Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia

Nowy samochód OSP KSRG Rybczewice

Remont drogi w Rybczewicach Pierwszych

str.2

- „Wieści z Rybczewic” -

Szanowni Państwo,

Koniec roku to dobry czas na dokonywanie podsumowań. Przez dwanaście miesięcy wydarzyć się
może naprawdę wiele, szczególnie gdy na początku mijającego roku wyznacza się ambitne cele, zakładające
wielokierunkowy rozwój i długo oczekiwane zmiany, a panująca sytuacja epidemiczna tego nie ułatwia.
Gmina Rybczewice jest najmniejszą Gminą w powiecie świdnickim, mimo to, to możemy pochwalić się
największym pozyskiwaniem funduszy europejskich i skutecznością w ich wydatkowaniu na kolejne
inwestycje gminne - zajmujemy 18 miejsce wśród wszystkich gmin województwa lubelskiego (więcej na str.5)
Rok 2020 kończy się sukcesami pod wieloma względami. Był to bowiem czas wielu modernizacji, zmian
i realizacji nowych inicjatyw. Wymagały one innowacyjnego podejścia w zakresie pozyskiwania
środków finansowych, jak również wykorzystania pojawiających się szans rozwojowych. Wiele z nich już dziś
udało się zrealizować, a pozostałe są nadal w realizacji, na efekty których musimy jeszcze poczekać
Potrzeby naszej Gminy są bardzo duże, dlatego nie zatrzymujemy się w działaniu. Krok po kroku
realizowane będą kolejne zadania i inwestycje, które służyć będą wszystkim mieszkańcom Gminy.
Mijający rok przepełniony był nowymi doświadczeniami, spotkaniami z Mieszkańcami Gminy
podczas zebrań sołeckich, w Urzędzie, oraz w trakcie lokalnych uroczystości. To bardzo cenny czas na istotne
rozmowy, które wpływają na kierunek rozwoju Gminy. Musimy szukać skutecznych sposobów dofinansowania
głównie na cele związane z budową lub remontami dróg gminnych. Niestety wiemy, że żadna droga powiatowa
nie jest wpisana do budżetu powiatu do wykonania w 2021 roku. Podobnie przedstawia się temat drogi wojewódzkiej. Cóż, mam nadzieję, że ta sytuacja wkrótce ulegnie poprawie dzięki ciągle składanym przez Gminę
wnioskom.
Cieszę się, że udaje nam się wspólnie z Radą Gminy Rybczewice wypracowywać kolejne plany inwestycyjne. Dzięki temu nasza Gmina nieustannie się zmienia, rozwija, na lepsze. Choć nie zawsze jest łatwo, nie zawsze
się zgadzamy to wybrani zostaliśmy po to aby realizować program rozwojowy naszej Gminy. Nie zatrzymujmy
się lecz patrzmy i działajmy w sposób innowacyjny, twórzmy coś nowego, coś interesującego co przyciągnie do
nas inwestorów. Wtedy wpływy do budżetu Gminy będą większe, a więc będziemy posiadać większe środki na
kolejne inwestycje. Uważam, że zawsze należy usiąść do rozmów i przedstawić merytoryczne argumenty za lub
przeciw danej inwestycji.
Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie
w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję również Radnym, Sołtysom, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Dyrekcji Szkoły oraz wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy, którzy wspierają nas w działaniach.
Na te Święta i na nadchodzący Nowy 2021 Rok przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia.

Wójt Gminy Rybczewice

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rybczewice
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Wiersze Pana Stanisława Ostańskiego
wzbogacają treść naszego czasopisma

zawsze

Świąteczna literatura
Święta Polskie

Roczek
Jeszcze jeden roczek minął

Tak jak trzasnął z bicza!
Roczek minął, dni minęły.
Któż by ich rozliczał?
Któż by ich rozliczał.
Bo i za cóż przecież.
Wszak nie jeden roczek będzie,
Jeszcze na tym świecie.

Ale też tak bywa,
Coś się nie udało.
Wtedy wina że rok krótki.
I dni miał za mało!
1- 01 – 2014 r.

Ziemia śniegiem zasypana,
Pierwsza gwiazdka wschodzi.
Wigilijna wieczerza… Kolęda.
,,Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi”
Polskie Święta, kolędy
Choinka pachnąca,
Łamanie opłatkiem.
Życzenia bez końca.
Sianko pod białym obrusem,
Miejsce puste przy stole
Czekające na kogoś…
A może na dusze?
Tych co dawno odeszli.
Są zawsze w pamięci.
I Kolęda śpiewana
,,Jezus malusieńki”
Dwanaście potraw na stole:
Śledź, karp, barszczyk z uszkami.
Kluski z makiem, kutia
Kapusta z grzybami.
Racuchy na oleju
Kompot z owoców suszonych.
I znowu brzmi kolęda
,, Jak ubogo narodzony
Płacze w stajni położony”
A potem Pasterka
Gdy północ nadchodzi.
Znowu śpiew kolędy
,,Bóg się rodzi”
Piękne polskie kolędy śpiewane
Do wtóru bicia dzwonów.
,,Oj, maluśki, maluśki.
Śpiewajcie grajcie małemu”
Święta piękne, rodzinne
Święta przebaczenia.
Polskie Święta jedyne.
W świecie takich nie ma!
27 – 12 – 2012.
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Dlaczego w Boże Narodzenie podajemy zwierzętom opłatek?

Opłatek. Cieniutki,
biały chleb wypiekany
z białej mąki i wody, z
ciasta nie zakwaszonego bez soli, którym
dzielą się wierni chrześcijanie podczas wieczerzy wigilijnej Narodzenia Pańskiego.
W
pierwszych
wiekach
chrześcijaństwa wierni przynosili
na liturgię Mszy Św.
chleb, którym po poświęceniu dzielili się z
potrzebującymi. Zabierali też do domów aby
podzielić
się
nim
z chorymi i tymi którzy
nie mogli uczestniczyć
w
nabożeństwie.
Z czasem ze względów
praktycznych w klasztorach, na plebaniach
zaczęto wypiekać opłatki. Dzielenie się opłatkiem w Polsce według

różnych źródeł datuje
się na wiek XVI lub
koniec XVIII wieku.
Łamanie się opłatkiem jest znakiem przebaczenia,
pokoju,
pojednania.
Pięknym zwyczajem
jest dzielenie się opłatkiem ze zwierzętami.
W różnych regionach Polski zwyczaje te są nieco inne.
Jednak wszędzie jest to
wyraz szacunku dla
zwierząt, oraz wierzenia że opłatek chroni
zwierzęta od chorób,
złych uroków, zdarzeń.
Leśnicy i myśliwi też
mają w tym zakresie
swoje zwyczaje. Mianowicie w wigilię lub
pierwszy i drugi dzień
Świąt, w paśnikach
w lasach, na polach wykładają atrakcyjną dla

zwierzyny karmę wraz
z pokruszonym opłatkiem, dzieląc się nim
w ten sposób ze zwierzyną.
Wspominam lata
mojego
dzieciństwa,
gdy razem z rodzicami
w wigilię szliśmy do
lasu ubierać choinkę
dla jego mieszkańców.

Na wcześniej upatrzonym drzewku sosny czy
świerka zawieszaliśmy
różne przysmaki dla
czworonogów i leśnego
ptactwa (jabłka, marchew, buraki, słonecznik)
i
oczywiście
różnokolorowe
listki
opłatka. Przy domu w
karmnikach — dla drobiazgu wysypywaliśmy
okruchy chleba, ziarna
zbóż pomieszane z pokruszonym opłatkiem.
Zwyczaj ten w mojej
rodzinie zachował się do
dziś.
Oby ten piękny
zwyczaj zachował się na
zawsze i nieraz zmienił
stosunek człowieka do
zwierząt nie zawsze
właściwy na ten dobry,
pozytywny. Nie tylko na
okres Świąt Bożego
Narodzenia.
Stanisław Ostański
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Wójt Gminy Rybczewice wśród 10 najlepszych Wójtów w Polsce
Wójt Gminy Rybczewice Pani Elżbieta Masicz
znalazła się wśród 10 finalistów w konkursie „WÓJT
ROKU 2019”, niestety ze
względu na pandemię koronawirusa rozstrzygnięcie konkursu zostało odwołane. Sylwetki kandydatów mogliśmy
oglądać codziennie w telewizji i zwycięzca miał zostać
wyłoniony w głosowaniu sms.
Powyższy
konkurs
organizowany był przez Redakcję Audycji Rolnych Telewizji Polskiej, która nagradza
Wójtów z terenu całej Polski
za
działania
osiągnięte
w minionym roku.
Przy wyborze 10 finalistów, kandydaci oceniani
byli na podstawie podjętych
działań w kategoriach takich
jak: infrastruktura mieszkaniowa, placówki wychowaw-

cze i oświatowe,
obiekty sportowe,
obiekty infrastruktura w ochronie
środowiska, infrastruktura drogowa,
obiekty/ infrastruktura w ochronie
zdrowia,
obiekty
użyteczności
publicznej, sieci teleinformatycznej,
projekty aktywizacji dorosłych,
dzieci i młodzieży (w tym organizowane kursy, szkolenia, warsztaty rozwoju, wydarzenia kulturalne, zawody sportowe, obozy wypoczynkowe, a także projekty
senioralne i dla osób niepełnosprawnych oraz inne dotyczące
jakości życia w gminie.
Pod uwagę brane były
również projekty realizowane
z Lokalną Grupą Działania oraz
sfinansowane z Funduszu PROW

2014-2020, a także współpraca
z organizacjami społecznymi
i wszystkie projekty w zakresie
zapewnienia
bezpieczeństwa
mieszkańców
oraz
inne
osiągnięcia niesklasyfikowane
w punktach a jakże istotne.
Pomimo tego, że finał
konkursu został odwołany, jesteśmy dumni, że nasza Pani Wójt
Elżbieta Masicz znalazła się
w 10 najlepszych Wójtów
w Polsce.

Wysoka pozycja Gminy Rybczewice w rankingu „Liderzy inwestycji’
Pismo Samorządu Terytorialnego
„WSPÓLNOTA”
opublikowało
ranking
wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2017-2019.
Za
realizowane
inwestycje
w latach 2015 - 2017 zajmowaliśmy 470
miejsce w rankingu, natomiast w latach 20162018 uplasowaliśmy się na 211 pozycji.
Obecnie czyli w latach 2017-2019 Gmina
Rybczewice zajmuje 169 miejsce na 1537
gmin całego kraju. Średnie wydatki inwestycyjne wynoszą 1389,95 zł.
Dla przykładu wyniki gmin sąsiednich
z obecnego rankingu w kategorii gminy wiejskie na 1537 gmin:
- Żółkiewka (551 miejsce – 940,32 zł)
- Krzczonów (246 miejsce – 1267,38 zł)
- Gorzków (754 miejsce – 798,02 zł)
- Fajsławice (353 miejsce – 1120,64 zł)
- Trawniki (1500 miejsce – 244,13 zł)
- Mełgiew (906 miejsce – 713,16 zł)

W kategorii inne miasta na 606 miast:
- Piaski (63 miejsce – 1410,87 zł)
Gmina Rybczewice zajmuje w obecnym
rankingu 18 miejsce wśród wszystkich gmin
województwa lubelskiego.
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- „Wieści z Rybczewic” Przedstawiamy tutaj inwestycje i działania zaplanowane na
przyszły rok oraz te, które udało się nam już rozpocząć.

Nowe szanse na rozwój Gminy

Gmina
Rybczewice
w grudniu 2019 roku złożyła
wniosek o dofinansowanie
projektu pn. „Modernizacja
oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice” w ramach
konkursu nr RPLU.05.05.00IZ.00-06-001/19 w ramach Osi
priorytetowej 5 Efektywność
energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 5.5
Promocja
niskoemisyjności
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji:
970 622,96 zł
Dofinansowanie:
670 755,70 zł
W drugiej połowie listopada tego roku otrzymaliśmy
dofinansowanie
projektu
nr RPLU.05.05.00-06-0015/19
pt. „Modernizacja oświetlenia
ulicznego w gminie Rybczewice”.
Zakres inwestycji obejmuje:
- wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne
oprawy LED
(336 szt.),
- wymiana wysięgników
(280 szt.),

Już wkrótce w Gminie Rybczewice będzie jaśniej
i z oszczędnością dla budżetu
- instalacja kompleksowego systemu inteligentnego
sterowania
oświetleniem
w skrzynkach SO oraz (w razie
konieczności)
- wymiana skrzynek
(31 szt.).
Inwestycja realizowana
będzie w miejscowościach:
Anusin, Bazar, Choiny, Częstoborowice, Felin, Izdebno, Izdebno Kolonia, Karczew, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice
Drugie, Podizdebno, Rybczewice
Pierwsze,
Rybczewice
Drugie,
Stryjno
Kolonia,
Wygnanowice.
Planowane zakończenie
realizacji projektu: 31.12.2022 r.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez
zmniejszenie tzw. niskiej
emisji na terenie Gminy
Rybczewice. Realizacja projektu
pozwoli
również
zwiększyć bezpieczeństwo
na drogach w gminie.
24 listopada 2020
roku w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego Wójt
Gminy Rybczewice Pani
Elżbieta Masicz oraz Skarbnik Pan Józef Smarzak podpisali umowę o przyznanie
środków finansowych na
realizację wyżej opisanej
inwestycji.

- „Wieści z Rybczewic”-
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Złożyliśmy dwa wnioski na budowę dwóch dróg z funduszu wąwozowego
„Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie
wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu
drogi gminnej nr 105765L w miejscowości
Pilaszkowice Pierwsze, gmina Rybczewice
od 0+000 do km 0+233”
Samo wliczenie naszych dwóch wąwozów do
tego Programu nie gwarantuje, że otrzymamy
dofinansowanie. Mamy nadzieję, że decyzja o przyznaniu środków nastąpi na początku 2021 roku.

Do wojewódzkiego programu likwidacji
osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed
erozją zaliczone zostały dwa nasze wnioski,
które dotyczą:
„Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego
w ciągu drogi gminnej nr 105799L w miejscowości Izdebno, gmina Rybczewice od 0+045
do km 0+350”

Złożyliśmy też jedenaście wniosków o budowę dróg z tzw. „Powodziówek”
O pozyskanie środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu
państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina
Rybczewice prężnie zabiega, ponieważ
dzięki tej dotacji udałoby się wyremontować kilka bardzo ważnych dróg
gminnych np. droga ZygmuntówIzdebno.
Przedstawiamy Państwu wykaz
dróg, które złożono we wniosku. Tak
jak w przypadku powyżej, na chwilę
obecną nie ma informacji co do podziału środków finansowych.

Lp.

Miejscowość

Numer
drogi

Długość,
powierzchnia
zniszczeń

1

Zygmuntów

105769L

2658 mb

2

Częstoborowice

105797L

460 mb

3

Częstoborowice

105762L

442 mb

4

Częstoborowice

105763L

2283 mb

5

Rybczewice Pierwsze

105795L

643 mb

6

Rybczewice Pierwsze

105786L

1710 mb

7

Rybczewice Drugie

105789L

826 mb

8

Rybczewice Drugie

105788L

934 mb

9

Rybczewice Drugie

105759L

1014 mb

10

Stryjno Kolonia

105784L

293 mb

11

Stryjno Kolonia

105754L

1205 mb

Aplikujemy o budowę dwóch dróg w ramach środków z FDS
Złożyliśmy kolejne dwa wnioski o przebudowę dróg gminnych do Funduszu Dróg Samorządowych.
Pierwsza inwestycja obejmuje przebudowę
drogi nr 105764 L w Pilaszkowicach Pierwszych
o długości 212 mb. Termin jej realizacji
zaplanowany jest na 2021 rok.
Druga inwestycja dotyczy przebudowy
drogi nr 105772L o długości 878 mb w Zygmuntowie. Jej realizacja zaplanowana jest na lata
2021-2022.
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Odnawialne Źródła Energii - przetarg już ogłoszony
Złożony w 2019 roku przez
Gminę
Rybczewice
projekt
w
ramach
konkursu
nr
RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19
Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna
środowisku,
Działanie
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w kwietniu 2020 roku otrzymał
dofinansowanie.
Realizacja
projektu planowana jest w 2021
roku.
Przedmiotem zamówienia
jest dostawa i montaż instalacji
solarnych, pomp ciepła powietrznych, kotłów na biomasę oraz
paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Rybczewice. Zamówienie jest realizowane w ramach
projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” współfinansowanego ze środków UE
oraz ze środków krajowych
z budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna
Środowisku
Działanie
4.1.
Wsparcie wykorzystania OZE.

Kolektory słoneczne
- instalacja z 2 kolektorami
słonecznymi – 34 szt.
- instalacja z 3 kolektorami
słonecznymi – 1 szt.

- instalacja z 4 kolektorami Pompy aerotermalne
słonecznymi – 1 szt
- 12 szt. pomp
powietrze/woda

ciepła

Ogniwa fotowoltaiczne
- instalacja o mocy 2,10 kWp,
– 9 szt.
- instalacja o mocy 3,0 kWp,
– 22 szt.,
- instalacja o mocy 4,2 kWp,
– 21 szt.

Po rozstrzygnięciu przetargu
ustalone zostaną kwoty jakie będą
ponosić mieszkańcy.
Z tymi osobami będziemy kontaktować się telefonicznie w celu
podejmowanych dalszych decyzji.
Do Urzędu ciągle wpływają
ankiety osób chętnych do udziału
w projekcie OZE. Są one wpisywane
na listę rezerwową (druk do porania
w pok. nr 6).
Duża liczba składanych ankiet
Kotły na biomasę
świadczy o ciągłym zainteresowaniu
- kocioł o mocy 15 kW – 7szt., powyższym projektem. Realizowana
- kocioł o mocy 25 kW – 9 szt., inwestycja nie tylko wpłynie na
- kocioł o mocy 36 kW – 2 szt. aspekt ekologiczny ale również
poprawi komfort życia mieszkańców.
Do realizacji przystąpimy
wiosną 2021 roku.
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Tracimy 331 tysięcy zł przeznaczonych na budowę tężni solankowej

Gmina Rybczewice w maju
2019 roku otrzymała dotację
w kwocie 331 205 zł na realizację
zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie
Rybczewice poprzez wykonanie
tężni solankowej oraz placu na
zajęcia artystyczne” w ramach
działania "Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Nie można w tej chwili
podać do wglądu projektu ponieważ tężnia miałaby powstać w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
To na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia m.in. dokumentacji projektowej. Poniżej
podane są max. parametry obiektu.
Podane
wymiary
dotyczą
wymiarów altany, a nie rdzenia
tarniny.
Zadanie obejmuje budowę tężni solankowej wraz z zadaszeniem
o wymiarach: długość do 10 m,
szerokość do 5 m, wysokość do
5 m wraz z przyłączami elektrycznym i wodociągowym oraz kanalizacyjnym, zbiornikiem na solankę
o poj. do 5 000 l i zbiornikiem
retencyjnym do 5 000 l. Zamontowane zostaną elementy małej
architektury: kosze na śmieci,
ławki i stoliki.
Zadanie obejmuje także utwardzenie terenu przy tężni oraz placu
zlokalizowanego
przy
tężni,
przeznaczonego na cele artystyczne. Łączna powierzchnia utwardzonego placu klinkierową cegłą
brukową lub kostką granitową

do 380 m2 .
Zamontowane będą także instalacje odnawialnych źródeł energii: lampy solarne umieszczone w
podłożu do oświetlenia terenu
utwardzonego.

DOKŁADA ANI ZŁOTÓWKI DO
TEJ INWESTYCJI. Środki już
wpłynęły na konto Gminy, lecz bez
zgody Rady nie można przystąpić do
realizacji inwestycji. Roczny koszt
utrzymania tężni to koszty eksploatacji czyli solanka i energia elektryczna – łącznie to około 7 tys. złotych. Proszę nie sugerować się cenami podanymi w ponieważ koszt
utrzymania tężni uwarunkowany jest
kilkoma czynnikami. Ktoś znalazł
i podał do wiadomości mieszkańców
kwotę 100 tys. złotych. Proszę
zatem zapoznać się dokładnie
z całym materiałem w artykule budowy tężni w określonym mieście.
70 tys. zł z kwoty 100 tys. zł kosztuje ochrona tego obiektu, pozostałe to
inne koszty m.in.. wody i tego czy
dostarczana jest prawdziwa solanka
czy w tężni znajduje się woda z solą.
Dlatego warto zawsze szeroko zasięgnąć opinii, dopytywać, a następnie
podejmować decyzje.
Dlaczego warto aby
w Rybczewicach powstała
tężnia solankowa?
Najlepszym argumentem
w obecnej sytuacji jest niestety
pandemia wirusa Sars-Cov-2
i problem osób, którym udało
się go zwyciężyć i potrzebują
oni natychmiastowej pomocy
w powrocie do zdrowia. Tym sposobem mogłaby być kilkuminutowa
sesja lecznicza w Rybczewicach na
problemy płucne. Powodów powstania tężni jest więcej. Społeczeństwo
Gminy Rybczewice niestety, ale się
starzeje.

Co to wyglądu tężni chcemy aby
wyglądem wpasowała się w istniejącą już małą architekturę drewnianą na skwerze tj. altany.
Dla przykładu tężnia w parku
w podobnym stylu w Rymanowie
Zdroju (zdjęcie poglądowe).
Należy także przypomnieć,
że teren, na którym powstałaby
Nasi
rodzice,
dziadkowie,
tężnia znajduje się pod opieką
Lubelskiego
Wojewódzkiego a zdarza się, że i dzieci potrzebują
rehabilitacji związanej z wdychaKonserwatora Zabytków.
niem leczniczego jodu. Wyjeżdżają
zatem nad morze, teraz takie turnusy
Co do kosztów budowy…
mogliby odbywać na miejscu, u nas
Tężnia solankowa, która mia- w Rybczewicach. Tężnia solankowa
łaby powstać niedaleko remonto- jak każdy wie służy do zażywania
wanego dworu w Rybczewicach inhalacji powstałego w ich otoczeDrugich dofinansowana byłaby niu, mikroklimat powstały wokół
z Programu Rozwoju Obszarów tężni wykorzystywany jest w profiWiejskich na lata 2014-2020 oraz laktyce i leczeniu schorzeń górnych
Rządowego Funduszu Inwestycji dróg oddechowych, zapalenia zatok,
Lokalnych i co najważniejsze rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczew 100 % pokryta z tych funduszy - go, alergii, i w przypadku ogólnego
GMINA RYBCZEWICE NIE wyczerpania.
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Po drugie działania Gminy
ukierunkowane są na stworzenie
kompleksu
rekreacyjnowypoczynkowego.
W tym celu utworzony
został skwer, ciągle doposażany
w nowe urządzenia, rewitalizowany jest park, w którym będą
piękne oświetlone alejki i ławeczki. Wykonane zostały schody
do zbiornika wodnego. Wkrótce
rozpocznie się rewitalizacja zalewu – powstanie molo, ścieżki
i oświetlenie wokół, wybudowana
zostanie także mała architektura.
Został także złożony przez LGD
„Dolina Giełczwi” wniosek o budowę skateparku naprzeciw bramy
wjazdowej
do
parku.
A najważniejsze – modernizowany jest dwór, w którym będzie
mieścić się Gminne Centrum
Kultury.

- „Wieści z Rybczewic”W tym obiekcie
znajdą swoje miejsce
Klub Seniora, Gminna
Biblioteka Publiczna,
Koła Gospodyń oraz
kawiarenka. Wszyscy
mieszkańcy i goście
będą mogli zatem poczytać ciekawą lekturę
siedząc na ławce w
parku, nad zalewem
czy właśnie podczas
zażywania
leczniczej
inhalacji obok tężni.
Podczas sesji, Radni
zdecydowali, że
nie
zgadzają się na budowę
tężni i oddanie ponad 300
tysięcy.
W dniach od 7 do 21 października 2020r. zorganizowana została ankieta dla mieszkańców, aby poznać ich
opinię w tej kwestii.

Sprawa na tym się zakończyła.
Na realizację inwestycji mamy
czas do maja 2021 roku, być może
warto wrócić do tego tematu i zająć się
realizacją inwestycji, a tym samym
zachować pozyskana dotację na rozwój
Naszej Gminy.

Rewitalizacja zbiornika wodnego wkrótce się rozpocznie
W dniu 16 września 2020 roku Wójt
Gminy Rybczewice Pani Elzbieta
Masicz i Skarbnik Pan Józef Smarzak
podpisali umowę nr RPLU.07.01.00-060020/19-00 o dofinansowanie projektu
pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie
zbiornika wodnego w miejscowości
Rybczewice Drugie” w ramach Osi
Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
W ramach programu planowane
jest odmulenie i oczyszczenie zbiornika
wodnego oraz zagospodarowanie terenu
dookoła akwenu, w tym wykonanie
ciągu pieszego wokół zbiornika, monitoring, budowę oświetlenia, elementów
małej architektury, wykonanie molo
w miejscu niegdyś istniejącego oraz
modernizację
miecha
wpustowego
i spustowego.

Wartość inwestycji:
1 730 304, 23 zł
Dofinansowanie:
1 343 519, 51 zł

- „Wieści z Rybczewic” -
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W tym rozdziale przedstawimy działania, które
realizowaliśmy na naszych drogach gminnych w 2020 roku.

Inwestycje drogowe
Budowa dwóch odcinków drogi w Stryjno Kolonii
- zjazd z drogi wojewódzkiej
Pod koniec 2019 roku
rozpoczęły się prace drogowe
na dwóch odcinkach dróg gminnych. Pierwszy z nich dotyczy
inwestycji: „Przebudowa drogi
gminnej nr 105756L km
0+005,00 do km 0+620,00
w miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice uszkodzonej wskutek gwałtownego
spływu
wód
opadowych
w 2018r.”
Zamówienie obejmowało:
- przebudowę jezdni drogi
gminnej od km 0+005,00 do km
0+620,00
- na odcinku od km 0+005
do km 0+075 zabezpieczenie
poboczy przed rozmyciem poprzez wykonanie korytek betonowych
- na odcinku od km 0+075
do km 0+125 zabezpieczenie
poboczy płytami ażurowymi
- na odcinku od km 0+125
do km 0+595 wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego
- na odcinku od km 0+595 do
km 0+620 wykonanie mijanki o
szerokości 5,0 m
- remont nawierzchni włączenia drogi gminnej do drogi
wojewódzkiej

- remont istniejącego przepustu zlokalizowanego w km
0+003,30
- remont istniejącego przy
skrzyżowaniu rowu przydrożnego z umocnieniem jego wlotów
kamieniem łamanym na zaprawie cementowej oraz umocnieniem skarp korytkiem ściekowym skarpowym typu trapezowego.

Wykonawcą
inwestycji
było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych z Zamościa.
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- „Wieści z Rybczewic”-

Odbiór drugiego odcinka drogi w Stryjno Kolonii - poprzeczka obok zabudowań
Druga droga, którą udało się
przebudować dotyczy projektu:
„Przebudowa drogi gminnej nr
105755L km 0+000,00 do km
1+270,00 w miejscowości Stryjno Kolonia gm. Rybczewice
uszkodzonej wskutek gwałtownego spływu wód opadowych
w 2018 r.”
Wykonawcą
wybranego
w drodze przetargu zostało Konsorcjum firm: Lider konsorcjum:
PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner konsorcjum: PBI
WMB z Sandomierza.

wykonanie
warstwy
wyrównawczej z kruszywa na
całej szerokości jezdni po
uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej;
- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej;
- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie;
- plantowanie (obrobienie na
czysto) skarp pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa
drogowego;
- remont istniejących rowów;
- remont istniejących przepustów pod drogą i pod zjazdami
w ciągu istniejącego rowu
Zamówienie obejmowało m.in.: przydrożnego;
- wykonanie kompleksowej zabezpieczenie
kolizji
konstrukcji nawierzchni jezdni na z istniejącym uzbrojeniem
poszerzeniu;

poprzez założenie rur osłonowych wraz z regulacją wysokościową zasuw wodociągowych;
- wykonanie nawierzchni na
zjazdach do przyległych działek
i posesji;
- wykonanie docelowego
oznakowania
pionowego
i poziomego.

Budowa tych dwóch dróg
w Kolonii Stryjno dofinansowana
została z dotacji w ramach środków budżetu państwa na zadania
związane z usuwaniem skutków
zdarzeń noszących znamiona
klęsk żywiołowych.
17 stycznia 2020 roku odbyło
się symboliczne przecięcie wstęgi na dwóch odcinkach dróg
przez
władze
samorządowe
i mieszkańców sołectwa.

Wartość inwestycji:
426 215,60 zł

- „Wieści z Rybczewic”-

Kolejna nowa droga asfaltowa w Stryjno Kolonii
Kolejna inwestycja
drogowa w Gminie
Rybczewice w 2020
roku
Dofinansowanie
zadania
pn.
„Przebudowa
drogi
gminnej nr 105754L
w m. Stryjno Kolonia
na odcinku od km
0+005,40
do
km
0+870,00” (obok hurtowni
,,Agricola”)
pochodziło z Funduszu
Dróg Samorządowych.
Inwestycja obejmowała taki zakres prac
jak.:
1. roboty przygotowawcze w tym zdjęcie
humusu, wycinkę krzaków
2. wykonanie nowej
nawierzchni na odcinku
od km 0+000,00 do km
0+020,00 wg konstrukcji:
• 5 cm; warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego typu AC11S z
zastosowaniem asfaltu
50/70 jak dla KR1,
• 30 cm; podbudowa
z kruszywa łamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
•
wzmocnienie
istniejącej nawierzchni
wg konstrukcji:
• 5 cm; warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego typu AC11S
z zastosowaniem asfaltu
50/70 jak dla KR1,
• śr. 16 cm; warstwa
wyrównawcza z kruszy-

Koszt budowy drogi: 519 612, 39zł
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wa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego
mechanicznie
3. uzupełnienie nawierzchni zjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym,
4. wykonanie poboczy
gruntowych z kruszywa
kamiennego,
5. wykonanie przepustów pod koroną drogi
gminnej,
6. wykonanie umocnień
skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,
7. wykonanie rowu bezodpływowego filtracyjnego
8. ustawienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonawcą inwestycji
było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych
Sp. z o.o., ul. Peowiaków
7, 22-400 Zamość,
20 sierpnia r. odbyło
się symboliczne przecięcie
wstęgi i oddanie drogi do
użytku.
To już kolejna droga
asfaltowa, którą udało się
wykonać w bieżącym
roku, a już w roku 2021
rozpoczną się kolejne prace drogowe na terenie
naszej Gminy.

- „Wieści z Rybczewic”-
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Remont drogi gminnej w Stryjno Pierwszym
Gmina Rybczewice
w maju 2020 roku
realizowała
zadanie
pn. „Remont drogi
gminnej nr 105757L
w miejscowości Stryjno Pierwsze”.
Wykonywana inwestycja
obejmowała

remont drogi polegający
na
wykonaniu
nawierzchni z płyt
betonowych na podbudowie z warstwy odsączającej z piasku i cementu na odcinku o
długości
364
mb
wraz

z obustronnym poboczem o szerokości 0,75
m z kamienia łupanego
stabilizowanego
mechanicznie.
Przy drodze ustawione zostało oznakowanie
pionowe.

Remont
drogi
wykonała
firma
Mirosław
Małecki,
Kosarzew Dolny –
Kolonia 4, 23-100
Bychawa.
W dniu 25 czerwca
2020 roku odbył się
odbiór
techniczny
wyremontowanej drogi.

Koszt budowy drogi: 223 860,00 zł

- „Wieści z Rybczewic” -
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Przebudowa drogi gminnej w Rybczewicach Pierwszych
Na pełnym odcinku drogi tj. na 1596 m ułożono dwie warstwy asfaltu - warstwę wiążącą
o grubości 5 cm i warstwę ścieralną o grubości
4 cm.
Wykonane zostały prace polegające na
odmuleniu i remoncie istniejących przepustów pod
koroną drogi oraz odtworzenie istniejących rowów
otwartych. Utwardzono pobocza oraz zjazdy
do posesji kruszywem łamanym. Umocniono także
skarpy rowów płytami ażurowymi na odcinku
ok. 250 m.
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 105760L w miejscowości Rybczewice
Pierwsze” (obok stacji paliw) dofinansowana była
z Funduszu Dróg Samorządowych, wykonawcą drogi
była firma WOD-BUD Sp. z o.o. ul Piłsudskiego
12/1, 23-200 z Kraśnika.
Zadanie obejmowało:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- przebudowę drogi gminnej,
- odmulenie istniejących rowów otwartych i przepustów,
- przebudowę istniejących zjazdów na posesje przyległe do drogi,
- uporządkowanie terenu robót.

Na całej długości jezdni wykonano oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową – linie
segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie. Zamontowano pionowe znaki
drogowe - znaki informacyjne.
W dniu 10 lipca
2020 roku odbył się
odbiór
techniczny
inwestycji, natomiast
we
wtorek
14 lipca br. nastąpiło
symboliczne przecięcie
wstęgi
przez
władze samorządowe
i
mieszkańców
sołectwa Rybczewice
Pierwsze.

Koszt budowy drogi: 1 253 328,09 zł

- „Wieści z Rybczewic”-

str.16

Kolejne dwie nowe drogi asfaltowe w Gminie Rybczewice dofinansowane
z Funduszu Dróg Samorządowych — realizacja w 2021 roku
Budowa obydwu dróg
w naszej Gminie jest możliwa
dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.
Pierwsza inwestycja pn.
„Przebudowa drogi gminnej
nr 105761L w miejscowościach
Częstoborowice i Rybczewice
Drugie” będzie obejmowała
drogę od drogi wojewódzkiej
(od kościoła) do mostu, długość
odcinka drogi 525 mb.

Wartość inwestycji:
323 239, 57 zł
Dofinansowanie:
193 943, 00 zł
W ogłoszonym przetargu
zwyciężyła firma Przedsiębiorstwo
Robót
Drogowych
z Zamościa.

Zamówienie obejmuje:
- wprowadzenie organizacji
ruchu na czas przebudowy drogi,
- zorganizowanie terenu budowy (m.in. Placów składowych na materiały)
- roboty pomiarowe (m.in..
trwałe zastabilizowanie reperów wysokościowych, wznowienie granic pasa drogowego,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie nawierzchni
jezdni,
- wykonanie poboczy,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- roboty wykończeniowe,
- uporządkowanie terenu.
Umowa z wykonawcą
została podpisana 30 października 2020 roku.
Termin
zakończenia
robót budowlanych wyznaczony został na dzień 19 listopada
2021 r.

Drugie zadanie o nazwie
„Przebudowa drogi gminnej
nr 105765L w miejscowości
Pilaszkowice Pierwsze” dotyczy tzw. „poprzeczki” górą za
zabudowaniami. Długość drogi
obejmuje 910 mb.

Wartość inwestycji:
667 115, 00 zł
Dofinansowanie:
406 269, 00 zł

Wykonawcą tej drogi jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe „PRIMA
BUD” z Sandomierza.
Termin zakończenia prac
planowany na 19 listopada
2021 r.

Przebudowa drogi gminnej 105760L w Rybczewicach Pierwszych
Gmina Rybczewice 18 listopada 2020 roku
podpisała umowę na wykonanie inwestycji
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105760L
w miejscowości Rybczewice Pierwsze”
Wykonawcą drogi jest firma WOD-BUD
Sp. z o.o. z Kraśnika wybrana w drodze przetargu
w dniu 06 listopada 2020 r.
Budowa drogi pokryta będzie z dotacji otrzymanej 30 czerwca 2020 roku w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Pragniemy Państwu przypomnieć, że Gmina Rybczewice w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych 30 czerwca 2020 roku
otrzymała czek na realizację inwestycji gminnych w kwocie 1 582 925 zł.

Koszt budowy drogi: 512 574, 84 zł

- „Wieści z Rybczewic” -
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Ten rozdział przedstawia działania Gminy w zakresie
modernizacji, termomodernizacji, rewitalizacji i innych….

Inwestycje gminne
Modernizacja dworu w Rybczewicach
Gmina Rybczewice
realizuje
zadanie
pn.
„Modernizacja zabytkowego
dworu w Rybczewicach
Drugich”, które współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2013-2020
Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.
Głównym wykonawcą
zadania jest Pan Radosław
Świderski, ul. Nałęczowska
28, 24-120 Bochotnica, który prowadzi prace budowlane na modernizowanym
obiekcie.
Zakończyły się prace na
wysokościach przy demontażu starego pokrycia dachowego i więźby dachowej,
a także zakończono pełne
deskowanie obiektu. Odbudowane zostały także kominy Wewnątrz w pomieszczeniu kotłowni ułożono
płytki, zamontowano także
piec na pellet.
Odbudowana
została
klatka schodowa od zachod-

Wartość inwestycji:
3 375 475, 41 zł
Dofinansowanie:
2 628 036, 29 zł

niej części dworu. Wykonane zostały
także sieci kanalizacyjne i elektryczne. Trwają prace tynkarskie.
Wyremontowany obiekt pełnił
będzie miejsce gminnego centrum
kultury.
Znajdzie
tutaj
swoją
siedzibę także Gminna Biblioteka
Publiczna,
Klub Seniora
oraz
Panie z KGW „Rybczewice”,
a także kawiarenka.

- „Wieści z Rybczewic”-
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Modernizacja dworu w Rybczewicach cd.
Dzięki uprzejmości Pana
Michała Satowskiego - Inspektora
Nadzoru
inwestycji
pn.
"Modernizacja
zabytkowego
dworu" oraz "Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego", udostępniamy wykonane
dronem zdjęcia realizacji inwestycji. Na zdjęciach możemy zobaczyć kolejne etapy prac m.in.
wykonanie alejek w parku i wokół dworu, częściowe nasadzenia
kwiatów i krzewów, zamontowane oświetlenie, a także ukończone
schody do planowanego molo.

Trwające prace na
budynku dworu postępują zgodnie z harmonogramem. Pan Michał
udostępnił nam także
nagranie video.
Zapraszamy
do
obejrzenia na naszej
stronie internetowej lub
FB.

- „Wieści z Rybczewic”-

Termomodernizacja trzech budynków
w Gminie Rybczewice zakończona

str.19

użyteczności

publicznej

Urząd Gminy w Rybczewicach
W styczniu 2020 roku zakończyliśmy remont budynku jaki
udało się wykonać w ramach
projektu
pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w gminie Rybczewice” (nr projektu
RPLU.05.02.00-060057/17) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w
ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa
5 Efektywność Energetyczna
i Gospodarka Niskoemisyjna,
Działania 5.2. Efektywność
energetyczna sektora publicznego.
Inwestycję wykonała firma
Marcin Chocyk MEDIA-BUD
ul. Żywiecka 14, 20-870
Lublin.
W budynku Urzędu Gminy
wykonano następujące prace:
1. przygotowanie ścian zewnętrznych do docieplenia,
2. docieplenie ścian budynku od zewnątrz, wyprawę elewacyjną wraz z kolorystyką,
3. docieplenie stropów
ostatniej kondygnacji,
4. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
5. wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem oraz utylizacją azbestu,
6. montaż nowych obróbek
blacharskich, podokienników,
rur spustowych, rynien,
7. remont kominów,
8. wykonanie nowej opaski
wokół budynku z kostki brukowej
9. wykonanie nowej

instalacji elektrycznej,
10. wymianę oświetlenia na
ledowe,
11. wykonanie instalacji
fotowoltaicznej – 28 szt. paneli
o mocy 7,42 kW,
12. wykonanie instalacji odgromowej,
13. wymianę wewnętrznej
instalacji c.o.,
14. modernizację kotłowni
na paliwo stałe,
15. modernizację instalacji
c.w.u.,
16. prace towarzyszące,
wykończeniowe.

Zdemontowano również stopnie
betonowe oraz dostosowano wjazd do
sali OSP dla wózków inwalidzkich.
W ostatnim również czasie wyznaczono po dwa miejsca postojowe
(oznakowanie poziome) dla osób niepełnosprawnych pod Urzędem Gminy
oraz przy Zbiorniku Małej Retencji
w Rybczewicach.
Zakupiono
także
kruszywo
drogowe o różnej grubości, którym
utwardzono plac za Urzędem Gminy
celem powiększenia parkingu dla
pracowników i petentów.
Wykonano także oznakowanie
pionowe miejsc parkowania i dojazdu.
Remont siedziby Urzędu Gminy,
trwający około roku (od 26.04.2019r.
do 29.01.2020r.) niewątpliwie zmienił
wizerunek Naszej Gminy, zwiększył
gminny majątek, a także wpłynął
Nowy Urząd Gminy w celu
poprawę stanu środowiska
zapewnienia
standardów na
dostępności dla osób z niepeł- naturalnego.
nosprawnościami wyposażony
został w domofon zamontowany w wejściu do budynku oraz
automatyczne drzwi wejściowe.
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Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach
Kolejne
zadanie
pn.
„Termomodernizacja
budynku
Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach” Gmina Rybczewice realizuje
w
ramach
projektu
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
gminie Rybczewice” (nr projektu
RPLU.05.02.00-06-0057/17)
współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 5 Efektywność
Energetyczna i
Gospodarka
Niskoemisyjna, Działania 5.2.
Efektywność
energetyczna
sektora publicznego.
Inwestycję
zrealizowała
firma KVADRAT Grzegorz
Jaszczewski,
Jacków
7b,
21-007 Mełgiew.
W ramach termomodernizacji
wykonano:
- izolację ścian piwnic od poziomu ław do poziomu terenu,
- docieplenie ścian budynku od
zewnątrz
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji,

- wymieniono stolarkę okienną,
- wymieniona została więźba
dachu,
- wykonano nową instalację
elektryczną
- wymianę oświetlenia na ledowe.
- wykonano instalację fotowoltaiczną – 8 szt. paneli o mocy
2,08 kW,
- wykonano instalację odgromową,
- wykonano nową elewację budynku wraz z kolorystyką
- wykonano odwodnienie
- zamontowano wewnętrzną
instalację c.o.,

- zmodernizowano instalację c.w.u.
- wykonano remont kotłowni wodnej oraz wymieniono kocioł
grzewczy na pellet,
- prace towarzyszące, wykończeniowe.
- wykonano schody wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony południowej oraz
nowe schody wejściowe od strony
północnej.

- „Wieści z Rybczewic”-

str.21

Termomodernizacja budynku OSP KSRG w Częstoborowicach

„Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach” Gmina
Rybczewice zrealizowała w ramach
projektu
pn.„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
gminie
Rybczewice
”
(nr projektu RPLU.05.02.00-060057/17) współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 5 Efektywność
Energetyczna i
Gospodarka
Niskoemisyjna, Działania 5.2.
Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Inwestycję wykonała firma
LP-BUD Piotr Lemieszek ul.
Biedronki 9/51, 20-543 Lublin.
Zakres prac obejmował:
1. przygotowanie ścian ze-

wnętrznych do docieplenia,
2. docieplenie ścian budynku od zewnątrz, wyprawę elewacyjną wraz z kolorystyką,
3. docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
4. wymianę stolarki drzwiowej,

8. wymiana instalacji
instalacji elektrycznej,
9. wymiana oświetlenia na
ledowe,
10. wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 8 szt. paneli o mocy
2,08 kW,
11. wykonanie instalacji
odgromowej,
12. remont instalacji centralnego ogrzewania,
13. adaptacja pomieszczenia
na kotłownię na paliwo stałe typu
pellet,
14. wykonanie instalacji sanitarnej wraz z szambem,
15. prace towarzyszące,
wykończeniowe

5. zmianę pokrycia dachu i
utylizację azbestu,
6. montaż nowych obróbek
blacharskich, parapety zewnętrzne, rur spustowych, rynien,
7. wykonanie nowej opaski
wokół budynku z kostki brukowej

Ponadto wykonano malowanie pomieszczeń garażowych,
szatni, boksów dla straży. Przy
współpracy z druhami strażakami
z OSP Częstoborowice wykonano
nowe ogrodzenie wokół budynku.
Z dotacji Ministerialnej wykonano
podjazd do garaży.

Wartość inwestycji 3 budynków:

2 964 411, 53 zł
Dofinasowanie:
1 423 352, 93 zł
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Rewitalizacja parku dworskiego w Rybczewicach

Projekt
pn.
„Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu
parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie”
(nr
projektu
RPLU.07.01.00-060026/17) współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Woje-

Wartość inwestycji:
1 045 122, 50 zł
Dofinansowanie:
798 534, 97 zł

wództwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa 7 Ochrona
dziedzictwa kulturowego
i
naturalnego,
Działanie 7.1 dziedzictwo kulturowe i naturalne.
Wykonawcą inwestycji jest Zakład Wapienno-Piaskowy
„Bełżec” Sp. z o.o., ul.
Wąska 121, 22-670

Bełżec.
Zamówienie obejmuje
przywrócenie
wartości przyrodniczoarchitektonicznoużytkowych
parku,
w tym m.in.:
1. rozbiórkę garaży
i budynków gospodarczych w pobliżu dworu,
2. wycinkę drzew
i krzewów,
3. montaż elementów małej architektury,

4. budowę schodów
terenowych do planowanego molo,
5. budowę ścieżek
spacerowych nieutwardzonych z obrzeżem
z granitu i z kostki brukowej imitującej bruk
klinkierowy,
6. budowę nawierzchni dojazdowych
i wokół dworu z kostki
brukowej
imitującej
bruk
klinkierowy,

7. budowę oświetlei monitoringu,
8. montaż tablic
ścieżek edukacyjnych,
9.
wykonanie
nasadzeń
nia

Do chwili obecnej
wykonano schody prowadzące do planowanego molo na zbiorniku
retencyjnym, utwardzone
zostały
alejki,
zamontowane dwa typy
słupów
oświetleniowych,
zamontowano
monitoring, częściowo
ułożona kostka wokół
pałacu. Częściowo dokonano nasadzeń wokół
dworu, wszystko to
sprawia że park odzyskuje dawny blask.
Już nie możemy
doczekać się etapu
końcowego.

- „Wieści z Rybczewic”-
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Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie
Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni
w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni
w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice
W ramach kolejnego realizowanego przez Gminę Rybczewice
zadania
pn.
„Kompleksowa
modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Rybczewice poprzez modernizację:
1. Ujęcia wody w m. Bazar,
2. Pompowni w m. Bazar
3. Ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze
4. Pompowni w m. Stryjno
Pierwsze
gm.
Rybczewice
dofinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska
i
efektywne
wykorzystanie
zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa umowa nr
RPLU.06.04.00-06-0010/18-00
Wykonawcą inwestycji jest firma
Pana Emila Majewskiego z Lublina, która przeprowadza roboty
budowlane na obiektach stacji wodociągowych będących w zarządzie Gminy Rybczewice.
Wartość inwestycji:
2 192 023, 79 zł
Dofinansowanie:
1 526 733, 90 zł
Zakres robót do wykonania:
- termoizolacja budynków polegająca na wykonaniu ocieplenia
ścian
płytami styropianowymi
i wykonaniem warstwy elewacji
zewnętrznej
- wymiana
stolarki okiennej
i drzwiowej wraz z parapetami
wewnętrznymi i zewnętrznymi

wymiana pokrycia dachowego
wraz z obróbkami blacharskimi
i orynnowaniem,
- wymiana instalacji odgromowej
- wymiana zużytych okładzin
ściennych i podłogowych
- wymiana elementów wentylacji
- wymiana istniejących, wyeksploatowanych już urządzeń technologicznych i rurociągów w stacji
wodociągowej;
- wymiana rurociągów tłocznych,
głowicy i pompy zanurzonej
w studni ujęcia wody podziemnej;
- modernizacja i rozbudowa istniejącej
instalacji
sterowniczej,
elektrycznej oraz systemu automatyki,
- wymiana wyeksploatowanego
zespołu pomp II stopnia podającego wodę do sieci wodociągowej na
nowy energooszczędny agregat
pompowy o większej wydajności
- wymiana zestawu hydroforowego, sprężarek, chloratora
- wymiana rurociągów oraz zasuw
wodociągowych na terenie ujęcia
wody
- wymiana ogrodzenia i bram,
- zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia
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Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez
budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż
systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody
Projekt ten realizowany jest
w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE oraz ze
środków krajowych z budżetu
Państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 6
Ochrona Środowiska i efektywne
wykorzystanie zasobów Działanie
6.4 gospodarka wodno-ściekowa.
Projekt ten został podzielony
na 3 zadania:
> zadanie nr 1 - wykonanie zbiornika infiltrująco-odparowującego
wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody ujęcia wód podziemnych Bazar w miejscowości Bazar.
> zadanie nr 2 - wykonanie instalacji systemu monitringu, w tym
wymianę
wodomierzy
stacji
wodociągowej
„Podizdebo”
w miejscowości Częstoborowice,,
w
stacji
wodociągowej
„Rybczewice-Karczew” w Rybczewice, w stacji wodociągowej
„Zygmuntów” w miejscowości
Zygmuntów
oraz
stacji
„Pilaszkowice-Bazar”
> zadanie nr 3 - wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachu
budynku oraz wymiana oświetlenia na ledowe w stacji wodociągowej
„Pilaszkowice-Bazar”,
w
stacji
wodociągowej
„Podizdebno”, w stacji wodociągowej
„Rybczewice-Karczew”
oraz w stacji wodociągowej
„Zygmuntów”.

Wykonano ziemny zbiornik
retencyjny
infiltrującoodparowujący na istniejącym ujęciu wody Pilaszkowice – Bazar,
wykonano systemu monitoringu
czterech stacji wodociągowych
(Rybczewice,
Podizdebno,
Zygmuntów, Stryjno), zamontowano instalacje fotowoltaiczne na
tych stacjach, wymieniono oświetlenia wewnętrzne na energooszczędne LED, wymieniono wodomierze do pomiaru zużycia wody
na liczniki umożliwiające odczyt
radiowy.

Wartość inwestycji:
1 115 745, 50 zł
Dofinansowanie:
781 925, 38 zł

- „Wieści z Rybczewic”-
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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - projekt złożony do dofinansowania
Gmina Rybczewice wnioskuje o budowę 34 przydomowych
oczyszczalni ścieków. Ich budowa
planowana jest do realizacji w miejscowościach: Bazar, Częstoborowice, Pilaszkowice Drugie, Pilaszkowice Pierwsze, Rybczewice Drugie,
Rybczewice Pierwsze, Stryjno Drugie, Stryjno-Kolonia, Stryjno Pierwsze oraz Wygnanowice.

Wniosek złożony jest w ramach
programu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi

na obszarach wiejskich” objętego
PROW na lata 2014-2020,
tytuł operacji „Budowa przydomowych
oczyszczalni
ścieków
na terenie gminy Rybczewice”.
Przydomowe oczyszczalnie
to mechaniczno - biologiczne
oczyszczalnie ścieków w technologii SBR (sekwencyjny reaktor
biologiczny) wraz z urządzeniami
towarzyszącymi. To rozwiązanie
zakłada oczyszczanie ścieków
w układzie niskoobciążonego
osadu czynnego stabilizowanego
w warunkach tlenowych i beztlenowych z równoczesną redukcją
związków biogennych, działająca z wykorzystaniem SBR. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do gruntu przez studnię chłonną.
Studnia zostanie wykonana w nasypie w celu oddzielenia warstwy
gruntu o wysokości co najmniej 1,5 m od najwyższego poziomu
wodonośnego wód podziemnych. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na styczeń 2021.

Nowa inwestycja GS „SCh” w Rybczewicach
Dzięki staraniom i przedsiębiorczości Pani
Prezes Klaudyny Kapicy 28 października 2020
roku nastąpiło uroczyste otwarcie myjni
samochodowej w Rybczewicach.
Mieszkańcy dzięki tej inwestycji zyskali
nowe miejsce do mycia swoich pojazdów,
oszczędność czasu, a dzięki temu przedsięwzięciu
zwiększyła się dbałość o środowisko przyrodnicze w naszej Gminie.

Kontrole zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków
od nowego roku
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Gminy prowadzą ewidencję
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni
ścieków
w
celu
kontroli
częstotliwości ich opróżniania. Wobec powyższego
od
nowego
roku,
w
każdym
sołectwie
przeprowadzona zostanie kontrola dotycząca gromadzenia nieczystości ciekłych oraz sposobu
i częstotliwości ich pozbywania. Prosimy o przygotowanie dokumentów (faktur/paragonów za wywóz i
umów zawartych z firmą odbierającą ścieki)
25 listopada oraz 4 grudnia 2020 roku
w sołectwie Podizdebno przeprowadzone zostały
dwie kontrole. Na ujęciu wody wykryto śladowe ilości bakterii coli, spowodowane dostaniem się ścieków bytowych do wód podziemnych. Nieszczelne
zbiorniki bezodpływowe lub ich całkowity brak, powodują zanieczyszczenie wody, przez co stale musi
być chlorowana. Próbki wody podawane są badaniom, mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie i
nie dojdzie do sytuacji gdzie trzeba będzie zamknąć
ujęcie. Prosimy o odpowiedzialne podejście do tematu
O terminach kontroli będziemy informować na
stronach internetowych oraz za pośrednictwem
Sołtysów.
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Wiadomości ze szkoły
Stypendia Wójta rozdane
II semestr roku szkolnego
2019/2020
był
szczególnym semestrem z
racji ogłoszenia pandemii.
Uczniowie od marca
pracowali zdalnie, nie
mniej jednak wszyscy Ci,
którzy
wysoki wyniki
nauczania zostali wyróżnieni jak co roku nagroda
Stypendium Wójta.
W dniu 29 czerwca
2020r. do Urzędu Gminy
w Rybczewicach przybyło
23 uczniów wraz z rodzicami aby odebrać stypendium Wójta i listy gratulacyjne dla rodziców. Nagrodzeni
stypendyści
otrzymali po 200 zł.
Warunkiem otrzymania stypendium była średnia ocen powyżej 5,0.

- 2 uczniów z kl. VII B
- 1 uczeń z kl. VIII

Wszystkim
uczniom
gratulujemy osiągniętych
wyników.
Więcej zdjęć z rozdania nagród zobaczyć można na naszych stronach
internetowych.
W roku szkolnym
2020/2021 od listopada
uczniowie ponownie wrócili do nauki zdalnej.
Wiemy jak trudna jest to
forma nauki i pracy zarówno
dla
nauczycieli
i uczniów. Ufamy jednak,
że uda Wam się zgłębiać
swoją wiedzę i osiągać jak
najlepsze wyniki w nauce.
A tym samym na zakończenie
roku
szkolnego
2020/2021 uzyskać Stypendium Wójta.
Wśród nich znalazło się:
Dyrekcji, Nauczy- 2 uczniów z kl. IV
cielom i uczniom życzymy
- 2 uczniów z kl. V A
szybkiego powrotu do
- 3 uczniów z kl. V B
szkoły - nauczania stacjo- 5 uczniów z kl. VI A
narnego, a tym samym spo- 4 uczniów z kl. VI B
tkań z koleżankami i kole- 4 uczniów z kl. VII A
gami.
A na nadchodzący
2021 rok życzymy wszystkim dużo zdrowia, zapału
do pracy i jak najlepszych
wyników nauczania.

- „Wieści z Rybczewic”-
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57 komputerów dla uczniów do nauki w domu

Gmina Rybczewice
trzykrotnie
pozyskała
środki pieniężne na
zakup nowych komputerów dla uczniów ZSO
w Rybczewicach.
W lutym 2019
roku otrzymaliśmy grant
na rozwój kompetencji
cyfrowych mieszkańców
gminy w ramach projektu „e-MISJA – rozwój
kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego Regionalnego z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
w ramach Programu
Operacyjnego
Polska
Cyfrowa na lata 20142020, Oś Priorytetowa nr
3 „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz
rozwoju
kompetencji
cyfrowych”. Wysokość
grantu dla Gminy Rybczewice na realizację
przedsięwzięcia
pn.
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice” wyniosła 148 960,00
zł. Zakupiono w ra-

mach
otrzymanego
grantu 24 laptopy
z funkcją tabletu, rzutniki, ekrany projekcyjne i urządzenie wielofunkcyjne.
W ramach Programu
Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 20142020 Osi Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”
dotycząca
realizacji
projektu
grantowego
pn. zdalna Szkoła+ w
ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej” ,
Gmina Rybczewice pozyskała grant w wysokości 45.000 zł na zakup 18 komputerów
dla dzieci, które zostały
przekazane w poniedziałek 25 maja 2020r.
do siedziby szkoły.
Do dyspozycji
uczniów przekazanych
zostało w kwietniu
2020 roku 15 laptopów
zakupionych za kwotę
45.000 zł, o które
gmina
wystąpiła
w ramach projektu
pn. „Zdalna szkoła –
wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

skiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia
zdalnego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.
Przypomnijmy, że działania
dotyczące pozyskiwania środków do nauki
odbyło
się
bardzo
szybko i skutecznie.
1 kwietnia 2020
roku Gmina wystąpiła
z wnioskiem o zakup
laptopów, a już 7

kwietnia
podpisana
została umowa w tej
sprawie.
Podsumowując,
do dyspozycji uczniów
Gmina
przekazała
57 komputerów, dzięki
którym
uczniowie
nieposiadający sprzętu
komputerowego mogą
uczestniczyć w zajęciach
zdalnych
w okresie pandemii.
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- „Wieści z Rybczewic” W 2020 roku Gmina Rybczewice brała udział w kilku
wydarzeniach społeczno-kulturalnych.

Wydarzenia społeczno — kulturalne
VI Wojewódzkie Święto Ziół w Boniewie gm. Fajsławice
W sobotę 15 sierpnia 2020
roku w Centrum Promocji
Produktu Lokalnego w Boniewie
odbyło się VI Wojewódzkie
Święto Ziół. Organizatorami
wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Gmina Fajsławice, która
postrzegana jest jako zagłębie
w uprawie ziół.
Uroczystość rozpoczęła msza
święta polowa podczas której
poświęcono wieniec dożynkowy
i bukiety zielne oraz bochen chleba złożony na ołtarzu przez Starostów dożynek. Po mszy świętej
nastąpił symboliczny obrzęd dzielenia chleba.
Podczas święta wszyscy
zgromadzeni mogli spróbować
lokalnych wyrobów z dodatkiem
ziół, podziwiać prace lokalnych
artystów, a najmłodsi uczestnicy

mogli skorzystać z atrakcji dla
dzieci
oraz
posłuchać
występów zespołów artystycznych prezentujących się na
scenie. Całość imprezy transmitowana była przez TVP 3 Lublin.
W VI edycji Wojewódzkiego

Święta Ziół uczestniczyła także
delegacja Gminy Rybczewice na
czele z Panią Sekretarz Renatą
Trałą.
Stoisko
promocyjne,
w którym Panie z KGW
„Rybczewice” serwowały przepyszne
specjały
kuchni
polskiej z dodatkiem ziół, które
cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem. Mnóstwo gości miało
okazję spróbować pierogów
z bobem, pierogów ruskich
z cebulką, Rybczewskich łazanek
z kapustą oraz chleba ze smalcem
i ogórkiem.
Nasze Panie serwowały także
ciasta i wyroby pieczone takie
jak: ciasto z borówkami, ciasto

z lawendą, szarlotka Basi, skubane z ziołami, cebularze Zosi,
rogaliki Hanki, roladę ziołową
z szynką, i paszteciki Krysi.
Spragnieni mogli napić się
kawy i herbaty, a także specjalnie
przygotowanego na tę okoliczność
napoju
z
pietruszki
i mięty.

- „Wieści z Rybczewic”-

str.29

VI Wojewódzkie Święto Ziół w Boniewie gm. Fajsławice cd.
oraz kwartalnika Koła Łowieckiego nr 67 „Krogulec” - KROGULCZYK, a także inicjatorem wielu
lokalnych
przedsięwzięć
o charakterze przyrodniczym
m.in. w ostatnim czasie uznania
jako pomnik przyrody dębu
szypułkowego.
Gmina Rybczewice słynie
nie tylko z wyśmienitej kuchni,
ale także z dzieł lokalnych twórców. „Rzeźby w korzeniu” Pana
Tadeusza Wikiry niezmiennie od
lat wzbudzają podziw i zainteresowanie na wszystkich wydarzeniach, w których artysta uczestniczy. Goście chętnie rozmawiali
o technice wykonania rzeźb,
pomysłach na ich tworzenie,
a także pozowali do zdjęć
z największą i najbardziej rozpoznawalną rzeźbą jaką do tej pory
stworzył Pan Tadeusz.
Rękodzieło artystyczne wykonywane przez Panią Irenę Baran
to niewątpliwie kolejny powód,
dla którego warto było zatrzymać
się na dłużej przy naszym stoisku.

Promocję Gminy Rybczewice
zawdzięczamy niezmiennie Panu
Stanisławowi
Ostańskiemu,
którego obrazy są prawdziwym
dziełem sztuki. Z racji faktu, że
Pan Stanisław związany jest z
szeroko rozumianym leśnictwem,
jego prace nawiązują do tej tematyki. Słynne już „Dziki w zimowym lesie” zawsze zachwycają
odwiedzających stoisko. Pan Stanisław oprócz prac malarskich,
pisze wiersze i wydaje książki,
jest autorem przepięknych zdjęć

Pani Irena wykonuje szydełkiem przepiękne ozdoby świąteczne: aniołki, gwiazdki, bombki
oraz kurczaki i jajka. Tworzy
także precyzyjnie wykonane obrusy i serwety.
Pięknie
wyeksponowane
stoisko
promocyjne
Gminy
Rybczewice było największym
spośród innych, z każdej strony
oferujące gościom rożne atrakcje.
Jednym słowem każdy znalazł coś
dla duszy i coś dla ciała.
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Relacja z II Jarmarku Królewskiego w Rybczewicach - PIKNIK KRÓLEWSKI
W niedzielę 6 września 2020
roku na skwerze w Rybczewicach
odbyła się impreza plenerowa pn.
,,Piknik Królewski”. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych i panującej w kraju
sytuacji epidemicznej udało się
zorganizować zapoczątkowany
w ubiegłym roku cykl wydarzeń
pn. JARMARK KRÓLEWSKI.
Organizatorem imprezy była
Gmina Rybczewice w partnerstwie Stowarzyszenia Wspierania
Aktywności
Lokalnej.
Sponsorami Jarmarku byli:
„FRUCTINO” Dorota Potębska,
Lokalna Grupa Działania „Dolina
Giełczwi”, Zrzeszenie Producentów Owoców „STRYJNO-SAD”
oraz
Gminna
Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Rybczewicach.
Impreza
rozpoczęła
się
o godz. 15:00, wszystkich przybyłych
gości,
wystawców
i zespoły powitała Pani Wójt
Gminy Rybczewice Elżbieta
Masicz.
Podczas trwania Jarmarku
mogliśmy podziwiać wyroby
rękodzielnicze,
rzemieślnicze
i malarskie twórców oraz smakować potraw i innych wyrobów,
które
prezentowały
stoiska
promocyjne.
Wśród wystawców, którzy
prezentowali się podczas wrześniowej imprezy byli:

- KGW „PIASKI SZLACHECKIE”

- Stowarzyszenie „Michalec 1864”

gm. Gorzków

- KGGW „SOŁTYSY”
gm. Krzczonów

- KGW „RYBCZEWICE”

- KGW „RAZEM LEPIEJ”
z Ksawerówki gm. Fajsławice
- KOŁO ŁOWIECKIE nr 67
„KROGULEC”

- Zrzeszenie Producentów Owoców „STRYJNO-SAD”
- Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Rybczewicach
- Lokalna Grupa Działania
„Dolina Giełczwi”
- Gospodarstwo Artystyczne Diana Cygan z Dąbia gm. Żółkiewka
- Pani Agnieszka Żółkowska
- Pani Celina Gaik
- Kozie specjały od Pana Radosława z Zygmuntowa

- „Rękodzieło artystyczne” Irena
Baran
- „Rzeźby w korzeniu” Tadeusz
Wikira
- „Rzeźba w drewnie” Stanisław
Lipa

- „Wyroby pszczelarskie”
Zygmunt i Anna Wójcik

- „Wieści z Rybczewic”-
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Relacja z II Jarmarku Królewskiego w Rybczewicach - PIKNIK KRÓLEWSKI
Bogatą ofertę artystyczną prezentowały kapele i zespoły, które
gościły
na
II
JARMARKU
KRÓLEWSKIM w Rybczewicach,
a byli to:

Zespół przy Stowarzyszeniu
„Sami Swoi” z Rudnika
-

-

„Klub Seniora” z Rybczewic

- Zespół Śpiewaczy „Echo z Gołębia”
z Rejowca wraz z „Kapelą Uroczysko”

- „Kapela Wujka Romana” z Żółkiewki

-

Zespół

Od wczesnych godzin porannych
na Zbiorniku Małej Retencji w Rybczewicach trwały zawody wędkarskie 2020 „O puchar Wójta Gminy
Rybczewice”. Wręczenie pucharów
odbyło się podczas trwania JARMARKU. Zwycięzcami zostali:
I miejsce Pan Robert Sidor (ponad
10 kg ryb), II miejsce Pan Tomasz
Kalita (ponad 5 kg ryb), III miejsce
Pan Grzegorz Krawczyk (ponad 4 kg
ryb).

„Fajsławianki”

- Zespół „Siedliszczanki”
z „Kapelą Uroczysko”

wraz

Podczas Pikniku została wręczona nagroda w konkursie „Nasza
Gmina Oczami Króla Jana – Rodzinny konkurs lokalny”, której zwyciężczynią w kategorii fotografia została
Pani Sołtys z Bazaru Małgorzata
Ignatiuk.

Całość imprezy utrzymana została w klimacie nawiązującym do
twórczości ludowej i historii Naszej
Gminy związanej z Królem Janem
III Sobieskim.
Dziękujemy wszystkim, którzy
pomimo kapryśnej pogody zechcieli
uświetnić swoją obecnością II JARMARK KRÓLEWSKI. Z tego też
miejsca pragniemy zaprosić już za
rok na kolejne wydarzenie.
Podziękowania składamy na ręce
Dyrektora ZSO Pana Krzysztofa
Suszka za pomoc w organizacji JARMARKU, użyczenie sprzętu i wyposażenia technicznego.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy i pracowników Urzędu, którzy od godz. 7:00
rano zajmowali się ustawianiem
i montażem stoisk oraz sceny.
Dziękujemy za zaangażowanie
i nieocenioną pomoc.
W ramach podziękowania wszyscy wystawcy otrzymali drobne
upominki. Dzbany królewskie tradycyjnie wykonał Pan Piotr Skiba
z Jadwisina.

- „Wieści z Rybczewic”-
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Gminne Uroczystości Odpustowo-Dożynkowe w Wygnanowicach
We wtorek 8 września
2020 roku w kościele pw.
Narodzenia
Najświętszej
Maryi Panny w Wygnanowicach odbyła się uroczysta
Msza Święta DożynkowoOdpustowa, podczas której
wszyscy zebrani rolnicy podziękowali za tegoroczne
plony.
Parafianie Parafii Wygnanowice
przygotowali
piękne wieńce, wianki i kosze wykonane z tegorocznych zbóż, wypełnione warzywami, owocami i kwiatami zebranymi z przydomowych ogródków.

Władze Gminy Rybczewice: Pani Wójt Elżbieta
Masicz,
Pani
Sekretarz
Renata Trała, Skarbnik Pan
Józef Smarzak i Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice Pan Lech Miściur oraz
Panie
z
KGW
„RYBCZEWICE”
także
przygotowali kosze z plonami, które zostały poświęcone
podczas uroczystości.
Poświęcono także przyniesione ziarno, aby wrzucone w ziemię wydało jak
największy plon.
We Mszy Świętej uczestniczyły także poczty sztanda-

rowe
jednostek
OSP
z Rybczewic, Częstoborowic
i Pilaszkowic-Bazaru oraz
druhowie strażacy z jednostek OSP Stryjno i Wygnanowice.

Dziękujemy Ks. Kanonikowi Dariuszowi Jaworskiemu za piękne Słowo Boże
wygłoszone podczas homilii
oraz
Ks.
Proboszczowi
Jackowi Zarębie za przygotowanie pięknej uroczystości.

- „Wieści z Rybczewic”-
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Kobieta Gospodarna Wyjątkowa z udziałem KGW „RYBCZEWICE”
8 marca 2020 roku
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się półfinał
wojewódzkiego
konkursu
„Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, którego organizatorem
jest Urząd Marszałkowski
w Lublinie. W tym roku tematem przewodnim były lubelskie jabłka.
W niedzielnym konkursie
udział wzięło ponad 140 Kół
Gospodyń Wiejskich z powiatów: świdnickiego, lubelskiego, kraśnickiego, opolskiego,
puławskiego, ryckiego, lubartowskiego i łęczyńskiego.
Celem Konkursu jest promowanie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, zarówno w aspekcie kulinarnym, jak
również propagowanie sztuki
ludowej
jako
istotnego
elementu
wzmacniającego
poczucie
tożsamości
regionalnej
mieszkańców.
KGW współ rywalizowały ze sobą w następujących
konkurencjach:
1. Konkurs na najlepszą
szarlotkę z wykorzystaniem
lubelskich jabłek,
2. Konkurs na najlepsze
produkty i potrawy charakterystyczne dla regionu lubelskiego wykonane z wykorzystaniem lubelskim jabłek,
3. Konkurs na najpiękniejsze wyroby rękodzielnicze
„Rękodzieło – Piękno tradycji
we współczesnym świecie”
Nasze Panie z KGW
„Rybczewice” zajęły II miej-

sce w kategorii „Rękodzieło”
w
powiecie świdnickim.
Panie
zaprezentowały
serwety robione na szydełku
i obrusy wykonane haftem
krzyżykowym, ozdoby choinkowe
(bombki,
aniołki,
gwiazdki, dzwonki) oraz obrazy wykonane metodą haftu
krzyżykowego.
2 października w Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie
odbyła się gala finałowa konkursu Kobieta Gospodarna
Wyjątkowa.
Wydarzenie
odbyło się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej,
gościem specjalnym była
Pierwsza
Dama
Agata
Kornhauser-Duda.
Za najlepszą potrawę
z wykorzystaniem lubelskich
jabłek uznano lekko pikantną
zupę jabłkową z chipsami
z boczku przygotowaną przez
KGW w Rossoszy w powiecie
bialskim. W kategorii szarlotek
zwyciężyły
Panie
z KGW „Pukarzowianki”
z powiatu tomaszowskiego za
szarlotkę
„cioci
Krysi”,
natomiast
w
kategorii
rękodzieło
nagrodzono
„Kukiełczanki” spod Biłgoraja
za "duże kwiaty ogrodowe".

- „Wieści z Rybczewic”-
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Nagroda Europejskiej Dużej Rodziny Roku 2019 wręczona
1 sierpnia 2020 roku
w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Pan Andrzej Duda spotkał
się z przedstawicielami Związku
Dużych Rodzin „Trzy Plus”.
Nagrodą
„Europejska
Duża Rodzina Roku” uhonorowana została rodzina Państwa
Debory i Joszka Brodów.
Rodzina Państwa Brodów
to nie tylko duża rodzina, ale
rodzina utalentowana muzycznie, na zakończenie uroczystości
zaprezentowała
utwór
muzyczny.

Na zaproszenie rodziny
Państwa Brodów, w uroczystości udział wzięły Wójt Gminy
Rybczewice
Pani
Elżbieta
Masicz oraz Sekretarz Gminy
Pani Renata Trała.

- „Wieści z Rybczewic”-
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Szkolenie 24 Batalionu Lekkiej Piechoty w Chełmie
szkolenie, że stało się podstawą
do dalszej współpracy związanej
ze wspólnym uczestnictwem
w najbliższych lokalnych uroczystościach o znaczeniu historycznym tj. obchodach rocznicy bitwy
pod Częstoborowicami stoczonej
podczas powstania styczniowego
30 lipca 1863 r. oraz wspólnymi
obchodami 100- lecia powstania
jednostki
OSP
Rybczewice
w 2021 roku.

Relacja ze wspólnego szkolenia przeprowadzonego na terenie gminy Rybczewice w dniach
06-07 czerwca 2020 r. w ramach
współpracy z 24 Batalionem Lekkiej Piechoty w Chełmie wchodzącym w skład 2 Lubelskiej
Brygady Obrony Terytorialnej,
Wojsk Obrony Terytorialnej.
Miło nam poinformować,
że wspólne szkolenie przeprowadzone w dniach 06-07 czerwca
2020 r. na terenie gminy Rybczewice w ramach współpracy
z 24 Batalionem Lekkiej Piechoty
w Chełmie odbyły się zgodnie
z zakładanym harmonogramem.
Wspólnie przeprowadzone
szkolenie było okazją do doskonalenia umiejętności przez biorących w nich udział żołnierzy,
a także dały możliwość wymiany
doświadczeń i zaprezentowania
posiadanego sprzętu ratowniczogaśniczego przez druhów z OSP
KSRG Rybczewice. Żołnierze
24 Batalionu Lekkiej Piechoty
w Chełmie dokonali prezentacji
wyposażenia głównie w zakresie

posiadanej broni strzeleckiej,
p-panc, środków łączności i transportu.

Do zadań terytorialsów
z Chełma, zgodnie z ideą obrony
terytorialnej,
należy
obrona
i wsparcie społeczności lokalnej
w czasie wojny, kryzysu, jak
i w obliczu innych zagrożeń
niemilitarnych takich jak, np. katastrofy i klęski żywiołowe.
Żołnierze mogą liczyć na ok. 500
zł miesięcznego wynagrodzenia,
za gotowość bojową i szkolenia
rotacyjne, a także zwrot kosztów
dojazdu do jednostki na ćwiczenia.
Cieszy nas jako gospodarzy
terenu, na którym odbyło się ww.

- „Wieści z Rybczewic”-
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Pamięci Powstańców Styczniowych -

2 sierpnia 2020 roku
o godz. 16:00 Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz, Dyrektor ZSO w Rybczewicach
Krzysztof Suszek wraz z gronem
pedagogicznym, Grupa Historyczna utworzona przy Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności
Lokalnej,
Stowarzyszenie
„Michalec 1864” oraz mieszkańcy zgromadzili się przy pomniku
Powstańców Styczniowych obok
dzwonnicy Kościoła w Częstoborowicach gdzie zapalili znicze
i złożyli kwiaty. Uroczystość
skromna z racji pandemii, inna
niż w poprzednich latach, ale jakże ważna bo zorganizowana by
uczcić
pamięć
poległych
Powstańców w Bitwie pod Częstoborowicami, która odbyła się
30 lipca 1863 roku, ale też tych,
którzy powstańcom pomagali.
Następnie wszyscy udali się
na Cmentarz Parafialny, najpierw
na część „starą”, gdzie przy
mogile Powstańców również
złożono kwiaty i zapalono znicze.

Odwiedzono także i zapalono
znicze przy pomniku Florentyna
Kurowskiego, Róży Rembielińskiej, ks. Aleksandra Biernackiego, ks. Józefa Tuszewskiego oraz
na „nowej” części Cmentarza
Piotra Kopcia i jego syna
ks. Władysława Kopcia.

Spotkanie było okazją do
wymiany informacji na temat
Bitwy, ożywiona dyskusja przy
każdym z pomników, przy
których się zatrzymano jednogłośnie zakończyła się postanowieniem o dalszej współpracy
wszystkich jednostek przy wsparciu mieszkańców w celu ratowania niszczejących a jakże cennych
historycznie pomników. Warto
tutaj
także
przypomnieć,

że pomysłodawcą utworzenia
Grupy Historycznej jest Ignacy
Wawrzycki, którego można było
już oglądać wiele razy podczas
różnych wydarzeń i imprez
o charakterze historycznym.
Informujemy, że na Cmentarzu trwają prace przy renowacji
pomnika Antoniego Załęskiego
(Pułkownika 7 Pułku Ułanów
Księstwa
Warszawskiego,
Dziedzica Rybczewic). Realizacja tego zadania jest możliwa
dzięki zebranym datkom podczas
I i II kwesty. To dzięki zaangażowaniu tak bardzo licznej
grupie mieszkańców Gminy
Rybczewice możliwa jest teraz
renowacja nagrobku. Stowarzyszenie „Michalec 1864” już zapowiedziało swój udział w III
kweście aby pomoc zebrać pieniądze na renowacje kolejnych
nagrobków.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy zechcieli pojawić się
w
niedzielne
popołudnie
i oddać cześć Bohaterom.

- „Wieści z Rybczewic”-
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Poświęcenie krzyża i obelisku na cmentarzu w Izdebnie
W sobotę 12 września 2020
roku o godzinie 15:00 w miejscowości Izdebno Gmina Rybczewice odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża i odsłonięcie obelisku
na
cmentarzu
wojennym
z czasów I wojny światowej
upamiętniających żołnierzy armii
austro-węgierskiej, niemieckiej
i rosyjskiej.

Organizatorem wydarzenia
było Stowarzyszenie „Michalec
1864” na czele z Panem Wiesławem Antoniakiem.
W obchodach udział wzięli:
Poseł na Sejm RP Pani Teresa
Hałas, Proboszcz parafii Wygnanowice ks. Jacek Zaręba, Wójt
gminy Rybczewice Pani Elżbieta
Masicz, Sekretarz gminy Pani
Renata Trała, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krasnystaw Pan
Mirosław Księżuk, przedstawiciele KŁ nr 67 „Krogulec” Stanisław
Ostański i Grzegorz Pietraś,
sołtysi wsi Izdebno i IzdebnoKolonia, Radni, nauczyciele
i uczniowie z ZSO w Rybczewicach, zaproszeni goście, a także
mieszkańcy gminy Rybczewice
oraz miejscowości sąsiednich
m.in. Marysina i Ksawerówki.
Proboszcz parafii Wygnanowice ks. Jacek Zaręba poświęcił
ustawiony
krzyż.
Następnie
wszyscy odmówili krótką modlitwę
za
poległych

w walkach. Złożono kwiaty
i zapalono znicze jako symbol
pamięci.
Po części oficjalnej wywiązała się dyskusja, mieszkańcy
przywoływali
wspomnienia
rodzinne i historie o walkach
jakie miały tutaj miejsce.
Młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej o genezie
powstania cmentarza, a starsi
pamiętający okres wojenny do
podzielenia się opowieściami,
o których już zapomniano.
Jak wspomniała Pani Poseł,
w tym miejscu polegli, nie tylko
żołnierze armii wskazanych na
tablicy, polegli również Ci,
którzy siłą zostali wcieleni w jej
szeregi, którzy widzieli bezsens w
toczonych walkach, a pomimo
to musieli opuścić bliskich.
Rodziny zabranych żołnierzy,
którzy pochodzili z terenu naszej

Gminy i gmin sąsiednich
nie
widzieli
gdzie
znajdują się ich
mężowie, synowie
czy
kuzyni.
Zostali oni pochowali w mogiłach
zbiorowych „kopcach”, dlatego
dzisiaj
oddajemy
cześć
im wszystkim.
Z opowieści mieszkańca
Izdebna dowiedzieliśmy się,
że w okolicy cmentarza widywana była starsza Pani, która
pielęgnowała mały nagrobek
i zapalała znicz. Niestety od
ubiegłego roku grób został zapomniany - starszej Pani nikt już
nie widuje. Możemy przypuszczać, że odwiedzała ona kogoś
bliskiego jej sercu.
Dziękujemy
wszystkim
serdecznie za przybycie w sobotnie popołudnie na teren cmentarza wojennego. Mamy nadzieję,
że kolejne wspólne działania
gminy Rybczewice i Stowarzyszenia „Michalec 1864” będą
okazją do ponownych spotkań
pokoleniowych.

- „Wieści z Rybczewic”-
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Poświęcenie krzyża przydrożnego w miejscowości Stryjno Drugie
Dnia 19 września 2020 r.
w miejscowości Stryjno Drugie
odbyła się uroczystość poświęcenia
krzyża przydrożnego. Krzyża niezwykłego – wykonanego wspólnymi siłami przez mieszkańców kilku
wsi, stylistyką nawiązującego do
tradycyjnych obiektów sakralnych
naszych okolic. Krzyż wzniesiony
został na pamiątkę Powstania
Styczniowego. Kilka razy zmieniał
swoje położenie.
Popularny jeszcze w minionym wieku tradycyjny krzyż drewniany
jest
coraz
rzadszym
widokiem
we
współczesnym
krajobrazie, dlatego tak ważna jest
pamięć i pielęgnowanie tradycji.
Z inicjatywy Radnego Pana
Witolda Wąsika i Pana Stanisława
Ostańskiego udało się odtworzyć
dawny wygląd krzyża. Dzięki
pomocy Pana Zenona Leszka
Sosnowskiego i Pana Zygmunta
Kwiatosza, którzy razem pracowali
przy budowie tego pięknego dzieła,
dzięki tej inicjatywie mogliśmy
spotkać się i uroczyście dokonać
upamiętnienia
wszystkich
poległych w powstaniu.
Ceremonię
poświęcenia

odczytał napisany przez siebie
wiersz nawiązujący do wydarzenia.

Stary Krzyż

poprowadził Proboszcz parafii
pw. Narodzenia NMP w Wygnanowicach Ks. Jacek Zaręba.
W uroczystości udział wzięli
Wójt Gminy Rybczewice Pani Elżbieta Masicz, Sekretarz Gminy
Pani Renata Trała, Radny Pan
Witold Wąsik i jego rodzice,
przedstawiciele
KŁ
nr
67
„Krogulec”
Pan
Stanisław
Ostański i Pan Michał Szczepanik
oraz mieszkańcy okolicznych wsi.
Po
poświęceniu
krzyża,
złożeniu kwiatów i zapaleniu
zniczy Pan Stanisław Ostański

W czasach dawno minionych
Jak wieść gminna niesie,
Kilka chat strzechą krytych
Siedziało przy lesie.
Między lasem a wioską
Wił się wiejski gościniec.
Latem pełen kurzu, błota.
Śniegiem zawiany w zimie.
Las ten zwie się Janówka,
Nad rzeczką położony.
Pełen jarów, wąwozów
I dębów zielonych.
Gdzie wioska się kończy,
Przy drodze na rogu lasu
Stał Krzyż drewniany, dębowy,
Od niepamiętnych czasów.
Jak starzy ludzie mówili
Według ich dziadków przekazów,
Krzyż ten postawiono
Na pamiątkę powstańców styczniowych,
Wbrew carskich ukazów.
Przetrwał Krzyż bolszewicką nawałę.
Dwie wojny światowe i komuny czas.
Symbol polskiej wolności,
A szumiał mu las.
Szumiał las, ptaki śpiewały
Obrońcom wolności, wiary.
Słał Krzyż śpiew i modlitwy
W niebiosa.
Krzyż pochylony, stary.
Przy Krzyżu w majowe wieczory,
Na cześć Częstochowskiej Pani
Śpiewano pieśni pobożnie,
Wraz ze słowikami.
Dziś wioski już nie ma.
A Krzyż zapomniany
Chyli się ku ziemi
Wiekiem przygniatany.
Siłą Krzyża; Krzyż stać będzie.
Krzyż upaść nie może.
Ku pamięci historii.
I ku Chwale Bożej.
Będzie wspomnieniem przeszłości,
Obrońców wolności, wiary.
Symbolem polskiej ziemi.
Niezwyciężony Krzyż Stary.
15. 08. 2020r. S.O.
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Dekoracje kwiatowe w Gminie Rybczewice
10 listopada 2020 roku
wraz z Kołem Gospodyń
Wiejskich „RYBCZEWICE”
udekorowaliśmy całą Gminę
Rybczewice w przepiękne
chryzantemy.
Dzięki złożonemu przez
Gminę i KGW wnioskowi do
ARiMR, kwiaty pozyskane
zostały nieodpłatnie od producentów i sprzedawców w ramach pomocy finansowej
związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na
cmentarze. Wnioski mogły
składać organizacje pozarządowe, samorządy oraz inne
instytucje publiczne.

Chryzantemy ozdabiały kapliczki i przydrożne krzyże, grotę Matki
Bożej w Wygnanowicach, obelisk
w Izdebnie oraz pomnik powstańców obok dzwonnicy i mogiłę na
cmentarzu parafialnym w Częstoborowicach, wejście na skwer, otoczenie Urzędu Gminy i zalewu, teren
obok ZSO, wiaty turystycznoprzystankowe.
Na mogiłach złożono kwiaty
w
kolorach
narodowych
i zapalono znicze z okazji przypadającego Święta Niepodległości – 11
listopada.
Kwiaty przywiezione od Pani
Magdaleny i Pana Marka cieszyły
nas wszystkich swoimi kolorami
i ozdabiały naszą Gminę.
A mieszkańcy mogli zabrać je
do domów aby ozdabiały przydomowe ogródki w przyszłym roku.
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Uczczenie Święta Konstytucji 3 maja
3 maja 2020 r. obchodziliśmy 229 rocznicę
uchwalenia
Konstytucji
Rzeczypospolitej. Ustawa Rządowa z dnia
3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa
regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się,
że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji
amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną
konstytucją.
Jak co roku przedstawiciele Gminy
Rybczewice Pani Wójt Elżbieta Masicz,
Pani Sekretarz Renata Trała oraz Pan Skarbnik
Józef Smarzak, złożyli wieńce i zapalili znicze
pod pomnikiem upamiętniającym Bitwę pod
Częstoborowicami
przy
kościele
oraz
na mogile powstańców na cmentarzu
w Częstoborowicach.

Piękne zakątki naszej Gminy
Nasza Gmina kryje
w sobie wiele tajemnic, oto kolejne, które udało nam się
odkryć.
W
PilaszkowicachBazarze na działce należącej do
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach, przy drodze powiatowej nr 2130 L,
możemy zaobserwować alejkę
wzdłuż której usytuowanych
jest kilka piwnic. Pierwotnie
zapewne było ich wiele, natomiast obecnie po zliczeniu łącznie z pustymi miejscami możemy doliczyć się około 21.
Piwnice idealnie wpasowane są w otaczający krajobraz, wykonane z kamienia

ciosanego o pięknych półokrągłych
sklepieniach.
Część z nich została poddana remontowi aby zachować
swój wygląd prawdopodobnie
przez
właścicieli.
W dniu 12 sierpnia
2020 roku pracownicy Urzędu Gminy oczyścili teren
wokół piwnic przywracając
im choć w części swój
dawny urok.
Może ktoś z Państwa
- obecnych mieszkańców lub
osób związanych z Bazarem
może podzielić się z nami
historią ich powstania, a my
z chęcią zamieścimy informacje
na naszej stronie internetowej

i Facebook’u jak i w obecnie powstającym przewodniku multimedialnym po terenie Gminy
Rybczewice.
Informacje
prosimy
przesłać na adres:
promocja@rybczewice.pl

- „Wieści z Rybczewic”-
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Promocja Twórców z Gminy Rybczewice w telewizji
Serdecznie zapraszamy
wszystkich, którzy do tej pory
nie mieli okazji, do obejrzenia
programu pn. „PORANEK
MIĘDZY WISŁĄ I BUGIEM” gdzie 20 października
2020
roku
o godz. 7:49, wystąpił nasz
lokalny artysta Pan Tadeusz
Wikira ze swoimi „Rzeźbami
w korzeniu”.
Natomiast we środę 21
października o godz. 7:40
zaprezentowały się nasze Panie
z
KGW
„RYBCZEWICE”. Gospodyn
ie przywiozły ze sobą do studia TVP 3 pyszne dania i
przetwory oraz piękne rękodzieła,

obrazy wykonane metodą haftu diamentowego oraz biżuterię artystyczną. Panie wykonują także cudownie pachnące
mydełka i kule do kąpieli.
Wszystko oczywiście z naturalnych składników.
To nie koniec prezentacji naszych
rodzimych
artystów w telewizji regionalnej.
Dziękujemy za dotychczasowe zaproszenia i mając
nadzieję na szybkie ustabilizowanie sytuacji pandemicznej w kraju, liczymy na dalszą
owocną współpracę w promowaniu kuchni polskiej i tradycji ludowej Gminy Rybczewice.
O szczegółach będziemy informować na stronach internetowych
Gminy.

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego
Samorządy gminne mogły
zgłaszać swoje inicjatywy dotyczące rozwoju obszaru gminy do
konsultacji społecznych w ramach Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 (z perspektywą do
2030 roku).
Swoje pomysły rozwijania
Gminy Rybczewice zostały
zgłoszone do Lokalnej Grupy
Działania „Dolina Giełczwi
i obejmują:
- remont pałacu w Stryjno
Kolonii,
- ścieżki rowerowe wraz
z zagospodarowaniem zbiornika
wodnego (altana na wyspie) oraz
punkty widokowe w całej
Gminie.
Do
Powiatu
zgłoszone
zostały następujące działania:
1. baseny termalne w Pilaszkowicach Drugich, budynek pasywne do obsługi basenów

2. budynek pasywny w Rybczewicach stanowiący zaplecze
sportowe
3. bus do przewozu osób
z niepełnosprawnościami i dla
osób starszych wraz ze stacją do
ładowania pojazdów elektrycznych
4. remont i budowa dróg
powiatowych
5. przebudowa i remont dróg
gminnych
6. remont drogi wojewódzkiej
wraz z budową chodników,
zatoki i oświetlenia

7. remont pałacu w Stryjno
Kolonii
8. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
9. budowa PSZOK
10. budowa światłowodu na terenie Gminy
11. remont tam do piętrzenia
wody na rzece Giełczew
12 budowa ścieżek rowerowych
13 OZE na budynkach prywatnych i budynkach użyteczności
publicznej
14. budowa przystanków przy
drogach powiatowych
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Porozumienie o współpracy UMSC - Gmina Rybczewice
Urząd Gminy Rybczewice
informuje, że dzięki staraniom
Wójta Gminy Rybczewice Pani
mgr Elżbiety Masicz oraz Pana
Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi
i Środowisku dra hab. Sławomira
Terpiłowskiego prof. UMCS
w dniu 11 maja 2020 r. doszło do
zawarcia „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Uniwersytetem
Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, a Gminą Rybczewice.
Celem porozumienia jest
nadanie ram współpracy pomiędzy UMCS, a Gminą w obszarze:
- wspólnych projektów naukowobadawczych
i
badawczorozwojowych w szczególności
w zakresie badania zjawisk przyrodniczych
zachodzących

w środowisku na terenie Gminy
- innej współpracy naukowej
w zakresie pozyskiwania danych
za pomocą automatycznych stacji
meteorologicznych
obsługiwanych przez UMCS z punktów
pomiarowych znajdujących się na
terenie Gminy,
- wspólnych działań promocyjnych,
- wspierania inicjatyw służących
popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju oraz zachowań
i postaw proekologicznych wśród
mieszkańców Gminy,
- innych działań uzgodnionych
przez
Strony,
związanych
z zakresem prac naukowobadawczych
i
badawczorozwojowych
prowadzonych

w Instytucie Nauk o Ziemi
i Środowisku UMCS w Lublinie.
Dzięki zawartemu porozumieniu dane meteorologiczne ze
stacji
pomiarowej
UMCS
zlokalizowanej na terenie ZSO
w Rybczewicach będą przesyłane
bezpośrednio do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach szczególnie pod
kątem wskazywania obszarów,
na których wystąpiły straty
w uprawach rolnych spowodowane suszą, która staje się coraz
większym
problemem
dla
rolników z terenu Gminy
Rybczewice.

Owocna współpraca Gminy Rybczewice i ZLPK
Dzięki
zaangażowaniu
i wielkiej życzliwości Dyrektor
Zespołu Lubelskich Parków
Krajobrazowych Pani Justyny
Jędruch oraz Pana Krzysztofa
Wojciechowskiego na terenie
gminy Rybczewice pojawiły się
kolejne tablice Krzczonowskiego
Parku Krajobrazowego.

W piątek 1 października 2020
roku pracownicy ZLPK zamonto-

wali na terenie gminy Rybczewice tablicę graniczną Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego,
która zlokalizowana jest przed
mostem w miejscowości Rybczewice Pierwsze obok Urzędu Gminy. Druga z tablic tym razem informacyjna, wskazująca walory
Parku, została umieszczona tuż
obok pięknych źródeł w miejscowości Częstoborowice w pobliżu
drogi wojewódzkiej. Znajdziemy
na niej mapę Parku, opis, a także
wybrane zdjęcia z terenu naszej
gminy.
Podczas prac montażowych
tablicy Pan Krzysztof zauważył
nad stawami rybnymi w Często-

borowicach rybołowa. Fakt ten
jest o tyle ciekawy, że to rzadki
ptak
i
pojawia
się
tylko na przelotach w naszych
stronach.

Zapraszamy wszystkich do
zapoznania się z informacjami
umieszczonymi
na
tablicy
i koniecznie do sprawdzenia, czy
woda w źródłach ma rzeczywiście 9°C.
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Z inicjatywy jednostki wiele działań udało się zrealizować,
inne czekają na zniesienie obostrzeń sanitarnych.

To był dobry rok
dla OSP KSRG Rybczewice
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy już w strażnicy

4 września 2019 roku wyłoniono wykonawcę przetargu na
„Dostawę średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego wraz
z wyposażeniem dla OSP w Rybczewicach” - Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.
z Kielc
Jednostka OSP KSRG Rybczewice zakupiła samochód marki VOLVO FLD3C FL z napędem 4x4 o wartości 789 660,00
zł.

- kabina czterodrzwiowa,
jednomodułowa, 6-osobowa
- autopompa o wydajności 2400
dm3 przy ciśnieniu 8 bar,
- działko wodno-pianowe
DWP 16,
- wysuwany pneumatycznie,
obrotowy maszt oświetleniowy
zabudowany na stałe w pojeździe,
- linia szybkiego natarcia na
zwijadle,
- zbiornik wody o pojemności
3000 l
- skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo
i pyłoszczelnymi wspomaganymi
systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym
Pozyskane dotację z Mini- zamykaniem,
- i wiele innych….
sterstwa Spraw Wewnętrznych
Odbiór techniczny samochoi Administracji, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska du nastąpił 9 grudnia 2019 roku
i Gospodarki Wodnej – 560 000 w siedzibie firmy, natomiast urozł, budżetu Gminy Rybczewice czysty odbiór oraz wprowadzenie
nowego samochodu do jednostki
229 660 zł.
odbyło się 14 stycznia 2020 roku.

Pojazd wyposażony jest m.in. w:
- stały napęd 4x4
- manualną 6-biegową skrzynię biegów,
- zbiornik paliwa 150l,
- moc silnika 280 kW,
- na tylnej ścianie zabudowy
„fala świetlna” typu LED,
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Obchody 100-lecia powstania jednostki

Jednostka OSP KSRG
w Rybczewicach w 2020
roku świętować miała
jubileusz 100-lecia powstania jednostki, jednak
ze względu na sytuację
epidemiczną w kraju,
uroczystości
zostały
przełożone na 2021 rok.
Z okazji tego jubile-

uszu Druhowie postanowili, że zakupią nowy
sztandar. 5 grudnia 2019
roku został odebrany od
wykonawcy.
Sztandar
został
wykonany haftem ręcznym w Łukowie, a jego
koszt wynosi 6 800,00
zł. Wykonanie sztandaru
możliwe było dzięki
ofiarności społeczeństwa
naszej Gminy podczas
przeprowadzonej zbiórki
przez Druhów jednostki
w okresie Wielkanocnym.
Na elewacji budynku
Urzędu
pomiędzy
bramami
strażnicy
zamontowana
została
tablica
pamiątkowa
z
okazji
100-lecia
powstania jednostki.

To nie wszystkie
działania jakie zostały
podjęte przez druhów
strażaków z Rybczewic.
Dzięki projektowi jaki
został napisany przy
współpracy z Urzędem
Gminy i złożony za
pośrednictwem
LGD
„Dolina Giełczwi” udało
się wyremontować pomieszczenie
świetlicy
OSP. Zakupiono wyposażenie
do
aneksu
kuchennego, naczynia,
sprzęt AGD, meble oraz
gabloty na sztandary
i puchary.
Poświęcenie nowego
samochodu ratowniczogaśniczego,
świetlicy,
tablicy
pamiątkowej
oraz sztandaru nastąpi
podczas
uroczystych
obchodów
100-lecia
powstania jednostki OSP
Rybczewice,
które
zaplanowane jest na
miesiąc czerwiec 2021
roku, jednak uzależnione
będzie od obowiązującego reżimu sanitarnego.
Działania jednostki
w zakresie społecznym
są bardzo duże. Jednostka za pośrednictwem
LGD złożyła wniosek i
otrzymała
dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł na
wykonanie
szachów
terenowych i mobilnego
parku linowego. Obydwie atrakcje ustawione
zostały na
skwerze
w Rybczewicach. Ich
wykonanie
możliwe
było dzięki środkom
z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Idąc za ciosem OSP
ponownie za pośrednictwem Lokalnej Grupy

Inne działania druhów strażaków
Działania
„Doliny
Giełczwi” w październiku 2019 roku złożyła do
Urzędu Marszałkowskiego projekt o dofinansowanie
zadania
pn. „Mobilny park edukacyjny w gminie Rybczewice” ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w ramach
poddziałania
19.2
„Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego
przez
społeczność”.
Celem ww. inwestycji było utworzenie
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej propagującej aktywny wypoczynek.
W ramach projektu
zakupiono takie urządzenia jak: młyńskie koło
„chomik”,
krzywe
zwierciadła, gra eko memory, gra kółko krzyżyk
z tablicą do rysowania,
panel muzyczny oraz
zegar słoneczny oraz
zamontowano monitoring.
Całkowita wartość
inwestycji: 54 296,70 zł,
wnioskowana
kwota
dotacji 50 000,00 zł.
Firma
Müller
Jelcz-Laskowice
Sp.
z o.o., Al. Młodych
40,55-220
JelczLaskowice jako wykonawca
wybrany
w drodze przetargu
z dnia 24 czerwca 2020
roku,
dostarczyła
i zamontowała urządzenia, z których wszyscy
mogą korzystać.

W dniu 23 lipca
2020 r. wykonawca—
firma YAPIDA Piotr
Małyska,
Rozkopaczew 80, 21-110 Rozkopaczew, dostarczyła
zestaw monitoringu za
kwotę 2 500,00 zł.
Montaż urządzeń
odbył się 6 sierpnia
2020r., monitoring zamontowany został pod
koniec sierpnia.

- „Wieści z Rybczewic” -
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W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Sportowe newsy Victorii Rybczewice
Efekty remontu boiska sportowego widać gołym okiem
Po rocznej przerwie
udało się wznowić prace
przy budowie boiska sportowego. Nowy wykonawca – Firma HandlowoUsługowa
Bauman
Grzegorz z Kowalówki
dokonał pomiarów geodezyjnych
i
rozpoczął
24 listopada 2020 roku
prace przy dalszej niwelacji terenu, która okazała
się niewystarczająca.

Zakres wykonywanych
prac obejmuje:
- wytyczenie boiska do
piłki nożnej o wymiarach
105,00 m x 68,00 m,
a następnie wykonanie
płyty boiska
- wykonanie drenażu
wzdłuż skarpy
- zabezpieczenie skarp
siatką i obsianie trawą
- wykonanie piłkochwytów,
- zabudowa bramek
aluminiowych
- ponowny montaż elementów wyposażenia boiska
ułożenie
kostki
brukowej w wejściu na
boisko

- wykonanie wyjścia
ewakuacyjnego - schodów
terenowych o szerokości
2m.
Zakończenie zadania
pn: „Wykonanie boiska do
piłki nożnej w Rybczewicach – działka nr 786/9
wraz z zabezpieczeniem
skarp” nastąpi do końca
marca 2021 roku.
Mamy nadzieję, że
pogoda będzie sprzyjała
pracom budowlanym aby
Klub
Sportowy
„VICTORIA” Rybczewice mógł wkrótce rozegrać
mecz na nowo wyremontowanym boisku sportowym.

Wartość inwestycji:
233 250, 00 zł

- „Wieści z Rybczewic”-

str.46

Victoria ponownie najlepsza!
Gminny Ludowy Klub
Sportowy "VICTORIA" Rybczewice wygrał VI Turniej o Puchar
Starosty Świdnickiego Łukasza
Reszki w piłce nożnej jedenastoosobowej, rozgrywany w niedzielę
28 czerwca 2020r. na stadionie w
Trawnikach.
Czapki z głów dla podopiecznych trenera Waldemara Wiatra
za walkę do samego końca w tak
upalny dzień, ale cała drużyna
wiedziała po co jechaliśmy
do Trawnik, obronić tytuł mistrza
z zeszłego roku i udało się to
w przepięknym stylu - relacjonują
zawodnicy

FINAŁ VICTORIA
- HURAGAN (2-0)
1-0 przepiękna bramka Grzegorza
Skorka z 25 m w same okienko
2-0 wspaniała akcja zespołu,
którą wykończył Michał Kozak
Również
otrzymaliśmy
nagrody indywidualne:
- Michał Kozak (król strzelców 3
bramki)
- Mateusz Świetlicki (najlepszy
bramkarz 0 straconych bramek)
Brawa dla całej drużyny!!!
źródło i fot:. GLKS Victoria Rybczewice

Grupa B
- Victoria Rybczewice 7
- Perła Mełgiew 5
- Trawena Trawniki 2
- Vir Dorohucza 1
Grupa A
- Huragan Siostrzytów 7
- LKS Wierzchowiska 6
- Avia Świdnik 2
- Oleśnia Oleśniki 1
> Victoria - Trawena 1-0 (Michał
Kozak rzut karny na Grzegorzu
Skorku)
> Victoria - Vir 1-0 (Michał
Kozak rzut karny na Grzegorzu
Skorku)
> Victoria - Perła (0-0)

- „Wieści z Rybczewic” -
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Mijający 2020 rok nie sprzyjał działaniom społecznym,
jednak SWAL udało się kilka zrealizować.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności
Lokalnej w Gminie Rybczewice
Nowe przygody, nowe wyzwania...
Kolejny rok działania Stowarzyszenia Wspierania Aktywności
Lokalnej w Gminie Rybczewice
to jak dla wielu tego typu organizacji pozarządowych czas próby.
Pandemia ograniczyła możliwości funkcjonowania stowarzyszenia, ale na szczęście udało się
przeprowadzić kilka ciekawych
akcji.
Przede wszystkim chcemy
pochwalić się przeprowadzonym
projektem „Uskrzydleni” w ramach programu „Równać Szanse”. Dzięki dofinansowaniu, jakie
udało się zdobyć na realizację
tego pomysłu, grupa młodych
ludzi
mogła
uczestniczyć
w warsztatach modelarskich, wybudować własną makietę samolotu „Lublin R- XIII” oraz wyjechać na wycieczkę do Dęblina,
gdzie oprócz zwiedzania Muzeum
Lotnictwa Polskiego, wzbili się w
powietrze i podziwiali podniebne
widoki z pokładu szkoleniowej
Cessny! Jesteśmy też dumni
z podopiecznych tego projektu,
bo potrafili samodzielnie przygo-

tować jego finał, czyli wystawę
swoich modelarskich prac. Wielkie podziękowania kierujemy
w stronę Państwa Karoliny i Tomasza Samoszuków, bo to dzięki
ich pasji i zaangażowaniu cały
projekt mógł zostać zrealizowany.
Podsumowanie
projektu
odbyło się pod Urzędem Gminy
w Rybczewicach w dniu. 13 września 2020 roku

- „Wieści z Rybczewic”-
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Nowe przygody, nowe wyzwania SWAL….
Inna akcja, którą zorganizowaliśmy w tym roku to
zbiórka internetowa na wyposażenie sali geograficznej w
ZSO Rybczewice. Niestety
zaraz po jej wystartowaniu
ruszyły poważne obostrzenia
sanitarno-epidemiologiczne,
co znacznie wpłynęło na jej
przebieg. Udało się zebrać
niewielką kwotę, ale dzięki
dofinansowaniu Gminy Rybczewice, zostały zakupione
atrakcyjne pomoce naukowe,
które zostaną oddane do użytku, gdy tylko uczniowie wrócą do szkoły ze zdalnego nauczania.
Z możliwości internetowej zrzutki skorzystaliśmy
ponownie
w
listopadzie
z uwagi na niemożność
przeprowadzenia III Kwesty
na ratowanie niszczejących

Fot. B.Wróblewski

nagrobków
na
Cmentarzu
Parafialnym w Częstoborowicach.
Udało się zebrać 785 zł. Wszystkim
wspierającym akcję serdecznie
dziękujemy!
Cieszy nas, że w nowym roku
szkolnym udało się przeprowadzić
Festyn Naukowy dla uczniów ZSO
Rybczewice, zanim uczniowie
musieli się przenieść na zdalny tryb.
Dzięki dofinansowaniu z Gminy
Rybczewice zakupiono niezbędny
sprzęt do przeprowadzenia zajęć
z robotyki. Dziękujemy Dyrekcji
szkoły i Panu Bartłomiejowi
Wróblewskiemu za pomoc w realizacji wydarzenia.
Na koniec chcemy dodać,
że w tych dziwnych czasach,
w jakim nam przyszło działać
społecznie, szczególnie doceniamy
wszelką przychylność i pomoc.

Dziękujemy Pani Wójt
Gminy Rybczewice Elżbiecie
Masicz oraz Dyrekcji ZSO
w Rybczewicach za zawsze
otwarte drzwi i chęć współpracy.
Dziękujemy też wszystkim
mieszkańcom naszej gminy
za okazane wsparcie i zainteresowanie.
A na nadchodzący 2021 rok
życzymy sobie i Wam zdrowia!
Obyśmy mogli działać dalej.

Zarząd SWAL

- „Wieści z Rybczewic”-

Początki działań grupy historycznej
Grupa historyczna przy
Stowarzyszeniu Wspierania
Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice działa od
zimy 2019 roku, kiedy to
odbyło się pierwsze spotkanie
pasjonatów lokalnej historii.
Drugie spotkanie miało miejsce 1 marca br., tuż
przed zamknięciem szkół
i wprowadzeniu innych ograniczeń
spowodowanych
epidemią
koronawirusa.
Mimo skromnych możliwości
i garstki osób, które tworzą tą
grupę, przede wszystkim nie
brak im zamiłowania do zgłębiania tajemnic, jakie kryje
przeszłość naszego regionu.
Ogromnie pomocny w takiej
sytuacji okazuje się internet
i profil grupy na portalu FB
„Nasze Lubelskie Korzeniehistorie
znad
Giełczwi
i Radomirki”, gdzie można
znaleźć wiele ciekawostek,
m.in. stare fotografie.
Wszystkich chętnych do
odkrywania
kart
historii
zapraszamy na ww. profil.
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- „Wieści z Rybczewic” Działania w nowej rzeczywistości Klubu Seniora
w Gminie Rybczewice

Klub Seniora ciągle aktywny
Wyjazdy integracyjne naszych Seniorów
W bieżącym roku w klubie
seniora nadal były kontynuowane
działania zaplanowane zgodnie
z harmonogramem, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z okresem
pandemii. Z powodu sytuacji
epidemicznej dbając o zdrowie i
bezpieczeństwo seniorów, zawieszono działalność klubu od 19
marca do 1 lipca 2020 .
Po ponownym rozpoczęciu
działalności staraliśmy się nadrobić stracony czas w kwestii zaplanowanych zajęć , jak i z planowymi wyjazdami integracyjnymi.
Pierwszy wyjazd integra-

cyjny uczestników odbył się do
Chełma. Wielu seniorów mimo
niedalekiej odległości od miejsca
zamieszkania po raz pierwszy
zwiedzało podziemia kredowe,
Muzeum Ziemi Chełmskiej, Bazylikę Najświętszej Marii Panny,
Cerkiew Św. Jana Teologa.
Wszystkie obiekty były zwiedzane z przewodnikiem co jeszcze
bardziej przybliżyło piękno tego

niewielkiego miasta.
Kolejnym etapem wojaży
naszych seniorów był Zwierzyniec gdzie z dużym zainteresowaniem, pod okiem przewodnika
zwiedzali Ośrodek Edukacyjno–
Przyrodniczy
Muzealnego
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Kościół na wyspie, gdzie
bywał Jan III Sobieski ze swoją
ukochaną Marysieńką, Stawy
Echo, następnie Zagroda Guciów
gdzie posmakowali chleba wypiekanego zgodnie z dawna tradycją.
Dalszym etapem było zwiedzanie
Krasnobrodu – Zalew w Krasnobrodzie, Kamieniołom z Wieżą
Widokową, Kalwaria Krasnobrodzka, Ptaszarnia, Muzeum
wieńców dożynkowych oraz
Muzeum Sztuki Sakralnej.
W miesiącu sierpniu klubowicze zwiedzali Lublin – Państwowe Muzeum na Majdanku,
Kaplicę Św. Trójcy i Plac Zamkowy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczestników klubu seniora został zorganizowany dwudniowy wyjazd
integracyjny do Warszawy gdzie
podziwiali Muzeum Pałac Króla
Jana III Sobieskiego w Wilanowie oraz ogrody
pałacowe,
Stare Miasto, Łazienki Królewskie (z uwagi na zalecenia

epidemiczne z audioprzewodnikiem), Pałac na wyspie, Stara
Oranżeria, Biały Dom, Zamek
Królewski (z audioprzewodnikiem).

Kolejnym etapem wyjazdów
integracyjnych był Łańcut – zwiedzanie Zamku w Łańcucie ( z audio przewodnikiem) Kościół Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, Synagoga, Leżajsk – Bazylika oo. Bernardynów
w Leżajsku.
Uczestnicy klubu seniora brali czynny udział w lokalnej imprezie plenerowej w dniu 6 września
- II Jarmark Królewski 2020 –,,
Piknik Królewski ”gdzie prezentowali swoje umiejętności wokalne oraz specjalnie napisane na tę
uroczystość wiersze.
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Wyjazdy integracyjne naszych Seniorów cd.
W miesiącu wrześniu
seniorzy wyruszyli w dalszą
dwudniową trasę aby poznać
uroki naszego kraju, podziwiali ,,Zielone wzgórza nad
Soliną”, wyjazd do Sanoka –
zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
Stare Miasto.

W kolejnym dniu odbył
się wyjazd do Soliny – Zapora
na Zalewie Solińskim, Zapora w Myczkowcach, Rejs Statkiem wzdłuż brzegów zalewu
Solińskiego z niebywała przygodą (będąc na akwenie na
łodzi rejsowej zabrakło paliwa, kapitan musiał wyzywać
straż wodną, która doholowała
nas do brzegu ). Natomiast w
jesienne wieczory seniorzy
wyjeżdżali na wyjazd integra-

cyjny do Miejskiego Ośrodka
Kultury w Świdniku na
koncert ,, ELENI”.

Kolejnym etapem był
wyjazd na spektakl teatralny
w Teatrze Juliusza Osterwy
w Lublinie – ,,Nad Niemnem’’
Był to już ostatni w tym
roku wspólny wyjazd, z uwagi na wzrost zachorowań na
COVID-19 wywołanym wirusem SARS-CoV-2 decyzją
Wojewody Lubelskiego w
sprawie szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych została
czasowo zawieszona działalność klubu do 31 grudnia
2020r.
Przygotował: Koordynator
Małgorzata Banaszkiewicz
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- „Wieści z Rybczewic” Czytanie nigdy nie wyjdzie z mody, a na długie
wieczory polecają się nowości.

Gminna biblioteka publiczna w nowej
rzeczywistości
Co się działo w naszej bibliotece? O tym opowie jej Dyrektor
Rok 2020 był trudny dla
wszystkich. Pandemia ograniczyła możliwości funkcjonowania
Biblioteki, ale mimo to Biblioteka
nadal działa i choć w ograniczonym zakresie to udało się zrealizować kilka projektów.
Do połowy marca w ramach
innowacji
pedagogicznych
„Teatrzyk kamishibai- bajkowa
podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni” w Oddziale
Przedszkolnym
„Ekoludek”
w Rybczewicach bibliotekarz
cyklicznie odwiedzał przedszkolaki z teatrem kamishibai. Dzieci
uważnie słuchały opowieści,
a następnie wykonywały piękne
prace plastyczne pod okiem
nauczycieli wychowania przedszkolnego. Mamy nadzieję na
szybki powrót do naszych zajęć.
Kolejny projekt dzięki
Fundacji Orlen „DAR SERCA”
i otrzymanemu grantowi w programie „Moje miejsce na Ziemi”
na
realizację
projektu
„PapieroweLoVe - cuda z papieru” do połowy marca odbywały
się zajęcia skierowane dla dzieci
i młodzieży z ZSO w Rybczewicach, podczas których poznawali
różne techniki z papieroplastyki,
np.: scrapbooking.
W
czasie
pandemii
w październiku odbyły się zajęcia

w formie onlineumieszczone na funpag’u
biblioteki.
W planach są kolejne
filmiki do publikacji.
Gdy tylko uczniowie
wrócą do szkoły ze
zdalnego nauczania i
będzie możliwość spotykania się
projekt ten będzie kontynuowany.
Już kolejny rok nasza
Biblioteka bierze czynny udział
w
ogólnopolskim
projekcie
„Wielki Człowiek- Mała książka”, który jest skierowany
do wszystkich dzieci z naszej
gminy w przedziale wiekowym
3-6 lat. . Przyjdź z dzieckiem do
biblioteki i odbierz Wyprawkę
Czytelniczą. Serdecznie zapraszam po odbiór Wyprawki dzieci
urodzone w latach 2014-2017 r.,
w której mali czytelnicy znajdą
książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb
przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum
jednej
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowani.
W Wyprawce znajdą coś

dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej
roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Organizatorem kampanii jest
Instytut Książki. Projekt jest
finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

- „Wieści z Rybczewic”-
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Wieści z biblioteki cd.
Z okazji Jubileuszu 100lecia powstania Jednostki OSP
Rybczewice
Wójt
Gminy
i Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej ogłosiły konkurs
plastyczny i literacki „MÓJ
BOHATER- STRAŻAK – RATOWNIK” dla wszystkich dzieci i młodzieży z terenu naszej
Gminy. Wpłynęło ponad 100
prac, ale ze względu na sytuację
epidemiologiczną obchody 100lecia jednostki OSP RYBCZEWICE przeniesiono na przyszły
rok- tak i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystych obchodach w 2021 roku. Będziemy
informować na bieżąco.
W 2020 roku nasza Biblioteka otrzymała w ramach
Programu
Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych dofinanso-

wanie w kwocie 7000zł dzięki
czemu zostało zakupionych do
biblioteki 276 sztuk nowych
książek.
Kolejnym małym sukcesem
naszej biblioteki jest stworzenie
nowego działu w bibliotece
tj.: SOBIESZCZANA. Dział
poświęcony postaci króla Jana III
Sobieskiego. W dziale tym
możemy znaleźć pozycje dotyczące Marysieńki, przepisów kulinarnych z tamtych lat czy przewodnik po Muzeum Pałacu Króla
Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
W grudniu 2020 roku
Biblioteka bierze udział w projekcie „Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim” dzięki któremu
otrzymamy nowy sprzęt komputerowy do biblioteki, a także
w 1 połowie 2021 roku będą
prowadzone warsztaty online
z
zakresu:
"Dziennikarstwo

online" oraz "Bezpieczeństwo
w sieci" dla dzieci i młodzieży
z naszej gminy w wieku 10-18
lat.
Z powodu pandemii
coroczne warsztaty świąteczne
nie mogły się odbyć dlatego
biblioteka postanowiła wyjść
naprzeciw i nagraliśmy filmik
instruktażowy z warsztatów
wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych, które można obejrzeć na naszym FB, a także
można samemu stworzyć swoje
ozdoby świąteczne.
Na koniec chcę bardzo
serdecznie podziękować wszystkim, którzy odwiedzają bibliotekę, piszą, dzwonią za okazane
zainteresowanie. Mimo, że do
Biblioteki na razie nie da się
wejść, ale książki można cały
czas wypożyczać.
Zapraszam.
A na nadchodzący Nowy 2021 Rok
życzę
Państwu
Zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
Dyrektor GBP
w Rybczewicach
Ewelina Rogalińska
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Wiersze Pana Stanisława Ostańskiego - naszego
lokalnego poety.

Poezję czytamy bo lubimy
Kuropatwy
Pamiętam jesienie
Gdy jako fryc młody,
Wrześniowym porankiem
Szedł szukać przygody.
Na pola jesienne
Pocięte miedzami,
Z wyżłem szedł na łowy.
Za kuropatwami.

Kuropatwa w języku łowieckim
Kuropatwy – kury
Kuropatwa samiec – kogut
Kuropatwa samica – kura
Kuropatwy młode - pisklęta, młódki
Młode kuropatwy zaczynające
latać - zielonki
Młode kuropatwy z wypierzonymi
środkowymi sterówkami w ogonie
– widłówki
Młode kuropatwy którym w ogonie i na
piersiach wyrosły brązowe
pióra – to farbówki
Kuropatwy tłuste – pyszne
Upierzenie kuropatw – suknia
Nogi kuropatw – cieki
Skrzydła kuropatw – loty
Pióra skrzydeł – lotki
Oczy – zierniki
Kuropatwy zrywające się do lotu
– porywają
Kuropatwy biegnące – ciekną
Kuropatwy uciekają – wyciekają
Miejsce żerowania i kąpieli
kuropatw – paprzyska
Głos to – cirykanie, czyrykanie,
cięgotanie, cięgocenie
Okres godowy – parkanie, toki
Okres wysiadywania jaj – lęgi
Kury nie mające młodych – jałówki
Kuropatwy późno zrywające się do
lotu – dotrzymują, dosiadują twardo
Kuropatwy odzywające się
wieczorem – zwołują się
opr. S.O.

Pamiętam też ranki
Jesienne i mgliste.
I słońce nieśmiałe.
I rosy perliste.
Poletka kartofli
I gryki i prosa.
Cichy głos przepiórki
Gdy obeschła rosa.
Furkot stadka kuropatw
Co zapadło w łanie.
Wołającej młode,
Starki ,, czirikanie”.

A południem gdy słońce
Przypieka jak latem,
Nici babiego lata
Szybują nad światem.

By odpocząć, na miedzy
Pod gruszą siadałem.
I ciszy jesiennej
W zadumie słuchałem.
Dziś już z pól znikły
I proso i hreczka.
Znikły kuropatwy,
Z nimi przepióreczka.
I miedz już niewiele
A jeszcze mniej grusz.
I łowy na kury
Skończyły się już.

Znikły z pól miedze, grusze.
Znikły kuropatwy.
Czas, przeszłość przykryły
Ich cienie.
Nutka żalu, nostalgia
Za minionym czasem
Zostały.
Chwil dawnych, młodości
wspomnienie.
28 – 09 – 2013r.
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Konkurs graficzny rozstrzygnięty
Miło nam poinformować, że w konkursie
graficznym pn. „Logo – znaczek miejsc atrakcyjnych w Gminie Rybczewice” zwyciężyła Pani
Magdalena Guz.
Pani Magdalena zaprojektowała kilkanaście
piktogramów, które wskazywać będą dojazd do
wybranego miejsca tj. pomniki przyrody, zabytki,
miejsca historyczne, krajobrazowe, punkty
widokowe i inne atrakcje znajdujące się na terenie
Gminy Rybczewice.
Piktogramy zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych, które zostaną zamontowane
przy drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych. Realizacja tego przedsięwzięcia zostanie
rozpoczęta wówczas gdy Gmina pozyska środki
zewnętrzne na ten cel.
Poniżej prezentujemy nadesłane grafiki
i gratulujemy wykonanej pracy. Prawda,
że wpasowują się idealnie w kolorystykę symboli
naszej Gminy?

Powstała nowa strona na Facebook’u pn. „DW837 odcinek Wygnanowice
-Żółkiewka i okoliczne drogi powiatowe”
Szanowni Państwo, wiemy ile
emocji
wywołuje
stan
drogi
wojewódzkiej nr 837 oraz dróg
powiatowych znajdujących się na
terenie Gminy Rybczewice. Temat
ten jest wciąż gorącym tematem
i ważnym dla nas wszystkich, na
prośbę aktywnych mieszkańców
Gminy, którzy skierowali petycję
wspierającą wcześniejsze działania
Gminy w sprawie remontu tejże
drogi, informujemy o utworzeniu
strony na Facebook’u pn. „DW837
odcinek
Wygnanowice-Żółkiewka
i okoliczne drogi powiatowe”, gdzie
każdy może dodać zdjęcie, film lub pozostawić komentarz związany ze stanem drogi wojewódzkiej
i dróg powiatowych. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo na tejże stronie.
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Hej! kolęda, kolęda …
Ziemia bielutka
Cicha noc, cichutka.
Gwiazda promienieje.
Hej! kolęda, kolęda…
Narodziło się Dzieciątko
W stajence,
Św. Panience.
Zmieni świata dzieje.
Hej! kolęda, kolęda…
A noc cicha, cichutka,
Śpi Dziecina malutka,
Przez sen świat błogosławi.
Hej! kolęda, kolęda…
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A gdy lata przeminą
Boży Syn Jedyny
Na Krzyżu świat zbawi.
Hej! kolęda, kolęda…
Śpi Dziecina na sianku
Wół i osioł , baranki
Dziecię ogrzewają
Na Dzieciątko chuchają
Hej! kolęda, kolęda…
Józefowi, Panience
Pastuszkowie w stajence,
Pomagają.
Dzieciątku śpiewają.
Hej! kolęda, kolęda…
Hołd Dzieciątku składajmy.
I my zaśpiewajmy,
A z nami świat cały.
Hej! kolęda, kolęda…
,,Uboga, cicha stajenka licha.
W blasku niebieskiej chwały”
Hej! kolęda, kolęda, kolęda…
S. O.
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