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2 3przyroda
Gmina Bychawa leży w centralnej części Wyżyny 
Lubelskiej w subregionie zwanym Wyniosłością 
Giełczewską. Zajmuje obszar 146 km2, zamieszkuje 
ją prawie 13 tys. osób, w tym 5,5 tys. w mieście 
Bychawa, a pozostałe w 36 wsiach – sołectwach. 
Daje to średnie zaludnienie ok. 90 osób na km2, 
czyli wartość poniżej średniej krajowej.
Krajobraz okolicy Bychawy stanowi falista wyżyna, 
głęboko rozcięta dolinami rzecznymi i wąwozami 
(niezbyt licznymi) z pagórkami – ostańcami 

dominującymi we wschodniej części. Doliny 
mają przebieg dosyć nieregularny na wys. 180–
220 m n.p.m. Największą część zajmuje rozległa 
wierzchowina wznosząca się 230–250 m n.p.m. 
Niewielkie obszarowo wzgórza, wznoszą 
się do wys. 270–290 m n.p.m. W niedalekim 
sąsiedztwie znajduje się najwyższe wzniesienie 
Wyniosłości Giełczewskiej Boży Dar – 306 m n.p.m. 
Stoki pagórków mają wyraźne nachylenia, a zbocza 
wąskich dolin i wąwozów przybierają charakter 
stromych skarp.

©
 P

ra
ca

 zb
io

ro
w

a M
ło

dz
ie

żo
w

ej
 In

icj
at

yw
y K

ul
tu

ra
ln

ej
  p

rz
y B

yc
ha

w
sk

im
 C

en
tru

m
 K

ul
tu

ry
 p

od
 o

pi
ek

ą T
om

as
za

 H
an

aj
a  

rezerwat  przyrody „Podzamcze”

BYCHAWA

wąwóz „Kacze Doły”
zalew „Podzamcze”

rzeka „Kosarzewka”

rzeka „Gałęzówka”

Budowa geologiczna
Zrąb Wyniosłości Giełczewskiej stanowią górnokredowe 
margle, opoki i inne skały węglanowe o łącznej miąż-
szości 1100–1200 m. Górne partie wyżyny zbudowane 
są z mioceńskich piaskowców o lepiszczu wapiennym, 
bardziej odpornych na niszczące procesy erozji. Na po-
wierzchni zalegają utwory polodowcowe, głównie piaski 
i żwiry oraz less i glinki lessowe. Dna doliny wyściełają 
osady czwartorzędowe, częściowo o charakterze bagien-
no-torfowym.

Sieć rzeczna i wody
Całość omawianego obszaru leży w dorzeczu Bystrzycy, 
lewego dopływu Wieprza. Najważniejszymi ciekami wod-
nymi są rzeczki: Kosarzewka – dł. ok. 19 km oraz uchodzą-
ca do niej w Bychawie Gałęzówka – dawniej dł. ok. 7 km, 
obecnie górny bieg pozostaje suchy. Kosarzewkę zasila 
kilka niewielkich strumieni, wysychających podczas upal-
nego lata. Mapa topograficzna z I poł. XIX w. pokazuje 
występowanie wód powierzchniowych: strumieni, sta-
wów, jeziorek w miejscach dziś ewidentnie bezwodnych.  
Ubóstwo wód powierzchniowych rekompensują obfite 
wody podziemne zmagazynowane w spękanych skałach 
węglanowych. Tworzą one warstwę wodonośną o miąż-
szości 150–200 m dającą wodę o znakomitej czystości 
i smaku, aczkolwiek twardą. Wody podziemne Wyniosło-
ści Giełczewskiej stanowią istotne bogactwo naturalne 
i należą do strategicznych zasobów o znaczeniu krajo-
wym chronionych w systemie Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych. 

moje mie�sce na �iemi

Rzeźba terenu gminy Bychawa
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4 5przyroda

Klimat
Klimat prowincji lubelsko-wołyńskiej badacze kla-
syfikują jako przejściowy pomiędzy oceanicznym, 
a kontynentalnym.  W miarę posuwania się ku 
wschodowi rośnie ilość cech kontynentalnych ta-
kich jak: zmniejszanie wilgotności powietrza i ilość 
opadów, przewaga opadów letnich, wzrost dłu-
gości głównych pór roku, większa amplituda tem-
peratur roczna i dzienna, czas zalegania pokrywy 
śnieżnej, usłonecznienie i in. Na lokalne warunki 
pogodowe ma też wpływ urzeźbienie terenu, hip-
sometria, a nawet szata roślinna.
Cechy klimatu najlepiej oddają wartości poszcze-
gólnych elementów pogodowych. W wypadku 
Bychawy brak systematycznych pomiarów mete-
orologicznych nie pozwala stwierdzić, czy dane 
pogodowe dla tej miejscowości odbiegają od śred-
nich. Średnia roczna suma opadów w Bychawie po-
wyżej 580 mm przewyższa taką wartość dla Lublina 
wynoszącą 550 mm. Inne parametry przyjmujemy 
uśredniając dane dla Lublina i sąsiedniego Rozto-
cza. W miejscowościach położonych na południe 
od Bychawy częściej występują letnie burze z pio-
runami oraz opady gradu. Kilkakrotnie obserwo-
wano wystąpienie trąb powietrznych czyniących 
znaczne szkody. Zespół cech geomorfologicznych 
– wąskie doliny – klimatycznych – nagłe przyjście 
wiosny, przy długo zalegającej pokrywie śnieżnej, 
owocuje zjawiskami hydrologicznymi, jakimi są 
wiosenne powodzie. W ciągu ostatniego 20-lecia 
odnotowano trzy takie zdarzenia, dawniej było to 
zjawisko nagminne. Podobnie jest z letnimi wyle-
wami rzek, spowodowanymi ulewnymi opadami. 
Często są to zjawiska lokalne, ograniczone do jed-
nej doliny. Wiatry południowe, wiejące w przejścio-
wych porach roku, osiągają w okolicach Bychawy 
duże prędkości, co wydaje się być związane z bli-
skością krawędzi Roztocza, działającej jak bariera 
górska.

Gleby
Gminę Bychawa charakteryzuje mała różnorodność 
gleb. Największy obszar zajmują gleby pseudobie-
licowe wykształcone na utworach lessowych, pia-
skach i pyłach. Drugim typem gleby, co do zasięgu 
występowania są gleby brunatne kwaśne utworzo-
ne na glinach i piaskach gliniastych. W dolinach i na 
terasach rzecznych na osadach aluwialnych wytwo-
rzyły się mady. W południowej części gminy wy-
stępują gleby brunatne właściwe o bardzo dobrej 
przydatności uprawnej, ale zajmują one niewielki 
areał. Zaskakująco mało jest rędzin, jak na obsza-
ry występowania skał węglanowych. Pojawiają się 
tylko na wychodniach margli i opok. Ogółem gleby 
gminy Bychawa mieszczą się w przedziale II-IV kla-
sy bonitacyjnej, co oznacza dobre warunki uprawy 
roślin. Znacznym problemem dla rolnictwa jest za-
kwaszenie i erozja gleb. Silną erozją zagrożone jest 
prawie 60 % powierzchni gminy, co stanowi naj-
wyższy wskaźnik w województwie.

Szata roślinna i świat zwierząt
Współczesna roślinność i świat zwierząt okolic 
Bychawy kształtowały się w ciągu ostatnich kilku-
nastu tysięcy lat w rytm zachodzących zmian kli-
matycznych, a w ciągu kilku ostatnich stuleci pod 
przemożnym wpływem gospodarki człowieka. 
Wystarczy stwierdzić, że jeszcze 200 lat temu po-
wierzchnie leśne obejmowały 30 % okolicznych 
majątków ziemskich. W lasach w tym czasie żyły 
wilki i niedźwiedzie.

widok na ruiny pałacu nad zalewem „Podzamcze" ar
ch

iw
um

 U
M

 B
yc

ha
w

a

znajdź na mapie



6 7przyroda

Jednak, mimo znacznego przekształcenia środowiska przez czło-
wieka, krajobraz okolic Bychawy zawiera wciąż wiele elementów 
pierwotnych, a bogactwo gatunkowe flory i fauny niekiedy 
zaskakuje. Niewielkie obszarowo lasy tworzą kilka charaktery-
stycznych zbiorowisk: suche grądy na wierzchowinach; w do-
linach i wąwozach wilgotne łęgi, a na obszarach podmokłych 
– bagienne olsy. Występują też lasy mieszane z udziałem sosny, 
świerka, modrzewia. Szczególnie widoczna jest różnorodność 
runa leśnego, które w porze wiosennej pokrywa kwietnym dy-
wanem dno lasu. Reliktem dawnych puszcz są okazy dorodnych 
dębów, największe osiągają wymiary 3-4 m obwodu w pierśnicy. 
Głęboko wcięte doliny zajmują łąki, okresowo zalewane wodami 
roztopowymi i powodziowymi bogatymi w wapń i inne mine-
rały. Stąd niezwykłe bogactwo gatunkowe zbiorowisk łąkowych 
uwidoczniające się szczególnie w porze kwitnienia. 
Największą osobliwością florystyczną okolic Bychawy są zbio-
rowiska roślinności kserotermicznej: krzewiaste, zielne i muraw 
stepowych. Porastają pobocza dróg, obrzeża lasów, krawędzie, 
skarpy, zbocza wąwozów. Najokazalsza jest krawędź doliny Ko-
sarzewki na północnych obrzeżach miasta – ponad 3 ha, deni-
welacja, czyli różnica między najwyższym i najniższym punktem, 
ok. 30 m – porośnięta zespołem krzewów i roślinnością stepową. 
W roku 1974 utworzono tu rezerwat roślinności stepowej „Pod-
zamcze” z ok. 100 roślin chronionych i rzadkich, w tym wisienka 
karłowata, aster gawędka, zawilec wielkokwiatowy, orlik pospo-
lity i wiele innych. 
Okazałe drzewostany o różnorodnym składzie otaczają dawne 
siedziby ziemiańskie w Bychawie, Bychawce, Gałęzowie i Woli 
Gałęzowskiej. Pośród nich wiele jest ukształtowanych w formy 
geometryczne, aleje, szpalery, cienniki, tarasy etc. Dominują ga-
tunki rodzime, ale sporo też jest egzotyków jak iglicznia trójcier-
niowa, sosna wejmutka lub tulipanowiec.
Wyniosłość Giełczewska jest krainą ubogą w wody powierzch-
niowe. Dlatego od zawsze ważna była retencja wody w dolinach 

�ko w o�o z naturą

aster gawędka

orlik pospolity

purchawica olbrzymia

zawilec wielkokwiatowy

wisienka karłowata

rezerwat roślinności kserotermicznej „Podzamcze" M
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rzek i strumieni zasilanych źródłami, bijącymi z głębi warstw wodono-
śnych. Większość z dawnych zbiorników retencyjnych poruszających 
młyny wodne i tartaki, służących do pojenia zwierząt gospodarskich 
i prania już nie istnieje. Znacznie obniżył się poziom rzek, a większość 
strumieni płynie okresowo lub zanika na pewnych odcinkach. Mimo to 
w dorzeczu Kosarzewki naliczono ponad 50 źródeł, źródlisk i zespołów 
źródeł gwarowo zwanych „stokami”. Szczególnie malownicze są źródła 
pulsujące (ascenzyjne), bijące pod ciśnieniem. Wirujące drobiny piasku 
i okruchów wapienia sprawiają wrażenie nieustannego wrzenia. Piękne 
„stoki” znaleźć można w Skawinku, Woli Dużej, Romanowie (Ziuninie) 
i Bychawce. Największymi zbiornikami wodnymi są Zalew Podzamcze 
o powierzchni ok. 8 ha i zespół stawów rybnych „Zielona Dolina” o pow. 
12 ha. Mniejszy i niestety mocno zaniedbany zespół stawów znajduje 
się w Gałęzowie w parku otaczającym zrekonstruowany dwór szlachec-
ki. 
W zalewie sztucznie zarybianym przez Polski Związek Wędkarski wystę-
pują liczne gatunki ryb. Rekordowe połowy to karp o wadze pow. 12 kg, 
14-kilogramowy szczupak oraz sum ważący 27 kg. Zalew stanowi łowi-
sko specjalne z obowiązującą odrębną kartą połowu.
Ciekom i zbiornikom wodnym towarzyszą odpowiednie zbiorowiska 
roślinności wodnej, szuwarowej, bagiennej – bogate gatunkowo. Wy-
mieńmy dla przykładu ławy grążeli porastających zalew.
Tak zróżnicowanemu środowisku roślinnemu towarzyszy bogaty świat 
zwierząt. Największymi ssakami dziko żyjącymi i stale zamieszkującymi 
okolicę są sarny. Imponujący jest widok „chmary” tych zwierząt prze-
biegających zaśnieżoną równinę. Zimowe stada liczą nawet po 20-30 
sztuk. Nie zdziwmy się, gdy przypadkiem natkniemy się na watahę dzi-
ków lub majestatycznego łosia. Zdarza się, że zwierzęta te mieszkające 
w nieodległych kompleksach leśnych Krzczonowskiego Parku Krajobra-
zowego lub okolic Lublina zabłądzą na nasze tereny. 
Największymi naszymi drapieżnikami są występujący licznie lis oraz 
borsuk (trudny do zaobserwowania z powodu nocnego trybu życia). 
W okolicach stawów spotkać można wydrę, a w zaroślach kunę i tchó-
rza. Cowieczornym widokiem jest polujący nietoperz, jakkolwiek brak 
badań nad liczebnością i różnorodnością gatunkową tych ssaków. 

iglicznia trójcierniowa w Zaraszowie 

źródła „wrzące” w Woli Dużej

sum z Bychawy

koziołek sarny z parostkami, czyli porożem 
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Przed kilku laty w dorzecze Kosarzewki przywędrowały bobry. Jednak 
ich działalność, korzystna dla sytuacji hydrologicznej, dosyć suchej oko-
licy, wzbudziła sprzeciw rolników. 
Jeszcze liczniejszą i bardziej różnorodną jest populacja ptaków: wod-
nych i brodzących, drapieżnych, śpiewających i innych. Pospolicie wy-
stępuje bocian biały i czapla siwa, gniazduje nad zbiornikami wodnymi 
drapieżny błotniak stawowy, liczne są mewy i rybitwy. Ze środowiskiem 
wodnym związany jest zimorodek, w szuwarach napotkać można 
gniazdo trzcinniczka, a nad brzegami rzeki charakterystyczną „rękawicę” 
remiza. Nocnych drapieżców reprezentują: sowa uszata, płomykówka 
i puszczyk. W zbiorowiskach starych drzew nietrudno o kilka gatunków 
dzięcioła, kowaliki i pełzacze. 
Stałych lub okresowych mieszkańców naszej okolicy wspierają migran-
ci jak: wędrujące stada żurawi i dzikich gęsi, bocian czarny lub sokół 
wędrowny. Zaryzykować można twierdzenie, że w okolicach Bychawy 
spotkamy znaczną część krajowej awifauny. Bogato prezentuje się świat 
płazów: żaby, ropuchy, kumak nizinny, traszki. Mniej liczne są gady: jasz-
czurka zwinka, jaszczurka żyworódka i rzadko obserwowana żmija zyg-
zakowata. Poza tym bezkręgowce: owady, w tym liczne gatunki motyli, 
ważki i jętki; pajęczaki, mięczaki, reprezentowane przez ślimaki i małże 
słodkowodne. W wodach płynących występują ryby łososiowate: pstrą-
gi, lipienie introdukowane w dorzeczu Bystrzycy.
Ten przebogaty świat fauny i flory chroniony jest w ramach Czerniejew-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (COCK), w  obrębie którego 
znajduje się większa część doliny Kosarzewki (poza obszarem miejskim 
Bychawy). Łącznie na ogólną powierzchnię COCK – 220 km2 na gminę 
Bychawa przypada 43 km2. Niestety, dążenia przyrodników, aby wyż-
szymi formami ochrony czynnej objąć inne uroczyska (poza opisanym 
rezerwatem) dają nikłe rezultaty. 
Tymczasem antropopresja, czyli wpływ człowieka na przyrodę przeja-
wia się w wyrębie starodrzewu, osuszaniu obszarów wodnych i pod-
mokłych eufemistycznie zwanemu melioracją lub profilowaniem koryta 
rzeki, przekształcaniu łąk w pola uprawne, niekontrolowanej zabudowie 
uroczysk, punktów i osi widokowych, asfaltowaniu lokalnych dróżek 
gruntowych bez znaczenia komunikacyjnego.

to robota pana bobra z Bychawy

sowa

bocian biały

Zalew „Podzamcze” w Bychawie,  widok w kierunku rezerwatu ar
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Póki co badaczy oraz miłośników przyrody zaprosić można w okolice By-
chawy. 
Szczególnie godna polecenia jest dolina Kosarzewki na odcinku od Pod-
zamcza do Osmolic, gdzie uchodzi do Bystrzycy. Oczywiście nie chodzi 
o przebycie pieszo istniejącego szlaku rowerowego, lecz o wędrówkę dnem 
doliny wzdłuż brzegu rzeki. To sprawa dla prawdziwych włóczęgów, grani-
cząca z surwiwalem. Nieodzowne będą wodoodporne buty i dobra odzież 
ochronna (grube spodnie, kurtka), wskazany kij trekkingowy, niekiedy przy-
dałaby się maczeta. Znajdziemy tu meandry i zakola rzeki, starorzecza i roz-
lewiska, stawiska i młyniska z resztkami grobel, jazów; bagna i podmokłe 
olsy, urokliwe źródła ze stawem, zwanym „Morskie Oko”, na czele. Po pniach 
i konarach wspinają się pędy dzikiego chmielu. Najpiękniej tu wiosną, gdy 
kwitnąca czeremcha przyprawia o zawrót głowy, a słowiki zanoszą się śpie-
wem; lub jesienią pośród żółkniejących i czerwieniejących liści. Najłatwiej 
wędrować zimą, gdy mróz zetnie mokradła, a pokrywa śnieżna umożliwi 
poruszanie się na nartach. A najbardziej hardkorowo – latem pośród łanów 
pokrzyw, splątanych zarośli i chmary owadów!
Zgubić się trudno, bo po obu stronach doliny biegnie szosa. Przekąskę i na-
pój dostać można w pobliskim sklepiku, a do domu powrócić busem. Ale 
i tak wrażenia przejścia z przez nieprzebytą dżunglę pozostają nieodparte.
Na większe zainteresowanie i objęcie bardziej intensywną ochroną, a także 
na działania o charakterze popularyzacyjno-dydaktycznym zasługują zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe: wąwozy położone na północ od Bychawy (w 
obszarze COCK). Podobnie obszar leśno-parkowy w dolinie Gałęzówki; 
w szczególności las naturalny łączący parki dworskie w Gałęzowie i Woli 
Gałęzowskiej zwany dawniej  „Sadkiem” (objęty ochroną prawną). Znaczne 
walory krajobrazowe prezentują obszary leśne: Las Budny, Gałęzowski, 
a także kulminacje terenu – Góry:  Piotrkowska, Kamienna, Biała. 
Zbyt mało mamy pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych lub 
użytków ekologicznych. Bardziej niż skromna jest jak dotąd infrastruktura 
ułatwiająca orientację i poruszanie się w terenie. 
Nie zapomnijmy o miejscach historycznych, takich jak prasłowiańska osada 
Grodzisko albo cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej. I wreszcie 
godne utrwalenia jest dziedzictwo niematerialne: dawne nazwy ulic 
miejskich, przysiółków lub uroczysk.

Marek Kuna

Kosarzewka

bród w Bychawce

szlakiem rowerowym

mostek na rzece Gałęzówce przy zalewie bychawskim ar
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W trosce o estetykę naszej okolicy
Gminny projekt polegał na aktywnym udziale 
dzieci i młodzieży w konkursach ekologicznych: 
plastycznym, muzycznym i wiedzy oraz w akcjach 
sprzątania najbliższej okolicy. W ramach tego 
ostatniego działania uprzątnięte zostały miejsca 
wybrane przez samych uczniów, znajdujące 
się w okolicy ich szkoły. Prace związane ze 
sprzątnięciem śmieci zalegających poza miejscami 
przeznaczonymi do ich składowania, poprzedzone 
zostały prelekcją na temat segregacji odpadów 
komunalnych „u źródła”, a także wskazaniem 
w jaki sposób każdy z mieszkańców naszej 
gminy może wpłynąć na ilość powstających 
i wysegregowanych odpadów. Adresatami 
zadania byli uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjum.

Działania prowadzone w ramach konkursów przy-
czyniły się do podniesienia świadomości ekolo-
gicznej u dzieci i młodzieży szkolnej, a poprzez 
nich również ich rodziców i opiekunów. Poprzez 
aktywny udział uczniów wpłynęły one także na 
estetykę środowiska gminy Bychawa oraz zwięk-
szenie świadomości w zakresie właściwego postę-
powania z odpadami powstającymi w gospodar-
stwie domowym.
Efekty uzyskane w wyniku prowadzonych zadań, 
będą długofalowe i widoczne po zakończeniu 
projektu. To czyste, pozbawione odpadów 
najbliższe otoczenie. Należy wierzyć w to, że dzieci 
i młodzież biorące udział w konkursach i akcji 
sprzątania, korzystnie wpłyną na rówieśników. 
To przyczyni się do zmniejszenia zalegających 
śmieci w rowach i przydrożach, parkach i innych 
miejscach publicznie dostępnych.

Gminny 
Konkurs 
Ekologiczny 
„Dbam o swoje 
miejsce 
na Ziemi”
Gmina Bychawa, przy współpracy ze Szkołą 
Podstawową w Bychawie, Szkołą Podsta-
wową im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, 
Szkołą Podstawową w Starej Wsi Drugiej, 
Szkołą Podstawową w Woli Gałęzowskiej, 
Gimnazjum nr 1 w Bychawie, Bychawskim 
Centrum Kultury oraz prasą lokalną „Głos 
Ziemi Bychawskiej” w 2014 roku zrealizo-
wała zadanie z zakresu edukacji ekologicz-
nej pod nazwą „Dbam o swoje miejsce na 
Ziemi”, zgodnie z umową zawartą z Woje-
wódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Lublinie Nr 82/2014/D/
EE z dnia 27 kwietnia 2014 r.
Były to zadania przeznaczone dla dzie-
ci i młodzieży oraz mieszkańców gminy 
Bychawa w ramach Gminnego Konkursu 
Edukacji Ekologicznej. Aktywnie, w róż-
nych formach edukacji ekologicznej wzięło 
849 osób. 17 czerwca 2014 r. w Bychawskim 
Centrum Kultury odbyło się podsumowanie 
konkursów oraz wręczenie nagród laure-
atom. Nagrody wręczyła p. Marta Wołoszyn 
zastępca burmistrza Bychawy, dziękując 
wszystkim za współpracę i zaangażowanie 
przy realizacji zadania.
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„Uroki mojej miejscowości”
W ramach konkursu każdy z uczestników zaprezentował 
jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną o tematy-
ce zgodnej z hasłem ‚‚Uroki mojej miejscowości”. Komisja 
konkursowa na etapie gminnym nagrodziła trzy najlepsze 
prace w kategorii kl. I–III, trzy prace w kategorii klas IV–VI 
oraz pierwszą pracę z gimnazjum. Laureaci konkursu otrzy-
mali nagrody rzeczowe i dyplomy. Rozdane zostały rów-
nież wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu 
oraz szkół.

Laureaci konkursu
klasy I–III:

1. miejsce: Klaudia Zielonka ucz. II klasy Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej

2. miejsce: Natalia Przybylska ucz. III a Szkoły 
Podstawowej w Bychawie

3. miejsce: Natalia Frączek ucz. klasy I Szkoły 
Podstawowej im. K. Koźmina w Bychawce

klasy IV–VI:
1. miejsce: Aleksandra Luterek ucz. klasy VI d 

Szkoły Podstawowej w Bychawie
2. miejsce: Michał Sapuła ucz. IV klasy Szkoły 

Podstawowej w Starej Wsi Drugiej
3. miejsce: Sandra Skrzypczak ucz. VI klasy 

Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej
gimnazjum: 

1. Wiktoria Pietrzak: ucz. klasy II a Gimnazjum 
nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie

�onkurs plastyczn�

Wiktoria PietrzakNatalia Przybylska

Natalia FrączekMichał Sapuła

Klaudia Zielonka

Sandra Skrzypczak

Aleksandra Luterek
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Muzyka w przyrodzie
Uczestnicy wykonywali jedną piosenkę o tematyce ekologicznej. 
Konkurs odbył się w Bychawskim Centrum Kultury. Komisja kon-
kursowa nagrodziła trzech najlepszych wykonawców z klas I–III 
i trzech z klas IV–VI oraz jednego z gimnazjum.

Laureaci konkursu 
klasy I–III:

1. miejsce: Natalia Frączek ucz. klasy I Szkoły 
Podstawowej w im. Kajetana Koźmiana 
w Bychawce

2. miejsce: Wiktoria Drzewosz, Natalia Polska, 
Aleksandra Imgrond ucz. II a Szkoły Podstawowej 
w Bychawie (zespół)

3. miejsce: Klaudia Zielonka, Karolina Kozioł, 
Magdalena Hurbańczuk ucz. klasy III Szkoły 
Podstawowej w Woli Gałęzowskiej (zespół) 

klasy IV–VI: 
1. miejsce: Maria Kudła, Angelika Wielgus, Bartek 

Hajduk, ucz. klasy VI Szkoły Podstawowej w Starej 
Wsi Drugiej (zespół) 

2. miejsce: Oskar Mituła ucz. VI klasy Szkoły 
Podstawowej w Bychawie 

3. miejsce: Martyna Marek ucz. VI klasy Szkoły 
Podstawowej w Bychawie 

gimnazjum:
1. Aneta Głaz ucz. klasy II Gimnazjum nr 1 

im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie

�on�urs piosen�i ekologiczne�
Konkurs wiedzy ekologicznej Eko-Bychawa
Adresatami konkursu byli uczniowie gimnazjum.

Laureaci konkursu 
1. miejsce: Zuzanna Kowalczuk ucz. kl. II c Gimnazjum nr 1 im. Obrońców 

Ojczyzny w Bychawie
2. miejsce: Agnieszka Flis ucz. kl. II d i Wiktoria Kryska ucz. kl. II c 

Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie
3. miejsce ex aequo: Natalia Pijas ucz. kl. II c, Adriana Ziętek ucz. kl. II c 

i Karol Tudrujek ucz. kl. I c Gimnazjum nr 1 im Obrońców Ojczyzny 
w Bychawie

�onkurs wie�zy eko�ogiczne�
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Laureaci Gminnego Konkursu Ekologicznego „Dbam o swoje miejsce na Ziemi”, podsumowanie w Bychawskim Centrum Kultury w dn. 17.06.2014
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Nowa ustawa  
– nowe podejście do śmieci
Z dniem  1 stycznia 
2012 r. weszła w życie 
znowelizowana ustawa 
z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, 
która w znaczny sposób 
zmieniła dotychczasowy 
sposób gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z nowymi przepi-
sami do zorganizowania 
odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli 
nieruchomości zobowią-
zane są gminy.
Zmiany w systemie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi mają 
sprawić, że nikomu nie będzie opła-
cało się wyrzucać śmieci na dzikie 
wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy 
będą objęci systemem zbierania 
odpadów. Celem zmian jest rów-
nież zwiększenie poziomu recyklin-
gu i odzysku odpadów zebranych 
selektywnie, a także zmniejszenie 
masy odpadów ulegających biode-
gradacji kierowanych do składowa-
nia. Śmieci to cenny surowiec i na-
leży je ponownie wykorzystywać. 
Gmina, wymagając od mieszkań-
ców właściwego postępowania ze 
śmieciami, jednocześnie zapewnić 
ma do niego warunki, np. tworząc 
miejsca, w których będzie można 
pozbyć się nietypowych odpadów.

Jak było?
Do momentu wejścia w życie nowej 
ustawy właściciele nieruchomości 
decydowali sami, z jaką firmą pod-
piszą umowy na odbiór odpadów 
komunalnych powstałych w ich 
gospodarstwie domowym. Opła-
ty były wnoszone do konto firmy 
obsługującej nieruchomość. Ponie-
waż nie wszyscy mieszkańcy takie 
umowy posiadali, powodowało to, 
że ówcześnie obowiązujący system 
był nieszczelny. Przyczyniał się do 
powstawania tzw. dzikich wysypisk.

Jak jest teraz?
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina By-
chawa, podobnie jak wszystkie 
pozostałe na terenie kraju, stała się 
właścicielem odpadów i zapewnia 
ich odbiór.
W zamian właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany wypełnić dekla-
rację (która zastąpiła wcześniejsze 
umowy), złożyć ją do tutejszego 
Urzędu Miejskiego oraz wnosić na 
konto Gminy opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.
Przy składaniu deklaracji może wy-
brać jedną z dwóch stawek: niższą,   
w przypadku gdy deklaruje segre-
gację odpadów lub wyższą, gdy tej 
segregacji nie chce prowadzić.
Z opłaty śmieciowej powstał rów-
nież Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów, gdzie każdy mieszkaniec 
naszej gminy może bezpłatnie od-
dać odpady takie jak: budowlane, 
rozbiórkowe, wielkogabarytowe, 
a nawet odpady z ogrodów.

Ile trzeba zapłacić za 
odbiór śmieci?
Obowiązek ponoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi powstaje za każdy miesiąc, 
w którym na danej nieruchomości 
zamieszkuje mieszkaniec.
Właściciele nieruchomości położo-
nych na terenie gminy Bychawa zo-
bowiązani są uiszczać bez wezwania 
opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi raz na kwartał ka-
lendarzowy, w łącznej wysokości za 
trzy miesiące kalendarzowe, w ter-
minie do 15 dnia każdego drugiego 
miesiąca kwartału kalendarzowego, 
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego 
w Bychawie lub na rachunek banko-
wy Gminy Bychawa w Rejonowym 
Banku Spółdzielczym w Bychawie 
Nr 34 8685 0001 0017 3892 2000 
0030.

Jeśli zadeklarowałaś 
segregację śmieci 
stawka wynosi 
6 zł za osobę za 
miesiąc, za śmieci 
niesegregowane 
12 zł.

WSZYSTKIE TRAFIAJĄCE DO WORKA NA FRAKCJĘ SUCHĄ ODPADY MUSZĄ BYĆ CZYSTE, BEZ ZAWARTOŚCI

PLASTIK
WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ

- butelki po płynach i napojach
- opakowania po chemii z gospodarstw domowych (np. po płynie do 

mycia naczyń)
- kartony po sokach i produktach mlecznych

- artykułów wykonanych z połączeń tworzyw z innymi 
materiałami

- butelek po olejach i smarach
- styropianu i gumy
- opakowań po medykamentach
- puszek i pojemników po farbach i lakierach
- opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
- worków po nawozach
- sprzętu AGD
- pieluch jednorazowych i innych artykułów higienicznych
- butów, ubrań, pasków, torebek, plecaków
- folii czarnej oraz po kiszonce
- części samochodowych
- woreczków śniadaniowych i reklamówek
- sznurków

METAL
WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ
- puszki po napojach, sokach
- drobny złom żelazny
- drobny złom metali kolorowych

- puszek po farbach, lakierach
- pojemników po aerozolach

PAPIER
WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ

- gazety, książki, zeszyty
 - katalogi, prospekty, foldery
- torby i worki papierowe
- tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów 

- papieru i tektury pokrywanych folią metalową
- kalki technicznej
- papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, papieru 

kopiowego
- zabrudzonego lub tłustego papieru np. po maśle, margarynie
- niedopałki papierosów

SZKŁO
WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ

- opakowania szklane bezbarwne i kolorowe, tj. butelki, słoiki wolne 
od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

- luster i szkła zbrojonego, szyb okiennych i samochodowych
- fajansu i porcelany
- ceramiki, zniczy
- lamp jarzeniowych, żarówek, termometrów
- stłuczki szklanej
- szkła nietłukącego typu: DURALEX, ARCOROC, VERECO
- opakowań po lekach

Jak segregować?
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PSZOK, czyli Punkt 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych
Odpady wielkogabarytowe, bu-
dowlane, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny można oddać w ra-
mach organizowanych przez Gmi-
nę zbiórek objazdowych. W przy-
padku, gdy termin zbiórki nie jest 
dogodny zachęcamy mieszkań-
ców naszej gminy do korzystania 
z powstałego w ramach działania 
nowej gospodarki śmieciowej 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
przy ul. A. Budnego 6 A.
O terminach zbiórek na bieżąco in-
formuje strona internetowa Urzę-
du Miejskiego w Bychawie: www.
bychawa.pl.
Punkt zapewnia dogodny dojazd 
wszystkim mieszkańcom gminy 
Bychawa, pozwalający na swobod-
ny dostęp pojazdów dowożących 
odpady komunalne z możliwością 
zaparkowania.

Do Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych moż-
na dostarczyć bezpłatnie takie od-
pady jak:
• odpady komunalne ulegające 

biodegradacji
• odpady zielone
• przeterminowane leki
• chemikalia
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny (pod warunkiem, że 
sprzęt jest kompletny)

• meble i inne odpady wielkoga-
barytowe

• odpady budowlane i rozbiórko-
we (pod warunkiem dostarcze-
nia czystego gruzu)

• zużyte opony
• popiół.

PSZOK przy ul. Budnego 6 A 
jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8.00 
do 15.00 oraz w soboty 
w godz. od 9.00 do 14.00
tel: 815 660 227

Ag
ni

es
zk

a G
ra

ba
rsk

a/
UM

 B
yc

ha
w

a

Odpady w Twoim domu
Jeśli zdeklarowałeś segre-
gację odpadów to musisz 
oddzielić frakcję suchą od 
frakcji mokrej.
Do worka na „frakcję suchą” wrzucasz 
odpady komunalne suche takie jak: pa-
pier i tekturę, metale, szkło, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateria-
łowe pozbawione frakcji organicznej. 
Frakcja sucha podlega dalszej selekcji 
w zakładzie odzysku surowców wtór-
nych. 
Pozostałe odpady niedające się wyse-
lekcjonować i nienadające się do od-
zysku mogą być zbierane łącznie jako 
zmieszane odpady komunalne lub 
jako tzw. frakcja mokra do oddzielne-
go pojemnika. 

Do odpadów zmieszanych 
nie powinno się wrzucać:
odpadów niebezpiecznych – baterii, 
akumulatorów, lekarstw, odpadów 
medycznych, świetlówek, opakowań 
po środkach ochrony roślin itp.; elek-
trośmieci, odpadów wielkogabaryto-
wych.

Wielkogabarytowe, 
budowlane, rozbiórkowe, 
zużyty sprzęt RTV i AGD
należy oddać bezpłatnie do PSZOK, 
pod warunkiem dostarczenia czystego 
gruzu, a sprzęt elektryczny i elektro-
niczny powinien być kompletny.
Można również wystawić do granicy 
nieruchomości podczas organizowa-
nych zbiórek (wystawka), o których in-
formujemy na stronie Bychawa.pl.

Opony 
można oddać bezpłatnie do PSZOK.

Popiół
można oddać bezpłatnie do PSZOK. 
Popiół w sezonie grzewczym tj. w mie-
siącach od października do kwietnia 
odbierany już raz w miesiącu z pojem-
ników lub z worków wystawionych do 
granicy nieruchomości lub z pojem-
ników ustawionych przez prowadzą-
cego PSZOK w podanych przez niego 
terminach i miejscach.

Odpady z ogrodów
Zgodnie z naszym Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Bychawa odpady ko-
munalne ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone w zabudowie zagro-
dowej i jednorodzinnej (w przypadku 
zabudowy jednorodzinnej na dział-
kach nie niniejszych niż 500 m²) odpa-
dy kuchenne ulegające biodegradacji, 
a także odpady zielone z ogrodów 
i parków mogą być poddane proceso-
wi kompostowania w celu uzyskania 
kompostu na własne potrzeby właści-
cieli nieruchomości lub być zbierane 
w sposób selektywny i dostarczane 
bezpłatnie do  punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych lub 
przekazywane podmiotowi odbierają-
cemu odpady komunalne. W zabudo-
wie wielorodzinnej oraz jednorodzin-
nej poniżej 500 m² odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji można umie-
ścić w pojemniku na frakcję mokrą.
W praktyce oznacza to, że odpady zie-
lone w okresie wiosennym i letnim tj. 
od kwietnia do października odbiera-
ne są raz w miesiącu z pojemników lub 
worków wystawionych do granicy nie-
ruchomości. Istnieje także możliwość 
wrzucania ich do pojemników usta-
wionych przez prowadzącego PSZOK 
w podanych przez niego terminach 
i miejscach.

Odpady biodegradowalne 
to takie, które w naturalny sposób ule-
gają rozkładowi np. odpady kuchenne 
(obierki, zepsute warzywa i owoce, 
resztki żywności, papierowe ręczniki, 
opakowania biodegradowalne), ale 
też skoszona trawa, obcięte gałęzie 
z drzew i krzewów przydomowych, 
suche liście itp. Odpady te możemy 
kompostować we własnym zakresie, 
a powstały w ten sposób kompost 
można wykorzystywać w ogrodach 
jako nawóz organiczny.

Opakowania po lekach, 
puszki i opakowania 
po farbach, lakierach, 
opakowania po środkach 
chwastobójczych 
i owadobójczych
należy samodzielnie dostarczyć do 
PSZOK.

Wyczerpane baterie 
i akumulatory
ależy samodzielnie dostarczyć do 
PSZOK. Zużyte baterie można również 
wrzucać do pojemnika znajdującego 
się w Urzędzie Miejskim w Bychawie, 
do pojemników ustawionych w skle-
pach lub innych punktach uczest-
niczących w zbiórce. Baterie można 
również oddać bezpłatnie w sklepie 
o powierzchni powyżej 25 m² i hur-
towni, jeśli prowadzą sprzedaż takich 
produktów, bez konieczności kupie-
nia nowej baterii czy akumulatora; 
zostawić bezpłatnie u przedsiębiorcy 
świadczącego usługi w zakresie wy-
miany zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów.

znajdź na mapie
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