„Jesienią…”
Porudziały już ścierniska.
Dymem pachną kartofliska.
Idzie wrzesień, jesień niesie
I wrzosowe wrzosy w lesie.

Zbudowaliśmy most (str. 3)

Wieczór mgiełki nad łąkami
Ranki siwe przymrozkami.
Już jelenich godów czas.
Rykiem byków huczy las.
A nocami pod gwiazdami
Klucze gęsi rozhoworem
Konkurują z żurawiami.
Z tęsknym smętnym ich klangorem.

Osłonięcie Pomnika
upamiętniającego
Bitwę pod Częstoborowicami (str. 4)

Stada kaczek na ścierniska
Wieczorami lecą tłumnie.
Kogut bażant głośnym krzykiem
Zachód słońca żegna dumnie.
Jesień, jesień … melancholia.
Kolorowy liśćmi las.
Babie lato, już październik.
Wnet listopad.
Pluchy deszczu, błota czas!
St. Ostański 2-10-2011

Dożynki Powiatowe (str. 17)

W tym numerze:

GODZINY PRACY

Zbudowaliśmy most (str. 3)

URZĘDU GMINY RYBCZEWICE

Nie - zapomniana rzeź (str. 4)

PON 9.00—17.00

Starostwo Powiatowe bliżej petenta (str. 5)

WT— PT 8.00—16.00

Relacja z targów pracy (str. 6)
Pierwsze „przydomówki” na terenie gminy Rybczewice już są! (str. 7)

FUNDACJA LOGOS
WE WSPÓŁPRACY
Z WÓJTEM GMINY RYBCZEWICE

„Św. Krzysztof na drodze” - Akcja policji w gminie
Rybczewice (str. 8)

ZAPRASZA

Jubileusz 100 — tnych urodzin Pani Cecylii Smarzak
z Częstoborowic (str. 9)

MIESZKAŃCÓW GMINY RYBCZEWICE NA
BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

I Lubelskie Święto Ziół „Na Zielarskim Szlaku”
Fajsławice 15 sierpnia 2015 r. (str. 10)

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
W BUDYNKU URZĘDU GMINY W DNIU:

Wakacyjne nowości w bibliotece gminnej (str. 11)

25 września 2015 r. – godz. 14.00 -16.00

Niszczycielska susza i słów kilka o działalności
straży pożarnej (str. 12)
Powiatowe inwestycje drogowe w Rybczewicach (str.
16)
Podziękowanie za tegoroczne plony (str. 16)

DATY SPOTKAŃ W PAŹDZIERNIKU, LISTOPADZIE
I GRUDNIU BĘDĄ DOSTĘPNE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY.
UWAGA!

Made in Sobieski (str. 20)

LICZBA OSÓB, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ POMOC
W DANYM TERMINIE JEST OGRANICZONA,
PROSIMY O DOKONYWANIE ZAPISÓW
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Witaj Szkoło ! (str. 24)
Sport (str. 25)
Sezon grypowy (str. 26)
Wieści z kraju i ze świata (str. 27)

NOWE USŁUGI ePUAP DLA MIESZKAŃCÓW

Jesienny czas w wierszach Pana Stanisława
Ostańskiego (str. 28)

Osoby posiadające profil na platformie
ePUAP mogą już korzystać z możliwości
złożenia przez Internet wniosków o odpis stanu
cywilnego oraz wydanie dowodu osobistego,
a także zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.
Nowe e — usługi zostały uruchomione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które działało we
współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Są to usługi centralne, co oznacza, że zostały wystawione przez resort właściwy w danej
sprawie. Jednak służą one do załatwiania spraw
we wszystkich podmiotach, które realizują dane
zadanie.

Od redakcji (str.30)
KOMUNIKAT
POWIATOWEGO ZRZESZENIA LZS w Świdniku
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdniku zaprasza
młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w: 1. halowych igrzyskach, 2.
mistrzostwach w
siatkówce
dziewcząt
i chłopców, 3. w turnieju tenisa stołowego, 4.
w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców, 5.
w turniejach ringo i badmintonie, 6. olimpiadzie
wiedzy turystyczno — krajoznawczej.

Szczegółowe informacje jak można skorzystać
z nowych usług na ePUAP na stronie internetowej
www.rybczewice.pl/Aktualności

Zgłoszenie do zawodów do dnia 30.09.2015 na
adres: pzlzsswidnik@wp.pl
(JM)
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Zbudowaliśmy most
Z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji mostu na rzece
Giełczew w m. Stryjno Pierwsze gm.
Rybczewice, Gmina Rybczewice zmuszona została do jego zamknięcia oraz
pilnego przystąpienia do prac remontowych.
Zlecona przez Gminę Rybczewice ekspertyza stanu technicznego wykazała, że uszkodzenia konstrukcji
mostu uniemożliwiają dalsze korzystanie z obiektu mostowego.
Niezwłocznie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej,
kosztorysów i przedmiarów robót oraz
zabezpieczono w budżecie Gminy na
2015 r środki finansowe na przeprowadzenie prac remontowych obiektu.
W przeprowadzonej procedurze
przetargowej wybrano wykonawcę
robót remontowych firmę „Mosty Tarnobrzeg Sp. z o.o.”, która złożyła
ofertę na powyższe prace za kwotę
139 794,67 zł z terminem realizacji
zadania do dnia 30.09.2015 r.
W chwili obecnej prace remontowe zakończono i oddano do użytku
mieszkańcom obiekt mostowy o nośności 10 ton.
(TM)

ZDJ. T. Machul
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Nie – zapomniana rzeź !
W niedzielę 21 czerwca 2015 roku w Częstoborowicach podczas uroczystej ceremonii został
odsłonięty pomnik upamiętniający bitwę, która
została stoczona w tym miejscu przed 152 laty.
Była to jedna z bitew powstania styczniowego.
W Częstoborowicach doszło do rzezi powstańców
wymordowanyh przez Rosjan. W lipcu 2012 roku
założono Komitet Budowy Pomnika. Jednym z inicjatorów był pan Tadeusz Doroszuk, dyrektor TVP
Historia. Później Gmina Rybczewice podjęła starania o uzyskanie dofinansowania. Dofinansowanie
otrzymano z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Warszawy oraz wkład własny Gminy Rybczewice. Twórcą pomnika jest Witold Marcewicz, zaś
autorem napisu na pomniku Adam Sikorski. Rada
Gminy Rybczewice, poprzedniej kadencji, zdecydowała podejmując stosowną uchwałę, że pomnik
zostanie postawiony na działce przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Rybczewicach. Zaplanowane
już było odsłonięcie pomnika na 5 grudnia 2014 r.
Po wyborach samorządowych w listopadzie 2014
samorządowcy zdecydowali inaczej, że pomnik zostanie postawiony na działce przy kościele pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach, bliżej miejsca, w którym została stoczona bitwa.

Mogiła upamiętniająca powstańców styczniowych na Cmentarzu Parafialnym w Częstoborowicach. 21.06.2015
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21 czerwca 2015 r. w uroczystości odsłonięcia
pomnika uczestniczyli posłowie Lubelszczyzny, władze
wojewódzkie, powiatowe, gminne a także mieszkańcy
gminy Rybczewice, liczne delegacje oraz poczty sztandarowe. Na uwagę zasługuje zaangażowanie dzieci
i młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach. Pomnik został odsłonięty, poświęcony,
odbyła się również uroczysta msza święta w intencji
wszystkich, którzy stracili życie w obronie ojczyzny.
Podczas uroczystości padły deklaracje na przyszłość,

m.in.

o

powstaniu

publikacji

nt.

bitwy

i uroczystości oraz planach rozpoczęcia prac archeologicznych

w

celu

ustalenia

dokładnego

miejsca,

w którym rozegrała się bitwa przed 152 laty.
Można zadać pytanie, dlaczego warto upamiętniać wydarzenia, które zakończyły się klęską? Historycy
odpowiadają: Historia jest nauczycielką życia. I choć
to utarty slogan, to z tych wydarzeń zakończonych
niepowodzeniem wynosimy lekcję, że brak zgody prowadzi do klęski.

(red.)

ZDJ. R. Słowikowski

STAROSTWO POWIATOWE BLIŻEJ PETENTA
W poniedziałek 29 czerwca br. w Piaskach został otwarty Punkt Obsługi Klienta Wydziału Budownictwa i Geodezji Starostwa Powiatowego
w Świdniku. Jest to kolejny, po zmianie godzin pracy
świdnickiego urzędu, krok naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców powiatu świdnickiego. Przypominamy,
że od 1 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Świdniku
pracuje w zmienionych godzinach. W poniedziałki od
10.00 do 18.00, a w pozostałe dni od godz. 8.00 do
16.00. W tym samych godzinach pracuje także oddział zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu
w Piaskach.
Punkt Obsługi Klienta Wydziału Budownictwa
i Geodezji w Piaskach mieści się w lokalu naprzeciwko Wydziału Komunikacji w biurowcu przy ul. Lubelskiej 80. Punkt jest czynny w poniedziałki od godz.
10.00 do godz. 17.00, a od wtorku do piątku w godz.
od 8.00 do 15.00. Kontakt telefoniczny pod nr 81-52418-08.
Dokumenty możliwe do otrzymania tego samego dnia (po uprzednim wniesieniu opłat):
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wykaz działek, wykaz podmiotów, wypis z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i mapy sytuacyjnowysokościowe. W punkcie przyjmowane są wnioski i wydawane materiały (po określonym czasie, nie tego
samego dnia, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy): o wypisy i wyrysy do celów prawnych,
o zaświadczenia do KRUS/ZUS, o zmianę danych osobowych/adresowych, o zarejestrowanie/ rozwiązanie
umowy dzierżawy, o pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę
i inne pisma do Wydziału Budownictwa i Geodezji. Bardzo istotną informacją jest to, że z Punktu Obsługi
Klienta w Piaskach będą mogli korzystać także mieszkańcy pozostałych gmin z powiatu świdnickiego.
Jacek Kosierb
Rzecznik Prasowy Starosty Świdnickiego

TARGI PRACY ZA NAMI

W dniu 16 września 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zorganizował Targi Pracy.
Patronat honorowy nad tegorocznymi Targami Pracy objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej
Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, Starosta Świdnicki Pan Dariusz Kołodziejczyk, Burmistrz Miasta Piaski
Michał Cholewa, Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson, Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz,
Wójt Gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski, Wójt Gminy Trawniki Jerzy Szpakowski.
Współorganizatorami Targów byli: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Fundacja Fuga Mundi.
Targi Pracy odbyły się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego
w Świdniku, ul. Szkolna 1.
Uroczyste otwarcie Targów nastąpiło po okolicznościowych przemówieniach Starosty Powiatu
Świdnickiego Pana Dariusza Kołodziejczyka, Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Pana
Mirosława Fatygi oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pana Marcina Trocia.
Na Targach Pracy obecni byli również Wice Starosta Pan Waldemar Białowąs, członek Zarządu
Powiatu Świdnickiego Pan Leszek Czechowski, Burmistrz Miasta Piaski Pan Michał Cholewa, Sekretarz Miasta Świdnik Pan Artur Soboń, Zastępca Wójta Pani Elżbieta Korbus oraz Radni Powiatu Świdnickiego
i Miasta Świdnik.
W trakcie Targów odbyły się prelekcje na temat różnych form wsparcia przedsiębiorców i pracodawców z funduszy europejskich.
Prezentacje wygłoszone zostały przez:
- Panią Dominikę Kulak zastępcę Dyrektora ds. Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
- Panią Karolinę Matras kierownik Oddziału Funduszy Europejskich Departamentu Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym
- Pana Zbigniewa Januszek kierownika Oddziału Wdrażania PROW Departamentu Programów
Wspierania Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
- Pana Norberta Kisiela z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości z Oddziału informacji
i promocji RPO
- Pana Dariusza Kanię z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Biura Wsparcia Inwestycyjnego
- Pana Piotra Dumę prezesa Lokalnej Grupy Działania Dolina Giełczwi
W tegorocznych Targach Pracy wzięło udział ponad 60 wystawców. Tak liczna grupa przedsiębiorców i pracodawców reprezentowała nie tylko powiat Świdnicki ale i inne powiaty z województwa lubelskiego. Na Targach obecni byli także przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie, Państwowej Inspekcji Pracy,
pracownicy PFRON oraz lubelskie fundacje, stowarzyszenia, ogólnopolskie agencje zatrudnienia i biura
karier uczelni wyższych z terenu województwa lubelskiego.
Na tegorocznych Targach Pracy Wystawcy dysponowali około 250 ofertami pracy w Polsce i za
granicą, między innymi z branży ochroniarskiej, transportowej, usługowej, handlowej, mechanicznej,
przetwórczej, produkcyjnej, budowlanej, finansowo-ubezpieczeniowej, opiekuńczej w następujących
zawodach: pracownik gospodarczy, kierowca CE, pracownik biura obsługi klienta, sprzedawca-kasjer specjalista ds. zakupów, przedstawiciel handlowy, magazynier, operator wózka widłowego, spawacz, hydraulik, specjalista ds. ubezpieczeń, pracownik produkcji, laminater, ślusarz-nitowacz, , operator CNC,
opiekun osób starszych.
Aleksandra Sidor
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ZDJ. Powiatowy Urząd Pracy. 16 września 2015

PIERWSZE „PRZYDOMÓWKI” NA TERENIE GMINY RYBCZEWICE JUŻ SĄ !
Gmina Rybczewice zrealizowała projekt 00448-6921-UM0300537/14 „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007—
2013. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
W wyniku realizacji tego projektu został osiągnięty cel: poprawa warunków życia mieszkańców
gminy Rybczewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy Rybczewice, co wpłynie na rozwój społeczno – gospodarczy gminy.
Dzięki realizacji tego projektu powstały 42 przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Rybczewice, odpowiednio :


Stryjno Kolonia — 2,



Stryjno Pierwsze — 10,



Stryjno Drugie — 4,



Rybczewice Pierwsze — 5,



Rybczewice Drugie — 5,



Częstoborowice — 2,



Wygnanowice — 1,



Choiny — 1,



Bazar — 4,



Pilaszkowice Pierwsze — 6,



Pilaszkowice Drugie — 2.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Przypominamy, że w celu prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy
uzupełniać bakterie zgodnie z zaleceniami producenta.
(MU, JŚ, red.)
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ZDJ. T. Machul
W trybie ciągłym przyjmowane są ankiety na montaż instalacji solarnych oraz deklaracje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zapraszamy osoby, które jeszcze nie złożyły tych dokumentów, a chciałyby w przyszłości wziąć udział w projektach, do wypełnienia i złożenia ankiet w urzędzie.
Z

O S T A T N I E J

C H W I L I

!

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zwolnieniem środków finansowych Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniu 21.09.2015 przekazał informację gminie Rybczewice o możliwości sfinansowania wniosku w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pt
„Instalacje solarne w gminie Rybczewice”.
Stosowna umowa pomiędzy gminą Rybczewice a Samorządem Województwa Lubelskiego została podpisana w dniu 22.09.2015. W chwili obecnej został ogłoszony przetarg na montaż instalacji solarnych. Jeżeli
procedura przetargowa wyłoni Wykonawcę, gmina Rybczewice będzie realizowała ten projekt w ciągu
najbliższych tygodni. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 6 października o godz. 10.15.
O szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej
Urzędu Gminy.

„Święty Krzysztof na drodze” - Akcja policji
w gminie Rybczewice
Święty Krzysztof - patron kierowców i podróżujących 25 lipca obchodzi swoje święto.
W celu promocji bezpieczeństwa oraz zdrowych i rozważnych zachowań na drodze wśród uczestników
ruchu drogowego, 24 lipca 2015 przeprowadzona została akcja Policji z Wydziału Ruchu Drogowego KPP
w Świdniku oraz Policyjnego Kapelana ks. Wojciecha Iwanickiego.
„Dzisiejsze działania to przede wszystkim zwrócenie uwagi na przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, kulturę na drodze ale także wyczulenie użytkowników drogi na kwestie związane z konsekwencjami tragedii, do których może dojść na skutek nieprzestrzegania przepisów, stwarzania zagrożenia, rutyny na drodze”. „Dlatego też sprawdzamy dokumenty pojazdu i kierowcy, stan trzeźwości kierującego oraz stan techniczny auta”, jak również sposób przewożenia pasażerów i zabezpieczenia bagażu,
tak by nie doszło do tragedii” - wyjaśniali asp. Artur Kucharski i mł. asp. Mariusz Gałązka, kontrolujący
kierowców.
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„Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem dlatego wykorzystujemy każdą możliwą okazję do przypominania o bezpieczeństwie, o obowiązujących przepisach” - wyjaśniła oficer prasowy KPP w Świdniku,
asp. Magdalena Szczepanowska. Pamiętajmy bezpieczeństwo nie tylko tworzą przepisy ale przede
wszystkim my sami jesteśmy odpowiedzialni za to jak to bezpieczeństwo wygląda. Na drodze kierujmy
się zasadą ograniczonego zaufania, zanim podejmiemy manewr upewnijmy się, że sowim zachowaniem
nie stworzymy zagrożenia czyjegoś zdrowia a nawet życia. I dotyczy to zarówno kierowców, pieszych jak
i osoby postronne. Widząc czyjeś niewłaściwe zachowanie zareagujmy bo wtedy mówimy stop piractwu
na drodze.
Policyjny Kapelan ks. Wojciech Iwanicki wręczał kontrolowanym kierowcom materiały promocyjne
akcji Mission Vehicle Association Poland - środki transportu dla misjonarzy oraz broszurki m. in. z modlitwą dla kierowcy.
Dziękujemy za akcję i wszystkim życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

ZDJ. red.

Jubileusz 100 –ych urodzin Pani Cecylii Smarzak
27 lipca br. 100 – tne Urodziny obchodziła Pani Cecylia Smarzak mieszkanka wsi Częstoborowice.
Z okazji tak pięknego Jubileuszu 26 lipca br. w Kościele Parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła o godz.
10.00 odbyła się uroczysta msza św. dziękczynna. Podczas uroczystości Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Rybczewice – Lechem Miściurem przekazali Dostojnej Jubilatce kwiaty, upominek i listy gratulacyjne od Pani Premier Rzeczypospolitej Polskiej oraz od
władz samorządowych Gminy Rybczewice. Pani Cecylia jako mama 3 synów doczekała również 8 wnuków
i 7 prawnucząt — poinformował redakcję „Wieści z Rybczewic” syn Pani Cecylii — Pan Zenon.

ZDJ. red.
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I Lubelskie Święto Ziół „Na Zielarskim Szlaku”.
Fajsławice 15 sierpnia 2015 r.
Fajsławice słyną z uprawy ziół od dawna. Ale nie są jedyną gminą w województwie
lubelskim, która uprawia zioła. Współorganizatorami zapoczątkowanego w tym roku cyklu
imprez „Na Zielarskim Szlaku” są gminy: Abramów, Jabłoń, Łopiennik Górny, Piaski,
Podedwórze, Rossosz, Rybczewice, Sosnówka, Trawniki, Wisznice.
W ramach stoiska promocyjnego zaprezentowaliśmy talenty mieszkańców naszej gminy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obrazy wykonane haftem krzyżykowym przez Panią Grażynę Burdzanowską,
Obrazy wykonane haftem krzyżykowym przez Panią Elżbietę Flis,
Obrazy Pana Janusza Flisa ,
Obrazy i książki Pana Stanisława Ostańskiego,
Rzeźby Pana Stanisława Lipy,
Rzeźby z korzeni Pana Tadeusza Wikiry

Nie zabrakło również stoiska promocyjnego Szlaku Jana III Sobieskiego.
Piękna wystawa, zapach tymianku i słoneczników przyciągały uczestników imprezy na nasze stoisko.
Koło Gospodyń Wiejskich „Marysieńki w Pilaszkowicach” zgłosiło potrawę do konkursu kulinarnego.
I choć konkurencja była duża, bo w kategorii danie mięsne zgłoszonych zostało 14
potraw, to „Marysieńki” zajęły pierwsze miejsce za baleron z piersi kurczaka z majerankiem.
Uprawa ziół to praca ciężka, lecz staje się ona coraz bardziej popularna na terenie Gminy Rybczewice, wypierając zboża. Obecnie szacuje się, że na terenie naszej gminy zioła uprawia się na powierzchni ok. 85 ha. Przeważa tymianek, ale są też uprawy szałwi, czombru, melisy, serdecznika, babki lancetowatej, mniszka lekarskiego i lubczyku. (red)

ZDJ. red
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Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Marysieńki w Pilaszkowicach” zdradzają Czytelnikom „Wieści z Rybczewic” przepis na baleron z piersi kurczaka z majerankiem.
1. miejsce w kategorii „danie mięsne z ziołami” podczas I Święta Ziół „Na Zielarskim Szlaku”.
Baleron z piersi kurczaka z majerankiem
Składniki:
1 szt. kurczaka
2 jaja
2 ząbki czosnku
sól
majeranek
pieprz
pierś z kurczaka (0,5 kg)
2 szt. bułki kajzerki

WYKONANIE:
Kurczaka umyć pod bieżącą wodą, osuszyć papierowym ręcznikiem. Następnie położyć na desce i rozluzować od kości na kształt prostokąta. Natrzeć dokładnie solą wymieszaną z roztartym czosnkiem i majerankiem. Mięso z piersi z kurczaka przepuścić przez maszynkę z namoczoną i odciśniętą bułką, dodać jajka,
doprawić do smaku solą i pieprzem . Doprawioną masę rozłożyć na płacie rozluzowanego kurczaka, zwinąć całość w rulon i dodatkowo zesznurować sznurkiem. Tak przygotowany baton mięsny ułożyć w blaszce i wstawić do pieca na 1,5 godziny. Piec w temp. 140 stopni Celsjusza.
Przepis zaczerpnięty z publikacji pt.”W krainie lubelskich produktów tradycyjnych”.
Opracowanie UM WL w Lublinie, Departament Rolnictwa i Środowiska, Departament Koordynacji Projektów Europejskich. Lublin 2014.

Wakacyjne nowości w bibliotece gminnej
Miłośników książek zapraszamy
do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rybczewicach. Ciekawa oferta
nowości wydawniczych dla małych
i dla starszych czytelników.
Z a p r a
do czytania !!!

s

z

a

m

y
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Niszczycielska susza
Za nami upalne lato. Urlopowicze z pewnością cieszyli się z pięknej, słonecznej pogody, lecz rolnicy
wypatrywali deszczu i modlili się, by po skwarze nie nadeszła nawałnica. I nie nadeszła, lecz bardzo długo
nie było również opadów deszczu. Chociaż groźne chmury zbierały się nad naszym regionem.

ZDJ. Tworzący się lej kondensacyjny z chmury burzowej nad
Stryjno (20.06.2015)

Na przestrzeni 2 letnich miesięcy (lipca i sierpnia) 2015 r. na
terenie gminy Rybczewice wybuchło 8 pożarów. Najczęściej płonęły
ścierniska, trawy i nieużytki, bo aż 5 razy. Do pożarów tych doszło
dwukrotnie w Stryjno Kolonii, Choinach, Częstoborowicach i Wygnanowicach. Przyczyny — zapruszenie ognia z pracującego kombajnu lub
iska z ciągnika rolniczego. Pozostałe pożary: w Pilaszkowicach Pierwszych spłonął dom w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej, w Częstoborowicach — samochód osobowy, zaś w Izdebnie — wózek widłowy,
poinformował rzecznik prasowy PSP w Świdniku mł. brygadier Piotr
Pyszko.

Dla porównania w ubiegłym roku, w tym samym okresie, miały
miejsce dwa pożary: zboża i ścierniska w Rybczewicach Drugich i PiŹródło: www.lublin112.pl
laszkowicach Pierwszych. Dynamika zdarzeń jest w tym roku większa,
gdyż ze względu na suszę pożary bardzo szybko się rozprzestrzeniają
Strażacy wzywani są nie - wyjaśnił rzecznik PSP w Świdniku.
tylko gdy wybuchnie pożar. Od
Jednak w porównaniu z innymi gminami powiatu świdnickiego
2015 r. mieliśmy 12 zdarzeń
w gminie Rybczewice jest i tak niewiele zdarzeń, ponieważ np.
w związku z nadłamanymi konaw gminie Trawniki dochodzi w tym roku do notorycznych podpaleń.
rami drzew
- poinformował
rzecznik prasowy PSP w Świdniku
Piotr Pyszko, zwracając jednocześnie uwagę, aby mieszkańcy
mieli świadomość, że mogą wezwać straż tylko w takiej sytuacji
gdy konar stwarza zagrożenie
życia ludzkiego, mienia, bądź
jest on nad traktem komunikacyjnym. Tylko w takich sytuacjach
zgłoszenia zagrożenia strażacy
podejmują akcję.
Strażacy działają również
gdy zagrażają osy czy szerszenie.
Tu interwencja odbywa się wybiórczo. Podstawowe działania to
wydzielenie przez straż strefy
zagrożenia i nakazanie właścicielowi usunięcia gniazda. Interwencja straży odbywa się w takich
sytuacjach w budynkach użyteczności publicznej, ...(cd str. 13)

ZDJ. red.
Akcja gaśnicza w Chodyłówce, sierpień 2012 r.
Spłonęło wówczas kilka hektarów zboża, pożar na szczęście udało
się opanować zanim dotarł do lasu.
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tam gdzie znajdują się dzieci, osoby starsze, uczulone.
Jeżeli dojdzie do ukąszenia np. w domu i istnieje zagrożenie dla ludzi wówczas właściciel posesji
zakupuje środki do unieszkodliwiania owadów na własny koszt zaś strażak ubrany w odzież ochronną usunie gniazdo owadów.

STRAŻAK — SPORTOWIEC

Strażacy uczestniczą
również
w zawodach sportowych. Na szczeblu
powiatowym są to zawody o Puchar Starosty Świdnickiego. Odbywają się również zawody młodzieżowych drużyn sportowo — pożarniczych (MDP). Takie elementy jak bojówka czy sztafeta ćwiczone są nie tylko na okoliczność zawodów,
są to ważne elementy podczas prawdziwej akcji gaśniczej.

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICTWA GAŚNICZEGO
Jednostki OSP w Rybczewicach Drugich i Częstoborowicach należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Dzięki temu otrzymują środki od Komendanta Głównego PSP
na wyposażenie, wyszkolenie, utrzymanie w dobrym stanie
technicznym pojazdów i na ogólną poprawę funkcjonowania
jednostki.
Spełniają wymóg m. in. selektywnego wywołania, tzn.
syrena alarmowa uruchamiana jest drogą radiową przez Dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP
w Świdniku.

STRAŻACY W STRYJNO DZIAŁAJĄ JUŻ 90 LAT
„Bogu na chwałę – ludziom na ratunek”. 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryjnie. 1925 – 2015.
Jednostka OSP Stryjno prowadzi swoją działalność od 1925 roku. Wszystko zaczęło się
w chwili kiedy 15 mężczyzn zebrało się i powzięło decyzję o założeniu straży. Zakupili
motopompę – sikawkę ręczną na 4 osoby, beczkę na wodę i wóz strażacki ciągany końmi.
W latch 30 – tych społeczność wiejska wsi Stryjno przeprowadziła zbiórkę i zakupiła budynki
w Stryjnie Koloni od dziedzica. W 1936 r. jeden z budynków zaadoptowano na strażnicę OSP.

Założyciele OSP w Stryjnie,
źródło Kronika Jednostki OSP
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Na przestrzeni 90 lat miało miejsce wiele akcji. Na kartach historii naszej jednostki
w sposób szczególny zaznaczyły się dwa pożary, jeden w latach 60 – tych, kiedy to paliła się wieś Gardzienice, drugi pożar pod koniec lat 70 – tych trawił wieś Bojanica, wtedy już posiadaliśmy motopompę
czeskiego producenta, która pracowała 24 godziny, aby uratować jak najwięcej domostw i gospodarstw.
Wspominają druhowie.
W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu
90 – lecia OSP Stryjno. Goście, którzy przybyli na uroczystość uczestniczyli we mszy świętej w intencji
OSP Stryjno w kościele parafialnym w Wygnanowicach, wysłuchali Kroniki jednostki. Odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

ZDJ. R. Słowikowski
POTRAFIĄ KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Pod względem korzystania z funduszy unijnych i realizacji projektów prężnie działa OSP Pilaszkowice - Bazar. W tym roku druhom z Bazaru udało się podpisać dwie umowy
o dofinansowanie w ramach Programu Inicjatyw Najmniejszych (PIN) projektu „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj
3D
Tarczy
Sobieskiego”,
współfinansowanego
ze
środków
Unii
Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeden projekt zakłada remont wiaty przy OSP, drugi –
remont ogrodzenia wokół świetlicy w Bazarze. Na każdy z projektów otrzymaliśmy po 2000 zł. Z puli
przeznaczonej na remont ogrodzenia zakupiliśmy wszystkie niezbędne elementy ogrodzenia panelowego,
co pozwoliło nam na remont 45 mb ogrodzenia od strony drogi wojewódzkiej. Wszystkie prace związane
z remontami wykonaliśmy i wykonujemy sami, jest to jedna z wytycznych programu PIN. Dostajemy pieniądze które mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup materiałów, natomiast wszystkie roboty należy
wykonać nieodpłatnie w formie wolontariatu. Z własnych pieniędzy zebranych podczas zbiórki wielkanocnej przeznaczyliśmy kwotę 1700 zł na zakup elementów kontynuacji ogrodzenia panelowego, by zrobić od razu całość. Dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach PIN oraz pracy strażaków powstało
nowe ogrodzenie z dwóch stron świetlicy. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu remontu wiaty przy
OSP Pilaszkowice-Bazar, wykonamy utwardzenie podłoża pod wiatą, wykonamy remont wiaty polegający
na wymianie belek konstrukcji oraz lakierowaniu jak również zamontujemy stojak na rowery i kosz na
śmieci. Za pozyskane pieniądze zakupiliśmy wszystkie potrzebne materiały, czyli 30 m2 kostki brukowej
wraz z obrzeżami i cementem, stojak na rowery, kosz na śmieci typu parkowego, belki drewniane, oraz
lakierobejce. Ze środków własnych wykonaliśmy izolację pionową fundamentu strażnicy, prace które
zostały wykonane na przełomie roku 2014/15 to odkopanie i oczyszczenie fundamentu, osuszenie, zabezpieczenie abizolem, oraz położenie foli kubełkowej. Roboty zostały wykonane przez firmę z naszej
gminy. Za zgromadzone pieniądze zakupiliśmy również rynny dachowe wraz z wszystkimi elementami
integralnymi. Kwota jaka została wydatkowana na po przedsięwzięcie to 2600 zł. Wymiana systemu rynien zostanie wykonana jesienią tego roku przez odpowiednich fachowców. Za pieniądze pochodzące
z budżetu gminy w kwocie 3000 zł zakupiliśmy kostkę brukową wraz z obrzeżami i cementem, która zo14

stała położona wokół remizy jako odwodnienie
i stanowi integralną część prac związanych z wykonaniem izolacji fundamentu - poinformował
Naczelnik Mateusz Wawrzycki.
Działania podejmowane w tym roku skupiają się
wokół remizy, zaś w latach ubiegłych druhowie
zadbali o wnętrze budynku. Dzięki realizowanemu
projektowi (PROW 2007—2013) wykonane zostało
ocieplenie stropu wełną mineralną, jak również
wykonany został podwieszany sufit z płyty kartonowo — gipsowej, zainstalowano klimatyzację
z funkcją grzania. Świetlica została dodatkowo
wyposażona w projektor BenQ MX 514, Konsolę
XBOX 360 z Kinect (2 pady, gry), podwieszane
nagłośnienie.
(red.)

ZDJ. red.

ZDJ. M. Wawrzycki
Służba strażaków to nie tylko gaszenie pożarów. To również wypompowywanie wody
z zalanych domostw po ulewie czy powodzi, a takich zdarzeń nasza gmina doświadczyła. Strażacy reprezentują nas podczas dożynek z pocztami sztandarowymi, pełnią straże przy Grobie Pańskim w okresie
Wielkanocnym. A przecież to ochotnicy, większość ma rodzinę, pracę zawodową, inne obowiązki.
Za bezinteresowną pomoc w sytuacji zagrożenia, dziękujemy!!!
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Powiatowe inwestycje drogowe w Rybczewicach
Remonty dróg, niosą za sobą udogodnienia, na które czekają wszyscy mieszkańcy gminy. Inwestycje drogowe powiatu
to jedne z najkosztowniejszych zadań.
Zdaję sobie sprawę z olbrzymich potrzeb
w tym zakresie, jednak nie da się zadowolić wszystkich i to od razu. Infrastruktura
w gminie będzie modernizowana sukcesywnie – mówi Dariusz Kołodziejczyk,
starosta powiatu świdnickiego.

Do tych pierwszych zaliczyć można wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2123L Stryjno –Krzczonów w miejscowości Stryjno, na długości 580m, w miejscu największych uszkodzeń. W roku
bieżącym planujemy dalsze remonty nawierzchni, wspólnie z Gminą Rybczewice taką inwestycję zamierzamy zrealizować w Wygnanowicach. Wszędzie tam, gdzie prace budowlane czasowo utrudniają ruch,
można spotkać tablicę informacyjną z przeprosinami i prośbą o wyrozumiałość, którą za pewne zmotoryzowani zgodzą się wykazać, słusznie przewidując polepszenie komfortu na drogach. Również wspieramy
Panią Wójt i Radę Gminy w dążeniach o modernizację drogi wojewódzkiej. Mamy nadzieję że niedługo
będziecie mogli państwo korzystać z nowej nawierzchni bitumicznej na drodze 836.
Pragnę również Państwu przypomnieć, że od 29. czerwca 2015 został uruchomiony
w Piaskach punkt obsługi klienta Wydziału Budownictwa i Geodezji. Mieszkańcy Rybczewic nie będą zmuszeni jechać do Świdnika aby załatwić wszystkie swoje sprawy, teraz wystarczy krótka wizyta
w Piaskach aby załatwić urzędowe formalności. Wszelakie Nasze działania maja na celu poprawę funkcjonowania samorządu, obsługę klienta, udogodnienia w zakresie infrastruktury drogowej.
(GZ)

PODZIĘKOWANIE ZA TEGOROCZNE PLONY
Dożynki Powiatu Świdnickiego
świdnickiego, prezentacje twórców
Wiejskich.

- piękne wieńce dożynkowe, prezentacje gmin powiatu
ludowych, pyszności serwowane przez Koła Gospodyń

Gminę Rybczewice reprezentowały 4 wieńce
dożynkowe wykonane przez: KGW Stryjno
Pierwsze, KGW „Marysieńki w Pilaszkowicach”,
Izdebno oraz wyróżnione w konkursie wieńców
KGW Pilaszkowice Drugie.
Poczty sztandarowe: OSP Częstoborowice, OSP
Pilaszkowice – Bazar, OSP Stryjno, PSL Rybczewice.
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W ramach stoiska promocyjnego gminę Rybczewice zaprezentowali: KGW „Marysieńki
w Pilaszkowicach” z ofertą kulinarną. Przygotowanych przez Panie przysmaków można było skosztować
jak również zakupić. Bartłomiej Sidor przedstawił ofertę firmy Apidis. Można było degustować i zakupić
różne
gatunki
miodów.
W
ramach
stoiska
promocyjnego
gminy
nie
zabrakło również rzeźb pana Stanisława Lipy jak również rzeźb z korzeni wykonanych przez pana Tadeusza Wikirę. Dopełnienie całości stanowiła wystawa obrazów. Prezentowane były obrazy wykonane techniką olejną autorstwa pana Janusza Flisa „Dwór Stryjeńskich w Stryjnie”, „Dwór w Wygnanowicach”,
„Dworek w Rybczewicach” oraz pana Stanisława Ostańskiego „Kuropatwy”, „Samotna brzoza”, „Ostatnie
toki na Krowim Bagnie”, „Łosie zimą”; obrazy wykonane haftem krzyżykowym autorstwa pani Grażyny
Burdzanowskiej „Chaty zimą”, „Przejazd przez rzekę”, „Młyn nad rzeką”, „Zamek nad rzeką”, „Polne
maki”, „Słoneczniki” i pani Elżbiety Flis „Łodzie na brzegu morza”, „Irysy” .
Zespół Promocji im. Jana III Sobieskiego zadbał o informację i promocję projektu „Marka lokalna
sza nsą
ro z wo j u
pr z eds i ę bi o rc zo ś ci
na
Sz la c h e cki m
sz la k u
w
wo j ewó dz twi e
lubelskim”, realizowanego ze środków szwajcarskich.
W części artystycznej naszym reprezentantem było Koło Gospodyń Wiejskich
z Pilaszkowic Drugich przy akompaniamencie harmonii Dominika Porocha prezentując utwory: „Idziemy,
idziemy”, „Za górami”, „Złoty dzbanuszek”, „Dożynki”. Sam Dominik zaśpiewał utwór „Tam na polu”.
Występ został nagrodzony przez publiczność owacjami na stojąco!
Rolnikiem wyróżnionym z gminy Rybczewice w tym roku został Pan Marcin Wlizło,
zam. Stryjno Drugie, który wspólnie z żoną Agnieszką prowadzi własne gospodarstwo rolne
o powierzchni 21 ha. Działalność rolniczą rozpoczął w 2005 r. korzystając z premii dla
Młodych Rolników (PROW 2004 – 2007). Główny kierunek prowadzonej działalności
w gospodarstwie to produkcja roślinna z ukierunkowaniem na trwałe nasadzenia, tj. porzeczki czarnej,
sadu
jabłoniowego,
wiśni
oraz
uprawy
polowe
pszenicy
i
rzepaku.
Dzięki
wprowadzeniu nowoczesnych technologii uprawy oraz nowych wysokowydajnych odmian
rolnik osiąga wysokie plony o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Pan Marcin
korzystając z funduszy unijnych PROW 2007 – 2013 z programów na urządzenie gospodarstwa wyposażył
gospodarstwo w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do prowadzenia gospodarstwa na wysokim poziomie. Rolnik współpracuje z LODR – Końskowola – uczestniczy w szkoleniach na tematy związane z uprawą
roślin we własnym gospodarstwie. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymagania unijne w zakresie wzajemnej zgodności.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i organizację udziału gminy Rybczewice
w dożynkach powiatowych w Mełgwi serdecznie dziękujemy!

Więcej informacji i galerie zdjęć z dożynek można obejrzeć na stronach internetowych:
www.dziennikwschodni.pl, www.kurierlubelski.pl oraz w najnowszym numerze „Przeglądu Świdnickiego”.
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PODZIĘKOWANIE ZA PLONY.
DOŻYNKI POWIATU ŚWIDNICKIEGO 23 SIERPNIA 2015 R.
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ZDJ. red.

Uroczysta Msza Święta dziękczynna,
w intencji rolników odbyła się
w kościele pw. Św. Wita
w Mełgwi

Starosta powiatu
świdnickiego —
Dariusz
Kołodziejczyk
wręczył odznaczenia dla
najlepszych
rolników

ZDJ. Starostwo Powiatowe w Świdniku
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MADE IN SOBIESKI,
czyli kto w gminie Rybczewice skorzystał z dotacji szwajcarskich
w ramach projektu
„Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości
na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”
Dzięki realizacji projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku
w województwie lubelskim” na terenie gminy Rybczewice powstaje oferta turystyczna.
U10/JIIIS/DOT/I/2013/24 Lubelskie
Stowarzyszenie Pro Kultura
Projekt: Akademia im. Jana III
Sobieskiego – warsztaty dla lokalnych liderów
W ramach projektu przeprowadzone zostały
szkolenia zawodowe z ceramiki, kamieniarstwa,
serowarstwa i wędliniarstwa oraz wyrobu nalewek, miodów, soków, wyrobu dżemów i konfitur. Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział
w szkoleniach uzupełniających z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz
marketingu i podejścia strategicznego.
W ramach szkoleń z kamieniarstwa uczestnicy
budowali z białego kamienia wapiennego grill
ogrodowy z wędzarnią i piecem chlebowym,
a na zajęciach z ceramiki wykonane zostały dachówki ceramiczne do pokrycia grilla oraz naczynia ceramiczne, metodą ręczną, jak i na kole
garncarskim. W ramach zajęć z serowarstwa
wykonywane były sery, a na zajęciach z wędliniarstwa uczestnicy pod nadzorem instruktorów
wykonali wyroby wędliniarskie według tradycyjnych receptur.

ZDJ. Fundacja Fundusz Lokalny
Kategoria:
Szkolenia, warsztaty, kursy
„Szkolenia zawodowe”

U11/JIIIS/DOT/IIIU/2014/1
ENGOCHEM Piotr Olech
Projekt: Dom agroturystyczny
na szlaku Króla Jana III Sobieskiego
W ramach realizacji projektu powstało 15 miejsc noclegowych,
sauna, siłownia, boisko do siatkówki, sala
do tenisa
stołowego, wypożyczalnia rowerów, kompleksowa oferta dla
klienta biznesowego, spotkań
firmowych.
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KONTAKT: Piotr Olech
Rybczewice Pierwsze 93
21 – 065 Rybczewice
Tel. 501 334 818
e — mail: olechpiotr@interia.pl

ZDJ. P. Olech

U4/JIIIS/DOT/IIIU/2014/27
„Agrowidok” Robert Czupryn
Projekt: Sport, rekreacja i wycieczki tematyczne Szlaku Sobieskiego
Właściciel zaprasza na urlop lub weekend na wspaniały, aktywny wypoczynek turystów
indywidualnych jak również rodziny z dziećmi. Dom agroturystyczny położony jest na wzgórzu, z którego
rozciąga się przepiękny widok na pobliskie stawy i lasy. Oferowane są 3 pokoje z łazienką i kuchnią gdzie
można przygotowywać i spożywać lokalne potrawy, pochodzące z produktów gospodarstwa,
z pobliskiego stawu ryby, a także od lokalnych producentów. Do dyspozycji gości grill, ognisko, trampolina, basen, badminton, rowery, wędki, a także wycieczki tematyczne.
KONTAKT: AGROWIDOK Robert Czupryn
Częstoborowice 39
21-065 Rybczewice
tel: 605 152 545
email: robert@agro-widok.pl
www.agro—widok.pl

ZDJ. Fundacja Fundusz Lokalny
Kategoria:
Agroturystyka
„Sport, rekreacja i wycieczki
tematyczne Szlaku Sobieskiego”
Zdj. Agrowidok
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U9/JIIIS/DOT/III/2014/17 Krystyna Świetlicka
Projekt: Dostosowanie gospodarstwa agroturystycznego oraz rozszerzenie jego ofert do
potrzeb Szlaku JIIIS
„Agroturystyka u Krystyny”
„Agroturystyka u Krystyny” to miejsce, w którym można odpocząć, jak i rozkoszować się
urokami natury. Odkryć czar meandrującej rzeki Giełczewki i uroki pobliskich lasów, wąwozów i stawów. Poczuć sielski klimat polskiej wsi
w odrestaurowanym siedlisku. Dla amatorów
wędkarstwa okolice są wymarzonym terenem.
Możliwość łowienia ryb zarówno w pobliskim
zalewie w Rybczewicach jak i malowniczo meandrującej rzece. Można tu złowić suma, karpia, szczupaka, sandacza. Do wynajęcia są 3
pokoje lub całe piętro, korytarz z kuchnią
i łazienką z WC. 1 pokój z balkonem. Dookoła
lasy, wąwozy, duży ogród oraz miejsce na grill
i ognisko. W okolicy ciekawe trasy spacerowe

ZDJ. Fundacja Fundusz Lokalny
im. Jana III Sobieskiego

i rowerowe.
KONTAKT: KRYSTYNA ŚWIETLICKA
PILASZKOWICE PIERWSZE 55
21—065 RYBCZEWICE
TEL. (81) 58 45 227

U13/JIIIS/DOT/I/2013/30
Albert Świetlicki Utworzenie miejsc noclegowych
i rekreacyjnych na szlaku JIIIS
w Pilaszkowicach I
PROJEKT: DOMEK NA WZGÓRZU. Noclegi i Rekreacja
Albert Świetlicki

KONTAKT: Albert Świetlicki
Pilaszkowice Pierwsze 55
21 – 065 Rybczewice
tel. 600 237 770
e — mail: albert18@onet.eu
www.domek-pilaszkowice.pl
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Dzięki realizacji projektu powstał domek letniskowy w stylu góralskim o powierzchni 50 m2
z

możliwością

zakwaterowania

do 5-6

osób.

Obiekt wyposażony w salon z TV, kompletem wypoczynkowym, aneks kuchenny, łazienka, sypialnia (3 łóżka), balkon i taras z pięknym widokiem
na las, stawy i rzekę. W ofercie również przejażdżki bryczką oraz kulig z zaprzęgiem konnym,
quad, rowery, miejsce na ognisko, a w sezonie
letnim

także

grill

i

altana.

Dla wędkarzy istnieje możliwość wędkowania na
pobliskim łowisku (300 m) lub na zalewie w Rybczewicach (4 km).

ZDJ. Fundacja Fundusz Lokalny
im. Jana III Sobieskiego
U15/JIIIS/DOT/IIIU/2014/36
Fundacja HORECA
Projekt: PRACOWNIA DRUKU 3D JAKO INNOWACYJNA FORMA PROMOCJI
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO RODU SOBIESKICH, ORAZ STWORZENIE PARKU MINIATUR
I REPRODUKCJI BITEW
Dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój oferty turystycznej Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez
utworzenie pracowni druku 3D i parku miniatur. Fundacja zakłada w przyszłości prowadzenie warsztatów
dla min. 300 osób/rocznie.
Utworzenie Parku Miniatur 3D, czyli miejsca w którym wszystkie elementy z Pracowni 3D będą
wykorzystywane do budowy 8 makiet odwzorowujących ważne miejsca i sytuacje z życia króla Jana III
Sobieskiego. Fundacja planuje przyciągnięcie turystów poprzez innowacyjne podejście do historii przez
wykorzystanie wiernie odwzorowanych postaci modeli budynków z epoki.
Stworzenie pracowni 3D wraz z Parkiem Miniatur jako innowacyjnej i edukacyjnej atrakcji turystycznej pozwoli zarówno turystom jak i samym mieszkańcom na lepszą integrację społeczną w ramach
wspólnego oddziaływania wspólne zainteresowania historią. Ponadto przyczyni się do poprawy świadomości zarówno wśród osób pod kątem turystyki, ale także samej społeczności lokalnej.
Zauważalną poprawą będzie większa wiedza na temat wyjątkowości miejsca które odwiedzają
i w którym na co dzień żyją,
Nowy projekt da także sygnał, że w jednej z gmin objętych szlakiem Jana III Sobieskiego można
stworzyć nowatorski produkt turystyczny łączący innowacyjne technologie z rękodziełem artystycznym.
Artykuł „Made in Sobieski” opracowano we współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, Zespołem Certyfikacji im. Jana III Sobieskiego, Beneficjentami Programu „Marka lokalna szansą
rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. (red.)
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WITAJ SZKOŁO !!!
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. Wszyscy
z niecierpliwością czekają na pierwszy dzień w szkole, a szczególnie na spotkanie się z koleżankami
i kolegami po wakacjach.
Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 odbyła się 1 września 2015 roku o godzinie 8 30 . Pan Dyrektor Krzysztof Suszek w krótkim przemówieniu serdecznie powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą
uroczystość – gospodarza Gminy Rybczewice Panią Wójt Elżbietę Masicz, Sekretarz Panią Renatę Trałę,
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących, rodziców, grono pedagogiczne, pracowników obsługi i administracji. Przedstawił organizację nowego roku szkolnego oraz życzył wszystkim uczniom sukcesów, dobrych
ocen
a
nauczycielom
dużo
cierpliwości
i
wytrwałości.
Pani Wójt Elżbieta Masicz zachęciła wszystkich uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych
oraz życzyła owocnej pracy i samych sukcesów.
Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami. Nie warto
jednak się smucić! W szkole czekają na nas książki i uśmiechnięci nauczyciele, a co najważniejsze,
wiele nowych wiadomości, nierozwiązane zadania.
„Uczcie się jak mawiacie „w dechę”
I niech z was szkoła ma pociechę.”
WITAJ SZKOŁO!
Pozostają marzenia o następnych wakacjach. Za 10 miesięcy znów będą wakacje.
Lucyna Stanisławek

ŹRÓDŁO:
http://
zsorybczewice.edupage.org
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SPORT
Puchar Starosty Świdnickiego dla Victorii Rybczewice.
9 sierpnia br. na stadionie Ludowego Klubu Sportowego Piaskovia w Piaskach odbył się piłkarski turniej
o puchar Starosty Świdnickiego. Spośród czterech zespołów z terenu powiatu, które zgłosiły się do turnieju najlepsza okazała się Victoria Rybczewice. W meczu o I—e miejsce pokonaliśmy LKS Piaskovię Piaski
(1:0). Zwycięskiego gola zdobył w 40’ Sebastian Witkowski.
Dobra passa!
W sobotę, 5 września, Victoria Rybczewice wygrała na rybczewickim boisku mecz
z Zawiszą Garbów (4:2). Dzięki temu nasza drużyna utrzymuje się na pierwszym miejscu klasy A.

ligowy

W sobotę, 12 września, w Milejowie rozegrany został mecz w ramach V kolejki rozgrywek o mistrzostwo
grupy III A klasy, wicelider tabeli Tur Milejów kontra lider – Victoria Rybczewice. Victoria wygraną 0:3
umocniła się na pozycji lidera. Relacja live z meczu na lsw24.pl.
19 września boisko Rybczewice GLKS Victoria - GLKS Michów wynik 4:2. Kto nie był ? - relacja minuta
po minucie na lsw24.pl
Orliki
W ślad za starszymi kolegami poszli też uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rybczewicach. Wiosną br.
powstała drużyna Orlików. Mali sportowcy mają już na koncie pierwsze sukcesy.
Dwa razy w tygodniu rodzice przywożą dzieci na treningi, trwające 1 –1,5 godziny. Syn nie może doczekać się treningu, a emocje towarzyszące meczom są takie jakby to była gra na Stadionie Narodowym —
relacjonuje Iwona, mama bramkarza Szymona. Rodzice w tym czasie dopingują dzieciaki lub grają w piłkę ręczną na drugim boisku.
Więcej o powstaniu drużyny Orlików oraz o szczegółach ich osiągnięć w „zimowym” wydaniu „Wieści
z Rybczewic”.
Sportowa sobota
19 września na kompleksie sportowym przy ZSO w Rybczewicach odbyły się rozgrywki Orlików nasza
„mała Victoria” na 3 miejscu podium z 10 pkt.
O godz. 14.30 na boisku GLKS Victoria Rybczewice odbył się mecz gospodarzy z GLKS Michów. Po dużej
dawce adrenaliny jaką zawodnicy zapewnili kibicom 4 : 2 dla Victorii oczywiście!
(red.)

ZDJ. facebook.com
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SEZON GRYPOWY

GRYPA (INFLUENZA)

ZDJ. Zdjęcie mikroskopowe
wirusa grypy (szczep H3N2
odpowiedzialny za epidemię w roku 1968)

Grypa jest chorobą zakaźną, którą wywołują wirusy. Wirusy
grypy ulegają częstym zmianom genetycznym (tzw. mutacje), co
powoduje, że w każdym sezonie wiele osób może zachorować na
grypę. Wirusy przenoszą się między osobami chorymi a zdrowymi.
Grypa nie jest "zwykłym przeziębieniem", ponieważ wirusy grypy są
znacznie bardziej niebezpieczne, a konsekwencje grypy mogą być o
wiele groźniejsze. Dla niektórych osób, szczególnie z przewlekłymi
chorobami serca, płuc czy cukrzycą, grypa może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Dlatego nie należy grypy lekceważyć. Zarażenie grypą następuje drogą kropelkową. Gdy osoba chora
na grypę mówi, kaszle lub kicha wydala niewielkie kropelki śliny
razem z wirusem, które trafiają do dróg oddechowych innych osób.
W ten sposób wirus dostaje się do organizmu, a potem zaczyna się
rozwijać i powoduje grypę.

Zarażenie może również nastąpić poprzez kontakt bezpośredni. Jeśli chora osoba na grypę dotyka
swoich ust lub nosa, np. podczas oczyszczania nosa chusteczką, na rękach pozostają jej mikroskopijne
ślady śluzu wraz z wirusem. Dotknięcie tą ręką innej osoby powoduje przekazanie wirusów,
a następnie ich rozsiew podczas dotykania ust i nosa np. podczas ziewania.
Grypa trapiła ludzkość od stuleci. Opisana została już przez Hipokratesa w roku 412 p.n.e. Pierwszy raz pandemię grypy zanotowano w wieku XVI. Kolejne fale zachorowań na grypę pojawiały się, co
kilkadziesiąt lat. W wieku XX wystąpiło szereg epidemii grypy, oraz jedna pandemia. Najbardziej zjadliwa grypa pojawiła się po I wojnie światowej i pochodziła od ptaków. Był to szczep H1N1, który wywołał
pandemię choroby nazwanej grypą Hiszpanką, trwającą dwa lata. Mniej groźne epidemie zanotowano
pod koniec lat 50. oraz dziesięć lat później. Lokalnie grypa rozprzestrzeniała się
w Hongkongu lub innych rejonach Azji. Rozwój odporności wśród ludzi oraz szczepienia przyczyniły się do
ograniczenia rozwoju grypy w latach 80. i 90. XX wieku.
Grypa "hiszpanka" – największa pandemia grypy
W latach 1918–1919 przez świat przetoczyły się 3 fale największej i najbardziej zabójczej pandemii grypy
w historii, która zyskała miano grypy "hiszpanki". Ocenia się, że pochłonęła ona ponad 50 mln ofiar, więcej niż I wojna światowa.
Epidemie grypy w XX i XXI wieku


1918—1919 wirus H1N1, nazwa potoczna hiszpanka, 500 mln zachorowań, od 50 do 100 mln zgonów;



1957—1958 wirus H2N2, grypa azjatycka, liczba ofiar: 1—1,5 mln zgonów;



1968 -1970 wirus H3N2, grypa hongkong, od 750 tys.—1 mln ofiar;



1977—1978 epidemia grypy rosyjskiej;



2009 Rozprzestrzenianie wirusa rozpoczęło się na przełomie marca i kwietnia 2009 r. w Meksyku.
Pandemia została ogłoszona oficjalnie 11 czerwca 2009 r., wirus H1N1, bezpośrednio na skutek
pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000.

Źródło: www.grypa.pl
pl.wikipedia.org
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Wieści z kraju i ze świata

6 sierpnia 2015 r.

11 września 2015 r.

Zaprzysiężenie Prezydenta Andrzeja Dudy

14.rocznica zamachu terrorystycznego
na World Trade Center (USA)

ANDRZEJ DUDA (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski polityk i prawnik.
Od 6 sierpnia 2015 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Doktor nauk prawnych, od 2006
do 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości, w latach 2008–2010 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu,
poseł na Sejm VII kadencji, deputowany do
Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.
Źródło: pl.wikipedia.org

1 września 2015 r.
76. rocznica wybuchu II wojny światowej
II wojna światowa – największy konflikt
zbrojny w historii świata, trwający od
1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący
zasięgiem działań wojennych prawie całą
Europę, wschodnią i południowo-wschodnią
Azję, północną Afrykę, część Bliskiego
Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce
i Ameryce Północnej. Poza większością
państw europejskich i ich koloniami, brały
w niej udział państwa Ameryki Północnej
i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi
stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci).
W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym
110 mln z bronią. Według różnych szacunków
zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi. Za
datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się
1 września 1939 roku – atak Niemiec na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka
Brytania i Francja (w piśmiennictwie zachodnim podaje się czasami tę drugą datę jako
początek wojny światowej).
Źródło: pl.wikipedia.org

ZDJ. Internet

Zamach z 11 września 2001 – seria czterech ataków
terrorystycznych, przeprowadzonych rano we wtorek
11 września 2001 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Sprawcami byli przedstawiciele organizacji Al
-Ka’ida, którzy po opanowaniu samolotów skierowali je
na obiekty dwóch wież World Trade Center oraz budynku Pentagonu. W czwartym przypadku usiłowanie
ataku nie powiodło się z uwagi na obronne zachowanie
pasażerów na jego pokładzie, wskutek czego samolot
rozbił się. Łącznie w zamachu zginęły 2973 osoby,
w tym sześciu Polaków.
Zamach na World Trade Center był pierwszą skuteczną
operacją tego typu i pociągnął za sobą więcej ofiar
i strat materialnych niż jakikolwiek inny akt terroru
w dotychczasowej historii Stanów Zjednoczonych
i świata.
Źródło: pl.wikipedia.org
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JESIENNY CZAS W WIERSZACH PANA STANISŁAWA OSTAŃSKIEGO

„Wiara”
Jesienna plucha,
Wiatr chłodem dmucha.
Na niebie czarne chmury.
Drzewa bez liści,
Pożółkły trawy.
Dzień smutny i ponury.
Wśród suchych ostów,
Opadłych liści
Nieśmiało się czerwieni
Czerwony mak
Zakwitły późno.
O! – jakże późno.
Jesienny kwiat jesieni.
Wicher go targa
Na wszystkie strony,
Zimny deszcz płatki siecze.
Kwiat patrzy w niebo nieulękniony.
Z wiarą na słońce jeszcze.
30 – 11 – 2012.

Znikły z pól
„Nadzieja”
Siadła jesień na lesie
Złoci liście drzew.
W kniei ryk byka słychać.
Dzikiej miłości zew.
Siadła jesień na polu
Babie lato przędzie.
Dymy na kartofliskach.
Zima rychło będzie.
Siadła jesień na wodę,
Siadła jesień na mszar.
Klucze żurawi na niebie
I gęsi słychać gwar.

„Jesienny ranek”
Smętny ranek - patrzę w okno.
W mokrym deszczu drzewa mokną.
Mokry świat jest i ponury.
Wicher pędzi bure chmury
Po ponurym niebie burym.
Świat zamglony szary, senny.
Przyszła jesień – więc jesienny.
11 – 11 – 2011.

I słońce jasno świeci,
Złoci świat jesień złota.
Lecz minie wkrótce październik.
Listopad - czas deszczu, błota.
I wspomnień tych co odeszli
Gdzie wiecznej wiosny kraina.
Niech wiosna będzie nadzieją…
A minie i jesień i zima.
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JESIENNY CZAS W WIERSZACH PANA STANISŁAWA OSTAŃSKIEGO

Wrzesień
Znikły z pól
Zbożowe kłosy.
Już wrzosowo
Kwitną wrzosy.
Już grzybami
Pachnie las.
Wrzesień tuż…
Jesieni czas.
Porudziały też ścierniska.
Płyną dymy z kartofliska.
Puste gniazda po bocianach.
Świat spowity mgłami z rana.
W kniei czas jelenich godów.
Nocą czas jesiennych chłodów.
Klucz żurawi, dzikich gęsi.
Kraj żegnają głosem tęsknym.
Październik
Już ścierniska zaorane.
Chłodne mgły wieczorem ,
Ranem.
Piękne lasy kolorami.
Babie lato nad polami.
Piękna polska jesień złota.
Kolorowy liść szeleści.
Bażant, kogut złotopióry
Jesień światu krzykiem wieści.
Cisza w lasach i na polach,
Czasem tylko gdzieś w zenicie
Jastrząb kwili. Nad wodami
Kaczki kwaczą wczesnym świtem.
Październik nicią nostalgii,
Pajęczyną świat oplata.
I tęsknotą , wspomnieniami
Dawno minionego lata.
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Listopad
Odszedł październik
Z nim jesień złota.
Nadszedł listopad ponury.
Krótkie dni pełne deszczu i błota.
Nad światem ciemne chmury.
To dni pamięci tych co odeszli.
Znikli w przeszłości otchłani.
Dni wspomnień żalu, że ich
Już nie ma…
W pamięci zostaną z nami.
Płoną cmentarze światłem pamięci
A kwiaty kryją mogiły
Tych co odeszli…
Pamięć o nich zostanie.
W pamięci będą żyli.

„Późną jesienią”
Pod niebem jesiennym
Pełnym gwiazd,
Żurawie usłyszałem.
Któraż to jesień już?
Zapomniałem!
Tyle lat minęło.
Kolejny już wrzesień.
Ile ich jeszcze będzie?
Nie wiem.
Coraz późniejsza jesień.
A może to wiosna?
Nie!
To marzenie tylko.
Mija życie mgnieniem.
Błyskawicy chwilką.

Wydawca
Urząd Gminy Rybczewice

Wiosna już nie wróci.
Przecież czas nie ten.
Lato dawno minęło.
To jesień.

Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
Tel. 081 58 44 460

Słońce przymglone.
Kolorowymi liśćmi z drzew,
Dni płyną.
Cóż? – po nich nastąpi plucha.
Zakończona zimą.

Fax. 081 58 44 474
E-mail: urzad@rybczewice.pl
www.rybczewice.pl
Redakcja
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Monika Świetlicka
Tel. 081 58 44 467
E-mail: promocja@rybczewice.pl
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