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Wójt Gminy Rybczewice
Elżbieta Masicz

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rybczewice
Rozpoczynamy kolejny rok dużych inwestycji, które zmienią wizerunek Naszej
Gminy. W ubiegłych latach udało się pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie jakże
ważnych działań. Wybudowaliśmy nowe drogi, wykonaliśmy remonty mostów, ale najważniejsze
to modernizacja wodociągu w trosce o bezpieczeństwo, ale również poprawę życia. Staramy się
wykorzystywać nadarzające się okazje i czerpać z nich jak najwięcej, aby hasło „zacofana Gmina” odeszło w zapomnienie. Prowadzimy działania w różnych strefach aby zmiany można było
zauważyć i przede wszystkim odczuć. W związku z doniesieniami, że inwestujemy tylko
w Rybczewice, informuję, że inwestycje powstają w miejscach i w takim zakresie na jakie możemy
pozyskać środki zewnętrzne. Zdaję sobie sprawę z konieczności remontu pozostałych dróg, lecz są
to zazwyczaj drogi powiatowe, których Zarządcą jest Powiat, stąd też procedura wygląda inaczej
i jest bardziej skomplikowana. Nie zapominamy jednak o mieszkańcach i staramy się rozwiązywać
problemy, z jakimi się obecnie stykamy w sposób szybki i najbardziej korzystny dla interesanta,
stąd też Gmina zakupiła największą jak dotąd ilość kruszywa, aby wzmocnić
i poprawić jakość dróg gminnych po okresie zimowym.
Poniżej zaprezentowane są ogromne inwestycje, które Gmina pragnie zrealizować. Oprócz
tych przedstawionych, zrealizujemy jeszcze wiele innych, które obecnie są jeszcze w fazie
początkowej.
Obecny rok jest szczególny ze względu na jego patriotyczny wymiar. To wspomnienie
o Niepodległej Polsce i ludziach za nią walczących. Gmina Rybczewice jako Nasza Wspólna Mała
Ojczyzna, pragnie również uczcić te wydarzenia. Oprócz dróg wybudowanych w ramach projektu
„100 km dróg na 100-lecie Niepodległości”, planujemy różne inicjatywy jak choćby
posadzenie 100 drzew w ciągu drogi w Rybczewicach Drugich, a także różne konkursy, wieczornice i inne.
O wszystkich planach dotyczących zmian będziemy informować w kolejnych wydaniach
„Wieści z Rybczewic” oraz na stronie internetowej.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Rybczewice
Elżbieta Masicz
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INWESTYCJE W GMINIE
NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY DLA POTRZEB
OSP PILASZKOWICE-BAZAR
Już w roku 2015r. Jednostka OSP Pilaszkowice – Bazar zaczęła starania o kupno nowego samochodu dla
zapewnienia potrzeb mieszkańców. Dopiero jednak w roku 2016 działania nabrały tempa. Zarząd OSP Pilaszkowice-Bazar przy wsparciu władz samorządowych złożył wnioski o zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, oraz poprzez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz wkładowi pieniężnemu z budżetu Gminy Rybczewice możliwy
stał się zakup nowego pojazdu. Jednostka pozyskała również dotacje od sponsorów oraz mieszkańców wsi.
W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu
16 października 2017r. dotyczącego dostawy lekkiego
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilaszkowicach
- Bazarze została wybrana firma PW„BIBMOT” BIK
-Sp. j. z Mielca. Zakupiony samochód to Renault
Master 2.4 z nowoczesnym wyposażeniem gaśniczym.
12 stycznia 2018r. przedstawiciele OSP Pilaszkowice Bazar: Prezes Tomasz Świetlicki, Wiceprezes
Michał Wawrzycki, Naczelnik Mateusz Wawrzycki
oraz Skarbnik Bogdan Skorek odebrali od wykonawcy nowy pojazd.

Koszt całkowity
Dofinansowanie:
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie
- Budżet Gminy Rybczewice
- Środki pozyskane od sponsorów oraz
Nowy samochód OSP Pilaszkowice - Bazar
od mieszkańców miejscowości Bazar,
Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie,
Zygmuntów

GMINA RYBCZEWICE
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- 233.990 zł
- 88.000 zł
- 50.000 zł
- 65.990 zł

- 30.000zł

DROGA W RYBCZEWICACH DRUGICH
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 105759L nr ew. 2537 od km 0+000,00 do
km 0+970,00 o długości 970 mb w miejscowości Rybczewice Drugie
Gmina Rybczewice przystąpiła do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej
nr 105759L w m. Rybczewice Drugie, na odcinku o długości 970 m. Inwestycja finansowana jest
z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Świdniku.
Szacowana wartość inwestycji to 481 959,92 zł. Termin jej realizacji to koniec czerwca 2018 r.

W drodze procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę inwestycji, Przedsiębiorstwo Robót
Drogowcy Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, oraz Inspektora nadzoru. Gdy tylko pozwolą na
to warunki atmosferyczne, rozpocznie się rzeczowa
realizacja inwestycji.
Zakres projektu obejmuje m.in.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa
kamiennego,
- korekta wysokościowa niwelety drogowej
poprawiająca płynność jej przebiegu,
- odwodnienie.

BUDOWA CHODNIKÓW
Gmina Rybczewice, wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, planuje realizację
inwestycji „Przebudowa ciągów pieszych w zakresie budowy chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w m. Rybczewice od km 12+167,68 do km 13+000,00 w ciągu drogi wojewódzkiej na 837”.
Wybudowany zostanie chodnik na łącznym odcinku 832 m.
Planowany koszt inwestycji to 578 729,13 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 231 491,65 zł.
Do Zarządu Dróg Wojewódzkich złożone zostały również wnioski o dofinansowanie dwóch
kolejnych odcinków chodników, tj.:
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km 11+420,00 do km 11+742,00
(strona lewa) w m. Rybczewice Drugie - koszt inwestycji to 261 322,29 zł;
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km 12+961,76 do km 13+440,00
(strona lewa) w m. Rybczewice Drugie - koszt inwestycji to 350 066,44 zł.
Oba wnioski są ujęte na liście rezerwowej do sfinansowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ PRZY ZSO RYBCZEWICE
WRAZ Z OŚWIETLENIEM
Gmina Rybczewice planuje realizację inwestycji „Przebudowa drogi w zakresie wykonania zatoki
postojowej – parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 Paski - Żółkiewka - Nielisz - Sitaniec od km
11+750,00 do km 11+850,00 (strona lewa) w m. Rybczewice Drugie”. W ramach inwestycji powstanie
zatoka z miejscami parkingowymi równoległymi do jedni, przed budynkiem szkoły w Rybczewicach.
Zaprojektowano 12 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Zakładany koszt inwestycji wynosi 99 407 zł. Planowana jest również budowa oświetlenia zatoki
postojowej, koszt inwestycji to 49 313,60 zł.
Obie inwestycje zostały złożone do ZDW o objęcie dofinansowanie.
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WODOCIĄG W IZDEBNIE
„Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego Izdebno zaopatrującego

wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia, gm. Rybczewice”
Gmina Rybczewice, od października 2017 r. realizuje projekt modernizacji wodociągu Izdebno.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego 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). Na budynku stacji zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna
mająca na celu wspomaganie zasilania w energię elektryczną oraz system monitoringu. Uruchomione
zostaną też serwisy, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line.

Planowany koszt inwestycji to 1 984 182,95 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WL
wynosi 1 383 104,07 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu – grudzień 2018 r.
Wybrany w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawca, „Zakład Remontowo-Budowlany
Adam Kustra” z siedzibą w Zamościu, prowadzi prace przy budynku stacji wodociągowej: wykonano roboty
rozbiórkowe starego pokrycia dachowego wraz z rozbiórką kominów; wieniec na stropie
budynku; nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem blachodachówką oraz montaż nowego orynnowania
budynku; docieplenie ścian budynku styropianem. Rozpoczynają się prace przy budowie zbiornika
wyrównawczego oraz modernizacji sieci wodociągowej.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice
Gmina Rybczewice, w dniu 29.12.2016 r., podpisała umowę na realizację inwestycji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.
Wsparcie wykorzystania OZE (umowa nr RPLU.04.01.00-06-0110/16-00). Przedmiotem projektu jest
zakup i instalacja kolektorów słonecznych (252 szt.), ogniw fotowoltaicznych (8 szt.), pomp aerotermalnych (5 szt.), pomp geotermalnych (2 szt.) oraz pieców na biomasę (5 szt.). Instalacje OZE zostaną
zamontowane na obiektach prywatnych w Gminie Rybczewice. Dotychczasowe konwencjonalne
źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną, energią aerotermalną, energią geotermalną oraz biomasą. Dodatkowo projekt przewiduje wdrożenie inteligentnego systemu
zarządzania energią połączonego z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych.
Planowany koszt inwestycji to 2 712 085,12 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WL
wynosi 2 129 348,47 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu – listopad 2018 r.
Obecnie, trwają procedury przetargowe związane z wyborem wykonawców inwestycji.
W przetargu, ogłoszonym 20.01.2018 r., podzielonym na 5 zadań, odpowiednio dotyczących:
> zadanie nr 1 - dostawa i montaż kolektorów słonecznych
> zadanie nr 2 - dostawa i montaż pomp ciepła powietrze/woda
> zadanie nr 3 - dostawa i montaż pomp ciepła geotermalnych
> zadanie nr 4 - dostawa i montaż kotłów na biomasę
> zadanie nr 5 - dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych
Na chwilę obecną wyłoniono tylko wykonawcę zadania dotyczącego montażu pomp geotermalnych.,
którym została firma Ekologika Sp. z.o.o. z Rzeczycy. Koszt inwestycji to 130 860,00 zł. Przetarg na
wykonanie pozostałych zadań został ponownie ogłoszony na dzień 26.03.2018r., ponieważ przedstawione
oferty firm, znacząco przekraczały kwoty kosztorysowe, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami
mieszkańców, czego chcemy uniknąć.
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO W RYBCZEWICACH
Gmina Rybczewice realizuje obecnie inwestycję dotyczącą budowy pierwszej w Gminie sali
gimnastycznej. Budowa sali dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (umowa
Nr 2016/0466/5295/SubA/DIS/T z dnia 18.11.2016 r.).
Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym, pomieszczeniem magazynowym, pomieszczeniem trenera, o łącznej powierzchni użytkowej 663,70 m2, jednokondygnacyjny,
będzie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Budynek został pokryty dachem, zostały
wykonane wszystkie instalacje. Obecnie trwają prace wewnątrz, dotyczące wyboru kolorystyki zarówno
samej sali ale również pomieszczeń przyległych dotyczących m.in. paneli podłogowych, płytek ceramicznych itp. Wraz z poprawą pogody prace zostaną przeniesione na zewnątrz budynku.
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.
Gmina Rybczewice wystąpiła z wnioskiem m.in. do Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, o wsparcie finansowe na zakup niezbędnego sprzętu sportowego do sali. Planuje się
wyposażenie sali w sprzęt taki jak: drabinki gimnastyczne, bramki, kosze, słupki i siatka do siatkówki,
materace (w tym do skoku wzwyż), piłki lekarskie, sprzęt do lekkiej atletyki (skrzynie, kozły, odskocznie),
ławki gimnastyczne, równoważnie, bramki przenośne, bezprzewodowa tablica wyników.

TERMOMODERNIZACJA WIELORODZINNEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO DOM NAUCZYCIELA W GMINIE RYBCZEWICE
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 – wrzesień 2018 r.
Obecnie, trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy inwestycji.
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ZAKUP KRUSZYWA NA DROGI GMINNE
Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg
na terenie Gminy Rybczewice w 2018 roku
Gmina Rybczewice zakupiła kruszywo drogowe, wyłaniając wykonawców w dwóch oddzielnych
postępowaniach ofertowych.
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. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. dostawę kruszywa drogowego frakcji 0-63 mm samochodami samowyładowczymi w ilości około
250 ton,
2. dostawę kruszywa drogowego frakcji 4-31,5 mm samochodami samowyładowczymi w ilości około
250 ton
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. Przedmiot
zamówienia obejmuje:
1. dostawę kruszywa drogowego frakcji 0-63 mm samochodami samowyładowczymi w ilości około
400 ton,
2. dostawę kruszywa drogowego frakcji 4-31,5 mm samochodami samowyładowczymi w ilości około
400 ton
Gmina Rybczewice zakupiła łącznie około 1300 ton kruszywa za kwotę 80 351,00zł. Dostawa
kruszywa będzie odbywać się sukcesywnie, w okresie od 2 kwietnia do 31 grudnia 2018r. Specjalna
Komisja powołana w tym celu będzie sprawdzać jakość dróg gminnych. Wszystkie drogi zostaną
wzmocnione, lecz materiał zostanie najpierw rozwieziony na te drogi, które potrzebują naprawy
w pierwszej kolejności.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
W dniu 31.10.2014 roku. Gmina Rybczewice podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice” (umowa nr 00448-6921-UM0300537/14).
Inwestycja dofinansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Całkowity koszt projektu wynosi 378 915,67 zł, z czego dofinansowanie ze środków PROW
to 218 036,37 zł.
W ramach projektu wybudowano 42 przydomowe oczyszczalnie ścieków w indywidualnych
gospodarstwach domowych.
W związku z przypadkami awarii prawidłowego
działania oczyszczalni, w ostatnim czasie odbyły się
przeglądy gwarancyjne, nie wszystkie problemy związane z właściwą pracą oczyszczalni są związane z wykonawstwem. Komisja stwierdziła, że w wielu przypadkach
wina leży po stronie użytkownika - niewłaściwe użytkowanie, niestosowanie bakterii, wyłączona pompa, dlatego
też w najbliższym czasie, zostanie przeprowadzone szkolenie dla mieszkańców posiadających urządzenia, związane z właściwym użytkowaniem z przydomowych
oczyszczalni ścieków. O dokładnym terminie będziemy
informować użytkowników.
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GMINA RYBCZEWICE PODJĘŁA RÓWNIEŻ KROKI
W NASTĘPUJĄCYCH INWESTYCJACH
DROGI
Modernizacja dróg gminnych: w m. Stryjno Kolonia oraz Rybczewice Pierwsze
W ramach programu drogowego 100 km dróg w każdym powiecie na 100- lecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości, gmina Rybczewice złożyła dwa wnioski o dofinansowanie na modernizację dróg
gminnych:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 105754 L w miejscowości Stryjno Kolonia, gm. Rybczewice
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+870,00”. Inwestycja obejmuje modernizację drogi na odcinku
o łącznej długości 870 m, w miejscowości Stryjno Kolonia. Planowany koszt inwestycji to 657 748,58 zł,
z czego dofinansowanie wyniesie 526 198,86 zł.
- „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej nr 105760L na działkach nr ewidencyjne 2544, 841/1,
1115/1, 2555 o długości 1 480 mb w miejscowości Rybczewice Pierwsze gm. Rybczewice”. Inwestycja
obejmuje modernizację drogi na odcinku o łącznej długości 1 480 m, w miejscowości Rybczewice
Pierwsze. Planowany koszt inwestycji to 900 000,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 540 000,00 zł.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W GMINIE RYBCZEWICE
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 jest obecnie na etapie oceny formalnej.
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 2 735 747, 07 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WL
wyniesie 1 673 855, 31 zł. Planowany termin realizacji projektu w latach 2019 – 2020

REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA
WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI RYBCZEWICE DRUGIE
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 jest obecnie na etapie oceny formalnej.
Planowana inwestycja obejmuje odmulenie i oczyszczenie 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 przyrodniczo-dydaktycznych,
- budowa oświetlenia,
- budowa elementów małej architektury,
Planowany koszt inwestycji to 1 529 020, 07 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WL
wyniesie 1 299 667, 05 zł. Planowany termin realizacji projektu w latach 2018 – 2019
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REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU
PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RYBCZEWICE DRUGIE
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 jest obecnie na etapie oceny formalnej.
Planowana inwestycja ma za zadanie przywrócenie wartości przyrodniczo – architektoniczno
– użytkowych parku, które w swoim zakresie obejmuje m.in.:
> modernizację istniejących alejek,
> wykonanie ścieżek historycznych i przyrodniczo-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 koszt inwestycji to 1 055 122, 51 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WL
wyniesie 896 854, 13 zł. Planowany termin realizacji projektu w latach 2018 – 2019

MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU
W MIEJSCOWOŚCI RYBCZEWICE DRUGIE
Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Projekt jest obecnie na
etapie oceny formalnej.
Projekt ma za 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

GOSPODARKA WODNA
Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych
z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody
Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt
przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.
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 realizacji projektu w latach 2018 – 2019.
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GOSPODARKA
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Uwaga!
Śmieci należy wystawić do godziny 7.00 w dniu odbioru

Do pojemników na odpady zmieszane nie wolno wrzucać popiołu powstającego
w paleniskach domowych. Popiół należy zbierać w czarne worki i dostarczać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (plac po byłej SKR obok urzędu Gminy). Punkt
czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00. Osoba dostarczająca odpady
do GPSZOK - u. Osoba dostarczająca odpady do GPSZOK - u zobowiązana jest zgłosić ten fakt
w Urzędzie Gminy pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (81) 584 44 67.
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Komunikat!
W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, odbiór odpadów w niektórych
miejscach był niemożliwy. Bardzo prosimy o wyrozumiałość, a każdego kto ma taką możliwość
(jeżeli drogi dojazdowe są niedostępne) o wystawienie swoich pojemników do drogi wojewódzkiej
lub innej utwardzonej lub przetrzymanie do kolejnego terminu. W sytuacji gdy pogoda ulegnie
poprawie, w terminie do 14 dni od planowanego dnia odbioru, firma odbierze odpady. Ten fakt należy jednak zgłosić telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy. Na uwagi dotyczące stanu dróg,
informujemy iż zakupione kruszywo będzie sukcesywnie rozwożone na najbardziej zniszczone
w celu ich wzmocnienia aby śmieciarka mogła bez problemu przejechać. W tej jednak chwili pogoda
na to nie pozwala. Gmina wydała zakaz wjazdu na drogi słabe ze względu na ciężar auta odbierającego śmieci, aby nie powodować kolejnych wydarzeń jakie miały miejsca oraz pogarszać a czasem
nawet uniemożliwiać wyjazd mieszkańcom z własnych posesji, a także dojazd karetki pogotowia.
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KULTURA I SPORT
CO SIĘ DZIEJE W BIBLIOTECE ?

BOOKLOVE

Z okazji walentynek 2018, Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała akcję
czytelniczą pod hasłem BOOKLOVE - z miłości do książek, mająca na celu rozwój
czytelnictwa w naszej Gminie. Biblioteka została przystrojona w serca oraz cytaty
o miłości, pochodzące z rożnych książek. Na naszych czytelników w tym dniu
czekały także piękne drewniane zakładki do książek oraz słodki poczęstunek. Odbyła
się też zabawa pt. „Randka w ciemno z książką”, która polegała na wypożyczeniu egzemplarza „w ciemno”, nie znając tytułu i autora.
Książki zostały zapakowane w szary papier oraz
wyeksponowane w widocznym miejscu
w bibliotece.
Akcja cieszyła się zainteresowaniem ze
strony czytelników i na pewno w przyszłości
również tego typu wydarzenia będą miały
miejsce w naszej bibliotece.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach 9 821 książek, pięć miejsc czytelniczych oraz trzy stanowiska
wyposażone w stały dostęp do internetu.
Usługi biblioteczne:
udostępnianie na zewnątrz pozycji książkowych,
prenumerata czasopism, literatura piękna polska
i obca dla dzieci i młodzieży, biografie, autobiografie, regionalia, pozycje dotyczące zdrowia oraz
kuchni, podróże, polityka, socjologia, historia,
psychologia, literatura kobieca i wiele innych.
Biblioteka prowadzi różne warsztaty tematyczne,
eventy, konkursy, lekcje biblioteczne itp.
Literatura Obca
1. Brunonia Barry " Piąty Płatek Róży"
NOWOŚCI BIBLIOTECZNE
2. Edward Kelsey Moore " Trio z Plainview"
3.Denise Hunter, Deborah Raney, Betsy St. Amant z cyklu " Panny Młode (zima)"
4. Ruth Ware " W ciemnym mrocznym lesie"
5. Melanie Dickerson " Oszustka"," Łowczyni z Ciernistego Lasu"
6. Graham Masterton " Głód"
7. Taran Matharu " Summoner Zaklinacz (początek, wyprawa, bitwa)"- trylogia
8. Nora Roberts " Rodzinne sekrety"
Literatura Polska
9. B.A. Paris " Za zamkniętymi drzwiami"
1. Edyta Świętek cykl " Spacer Aleją Róż"
10. Kathryn Croft " Tylko jedno kłamstwo"
2. Agnieszka Lis " Samotność we Dwoje", "Jutro będzie normalnie"
11. Lee Child - seria pozycji
3. Karolina Wilczyńska " Zmarznięte Serca"
i in.
4. Aneta Krasińska " Marzenia Kaliny"z cyklu " Małe Tęsknoty"
5. Martyna Senator " Z Popiołów"
6. Agnieszka Lingos-Łoniewska " Wszystko Wina Kota"
7. Agnieszka Olejnik " Cuda i cudeńka" z cyklu " Mansarda pod Aniołami"
8. Renata Kosin " Aleja Siódmego Anioła", "Jedwabne Rękawiczki"
9. Magdalena Trubowicz " Kącik Zagubionych Serc", " Miłość w kolorze bieli"
10. Agata Przybyłek " Bądź przy mnie zawsze"
11. Bożena Malik " Ciosy Słonia"
12. Marcin Wroński - seria pozycji
i in.
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WARSZTATY WIELKANOCNE
12 marca Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała warsztaty wykonywania pięknych kartek
o tematyce zbliżających się świąt. W warsztatach łącznie wzięło udział 18 osób. Gdy wysyłanie kartek
świątecznych dość szybko odchodzi w zapomnienie, a powtarzane ciągle te same teksty smsów zaczynają
irytować, coraz większą wartość zyskuje rękodzieło. Każdy z tej okazji chce złożyć swoim bliskim
serdeczne życzenia. Tym, którzy są od nas daleko, miło jest wysłać je zapisane na specjalnej świątecznej
kartce. Wykorzystując metodę scrapbookingu i różnorodne materiały, stworzyliśmy magiczne kartki.
Warsztaty objęła patronatem Wójt Gminy Elżbieta Masicz. Część wykonanych kartek została przekazana
do wysłania instytucjom z życzeniami wielkanocnymi, promując naszą Gminę i chwaląc się talentami
artystycznymi naszych mieszkańców.

17 marca 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybczewicach w Sali OSP odbyły się
warsztaty artystyczne pt. „Drzewko wielkanocne i zdobienie jaj”. Udział w warsztatach wzięły łącznie
22 osoby (12 pań i 10 - ro dzieci). Organizatorka spotkania: Dyrektor Ewelina Rogalińska pokazała
uczestnikom jak wykonać świąteczne drzewka za pomocą styropianowej kuli umocowanej w doniczce oraz
przedstawiła dzieciom różne techniki zdobienia jajek. Następnie Panie przymocowały styropianowe jajka,
kwiaty i inne dodatki, aby stworzyć niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju własnoręcznie wykonane stroiki.
Prace mogą stanowić wspaniały prezent dla kogoś bliskiego lub element dekoracyjny świątecznego
wystroju wnętrza.
Mamy nadzieję że nasze warsztaty są dla uczestników bardzo dobrą zabawą pobudzającą
kreatywność, wyzwalającą talenty artystyczne i oderwaniem się od codzienności. Bardzo serdecznie
dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach. Pragniemy również złożyć serdeczne
życzenia na zbliżające się święta Wielkanocne.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewelina Rogalińska
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III MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD JASEŁEK
I GRUP KOLĘDNICZYCH
17 stycznia 2018r. już po raz trzeci w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach odbył się Międzypowiatowy Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele, zaproszeni
goście, rodzice artystów, a także mieszkańcy naszej Gminy. W tym roku do konkursu przystąpiło pięć szkół. Patronat
honorowy przeglądu objęli Wójt Gminy Rybczewice – Pani Elżbieta Masicz oraz Dyrektor PUP w Świdniku – Pan
Marcin Troć. Program imprezy podzielono na dwie części, w której wystąpili uczniowie ze szkół:
CZĘŚĆ I
Odział „0” – ZSO Rybczewice
Zespół Wychowania Przedszkolnego – ZSO Rybczewice
Zespół Szkolno – Przedszkolny „Bajkowa Kraina”
– Przedszkole Publiczne z Krzczonowa
Szkoła Podstawowa z Fajsławic
„Akademia Poziomkowa” – Przedszkole Niepubliczne w Krzczonowie

CZĘŚĆ II
Zespół Szkół z Siedlisk
Szkoła Podstawowa z Fajsławic
Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach
ZSO Rybczewice

Po części I wszystkim grupom wręczono dyplomy oraz
statuetki, opiekunom podziękowania, a każdy mały aktor otrzymał
gipsowego aniołka na pamiątkę.
Tegoroczny przegląd uświetnił występ Zespołu Tańca
Ludowego „LESZCZYNIACY” ze Świdnika, prezentujący ludowe
pieśni oraz tańce. Słowom podziwu i zachwytu nad wykonaniem nie
było końca. Dyrektor ZSO Rybczewice wręczył na ręce Pani Beaty
Leszczyńskiej – kierownika muzycznego i wokalnego, podziękowanie za występ oraz skromny upominek, żywiąc jednocześnie nadzieję, że nie jest to ich ostatnie spotkanie.

Wręczenie nagród

Występ Zespołu „Leszczyniacy”

Skład oceniającego jury
Po występie zespołu „Leszczyniacy”, rozpoczęła się część II,
w której jury w składzie: Wójt Gminy Rybczewice - Elżbieta Masicz,
Proboszcz Parafii Częstoborowice - Ks Ryszard Rak, Nauczyciel języka polskiego - Barbara Machul oraz Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej - Ewelina Rogalińska miało za zadanie wyłonić młode osoby wyróżniające się
ZESPÓŁ SZKÓŁ
W SIEDLISKACH

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W TRAWNIKACH

Wszyscy
artyści
oraz
opiekunowie z rąk jury pod
kierownictwem Pani Wójt oraz
Dyrektora ZSO w Rybczewicach
jako
Organizatora
ZSO W RYBCZEWICACH
otrzymali
podziękowania,
dyplomy i statuetki dla grupy,
1.Zuzanna Połeć – Anioł/gra na skrzypcach/ aniołki dla każdego członka,
prowadząca
a dla artystów szczególnie się
2.Amelia Kowalik – Lucyfer/lekarz
wyróżniających
nagrody
3.Dominik Poroch – Król Herod/solista/
indywidualne.
prowadzący

1.Wiktoria Pitucha – Chór/solistka 1.Dominik Tymejczuk – Król Herod
2. Amelia Dziurawiec – Dziecko
2.Michał Wdowicz – Dziad
3. Kacper Wójcik – Lucyfer/solista 3.Kuba Wroński - Żyd
SZKOŁA PODSTAWOWA
W FAJSŁAWICACH
1.Maja Jagiełło – Maryja
2.Antonina Serafin – Anioł
3.Krystian Waryszak - Józef

Wyróżnieni laureaci z poszczególnych Szkół
Następnie odbyło się wręczenie podziękowań dla jury, dyrektora PUP w Świdniku, sponsorom i tym, którzy
pomagali w organizacji przeglądu. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości.
Kultywując tak pięknie zapoczątkowaną szkolną tradycję zapraszamy już za rok na kolejny przegląd.
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KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH I KULTURALNYCH
Termin

Godzina

Miejscowość

17 styczeń

godz.9.00

Rybczewice (ZSO)

14 luty

godz. 8.00-16.00

Gminna Biblioteka
Publiczna

25 luty

godz. 10.00

Trawniki

27 luty

godz. 10.00

11 marzec

godz. 9.00 MDP
godz. 11.00 OSP

Podizdebno

12 marzec

godz. 10.00

Piaski (MCK)

OTWP (eliminacje powiatowe)

Rybczewice
(sala OSP)

Warsztaty ozdób Wielkanocnych - kartki

Warsztaty ozdób Wielkanocnych - stroiki

12 marzec

godz. 16.30-18.00

Informacje
III Międzypowiatowy przegląd jasełek
i grup kolędniczych
BOOKLOVE - z miłością do książek
Turniej reprezentacji gminnych
w Halową Piłkę Nożną

Rybczewice (ZSO)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
(eliminacje gminne)
Turniej Tenisa Stołowego (eliminacje gminne)

17 marzec

Godz.10.00-14.00

Rybczewice
(sala OSP)

18 marzec

godz. 10.00

Bystrzejowice

Turniej tenisa stołowego (eliminacje powiatowe)

kwiecień

Rybczewice ZSO/UG

Dzień Ziemi

maj

Rybczewice (ZSO)

Święto Konstytucji 3 Maja

12 maj

Rybczewice

Obchody Gminne Dnia Strażaka
połączone z przekazaniem i poświęceniem
samochodu dla OSP Pilaszkowice - Bazar

Oleśniki

Powiatowe Zawody MDP wg CTIF

Rybczewice (ZSO)

Festyn Rodziny

27 maj

godz.10.00

czerwiec
24 czerwiec

godz. 10.00

Mełgiew

Gminne Zawody sportowo-pożarnicze
jednostek OSP

19 sierpień

godz. 10.00

Rybczewice
(boisko orlik)

Gminny turniej w Piłkę Nożną
jednostek OSP

26 sierpień

Rybczewice

Pożegnanie Lata - Dożynki Gminne

9 wrzesień

Trawniki

Dożynki Powiatowe

Rybczewice

Powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze
jednostek OSP

Rybczewice (ZSO)
wieczornica

Święto Niepodległości

16 wrzesień

godz.10.00

listopad
25 listopad

godz.10.00

Piaski

15 grudzień

godz.10.00-14.00

Rybczewice

Turniej reprezentacji gminnych w siatkówkę
Warsztaty ozdób Bożonarodzeniowych
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Mieszkańcy Gminy Rybczewice w bieżącym roku będą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach sportowo pożarniczych. Na początek, uczniowie ZSO zmierzą się w zmaganiach w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Najpierw w eliminacjach gminnych w Rybczewicach, a najlepsi w eliminacjach powiatowych w Piaskach. Na
takich samych zasadach odbywać się będzie Turniej tenisa stołowego. Ponadto zaplanowane wydarzenia obejmują
Powiatowe Zawody MDP wg CTIF, składające się ze sztafety oraz ćwiczeń bojowych z użyciem hydronetki, które
odbędą się w Oleśnikach. 19 sierpnia w Mełgwi odbędą się Gminne zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP, a
prawie miesiąc później Powiatowe zawody w Rybczewicach. Ponadto odbędą się Turnieje w Halową Piłkę Nożną
oraz Turniej w siatkówkę reprezentacji gminnych. 12 maja świętować będziemy Gminne Obchody Dnia Strażaka połączony z uroczystością przekazania i poświęcenia samochodu dla OSP Pilaszkowice - Bazar.

I MIEJSCE DLA GMINNEJ DRUŻYNY OSP
W HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Zwycięski Puchar

25 lutego 2018 roku w Trawnikach odbył się Strażacki Turniej Reprezentacji
Gminnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Halową Piłkę Nożną
o Puchar Prezesa Powiatowego Z OSP RP w Świdniku.
Gminę Rybczewice reprezentowali:
- Pasierbik Sławomir (OSP Rybczewice)
- Kwiatosz Tomasz (OSP Rybczewice)
- Chyliński Mateusz (OSP Rybczewice)
- Skorek Mariusz (OSP Podizdebno)
- Skorek Mateusz (OSP Podizdebno)
- Skorek Grzegorz (OSP Częstoborowice)
- Świetlicki Tomasz (OSP Pilaszkowice - Bazar)
- Świetlicki Mateusz (OSP Pilaszkowice - Bazar)
- Świetlicki Kacper (OSP Pilaszkowice - Bazar)
- Skorek Michał (OSP Pilaszkowice - Bazar)
- Wosiek Krzysztof (OSP Pilaszkowice - Bazar)
Nasza Gminna Drużyna zajęła I miejsce pokonując pozostałe Jednostki
OSP pod okiem kapitana S. Pasierbika. Nagrodę indywidualną otrzymał Mariusz
Skorek. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
—ELIMINACJE GMINNE
27 lutego 2018 roku w ZSO Rybczewice miał miejsce 41 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym udział łącznie wzięło 20 uczniów z dwóch grup wiekowych.
Na podstawie regulaminu OTWP, Jury w składzie: Stanisła-

I grupa - Szkoła Podstawowa: II grupa - Gimnazjum:
1 miejsce - Olech Dawid
1 miejsce - Banaszkiewicz Julia
2 miejsce - Kowalik Kamil
2 miejsce - Łuszczak Paulina
3 miejsce - Kapica Damian
3 miejsce - Kunikowska Natalia

Nagrody najlepszym uczniom
wręczyli Wójt Gminy Rybczewice
Elżbieta Masicz, Wicedyrektor ZSO
Eugeniusz Krawczuk oraz Komendant Gminny Jednostek OSP
Mateusz Wawrzycki.
Wyłonieni zwycięzcy reprezentowali naszą Gminę 12 marca
w Piaskach w eliminacjach powiatowych, gdzie w grupie gimnazjum, zwyciężyła uczennica z ZSO
Rybczewice zajmując I miejsce
Julia Banaszkiewicz i przeszła do
eliminacji wojewódzkich. Trzymamy kciuki i życzymy zajęcia
wysokiej pozycji.

Laureaci Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne
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LEGENDA O DIANIE WSCHOWSKIEJ część pierwsza

Dwie Diany
Na zachodnich Kresach
Gdzie słońce się chowa.
Bardzo stare jest miasteczko
A zowie się Wschowa.

Minęło lat sześćdziesiąt z okładem.
Czasy się zmieniły.
Polujące Panie
Tak postanowiły:

Historia którą opowiem
Działa się w ten czas,
Gdy na polskim tronie
Zasiadł August Sas.

,,Znów we Wschowie
Stanie Diana.
Jak przed laty.
Taka sama”.

Jak wiadomo pan był hojny.
No i lubił łowy.
Ale jeszcze bardziej kochał,
Piękne białogłowy.

Więc ze Wschowy pewna Diana,
Sama Dianą się zajęła.
,,Pomnik stanie” - obiecała.
I wnet tego dokonała.

We wschowskiej okolicy
Szlachcianka mieszkała.
Z Gruszczyńskich, Gorzeńska.
Zofia imię miała.

Niech dziś kto co zechce powie.
Diana znowu jest we Wschowie!
Tak to jest Panowie, Panie.
Zawdzięcza to Diana - Dianie!.

To czy była Dianą,
Nie wiemy niestety.
Rzadko polowały
W tych czasach kobiety.

15- 09- 2012.
Stanisław Ostański.

Pomnik Diany Wschowskiej

Tablica pamiątkowa

Stowarzyszenie Polskie Diany

Stowarzyszenie Polskie Diany, do którego należy także osoba z naszego
regionu - Pani Mariola Parczyńska, członkini KŁ nr 67 „Krogulec”, a w Stowarzyszeniu pełniąca funkcję Skarbnika, zrzesza polujące Panie z całej Polski.
Być może jednak Zosia
Stowarzyszenie Polskie Diany zawiązało się w 2007 roku jako Klub Dian,
Z Królem polowała.
a w roku 2010 zarejestrowane i wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod
Dość że tytuł
Łowczyni Wschowskiej rychło otrzymała. nazwą obecnie używaną. Przynależne do tej inicjatywy Panie, kładą duży nacisk
na kultywowanie myśliwskich tradycji, przestrzeganie etyki oraz używanie języka
łowieckiego.
Będąc panią na włościach
Z inicjatywy Stowarzyszenia został odrestaurowany Pomnik na wzór
Klasztor fundowała.
wcześniejszego - wzniesionego w 1806 roku dla Zofii Gorzeńskiej, której Król
O biednych włościanach
August III Sas nadał tytuł Łowczyni Wschowskiej. Jego powstanie zawdzięcza
Także pamiętała.
się grupie osób m.in. Panu Adamowi Lipie z Siedlisk, który wzorując się na
symulacji komputerowej, wykonał makietę do odlewu z brązu.
Kiedy zmarła,
Legenda o Dianie Wschowskiej to piękna historia kobiety, którą należy
Za zasługi ,,pro publico bono”
szerzyć i przekazywać jako podtrzymanie wartości nie tylko myśliwskich ale
Łowczyni z wdzięczności
także kulturowych. W 2017 roku, wraz z V Rocznicą Odsłonięcia Pomnika Diany
Pomnik postawiono.
Wschowskiej, obchodzono 10–lecie Stowarzyszenia Polskie Diany
Postać kobiety z łukiem
Ze spiżu odlana.
Na cokole z piaskowca.
Nazwano ją Diana.
Przez półtora wieku,
Zawieruchy wojen
Patrzyła Diana z cokołu
Na losy pokoleń.

Uroczystości
Stowarzyszenia PD

Na losy Narodu
Stała zapatrzona.
W końcu drugiej wojny światowej,
Okrutnie zniszczona.
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EDUKACJA
Szkolenie chemizacyjne
Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy
użyciu opryskiwaczy (tzw. szkolenie chemizacyjne). Ukończenie kursu
uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz do
wykonywania usług chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony
środowiska. Dokument ten jest wymagany podczas kontroli wykonywanych przez ARiMR, PIORiN, a także kontroli w zakresie zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) oraz innych urzędów i instytucji.
Zaświadczenie jest ważne 5 lat. Warto zwrócić również uwagę na
ważność badania technicznego opryskiwaczy polowych oraz czy wszystkie wykonane zabiegi zostały odnotowane w Ewidencji Zabiegów Ochrony Roślin.
Przedstawione wyżej szkolenie odbyło się 13 lutego br. w Urzędzie Gminy, w którym uczestniczyło ok. 30
gospodarzy. Szkolenie zostało zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz
z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Piaskach. Słowo wstępu wygłosił Pan Tomasz Dzirba oraz Pani
Ewa Szałachwiej, a prezentację prowadziła Pani Renata Podlodowska.

Szkolenie Plantatorów Buraka Cukrowego
Plantatorzy buraka cukrowego zgromadzili się 16 lutego aby
uczestniczyć w wykładzie i prezentacji dotyczącej ubiegłej kampanii
buraczanej oraz tej nadchodzącej. Można było się dowiedzieć m.in.
czego dokonał Związek Zawodowy Plantatorów Buraka Cukrowego
działający na naszym terenie, jak szereg zmian dotyczących zminimalizowania ilości cukrowni w Polsce z 76 do 18, wpłynął na moce
przerobowe, technikę czy plany pozyskiwania surowca. Ponadto
przedstawiono aktualną sytuację i prognozy na rynku cukru, poruszono sprawy związane z kontraktacją i przyszłością ODDZIAŁU KSC
S.A. "CUKROWNIA KRASNYSTAW". Zagadnienia te prezentowali:
Pani Zofia Gorgol - pracownik administracyjny ZW, Pan Jan Gut Kierownik
działu
surowcowego,
Pan
Ryszard
Wójcik
Rejonowy
Inspektor
surowcowy.
W szkoleniu uczestniczyli również Pan Adam Krawczak przedstawiciel firmy nasiennej KHBC oraz Pan Przemysław
Kraczyński z firmy Bayer, którzy prezentowali oferty swoich firm.
Burak cukrowy to roślina wymagająca starannej uprawy. Choć polscy Plantatorzy posiadają w tej mierze
ogromne doświadczenie, w okresie wegetacji zdarzają się problemy, którym nie wszyscy potrafią samodzielnie
zaradzić. Mogą one wynikać z prostego błędu, niekiedy z rutyny lub złych przyzwyczajeń.
Jeśli na twojej plantacji pojawiły się choroby, nie wiesz jak dobrać nawozy i środki ochrony roślin, masz
wątpliwości co do dostosowania zabiegów do warunków glebowych, zwróć się do naszych ekspertów, grupy specjalistów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu). Jeśli wyślesz do nas pytanie z opisem problemu (jeśli to możliwe z załączonym zdjęciem) porady
udzielimy niezwłocznie! W celu wysłania zapytania wypełnij formularz dostępny na stronie:
plantatorzy.polski-cukier.pl/460,formularz-kontaktowy

Wspólne Szkolenie LODR oraz ARiMR
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piaskach oraz
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Świdniku zs. w Piaskach 27 lutego przeprowadzili wspólnie
szkolenie: Zasady przyznawania płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego w 2018 roku, Płatności w ramach
wybranych działań PROW 2014-2020 Aplikacja eWniosekPlus.
Kierownicy w/w instytucji Pani Ewa Szałachwiej oraz Pan
Mirosław Kwiatosz, wygłosili słowo wstępu i uczestniczyli w dalszym programie szkolenia. Następnie Pani Magdalena Wójcik
- Zastępca Kierownika ARiMR oraz Pani Krystyna Wardzińska
dokonały prezentacji założonych tematów. W sposób praktyczny
została przedstawiona aplikacja eWniosekPlus, najpierw poprzez omówienie, a następnie pokazanie krok po kroku
jakie czynności należy podjąć w pierwszej kolejności oraz w jaki sposób poprawnie wypełniać poszczególne pola.
ARiMR nie pozostawia rolników przez pomocy, w swoich siedzibach tworzy stanowiska komputerowe oraz
zapewnia fachową pomoc pracowników.
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E-WNIOSEK ZAMIAST PAPIEROWEGO
12 lutego br. ARiMR uruchomiła wersję demo
aplikacji eWniosekPlus. Jest to demonstracyjna wersja
aplikacji eWniosekPlus i służy do zapoznania użytkowników z podstawową ścieżką wypełniania wniosku
o przyznanie płatności w kampanii 2018. Wersja ta nie
zawiera wszystkich funkcjonalności, które będą dostępne
w pełnej wersji aplikacji eWniosekPlus. Funkcjonalności
dostępne w wersji DEMO będą stopniowo rozszerzane do
czasu uruchomienia pełnej wersji tej aplikacji, która ma
nastąpić 18 marca.
Przed rozpoczęciem pracy z wersją demo aplikacji
eWniosekPlus
prosimy
o
zapoznanie
się
z instrukcją jej użytkowania. Aby zalogować się do wersji
demo aplikacji należy podać następujący login
i hasło:
login: demo
hasło: demo
https://ewniosek-demo.arimr.gov.pl/logowanie

ARiMR planuje przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej, której celem jest przedstawienie zalet
składania wniosków przez internet, a także praktyczne przygotowanie rolników i doradców do korzystania z nowej
aplikacji, przez prezentację jej wersji demonstracyjnej oraz filmów instruktażowych, krok po kroku wyjaśniających,
jak ten program działa. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, aby złożyć wniosek będą mogli korzystać ze
stanowisk komputerowych biur powiatowych Agencji oraz pomocy jej pracowników.

Przed terminem rozpoczęcia składania wniosków rolnicy powinni wystąpić do ARiMR
o login dostępu do aplikacji eWniosekPlus.

Do założenia konta należy podać:
•
•

•

Numer identyfikacyjny (numer gospodarstwa)
Kwotę ostatniego przelewu otrzymanego
z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017
(w przypadku, gdy rolnik w danym dniu
otrzymał więcej niż jeden przelew, należy
wprowadzić kwotę z największego przelewu,
a w przypadku braku otrzymania przelewu do
ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić 0.
Osiem ostatnich cyfr numeru rachunku
bankowego wskazanego we wniosku o wpis
do ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw
rolnych
oraz
ewidencji
wniosków o przyznanie płatności.

Dane we wniosku wygenerowane na podstawie
danych z wniosku z poprzedniego roku
z dostępem do aktualnych danych referencyjnych
Możliwość złożenia wniosku w uproszczonym
trybie (przez rolników spełniających
określone kryteria)
Automatyczne wypełnienie części wniosku
na podstawie rysowanych upraw
Wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania
wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól
i dołączenia wymaganych załączników
Wyświetlane podczas wypełniania wniosku
komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach
we wniosku (ich poprawienie lub uzupełnienie
przed zatwierdzeniem i wysłaniem do ARiMR
wniosku pozwoli uniknąć zmniejszeń kwot
płatności ze względu na stwierdzone
nieprawidłowości
Kontrole wstępne w zakresie przekroczenia
maksymalnego kwalifikowanego obszaru do
płatności oraz kontrole krzyżowe, umożliwiające
korygowanie danych w okresie składania
wniosków bez ryzyka zmniejszeń i kar
w zakresie płatności
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STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”

Zostało utworzone w sierpniu
2008 roku, a pierwsze spotkania
rozpoczęły się już w połowie 2007
roku, kiedy to uznano, że obszar
doliny rzeki Giełczew jest obszarem
o wyjątkowych walorach kulturowych oraz krajobrazowych i należy
jak najszybciej rozpocząć działania
mające na celu zachowanie jego
wartości.
Stowarzyszenie z siedzibą
w Piaskach, działa na obszarze
5 gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski,
Rybczewice i Trawniki. LGD ma
uwolnić drzemiący w mieszkańcach
obszaru potencjał, przedsiębiorczość
i aktywność oraz skierować go na
wykorzystywanie lokalnych zasobów
przyrodniczych, kulturowych i historycznych.
Stowarzyszenie LGD „Dolina
Giełczwi” organizuje szkolenia,
warsztaty i spotkania informacyjne
z beneficjentami i potencjalnymi
beneficjentami
PROW.
Udział
w szkoleniach jest bezpłatny. Jak
widać takie spotkania cieszą się coraz
większym zainteresowaniem.
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Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice
Stowarzyszenie to organizacja pozarządowa,
która za swoje cele obrała pozyskiwanie środków
na działania społeczne, integrujące mieszkańców
w różnych grupach wiekowych, a w szczególności
na wspieranie rozwoju kultury i oświaty w naszej
gminie.
W lutym Stowarzyszenie powołało nowy
Zarząd, wybierając na Prezesa Agatę Kutrzepę
- Dobosz, a na Wiceprezesa - Alinę Juros.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby pomóc w inicjowaniu przedsięwzięć
edukacyjno - kulturalnych lub innych aktywności
dla mieszkańców naszej gminy.
Zainteresowani współpracą z organizacją
proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel: 691 256 125 lub swalrybczewice@gmail.com

ZDROWIE
„PUDEŁKO ŻYCIA”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rybczewicach przystąpił do akcji społecznej skierowanej głównie do ludzi starszych,
samotnych i schorowanych, które ze względu
na swój stan zdrowia mogą wymagać
interwencji służb ratunkowych w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia. Do przystąpienia
do projektu zachęcają lekarze i pracownicy
pogotowia ratunkowego.
Każda osoba starsza i schorowana
dostanie takie pudełko.
W „Pudełku życia” umieszczone
zostaną ważne informacje o sytuacji
zdrowotnej osoby, co może uratować życie
każdemu kto w chwili przyjazdu karetki nie
jest w stanie samodzielnie podać informacji
o swoim stanie zdrowia czy zażywanych lekach.
Bezpłatne „Pudełko życia” zawiera: pudełko, kartę informacyjną z najważniejszymi informacjami
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych
w tym numer pesel oraz informacje o numerach alarmowych. Pudełko winno być przechowywane
w miejscu łatwo dostępnym.
Dystrybucja „Pudełek życia” odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rybczewicach. Osoby zainteresowane są proszone o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka w godzinach
pracy tj. od godz.8.00-16.00 lub kontakt telefoniczny w przypadku osób, które z uwagi na stan zdrowia nie
mogą przybyć samodzielnie.
Telefon kontaktowy do pracowników socjalnych GOPS Rybczewice:

(81) 585-41-34,
(81) 584-44-72,
(81) 585-40-99
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CIEKAWOSTKI
WIELKANOCNE TRADYCJE I ZWYCZAJE

WIELKANOC - najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa,
obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo
w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru
w Nicei (325) w pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni Księżyca
(tj. między 21 marca a 25 kwietnia).
Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele katolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się
uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie
życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki
Tydzień.
Jest
czasem
radości
(symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych). Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy
(święcenie pokarmów, pisanki, śmigusdyngus). Święta Wielkanocne mają
bogatą tradycję. Są niezwykle barwne,
o wielu wielkanocnych obyczajach
pamiętamy także dzisiaj.

Wielki Czwartek
Na pamiątkę tego, że Chrystus
umył uczniom nogi dwunastu
wybrany mężczyznom. Ponadto,
według staropolskich obyczajów,
na znak Wieczerzy Pańskiej
w domach jedzono tajnię, czyli
postną kolację, po której wiele
osób już nic nie jadło, aż do
śniadania wielkanocnego.

Wielki Piątek
To dzień smutku i zadumy.
W tym dniu w kościołach odtwarzana jest Męka Jezusa oraz
odsłaniany grób, nie ma Mszy św.
W ludowych obrzędach wierzono,
że tego dnia dusze przychodzą do
domów i dlatego na progach
domów wystawiano jedzenie.
Uważano też, że zasadzone drzewka owocowe przyniosą obfite zbiory. W tym dniu można było pracować jedynie do godzin popołudniowych, ponieważ po południu gospodarze szli do kościoła strzec
grobu Chrystusa. Zakazane było
przędzenie, tkanie i kręcenie powrozów.

Wielka Sobota

Jednym z najbardziej utrwalonych
do dzisiaj zwyczajów wielkan. jest
święcenie w ten dzień koszyczka
z jedzeniem - święconki. W kościele, podczas wieczornej Mszy św.,
odbywa się święcenie ognia i wody.
Od poświęconego ognia zapalane są
świece gromnice. Według starych
legend, dawniej gospodarze rozsypywali na polach podczas pierwszej
orki popiół, który pozostał z paleniTo co święcimy w koszyczku wielkanocnym
ska, a w domach umieszczali
ma znaczenie symboliczne i tak:
pozostałości spalonego drewna,
które miało chronić domy przez
Najpierw zatem wkładamy kawałek chleba, bo to potrawa podstawowa, klęskami.
najprostsza, niezbędna do życia. Dla Chrześcijan chleb to jeszcze symbol nadzwyczajny - ciała Chrystusa.

Co wkładamy do koszyka?

Wielka Niedziela

Jajko to oczywiście symbol odradzającego się życia, zwycięstwa nad
śmiercią. To właśnie podzielenie się jajkiem rozpoczyna śniadanie wielkanocne,
co łączy się z życzeniami radości, zdrowia, szczęścia w życiu rodzinnym,
a ponadto - zgodnie z tradycją - płodności.
W koszyku ważna jest też sól, która dawniej posiadała moc odstraszania
wszelkiego zła. Symbolizuje zaś oczyszczenie, sedno istnienia i prawdy.

Wędlina zapewnia płodność i dostatek, ser jest symbolem przyjaźni
zawartej między człowiekiem a siłami przyrody, stanowi też gwarancję rozwoju
gospodarstwa domowego, szczególnie jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt.
Chrzan, koniecznie samodzielnie utarty, w tradycji ludowej był symbolem wszelkiej siły i fizycznej krzepy.
Ciasto - (również domowe) to symbol umiejętności i doskonałości.

To czas radości ze Zmartwychwstania Chrystusa, na które wszyscy
oczekiwali.
Z
samego
rana
w kościołach biją dzwony i odprawiana jest Msza św. Rezurekcyjna,
którą poprzedza procesja dookoła
kościoła. Po Rezurekcji w każdym
domu spożywa się śniadanie
wielkanocne, podczas którego dzielimy się poświęconym jajkiem.
Pierwszy dzień Świąt dawniej obchodzony był w ścisłym gronie rodzinnym, natomiast dopiero w Lany
Poniedziałek
składano wizyty
znajomych.

Lany Poniedziałek
Drugiego dnia Świąt Wielkanocnych, czyli w Lany Poniedziałek,
można było oblewać każdego.
Najwięcej
jednak
zyskiwały
na tym panny, które najobficiej
zostały oblane, ponieważ wierzono, że mają wówczas największe
szanse na zamążpójście.

Jednak najbardziej znamiennym wielkanocnym
symbolem jest baranek - wśród chrześcijan uosabia on
zwycięstwo Chrystusa, który jak ofiarny baranek oddał
swoje życie za ludzi, by następnie zmartwychwstać i
odnieść
zwycięstwo
nad
grzechem,
złem
i śmiercią. Tradycyjnie wielkanocne baranki wykonywało się z cukru, czasem z czekolady i marcepanu.
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A co się jada w tym czasie na świecie?
We Francji bardzo popularne są pasztety. Podaje się też jajka przygotowane na wiele sposobów, np. w koszulkach ze szpinakiem. Niedzielnym zaś
daniem jest słynny na cały glob un gigot d'agneau, czyli udziec jagnięcy.
Włosi oczywiście wybierają obowiązkowy makaron i lekkie sosy
z dodatkiem warzyw. Znaną potrawą są też jajka po neapolitańsku - z pomidorami, oliwkami i filecikami anchois. W niedzielę wszyscy zasiadają do wytwornego obiadu, jedzą sopressante - świąteczną kiełbasę, baraninę z rożna
oraz drożdżowe ciasto w kształcie gołębia, który symbolizuje dobrą nowinę
oraz kończy, w radości, niedzielny posiłek.
W Hiszpanii serwowana jest tortilla (często z młodymi warzywami) i krem kataloński, ale tu właściwie każdy region podchodzi odmiennie do tradycji kulinarnej.
W Anglii spożywa się pieczoną jagnięcinę, podawaną z sosem miętowym, pieczonymi ziemniakami
i zielonym groszkiem. Typowym świątecznym przysmakiem są natomiast małe drożdżowe ciastka z owocami,
na wierzchu których widnieje czerwony krzyż.
Jagnięcina jest podstawowym wielkanocnym mięsem w Grecji - podaje się tam tradycyjną zupę wielkanocną
zwaną mayiritsa, przygotowywaną z jagnięcych podrobów, cytryn i koperku oraz chleb tsoureki,
a w Wielkanocną Niedzielę obowiązkowe jest wspólne, wielogodzinne pieczenie barana. Podaje się go z ryżem
i warzywami.
Czesi zajadają różnego rodzaju ciasta i słodycze, popijając je śliwowicą lub morelówką,
Rosjanie lubią ciasto z rodzynkami.

DEMOGRAFIA W GMINIE
Przedstawione dane demograficzne wskazują jednoznacznie, że Gmina Rybczewice starzeje się. Liczba
zgonów przewyższa liczę urodzeń, a więc mamy do czynienia z nasilającym się niżem demograficznym. Liczba
mieszkańców z roku na rok ciągle maleje, niestety taka sytuacja jest zauważalna już od kilkunastu lat. Nie zmienia się
jednak liczba kobiet w stosunku do liczby mężczyzn, która zawsze jest wyższa w zestawieniu płci. Taki trend utrzymuje się od dawna. Ze smutnej statystyki wynika, że duża i wyjazdy młodych ludzi do miast (migracje) sprawiły,
że w ostatnich 10 latach w Gminie Rybczewice ubyło około 400 osób. Nie bez znaczenia w tej statystyce była też
zapewne mniejsza liczba zawieranych małżeństw.
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bazar

219

216

207

212

216

209

205

195

193

192

192

Choiny

121

123

124

119

115

111

113

108

107

106

106

Częstoborowice

490

483

487

480

471

457

457

446

431

433

429

Izdebno

269

265

252

243

239

234

231

223

219

214

209

Izdebno-Kolonia

166

170

175

177

180

184

190

188

186

184

189

Pilaszkowice Drugie

322

314

311

306

294

289

279

273

267

258

259

Pilaszkowice Pierwsze

333

335

330

323

318

319

309

311

307

300

295

Rybczewice Drugie

499

494

500

507

510

500

492

473

463

461

454

Rybczewice Pierwsze

370

370

367

371

370

369

361

362

361

358

352

Stryjno Drugie

196

197

194

186

183

184

184

176

172

173

167

Stryjno Pierwsze

302

290

289

275

259

255

258

257

260

254

253

Stryjno-Kolonia

235

236

243

245

263

274

279

282

278

280

279

Wygnanowice

272

266

257

253

245

242

252

245

245

246

247

Zygmuntów

110

107

103

100

94

92

92

86

81

77

77

RAZEM

3904

3866

3839

3797

3757

3625

3570

Miejscowość

3719 3702

3536 3508

Zestawienie zbiorcze mieszkańców Gminy w latach 2007-2017
Liczba kobiet i mężczyzn w 2017 r.

Rok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kobiety

1798

Urodzenia

31

30

34

27

28

16

23

39

Mężczyźni

1710

Zgony

77

84

65

46

64

40

56

58

Kobiety i mężczyźni w roku 2017

Urodzenia i zgony w latach 2010-2017

Źródło: Ewidencja ludności, UG Rybczewice
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WIOSNA NIE TYLKO W POEZJI
Za co kochamy wiosnę?
•

dłuższe dni, dzięki którym do godzin wieczornych można aktywnie
spędzać czas na dworze (sport, wycieczki, place zabaw)
jest ciepło!
fauna i flora budzą się do życia (wspaniała lekcja przyrody dla dzieci)
ptaki wracają z ciepłych krajów (bocian to nasze dobro narodowe)
wreszcie pozbędziemy się grubych, krępujących ruchy ubrań
pojawiają się nowe pomysły, idee, plany – wiosną jakoś łatwiej nam
to przychodzi….

•
•
•
•

Wiosenka
Wiosenko, wiosenko
Wiosenna panienko.
Gdzież jesteś, gdzie?

Wiosna to najpracowitsza pora roku dla każdego ogrodnika.
W tym czasie zakwitają drzewa owocowe oraz większość krzewów
i roślin cebulowych. W ogrodzie pojawiają się pierwsze wiosenne
kwiaty, z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. W marcu
zakwitają m.in. przebiśniegi, krokusy, prymulki, forsycje, a jeśli pogoda dopisze, to nawet dzikie odmiany tulipanów oraz szafirki.
Kwiecień to pora kwitnienia szachownic, żonkili i narcyzów, hiacyntów, magnolii. W maju pełny rozkwit przeżywają tulipany oraz azalie
i rododendrony, kwitną też bzy i konwalie.

Mróz zima, zamiecie.
Wichury na świecie.
Kiedy odnajdziesz się?
Czekają cię ptaki,
Czekają cię drzewa
Aż słońcem ogrzejesz świat.

Wnet śniegi stopnieją,
Skowronek zaśpiewa.
Tęczowo zakwitnie kwiat.
Wiosenko, wiosneczko.
Kwiatowa dzieweczko,
Na zawsze pozostań już.
Słowika trelami,
Żabimi chórami.
Zachodem ognistych zórz.
Wiosenną miłością
Brzemienna radością,
Nadzieją obdaruj świat.
Choć zima nastanie,
Powrócisz zwycięska.
Wiosenny znów będzie czas.
4 – 12 - 2013r.
Stanisław Ostański

Wiosenne cytaty

Marzec
Sadzenie krzewów
ozdobnych
zrzucających liście
oraz krzewów
owocowych
Wysadzanie lilii,
dzielenie starszych
roślin, sadzenie
bylin

Kwiecień

Maj

Sadzenie krzewów
kwitnących np. róże
oraz krzewy iglaste

Sadzenie iglaków,
różaneczników

Rozmnażanie starszych
okazów, sadzenie bylin

Wysiewanie
kwiatów letnich:
nasturcji

Przycinanie krzewów
ozdobnych i owocowych,
prześwietlenie drzew
pestkowych, rozkładanie
kompostu, nawożenie
trawnika

Wysiewanie kwiatów
letnich: nasturcje,
słoneczniki,
aksamitki, nagietki,
fasolę ozdobną

Po przekwitnięciu
bzów należy
ściąć ich
kwiatostany,
które osłabiają
roślinę oraz
ją szpecą

Wysiewanie do gruntu
kwiatów: nagietek, mak
polny, chaber,
maczek kalifornijski
oraz ślazówka

Od połowy kwietnia
sadzenie roślin
cebulowych
i bulwiastych
niezimujących w gruncie:
mieczyki, galtonia,
tygrysówka

Przyjdzie wiosna,
przyjdzie hoża,
Pójdą rzeki
Het do morza!
Maria Konopnicka
O wiosno! kto cię widział wtenczas w naszym kraju,
Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju!
Adam Mickiewicz
Nie bójmy się wiosny, zmierzchów kwietniowych.
Nie bójmy się wiosny, poranków majowych.
Elżbieta Horbaczewska
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WIEŚCI Z POWIATU, WOJEWÓDZTWA I KRAJU
PUP w Świdniku uruchomił środki na realizację wielu
programów i form wsparcia. Są pieniądze na staże, roboty
publiczne i interwencyjne.
Dokumenty i wnioski są dostępne na stronie:
swidnik.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

100 km dróg na 100-lecie Niepodległości
We wtorek 30 stycznia odbyła się konferencja zorganizowana przez
Marszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego, dotycząca
nowego funduszu na drogi lokalne - 100 km dróg w każdym powiecie na
100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Fundusz ten ma wesprzeć 20 powiatów województwa. Koszt przedsięwzięcia to 1 mld zł. Mamy nadzieję, że dwa tysiące kilometrów dróg w ciągu
dwóch lub trzech najbliższych lat powinniśmy wybudować i w ten sposób
upamiętnić odzyskanie Niepodległości - mówił podczas spotkania Marszałek
Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski

Miliony dla szpitali wojewódzkich
Do sześciu szpitali podlegających pod Samorząd Województwa Lubelskiego trafi 96,862 mln zł z RPO WL na lata 2014-2020. Projekt ma na celu
poprawę efektywności działalności podmiotów leczniczych w obszarach
potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez
niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace
remontowo-budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenie w sprzęt medyczny.
Umowę, dzięki której te środki przeznaczone zostaną na ochronę zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego podpisali dzisiaj marszałek Sławomir Sosnowski oraz Dariusz Oleński
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
Liderem tej inicjatywy jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. W projekcie biorą udział
również: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Całość inwestycji opiewa na kwotę

Środki na przebudowę mostu w Rybczewicach
W budżecie na 2018 rok duży nacisk położony został na rozwój
powiatu, a w szczególności poprawę infrastruktury drogowej. Ponad
21 milionów zł Zarząd Powiatu zamierza przeznaczyć na zadania inwestycyjne związane z drogami powiatowymi. W Realizacji zamierzeń wykorzystywane będą środki zewnętrzne. W związku z tym złożono wniosek o pozyskanie środków (50% wartości robót) w ramach rezerwy subwencji ogólnej
MiiB na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Rybczewice - Marysin
(rzeka Giełczew) wraz z dojazdami w miejscowości Rybczewice.
Źródło: Starostwo Powiatowe, „Przegląd Świdnicki”
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ROCZNICA WEJŚCIA POLSKI DO NATO

19 lat temu 12 marca 1999 roku Polska została przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z tej okazji ministerstwo obrony narodowej wydało oficjalny komunikat, w którym podkreśliło znaczenie tej rocznicy.
– Troszczymy się o bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym – zapewniał szef MON Mariusz Błaszczak.
Minister podkreślił, że te 19 lat zbudowało w Polakach poczucie bezpieczeństwa. - Systematycznie wzrasta pozycja
jaką Polska zajmuje w Sojuszu. Potwierdził to szczyt NATO zorganizowany w Warszawie w lipcu 2016 roku. Polski
głos jest uważnie słuchany w trakcie debat. Przeznaczając na armię co najmniej 2 procent produktu krajowego brutto
jesteśmy jednym z liderów Sojuszu – przekonywał w oficjalnym komunikacie MON. Polska posiada silną pozycję
w NATO, o czym świadczy udział polskich żołnierzy w wielu misjach Sojuszu. – Dziś myśląc o NATO pamiętajmy,
że jesteśmy jego ważną częścią.
Źródło: Tygodnik „Do Rzeczy”
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Składniki:
2 duże buraki
2 szkl wody
1 szkl octu winnego
1 łyżka cukru
pół łyżeczki soli
liść laurowy
5 ziaren ziela angielskiego
5-6 jaj - najlepiej z chowu
wolno wybiegowego

Wykonanie:
Jajka gotujemy na twardo, studzimy i obieramy ze
skorupek. Buraki myjemy (nie trzeba obierać),
kroimy w plasterki, wrzucamy do garnka. Zalewamy
wodą i octem, dodajemy przyprawy i gotujemy
ok 10-15min. Zostawiamy do ostygnięcia. Kiedy
marynata jest zimna, przecedzamy ją. Do odcedzonej marynaty wkładamy ugotowane, zimne i obrane
jajka tak by całe były zanurzone. Zostawiamy
w marynacie na 12 godzin.
Przepis wg Pani Doroty Wdowińskiej-Rozbickiej

Wieść radosną niosą dzwony,
na wsze świata grają strony,
że zmartwychwstał Pan nad Pany,
Bóg wszechmocny, Bóg kochany.
Zmartwychwstał Baranek Boży,
Niech każdy swe serce otworzy,
Na miłość, radość i pogodę ducha
Kto wierzy w Niego niech słów Jego słucha,
Zbawiciel z martwych powstał, Alleluja!
Weselmy się bo radosny dzień dziś nastał, Alleluja
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