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Szanowni Państwo 

 Każdy rok w rolnictwie jest inny, ale  

każdy wymaga nieustającej troski i zapobiegliwości, 

by ziemia wydała jak najlepsze plony. Powiadają nie-

którzy, że rolnikom jest dzisiaj łatwiej, ponieważ ob-

serwuje się wielki postęp w mechanizacji rolnictwa. 

To prawda, ale w tym zawodzie solidną podstawę do 

funkcjonowania rolnictwa stanowiła i stanowić będzie 

determinacja, pracowitość, wiedza i sprzyjające wa-

runki pogodowe . 

 Ten rok dla lubelskich gospodarzy nie jest  

łatwy. Susza, która nawiedziła nasz region spowodo-

wała w gospodarstwach szkody, zbiór owoców  

miękkich był niestety niższy niż w ubiegłym roku.  

 Odczujemy to wszyscy, bo rolnictwo jest  

wiodącą dziedziną  rybczewickiej gospodarki. I choć 

nie każdego roku możemy cieszyć się efektami  

adekwatnymi do wysiłku, nie mamy powodów do 

kompleksów bo lubelskie gospodarstwa umiejętnie 

korzystają z możliwości jakie stwarzają unijne  

fundusze - unowocześniają się, rolnicy podnoszą swo-

je kwalifikacje, a towary zyskują certyfikaty. 

 Nasza Gmina stara się wykorzystywać   

wszystkie dostępne formy wsparcia finansowego, choć 

pozyskanie czasem nie bywa łatwe. 

 I choć ciągle pracujemy nad rozwojem i popra-

wą komfortu życia mieszkańców, zdajemy sobie spra-

wę ile rzeczy jest jeszcze do zrobienia.  

 Obecnie kilka projektów, które chcielibyśmy  

zacząć realizować jeszcze w tym roku jest w fazie 

oceny, czekamy na wyniki i podpisanie umów. 

 Cieszymy się ze wszystkich realizowanych  

przedsięwzięć na terenie Naszej Gminy i mamy na-

dzieję, że będą służyły wszystkim mieszkańcom  

i przybyłym gościom przez długie lata. 

 Wszystkim rolnikom, ich rodzinom i osobom pracującym przy tegorocznych żniwach  

życzę zdrowia i sił do pracy,  

wytrwałości i dostatku, a nade wszystko udanej  

                pogody abyśmy podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się 26 sierpnia mogli dziękować za 

obfite plony i świętować zakończenie całorocznego trudu. 

 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Rybczewice 

Elżbieta Masicz 
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Gmina realizuje projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii na terenie gminy Rybczewice” 

 Celem projektu jest zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury, poprawa stanu  

środowiska naturalnego oraz efektywności energetycznej gminy Rybczewice przez zastosowanie 

energii odnawialnej. 

W ramach projektu zamontowano: 

 > 252 instalacji słonecznych 

 > 8 instalacji fotowoltaicznych 

 > 5 pomp aerotermalnych 

 > 2 pompy geotermalne 

 > 5 pieców na biomasę 

Całkowita wartość projektu wynosi   

2 712 085,12 zł,  

kwota dofinansowania ze środków RPO 

WL wynosi 2 129 348,47 zł 

Projekt współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna  

środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

WAŻNE INFORMACJE 
 

Montaż kolektorów słonecznych realizowany jest w ramach projektu  „Wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii na terenie Gminy Rybczewice” w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 

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

na który Gmina Rybczewice otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

 

 Projekty składane do Urzędu Marszałkowskiego w odpowiedzi na ogłoszone konkursy musza być  

zgodne  z wytycznymi do danego konkursu i uwzględniać zarówno wymagania konkursu jak i warunki  

finansowania wydatków. 

 

 Zgodnie z warunkami konkursu 4.1 wsparcie wykorzystania OZE koszty drugiej wężownicy zasobnika 

ciepłej wody użytkowej  oraz podłączenie jej do istniejącego źródła ciepła ( kotła c.o.) jest kosztem nie kwalifi-

kowanym w perspektywie finansowej 2014 - 20120 w ramach RPO Województwa Lubelskiego tzn. nie jest 

refundowany ze środków Unii Europejskiej i jest kosztem ponoszonym przez Użytkownika instalacji solarnej. 

 

 Wykonawca zadania, montażu kolektorów słonecznych Firma DAJK Maciej Kańczugowski na Państwa  

życzenie może wykonać usługę podłączenie górnej wężownicy zasobnika c.w.u. do istniejącego układu pompowego 

źródła ciepła. Koszt wykonania opisanej usługi jest po stronie Użytkownika instalacji. Gmina nie ustala kosztów  

wyżej wymienionej usługi oraz nie pośredniczy w płatnościach.  

        REALIZOWANE INWESTYCJE  

Odnawialne źródła energii 
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 Zmieniły się warunki dofinansowania projektu OZE, w projekcie 2014-2020 w stosunku do  

poprzedniego. 

 Projekt dofinansowany jest w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. W poprzedniej edycji  

projektu dofinansowanie wynosiło 95%. 

 Tak więc 15 % wartości instalacji musi pokryć użytkownik, ponadto kosztem niekwalifikowalnym  

w tym projekcie jest podatek VAT od całej kwoty - który to również uczestnik projektu musi ponieść czyli 

78,2% to dotacja, a 21,8% wkład własny.  

 I tak dla poszczególnych instalacji wkład własny wynosi: 

 

WARTOŚĆ 

INWESTYCJI 

WKŁAD WŁASNY 

VAT 8 % 

(użytkownik) 

WKŁAD WŁASNY 

+ VAT 23 % 
DOPŁATA 

Kolektory słoneczne  

2 PANELE 
8 314 zł 1 804 zł 2 054 zł 430 zł 

Kolektory słoneczne  

3 PANELE 9 624 zł 2 084 zł 2 374 zł 430 zł 

Kolektory słoneczne  

4 PANELE 13 067 zł 2 635 zł 3 001 zł 430 zł 

Fotowoltaika 

2,08 KWP 
11 793 zł 2 074 zł ——— 430 zł 

Fotowoltaika 

3,12 KWP 
16 915 zł  2 959 zł ——— 430 zł 

Kotły CO 

5-15 KW 
16 843 zł 2 948 zł ——— 430 zł 

Kotły CO 

8-25 KW 
17 167 zł 3 002 zł ——— 430 zł 

Pompy ciepła 

powietrze 
10 609 zł 2 214 zł ——— 430 zł 

Pompy ciepła  

gruntowe 
73 490 zł 12 863 zł ——— 430 zł 

 Podłączenie może być wykonane również w terminie późniejszym przez Wykonawcę, posiadającego  

odpowiednie uprawnienia, wybranego przez Państwa. Prosimy jednak o zachowanie staranności przy wyborze  

usługodawcy, gdyż brak profesjonalizmu w wykonaniu tej usługi może skutkować koniecznością ponoszenia przez 

Państwa kosztów napraw zestawu solarnego w przypadku zaistnienia awarii spowodowanej wadliwym podłączeniem 

górnej wężownicy.  

 Ponadto informujemy, że podłączenie górnej wężownicy jest zalecane jednak nie macie Państwo takiego  

obowiązku.   

REALIZOWANE INWESTYCJE  
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        REALIZOWANE INWESTYCJE  

Sala gimnastyczna 

  Trwa budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich. 

  Planowany koszt całkowity budowy sali to kwota 2 231 500 zł, z czego dofinansowanie  
ze środków ministerialnych wynosi 1 300 000 zł, pozostały koszt zadania został zabezpieczony  
w budżecie gminy Rybczewice. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to październik 2018 r. 

      Obecnie prace trwają wewnątrz obiektu. W budynku zostały założone wszystkie niezbędne instalacje. Trwają 
prace tynkarskie oraz wykończeniowe pomieszczeń, w łazienkach ułożone są płytki, zostały zamontowane  
urządzenia sanitarne. 

  Został rozstrzygnięty przetarg na wyposażenie sali w sprzęt sportowy, który zostanie zamontowany przed odda-
niem sali do użytku. Obecnie wykonawca rozpoczął prace wokół budynku. 

        Pierwsze zamontowane zestawy solarne 

 Gmina trzykrotnie przeprowadzała przetarg aby wyłonić wykonawcę, ponieważ za każdym razem  

złożone oferty przez wykonawców przewyższały założony budżet i kosztorys. 

 Po trzech przetargach Gmina zorganizowała spotkanie z uczestnikami projektu aby to oni zdecydowa-

li czy pokryją brakującą kwotę aby można było  do realizacji projektu, czy zostanie ogłoszony po raz  

czwarty przetarg, czy tez rezygnujemy z udziału w projekcie. 

 Na spotkaniu mieszkańcy zadecydowali, że pokryją brakującą kwotę aby projekt  do realizacji.  

Aby urządzenia należycie pracowały, w każdym gospodarstwie niezbędne jest przygotowanie instalacji  

domowych: CO, wodnej oraz elektrycznej. Te koszty są też kosztami niekwalifikowalnymi, czyli do pokry-

cia przez  uczestnika projektu, co każdy ma zawarte w umowie (Paragraf 5 punkt 2) . 

  Podatek VAT jest różny przy różnych lokalizacjach i wynosi 8% lub 23%, w zależności czy instalacja 

umieszczona jest na budynku czy na gruncie. 

 Obecnie trwa odbiór dotychczas zamontowanych instalacji solarnych, pomp aerotermalnych oraz  

pieców na biomasę. 
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  Gmina Rybczewice, od października 2017 r. realizuje 

projekt pn. „Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodo-

ciągu wiejskiego Izdebno zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-

Kolonia, gm. Rybczewice”. 

 Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

(umowa nr RPLU.06.04.00-06-0032/15-00 z dn. 06.04.2017 r.). 

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci wodociągowej  

w miejscowościach Izdebno i Izdebno – Kolonia oraz remont  

i modernizacja budynku stacji wodociągowej (hydroforni).  

 Budynek stacji wodociągowej (hydroforni) w Izdebnie  

poddany został gruntownej modernizacji. Docieplone są ściany  

zewnętrzne poniżej poziomu gruntu. Wewnątrz budynku stacji  

wydzielone zostały pomieszczenia chlorowni, węzła sanitarnego 

oraz hydroforni. Ściany oraz posadzki pomieszczeń licowane będą 

glazurą i terakotą, a pozostałe powierzchnie malowane farbą  

emulsyjną. Ułożone odcinki sieci wodociągowej z rur PE poddane 

zostały próbom ciśnieniowym na szczelność połączeń z wynikiem 

pozytywnym. Układane są nowe odcinki sieci wodociągowej  

w Izdebno Kolonii i Izdebno Wieś. 

 Gmina Rybczewice, w dniu 15.12.2017 r., podpisała umowę na realizację inwestycji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3 Efektywność energetyczna  

sektora mieszkalnego (umowa nr RPLU.05.03.00-06-0008/17-00). 

  Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Domu Nauczyciela, w tym:  

- docieplenie ścian i stropodachu,  

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,  

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,  

- wymiana kotła na kocioł na biomasę,  

- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji elektrycznej,  

- montaż instalacji fotowoltaicznej. 

 Planowany koszt inwestycji to 1 181 045,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WL  

wynosi 772 174,95 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu – październik 2018 r. 

Wodociąg w Izdebnie 

Termomodernizacja Domu Nauczyciela 

REALIZOWANE INWESTYCJE  
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 Jak co roku oddajemy nowy odcinek gminnej drogi asfalto-

wej na terenie naszej gminy. W 2015 wykonaliśmy odcinek drogi 

w Wygnanowicach (350 m), w 2016 Pilaszkowicach Drugich  

- Rynku (502 m), w  roku 2017 drogę w Częstoborowicach  

(1,615 km), a w dniu 05.07.2018r. do użytku został oddany kolejny 

odcinek drogi asfaltowej w Rybczewicach Drugich (970 m). 

 W kwietni br. gmina Rybczewice przystąpiła do realizacji 

inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej dojazdowej 

do gruntów rolnych nr 105759L w miejscowości Rybczewice  

Drugie na odcinku 970m. o nr referencyjnym IZP.271.3.2018. 

 

 Inwestycja finansowana była z budżetu Gminy przy 

wsparciu Starostwa Powiatowego w Świdniku. Koszt całkowity 

to 481 959,92 zł. 

 Projekt zrealizowała firma: Przedsiębiorstwo Robót  

Drogowych SP. z o.o. z siedzibą w Zamościu.  

 

 Zakres zamówienia obejmował: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy  

gruntowych z kruszywa kamiennego, korektę wysokościową niwelety drogowej poprawiającej płynność jej  

przebiegu oraz odwodnienie. 

 Mieszkańcy Pilaszkowic Pierwszych mogą bezpiecznie  

przemieszczać się nowym mostem na drugą stronę rzeki. 

 30.06.2018 roku zakończono realizację zadania  

pn. Remont mostu w miejscowości Pilaszkowice Pierwsze. Wykonawcą 

inwestycji była firma MOSTAR Sp. z o.o. z Tarnobrzega. 

 Jest to już czwarty most w tej kadencji Rady Gminy. Wcześniej 

wyremontowaliśmy już mosty w Stryjnie, Wygnanowicach, Rybczewi-

cach Pierwszych, teraz mamy nowy most w Pilaszkowicach  

Pierwszych. 

 Koszt całkowity to 54 243,00 zł. Inwestycja została  

sfinansowana z budżetu Gminy Rybczewice. 

 Zakres robót obejmował:  

- wykonanie projektu remontu mostu,  

- naprawę istniejących barier, oczyszczanie i zabezpieczenie antykoro-

zyjne,  

- rozbiórkę nawierzchni drewnianej mostu,  

- oczyszczenie stalowych dźwigarów poprzez piaskowanie i zabezpie-

czenie antykorozyjne,  

- wykonanie płyty jezdniowej zbrojonej podwójną siatką z prętów Ø 12,  

- oczyszczenie przyczółków, 

Most w Pilaszkowicach Pierwszych 

Droga w Rybczewicach Drugich 

      INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 
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Inwestycje, które otrzymały dofinansowanie: 

 Gmina Rybczewice, w dniu 17.07.2018 r., podpisała umowę na realizację inwestycji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 7.1 Dziedzictwo naturalne – projekty  

lokalne (umowa nr RPLU.07.01.00-06-0026/17-00) 

 

 Inwestycja ma za zadanie przywrócenie wartości przyrodniczo – architektoniczno – użytkowych parku, które  

w swoim zakresie obejmuje m.in.: modernizację istniejących alejek, wykonanie ścieżek historycznych i przyrodni-

czo-dydaktycznych, budowę oświetlenia i monitoringu, modernizację istniejących dróg dojazdowych oraz dojść  

do parku,  wykonanie schodów terenowych prowadzących do brzegu zbiornika wodnego, budowę elementów małej 

architektury. 

 

 Planowany całkowity koszt inwestycji to 1 045 122, 50 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich 

oraz dotacji celowej wyniesie łącznie 798 534,97 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu  

– grudzień 2019 r.  

 W najbliższym czasie Gmina przystąpi do opracowania i ogłoszenia przetargu mającego na celu wybór  

wykonawcy inwestycji 

 Gmina Rybczewice, w dniu 16.05.2018 r., podpisała umowę na realizację inwestycji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

(umowa nr RPLU.06.04.00-06-0003/17-00). 

 

 Zakres projektu obejmuje: budowę ziemnego zbiornika retencyjnego infiltrująco-odparowującego na wody  

popłuczne z filtrów odżelaziaczy na istniejącym ujęciu wody Pilaszkowice – Bazar oraz jego ogrodzenie; wykonanie 

systemu monitoringu czterech stacji wodociągowych; montaż instalacji fotowoltaicznej na czterech stacjach  

wodociągowych; wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oprawy LED w budynkach czterech stacji 

wodociągowych; wymiana liczników do pomiaru zużycia wody na liczniki umożliwiające odczyt radiowy. 

 

 Planowany koszt inwestycji to 1 156 451,95 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WL wyniesie 

806 644,44 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu - wrzesień 2020 r. W najbliższym czasie Gmina 

przystąpi do opracowania i ogłoszenia przetargu mającego na celu wybór wykonawcy inwestycji. 

Rewitalizacja i zagospodarowanie Zespołu Parkowego  

w Rybczewicach Drugich 

Modernizacja gospodarki wodnej w Gminie Rybczewice poprzez  

budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż  

systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody 

JUŻ ZA CHWILĘ ... 
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Inwestycje, które otrzymały dofinansowanie: 

 Projekt planowany do realizacji przy współfinanso-

waniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.  W ramach  

inwestycji wybudowany zostanie chodnik o długości 

ponad 832 m, przy drodze wojewódzkiej w miejscowo-

ści Rybczewice Drugie. 

 W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej 

gminy wykonaliśmy projekt budowy chodnika na naj-

bardziej uczęszczanym przez pieszych odcinku, od 

skrzyżowania z drogą powiatową do Przychodni 

„STARMED”. 

 Planowany koszt inwestycji to 578 729,13 zł. 

Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu  

wyłonienie wykonawcy inwestycji. 

 ZDW ogłosił już po raz czwarty przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Planowany termin  

wykonania koniec roku 2018. 

 

Ponadto: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach, w dniu 19.06.2018 r., podpisała umowę na realizację inwestycji  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr 00660-6935-

UM0311514/18). 

 W ramach projektu wykonany zostanie remont świetlicy OSP w Rybczewicach wraz z zakupem wyposaże-

nia (meble do aneksu kuchennego, stoły, krzesła, sprzęt AGD, gabloty ścienne na sztandary i puchary, wyposa-

żenie do świetlicy). W wyniku realizacji inwestycji powstanie ogólnodostępna infrastruktura zaspakajająca  

potrzeby społeczne, kulturalne i rekreacyjne, z której korzystać będą mogli mieszkańcy gminy. 

 

 Planowany koszt inwestycji to 90 897,51 zł, z czego 

dofinansowanie ze środków PROW wyniesie  

70 000,00 zł.  

 W najbliższym czasie OSP Rybczewice przystąpi do 

ogłoszenia przetargu mającego na celu wybór  

wykonawcy inwestycji. 

Budowa chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w Rybczewicach od  

km 12+167,68 do km 13+000,00 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837  

Piaski-Żółkiewka Wieś-Nielisz-Sitaniec 

Utworzenie infrastruktury społecznej w Gminie Rybczewice poprzez 

modernizację pomieszczenia świetlicy OSP Rybczewice  

wraz z wyposażeniem 

JUŻ ZA CHWILĘ ... 
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Ponadto: 

 Gmina Rybczewice otrzymała dofinansowanie zadania własnego  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Budżetu Województwa Lubelskie-

go. Kwota dotacji wynosi 11 481,00 zł. Wsparciem objęta zostanie jednost-

ka Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach. W ramach zadania 

zakupiona zostanie pompa pływająca szlamowa do wody czystej  

i zanieczyszczonej. Pompa służyć będzie m.in. do: wypompowywania  

wody z terenów zalewowych, wypompowywania wody z zalanych budyn-

ków, usuwania skutków klęsk żywiołowych, usuwania awarii na sieciach 

wodociągowych. 

Jednostka OSP Rybczewice złożyła również  

wnioski na następujące inwestycje: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach złożyła projekt w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu  

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt otrzymał dofinansowanie. 

 

 W ramach inwestycji, na terenie zabytkowego parku w m. Rybczewice Drugie, powstanie ogólnodostępna  

infrastruktura rekreacyjna - szachy terenowe oraz bezobsługowy, mobilny park linowy. Szachy terenowe  

składać się będą z utwardzonego terenu z płyt z kamienia naturalnego, pełniącego rolę pól do gry w szachy 

(wymiar całej szachownicy to 8,20 m x 8,20 m) oraz figur szachowych o wymiarach do max. 150 cm.  

W sąsiedztwie szachów, zamontowany zostanie mobilny park linowy, składający się z jednego modułu cztery 

przeszkody różne (przeszkody zawieszone na wysokości maksymalnie do 50 cm). 

 

 Planowany koszt inwestycji to 65 034,12 zł, z czego dofinansowanie ze środków PROW wyniesie  

50 000,00 zł. 

Zakup sprzętu strażackiego 

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Rybczewice  

- wykonanie szachów terenowych i mobilnego parku linowego 

JUŻ ZA CHWILĘ ... 
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Wnioski czekające na ocenę: 

 Projekt złożony w odpowiedzi na kon-

kurs w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, działanie 13.4 Rewita-

lizacja obszarów wiejskich. Projekt jest 

obecnie na etapie oceny formalnej. 

 

 Projekt ma zadanie przywrócenie  

zabytkowemu obiektowi właściwej rangi 

poprzez wykonanie prac remontowo  

- budowalnych, w tym mi.in: wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie 

nowego pokrycia dachowego, wykonanie 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych, 

wykonanie okładzin posadzek wewnętrznych, schodów i tarasów, wymianę instalacji wewnętrznych. 

 

 Planowany koszt inwestycji to 3 375 475,41 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WL wyniesie 

2 351 400,89 zł. Planowany termin realizacji projektu w latach 2018 – 2020 

 

 Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 7.1 Dziedzictwo naturalne – projekty lokalne. Projekt przeszedł  

pozytywnie wszystkie etapy oceny i znajduje się na liście rezerwowej wniosków oczekujących na przyznanie  

dofinansowania.  

 

 Planowana inwestycja obejmuje odmulenie i oczyszcze-

nie zbiornika wodnego przylegającego do terenu parku 

oraz zagospodarowanie terenu dookoła akwenu, w tym 

m.in.: wykonanie ciągu pieszego wokół zbiornika,  

wykonanie kontynuacji ścieżek historycznych i przyrodni-

czo-dydaktycznych, budowa oświetlenia, budowa  

elementów małej architektury. 

 

 Planowany koszt inwestycji to 1 529 020, 07 zł,  

z czego dofinansowanie ze środków europejskich oraz  

dotacji celowej wyniesie łącznie 1 189 832,56 zł.  

 Planowany termin realizacji projektu w latach 2018 – 2019 

Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich 

Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego  

w Rybczewicach Drugich 

       JUŻ ZA CHWILĘ ... 
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Wnioski czekające na ocenę: 

 Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Projekt  

przeszedł pozytywnie ocenę formalna i został skierowany do oceny merytorycznej. 

 Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna Budynku OSP w Częstoborowicach, Urzędu 

Gminy w Rybczewicach oraz Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach. Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian  

i stropodachu, modernizację instalacji CO, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji  

fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne. 

 Planowany koszt inwestycji to 2 964 411,53 zł,  

z czego dofinansowanie ze środków RPO WL  

wyniesie 1 423 352,93 zł. Planowany termin realizacji  

projektu w latach 2019 – 2020 

 Gmina Rybczewice przystąpiła do inwentaryzacji oświetlenia ulicznego  

i wykonania audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.  

Działanie to umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie  

modernizacji oświetlenia na terenie gminy. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

w Gminie Rybczewice 

Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego 

JUŻ ZA CHWILĘ ... 
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 Już po raz kolejny w Naszej Gminie odbył się Dzień Ziemi czyli akcja sprzątania świata. Choć świętujemy go 

dopiero 23 kwietnia, Gmina Rybczewice wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących obchodzili go wcześniej. 

Sprzątanie trwało aż trzy dni (18-20 kwietnia). Akcji towarzyszył ogłoszony przez Panią Wójt Gminy konkurs  

na największą ilość zebranych śmieci. W rywalizacji udział brali uczniowie z klas I-VI oraz reprezentacja  

Gimnazjum. Nasi najmłodsi również wsparli wydarzenie, oddając makulaturę do specjalnego pojemnika. Zakończe-

nie obchodów Dnia Ziemi odbyło się w piątek, gdzie została podsumowana akcja i wyłonieni zwycięzcy. Klasa VI 

oraz jej opiekunowie w nagrodę otrzymali upominki rzeczowe, a pozostali uczniowie słodki upominek.  

Uwieńczeniem pracy naszych uczniów był poczęstunek - ognisko ufundowane przez Panią Wójt Gminy Elżbietę 

Masicz. 

 Dziękujemy wszystkim za wielkie zaangażowanie w akcję sprzątania świata, To dzięki Wam nasze otoczenie 

staję się coraz piękniejsze, a środowisko czystsze.  

 Święto Narodowe 3 Maja obchodzone jest w rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. 

 

 Uroczystości związane z obchodami tego święta odbyły 

się także w Naszej Gminie w czwartek 3 maja. Obchody  

rozpoczęły się uroczysta mszą św. odprawioną w intencji  

Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła  

w Częstoborowicach o godz. 10.00, w której uczestniczyły  

władze Gminy Rybczewice, poczty sztandarowe  

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Polskiego Stronnictwa 

Ludowego oraz Straży Pożarnych, a także mieszkańcy Gminy. 

 

 Następnie przedstawiciele władz samorządowych Gminy  

Rybczewice Pani Wójt Elżbieta Masicz, Pani Sekretarz Renata 

Trała, Przewodniczący Rady Gminy Lech Miściur, Dyrektor 

ZSO Krzysztof Suszek w asyście pocztów sztandarowych ZSO  

i PSL, złożyli wieńce oraz zapalili znicze pod pomnikiem  

upamiętniającym powstańców poległych w bitwie pod  

Częstoborowicami przy kościele parafialnym oraz przy mogile 

na cmentarzu w Częstoborowicach. 

Dzień Ziemi 2018 

Uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

        WYDARZENIA 
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 W niedzielę 10 czerwca 2018 roku odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone  

z przekazaniem i poświęceniem lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby  

jednostki OSP Pilaszkowice-Bazar. 
 Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Pilaszkowicach o godz. 12.00, pod przewodnictwem Kapelana ks. Kamila Zaborka przy akompaniamencie orkiestry 

„Łopieńczacy”. We mszy udział wzięły poczty sztandarowe, druhowie i druhny jednostek Ochotniczych Straży  

Pożarnych w terenu Gminy Rybczewice, władze samorządowe gminne i powiatowe, delegacje organizacji wspierają-

cych zakup wozu bojowego oraz zaproszeni goście. 

 Po mszy poczty sztandarowe i strażacy przemaszerowali pod Strażnicę jednostki OSP Pilaszkowice-Bazar, 

gdzie nastąpił uroczysty apel, wręczenie odznaczeń, listów gratulacyjnych oraz oficjalne przekazanie samochodu. 

 Dowódca uroczystości dh Mateusz Wawrzycki złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej 

Straży Pożarnej w Lublinie – Grzegorzowi Alinowskiemu, nastąpiło podniesienie flagi państwowej oraz odegranie 

przez orkiestrę hymnu państwowego 

 Wójt Gminy Rybczewice - Elżbieta Masicz przywitała przybył gości. Słowa wstępu wygłosił również Prezes 

OSP Pilaszkowice-Bazar Tomasz Świetlicki. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla druhów  

i druhien strażaków. Medale przyznawane są za cały przebieg służby oraz osiągnięcia, którymi wykazali się strażacy  

w poszczególnych jednostkach OSP. 

 

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: 

- dh Tadeusz Dzirba 

- dh Stanisłąw Okapa 

- dh Michał Wawrzycki 

- dh Bogdan Skorek 

- dh Mariusz Ignatiuk 
 

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: 

- dh Mateusz Wawrzycki  

- dh Sławomir Okapa 

- dh Andrzej Świetlicki 

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali 

odznaczeni: 

- dh Karol Wawrzycki 

- dh Marcin Wrona 

- dh Adam Sochaczewski 

- dh Damian Warda 

- dh Sebastian Warda 

Odznakę wzorowego strażaka otrzymali: 

- dh Piotr Wosiek 

- dh Krzysztof Kunikowski 

- dh Mateusz Gasiński 

Odznakę za wysługę lat dla pożarnictwa otrzymali: 

- dh Stanisław Sobiesiak - 65 lat 

- dh Jerzy Wójcik – 50 lat  

- dh Stanisław Krysa – 50 lat  

- dh Miściur Lech – 40 lat  

- dh Józef Szymaniak – 40 lat  

- dh Jan Rybak - 40 lat 

- dh Zdzisłąw Warda - 40 lat 

- dh Tadeusz Kwiatosz – 35 lat 

- dh Stanisław Warda – 30 lat 

- dh Dariusz Grula - 30 lat 

- dh Karol Wawrzycki - 15 lat 

- dh Piotr Kapica – 25 lat 

- dh Ewelina Ignatiuk – 5 lat 

 

                  WYDARZENIA 
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 Wójt Gminy w asyście Przewodniczącego Rady Gminy – Lecha Miściura wręczyli listy gratulacyjne dla 

wszystkich jednostek OSP. 

Słowa uznania otrzymali również najaktywniejsi druhowie z każdej jednostki: 

- dh Marcin Zaborek – OSP Felin 

- dh Tomasz Kasprzak – OSP Wygnanowice 

- dh Andrzej Podkowa – OSP Stryjno 

- dh Mariusz Koczmara – OSP Rybczewice 

- dh Paweł Brus – OSP Częstoborowice 

- dh Magdalena Sobiesiak – OSP Pilaszkowice-Bazar 

- dh Mirosław Kwiecień – OSP Podizdebno 

- dh Robert Jarymek – OSP Izdebno 

Listy gratulacyjne dla najstarszych strażaków w jednostkach otrzymali: 

- dh Jan Bednarczyk – OSP Felin 

- dh Ryszard Ziętek – OSP Wygnanowice 

- dh Jan Rybak – OSP Stryjno 

- dh Lech Miściur – OSP Rybczewice 

- dh Stanisław Krysa – OSP Częstoborowice 

- dh Stanisłąw Okapa – OSP Pilaszkowice-Bazar 

- dh Jerzy Wójcik – OSP Podizdebno 

- dh Lucjan Jankowski – OSP Izdebno 
 Druhna Magdalena Sobiesiak odczytała akt przekazania samochodu, następnie  

przekazano podziękowania w formie listów sponsorom i darczyńcom, dzięki którym możliwy stał się zakup wozu bo-

jowego, wśród których znaleźli się m.in.: 

- Artur Soboń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Poseł na Sejm RP, 

- st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 

- bryg. Sławomir Kowalczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. 

- Dariusz Kołodziejczyk – Starosta Powiatu Świdnickiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  

w Świdniku. 

- Zbigniew Chołyk – Prezes Zrzeszenia Producentów Owoców „STRYJNO-SAD” 

- Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach reprezentował Pan Grzegorz Osajkowski – Dyrektor Oddziału SBP  

w Rybczewicach 

- Pani Elżbieta Masicz - Wójt Gminy Rybczewice 

                          WYDARZENIA 
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 Powiatowe Święto Ludowe połączone z Rodzinnym Piknikiem odbyło się 20 maja 2018 roku  

w Rybczewicach i było ściśle związane z kościelnym świętem Zesłania Ducha Świętego, potocznie zwanego  

Zielonymi Świątkami. 

 Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą św., w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Częstoborowicach o 

godz.10.00, odprawioną przez Proboszcza parafii ks. Ryszarda Raka. W uroczystości wzięły udział władze  

samorządowe m.in. Pan Dariusz Kołodziejczyk - Starosta Powiatu Świdnickiego i jednocześnie Prezes Zarządu  

owiatowego PSL w Świdniku, Pan Krzysztof Hetman - Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prezes  

Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, Poseł do Parlamentu Europejskiego, a także gospodarz Imprezy Pani  

Elżbieta Masicz - Wójt Gminy Rybczewice. Nie zabrakło pocztów sztandarowych gminnych organów PSL z gminy 

Mełgiew, Piask i Rybczewic na czele z Powiatowym sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także z jednost-

ki OSP Rybczewice. Wśród gości pojawili się również wójtowie gmin powiatu i sąsiednich gmin, przewodniczący 

rad gminnych, sołtysi, prezesi i naczelnicy ochotniczych straży pożarnych. Nie zabrakło też mieszkańców naszej 

Gminy, którzy wzięli udział w tym ludowo-majowym święcie. 

 Część artystyczna festynu odbyła się na terenie Urzędu Gminy Rybczewice i rozpoczęła się serdecznym  

przywitaniem przez organizatorów. Fantastyczną atmosferę połączoną z przepiękną muzyką ludową, zapewniły 

wszystkim gościom występy „Kapeli Piaseckiej”, Orkiestry Dętej z Piask, zespołu z Gminy Fajsławice 

„Siedliszczanki”, „Kapeli Ludowej z Gorzkowa” oraz Zespół Śpiewaczy „Podzamcze” z Mełgwi. Nie zabrakło  

również stoisk gastronomicznych i atrakcji dla dzieci – malowanie twarzy, modelowanie baloników oraz dmuchany 

plac zabaw.  

  

W dniu 5 czerwca 2018 roku w Świdniku odbyło się 

spotkanie z cyklu regionalnych wydarzeń  

biznesowych pod nazwą BIZNES LUBELSKIE 2018, 

w którym uczestniczyły Wójt Gminy  

Rybczewice Elżbieta Masicz oraz Sekretarz  

Gminy Renata Trała.  

 Podczas wykładów poruszono wiele  

istotnych kwestii dotyczących potrzeb, oczekiwań  

i rozwoju w zakresie wspierania przedsiębiorczości  

w Województwie Lubelskim.  

Gościem specjalnym wydarzenia był Robert  

Korzeniowski - jeden z najwybitniejszych polskich sportowców, który zachęcał i motywował do osiągania  

zamierzonych działań i nie spoczywaniu na laurach w swoim wykładzie pt. „Rola motywacji w biznesie”.  

 Spotkanie miało na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz zapoznanie się  

z nowo wdrożonymi przepisami prawnymi.  

Powiatowe Święto Ludowe 

Biznes Lubelskie 2018 

                   WYDARZENIA 
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 10 czerwca 2018 roku odbył się Festyn  

Rodzinny – cykliczna impreza skierowana do wszystkich  

mieszkańców Gminy Rybczewice. Organizatorami tej plenero-

wej imprezy byli: rodzice, dyrekcja i nauczyciele ZSO  

w Rybczewicach. Gościem honorowym była Wójt Gminy  

Rybczewice Elżbieta Masicz. Na scenie zaprezentowali się  

rodzice przedszkolaków w przedstawieniu „Rzepka” oraz  

uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Swój talent 

ujawniał również Iluzjonista magik Krzysztof Juchno. Bogata 

oferta atrakcji dla najmłodszych sprawiła, że każdy znalazł coś 

dla siebie. Stoiska z zabawkami, lemoniadą i lodami, dmuchane 

zjeżdżalnie, my-

dlane bańki oraz przejażdżki kucykiem cieszyły się dużym zaintereso-

waniem. Gościem specjalnym była Wschodnia Grupa Motocyklowa 

„SFORA”, którzy z chęcią odpowiadali na wszystkie pytania dzieci 

oraz umożliwili przejażdżkę motocyklem dla najbardziej aktywnych. 

 Upalna pogoda nie przeszkodziła w rodzinnym świętowaniu. 

Uczestnicy imprezy mogli odwiedzić kącik czytelniczy, logochatkę,  

a także porozmawiać o pracy pszczelarzy oraz spróbować miodu  

z pasieki od Państwa Anny i Zygmunta Wójcik. 

 Przygotowane przez rodziców stoiska grillowe zapewniały  

posiłek dla wszystkich zgłodniałych. 

 Festyn Rodzinny to doskonała okazja do spędzenia wspólnego  

czasu w gronie rodziny. Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech  

naszych dzieci, a jeśli nauka poprzez zabawę przynosi efekty, to nie 

ma lepszej alternatywy dla spędzania wolnego czasu. Każdy rodzaj 

zabawy rozwija umiejętności, a tak sprawnie zorganizowane wydarze-

nie tylko to potwierdza. 

 Wielkie słowa podziękowania należą się rodzicom, którzy  

mimo upału, z wielkim zaangażowaniem stanęli na wysokości  

zadania i przygotowali już po raz kolejny tak wspaniałą imprezę. 

 W dniu 24 czerwca 2018 roku w Mełgwi o godz. 10.00 odbyły się Gminne Zawody Sportowo-pożarnicze 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w których wzięło udział 17 drużyn z Gmin Mełgiew, Rybczewic oraz Trawnik. 

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku bryg. Sławomir  

Kowalczyk, a sędzią głównym był mł. bryg. Piotr Łowicki. 

 Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: 

- sztafeta pożarnicza 

- ćwiczenia bojowe 

I miejsce OSP Izdebno w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych  

Festyn Rodzinny 

                         WYDARZENIA 
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Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco: 

 

 

 

Drużyny męskie: 

1 miejsce – OSP IZDEBNO z wynikiem 100,03 pkt 

2 miejsce – OSP OLEŚNIKI z wynikiem 101,42 pkt 

3 miejsce – OSP PILASZKOWICE-BAZAR z wynikiem 104,25 pkt 

4 miejsce – OSP STRUŻA z wynikiem 110,69 pkt 

5 miejsce – OSP PEŁCZYN z wynikiem 113,77 pkt 

6 miejsce – OSP CZĘSTOBOROWICE z wynikiem 125,28 pkt 

7 miejsce – OSP RYBCZEWICE z wynikiem 125,38 pkt  

8 miejsce – OSP BISKUPICE z wynikiem 127,41 pkt 

9 miejsce – OSP DOMINÓW z wynikiem 129,68 pkt 

10 miejsce – OSP TRAWNIKI z wynikiem 132,12 pkt 

11 miejsce – OSP KRZESIMÓW z wynikiem 134,52 pkt 

12 miejsce – OSP TRZESZKOWICE z wynikiem 135,71 pkt  

13 miejsce – OSP DOROHUCZA z wynikiem 138,56 pkt 

14 miejsce – OSP STRYJNO z wynikiem 138,65 pkt 

15 miejsce – OSP MINKOWICE z wynikiem 175,28 pkt . 

 W niedzielnych zawodach sportowo 

-pożarniczych pomimo niesprzyjającej pogody, 

jednostka OSP Izdebno nie miała sobie  

równych. Już po raz drugi zwyciężyli, zajmując  

I miejsce w gminnych zmaganiach. Powody do 

dumy są tym większe, że druga jednostka  

z naszej Gminy OSP Pilaszkowice-Bazar zajęła 

miejsce na podium. Jednostka ta oprócz znakomi-

tej drużyny męskiej, prezentuje ambitną  

i coraz lepszą drużynę kobiecą. 

 Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom z Gminy Rybczewice oraz życzymy dalszych sukcesów. 

Drużyny kobiece: 

1 miejsce – OSP PILASZKOWICE-BAZAR z wynikiem 136,01 pkt 

2 miejsce – OSP DOMINÓW z wynikiem 211,10 pkt 

 Na zawodach swoją obecnością  

zaszczycili Pan Dariusz Kołodziejczyk  

Starosta Powiatu Świdnickiego, Pani Elżbieta 

Masicz Wójt Gminy Rybczewice, Pan  

Ryszard Podlodowski Wójt Gminy Mełgiew, 

Pan Damian Daniel Baj Zastępca Wójta  

Gminy Trawniki, mł. bryg. Paweł Belniak 

Zastępca Komendanta Powiatowego  

Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku,  

a także Prezesi Zarządów Gminnych ZOSP 

RP oraz Komendanci Gminni poszczegól-

nych Gmin. 

                WYDARZENIA 
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 Szanowni Państwo, drogi to bardzo ważna sprawa zarówno dla 

mieszkańców jak i władz samorządowych. W trosce o bezpieczeństwo  

i poprawę infrastruktury drogowej wykonujemy projekty budowy  

i remontów kolejnych dróg na terenie naszej Gminy. 

 Wykonaliśmy już projekty i złożyliśmy wnioski na  

budowę kolejnych trzech dróg tj. w Pilaszkowicach-Popów,  

w Rybczewicach i w Stryjnie. Droga w Rybczewicach otrzymała już 

dofinansowanie w kwocie 40 tys. zł. Obecnie pracujemy nad dokumen-

tacją i przygotowujemy się do złożenia wniosku  

w ramach likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed  

erozją oraz usunięcie skutków szkód spowodowanych przez klęski  

żywiołowe na budowę dwóch dróg w Częstoborowicach aby utwardzić 

je asfaltem lub płytami. Wiemy, ze jest jeszcze wiele do  

zrobienia dlatego sukcesywnie staramy się pracować nad kolejnymi 

drogami i opracowywać niezbędną dokumentację.  

 W oczekiwaniu na trwałe utwardzenia Gmina Rybczewice  

realizuje zadanie pn. Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego  

dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie Gminy 

Rybczewice w 2018 roku zakupiła łącznie około 1300 ton kruszywa za kwotę 80 351,00zł.  

  W wyniku zapytania ofertowego z dnia 26 października 2017 roku, najlepszą ofertę złożyła firma  MADURA  

Gierasińska Anna, która za przedmiot zamówienia rozumiany przez zakup, załadunek, transport i rozładunek  

dostarczonego kruszywa drogowego oraz wszystkie koszty z tym związane zaoferowała kwotę 32 135,00 zł.  

  W wyniku drugiego zapytania ofertowego z dnia 26 stycznia 2018 roku, wykonawcą została wybrana firma 

„KRUSZYWO SORT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wiktor Siadaczka z Radomia, która  

zobowiązała się do dostarczenia ładunku za kwotę 48 216,00 zł.  

  Zakupione kruszywo w ilości 55 składów sukcesywnie zostało dostarczane na drogi gminne, po wcześniejszej  

niwelacji terenu równarką. 

 28 maja 2018 roku na zasłużoną emeryturę 

odeszła Pani Elżbieta Smarzak.  

 Przez wiele lat pracowała w Urzędzie  

Gminy Rybczewice służąc mieszkańcom na  

różnych stanowiskach pracy m.in. jako  

referent ds. handlu rzemiosła i usług, inspektor ds. 

kolegialnych, inspektor ds. rady narodowej,  

inspektor ds. osobowych i kancelarii czy inspektor 

ds. ewidencji ludności. 

 Pani Elżbieto życzymy, aby wszystkie Pani plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz,  

a wszystkie przeżyte chwile w Urzędzie Gminy splatały się w piękne wspomnienia. 

Kolejny pracownik Urzędu Gminy przechodzi na emeryturę 

Zakup kruszywa drogowego i równanie terenu 

           WYDARZENIA 

          REMONTY DRÓG 
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 Dzisiaj 22 czerwca 2018 roku, mury Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach pożegnało na dwa 

miesiące 310 uczniów. Uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018, rozpoczęły się o godzinie 

8.30 odśpiewaniem Hymnu Państwowego. 

 Pan Dyrektor Krzysztof Suszek w krótkim przemówieniu powitał przybyłych gości – gospodarza Gminy  

Rybczewice Panią Elżbietę Masicz, Sekretarz Panią Renatę Trałę oraz Proboszcza Parafii Częstoborowice  

Ks Ryszarda Raka oraz odczytał list Minister Edukacji Narodowej na czas zbliżających się wakacji. Wyraził również 

serdecznie słowa podziękowania uczniom, rodzicom, gronu pedagogicznemu, pracownikom obsługi i administracji 

oraz wszystkim, którzy wnieśli wkład w rozwój i funkcjonowanie placówki, a także życzył udanych i przede  

wszystkim bezpiecznych wakacji. 

 Następnie Wójt Gminy wręczyła nagrody w ramach STYPENDIUM WÓJTA GMINY RYBCZEWICE ZA 

OSIĄGNIĘCIA W NAUCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 oraz listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych 

uczniów. 

Szkoła podstawowa: 

- Marcin Świetlicki kl. IVB 

- Maja Zając kl. IVB 

- Oskar Dziurawiec kl. VA 

- Karolina Dorożyńska kl. VA 

- Karol Nucia kl. VB 

- Julia Połeć kl. VB 

- Szymon Szyba kl. VI 

Gimnazjum: 

- Kornelia Włoch kl. IIIA 

- Julia Banaszkiewicz kl. IIIA 

- Paulina Łuszczak kl. IIIA 

- Ewelina Zając kl. IIIA 

- Zuzanna Połeć kl. IIIB 

- Amelia Kowalik kl. IIIB 

 Nagrodę specjalną Wójta za piękną reprezentację Szkoły oraz 

Gminy Rybczewice na szczeblu powiatowym i wojewódzkim otrzymali również Łukasz oraz Dominik Poroch. 

 Dalsze uroczystości związane były z wręczeniem nagród szkolnych uczniom poszczególnych klas oraz za 

udział w różnych konkursach. Uczniowie nie zapomnieli również o dyrekcji i nauczycielach, wręczając wszystkim 

drobne upominki. Odśpiewanie hymnu Zespołu Szkół Ogólnokształcących zakończyło szkolne obchody. 

 Kończący się rok szkolny był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji; nowa podstawa 

programowa kształcenia ogólnego m.in. w przedszkolach, klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej, w branżowej 

szkole I stopnia. Pięć lekcji języka polskiego, cztery lekcje matematyki, od piątej klasy po dwie lekcje historii i jedna 

lekcja informatyki tygodniowo – tak wyglądać będzie nauka w ośmioletniej szkole podstawowej. W nowym roku 

szkolnym będzie także przeprowadzony nowy egzamin, na zakończenie ósmej klasy szkoły podstawowej, zastąpi on 

egzamin gimnazjalny. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany będzie  

z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Natomiast od 

roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, 

chemia, fizyka, geografia lub historia. Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty będzie obowiązkowe. Wyniki uzyskane 

na tym egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie powrócą do 

szkół 3 września. 

  Na czas wakacji życzymy wszystkim pięknej pogody i udanego wypoczynku. Już za chwile nowy rok szkolny, 

wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy w nadchodzącym roku szkolnym sukcesów i zapału do pracy i nauki. 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 

       OŚWIATA 
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 Udział naszej szkoły w akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum” to wieloletnia już tradycja. Celem  

wydarzenia jest pomoc finansowa hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. 

 

 Zbiórka funduszy odbywała się w dniach 13-15 maja (w kościołach w Częstoborowicach i Pilaszkowicach,  

a także w szkole i w różnych instytucjach naszej gminy) oraz 20 maja w parafii Wygnanowice. Tradycyjnie już 

sprzedawaliśmy ciasto przygotowane przez uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Działania koordynowali  

członkowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

 W tym roku udało się zebrać  4 123,84 zł. Otrzymane wsparcie finansowe hospicjum przeznaczy  

m.in. na zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla podopiecznych, materiałów medycznych, sprzętu 

medycznego, naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego, żywienie dzieci przebywających  

w oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej. 

 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz każdemu, kto w jakikolwiek sposób zaangażował  

się w tę szlachetną inicjatywę. Ci, którzy organizowali, ogłaszali, zachęcali, piekli, przynosili, przywozili, kroili,  

pakowali, sprzedawali, kupowali, zajadali ze smakiem – i robili to ze szczerego serca - niech będą pewni, że dobro 

do nich wróci. Bo przecież „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20, 35). 

 

Tekst: Małgorzata Gieleta 

           Jolanta Gregorczyk 

 Gmina Rybczewice jako organ prowadzący Szkołę Podstawową 

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, w ramach Rządowego progra-

mu „Aktywna tablica” złożyła wniosek poprzez Kuratorium Oświaty  

w Lublinie do Wojewody Lubelskiego o zakup pomocy dydaktycznych 

dla potrzeb Szkoły Podstawowej. 

 W odpowiedzi na złożony wniosek Gmina Rybczewice otrzymała 

dotację w kwocie 14 000 zł przy wkładzie budżetu Urzędu Gminy  

w wysokości 3 500 zł. Dzięki dofinansowaniu zakupiono dwa interak-

tywne mobilne monitory dotykowe. 

Program „Aktywna Tablica” 

Akcja „Twój Dar Serca dla Hospicjum” 

           OŚWIATA 
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 Czas rozpocząć wydarzenia kulturalne z udziałem Gminy Rybczewice.12 maja 2018 roku podczas  

Lubelskiej Majówki zorganizowanej na Targach Lublin S.A., Naszą Gminę reprezentowali: Tadeusz  

Wikira wraz z żoną Henryką ze swoimi niezwykłymi rzeźbami w korzeniu, Stanisław Ostański z niepowtarzalnymi 

obrazami oraz Irena i Małgorzata Baran prezentujące piękne haftowane serwety, kurczaki i anioły. 

 Pan Tadeusz udzielił również krótkiego wywiadu dla Panoramy Lubelskiej, wywiad wyemitowano 12 maja. 

 Miejscem, które również odwiedziliśmy były Zawieprzyce gm. Spiczyn. Już po raz 10 została tam  

zorganizowana „Majówka w Zawieprzycach” wokół historycznych ruin zamku. 13 maja Gmina  

Rybczewice zaprezentowała stoisko promocyjne, na którym można było podziwiać rzeźby w korzeniu  

Tadeusza Wikiry, obrazy Stanisława Ostańskiego oraz rękodzieło artystyczne Ireny i Małgorzaty Baran.  

  

 Imprezę uświetnił występ Dominika i Łukasza 

Poroch z Pilaszkowic, którzy zagrali oraz zaśpiewali  

ludowe piosenki. Wystawa prac naszych lokalnych  

artystów cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

 Dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.  

 

Lubelska Majówka 

Majówka w Zawieprzycach 

               PROMOCJA GMINY 
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 Podczas imprezy można było podziwiać stoiska 

promocyjne gmin słynących z uprawy ziół, a także  

kosztować wyrobów z dodatkiem przypraw pochodzą-

cych z tutejszych upraw. W programie wydarzenia  

znalazły się także: pokaz ludowego obrzędu 

„rumiankowe żniwa, konkurs kulinarny i na najciekawsze 

stoisko, a także  atrakcje dla dzieci. Wspólne  

gotowanie z Marszałkiem Województwa przyciągnęło 

wielu gości. Pan Sławomir Sosnowski, Pan Grzegorz Ka-

pusta - Wicemarszałek Województwa oraz Pan Paweł 

Krępski - Wójt Gminy Milanów częstowali wszystkich 

własnoręcznie posmarowanym chlebem masłem z dodat-

kami różnych ziół. 

 Również Gmina Rybczewice uczestniczyła w tym 

wydarzeniu prezentując stoisko ozdobione ciekawymi  

i różnorodnymi rodzajami roślin z bogatą ofertą  

wystawców wewnątrz namiotu. 

 Panie z KGW „Marysieńki” przywiozły sobą m.in. 

rogaliki, pierogi, cebulaki, ślimaki, bułeczki, baleron  

z kurczaka, nalewkę z pędów sosny i wiele innych  

smakołyków z dodatkiem ziół. 

 Państwo Henryka i Tadeusz Wikira oprócz wystawy dzieł  

w korzeniu sosny, która wzbudzała duże zainteresowanie wśród  

odwiedzających stoisko, częstowali nalewkami z dereni, jeżyny i aronii 

oraz jarzębiny. 

 Do Milanowa zjechali najlepsi producenci ziół w Województwie 

Lubelskim. Z Gminy Rybczewice nagrodzeni zostali: Paweł Bochyński  

specjalizujący się w uprawie tymianku, melisy i dziurawca oraz  

Radosław Parka, uprawiający szałwię, prawoślaz na liściach, karczoch, 

serdecznik, a także babkę lancetowatą. W nagrodę otrzymali oni  

medale Województwa Lubelskiego przyznane przez Marszałka  

Województwa Lubelskiego i Zarząd Województwa Lubelskiego, które 

wręczył Pan Krzysztof Hetman - europoseł i wicemarszałek wojewódz-

twa lubelskiego Grzegorz Kapusta. 

 8 lipca 2018 roku w Milanowie na terenie 

boiska sportowego odbyło się „IV Wojewódzkie 

Święto Ziół” zorganizowane przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Lubelskiego oraz Gminę  

Milanów. Patronat honorowy nad wydarzeniem  

objął Pan Krzysztof Hetman - Poseł do Parlamentu 

Europejskiego. 

IV Wojewódzkie Święto Ziół w Milanowie 

                      PROMOCJA GMINY 
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 W niedzielę 22 lipca 2018 roku w Trawnikach odbyła 

już po raz XV „Trawnicka Zaciera” w ramach Festiwalu 

Dwóch Dolin „Między Wieprzem a Giełczwią”. 

 Gmina Rybczewice w ramach promocji zaprezentowa-

ła bogatą ofertę naszych lokalnych twórców Pani Ireny  

Baran - haftowane obrazy oraz serwety, anioły i kurczaki 

wykonane na szydełku, Pani Teresy Mróz - wyroby ze  

swojej pasieki „Dary Gardzienic”, obrazy Agaty Flis 

„Łódki” oraz Janusza Flis „Dwór w Stryjnie” i „Dwór  

w Rybczewicach” przywoływały dawne wspomnienia,  

obrazy Pana Stanisława Ostańskiego „Głuszec”, „Dziki w zimowym lesie” oraz „Łosie na śniegu”, gdzie 

głównie dominowały pejzaże i tematyka myśliwska, przyciągały wzrok wszystkich miłośników leśnego 

obycia. Również Pan Tadeusz Wikira niezawodnie prezentował swoje „Rzeźby w korzeniu”.  

 Na naszym stoisku nie zabrało ponadto akcentu  

sadowniczego. Dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa  

Chołyka - Prezesa Zrzeszenia Producentów Owoców 

„STRYJNO-SAD”, otrzymaliśmy jabłka, którymi  

mogliśmy obdarować wszystkich gości odwiedzających wy-

stawę naszej Gminy. Dopełnieniem ekspozycji były  

niedawno zakupione spersonalizowane gadżety reklamowe: 

smycze, kubki, opaski odblaskowe i ulotki.  

 Po raz pierwszy na zaproszenie Wójta 

Gminy Nielisz Pana Adama Wala, Gmina  

Rybczewice miała zaszczyt w dniu 29 lipca 

2018 roku uczestniczyć w „Festiwalu Turystycz-

nym 2018” połączonym z Obchodami Dni  

Gminy Nielisz.  

„XV Trawnicka Zaciera” 

„II Festiwal Turystyczny 2018” w Nieliszu 

             PROMOCJA GMINY 
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 Stoisko wystawiennicze, z którym zaprezentowała się nasza Gmina 

wzbudzało ogromne zainteresowanie wśród wszystkich uczestników  

wydarzenia ale również wśród organizatorów, którzy to w ramach  

wyróżnień najciekawszych stoisk promocyjnych, docenili i przyznali nam 

kryształowego „JASIA WĘDROWNICZKA”. 

 To wszystko zasługa naszych lokalnych artystów i Pań z Koła  

Gospodyń Wiejskich „Marysieńki”, którzy stworzyli niepowtarzalną  

oprawę wizualną ale i wspaniałą atmosferę naszego stoiska promocyjnego,  

do któregogoście chętnie zaglądali i rozmawiali z wystawcami. 

 Sukcesem, którym również pragniemy się podzielić jest wyemitowany 

tego samego dnia wywiad z Panem Tadeuszem Wikirą, na temat historii i 

tradycji Gminy Rybczewice w TVP 3 Lublin. 

 Na Festiwalu w Nieliszu niezmiennie Gminę Rybczewice reprezento-

wali: Państwo Tadeusz i Henryka Wikira z „Rzeźbami w korzeniu”, Pan Sta-

nisław Ostański z obrazami, Państwo Agata i Janusz Flis z obrazami, Panie 

Irena i Małgorzata Baran z serwetami, ZPO „STRYJNO-SAD” oraz KGW 

„Marysieńki” z regionalnymi przysmakami. KGW „Marysieńki” przywiozły ze sobą mnóstwo pysznych 

smakołyków m.in. ślimaczki, bułeczki, ciasta oraz domowy kompot, którymi chętnie dzieliły się z odwie-

dzającymi nasze stoisko. 

 Festiwal Turystyczny już na dobre wpisał się w kalendarz Gminy Nielisz i gromadzi coraz więcej 

gości ale i wystaw z okolicznych gmin. Niewątpliwie należy wspomnieć również o regatach Żeglarskich, 

które trwają aż dwa dni, a są ciekawa atrakcją i przygodą, na którą nie musimy jechać nad morze. 

 Dziękujemy serdecznie za zaproszenie, świetna organizację wydarzenia i przemiłą towarzyszącą  

do samego końca imprezy atmosferę. A Gminie Nielisz życzymy dalszych sukcesów w działaniach  

promujących „Festiwal Turystyczny”.  

                    PROMOCJA GMINY 
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OBOWIĄZKI  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCE  

GOSPODAROWANIA ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz.U. z 2017.1289) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.  

z 2018.800) KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI zamieszkałych oraz niezamieszkałych, przez  

których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby  

posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością jest  

zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w nieprzekraczalnym 

terminie 14 dni od dnia nastąpienia zdarzenia, za które rozumie się: 

- śmierć członka rodziny 

- narodziny dziecka 

- zmiana miejsca zamieszkania (wyprowadzka/wprowadzka/pobyt w bursie lub na stancji) 

- wyjazd na pobyt czasowy np. za granicę 

- pobyt w szpitalu/zakładzie karnym/lub innym miejscu, które uniemożliwia pobyt w miejscu zamieszkania 

oraz przedłożenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten fakt. 

 Nie zastosowanie się do powyższego terminu skutkuje dalszym naliczeniem opłat za  

odpady komunalne, dzień złożenia nowej deklaracji będzie terminem, od którego będzie ona  

obowiązywać np. śmierć Jana Nowaka nastąpiła w dniu 15 stycznia, syn składa deklarację  

dopiero 15 marca, stąd też deklaracja obowiązuje od dnia złożenia deklaracji, a nie od dnia zgonu.  

Powstałe zaległości z nie dotrzymania terminu należy więc opłacić. 
W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, Wójt 

Gminy Rybczewice określa w drodze decyzji administracyjnej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wg stawek jak dla nieruchomości, gdzie odpady nie są gromadzone selektywnie (tj.13zł/osoba). 

Wszystkich, którzy mają nieuregulowaną sytuację wzywa się do złożenia nowych deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zadeklarowaną kwotę opłaty za odpady komunalne za dany rok wnosi się bez wezwania, raz na kwartał 

w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach: 

- za I kwartał do 15 stycznia, 

- za II kwartał do 15 kwietnia, 

- za III kwartał do 15 lipca, 

- za IV kwartał do 15 października 

   Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: 

   81 8689 0007 1000 0124 2000 0050 w SPB O/Rybczewice. 

Dodatkowe informacje: 

 Upomnienia wystawiane są za brak wpłaty za gospodarowanie odpadami, jeżeli  

właściciel nie wniósł opłaty za dwa kolejne kwartały. Nie zapłacenie w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia pisma skutkuje dalszym naliczeniem odsetek.  

 Wystawienie kolejnego upomnienia i jego niezapłacenie w terminie powoduje 

skierowanie sprawy do komornika i wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Prosimy  

o terminowe wpłaty kwartalne w celu uniknięcia dodatkowych opłat - odsetek  

karnych. 

 Jeżeli właściciel nieruchomości z różnych względów nie może osobiście dokonać  

wpłaty, prosimy o załatwienie tej kwestii przez członka rodziny. 

           GOSPODARKA ODPADAMI 
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G P S Z O K 

Gminny Punkt  
Selektywnej Zbiórki  

Odpadów Komunalnych 

Do punktu oddawać można: 

- przeterminowane leki (czarny worek)  

- chemikalia: opakowania po rozpuszczalni-

kach, farbach itp. (worek) 

-  sprzęt elektryczny i elektroniczny:  

kompletne lodówki, pralki, telewizory itp. 

- zużyte opony z wózków, rowerów i samo-

chodów   osobowych. 

- odpady budowlane pochodzące z budowy,  

przebudowy, remontu czy urządzania  

budynku mieszkalnego 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe 

(meble, dywany, wykładziny, duże zabawki 

itp.) 

- metale: garnki, puszki, zakrętki słoików,  

  gwoździe, śrubki itp. (worek) 

- popiół (czarny worek) 

Czynny w godzinach pracy Urzędy Gminy 

poniedziałek 9:00 - 17:00 

wtorek - piątek 8:00 - 16:00 

 

Osoba dostarczająca odpady do GPSZOK-u  

zobowiązana jest zgłosić ten fakt osobiście pokój nr 6.  

Więcej informacji pod nr telefonu 81 584 44 67 

 

 Opony rolnicze i gabarytowe należy przeciąć na poł w celu oddania, akumulatory 

oraz środki ochrony roślin zostawiamy w sklepie gdzie zostały zakupione. Przepraco-

wany olej oraz folie po sianokiszonce i worki po nawozach oddajemy we własnym  

zakresie do przedsiębiorstw je zbierających ponieważ jest to odpad powstały z działal-

ności gospodarczej. 

Wójt Gminy Rybczewice informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji  

zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Rybczewice zwraca się z uprzejmą prośbą 

do mieszkańców (którzy jeszcze nie zgłosili) o dostarczenie druku oświadczenia  

o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni 

ścieków do Urzędu Gminy Rybczewice. 

 Druk oświadczenia dostępny w budynku Urzędu Gminy Rybczewice oraz na stro-

nie internetowej pod adresem http://www.rybczewice.pl/druki-do-pobrania,199.html. 

  Oświadczenie należy złożyć w pokoju nr 6. Więcej informacji pod nr tel. 81 584 44 67 

Szamba i oczyszczalnie ścieków 

           GOSPODARKA ODPADAMI 

http://www.rybczewice.pl/druki-do-pobrania,199.html
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 Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje 

raz w roku (jednorazowo) na rozpoczynające rok szkolny dzieci 

do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się 

w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.  

Przysługuje ono wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole   

(a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza  

szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjal-

ną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek 

szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy). Program nie obejmuje dzieci realizujących  

przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także 

studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub 

opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba 

prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać 

już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektronicz-

ną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny 

wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  

- maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku  

o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.  

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

Świadczenie z programu „Dobry Start” nie jest opodatkowane oraz nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu 

prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.  

Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy w zakładce aktualności 

Program „Dobry Start” 

Zarejestruj dziecko on-line 

                     ŚWIADCZENIA 
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Historia Zofii Gorzeńskiej z Gruszczyńskich, Wschowską Dianą zwaną. 

 Pierwsze wzmianki o Zofii Gorzeńskiej de domo Gruszczyńskiej  

ze Wschowy, spotykamy w zbiorze wiadomości o Świętej Górze pod  

Gostyniem, Kaspra Dominikowskiego. Pisze on Zofii jako fundatorce  

ołtarza Św. Nepomucena. W roku 1718 jako młoda małżonka zwróciła się 

do Matki Boskiej Gostyńskiej o nawrócenie swego męża Jerzego, który był 

wyznania kalwińskiego na katolickie.  

 W tym czasie będąc w stanie błogosławionym, z mężem udała się  

na pielgrzymkę do Sanktuarium Świętogórskiego, aby uzyskać łaskę  

zdrowia i dar szczęśliwego urodzenia dziecka. Jej prośby zostały  

wysłuchane. Szczęśliwie urodziła  i szybko powróciła do zdrowia. 

 Życie jej w okresie lat 1827- 1836 opisane jest w zbiorach o Świętej 

Górze pod Gostyniem.Tytuł Łowczyni Wschowskiej nadał jej król August 

III Sas już jako dojrzałej sześćdziesięcioletniej kobiecie. Gorzeńska często 

towarzyszyła królowi w łowach w lasach wielkopolskich obfitujących  

w zwierzynę. Zofia Gorzeńska zajmowała się także działalnością charyta-

tywną co w tamtych czasach było dość rzadkie.  

 W 1806 roku powstał pomnik jako dowód wdzięczności wschowian dla Zofii Gorzeńskiej za jej  

zaangażowanie dla potrzebujących. Przedstawienie jej jako Bogini Łowów było też uhonorowaniem jej zamiłowania 

do tychże i akceptacją tytułu jaki nadał jej król August III Sas. W Państwowym Archiwum w Poznaniu znajduje się 

pergamin poświadczający nadanie Zofii Gorzeńskiej Tytułu Łowczyni Wschowska.  

 O pomniku tym miejscowy poeta Stanisław Helsztyński napisał w 1906 roku piękny wiersz.  

 Pomnik przetrwał  150 lat i został zniszczony w 1945 roku po wkroczeniu na te tereny Rosjan. Po sześćdzie-

sięciu siedmiu latach dzięki Stowarzyszeniu Polskich Dian / polujących kobiet/ pomnik został odtworzony i znów 

stoi na tych samych fundamentach co orginał. Jego odsłonięcie nastąpiło 15 września 2012 roku.   

                           Ewa Maj 

Lipiec 

 Lipiec pachnący lipami. 

 Kolorowe ogródki kwiatami. 

 Łąki sianem pachnące. 

 W zenicie gorące słońce. 

 Wiatr kołyszący kłosami. 

 I błękit nad polami. 

 Nad wodą błękitna ważka. 

 Na wodzie z małymi kaczka. 

 Las poważnie szumiący 

 Żywicą, ziołami pachnący. 

 Rogacz jak płomień na zrębie. 

 Zielone kniei głębie. 

 Wieczorem burza się zdarzy 

 Gromem niebo rozjarzy. 

 Wicher szamoce drzewa. 

 A ziemię siecze ulewa. 

    Fragment wiersza „Rok” 

    Stanisław Ostański 

Lato 

 Lato - z nieba spływa żar. 

 Lato - nenufarów czar. 

 Lato - zboże falujące. 

 Lato - woń koszonych traw na łące. 

 Lato - malinami pachnący las. 

 Lato - sarniej miłości czas. 

 Lato - kaczka w trzcinach kwacze. 

 Lato - łowy na rogacze, wkrótce polowania kacze. 

 Lato - burze, błyskawice. 

 Lato - letnie nawałnice. 

 Lato - po nim jesień czas ponury 

  błoto, deszcze, ciemne chmury. 

  Później zima mróz, zamiecie…. 

 

  Wreszcie wiosna jest na świecie. 

  I znów lato! 

  Rogacz w życie. 

  I tak w koło biegnie życie… 

     5-07-2008r. 

 

Legenda o Dianie Wschowskiej cz.2 

Poezja Stanisława Ostańskiego 

            TROCHĘ HISTORII I POEZJI 
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 Biuro Promocji i Przedsiębiorczości Starostwa  

Powiatowego w Świdniku zaprasza do obejrzenia  

plenerowej wystawy zdjęć gmin powiatu świdnickie-

go, wykonanych za pomocą drona. 

 Wystawa składa się z 9 wielkoformatowych  

fotografii (rozmiar ok. 3,5m-1,7m) i będzie prezento-

wana mieszkańcom wszystkich pięciu gmin w okre-

sie czerwiec-wrzesień. 

 Wystawę tę można było podziwiać na skwerze  

w Rybczewicach. 

 W lipcowym wydaniu Magazynu Regionalnego "Panorama Lubelska" ukazał się wywiad  

z udziałem Pani Wójt Elżbiety Masicz. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się  

z artykułem.  

Wystawa zdjęć gmin powiatu świdnickiego 

Wywiad z Panią Elżbietą Masicz Wójtem Gminy Rybczewice 

                  KULTURA I ŻYCIE 
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 Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła  

w Częstoborowicach przeżywała 29 

czerwca br. doroczny odpust parafialny  

połączony z Wizytacją Kanoniczną, którą 

przeprowadził Ks. Bp. Dr. Mieczysław 

Cisło. Taka wizytacja pasterska odbywa 

się co 5 lat. Ostatnia wizytacja kanonicz-

na odbyła się 6 października 2013 roku. 

 Blisko 700 lat historii parafii  

Częstoborowice towarzyszy nam dziś. 

Erygowana w 1425 roku liczy dzisiaj 

1920 katolików. 

 Wierni troszczą się zarówno o Kościół parafialny pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, który jest na szlaku 

Króla Jana III Sobieskiego jak i o Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  od 1985 roku  

w Pilaszkowicach.  

 Od ostatniej wizytacji kanonicznej ochrzczono 83 dzieci, 38 par zawarło sakrament małżeństwa i 200 

osób odeszło do wieczności (w tym mający swoje groby na tutejszym cmentarzu zmarli z parafii  

Orchowiec, Sobieska Wola, Lublina). 

 Bardzo dobrze układają się stosunki z władzami samorządowymi - czyli Gminą Rybczewice, która 

jest naszą Małą Ojczyzną. Nie ma żadnych problemów na linii szkoła-kościół; dyrekcja, nauczyciele  

i pracownicy szkoły są bardzo życzliwi i nawzajem wspieramy się w procesie wychowywania powierzonej 

nam młodzieży i dzieci. 

 Z Ks. Proboszczem współpracuje Rada Duszpasterska  składająca się z 18 osób powołana na 5-letnią 

kadencję tj. do 2022 roku. Regularnie troszczymy się o chorych i spieszymy z pomocą poszkodowanym  

w różnych  w naszym rejonie i świecie. Wspieramy Caritas, systematycznie pomagamy WSI w Lublinie  

i KUL-owi. Współpracujemy z KSM, który to ośrodek znajduje się na wyciągnięcie ręki przy naszym  

kościele.  

 Organizujemy pielgrzymki do miejsc kultu religijnego w Polsce i za granicą. Ostatnio odbyliśmy  

2-dniową pielgrzymkę z młodzieżą, która w dniu wizytacji (42 osób) przyjęła sakrament bierzmowania 

szlakiem Św. Jana Pawła II na Mazury: Wigry-Augustów-Studzieniczna, były to rekolekcje w drodze. 

 Oprócz pracy duszpasterskiej podejmowane są prace materialne dla dobra parafii: chodnik  

procesyjny 940 m2 , renowacja obrazu „Przemienienie Pańskie”, konserwacja i malowanie dachu na koście-

le filialnym i na plebani, odrestaurowanie figury Serca Pana Jezusa przy Kościele, zakup i montaż pieca 

defro do ogrzewania plebanii, projekty-wnioski-do Konserwatora Zabytków  Kościoła i cmentarza. 

 Planów i zamierzeń mamy wiele, będziemy je realizować z Bożą i ludzką pomocą, bo wszyscy  

tworzymy na tej Ziemi Małą Ojczyznę. 

 Z ŻYCIA PARAFII CZĘSTOBOROWICE 
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 Początki powstania parafii zostały zapisane w Kronice Parafialnej. To historyczne wydarzenie 

zostało opatrzone tytułem: „Utworzenie nowej parafii we wsi Wygnanowice". Nastąpiło ono na skutek 

usilnych próśb części mieszkańców parafii Piaski i Częstoborowice. Wtedy to ks. dr Piotr Stopniak, 

Wikariusz Sede Vacante, pismem z dnia 9 marca 1946 r.  nr  1356 na podstawie specjalnych 

pełnomocnictw otrzymanych z kancelarii Prymasa Polski w Poznaniu, utworzył nową parafię we wsi 

Wygnanowice. Pierwszym proboszczem został ks. Antoni Chodorowski, dotychczasowy wikariusz  

w Piaskach.  

 17 października 1946 r., nowy ordynariusz lubelski ks. bp Stefan Wyszyński, potwierdził utworzenie 

parafii w Wygnanowicach i okreslił jej granice. W skład  parafii weszły nastepujące miejscowości: 

Wygnanowice, Wygnanowice-Kolonia, Gardzienice Pierwsze, Wola Gardzienicka, Żegotów, Klimusin, 

Stefanówka, Stryjno I, Stryjno II, Kolonia Stryjno, Bujanica, Choiny i Majdan Policki, Felin. 

 Kolejnym ważnym etapem powstawania parafii było poświęcenie nowego kościoła p.w. Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta odbyła się 24 października 1948 r. Ceremonii przewodniczył 

ówczesny dziekan piasecki ks. Stanisław Batorski, proboszcz z Fajsławic. 

 Po ośmiu latach przyszedł  najważniejszy  dzień w  życiu parafii, konsekracja kościoła, czyli dzień 

jego oddania na wyłączną własność Bogu. Konsekratorem świątyni, w dniu 9 czerwca 1956 r. był ks. bp 

Piotr Kałwa.  

 W ciągu 70-letniej historii parafii posługę kapłańską, z ogromnym zaangażowaniem duszpasterskim, 

pełnili proboszczowie: ks. Antoni Chodorowski, ks. Zdzisław Witkiewicz, ks. Leonard Zaręba  

i ks. Zbigniew Borowski. 

 W ostatnich latach następują zmiany społeczne w naszej parafii. Wydaje się, że uległ spowolnieniu 

proces wyludniania miejscowości leżących w granicach parafii. Coraz więcej ludzi, doceniając walory 

kulturowe, przyrodnicze i komunikacyjne z większymi miastami regionu, wybiera pobliskie miejscowości 

na miejsca, w których pragnie żyć, pracować i odpoczywać. Cieszymy się obecnością nowych Parafian, 

których przyjmujemy do naszej wspólnoty z wielką radością. 

 Starając się budować żywy Kościół, prowadzimy formację dorosłych, młodzieży i dzieci. Wśród 

działających w parafii grup duszpasterskich należy wymienić Żywy Różaniec, Domowy Kościół, Ruch 

Światło-Życie dzieci i młodzieży i Liturgiczną Służbę Ołtarza. Parafianie włączają się aktywnie  

w przygotowanie i celebrację liturgii w święta i uroczystości. Uczestniczą także w spotkaniach 

formacyjnych w parafii i rekolekcjach 

organizowanych poza parafią. Na 

początku wakacji kilkunastoosobowa 

grupa młodzieży wyjechała do Italii, w 

Dolomity, gdzie przez osiem dni 

odkrywała prawdę o Bogu, który objawia 

się w Słowie Bożym, ale i cudach 

przyrody. W tym czasie, oprócz wypraw 

w Dolomity, zwiedziliśmy Wiedeń, 

Wenecję, Padwę i Salzburg. Ufam, że 

taka forma spędzania wakacji znajdzie 

uznanie wśród młodzieży i doczeka się 

kontynuacji w przyszłych latach.  

  

Parafia  Wygnanowice - wędrowanie ku świętości   
 „Celem tworzenia wspólnoty parafialnej jest doprowadzenie ludzi do świętości, czyli pełni życia  

z Bogiem. - Budowa Kościoła lokalnego, jakim jest parafia, nigdy się zatem nie kończy. Dokonuje się  

w każdym pokoleniu, w każdym człowieku, a nawet każdym mieszkańcu danej okolicy, zmierzając do kresu, 

jakim jest świętość. Wznoszenie zatem kościoła parafialnego jest prowadzeniem ludzi do nieustannego 

  Z ŻYCIA PARAFII WYGNANOWICE 
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 W kwietniu br. 49 osobowa grupa parafian uczestniczyła w 

pielgrzymce do Grobów Apostołów w Rzymie. Był to dla nas 

wyjątkowy czas modlitwy i refleksji na szlaku pielgrzymowania przy 

grobach św. Antoniego, św. Franciszka, św. Klary, św. Marka. Przy 

grobie św. Jana Pawła II dziękowaliśmy w imieniu całej Parafii za dar 

obecności świętego Papieża pośród nas w znaku Relikwi Krwii, którą 

otrzymaliśmy z rąk Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. 

 Oddając cześć relikwiom świętych i błogosławionych Kościół czci 

samego Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał przez ręce ludzi, których 

prowadził ku uświęceniu siebie i innych, a którzy ufnym i pełnym 

zawierzenia sercem w gorliwości wiary odpowiedzieli na Jego 

wezwanie. 

 Bardzo pragniemy, aby ten dar jeszcze bardziej pogłębiał naszą 

miłość i przywiązanie do Kościoła świętego, pobudzał nas do 

odkrywania bogactwa i głębi pontyfikatu św. Jana Pawła II i studium 

dokumentów, które Święty Papież nam pozostawił. 

          Ks. Jacek Zaręba  

Urodzony: 22 listopada 1955 r. w Brzezinach  

Święcenia prezbiteratu: 14 czerwca 1981 r. 

Pełnił posługę wikariusza w parafiach: 

Krężnica Jara, pw. św. Floriana: 15.06.1981 – 23.06.1982 

Czemierniki, pw. św. Stanisława BM: 23.06.1982 – 20.08.1983 

Gródek: pw. św. Anny: 20.08.1983 – 16.09.1985 

Chełm, pw. Rozesłania Apostołów: 16.09.1985 – 22.12.1986 

Janów Lubelski, pw. św. Jana Chrzciciela: 22.12.1986 – 10.12.1987 

Boża Wola – Studzianki: 10.12.1987 – 1.07.1989 

Był proboszczem w parafiach: 

Studzianki, pw. Matki Bożej Królowej Polski: 1.07.1989 – 19.03.1994 

Żdżanne, pw. św. Michała Archanioła: 19.03.1994 – 11.08.2000 

Wygnanowice, pw. Narodzenia NMP: 11.08.2000 – 30.06.2016 

Kraczewice, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa: 1.07.2016 – 20.06.2018 

Emeryt od 20.06.2018 r. 

Msza św. pogrzebowa odbyła się 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w parafii pw. św. Stanisława BM  w Górecku Ko-

ścielnym (diec. zamojsko-lubaczowska). Po Mszy św. złożono ciało Zmarłego na miejscowym cmentarzu parafialnym. 

 W pożegnaniu ks. Zbigniewa uczestniczyli byli parafianie z Wygnanowic oraz delegacja z Urzędu Gminy  

Rybczewice. 

Zmarł Ks. Zbigniew Borowski 

  Z ŻYCIA PARAFII WYGNANOWICE 
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1. Mazurek Dąbrowskiego 

2. Drugi obok czerwieni, kolor Polskiej flagi 

3. Osoba z najwyższą władzą w Polsce 

4. Czasowe zajęcie obcego terytorium przy użyciu siły 

5. . . . . . . .  Warszawskie 

6. Wódz walczący o wolność Polski 

7. Nasza Ojczyzna 

8. Niepodporządkowanie komuś 

9. Największa cecha jaką posiadali wszyscy żołnierze 

10. Pierwszy król Polski . . . . . .  Chrobry 

11. Najważniejszy dokument RP 

12. Wolność, równość, braterstwo albo . . . . . .  - dewiza Rewolucji Francuskiej 

13. Odzyskana po 123 latach niewoli 

ROZWIĄZANIE 

             

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

Dla trzech pierwszych osób, które poprawnie rozwiążą hasło  i dostarczą  je do Urzędu Gminy (pokój nr 6) 

 do dnia 21 sierpnia przewidziane są upominki rzeczowe. 

                    ROZRYWKA  
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    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach  

informuje o kontynuacji  Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa  

2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  

Najbardziej Potrzebującym.     

 W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom  najbardziej  

potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane  

bezpłatnie.  

 Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytu-

acji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie 

przekracza 200 % kryterium dochodowego wynoszącego : 

   -  dla osoby samotnie gospodarującej - 1 268,00 zł 

   -  dla osoby w rodzinie  -  1 028,00 zł 

  

 Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rybczewicach godzinach pracy tj. od godz. 8.00 – 16.00,  w poniedziałki w godz. od godz. 9.00 – 17.00 

do dnia 28.09.2018 roku. 

 Telefon kontaktowy do pracowników socjalnych GOPS Rybczewice: 

   81/  582-18-92 

   81/ 584-44-72 

   81/ 585-40-99 

 Wójt Gminy Rybczewice informuje, że w związku ze 

zwiększonym trzykrotnie poborem wody oraz niesprzyja-

jącymi warunkami pogodowymi spada ciśnienie wody w 

wodociągu gminnym. 

 Wyeksploatowanie przyłączy oraz susza sprawia, że pompy głębinowe  

nie nadążają z prawidłowym działaniem i nie dostarczają wody z właściwym  

ciśnieniem. 

 Prosimy więc wszystkich mieszkańców o ograniczenie  wody do stanu  

Pomoc żywnościowa 2018 

                   OGŁOSZENIA 
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 Serwis ten jest skierowany do sadowników i rolników.  

Na portalu można bezpłatnie dodawać ogłoszenia na swoje  

produkty rolne, przeglądać oferty, a co najważniejsze znaleźć 

potencjalnych odbiorców na swoje produkty na rynku  

krajowym i międzynarodowym. Aby dowiedzieć się więcej  

o portalu, wejdź na ogłoszenia rolne kupię - sprzedam  

Agro-Market24.  

 Portal pomaga zaoszczędzić producentom rolnym  

nakłady finansowe na znalezienie kupców na swoje produkty oraz umożliwia realizowanie transakcji w wyższych  

cenach niż dotychczas, poprzez bezpośrednią sprzedaż między rolnikami, a odbiorcami końcowymi. 

 Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z portalem „BUDOWLANE ABC”. Pod adresem  

https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększanie 

świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na portalu można  

znaleźć m.in.. Przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób  

z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia  

dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie  

i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model  

budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju  

zamierzeń budowlanych.  

 Głównym założeniem przy tworzeniu portalu było przedstawienie często skomplikowanych treści w sposób 

zrozumiały dla obywateli. 

                        ZAPROSZENIA 
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  Wydawca 

       Urząd Gminy Rybczewice 

Rybczewice Drugie 119 

Tel. (81) 58 44 460 

Fax. (81) 58 44 474 

E-mail: urzad@rybczewice.pl 

www.rybczewice.pl 

  Redakcja  

  Urząd Gminy Rybczewice 

Monika Król 

   Projekt okładki 

  Marcin Kucharski 

UWAGA!!!  

KONKURS NA DEKORACJE DOŻYNKOWE 

 W związku z organizacją w dniu 26 sierpnia 2018 r. imprezy plenerowej „Dożynki 

Gminne – Święto Chleba” Pani Elżbieta Masicz Wójt Gminy Rybczewice zachęca  

mieszkańców Gminy do włączenia się w organizację imprezy. Wzorem lat ubiegłych,  

w każdej miejscowości naszej Gminy chcemy ustawić dekoracje dożynkowe, w tym roku za-

chęcamy mieszkańców Gminy do zrobienia takiej dekoracji w każdym sołectwie. 

  

 Podczas tegorocznych dożynek odbędą się konkursy na najlepszy chleb, konkurs  

wieńców dożynkowych oraz dekoracji dożynkowych. 

 Dla zwycięzców konkursów przewidujemy nagrody. 

Ubiegłoroczne dekoracje dożynkowe 

                    OGŁOSZENIA 


