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Rybczewice 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rybczewice 

 Przekazujemy Państwu kolejny numer naszej gminnej gazetki „Wieści  
z Rybczewic”.  Z tego numeru dowiecie się Państwo jakie inwestycje zostały 
zrealizowane w ostatnim czasie, jakie będą realizowane już niedługo, jakie 
wydarzenia miały miejsce. 
  Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie cos ciekawego dla siebie. 
 

 
 
 
 

      Redakcja 
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         Wodociąg w Izdebnie 

——————————————–   ZREALIZOWANE INWESTYCJE  

 Zakończyliśmy realizację projektu 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.).  

 W wyniku realizacji projektu, w miejscowościach Izdebno i Izdebno – Kolonia przebudowana została 

sieć wodociągowa fi 110 mm o długości 4 km 529 m, fi 160 mm o długości 290 m, z przyłączami wodocią-

gowymi – 178 szt. o łącznej długości 5 km 319 m. Wyremontowany i zmodernizowany został budynek  

stacji wodociągowej. Zamontowano zbiornik wyrównawczy wody pitnej   o poj. 100 m/3. Na budynku  

zamontowana została instalacja fotowoltaiczna mająca na celu wspomaganie zasilania w energię elektrycz-

ną. Zamontowano wodomierze  z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu oraz system monitoringu  

na urządzeniach. Uruchomiono serwis ICT, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą dokonywać 

transakcji on-line.  

Termomodernizacja Domu Nauczyciela 

 W bieżącym roku wykonaliśmy gruntowny  

remont budynku Domu Nauczyciela. Budynek ten  

został wybudowany w latach 70-tych i od tego czasu 

nie był remontowany. Po prawie 50-ciu latach użytko-

wania doczekał się wreszcie kompleksowej moderni-

zacji. Wymienione zostały wszystkie instalacje,  

poprawiona została również estetyka zewnętrzna  

dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Rybczewi-

ce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działa-

nie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkalne-

go. zrealizowała projekt pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela 

w Gminie Rybczewice”, którego celem była głęboka modernizacja energetyczna budynku. 

 Koszt inwestycji to 1 181 045,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WL wyniosło 772 174,95 

zł. Dzięki remontowi uzyskaliśmy nowe  pomieszczenie na parterze budynku, w którym swoją siedzibę  

od nowego roku będzie miał Klub Seniora. 
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Sala gimnastyczna 

——————————————–   ZREALIZOWANE INWESTYCJE  

 Zakończyliśmy realizację inwestycji dotyczącej 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.).  

 Dzięki środkom pozyskanym z budżetu państwa i budżetu gminy powstał budynek sali gimnastycznej 

wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pomieszczeniem magazynowym, pomieszczeniem trenera, o łącznej 

powierzchni użytkowej 663,70 m2, jednokondygnacyjny, połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem 

szkoły. Dodatkowo nad zapleczem znajduje się antresola, która będzie również wykorzystywana na zajęcia 

sportowe. 

 Otrzymaliśmy dotację z rezerwy budżetu państwa na zakup wyposażenia sportowego do sali gimnastycz-

nej. Łączny koszt zakupu wyposażenia wynosi 64 329,00 zł, z czego dotacja to 29 575,35 zł. Zakupiony  

i zamontowany został sprzęt sportowy taki jak m.in.: 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. 

 Odbyły się już odbiory sanepidu i straży - czekamy na odbiór nadzoru budowlanego. Mamy nadzieję,  

że już wkrótce będą się mogły odbywać zajęcia sportowe w nowej Sali gimnastycznej. 
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REALIZOWANE INWESTYCJE ———————————————– 

  Dnia 16.05.2018 r., podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji w ramach Regionalnego Progra-

mu 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 (Rybczewice, Podizdebno, 

Zygmuntów, Stryjno); montaż instalacji fotowoltaicznej na tych stacjach; wymiana oświetlenia wewnętrz-

nego na energooszczędne oprawy LED w budynkach  stacji; 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.  

  Ogłosiliśmy przetarg mający na celu wyłonienie wykonawców inwestycji. Po rozstrzygnięciu  

przetargu, rozpocznie się rzeczowa realizacja inwestycji. 

Modernizacja gospodarki wodnej w Gminie Rybczewice 

poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów  

odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących 

pracę ujęć wody 

  W dniu 17.07.2018 r., Gmina Rybczewice podpisała umowę na realizację inwestycji w ramach Regio-

nalnego 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 historycz-

nych 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 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.  

  Ogłoszone zostały już dwa przetargi mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Niestety  

proponowane przez oferentów kwoty znacznie przewyższały wartość kosztorysową inwestycji. W najbliższym 

czasie Gmina przystąpi do ogłoszenia kolejnego przetargu na realizację inwestycji. 

Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu  

parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie 
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

w Gminie Rybczewice 

———————————————   REALIZOWANE INWESTYCJE  

 W trosce o infrastrukturę budynków użyteczności  

publicznej, których właścicielem jest Gmina Rybczewi-

ce pozyskaliśmy środki w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, działanie 5.2 Efektywność energetyczna  

sektora publicznego (umowa nr RPLU.05.02.00-06-

0057/17-00). W dniu 09.11.2018 r., podpisaliśmy  

umowę na termomodernizację trzech budynków: budyn-

ku OSP w Częstoborowicach, Urzędu Gminy w Rybcze-

wicach oraz Ośrodka Zdrowia w Rybczewicach.  

 Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian i stro-

podachu, 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 zakończenia realiza-

cji projektu - wrzesień 2020 r. 

 W najbliższym czasie Gmina przystąpi do opraco-

wania i ogłoszenia przetargu mającego na celu wybór  

wykonawców inwestycji. 

 W wyniku realizacji projektu budynki zmienia swój 

wygląd, z dachów budynków zniknie szkodliwy azbest  

i mamy nadzieję staną się wizytówką naszej Gminy. 

 Niestety wymiana więźby dachowej i pokrycia  

dachowego nie są kosztami kwalfikowalnymi - refundo-

wanymi, tak więc będziemy te koszty musieli pokryć  

z budżetu naszej Gminy. 

 W najbliższym czasie planujemy złożenie kolejnych 

wniosków na termomodernizację kolejnych trzech  

budynków: budynek szatni GLKS Victoria Rybczewice  

- dawna agronomówka, budynek OSP Podizdebno,  

budynek OSP Wygnanowice. 

 Wszystkie te budynki wymagają remontu aby  

przywrócić im dawną świetność i mogły służyć  

mieszkańcom jako miejsce spotkań. 
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Przebudowa dróg uszkodzonych w skutek gwałtownego 

spływu wód opadowych 

———————————————   REALIZOWANE INWESTYCJE  

  Gmina Rybczewice złożyła do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowanie na środki  

finansowe przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie obejmuje odbudowę siedmiu  

odcinków dróg gminnych zniszczonych w wyniku ulewnych deszczy: 

- droga nr 105769L w m. Zygmuntów, o długości 2590 mb, 

- droga nr 105755L w m. Stryjno Kolonia, o długości 1270 mb, 

- droga nr 105756L w m. Stryjno Kolonia, o długości 615 mb, 

- droga nr 105754L w m. Stryjno Kolonia, o długości 864,6 mb, 

- droga nr 105773L w m. Bazar, o długości 785 mb, 

- droga nr 105751L w m. Wygnanowice, o długości 300 mb, 

- droga nr 105779L w m. Stryjno Drugie, o długości 1425 mb. 

  Komisja w sprawie weryfikacji szkód w infrastrukturze komunalnej, powołana przez Wojewodę  

Lubelskiego, potwierdziła wystąpienie uszkodzeń na ww. drogach.  

  Obecnie trwa procedura zakwalifikowania uszkodzonych dróg do dofinansowania ze środków  

rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Ochrona wąwozów lessowych w ciągach dróg  

publicznych 

  Złożyliśmy do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dwa wnioski o zaliczenie zadań do Wojewódz-

kiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją: 

- Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 

nr 105761L w miejscowości Rybczewice od km 1+ 007,5 do km 1+207,5; 

- Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 

nr 105784L w miejscowości Stryjno Kolonia od km 0+ 300 do km 0+825. 

  Obecnie trwa procedura zakwalifikowania wąwozów do dofinansowania ze środków rezerwy celowej 

budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie  lub usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie 

ochrony wąwozów lessowych przed erozją gleby. 

Budowa chodników 

  W roku 2015 złożyliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich wnioski o dofinansowanie budowy trzech  

odcinków chodników w Rybczewicach. W bieżącym roku ZDW Lublin zakwalifikował do realizacji pierwszy 

odcinek - 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 - koszt inwestycji 

to 578 729,13 zł, nie mniej jednak w bieżącym roku inwestycja nie została zrealizowana ze względu na nie 

wyłonienie wykonawcy. Dlatego też w październiku br. złożyliśmy ponownie wniosek o budowę tego odcinka 

chodnika jak i dwóch kolejnych: 1. 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;  

2. 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. 

 Inwestycje te zostały zgłoszone do realizacji w 2019 roku. Wnioski są obecnie rozpatrywane przez Zarząd 

Dróg Wojewódzkich. Mamy nadzieję, że ich realizacja nastąpi w przyszłym roku. 
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Wiersze Stanisława Ostańskiego 

POEZJA ———————————————————————

Wigilijne wspomnienia 

 
 

Wspominam wigilię, święta, 

Mych dziecięcych lat. 

Pamiętam 

Jak przez śnieżną zadymkę. 

 

Pod lasem 

Przykrytą śniegiem 

Starą gajówkę. 

Ze świeczkami zieloną choinkę. 

 

Przy lampie naftowej 

Wieczerzę pamiętam. 

Przy stole wigilijnym z nami, 

Oswojona sarenka. 

 

Życzenia, opłatkiem łamanie. 

Noc Święta. 

 

Biały obrus na pachnącym 

Sianie. 

Prezenty pod choinką. 

I kolęd śpiewanie. 

 

Drogę na Pasterkę  

W śniegu po kolana. 

Głos dzwonu co obwieszcza 

Światu,  

Narodziny Pana. 

 

 

 

Świątynię jarzącą woskowymi 

Świecami.  

Stajenkę ze żłóbkiem, 

Z Jezusikiem leżącym 

Na sianie pachnącym. 

Pod strzechą słomianą. 

 

Z Maryją i Józefem 

Z klęczącymi pastuszkami. 

Z osiołkiem, wołem. 

Z owieczkami. 

 

I gwiazdę betlejemską 

Co z ciemnego nieba 

Promieniami oświetla stajenkę. 

Chór głosów co kolędy 

Śpiewa. 

 

 

Obraz tych wigilii,  

Świąt minionych.  

Przez przeszłość, czas  

Przymglonych. 

Przez zadymkę przeszłości 

Zaśnieżonych 

Dni. 

We wspomnieniach 

Powraca mi. 

 

             25- 12- 2017r. S.O. 

                  W samotną noc. 
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WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE —————————– 

Dożynki Gminne - „Święto Chleba” w Rybczewicach 

 W niedzielę 26 sierpnia 2018 roku na placu przy Urzędzie Gminy odbyły się „Dożynki Gminne - Święto 

Chleba”. Organizatorem imprezy była Pani Wójt Elżbieta Masicz, gościem honorowym Starosta Powiatu Pan 

Dariusz Kołodziejczyk. Starostami Dożynek zostali Pani Ewa Banaszkiewicz z Pilaszkowic Drugich oraz Pan 

Marek Wac z Wygnanowic. 

 Obchody święta Plonów rozpoczęły się o godz. 

11.00 uroczystą mszą św. odprawioną w kościele pw. 

NMP w Wygnanowicach przez Proboszcza ks. Jacka 

Zarębę w ofierze za zebrane plony dla wszystkich rolni-

ków z terenu naszej Gminy. Po mszy św. korowód  

dożynkowy prowadzony przez Parafialną Orkiestrę  

Dętą z Szastarki oraz Starostów Dożynek przeszedł na 

plac przy Urzędzie Gminy, gdzie nastąpił obrzęd  

przekazania i dzielenia Chleba. 

 W korowodzie udział wzięli: poczty sztandaro-

we – PSL oraz OSP Stryjno, OSP Rybczewice, OSP 

Częstoborowice, OSP Pilaszkowice-Bazar. Jak mówi 

tradycja nie ma Dożynek bez Wieńców dożynkowych. 

Tegoroczne Wieńce dożynkowe przygotowane zostały 

przez: KGW „Marysieńki”, KGW Izdebno, GOPS  

w Rybczewicach, pracowników księgowości, pracow-

ników działu podatkowego i promocji. Nie zabrakło 

wieńca od władz gminnych: Wójta Gminy, Sekreta-

rza, Skarbnika i Kierownika USC w Rybczewicach. 

 Udział w korowodzie wzięli również wszyscy 

zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Wyróżnionymi 

rolnikami Gminy Rybczewice w roku 2018 byli Pan Marek Banaszkiewicz z Pilaszkowic Drugich oraz Pan 

Tomasz Połeć z Częstoborowic.  



10                                                                                      —„Wieści z Rybczewic” —                                                                                                                             

 

—————————— WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE  

Dożynki Gminne - „Święto Chleba” w Rybczewicach 
 Po części oficjalnej rozpoczęły się występy zaproszonych  

zespołów tj. Orkiestry Dętej z Szastarki,  Kapeli Ludowej z Gorzkowa, cyrku 

„O.bimbolando".  

 Rozstrzygnięto ogłoszone konkursy: wędkarski „O Puchar Wójta Gminy  

Rybczewice", który wygrał Pan Robert Sidor z Piask, na „Najsmaczniejszy 

Chleb Domowego Wypieku” gdzie wygrały Panie Jadwiga Świerad i Pani Ula 

Kwiatosz oraz na „Najpiękniejszą Dekorację Dożynkową Sołectwa”, nagrodę 

otrzymała Pani Marta Wiącek z Rybczewic Drugich. 

 Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna „Gmina Rybczewice: 

Tak było dawniej - tak jest dziś”, którą dalej można oglądać w Urzędzie  

Gminy, stoiska wystawiennicze instytucji współpracujących z gminą, oraz  

stoiska promocyjne naszych lokalnych artystów, wyróżnionych za wspaniałą 

promocję Gminy Rybczewice. Byli to: KGW „Marysieńki”, Henryka  

i Tadeusz Wikira, Elżbieta i Janusz Flis, Stanisław Ostański, 

Sandra Antczak, Irena i Małgorzata Baran, Zygmunt i Anna 

Wójcik. Podczas Dożynek zaprezentowały się również  

zespoły: REM FAZA, NOKAUT oraz pochodzący z naszej 

gminy zespół HEIDFELD, a gości bawił DJ RAFII. W pro-

gramie imprezy nie zabrakło ciekawych atrakcji; gry i zaba-

wy dla dzieci (dmuchańce, malowanie twarzy), pokaz  

ratownictwa medycznego przygotowany przez ratownika 

Pana Andrzeja Rogalińskiego oraz prezentacja wozu bojo-

wego OSP Pilaszkowice - Bazar. Były również stoiska  

promocyjne i gastronomiczne. Imprezę zakończył pokaz 

sztucznych ogni nad Zalewem w Rybczewicach.  

 Słowa podziękowania składamy wszystkim,  

którzy pomogli w dekoracjach dożynkowych - Panu 

Markowi Banaszkiewiczowi za pomoc oraz użyczenie 

beli słomy. DZIĘKUJEMY!!!  
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Dożynki Powiatowe w Trawnikach 

 9 września 2018 roku na placu przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Trawnikach odbyły się Dożynki Powiatowo-

Gminne zorganizowane przez Powiat Świdnik oraz Gminę 

Trawniki. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.30 mszą św. 

w Kościele pw. Chrystusa Króla, podczas której zostały  

poświęcone wszystkie wieńce dożynkowe. Następnie korowód 

dożynkowy pod przewodnictwem Orkiestry Dętej z Trawnik 

oraz Starostów Dożynek przemaszerował na plac, gdzie nastą-

piło uroczyste powitanie wszystkich władz, pocztów sztanda-

rowych oraz przybyłych gości. Obrzęd dzielenia chleba przez 

Starostę Powiatu Pana Dariusza Kołodziejczyka, Wójta Gmi-

ny Trawniki Pana Jerzego Szpakowskiego, Starostów Doży-

nek w asyście Wójta Gminy Rybczewice Pani Elżbiety  

Masicz, Wójta Gminy Mełgiew Pana Ryszarda Podlodowskie-

go, Burmistrza Miasta Piaski Pana Michała Cholewę, a także 

Przewodniczącego Rady Miasta Świdnik Pana Janusza Króli-

ka. Nie zabrakło przemówień okolicznościowych oraz podzię-

kowań.  

 Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs wieńców  

dożynkowych, gdzie nasze Panie z KGW „Marysieńki” za  

wykonany wieniec o kształcie ciągnika otrzymały wyróżnie-

nie. Nagrodzeni zostali także rolnicy z Gminy Rybczewice 

Pan Marek Banaszkiewicz z Pilaszkowic Drugich oraz Pan 

Tomasz Połeć z Częstoborowic.                                          

 Gminę Rybczewice promowali również nasi lokali twórcy: Pan Stanisław Ostański z obrazami oraz  

Państwo Henryka i Tadeusz Wikira z Rzeźbami w korzeniu. „Marysieńki” również prezentowały regionalne 

potrawy i ciasta, częstując wszystkich przybyłych gości. 

 Na scenie wystąpili Bracia Dominik i Łukasz Poroch z Gminy Rybczewice, którzy podczas swojego  

występu wykonali 4 piosenki, (ich występ można obejrzeć w  filmach umieszczonych na stronie urzędowego 

Facebooka. Podziękowania należą się także delegacjom: Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz delegacji  

OSP Pilaszko-

wice - Bazar  

za przybycie 

na Dożynki  

ze swoim 

sztandarem 

oraz pomoc  

w  transporcie 

wieńca.  
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Dożynki Wojewódzkie w Radawcu 

 Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie 

odbyły się w niedzielę 2 września 2018 r. 

na terenie lotniska sportowego w Radaw-

cu. Organizatorem tegorocznych Doży-

nek był Urząd Marszałkowski, Powiat 

Lubelski, Gmina Konopnica i Woje-

wódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.  

Jak co roku jest to impreza skierowana 

do szerokiego kręgu mieszkańców  

województwa lubelskiego. Impreza już 

na stałe wpisała się w kalendarz  

wydarzeń kulturalnych regionu. 

 Powiat Świdnicki reprezentował 

Pan Marcin Troć, Dyrektor PUP w Świd-

niku, KGW z Gardzienic II,  

KGW "Marysieńki" z Pilaszkowic oraz 

DPS z Krzesimowa. 

 Nasze Panie jak zwykle zachwyciły wykonanym starannie wieńcem, który przyciągał mnóstwo ludzi  

i budził ogromne zainteresowanie. Został wyróżniony w kategorii wieńców nowoczesnych, a także na prośbę 

Pani Anny Augustyniak Sekretarz Województwa Lubelskiego został przekazany do Urzędu Marszałkowskie-

go. To już niejako tradycja, ponieważ w roku ubiegłym również wieniec Marysieniek jako zwycięzca konkur-

su, prezentowany był w Urzędzie Marszałkowskim i promował tradycje ludowe. Obecnie podziwiać go można 

w Skansenie w Lublinie.  
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      Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP  

w Rybczewicach 

 W dniu 16 września 2018 roku w Rybczewi-

cach odbyły się Powiatowe zawody sportowo-

pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych o pu-

char Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w 

Świdniku, w których wzięło udział 12 drużyn. Ko-

misję sędziowską powołał Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku bryg. 

Sławomir Kowalczyk, sędzią głównym był mł. 

bryg. Piotr Łowicki. 

 Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: 

- sztafeta pożarnicza 

- ćwiczenia bojowe 

 Klasyfikacja generalna zawodów przedsta-

wia się następująco:  

Drużyny kobiece: 

1 miejsce – OSP PILASZKOWICE-BAZAR  

2 miejsce – OSP BRZEZICE  

3 miejsce – OSP DOMINÓW  

Drużyny męskie: 

1 miejsce – OSP BRZEZICE  

2 miejsce – OSP PIASKI  

3 miejsce – OSP KOZICE GÓRNE  

4 miejsce – OSP IZDEBNO  

5 miejsce – OSP OLEŚNIKI  

6 miejsce – OSP PILASZKOWICE-BAZAR  

7 miejsce – OSP RYBCZEWICE  

8 miejsce – OSP DOMINÓW  

9 miejsce – OSP STRUŻA  

 Zmagania jednostek obserwowali Pan Da-

riusz Kołodziejczyk Starosta Powiatu Świdnickie-

go, Pani Elżbieta Masicz Wójt Gminy Rybczewi-

ce, Pan Damian Daniel Baj Zastępca Wójta Gminy 

Trawniki, mł. bryg. Paweł Belniak Zastępca Ko-

mendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożar-

nej w Świdniku, a także Prezesi i Komendanci Za-

rządów Gminnych ZOSP RP. 

 Zawody przebiegały w miłej atmosferze  

i zaciętej walce. Zapraszamy wszystkie jednostki 

OSP Powiatu Świdnickiego już za rok. 
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Targi Pracy i Edukacji w Świdniku 

 20 września 2018 r. w nowej hali sportowej I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku Dyrektor Powiato-

wego Urzędu Pracy Pan Marcin Troć otworzył uroczyście wydarzenie jakim były Targi Pracy i Edukacji. 

Współorganizatorami Targów byli: I LO im. W. Broniewskiego oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 

OHP w Lublinie. 

 Patronat honorowy nad tegorocznymi Targami objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pa-

ni Elżbieta Rafalska, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Lubelski Kurator 

Oświaty Pani Teresa Misiuk, Starosta Świdnicki Pan Dariusz Kołodziejczyk. 

 Uroczyste otwarcie Targów nastąpiło po okolicznościowych przemówieniach Starosty Powiatu Świdnic-

kiego Pana Dariusza Kołodziejczyka, Wicestarosty Powiatu Świdnickiego Pana Waldemara Białowąsa. Głos 

zabrali również Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Lublinie Pan Marek Drączkowski, w imieniu 

Burmistrza Miasta Świdnik zastępca burmistrza Pan Michał Piotrowicz oraz członek Zarządu Powiatu Świd-

nickiego Pan Leszek Czechowski, Pani Halina Dudzińska-Zuchniarz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w 

Lublinie. Targi Pracy i Edukacji swoją obecnością zaszczycił również Zastępca Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku bryg. Paweł Belniak, Wójt Gminy Rybczewice Pani Elżbieta Ma-

sicz, Zastępca Wójta Trawniki Pan Damian Baj oraz Radni Rady Powiatu Świdnickiego, członkowie Powiato-

wej Rady Rynku Pracy w Świdniku, przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z woj. Lubelskiego, Dyrek-

torzy Szkół oraz Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego. W trakcie Targów odbyła się 

konferencja dla pracodawców, przedsiębiorców i ich przedstawicieli dotycząca oferty edukacyjnej szkół z te-

renu Powiatu Świdnickiego oraz form wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na konferencji 

przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego Pani Ewa Waszkiewicz zaprezentowała ideę bankowości i moż-

liwości, jakie daje NBP pracodawcom. 

 W tegorocznych Targach Pracy i Edukacji wzięło udział ponad 70 wystawców, którzy przedstawili oko-

ło 350 ofert pracy w Polsce i za granicą, między innymi z branży ochroniarskiej, gastronomicznej, hotelar-

skiej, spożywczej, usługowej, odzieżowej, handlowej, mechanicznej, przetwórczej, produkcyjnej, W ramach 

Targów Pracy i Edukacji odbył się konkurs na najciekawsze stanowisko wystawiennicze, w którym zwyciężył 

Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku. 
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„Klub Seniora” w Gminie Rybczewice 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rybczewicach przy-

stąpił do  realizacji projektu  

w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

Numer i nazwa osi priorytetowej; 

11 Włączenie społeczne Numer  

i nazwa działania; 11.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne  Nazwa 

projektu: Klub Seniora w Gminie 

Rybczewice.                                                                                           

 Projekt kierowany jest do 

osób z terenu gminy Rybczewice 

w wieku 60+, osób z niepełnosprawnością oraz osób z trudną sytuacją ekonomiczną. 

 Projekt realizowany jest od 1 listopada 2018r. i potrwa do 31 sierpnia 2021 r. 

 Głównym celem działalności Klubu Seniora jest aktywizacja i integracja osób starszych. W  ramach  

w/w projektu seniorzy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, pasje. Otrzymają wsparcie prawne,  

psychologiczne. Objęci zostaną terapią zajęciową, udział w prelekcjach aktywizujących/edukacyjnych. Orga-

nizowane będą różne formy zajęć fakultatywnych oraz form spędzania wolnego czasu, wyjazdy na koncerty, 

do kina, teatru oraz wycieczki. Uczestnictwo w Klubie Seniora jest bezpłatne.  

 Całkowite dofinansowanie projektu 727 833,00 zł.  

 Pierwsze spotkania już za nami, spotkanie andrzejkowe, warsztaty tworzenia ozdób Bożonarodzenio-

wych, kartek , wspólne kolędowanie, Wigilia.  Każdy z uczestników znajduje coś dla siebie. Spędzone chwile  

w Klubie Seniora przynoszą Naszym Seniorom uśmiech, zadowolenie. Już od pierwszych spotkań  Seniorzy 

z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Wykonali dla Pani Wójt przepiękne kartki, które  

zostały wysłane wraz z życzeniami świątecznymi do instytucji współpracujących z naszą Gminą. Ponadto 

Członkowie Klubu Seniora wykonali bombki techniką cekinową, które przekazali na dekoracje świąteczne do 

naszych kościołów w Wygnanowicach, Częstoborowicach i Pilaszkowicach. 

 Seniorzy wykazali się ogromną starannością i artyzmem . 

 Mamy nadzieję, że dotychczasowy zapał i zaangażowanie będzie towarzyszył Naszym Seniorom nadal 

czego im serdecznie życzymy. 
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Dzień Edukacji Narodowej 

 12 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach 

Drugich o godz. 9:15 odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dzień Nauczyciela. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Pani Magdaleny Furgały oraz Pani Grażyny Guz. Młodzi  

artyści przygotowali piękny występ, którym podziękowali nauczycielom za codzienny trud, ich poświęcenie, 

 a także troskę o wychowanie. Miłe słowa wdzięcznie przelane w formie wierszyków popłynęły  

w kierunku naszych nauczycieli. Oprócz słownych podziękowań pedagodzy i pracownicy obsługi otrzymali 

kwiaty. 

 Po skończonej akademii głoś zabrał Pan Dyrektor Krzysztof Suszek, który mówił o spełnionej pracy  

nauczyciela, dziękował za dotychczasowe zaangażowanie grona pedagogicznego oraz wszystkich osób  

pracujących na rzecz naszej szkoły oraz życzył wielu sił i wytrwałości. Następnie głos zabrała Pani Wójt  

Elżbieta Masicz, która wręczyła Nagrody wyróżnionym nauczycielom. Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej otrzymali: Pan Krzysztof Suszek, dyrektor ZSO oraz nauczyciele: Pani Barbara Machul, nauczy-

cielka j. polskiego i Pani Agnieszka Dziurawiec, nauczyciel bibliotekarz. 

 Oprócz nagród, Pani Wójt przywiozła ze sobą prezentację multimedialną „wirtualny spacer po sali  

gimnastycznej”. W prezentacji uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy goście mogli zobaczyć cały proces  

budowy obiektu od wykopu aż po obecny wygląd. Mogliśmy zajrzeć do wnętrza obiektu, przechadzać się  

po wszystkich pomieszczeniach, podejrzeć postępy w pracach. 

 Z końcem miesiąca października został odebrany obiekt, kolejnym etapem był montaż urządzeń 

 i wyposażanie sali w sprzęt oraz odbiory techniczny oraz rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót. 

 To nie jedyna niespodzianka jaką zapowiedziała Pani Wójt. Z okazji racjonalnego zagospodarowania 

terenu za szkołą - przyległego do sali, powstaną tam nowe miejsca parkingowe dla nauczycieli oraz nowe 

miejsce postoju autobusów szkolnych. Uczniowie od tego momentu będą wychodzić na drugą stronę szkoły 

jednocześnie nie blokując miejsca dla rodziców przywożących dzieci do przedszkola. 

 Takie rozwiązanie powinno przyczynić się do lepszego wykorzystania miejsca parkingowego obok ZSO 

oraz usprawnić bezpieczny odwóz dzieci. 
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Ślubowanie Pierwszoklasistów 

 W poniedziałek 29 października 2018 r. odbyło się w szkole Uroczyste Ślubowanie Pierwszoklasistów.  

Uroczystość rozpoczęli pierwszoklasiści, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie  

w krótkim programie artystycznym pod kierownictwem Pani Elżbiety Flis – wychowawcy klasy. Uczniowie 

zdali pierwszy egzamin z wiedzy o symbolach narodowych oraz z wiadomości szkolnych. 

Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie i pasowania na ucznia. Uczniowie złożyli ślubowa-

nie na sztandar szkoły. Pasowania dokonał Dyrektor Szkoły Pan Krzysztof Suszek. W ten sposób pierwszokla-

siści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III  

Sobieskiego w Rybczewicach Drugich. 

 Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Rybczewice – Elżbieta Masicz, Sekretarz 

Gminy – Renata Trała, Ksiądz Proboszcz Parafii w Częstoborowicach – Ryszard Rak, oraz Rodzice. 

Dzieci otrzymały w tym szczególnym dniu prezenty: dyplomy od Dyrekcji, upominki od przedstawicieli klas 

wyższych, od Pani Wójt i Pani Sekretarz odblaski, by były bardziej widoczne i bezpieczne na drodze, smycze 

personalizowane w nawiązaniu do 100-ej rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz słodycze. Na zakończenie 

klasa wraz z gośćmi ustawiła się do pamiątkowego zdjęcia.  

 W podziękowaniu Dyrekcja oraz Pani Wójt z rąk dzieci otrzymali kwiaty. W sali na uczniów czekał 

słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.  
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Uroczysta Sesja Rady Gminy Rybczewice 

 8 listopada 2018 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Rybczewicach odbyła się XLIII Uroczysta 

Sesja Rady Gminy z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wśród zaproszonych gości byli: Proboszcz 

Parafii Częstoborowice ks. Ryszard Rak, Proboszcz Parafii Wygnanowice ks. Jacek Zaręba, Starosta Powiatu 

Świdnickiego Pan Dariusz Kołodziejczyk, Komendant PSP w Świdniku Pan Sławomir Kowalczyk, Przedsta-

wiciele KŁ „Krogulec”, Komendant Posterunku Policji w Piaskach Pan Jarosław Wróbel, Dyrektor ZSO Pan 

Krzysztof Suszek, Wicedyrektor ZSO Pani Małgorzata Wójcik, Pan Dyrektor SBP w Piaskach O/Rybczewice 

Grzegorz Osajkowski, Radni kadencji 2014-2018, Sołtysi, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek współpracują-

cych z Gminą Rybczewice, władze samorządowe oraz uczniowie. 

 Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Następnie Przewodniczący Rady 

przedstawił porządek sesji. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów z Zespołu 

Szkól Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego. Następnie wszyscy uczestnicy sesji wyszli przed 

budynek Urzędu Gminy, gdzie nastąpiło posadzenie dwóch Dębów Niepodległości. Pierwszy przez władze 

Gminy Rybczewice, drugi przez przedstawicieli Koła Łowieckiego nr 67 „Krogulec”, które było współorgani-

zatorem wydarzenia. Posadowiono obelisk upamiętniający 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

 Uczeń ZSO Dominik Poroch zagrał „Rotę”, a następnie Pan Michał Szczepanik na rogu myśliwskim  

wykonał sygnał „Darz Bór”. Następnie Pan Stanisław Ostański odczytał napisany przez siebie wiersz  

pt. „Ojczyzna”. Na zakończenie pierwszej części sesji wszyscy zrobili sobie wspólne zdjęcie upamiętniające 

ten moment przy obelisku. 

 W drugiej części odbyły się wystąpienia okolicznościowe oraz wręczenie podziękowań za pracę  

i współpracę w kadencji 2014-2018 wszystkim zaproszonym gościom. Uczniowie za piękny występ otrzymali 

z rąk Pani Wójt słodki upominek.  
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    100 - lecie Odzyskania Niepodległości  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 Rok 2018 jest niewątpliwie ważnym rokiem dla wszystkich Polaków. 11 listopada 1918 roku Polska  

powróciła na mapę Europy. Cztery pokolenia Polaków czekały aby po 123 latach Polska znów zaczęła istnieć. 

Świętowanie 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości to niewątpliwie szczególny przywilej jaki 

otrzymało nasze pokolenie. uroczystości związane z tym wielkim, narodowym świętem były hucznie  

obchodzone w całym kraju. Również Gmina Rybczewice włączyła się w uświetnienie tego Jubileuszu, aby dać 

wyraz szacunku dla tych, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju.  

 Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny  

w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach o godz. 10:00, którą odprawił 

ks. Ryszard Rak – Proboszcz Parafii. We mszy udział wzięły władze samorządowe oraz delegacje pocztów 

sztandarowych z terenu naszej Gminy. Wystawiono sztandary: ZSO w Rybczewicach, Szkoły Podstawowej  

w Pilaszkowicach, Polskiego Stronnictwa Ludowego, OSP Stryjno, OSP Rybczewice, OSP Częstoborowice, 

OSP Pilaszkowice-Bazar. Udział wzięli również druhowie i druhny ze wszystkich jednostek Ochotniczej  

Straży Pożarnej. 

 Po nabożeństwie władze Gminy: Wójt Gminy Pani Elżbieta Masicz, Sekretarz Pani Renata Trała,  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Lech Miściur, Skarbnik Pan Józef Smarzak złożyli wieńce oraz zapalili  

znicze pod Pomnikiem upamiętniającym Powstańców poległych w bitwie pod Częstoborowicami przy kościele 

oraz na mogile Powstańców na cmentarzu w Częstoborowicach. 
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100 - lecie Odzyskania Niepodległości  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 Tradycją stała się już Wieczornica Niepodległościowa  

odbywająca się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Króla 

Jana III Sobieskiego. Patriotyczna akademia odbyła się 11 listo-

pada dokładnie w 100-ą rocznicę Odzyskania Niepodległości 

przez Rzeczpospolitą Polską. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 

15:00 podczas której w muzyczno – słowno - tanecznym spekta-

klu młodzi artyści podkreślali dumę z bycia Polakami. Dopełnie-

niem inscenizacji było wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni. 

 Uroczystości towarzyszyły również ciekawe wystawy  

i dekoracje. Przygotowano salę wspomnień. Mogliśmy przenieść 

się w magię lat okresu międzywojennego, w ten nastrój wprowa-

dzili nas nauczyciele, rodzice i uczniowie przebrani w stroje  

z epoki. 

 Odbywająca się już po raz czwarty Wieczornica zgromadzi-

ła wielu mieszkańców naszej Gminy, którzy z roku na rok coraz 

chętniej uczestniczą w tym ważnym święcie i odwiedzają mury 

naszej szkoły.  

 Rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi ZSO zadbali 

o poczęstunek dla przybyłych gości, w końcu to setne urodziny 

Polski – dlatego też nie zabrakło tortu urodzinowego. Rozstrzy-

gnięto również konkurs na narodowe ciastko „Patriotkę”. 

 Gmina Rybczewice w szczególny sposób zadbała o obcho-

dy 100-tnej rocznicy Odzyskania Nieodległości. Z tej okazji  

udekorowano flagami centrum Gminy, przekazane zostały  

mieszkańcom upominki związane z tym wydarzeniem: baloniki, 

chorągiewki, ulotki o ważnych Polakach oraz śpiewniki patrio-

tyczne, z których śpiewane były pieśni patriotyczne podczas  

Wieczornicy. 
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—————————— WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE  

100 - lecie Odzyskania Niepodległości  

Rzeczypospolitej Polskiej 

OJCZYZNA 

 
CZYM JEST OJCZYZNA 

GDY KTOŚ CIĘ ZAPYTA 

CÓŻ NA TO POWIESZ? 

TO LASY I WODY 

POLA, ŁANY ŻYTA,  

ŁĄKI PACHNĄCE MIODEM 

 

BIAŁO-CZERWONA, WIELKA, 

POLSKA NIEPODLEGŁA. 

ORZEŁ NA JEJ SZTANDARACH 

DUMNY POLSKI NARÓD

WOLNOŚĆ KOCHAJĄCY 

  Z HASŁEM BÓG, HONOR, 

        OJCZYZNA, WIARA 

 

STANISŁAW OSTAŃSKI 

                       2018 R. 

     Podpisanie umowy na rzecz osób pokrzywdzonych 

 W dniu 21.08.2018 Pani Wójt Elżbieta Masicz 

oraz Pan Skarbnik Józef Smarzak podpisali umowę 

z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomo-

cy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości  

w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu  

instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez  

jednostki sektora finansów publicznych zadań usta-

wowych związanych z ochrona interesów osób  

pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz 

likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem  

- nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa,  

niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowa-

nym bezpośrednio na miejscu popełnienia  

przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). 

 

 Koszt całkowity: 37 460,65 zł 

 Dofinansowanie: 

 - Fundusz pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

 - Fundusz Sprawiedliwości - 37 086,04 zł (99%) 

 - Budżet Gminy Rybczewice - 374,61 zł (1%)  

NA POLACH, W LASACH ZAGUBIONE 

KRZYŻE SAMOTNE, PRZY NICH MOGIŁY.  

ŚPIĄ W NICH BOHATEROWIE, SYNOWIE 

TEJ ZIEMII, CO ZA JEJ WOLNOŚĆ WALCZYLI. 

Wiersz znajduje się na obelisku przy Dębach Niepodległości przy Urzędzie Gminy w Rybczewicach. 
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Przekazanie sprzętu OSP 

 W ramach konkursu: XII Nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu  

Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB) ogłoszonym przez: Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament 

Funduszu Sprawiedliwości zakupiono i przekazano dnia 15 listopada br. następujący sprzęt na potrzeby  

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy: 

1. OSP Rybczewice 
Defibrylator Zoll AED 3 

Detektor jednogazowy CO 

Detektor prądu przemiennego 

Bosak dielektryczny 

Parawan osłaniający zdarzenie 

Latarki strażackie 

Wartość przekazanego sprzętu wynosi 11 088,00 zł 

2. OSP Częstoborowice 
Defibrylator Zoll AED 3 

Detektor jednogazowy CO 

Detektor prądu przemiennego 

Bosak dielektryczny 

Zestaw klinów do stabilizacji 

Latarka strażacka 

Wartość przekazanego sprzętu wynosi 10 928,00 zł 

3. OSP Pilaszkowice-Bazar 
Zestaw PSP R1 z szynami kramera i deską ortopedyczną 

Wartość przekazanego sprzętu wynosi 4500,00 zł 

4. OSP Wygnanowice 
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł 

5. OSP Stryjno 
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł 

6. OSP Izdebno 
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł 

7. OSP Podizdebno 
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł 

 Na potrzeby jednostki OSP Częstoborowice została zakupiona i przekazana pompa szlamowa WT 40X  

z wyposażeniem o wartości 12 757,00 zł w tym:  

- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 11 481,00 zł , 

- środki z budżetu Gminy Rybczewice w kwocie 1 276,00 zł 
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Ślubowanie Przedszkolaków 

 21 listopada 2018 roku w Naszej Szkole  

odbyła się uroczystość ślubowania - czyli pasowa-

nie na Przedszkolaka. 3 latki „Muchomorki” oraz  

4 latki „Pszczólki” od tego momentu oficjalnie  

zostały przyjęte w poczet pełnoprawnych przed-

szkolaków. 

 W wydarzeniu udział wzięli: Dyrektor Pan 

Krzysztof Suszek, Wicedyrektor Pani Małgorzata 

Wójcik, Wójt Gminy Rybczewice Pani Elżbieta 

Masicz, rodzice, starsi uczniowie oraz najważniejsi 

- przedszkolaki, którzy odświętnie ubrani podkre-

ślili ważność tego dnia. 

 3 latki pod opieką Pani Marioli Rusak oraz  

4 latki wychowankowie Pani Barbary Włoch zapre-

zentowały piękny program artystyczny, recytowały 

wierszyki, śpiewały piosenki. Następnie ślubowały  

być dzielnymi przedszkolakami i dobrymi kolega-

mi, zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić 

każdego dnia z uśmiechem. Rodzice również zło-

żyli ślubowanie, przyrzekli „być przyjaciółmi każ-

dego dziecka, czuwać nad ich bezpieczeństwem, 

często przytulać swoje pociechy, doceniać w dziec-

ku to co najlepsze”. 

 Po występach artystycznych  przyszła pora 

na uroczyste pasowanie przez dyrekcję przedszko-

la. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci 

otrzymały dyplomy, książeczki oraz słodki upomi-

nek.  

 W ramach podziękowania za zaproszenie 

Pani Wójt obdarowała obie klasy podarunkami,  

w których były m.in. dyplomy, książki tematyczne, 

gry planszowe, puzzle, odblaski, a także słodycze. 

 Rodzice maluchów z dumą i wzruszeniem  

obserwowali swoje pociechy. Na zakończenie dy-

rekcja, nauczyciele, zaproszeni goście i przedszko-

laki ustawili się do pamiąt-

kowego zdjęcia. Następnie 

wszyscy udali się do swoich 

sal, dalej świętować ten uro-

czysty dzień. 
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 I kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków 

 Pierwsza kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków na naszym cmentarzu parafialnym odbyła się  

w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny w godzinach 9.00 - 13.00. Kwestę zorganizowało 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Rybczewice we współpracy z Parafią  

Częstoborowice oraz Klubem Wolontariatu przy ZSO Rybczewice.  

 Podczas kwesty na rzecz ratowania niszczejących nagrobków związanych z Gminą Rybczewice zebrano 

łącznie  kwotę  3 592,80 zł. 

 Dziękujemy wszystkim za wsparcie i zaangażowanie. Zapraszamy do współpracy oraz odwiedzenia  

nowej strony Parafii Częstoborowice http://www.czestoborowice.org/  

 Dzień Seniora z udziałem braci Poroch 

 Świdnicki Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 23 października  

w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizował Przegląd Zespołów Artystycznych powiatu świdnickiego  

w Ramach Świdnickiego Dnia Seniora. W wydarzeniu udział wzięli: Pan Janusz Królik Przewodniczący Rady 

Miasta Świdnik, Zarząd i Członkowie świdnickiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  

zaproszone zespoły oraz mieszkańcy Świdnika. Wśród artystów można było podziwiać naszych młodych arty-

stów Dominika i Łukasza Poroch, którzy zaprezentowali 3 utwory, a na prośbę publiczności kolejny. 

  Wydarzenie było okazją do spotkania w gronie znajomych, wysłuchania pięknych wykonań ludowych  

i patriotycznych utworów, wspólnego śpiewu, a także obejrzenia pokazu mody w różnych stylach oraz  

zapoznania się z dziełami malarskimi i rękodziełami.  

http://www.czestoborowice.org/?fbclid=IwAR3i0T0pnnKO2piYS7yXcFsHD57KlFLo4dHsGRCWkVz3okqYoIl74TAZTas
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 Dzień Sportu „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie” 

 W piątek 23 listopada w ZSO Rybczewice rozegrano Turniej Tenisa Stołowego w ramach zadania pn. 

„Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminach: Piaski, Mełgiew, Rybcze-

wice, Trawniki, Świdnik”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej 

w Gminie Rybczewice. Impreza miała na celu rozbudzenie zamiłowania do uprawniania sportu, oraz zaszcze-

pienie ducha rywalizacji oraz integracji środowiska lokalnego. W imprezie, która po raz pierwszy odbyła się 

na terenie placówki wzięła udział ponad setka gości, w tym min. delegacja z OSP Pilaszkowice-Bazar.  

Rywalizacja sportowa objęła 3 kategorie wiekowe. O to zwycięzcy:  

-klasy 4-6,  

dziewczęta:                    
1. Julia Połeć  

2. Karolina Pawelec  

3. Julia Węcławek 

- klasa 7-8 i klasa 3 Gimnazjum: 

dziewczęta:  
1. Weronika Fornal  

2. Wiktoria Bielak  

3. Julia Lis  

 

- kategoria open:  

kobiety:  
1. Julia Banaszkiewicz  

2.Agnieszka Połeć  

3. Wioletta Brus  

 Uczniowie młodszych klas uczestniczyli w roz-

gywkach i rywalizowali ze sobą wykonując różne  

konkurencje z użyciem piłki. Za piękną rywalizację  

i wielkie zaangażowanie każda klasa otrzymała pamiąt-

kowy dyplom. 

 Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w  takich rozgrywkach. Organizatorzy konkursu  

składają podziękowania sponsorom, którymi byli: Starostwo Powiatowe w Świdniku oraz Gmina Rybczewice. 

Dzięki ich środkom, zostały zakupione stoły do tenisa. 

              SWAL Rybczewice 

chłopcy:  
1. Damian Kapica  

2. Przemysław Adamek  

3. Karol Kapica  

chłopcy:  
1. Kacper Czwórnóg  

2. Jan Jaworski  

3. Bartosz Suplewski  

mężczyźni:  
1. Sławomir Pasierbik  

2. Krzysztof Wosiek  

3. Bogdan Skorek  
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——————————–———— GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

Zadeklarowaną kwotę opłaty za odpady komunalne za dany rok wnosi się terminowo 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. 

 

 Upomnienia wystawiane są za brak wpłaty za gospodarowanie odpadami, jeżeli  

właściciel nie wniósł opłaty w terminie, a jego zaległości przekraczają kwotę 116 zł (dziesięciokrotności kosz-

tów upomnienia). 

 Niezapłacenie upomnienia w terminie powoduje skierowanie sprawy do komornika  

i wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Prosimy o terminowe wpłaty kwartalne w celu uniknięcia dodatko-

wych opłat - odsetek karnych. 

 Jeżeli właściciel nieruchomości z różnych względów nie może osobiście dokonać wpłaty, prosimy  

o załatwienie tej kwestii przez członka rodziny. 

 Informacje dla właścicieli nieruchomości   

 Warsztaty Bożonarodzeniowe w Bibliotece  

—————————–   WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE  

 Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest 

jednym z najpiękniejszych w roku, z uwagi nie tylko na 

uczucia religijne, ale także i estetyczne. Obowiązkowym 

elementem tych świąt są ozdoby i dekoracje.  W celu 

przypomnienia i zaprezentowania technik tworzenia  ozdób 

świątecznych Biblioteka Publiczna w Rybczewicach posta-

nowiła zorganizować po raz kolejny  warsztaty bożonaro-

dzeniowe, które odbyły się  w Sali OSP w Rybczewicach. 

 Spotkanie miało na celu przybliżenie   

tradycji związanych z nadchodzącymi świętami Bożego  

Narodzenia, jak również wprowadzić w atmosferę magicz-

nych świątecznych chwil.  

 W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy naszej  

gminy, każdy z uczestników miał okazję spróbować swoich 

umiejętności w tworzeniu świątecznych stroików. Uczestni-

kom warsztatów nie zabrakło zapału do pracy, każdy  wrócił 

do domu z własnoręcznie wykonanym stroikiem bożonaro-

dzeniowym. Trzeba przyznać, że zajęcia cieszyły się ogrom-

nym powodzeniem, a samodzielne tworzenie ozdób dostar-

czyło niemało radości. Bardzo serdecznie dziękujemy 

wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach oraz pra-

gniemy złożyć serdeczne życzenia na zbliżające się święta 

Bożego Narodzenia. 

 

               Dyrektor Gminnej Biblioteki Publiczne

      Ewelina Rogalińska 
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Informacje dla właścicieli nieruchomości   

Gmina RYBCZEWICE 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 

LP 

ODBIÓR ODPADÓW  

ZMIESZANYCH 

 I SEGREGOWANYCH 

WIELKOGABARYTY  

I  

ELEKTROŚMIECI 

TERMIN 

ODBIORU 

POPIOŁU 
MIEJSCOWOŚĆ 

1. 07-01-2019 

11-02-2019 

11-03-2019 

08-04-2019 

06-05-2019 

03-06-2019 

  

08-07-2019 

05-08-2019 

09-09-2019 

14-10-2019 

18-11-2019 

09-12-2019 

08 - 04 - 2019 

03 - 06 - 2019 

05 - 08 - 2019 

14 - 10 - 2019 

  

  

  

  

  

  

Oddawać 

do Punktu 

Selektyw-

nej Zbiórki 

Odpadów 

przy Urzę-

dzie Gmi-

ny Rybcze-

wice 

  

  

Pilaszkowice Drugie, 

Bazar, 

Pilaszkowice Pierwsze, 

Częstoborowice 

2. 08-01-2019 

12-02-2019 

12-03-2019 

09-04-2019 

07-05-2019 

04-06-2019 

  

09-07-2019 

06-08-2018 

10-09-2019 

15-10-2019 

19-11-2019 

10-12-2019 

  

09 - 04 - 2019 

04 - 06 - 2019 

06 - 08 - 2019 

15 - 10 - 2019 

  

  

Rybczewice Pierwsze, 

Stryjno Kolonia, 

Stryjno Pierwsze, 

Stryjno Drugie, 

Choiny, 

Wygnanowice 

3. 09-01-2019 

13-02-2019 

13-03-2019 

10-04-2019 

08-05-2019 

05-06-2019 

  

  

10-07-2019 

07-08-2019 

11-09-2019 

16-10-2019 

20-11-2019 

11-12-2019 

10 - 04 – 2019 

05 - 06 - 2019 

07 - 08 - 2019 

16 - 10 - 2019 

  

  

  

       Zygmuntów, 

Izdebno, 

Izdebno Kolonia, 

Rybczewice Drugie, 

Podizdebno 

 Prosimy o terminowe wystawianie odpadów w pasie drogowym do godz. 7:00 rano 

oraz o zawiązywanie worków z odpadami. 
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 Język łowiecki - wilk  
 

Wilk w języku łowieckim 

TROCHĘ JĘZYKA ŁOWIECKIEGO ——————–———————–   
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——————————–————–———————–  ŚWIADCZENIA  

Fundusz alimentacyjny 

 Od dnia 1 października 2018 r. rozpoczął się nowy okres 

świadczeniowy dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadcze-

niowy 2018/2019 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2018 r. 

 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznaje się  

i wypłaca na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 

2018 do dnia 30 września 2019 r. 

 Świadczenia przyznane na wniosek złożony do dnia 31 sierp-

nia 2018 r. – wypłacone będą do dnia 31 października 2018 r. 

Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 r. wypła-

cone będą do dnia 30 listopada 2018 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia  

1 października do dnia 31 października – wypłacone będą do dnia 31 grudnia 2018 r. Świadczenia przyznane 

na wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 r. wypłacone będą do dnia  

31 stycznia 2019 r. 

 Bliższe informacje są udzielane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach,  

w pokoju nr 11 w poniedziałek od godziny 9 do 17, od wtorku do piątku w godzinach 8 – 16 lub telefonicznie: 

81 584 44 72. 

Świadczenia rodzinne 
 Od dnia 1 listopada 2018 r. rozpoczął się nowy okres zasiłko-

wy dotyczący świadczeń rodzinnych. Wnioski wraz z wymaganą 

dokumentacją na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane 

są od dnia 1 sierpnia 2018 r. 

 Świadczenia rodzinne przyznaje się i wypłaca na okres zasił-

kowy trwający od dnia 1 listopada 2018 do dnia 31 października 

2019 r. 

 Zasiłki przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą 

dokumentacją) do dnia 31 sierpnia 2018 r. – wypłacone będą do 

dnia 30 listopada 2018 r. Świadczenia przyznane na wniosek złożo-

ny w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2018 r. wypłacone będą do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Świadczenia przyznane na wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 r. – wypła-

cone będą do ostatniego dnia lutego 2019 r. 

 Informacje dotyczące świadczeń rodzinnych udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Rybczewicach, w pokoju nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 16 lub telefonicznie: 

81 584 44 72  

Pomoc żywnościowa 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach  przystąpił do PROGRAMU OPERACYJNEGO 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM . 

 Cel programu to udzielenie wsparcia doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnia-

nie pomocy żywnościowej.  Skierowania do otrzymania żywności  mogły otrzymać osoby/ rodziny znajdujące 

się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający; 1402 zł w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200%  kryterium  dochodowego uprawniającego  do korzysta-

nia z pomocy społecznej, 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie czyli dochód nieprzekraczający 200%   

kryterium  dochodowego uprawniającego  do korzystania z pomocy społecznej. 

 Gmina Rybczewice objęła pomocą i wparciem 125 rodzin (w tym 273 osób w rodzinach). W dniach  

19-21 listopada 2018r.  oraz 4-6 grudnia 2018 r pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rybczewicach w ramach w/w programu wydawali żywność  dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 

gminy. Przewidywane są kolejne dostawy żywności o których mieszkańcy gminy będą informowani. 
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——————————–————–————————  OGŁOSZENIA  

 Wszystkich mieszkańców, którzy w 2018 roku mieli zamon-

towane zestawy solarne prosimy o sprawdzenie podłączenia. 

 Jeżeli wtyczka podłączona jest w przejściówce  

przepięciowej po lewej stronie (kolor czerwony)  

NIE DZIAŁA. 

 Prosimy o przełączenie na prawą stronę (kolor zielony). 

 

 

 Urząd Gminy ponadto przypomina o konieczności zgłaszania solarów do ubezpieczali (tam, gdzie  

mają Państwo ubezpieczony dom) w celu uwzględnienia zestawu w wyposażeniu domu. 

 Aby to uczynić należy odebrać aneks do umowy, który dotyczy tylko i wyłącznie dopłaty 430 zł, którą 

Państwo już dokonali.  Aneksy do odebrania znajdują się w pokoju nr 6. 

Zmarł ks. Andrzej Jurczyszyn 

 KS. ANDRZEJ JURCZYSZYN 

Kanonik Honorowy Kapituły Lubelskiej 

Urodzony: 1 stycznia 1948 r. w Wożuczynie 

Święcenia kapłańskie przyjął: 15 czerwca 1972 r. w Lublinie 

Pracował jako wikariusz w parafiach: 

Częstoborowice 

Puchaczów 

Milejów 

Lublin pw. św. Teresy 

 Proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Bystrzycy Starej (1982 – 2012). Emeryt w parafii  

Bystrzyca Stara od 2012r. 

 Msza św. pogrzebowa odbyła się 14 sierpnia 2018r. o godz 11.00 w kościele parafialnym w Bystrzycy 

Starej. Następnie ciało Zmarłego zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Bystrzycy Starej. 

Wędkarstwo w Rybczewicach - sezon 2018 

Odnawialne źródła energii 

 Zakończenie sezonu wędkarskiego nastąpiło 

z dniem 1 grudnia 2018 roku. 

 Zbiornik Małej Retencji w Rybczewicach 

jak co roku przyciąga miłośników wędkarstwa  

z różnych zakątków regionu, dlatego tez dbając  

o jego atrakcyjność, Urząd Gminy ogłosił dnia  

29 listopada br. przetarg pn. „Dostawa karpia  

o wymiarach 30-35 cm w ilości 2000 kg w 2018 

roku” . 

 7 grudnia wyłoniono dostawcę karpia  

w cenie 11 zł/kg, a tydzień później dokonano  

zarybienia Zbiornika, tradycyjnie w okresie  

jesienno-zimowym. 
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OGŁOSZENIA  ——————————–————–————————    

  Program "Czyste powietrze" to komplek-

sowy program, którego celem jest zmniejszenie lub  

uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 

wprowadzonych do atmosfery przez domy jednoro-

dzinne. 

 W związku z tym programem w naszej Gminie 

odbyły się dwa spotkania w celu przybliżenia miesz-

kańcom możliwości uczestnictwa w tym projekcie. 

 Program skupia się na wymianie starych pieców 

i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji  

budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać 

energią. 

 Program skierowany jest do osób fizycznych 

będących właścicielami domów jednorodzinnych lub 

osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy 

budynku jednorodzinnego. 

 Dotacje i pożyczki udzielane są za pośrednic-

twem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, czyli mieszkańcy Gminy  

Rybczewice: w WFOŚIGW w Lublinie, 20-074,  

ul. Spokojna 7. 

 Pytania, wątpliwości i trudności dotyczące  

Programu Czyste Powietrze prosimy zgłaszać do  

Biura Programu pod numerami telefonów: 

• 81 503 00 08 

• 81 503 00 30 

• 81 503 01 04 
oraz na adres e-mailowy: czystepowietrze@wfos.lublin.pl 

 Przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura Czyste Powietrze (Al. Kraśnicka 31, 3 piętro,  

lokal 302) odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.30. 

 Więcej informacji o programie pod  adresem: http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html 

 Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu 

2009–2032 ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki 

obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na  

właścicielach budynków – mają oni na to czas do końca 

2032. Azbest mogą usuwać tylko wyspecjalizowane firmy, 

posiadające zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.  

 Choć województwo lubelskie posiada w skali kraju 

najwięcej szkodliwego dla zdrowia azbestu, okazuje się 

jednak, że pozbywamy się go najszybciej ze wszystkich 

województw. 

 Dzięki ciągłym naborom wniosków m.in.  

z WFOSIGW czy też z Urzędu Marszałkowskiego  już  

kilkadziesiąt osób z terenu Gminy Rybczewice pozbyło się eternitu ze swoich posesji. 

 W ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie  

województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, w II turze naborów (17.10.2018-30.11.2018) zgłosiło się  

ponad 20 właścicieli nieruchomości. 

 Ogłaszane  projekty obejmują działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszko-

dliwieniem odpadów azbestowych.  

Program „Czyste powietrze” 

Bezpłatne usuwanie azbestu 
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OGŁOSZENIA  ——————————–————–————————    

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zmieniającym się potrzebom  

informujemy, że od piątku 20.07.2018r. w Urzędzie Gminy w Rybczewicach można 

dokonywać opłat kartą płatniczą (za wodę, śmieci, oczyszczalnie ścieków, podatki, 

opłaty skarbowe). 

 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej usługi. 

Płatność kartą w Urzędzie 

 Radca Prawny pełni Dyżur 

w Urzędzie Gminy Rybczewice 

w pierwszy i trzeci czwartek 

każdego miesiąca. 

 Porad udziela Pani Katarzyna Solak.  

 W przypadku zmian wszelkie informacje będą udostępniane na  

tablicy ogłoszeń Urzędu, stronie internetowej oraz na Facebooku. 

Dyżury Radcy Prawnego 

Nowe dyżury Agenta PZU 
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OGŁOSZENIA  ——————————–————–————————    

LGD „Dolina Giełczwi” 
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OGŁOSZENIA  ——————————–————–————————    

Wiadomości z Powiatowego Urzędu Pracy 
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OGŁOSZENIA  ——————————–————–————————    

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 
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„MASZYNKOWCE” 

1 kg mąki pszennej 

30 dkg margaryny 

10 dkg smalcu 

30 dkg cukru pudru 

1 cukier wanilinowy 

4 żółtka surowe 

4 żółtka z jajek ugotowanych na twardo 

 Mąkę posiekać z tłuszczem za pomocą noża. Gotowane, zimne żółtka przetrzeć przez sito. Do mąki z tłuszczem 

dodać przetarte żółtka, surowe żółtka, cukier puder i cukier waniliowy. Połączyć ciasto rękoma. Jeżeli zagniecenie nie 

jest możliwe można dodać 2-3 łyżki kwaśnej, gęstej śmietany (ja tak zrobiłam i nic się nie stało).  

 Gotowe ciasto odłożyć na godzinę w chłodne miejsce, np. na dolną półkę w lodówce. 

 Przygotować maszynkę. Porcje ciasta wkładać do maszynki i wykręcać dowolne wzorki. Ciastka piec na  

porządnie złoty kolor w temp. 190-200 stopni. Po upieczeniu można je posypać cukrem pudrem.   

 

             Przepis wg Pani Agnieszki Wilk 

Wesołych Świąt  

Bożego Narodzenia  

  i Pomyślnego  

   Nowego Roku 

      życzy  
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