przyjmowanie zgłoszeń 
do projektu Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej
Burmistrz Bychawy informuje, iż Gmina Bychawa zamierza złożyć 
wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania 
w ramach programu priorytetowego Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów ob-
jętych programem.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Bychawa zainteresowani bezpłatnym odbiorem 
folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owi-
jania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, 
mogą zgłaszać się do udziału w wyżej wymienionym programie do Urzędu Miejskiego w Bychawie 
w terminie do 30 lipca 2021 r.

Wzór wniosku można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bychawie 
lub ze strony internetowej www.bychawa.pl.

Realizacja programu na terenie gminy Bychawa planowana jest na rok 2022 i uzależniona jest 
od uzyskania dotacji.

�� 2-31 sierpnia – przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego
Burmistrz Bychawy informuje, 
że każdy producent rolny, który 
chce skorzystać z możliwości 
odzyskania części pieniędzy 
wydanych na olej napędowy 
wykorzystywany do produkcji 
rolnej może złożyć wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej na 
2021 r. w terminie od 2 sierpnia 
2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
�»  faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2021 r. do 31 lipca 2021 r. (zwrot przysługuje za 
olej oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 

48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz 
CN 3826 00),
�» dokument wydany przez kierownika biura powia-
towego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zawierający informacje o liczbie du-
żych jednostek przeliczeniowych bydła będącego 
w posiadaniu producenta rolnego, w odniesie-
niu do każdej siedziby stada tego producenta, 
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprze-
dzającego rok, w którym został złożony wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego (dot. osób skła-
dających wniosek o zwrot podatku akcyzowego 
w 2021 r. po raz pierwszy),
�» umowy dzierżawy (lub ich kopie) – w przypadku 
ubiegania się przez dzierżawcę o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. stano-
wi sumę:
�» 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
�» 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej w 2021 r. wynosi 1 zł na 
1 litr oleju.

Pieniądze będą wypłacane w terminie do 31 paź-
dziernika 2021 r. – przelewem na rachunek bankowy 
wskazany we wniosku  lub gotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego w Bychawie.

Druki  wniosków  o  zwrot  podatku  akcyzowego 
zawartego w  cenie  oleju  napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji  rolnej są dostępne w Punkcie 
Obsługi  Interesanta  w  godzinach  pracy  Urzędu 
Miejskiego w Bychawie oraz na stronie internetowej 
www.bychawa.pl.

Szczegółowe  informacje na  temat  zwrotu można 
uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr tel. 81 566 00 04, 
wew. 17.

�� 8 lipca 2021 roku w Urzędzie 
Miejskim w Bychawie miało 
miejsce uroczyste wręczenie 
Stypendiów Burmistrza 
Bychawy za wybitne 
osiągnięcia szkolne.

O  Stypendia  Burmistrza  Bychawy  mogą  ubiegać  się  uczniowie 
klas IV, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych spełniający co najmniej 
jedno z poniższych kryteriów:
�» będący laureatem minimum na szczeblu powiatowym w kon-

kursach i olimpiadach przedmiotowych
�» legitymujący się średnią ocen – co najmniej 5,0
�» legitymujący się wybitną, aktywną pracą na rzecz szkoły i śro-

dowiska lokalnego
�» legitymujący się osiągnięciami uzyskanymi w zawodach 
sportowych – zajęcie I, II, III miejsca minimum na szczeblu 
wojewódzkim
�» legitymujący się najwyższymi wynikami ze sprawdzianu prze-
prowadzonego w klasie VIII spośród uczniów swojej szkoły.
Każdy z kandydatów do stypendium musi  legitymować się co 

najmniej dobrą oceną ze sprawowania.

Stypendium  Burmistrza  Bychawy  za  wybitne  osią-
gnięcia  szkolne  w  roku  2020/2021  w  imieniu  burmi-
strza Bychawy Janusza Urbana wręczyła zastępca bur-
mistrza  Bychawy  Magdalena  Kostruba.  Stypendium 
otrzymali:
�» Maria Mituła – za zajęcie III miejsca w Turnieju 
Wojewódzkim 24 Jesiennego Konkursu 
Recytatorskiego „Egzamin z życia” oraz wzorowe 
zachowanie
�» Stanisław Mituła – za zajęcie I miejsca 
w Wojewódzkim Konkursie „Młodzi patrioci” – ka-
tegoria wokalna oraz wzorowe zachowanie
�» Wiktoria Wolska – za zdobycie tytułu finalisty 

w Konkursie biologicznym organizowanym przez 
Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz wzorowe 
zachowanie
�» Daria Sak – za zajęcie III miejsca w Wojewódzkim 
Konkursie „Młodzi patrioci” – kategoria wokalna 
oraz wzorowe zachowanie.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy 

oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Wręczono Stypendia Burmistrza Bychawy
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„Tylko przyjazne 
serca umieją się 

zatroskać o innych”
H. Sienkiewicz

�� Obchody Jubileuszu 
25-lecia działalności 
Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
w Bychawie odbyły 
się dnia 1 lipca 
2021 r. w Bychawskim 
Centrum Kultury.

Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Bychawie 
jest jednym z 56 ośrodków wsparcia dla osób z za-
burzeniami psychicznymi funkcjonujących na tere-
nie  województwa  lubelskiego.  ŚDS  od  1996  roku 
wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 
ich  rodziny.  Jest  to  jedna  z najstarszych placówek 
tego typu na terenie województwa.

Podczas  obchodów  mieliśmy  zaszczyt  gościć 
Wicewojewodę Lubelskiego Bolesława Gzika, który 
odczytał  list Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Marleny Maląg, wręczył dyplom uznania Wojewody 
Lubelskiego  z medalem  dla  ŚDS  oraz  uhonorował 
dwóch wyróżniających się pracowników zaangażo-
wanych w działalność na rzecz ośrodka.

Pozostali pracownicy, zasłużeni długoletnim sta-
żem pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zostali 
odznaczeni złotymi i srebrnymi medalami za długo-
letnią służbę nadane przez prezydenta RP.

Wśród  zaproszonych  gości  znaleźli  się: 
Wicestarosta  Lubelski  Andrzej  Chrząstowski, 
Dyrektor Wydziału  Polityki  Społecznej  LUW  Albin 
Mazurek,  Burmistrz  Bychawy  Janusz  Urban  wraz 
z  delegacją  pracowników  z  Urzędu  Miejskiego 

w Bychawie, delegacje z PFRON i PCPR w Lublinie, 
wójtowie  gmin  ościennych,  kierownicy  Ośrodków 
Pomocy  Społecznej  z  gmin,  z  którymi  współpra-
cujemy,  przedstawiciele  środowiska  medycznego, 
przedstawiciele  placówek  oświatowych  znajdu-
jących  się  na  terenie  gminy,  Rodziny Uczestników 
i delegacje z zaprzyjaźnionych ŚDS-ów.

Obchody uświetniła część artystyczna przygoto-
wana przez naszych Uczestników. Były to występy 
wokalne oraz przedstawienie pt. „Moc przyjaźni”.

Za  wsparcie  wydarzenia  składamy  podzięko-
wania  naszym  sponsorom:  księgarni  „LUMER” 
w  Bychawie,  firmom  „Juella”  Elżbieta  i  Jerzy 
Maciąg  oraz  „Zakrzowiak”  Sp.  z  o.o. w  Bychawie, 
Okręgowej  Spółdzielni  Mleczarskiej  w  Bychawie, 
Pani  Katarzynie  Lalak,  Pani  Bogumile  Skoczylas, 
Panu  Marcinowi  Krykowi,  Państwu  Danucie  oraz 
Januszowi  Lipcom, Pani Annie Dzwonowskiej  oraz 
Panu Tadeuszowi Gajurowi – którzy pomogli nam fi-
nansowo, bądź podarowali artykuły spożywcze po-
trzebne do przygotowania poczęstunku.

Bożena Niedźwiadek, Ewa Podgórska

To już 25 lat

�� 21-22 sierpnia – Międzynarodowe Indywidualne Rzutowe 
Mistrzostwa Polski „Bychawa 2021”
W dniach 21 i 22 sierpnia br. do Bychawy zawitają 
najlepsi zawodnicy wędkarstwa rzutowego 
(w sumie spodziewamy się około 70 zawodników). 
Wydarzenie odbędzie się na Stadionie Miejskim 
w Bychawie. 

Dlaczego wędkarze rywalizują na stadionie?
Wędkarstwo  rzutowe  to  dyscyplina  sportu, w  której  zawodnicy  rzucają 

lekką muszką lub ciężarkiem do celu – tarcz. Sędziowie oceniają celność lub 
odległość rzutu. W dyscyplinie tej używa się najważniejszych technik węd-
karskich: muchowej i spinningowej. Wędkarstwo rzutowe pochodzi od ama-
torskiego połowu ryb. W zawodach biorą udział kobiety i mężczyźni.

W programie:
�» sobota 21 sierpnia
8.00 – Uroczyste otwarcie Mistrzostw
9.00 – Rozpoczęcie zawodów – konkurencje nr 1-2-3-4-5

14.30 – Ciąg dalszy zawodów – konkurencja nr 6
�» niedziela 22 sierpnia
9.00 – Dokończenie zawodów – konkurencje nr 7-8-9
12.00 – Uroczyste zakończenie Mistrzostw

Wstęp wolny.
Gorąco zapraszamy!

�� 19-20 lipca – Festiwal Singera w Bychawie
XI edycja Festiwalu Singera 
odwiedzi Bychawę w dniach 
 19-20 lipca.

W programie:

I dzień:
�» 17.00-20.00 Plenerowa Instalacja Artystyczna 
„Singer contra Singer”, połączona z promocją Gazety 
Festiwalowej „Sztukmistrz”.
Elementem instalacji jest projekcja (na telewizo-

rze) cyklu dokumentalnego pt. „Warszawa – pejzaż 
z  Singerem”  (siedmioodcinkowy  film dokumental-
ny),  którego  autorzy  (A.  Kinaszewski,  H.  Dobosz) 
poprzez postać Singera pragną pokazać losy Żydów 
na naszych ziemiach, odkryć niezwykłość związków 
polsko-żydowskich,  bogactwo  współistnienia  obu 
narodów,  a  także  istotę  wzajemnych  uprzedzeń 
i konfliktów.

�» 20.00-21.00 Spektakl literacko-muzyczny „Opowieści 
z Nocy”.
Ubrane w żywą muzyczną formę (kontrabas, al-

tówka), prezentowane przez lektora relacje świad-
ków  historii  Zagłady,  zestawione  z wierszem  uro-
dzonego  w  Lublinie  poety  Jakova  Glatsztejna 
„Lublinie,  moje  święte  żydowskie  miasto”. 
Kameralny spektakl. Po spektaklu spotkanie i roz-
mowa z jego wykonawcami.

II dzień:
�» 14.00 Projekcja telewizyjnej wersji spektaklu te-
atralnego „Opowiadania dla dzieci”, zrealizowanego 
w Teatrze Narodowym w Warszawie.
Produkcja  z  archiwum  TVP,  w  reż.  Piotra 

Cieplaka.  Osiem  opowiadań,  które  przenoszą  nas 
z Nowego Jorku w czas biblijny, a potem do mitycz-
nego Chełma, aż wreszcie w sen Menasze i tworzą 
świat, w którym możliwe są zabawa, czułość i cud. 
Postać profesora Szemiela, zwierzęta z Arki Noego, 

dzieci, przed którymi otwiera  się Niebo  z Drabiną 
Jakubową, głupcy z Chełma, Ucel i jego córka Nędza 
oraz  wiele  innych  postaci  –  w  ślad  za  Singerem, 
mówią  do  dzieci  ich  językiem  o  najważniejszych 
sprawach.
�» 20.00 „Przyjaciele Sztukmistrza” spektakl cyrko-
wo-teatralny inspirowany prozą Isaaca Bashevisa 
Singera w wykonaniu artystów lubelskiej Fundacji 
Sztukmistrze.
Akrobacje,  żonglerka,  cyr  wheel,  fire  show 

w  zwartej  kompozycji  reżyserowanej  przez 
Arkadiusza Ziętka i Zespół.

Wstęp wolny.
Gorąco zapraszamy!
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�� Pamiętamy o księdzu Antonim Kwiatkowskim!
13 czerwca to Dzień Patrona 
Zespołu Szkół im. ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego w Bychawie. 
Z tej okazji przeprowadzony 
został konkurs online 
poświęcony życiu i działalności 
tego wyjątkowego 
bychawianina.

Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły, ale tak-
że mieszkańcy Bychawy. Odpowiedzieli na 29 pytań 
testowych,  które  wymagały  szczegółowej  wiedzy 
na temat różnych działań i etapów w życiu księdza 
Antoniego. Wśród odważnych, którzy przystąpili do 
konkursowych  zmagań,  znaleźli  się przedstawicie-
le  różnych  grup  wiekowych.  100%  prawidłowych 
odpowiedzi  udzielił  pan Marek Nieściór,  czym  za-
służył  na  pierwsze  miejsce.  Drugie  miejsce  zajęli 
Bogdan  Drążek  i  Mariusz  Królikowski,  zaś  trzecie 
przypadło w udziale pani Ewie Nieściór oraz panom 
Kamilowi  Cywińskiemu  i  Mateuszowi  Gajurowi. 
Wśród  uczniów  najlepsi  okazali  się:  Zuzanna  Dyś, 
Agnieszka Smolińska i Krystian Krzos.

Serdecznie dziękujemy za udział w tej akcji  i za-
praszamy na kolejne konkursowe spotkanie z na-
szym patronem.

Jeśli  malujesz,  rysujesz  –  ten  konkurs  jest  dla 
Ciebie.  A  może  piszesz  wiersze,  krótkie  opowia-
dania…?  Spróbuj  w  dowolnie  wybranej  przez 
Ciebie  formie  literackiej  lub  plastycznej  przedsta-
wić  postać  księdza  Antoniego  Kwiatkowskiego. 
Zachęcamy  wszystkich  mieszkańców  gminy 
Bychawa do pokazania  swoich  talentów, niezależ-
nie od wieku i miejsca zamieszkania. 

Termin nadsyłania prac: 20 września 2021 r.
Prace plastyczne, wykonane dowolną  techniką, 

należy dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bychawie, zaś literackie na jeden z ad-
resów mailowych:  liceum@kwiateklo.pl  lub  adres 
mailowy biblioteki.

Pamięć o człowieku i  jego dokonaniach czasami 
zanika.  Uczestnicząc  w  naszych  konkursach  pie-
lęgnujesz  pamięć  o  postaci,  która w niebagatelny 
sposób wpłynęła na życie dawnej Bychawy, a może 
i współczesnej…?

M. Kloc-Kusy, M. Stojek

�� W piątkowe 
popołudnie 25 
czerwca br. centrum 
Bychawy wypełniła 
muzyka i radosne 
okrzyki dzieci 
biorących udział 
w wydarzeniu na 
powitanie wakacji – 
„Dziecięca Bychawa”. 

25 czerwca 2021 r. – dzień atrakcji dla małych i dużych 
mieszkańców naszej gminy

��Wakacje, znowu są wakacje! Biblioteka zaprasza!
�» Bezpieczeństwo w sieci, dziennikarstwo internetowe 
– warsztaty komputerowe dla młodzieży w ramach 
projektu „Cyfrowe GOK-i”

Czytelnia MBP w Bychawie
29 czerwca – 20 lipca 2021
w każdy wtorek, czwartek, piątek
w godz. 10.00 – 13.00
�» „Cyfrowe GOK-i” – event

parking za BCK
14 lipca 2021
godz. 17.30 – 20.30
�» Drugie życie starych mebli – warsztaty z renowacji 

mebli
Biblioteka w Bychawce
każdy wtorek i sobota lipca
�» Co drzemie w Lemie – warsztaty, spotkania, miłe 

niespodzianki
Biblioteka w Starej Wsi Pierwszej
każdy wtorek i piątek sierpnia
godz. 12.00 – 18.00
Zapisy do 25 lipca 2021 r.
pod nr 81 562 52 97, 81 566 10 76
e-mail: biblioteka.starawies@gmail.com

�» Masz pomysł! Zrealizuj go w bibliotece! – Otwarta 
przestrzeń dla czytelników, którzy mają pomysł na 
działanie a nie wiedzą jak je zrealizować. Odwiedź 
swoją bibliotekę w Bychawie, Bychawce lub Starej 
Wsi Pierwszej. Pomożemy Ci pomysł przekuć 
w działanie!

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie

Na  małych  mieszkańców  naszej  gminy  czekało  całe 
mnóstwo bezpłatnych  atrakcji:  animacje,  dmuchańce, 
lody,  wata,  popcorn,  napoje  oraz  cieszące  się  dużym 
zainteresowaniem  pokazy  strażackie.  Organizatorzy 
tj.  Burmistrz  Bychawy,  Bychawskie  Centrum  Kultury 
i  Samorządowe  Przedszkole  nr  1  w  Bychawie  pra-
gną złożyć  serdeczne podziękowania wszystkim spon-
sorom, którzy wsparli realizację wydarzenia.

W  dniu  tym  nie  zabrakło  także  atrakcji  dla  doro-
słych mieszkańców naszej gminy. Bychawskie Centrum 
Kultury zorganizowało „Potańcówkę na powitanie wa-
kacji” – do tańca przygrywała grupa Enter Joyce.
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�� Dobroczynna akcja 
KGW w Gałęzowie-
Kolonii Drugiej
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Gałęzowie-Kolonii Drugiej 
„GAŁĄZKI” rozpoczęło 
działalność w 2020 roku. 
Powstało z inicjatywy pani 
sołtys Bogumiły Foc. Liczy 32 
członkinie i jest najmłodszym 
KGW w gminie Bychawa.

Panie zaangażowane są w działania na rzecz lokal-
nej społeczności, popularyzują kulturę regionalną, 
szczególnie  kulinaria  i  rękodzieło.  Członkinie  koła 
biorą udział w różnych wydarzeniach kulturalnych 

i  konkursach.  Są  utalentowane  w wielu  dzie-
dzinach i chętnie dzielą się z koleżankami swo-
imi umiejętnościami, przez co zarażają je swo-
imi  pasjami.  Działalność  w  KGW  to  dla  wielu 
pań  świetna  okazja  do  rozwoju  osobistego. 
Przynależność  do  tej  organizacji  oznacza  nie 
tylko pracę, ale też odskocznię od codzienno-
ści.  Spotkania  gospodyń  stanowią  dla  kobiet 
formę  aktywnego  spędzania  czasu.  To  okazja 
do wyjścia z domu i zmiany otoczenia. W trak-
cie  takich  spotkań  panie  dzielą  się  swoimi 
pomysłami.

Jednym  z  takich  pomysłów  było  serce  na 
nakrętki.  Panie  słysząc  o  częstych  akcjach 
zbierania  nakrętek,  które  następnie  są  prze-
kazywane  osobom  potrzebującym,  dołożyły 
wszelkich  starań, aby  taki pojemnik był w  ich 
miejscowości.  Wszystko  po  to,  aby  wspólnie 

pomagać.  Tak  też  się  stało.  Piękne  czerwone 
serce stanęło na placu przed świetlicą wiejską 
w Gałęzowie-Kolonii  Drugiej  i  jest  pierwszym 
tego typu pojemnikiem w gminie Bychawa. 
W ten  sposób do wspólnego  zbierania  zostali 
zaangażowani wszyscy mieszkańcy tej miejsco-
wości i wygląda na to, że z sukcesem, bo nakrę-
tek wciąż przybywa.

KGW w Gałęzowie-Kolonii Drugiej „GAŁĄZKI” 
składa  serdeczne  podziękowania  wszystkim 
osobom zaangażowanym w powstanie serca.

Monika Dulbas – przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Gałęzowie-Kolonii 

Drugiej „GAŁĄZKI”

�� Podziękowania dla 
Gustawa Szorka 
zasłużonego 
strażaka OSP

60  lat  –  przez  tak  długi  czas Gustaw  Szorek  służył 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu. 
28 maja 2021 roku w siedzibie jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Olszowcu odbyła się uroczystość 
przejścia w stan spoczynku tego zasłużonego dla lo-
kalnej społeczności strażaka.

Szanowny Pan Gustaw Szorek
Dziękuję  za  wieloletnią  służbę  na  rzecz  gminy 

Bychawa i jej mieszkańców.
Godnym  najwyższej  pochwały  jest  Pana  bogaty 

dorobek społeczny:
�» 60 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu
�» 50 lat pełnienia funkcji prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Olszowcu
�» 5 lat pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bychawie.
Pana działalność została  już niejednokrotnie do-

ceniona odznaczeniem:
�» Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”
�» Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
�» Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza.
Dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i zde-

cydowanej postawy w trudnych do wykonania za-
daniach chroniących życie, zdrowie i mienie ludzkie.

Dziękuję za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, 
sumienność oraz trud włożony w pracę.

Niech  moment  przejścia  –  w  jakże  zasłużony  – 
stan  spoczynku  będzie  czasem  szczególnym  i  oka-
zją  do  realizacji  wszystkich,  odłożonych  z  powodu 
braku czasu planów i marzeń. Niech każdy następny 
dzień przynosi Panu okazję do odkrywania nowych 
uroków życia.

Burmistrz Bychawy
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Bychawie

Janusz Urban

BYCHAWSKIE STOWARZYSZENIE
WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ

 zwraca się do firm, instytucji, przedsiębiorstw, osób
prywatnych z prośbą o wsparcie finansowe 

przedsięwzięcia jakim jest 
REJS BYCHAWA - LA CHAPELLE SUR ERDRE 

WODAMI ŚRÓDLĄDOWYMI
ŻEGLUJEMY NA FALACH 25 LAT 

WSPÓŁPRACY 
Termin wyprawy: 12.07. - 30.08.2021

Czas podróży w jednę stronę ok. 40 dni
Trasa ok. 3000 km.

Przewidywany koszt wyprawy 15.000 - 20.000 zł.
Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej

numer konta: 89868500010017845120000010
Wpłata po wyżej 100 zł. - rejst jachtem po Zalewie

Zemborzyckim
                   Informacje pod nr tel.: 48 508 617 605

12 VII–30 VIII 2021 r.

BYCHAWA
POLAND

LA CHAPELLE-
-SUR-ERDRE
FRANCE

Żeglujemy na falach 25 lat w ółpracy

Nous naviguons sur les vagues 
de 25 ans de coopération

TyByś

�� 12 lipca 2021 roku 
wystartowała przygoda 
pod hasłem „TyByś 
zwiedza Europę”. 
TyByś to jacht, który 
własnoręcznie 
zbudował Waldemar 
Kot – bychawianin, 
pasjonat szkutnictwa 
i żeglarstwa. 

Oficjalne  pożegnanie  łodzi  i  jej  właściciela  miało 
miejsce na skraju Bychawy, przy witaczu przy dro-
dze w  kierunku  na  Lublin.  Stąd  jacht  odjechał  do 
miejsca  zwodowania, w  którym  rozpocznie  czter-
dziestodniowy rejs do Francji, do zaprzyjaźnionego 
z Bychawą miasta La Chapelle-sur-Erdre.

Wykonanie  pamiątkowych  fotografii  dało  rów-
nież  możliwość  zapytania  p.  Waldemara  Kota 
o  emocje  towarzyszące  temu  wyjątkowemu  dniu 
oraz najbliższe plany.

TyByś zwiedza Europę – przygoda wystartowała!
��Dzisiejszy dzień jest rozpoczęciem kolej-
nego etapu Pana przygody z własnoręcznie 
wykonanym jachtem o nazwie „TyByś”. 
Co Pan czuje w dniu, w którym urzeczy-
wistniają się Pana marzenia o rejsie do 
Francji?
Satysfakcję  i  ulgę,  że  w  końcu  się  to  zaczęło. 

Skończył się pewien etap, zaczyna się drugi etap.
��A plany na dzisiaj?
Na dzisiaj – dojechać i zwodować jacht.
��Dokąd dojechać?
Nad  Zalew  Zegrzyński  do  Jadwisina  –  tam  ją 

zrzucimy na wodę. Jutro z samego rana wyrusza-
my w rejs.
��Dlaczego rejs rozpoczyna Pan za 
Warszawą, a nie jak wcześniej planowano 
w Kazimierzu Dolnym?
Kazimierz  Dolny  odpadł  ze  względu  na  braki 

techniczne w  zwodowaniu  i  tak  dalej. Mało  jest 
też  tam wody w Wiśle. Dopiero  tam  znaleźliśmy 
najbezpieczniejszą część rzeki.
��A czego życzyć Panu na dzisiejszy dzień 
i całą podróż?
Chłodu.
��W takim razie życzymy chłodu. Dziękuję 
za rozmowę.

rozmawiała Sylwia Paćkowska

BYCHAWSKIE STOWARZYSZENIE 
WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

zwraca się do firm, instytucji, przedsiębiorstw, osób prywatnych 
z prośbą o wsparcie finansowe przedsięwzięcia, jakim jest

REJS BYCHAWA – LA CHAPELLE SUR ERDRE  
WODAMI ŚRÓDLĄDOWYMI

ŻEGLUJEMY NA FALACH 25 LAT WSPÓŁPRACY
Termin wyprawy: 12.07. – 30.08.2021
Czas podróży w jedną stronę ok. 40 dni

Trasa ok. 3000 km
Przewidywany koszt wyprawy 15.000 – 20.000 zł

Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej
numer konta: 89 8685 0001 0017 8451 2000 0010

Wpłata powyżej 100 zł – rejs jachtem po Zalewie Zemborzyckim
Informacje pod nr tel.: 48 508 617 605

 
©

m
at

er
iał

y n
ad

es
łan

e 
pr

ze
z a

ut
or

a

 
©

m
at

er
iał

y n
ad

es
łan

e 
pr

ze
z a

ut
or

a

 
©

M
ar

ek
 M

at
ys

ek
 / 

Ur
zą

d 
M

ie
jsk

i w
 B

yc
ha

w
ie

Głos Ziemi Bychawskiej  |  lipiec 2021 nr 4 (313)Głos Ziemi Bychawskiej  |  lipiec 2021 nr 4 (313) 2120



mieszkańcymieszkańcy

�� Kącik twórczości  
mieszkańców - 
Bo gminę tworzą 
ludzie!

Gmina  Bychawa  to  piękna  kraina,  lecz  czym 
by ona była bez… mieszkańców? To oni stano-
wią  o  sile,  jakości  i  potencjale  naszego małe-
go centrum świata. Chcąc obalić słynną zasadę 
„Cudze  chwalicie,  swego  nie  znacie,  sami  nie 
wiecie, co posiadacie!” (pochodzącą z wiersza 
„Wieś” autorstwa Stanisława  Jachowicza) po-
stanowiliśmy dać mieszkańcom możliwość po-
dzielenia się tym, co mają najcenniejsze – wła-
sną twórczością!

Masz pasję, o której chciałbyś opowiedzieć 
innym?  Możesz  to  zrobić  na  łamach  „Głosu 
Ziemi  Bychawskiej”.  Do  dzielenia  się  swoją 
twórczością gorąco zapraszamy zarówno oso-
by indywidualne, jak i prężnie działające na te-
renie gminy organizacje.

Informujemy, że promowana może być  tyl-
ko  i  wyłącznie  działalność  hobbystyczna,  nie 
zarobkowa. Ponadto przesyłane materiały nie 
mogą m.in.: łamać norm społecznych i obycza-
jowych, godzić w uczucia innych, zawierać tre-
ści  politycznych  i  rasistowskich  oraz  obejmo-
wać materiałów chronionych prawem własno-
ści intelektualnej osób trzecich.

�� Trudno jest 
napisać o sobie coś 
sensownego, więc 
zacznę klasycznie. 
Jestem bychawianką 
od urodzenia, 
lubię to miejsce na 
ziemi, bo jest moim 
domem i centrum 
mojego świata. Tu 
jest moja rodzina, 
znajomi i przyjaciele. 
Bychawa stanowi moją 
inspirację, gdy piszę.

Dużo spaceruję po naszym miasteczku, rozmawiam 
z wieloma ludźmi, cieszę się jego urodą, drobnymi 
rzeczami, zmianami na lepsze. Będąc na emerytu-
rze,  jak  ja,  też  trzeba wiedzieć  gdzie  chce  się  iść, 
trzeba postawić sobie cel, mieć plan na życie, trze-
ba mieć marzenia, bo bez nich nasza dusza umiera.

Dopiero jak zacznie się żyć świadomie, czyli tak, 
aby  być  szczęśliwą,  wtedy  patrzy  się  z  nadzieją 
i  uśmiechem w  przyszłość. Mnie  ten  uśmiech  za-
pewnia pisanie książek.

Dzięki  moim  książkom  miałam  okazję  poznać 
cudownych  ludzi,  panie  z  bibliotek,  które  kochają 
książki, lubią czytelników, ich praca jest dla nich pa-
sją. Znalazłyśmy wspólny język, bo też mam pasję, 
jest nią pisanie.

Takim  cudownym  człowiekiem  jest  Asia  pracu-
jąca  w  Bibliotece  Pedagogicznej  w  Hrubieszowie, 
kierownik biblioteki  i pani  Jola. Do tego grona za-
licza  się  też pani Ela  z Biblioteki Publicznej Gminy 

Zamość w Mokrem i jej współpracownice oraz pani 
Urszula Kurek z Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Lublinie. Są to cudowne, ciepłe i mądre kobiety, 
mamy z nimi wspólne plany.

Piszę po to, aby spotykać się z ludźmi, rozmawiać 
o  życiu,  książkach,  pasjach  i  zainteresowaniach. 
Odzew  czytelników  uskrzydla  mnie  i  zachęca  do 
dalszej pracy, bo spotkania z czytelnikami są moim 
tlenem.

Popularyzowaniu  moich  powieści  służy  strona 
na Facebooku – „Pensjonat pod Malinką” – pisanie 
moja pasja i życie. Internet otwiera mnie na nowe 
wyzwania, nie pozwala zamknąć się w schematach 
myślowych.  W  ten  sposób  nawiązałam  znajomo-
ści nie tylko z czytelnikami z Polski, ale i ze świata. 
Odnowiłam też kontakty ze swoimi uczniami.

Kącik twórczości mieszkańców

Jadwiga Grzesiak – Bychawa stanowi moją inspirację

Zawsze  myślałam,  że  tylko  ja  interesuję  się  kul-
turą. Okazuje się  jednak, że „kultura”  interesuje się 
też  mną.  Chodzi  tu  o  telewizyjny  program  „Stop. 
Kultura”,  w  którym  miałam  przyjemność  wystąpić 
i opowiadać o swoich powieściach. Bardzo sobie ce-
nię współpracę  z Radiem Lublin,  a dokładniej  z au-
dycją  pani  Redaktor  Magdaleny  Lipiec-Jaremek  pt. 
„Piękne życie”, do której jestem zapraszana, gdy tyl-
ko ukazuje się moja książka. Mam nadzieję, że znów 
się spotkamy.

Szukam  intelektualnych  przygód  i  znajduję  je. 
Należy do nich niewątpliwie, znajomość i bliski kon-
takt z  twórcami  filmu o Bychawie pt.”Mikrokosmo-
sy”, która zaowocowała „rólką” jednej z mieszkanek 
Bychawy.

Czuję  się  subiektywnym  kronikarzem  Bychawy 
i  chciałabym  wszystkich  zachwycić  moją  Bychawą, 
tak jak ja ją widzę.

„W Bychawie Izabella kocha sobotnie poranki, gdy 
w  bramach  kamienic  i  przy  ulicy  stoją  sprzedawcy 
oferujący warzywa, owoce, orzechy, jajka, miód. (...)

Izabelli spacerującej wśród tych ludzi przychodzą 
na  myśl  obrazy  Pieter’a  Bruegel’a  Starszego,  któ-
re  ukazują  sceny  z  wiejskich  festynów,  jarmarków 
i  świąt.  „Taki  sam  nastrój,  bajkowość  przeplata  się 
z realizmem” – myśli. Nie przeszkadza jej to, że ma-
larz  nazywany  jest  „chłopskim”.  „Też  jestem chłop-
ska, też lubię wiejski pejzaż i ginące już zwyczaje”.

Są  jeszcze  słowa,  niektóre  rzadko  już  używane, 
stare, ale i regionalizmy. Izabella goni za nimi jak pies 
węszący po śladach za swoim panem, nasłuchuje.

Z tych złowionych w sobotnie poranki słów, utka 
barwny  kilim.  Rozłoży  go  kiedyś  i  idąc  po  nim,  do-
trze do czasu, kiedy jej w Bychawie nie było. Wypełni 
tę  lukę  słowami  mówiącymi  o  wydarzeniach  i  lu-
dziach,  z  którymi  się nie  spotkała.  Izabella  łowi  też 
uśmiechy, bo one dodają światła kilimowi, bez nich 
byłby szary i sztywny. Pełna tych trofeów i zadowo-
lona wraca do domu.” 

– fragment powieści:  J Grzesiak „I wtedy wycho-
dzi słońce”.

Jadwiga Grzesiak

��Wyścigi lekarzy na terenie 
gminy Bychawa 2021
W dniach 11-12 czerwca na terenie gminy 
Bychawa odbywały się 17 Mistrzostwa 
Polski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym. 
Wydarzenie zostało objęte Patronatem 
Honorowym Burmistrza Bychawy.

Fotorelacja z wyścigu z dnia 12 czerwca br. na stronie interne-
towej Gminy Bychawa: www.bychawa.pl
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�� 9 medali zawodników 
UKP Bychawa podczas 
IX Otwartych Zawodów 
Pływackich o puchar 
Burmistrza Miasta 
Garwolin.

Kolejne osiągnięcia UKP BychawaProponuję z uporem 
By zająć się wodorem

To paliwo przyszłości 
Nawet ekologiczne
Mogą pozazdrościć 
Bo też ekonomiczne

Wody nam nie brakuje 
Pod dostatkiem mamy
Jeszcze nikt nie protestuje
Dlaczego się zastanawiamy?

Warto zapytać Pepika
Może się zgodzić
Może będzie fikał
By nam zaszkodzić

Wykorzystamy możliwości
Energię wody i słońca
Ktoś nam pozazdrości
U nas radości bez końca

Wodór paliwo doskonałe
Bez zapachu i pyłu
Zastąpi kopalnie całe
Takiego nie było

Paliwo do samochodu 
Zostawia trochę pary
Ale bez smrodu
Zrealizujemy zamiary

Na pewno dobry plan
Będzie zdrowsze powietrze
Wszystkich przekonuję do zmian
Żyć w przyjemnym wietrze

Stanisław Wierzchowski

�� Co nowego w SPZOZ Bychawa?
Więcej poradni 
specjalistycznych, nowe 
urządzenie i wyposażenie 
– wydarzenia z ostatnich 
miesięcy.

Szanowni Pacjenci,
w  styczniu  2021  r.  dzięki  wsparciu  Ministra 

Sprawiedliwości,  Poradnia  położniczo-ginekolo-
giczna  została  wyposażona  w  nowoczesny  aparat 
ultrasonograficzny do wykonywania badań diagno-
stycznych. Projekt został sfinansowany ze środków 
Funduszu  Sprawiedliwości.  Wartość  inwestycji  to 
73 850, 00 zł.

W kwietniu 2021 r. dyrektor SPZOZ w Bychawie 
p.  Piotr  Derkaczew  podpisał  umowę  ze  Skarbem 
Państwa  –  Ministrem  Zdrowia  reprezentowanym 
przez  zastępcę  dyrektora  Departamentu  Oceny 
Inwestycji  p.  Małgorzatę  Iwanicką-Michałowicz 
na  zakup  ambulansu  dla  Zespołu  Ratownictwa 
Medycznego. Projekt będzie  zrealizowany do dnia 
31  grudnia  2021  r.  Koszt  przedsięwzięcia  wynosi 
520 000, 00 zł.

Od  czerwca  2021  r.  w  ramach  struktury  orga-
nizacyjnej  SPZOZ  w  Bychawie  rozpoczęły  działal-
ność  nowe  poradnie  specjalistyczne:  endokryno-
logiczna,  reumatologiczna,  alergologiczna  i  diabe-
tologiczna.  Poradnie  te,  zapewnią  kompleksową 

opiekę  nad  pacjentem,  dlatego  też  będziemy  ten 
kierunek  rozwijać  i  szukać  dalszych  rozwiązań. 
Parady specjalistyczne oferowane są komercyjnie, 
a ceny wizyt dla pacjentów dostępne są na stronie  
www.spzoz.bychawa.pl  oraz  w  Rejestracji 
Przychodni  Rejonowej w Bychawie  pod  numerem 
telefonu 81 566 94 70  lub 81 566 94 71. Ponadto 
w strukturze organizacyjnej funkcjonuje Poradnia 
kardiologiczna,  która  działa  w  trybie  świadczeń 
odpłatnych,  jednakże  placówka  ubiega  się  o  kon-
trakt  z NFZ na  finansowanie wyżej wymienionych 
poradni.

W czerwcu br. Ośrodek Rehabilitacji i Fizjoterapii 
uruchomił program „Fizjoterapia dla osób po prze-
byciu  Covid-19”,  dla  pacjentów  posiadających 

skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowot-
nego.  Rehabilitacja  osób wykonywana  jest w wa-
runkach  ambulatoryjnych  oraz  domowych.  Dzięki 
kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia ko-
rzystanie z rehabilitacji  jest bezpłatne. Rejestracja 
osób  chętnych  pod numerem  telefonu  81  566  94 
88.

Zapraszamy  Państwa  do  zapoznania  się  z  pro-
filem  naszej  działalności.  Zachęcamy  również  do 
odwiedzania naszej strony internetowej www.
spzoz.bychawa.pl,  gdzie  znajdą  Państwo  aktualne 
informacje.

Anna Chojnacka-Woźniak

�� Aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania 
powiadomi Cię o zagrożeniach
W związku z powtarzającymi się niebezpiecznymi 
zjawiskami pogodowymi związanymi z przejściem 
gwałtownych frontów burzowych na terenie Polski, 
mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców 
przypominamy, że istotnym narzędziem 
powiadamiania o zagrożeniach jest aplikacja 
Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Dzięki RSO każdy, kto ma dostęp do  internetu, telewizji publicznej  lub posia-
da zainstalowaną bezpłatną aplikację na telefon komórkowy (smartfon), może 
być  powiadomiony  o  potencjalnych  zagrożeniach  czy  klęskach  żywiołowych. 
W RSO umieszczane są różnego rodzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia mete-
orologiczne oraz hydrologiczne i mapka prezentująca stan wód na najistotniej-
szych wodowskazach polskich rzek. W systemie generowane są też inne ostrze-
żenia odwołujące się do miejscowych zagrożeń np. wypadków drogowych. Po 
wprowadzeniu do systemu RSO wszystkie komunikaty publikowane są w tele-
gazecie, serwisach Platformy Hybrydowej, aplikacji mobilnej, zintegrowanych 
serwisach urzędów wojewódzkich. Komunikaty o nadzwyczajnym stopniu waż-
ności są dodatkowo wysyłane  jako wiadomość SMS oraz emitowane w napi-
sach DVB programów regionalnych.

Ponadto,  w  RSO  dostępne  są  poradniki  dotyczące  postępowania  w  sytu-
acjach kryzysowych m.in. tego jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować 
się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego.

Użytkownicy  smartfonów  mogą  korzystać  z  bezpłatnej  aplikacji  w  tele-
fonach  komórkowych  dostępnej  na  poszczególne  platformy  (odpowiednio: 
Google  Play,  Apple  App  Store, Windows  Phone  Store).  Aplikację można wy-
szukać  w  sklepach  po  słowach  kluczowych  „RSO”  oraz  „Regionalny  System 
Ostrzegania”.

Aplikację można  pobrać  z  linków  zamieszczonych  na  stronie  internetowej 
Gminy Bychawa: www.bychawa.pl.

20  czerwca  2021  roku  po  udanych  Mistrzostwach 
Województwa  szóstka  zawodników  wybrała  się  do 
Garwolina na IX Otwarte Zawody Pływackie o puchar 
Burmistrza Miasta Garwolin. Te zawody w wykonaniu 
naszych zawodników były rewelacyjne. Z 12 startów 
zdobyli 9 medali (3 złote, 4 srebrne, 2 brązowe).

Najlepiej zaprezentował się Szymon Lipiński, który 
dwukrotnie zajął I miejsce na dystansie 50 m stylem 
motylkowym oraz 50 m stylem dowolnym.

Łucja  Frączek  zajęła  I  miejsce  na  50  m  stylem 
grzbietowym oraz 50 m stylem dowolnym.

Amelia  Prącik  zajęła  II  miejsce  na  50  m  sty-
lem  grzbietowym  oraz  III  miejsce  na  50  m  stylem 
motylkowym.

Igor Szfran zajął  II miejsce na dystansie 50 m sty-
lem  motylkowym  oraz  III  miejsce  na  50  m  stylem 
grzbietowym.

Iga Bornus – zaledwie dziesięcioletnia zawodnicz-
ka –  zajęła  II miejsce na dystansie 50 m  stylem do-
wolnym  oraz  VI  miejsce  na  dystansie  50  m  stylem 
klasycznym.

Mateusz Teter zajął VI miejsce na dystansie 50 m 
stylem dowolnym.

Konrad Zapalski
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Na co?Dla kogo? Forma

DOCIEPLENIE

NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ

DOFINANSOWANIE

Zadbaj o środowisko Zadbaj o domowy budżetZadbaj o zdrowie

czystepowietrze.gov.pl

Zadbaj o swój

  kawałek niebaDla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim 

budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja
za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez gov.pl

Dotacja z przeznaczeniem 
na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego  
Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach

Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne 
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą

podłączenie do sieci ciepłowniczej
pompa ciepła powietrze/woda
pompa ciepła powietrze/powietrze
gruntowa pompa ciepła
kocioł gazowy kondensacyjny 
kotłownia gazowa w skład, której wchodzi 
wykonanie przyłącza gazowego instalacji od 
przyłącza do kotła, montaż kotła gazowego 
kondensacyjnego oraz wykonanie niezbędnej 
dokumentacji projektowej
kocioł olejowy kondensacyjny 
kocioł na węgiel*
kocioł zgazowujący drewno
kocioł na pellet drzewny
ogrzewanie elektryczne

*Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku 
o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu 
(wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

• zakup i montaż ocieplenia 
przegród budowlanych, okien, 
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również 
demontaż)

ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM 

CIEPŁA

• demontaż oraz zakup i montaż nowej 
instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u .
(w tym kolektorów słonecznych, pompy 
ciepła wyłącznie do cwu) 

• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA 
ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
AUDYT ENERGETYCZNY (POD 

WARUNKIEM WYKONANIA 
OCIEPLENIA PRZEGRÓD 

BUDOWLANYCH), DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA, EKSPERTYZY

•
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
•  

ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ, INSTALACJI 

DEMONTAŻ NIEEFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA 
CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I WYMIANA NA 

NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

Na co?Dla kogo? Forma

DOCIEPLENIE

NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ

DOFINANSOWANIE

Zadbaj o środowisko Zadbaj o domowy budżetZadbaj o zdrowie

czystepowietrze.gov.pl

Zadbaj o swój

  kawałek niebaDla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim 

budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja
za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez gov.pl

Dotacja z przeznaczeniem 
na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego  
Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach

Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne 
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą

podłączenie do sieci ciepłowniczej
pompa ciepła powietrze/woda
pompa ciepła powietrze/powietrze
gruntowa pompa ciepła
kocioł gazowy kondensacyjny 
kotłownia gazowa w skład, której wchodzi 
wykonanie przyłącza gazowego instalacji od 
przyłącza do kotła, montaż kotła gazowego 
kondensacyjnego oraz wykonanie niezbędnej 
dokumentacji projektowej
kocioł olejowy kondensacyjny 
kocioł na węgiel*
kocioł zgazowujący drewno
kocioł na pellet drzewny
ogrzewanie elektryczne

*Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku 
o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu 
(wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

• zakup i montaż ocieplenia 
przegród budowlanych, okien, 
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również 
demontaż)

ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM 

CIEPŁA

• demontaż oraz zakup i montaż nowej 
instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u .
(w tym kolektorów słonecznych, pompy 
ciepła wyłącznie do cwu) 

• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA 
ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
AUDYT ENERGETYCZNY (POD 

WARUNKIEM WYKONANIA 
OCIEPLENIA PRZEGRÓD 

BUDOWLANYCH), DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA, EKSPERTYZY
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ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ, INSTALACJI 

DEMONTAŻ NIEEFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA 
CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I WYMIANA NA 

NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

Smog – cichy truciciel

Dołącz do walki ze smogiem z programem „Czyste Powietrze”
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza  
oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

O programie
Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które są: 

Wsparcie finansowe 

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

 
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

 
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 
dotacji

dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze)

Czy jest się czego bać?
Każdego roku w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera 45 tysięcy osób, czyli średniej
wielkości miasto! Smog zagraża układowi oddechowemu, nerwowemu, rozrodczemu i krwionośnemu.
Naukowcy nie mają wątpliwości, że zła jakość powietrza szkodzi zdrowiu płodu. Wpływa także na ogólne
pogorszenie samopoczucia i nasila objawy wielu dolegliwości, między innymi alergii.

PAMIĘTAJMY
 To nasze codzienne wybory mają wpływ na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

ogrzewanie pomieszczeń przestarzałymi
piecami i kotłami oraz paliwem niskiej jakości 

emisja spalin
samochodowych

Podstawowe źródła problemu 

 

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza wywołany działalnością człowieka. Jedną z głównych przyczyn powstawania 
smogu jest tak zwana niska emisja (emisja na niskiej wysokości), która w głównej mierze wynika z ogrzewania domów 
jednorodzinnych przy pomocy pieców i kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają   standardów emisyjnych. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, jego roczny przychód 
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie mógł 
przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu 
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dochód roczny 
wnioskodawcy

do 100 000 zł

Miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego

do 1 564 zł  w gospodarstwie wieloosobowym
do 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Wsparcie do kwoty 
20 tys. zł

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

czystepowietrze.gov.pl

emisja zanieczyszczeń 
przez zakłady przemysłowe

Wsparcie do kwoty 
32 tys. zł

Inwestycja obejmująca bardziej 
efektywne źródło ogrzewania

(pompa ciepła typu powietrze-woda 
albo gruntowa pompę ciepła) 

Jeśli do tego instalowane 
są panele fotowoltaiczne

25 tys. zł
30 tys. zł

Jeśli do tego instalowane 
są panele fotowoltaiczne

37 tys. zł

 

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu „Czyste Powietrze” przyjmują
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) obejmujące swoim działaniem teren
województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem. 
W wypełnianiu i składaniu wniosków pomagają też gminy, które mają podpisane z wfośigw porozumienia dotyczące 
programu „Czyste Powietrze”. Możesz również skorzystać ze ścieżki internetowej, na rządowym portalu gov.pl, bez 
wychodzenia z domu. Wniosek możesz złożyć też za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu o ile chcesz
skorzystać z dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze).
  

�� Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania 
na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację
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naprawy  dróg,  mostów,  wałów  przeciwpowodzio-
wych  i  urządzeń  wodnych).  Zakochany  Władysław 
poprosił  Pawła  Koronę  o  rękę  córki,  a  ten  przeko-
nał ją, że małżeństwo z odpowiedzialnym i pracowi-
tym mężczyzną  uczyni  ją  szczęśliwą.  Świeżo  poślu-
bioną małżonkę Władysław wprowadził do nowego 
domu. Z ich związku narodziły się trzy córki: Barbara, 
Danuta i Maria.

Jako doświadczony kamieniarz miał też swój wkład 
w  nadzorowaniu  remontów  ulic  wewnątrz  miasta, 
co czynił aż do lat 70., kiedy odszedł na emeryturę. 
Ponadto  brał  udział  w  zalesianiu  Podzamcza,  a  po 
wojnie, jak prawdziwy geodeta, wymierzał działki zie-
mi przydzielone przez komisję do spraw reformy rol-
nej bezrolnym  fornalom z majątku Podzamcze oraz 
małorolnym  gospodarzom  z  Podzamcza,  Grodzan 
i Bychawy. Do tego celu służył mu fajtak, inaczej zwa-
ny kroczkiem lub krokiewką, czyli mierniczy cyrkiel. 
Wywiązywał się z tego obowiązku tak sumiennie, że 
nikt nie mógł mieć pretensji do jego pomiarów.

Po przejściu na emeryturę powrócił do ogrodnic-
twa, czemu poświęcił się bez reszty aż do kresu swo-
ich  dni.  Posadził  drzewa owocowe  i  założył  planta-
cję czarnej porzeczki. W swoim sadzie spędzał każdą 
wolną chwilę.

Zmarł 27 kwietnia 1989 roku w Bychawie i spoczął 
na miejscowym cmentarzu, w grobowcu,  który,  jak 
przystało na kamieniarza, sam sobie wymurował.

Drogi bychawskie
Droga  życia  Władysława  Małyszka  wyraźnie 

zbiegała  się  z  powstawaniem  dróg  bychawskich. 
Na  wszystkich,  zarówno  wewnętrznych  jak  i  ze-
wnętrznych,  odcisnął  swój  ślad.  Dzięki  zdobytym 
umiejętnościom  sprawnie  nadzorował  budowę 

kolejnych traktów łączących Bychawę z okolicznymi 
miejscowościami.

We  wczesnych  latach  30.  brał  udział,  jako  zwy-
kły  robotnik,  w  budowie  drogi  prowadzącej  do 
Strzyżewic.  Tu  uczył  się  zawodu,  by  w  przyszłości 
nadzorować pracę przy innych odcinkach.

W 1938 roku kierował ekipą kamieniarzy przy bu-
dowie  drogi:  Bychawa  –  Bychawka. Wtedy właśnie 
poznał  swoją  przyszłą  żonę  i  obydwoje  stworzyli 
szczęśliwą rodzinę.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, a w Bychawie 
pojawili się Niemcy, Władysław w dalszym ciągu wy-
konywał swój zawód. Znany już bychawianom i nie-
lubiany przez nich wójt Świerkot zlecił kamieniarzom 
wykonanie drogi do Gałęzowa. Niektórzy mieli za złe 
Władysławowi, że „kuma się” z wrogiem, ale nadzor-
ca  posądzany  o  poprawne  stosunki  ze  Świerkotem 
mówił:  On  nie  będzie  tu  wiecznie,  a  drogi  zostaną 
i my będziemy z nich  jeszcze długo korzystać.  I  tak 
się stało.

W  latach  50.  przyszedł  czas  na  budowę  drogi: 
Bychawa  –  Zaraszów.  Należało  zniwelować  stromi-
znę w okolicach tzw. Kobylego Dołu, miejsca cieszą-
cego  się  złą  sławą,  bo  na  wysoką,  marglową  górę 
trudno było wjechać zwierzętom ciągnącym ciężkie 
wozy,  toteż  zwierzęta  nagminnie  padały.  Podczas 
tych  prac  robotnicy  znajdowali  geologiczne  śla-
dy  pochodzenia  jurajskiego,  czyli  wapienne  skały 
z  odciśniętymi  muszlami  oraz  wewnętrzne  szkiele-
ty głowonogów  jurajskich – belemnitów (nazywane 
przez  okolicznych mieszkańców  strzałami  pioruna). 
Córki Władysława długo traktowały te znaleziska jak 
najcenniejsze skarby.

Lata  1957  -  59  to  czas  budowy  drogi  z  Bychawy 
w  kierunku  Kosarzewa  i  Krzczonowa.  Barbara,  naj-
starsza  z  córek,  po maturze  pracowała w wydziale 

komunikacji  i  doskonale  pamięta,  jak  przebiegała 
praca z udziałem jej ojca na tym odcinku.

Córki  zgodnie  twierdzą,  że  ich  ojciec  był  do-
brym, kochającym i oddanym rodzinie człowiekiem. 
Troszczył się nie tylko o swoją żonę i dziewczęta, ale 
też  opiekował  się  dziećmi  swego  młodszego  brata 
Stanisława z Gdańska, który zmarł na skręt jelit.

Uczył  swoje  dzieci  i  wnuki  kochać  piękno. 
Kultywował rodzinne tradycje związane ze świętami. 
Osobiście ubierał choinkę, a podczas Wigilii, dzieląc 
się  z  żoną  opłatkiem,  przepraszał  za  swoje  przewi-
nienia. Zawsze i szczerze cieszył się sukcesami swo-
ich dzieci. Dziękował  im za dobrze zdane egzaminy. 
Był dumny, że wszystkim córkom, a później wnukom 
udało  się  ukończyć  wyższe  studia.  On  sam  niejed-
nokrotnie  podkreślał,  że  jemu  nie  było  dane  tego 
dokonać.

Zawsze powtarzał, że w życiu należy kierować się 
życzliwością wobec ludzi, a przede wszystkim szano-
wać  pracę.  Z  dobrym  skutkiem  zachęcał  do  pomo-
cy w ukochanym ogrodzie  swoje wnuki  (studentów 
Akademii  Rolniczej)  i  zawsze  im  powtarzał,  że  naj-
zdrowszym i najbardziej skutecznym sposobem wal-
ki z chwastami jest siła mięśni i motyka.

Był człowiekiem niezwykle towarzyskim. Na wese-
lach brylował i bawił gości swoim śpiewem. Takim za-
pamiętali go sąsiedzi, znajomi i cała rodzina.

wysłuchała i spisała Teresa Tracz

�� Wspomnienia Barbary 
Jachymek o ojcu 
Władysławie Małyszku.

Choćbym miał  kamienie  tłuc  na drodze,  to  tu  nie 
wrócę…  –  takie  słowa  wypowiedział  z  goryczą 
Władysław Małyszek po upokarzającym epizodzie, 
który  miał  miejsce  w Woli  Gałęzowskiej  na  tere-
nie folwarku, w którym pracował. Czy były to sło-
wa prorocze? Przyszłość pokazała, że determinacja 
młodego chłopca miała decydujący wpływ na jego 
dalsze  losy. Dorosłe życie upłynęło Władysławowi 
przy budowie dróg. Został wziętym kamieniarzem 
i choć na ich obróbce „zęby zjadł”, to odłamek ka-
mienia  pozbawił  go  oka.  Jednak  to  zdarzenie  nie 
było w stanie odwieść go od wykonywania zawodu, 
który sobie sam wybrał. Ale zacznijmy od początku.

Droga życia
Władysław  Małyszek,  pierworodny  syn 

Anny  i  Ludwika  urodził  się  8  listopada  1906 
roku  w  Łosieniu  koło  Wysokiego.  Ochrzczony 
w Targowisku wychowywał się w towarzystwie aż 
trzech młodszych  braci:  Jana,  Józefa  i  Stanisława. 
Byli rodziną ubogich fornali, którzy ciężko pracowa-
li na swój kawałek chleba i których nieubłagany los 
przenosił z miejsca na miejsce. Wkrótce ojciec opu-
ścił rodzinę, by szukać pracy za oceanem, a matka 
z synami osiadła w Woli Gałęzowskiej.

Władysław  bardzo  wcześnie  zaczął  pracować 
w  folwarku  jako  pomocnik  ogrodnika.  Tam  też 
ukończył 5 klas szkoły podstawowej w majątku Zofii 
Przewłockiej.  Przygotowując  się  do  komunii,  cho-
dził na piechotę do bychawskiego kościoła i po dro-
dze, na prośbę księdza Antoniego Kwiatkowskiego, 
zbierał kamienie przeznaczone do brukowania pla-
cu  wokół  kościoła.  Być  może  już  wtedy  zdał  so-
bie  sprawę,  że  te  kamienie  będą mu  towarzyszyć 
w dalszym życiu.

Bardzo mocno przeżył śmierć swego młodszego 
brata Jana, także zatrudnionego we dworze, który 
zmarł  na  skutek  zatrucia  muchomorem.  Podczas 
pasienia  krów  znalazł,  jak mu  się  wydawało,  pie-
czarki  i  szczęśliwy,  że  wreszcie  zaspokoi  wszech-
obecny głód, upiekł je w ognisku. Niestety nie dało 
się go uratować. Zmarł w bychawskim szpitalu.

Młody Władysław  ciężko  pracował w  folwarcz-
nym  ogrodzie. Wtedy  właśnie  zdarzył  się  epizod, 
który zmienił całe  jego życie. Któregoś dnia na in-
spekcję przyjechał dziedzic. Wizytował swoje wło-
ści. Przed  zostawioną nieopodal  konną  linijką  cią-
gnął  się  odcinek  drogi  pełnej  błota.  Gospodarz 
przywołał  gestem parobka  i  kazał mu  się położyć 

na mokrej  ziemi,  po  czym wytarł  o  jego  spodnie 
brudne  buty,  po  plecach  chłopca  wszedł  do  po-
jazdu  i odjechał. Władysław długo nie mógł zapo-
mnieć swego upokorzenia i przyrzekł sobie, że gdy 
tylko będzie to możliwe, opuści  folwark  i nigdy tu 
nie wróci. Słowa dotrzymał.

W 1927  roku zaciągnął  się do wojska, a po od-
służeniu  dwuletniej  służby  osiadł  w  Bychawie  na 
Zadębiu, w komorniczym mieszkaniu  i  ściągnął  tu 
rodzinę, czyli matkę i brata Stanisława (drugi brat – 
Józef wyjechał do Francji, aby szukać pracy).

Jako  najstarszy  syn,  odpowiedzialny  za  bli-
skich,  wybrał  pracę  kamieniarza,  aby  zarobić  na 
utrzymanie.  Najpierw  był  pomocnikiem,  a  po-
tem  nadzorcą,  który  brał  udział  w  budowie  dróg 
łączących  Bychawę  z  okolicznymi  miejscowo-
ściami:  Strzyżewicami,  Bychawką,  Gałęzowem, 
Zaraszowem,  Kosarzewem,  Krzczonowem.  Tak  za-
rabiał na budowę domu rodzinnego, który w 1936 
roku stanął na Rogalcu (obecnie ul. Wyspiańskiego) 
za  sprawą  ekipy  budowlanej  z  Zakrzewa  (rodzina 
ze strony matki Anny). Dodatkowo imał się innych 
prac, by dorobić. Czym się zajmował? Pomagał na 
przykład Żydom podczas szabatu w różnych czyn-
nościach,  których  oni,  ze  względu  na  zakazy,  nie 
mogli wykonywać.

30  października  1938  r.  poślubił  młodziutką 
Wandę  Koronę,  mieszkankę  Zaraszowa.  Poznał 
ją,  kiedy  nadzorował  pracę  przy  budowie  drogi 
Bychawa – Bychawka. Szesnastoletnia Wanda od-
rabiała wtedy  szarwark  (od niem.  schar –  groma-
da, werk  –  czyn:  przymusowe  świadczenie  nakła-
dane  na  ludność  dawnych  wsi  i  miast  w  postaci 
robót publicznych, głównie na  rzecz budowy oraz 

Droga życia i drogi bychawskie
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Fotografia ślubna Wandy i Władysława małyszków 
30.10.1938 r.

przed domem Władysława małyszka przy ul. łęczyckiej stoją 
od lewej p. Bystryk, stanisław małyszek, J.poręba i Władysław 
małyszek

na budowie drogi Bychawa-Bychawka (za 
cmentarzem) 1938 r. W środku stoi nadzorujący 
budowę Władysław małyszek

Budowa drogi Bychawa-strzyżewice. 
z lewej strony inż. płaszczewski (pochodzi 
z zaraszowa), z tyłu z lewej za inż. stoi 
Władysław małyszek

naprawa drogi przy kościele w Bychawie

Remont mostku na jednej z bychawskich 
ulic. pochylony Władysław małyszek



szkoły szkoły

�� Miłe zakończenie

Rok szkolny 2020/2021 
obfitował w wyjątkowo 
trudne sytuacje zarówno dla 
uczniów jak i nauczycieli. 

Wszyscy doświadczyli trzech sposobów naucza-
nia: stacjonarnego, zdalnego i hybrydowego. Po 
tak wyczerpującym roku nadszedł długo oczeki-
wany przez uczniów czas wakacji. 

Ostatni  dzień  roku  szkolnego  był  pełen  nie-
spodzianek. Uczniowie oprócz nagród za wyniki 
w nauce oraz udział w różnych konkursach mieli 
miłą  niespodziankę.  Naszą  placówkę  odwiedzili 

strażacy  z Ochotniczej  Straży Pożarnej w Starej 
Wsi.  Celem wizyty  było  obdarowanie  najmłod-
szych uczniów naszej  szkoły maskotkami  z  serii 
„Gang  słodziaków”.  Dzięcioł  Dominik,  pszczół-
ka Pola,  zajęczyca Zuzia  sprawiły dzieciom wie-
le radości. Na naszych strażaków zawsze może-
my liczyć. Organizują dla naszych uczniów cieka-
we pokazy wykorzystania  sprzętu  strażackiego, 
udzielania pierwszej pomocy. Druhowie strażacy 
jesteście niezastąpieni!

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy 
w Starej Wsi Drugiej

�� W tym roku uczniowie 
naszej szkoły 
obchodzili Dzień 
Dziecka w środę 
2 czerwca. Klasa IV 
wybrała się na podbój 
Bychawy. Autobusem 
szkolnym odbyliśmy 
krótką podróż do 
miasta.

Pierwszym punktem naszego programu była wizyta 
w redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej”. Sympatyczna 
pani  Sylwia Paćkowska,  redaktor naczelna  gazety, 
zapoznała  nas  ze  wszystkimi  etapami  powstawa-
nia periodyku, a na koniec, każdy otrzymał egzem-
plarz,  pachnącego  jeszcze  drukarnią,  czasopisma. 
Redakcja mieści się w budynku Urzędu Miejskiego 
w  Bychawie,  gdzie  pracuje  Burmistrz  Bychawy. 

Dzień Dziecka w Bychawie Sprawdziliśmy czy jest w tym dniu w pracy. Ucieszył 
się na nasz widok i pozwolił zwiedzić swój pokój.

Następna na trasie naszej wyprawy była ubezpie-
czalnia „Global”. Od pani Moniki i pana Krzysztofa 
dowiedzieliśmy się, co to są ubezpieczenia  i po co 
one istnieją.

Z  tą  wiedzą  udaliśmy  się  do  Bychawskiej  Izby 
Regionalnej,  gdzie  czekała  już  na  nas  pani  Teresa 
Tracz  –  prezes  Bychawskiego  Towarzystwa 
Regionalnego.  Nie  była  to  nasza  pierwsza  wizyta 
w Izbie, więc w formie konkursu pani Teresa spraw-
dziła  naszą  wcześniej  zdobytą  wiedzę  na  temat 
dawnego sprzętu znajdującego się w jej zbiorach.

Potem  spacerem  przeszliśmy  park  miejski, 
w  którym  duże  zainteresowanie  wzbudziła  ścież-
ka  edukacyjna.  Zmierzając  do  Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej  w  Bychawie  zatrzymaliśmy  się  na  pla-
cu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu. Radości 
i zabawom nie było końca, ale w bibliotece czeka-
ła na nasze przyjście pani  Joanna Marek-Stanicka. 
Opowieści o książkach znajdujących się w bibliote-
ce były bardzo ciekawe, ale jeszcze ciekawsze były 
doświadczenia  wykonane  z  papierem.  Pogłębiły 
one naszą wiedzę na temat właściwości papieru.

Następną atrakcją naszego programu była wizy-
ta w aptece pana Tomasz Kołodyńskiego. Mogliśmy 

wejść na zaplecze apteki, zobaczyć ile jest lekarstw, 
a także jak się robi maści i inne leki.

Komisariat Policji wzbudził nasze ogromne zain-
teresowanie. Zobaczyliśmy jak wyglądają w środku 
pokoje a nawet cela, w której zamyka się przestęp-
ców.  Próbowaliśmy  rozerwać  kajdanki,  dmuchać 
w alkomat  i posiedzieć w  radiowozie  za kierowni-
cą, a także z tyłu, jako osoba zatrzymana. Pan dziel-
nicowy Grzegorz Maciąg opowiedział nam o pracy 
policjanta.

W drodze do ostatniej atrakcji wycieczki 
przeszliśmy  spacerkiem  ulicę  Marszałka  Józefa 
Piłsudskiego,  wstąpiliśmy  do  Poczekalni  na  lody, 
które  ufundowali  nam  na  Dzień  Dziecka  nasi  ro-
dzice. W dalszej drodze przeszliśmy wzdłuż zalewu 
i  schodami do góry –  znaleźliśmy się przy  ruinach 
pałacu na Podzamczu.

Ostatnią  atrakcją  była  pizza  w  „Parkowym 
Zaciszu”. Każdy wybrał sobie swoją ulubioną pizzę 
i  oddał  się  rozkoszy  jedzenia,  po  tak  atrakcyjnym 
i wyczerpującym dniu.

Wszystkim osobom, które nas przyjęły i od któ-
rych  otrzymaliśmy  upominki  chcemy  serdecznie 
podziękować. Szczególne podziękowania kierujemy 
do pani Ewy Kani, która towarzyszyła nam podczas 
wyjazdu, jako przedstawiciel rodziców.

Uczniowie klasy IV z wychowawcą Beatą Kot

�� Laurki dla taty

23 czerwca to niewątpliwie 
ważne święto w życiu każdego 
dziecka i jego taty. Składanie 
życzeń i wręczanie prezentów 
stało się coroczną tradycją.

Każdy  z  nas  chce  wybrać  wyjątkowy  prezent, 
który pokaże naszą wdzięczność za miłość otrzy-
mywaną każdego dnia. Dzień ten to również bar-
dzo dobra okazja do spędzenia wspólnych i nie-
zapomnianych chwil.

Chcąc  przygotować  się  do  tak  podniosłej 
uroczystości  nauczyciele  i  uczniowie  ze  Szkoły 
Podstawowej  im.  Zofii  Przewłockiej  w  Woli 

�� Z wizytą w wiejskim kościółku

Parafia rzymskokatolicka pod 
wezwaniem św. Antoniego 
to miejsce doskonale znane 
każdemu uczniowi Szkoły 
Podstawowej im. Zofii 
Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej. Ale, czy na pewno?

Okazuje się, że historia powstania naszej parafii kry-
je w sobie wiele ciekawych faktów, o których dzieci 
z klas młodszych miały okazję dowiedzieć się podczas 
spotkania  z proboszczem parafii  księdzem Leszkiem 
Żelaznym. Ksiądz proboszcz zaprosił dzieci do kościo-
ła na spotkanie  inne niż wszystkie. Stary, drewniany 

kościół oraz malownicze położenie na wzgórzu urze-
ka wyjątkowym pięknem. Historia tego obiektu, opo-
wiedziana przez ks. Leszka Żelaznego została popar-
ta wieloma fotografiami sprzed blisko stu  lat. Dzieci 
i  nauczyciele  usłyszeli  nazwiska  i  zobaczyli  zdjęcia 
dawnych mieszkańców Woli  Gałęzowskiej,  fundato-
rów  kościoła  i  osób  zaangażowanych  w  jego  budo-
wę. Wielu potomków – dawnych darczyńców do dziś 
mieszka w naszej wsi. Serdecznie dziękujemy księdzu 
proboszczowi  za  przygotowanie  spotkania,  prezen-
tacje  starych  fotografii  i  urzekającą  opowieść  o  lu-
dziach oraz o powstaniu parafii w Woli Gałęzowskiej.

Nauczyciele i uczniowie klas I-III
Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej

w Woli Gałęzowskiej

Gałęzowskiej zaprosili panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Wolinianki” na warsztaty plastyczne. Członkinie koła 
znane są ze swoich uzdolnień artystycznych.

Zorganizowane  w  szkole  spotkanie  miało  na  celu 
własnoręczne przygotowanie upominków dla naszych 
tatusiów. Wytrwała praca w połączeniu ze świetną za-
bawą przyniosła oczekiwany efekt. Powstały przepięk-
ne laurki, które bez wątpienia będą przypominały, jak 
wielką miłość kryją małe, dziecięce serduszka. Bardzo 
serdecznie  dziękujemy  paniom:  Dorocie,  Monice 
i Annie  za poświęcony czas  i  słodki upominek. Mamy 
nadzieję, że będziemy mieli jeszcze niejedną okazję do 
kolejnych spotkań.

Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej

w Woli Gałęzowskiej
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Bychawskie 
Centrum Kultury

www.ebck.pl

Gmina 
Bychawa

www.bychawa.pl

Burmistrz Bychawy
Rada Miejska w Bychawie

Bychawskie Centrum Kultury
Mieszkańcy Zaraszowa, Zaraszowa-Kolonii oraz Urszulina

 Starostowie dożynek Monika Wieleba i Paweł Furgał
serdecznie zapraszają na

DOŻYNKI GMINNE 
Stadion Miejski w Bychawie 

15 sierpnia 2021 roku 
W programie 
11.30 – Msza święta dożynkowa w kościele parafialnym w Bychawie 
12.30 – Korowód dożynkowy na Stadion Miejski w Bychawie poprowadzą Kapela „Cyja” 

i Męski Zespół Wokalny „Podkowiaki”
13.00 – Rozpoczęcie dożynek 
13.30 – Część oficjalna (przemówienie burmistrza Bychawy oraz zaproszonych gości, 

przedstawienie tegorocznych gospodarzy i starostów Dożynek Gminnych, 
prezentacje wieńców i sołectw)

16.00 – Część artystyczna 
– koncert zespołu „Słowianki”
– koncert Męskiego Zespołu Wokalnego „Podkowiaki”
– koncert zespołu Bychawskiego Klubu Seniora
– koncert Kapeli „Cyja”
– koncert patriotyczny oraz OGNISKO Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ
20.30 – zabawa taneczna 

Wydarzenia towarzyszące
Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych, Konkurs na Wieniec Publiczności, wspólne grillowanie 
z władzami Bychawy, stoiska promocyjne, 
konkursy, dmuchane zamki, lody, 
wata cukrowa i popcorn
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