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MISJA PRZYRODA
Spośród 801 gmin które
Na zakończenie projektu
zgłosiły
chęć
udziału
uczniowie wezmą udział
w projekcie „Misja przyroda –
w
k o n k u r s i e
Zielone Szkoły w Parkach
międzyszkolnym.
Narodowych” wyłoniono 140.
Gimnazjaliści wyjadą na zielone
Z gminy Rybczewice do
szkoły w okresie wrzesieńprojektu zakwalifikowało się
październik br.
Gimnazjum.
Pasję przyrodników uczniowie
Misja Przyroda – Zielone Szkoły
będą odkrywać wspólnie
w Parkach Narodowych” to cykl
z ambasadorką projektu – Beatą
zajęć przyrodniczych dla uczniów
Pawlikowską,
znaną
klas 4-6 szkół podstawowych oraz
podróżniczką i dziennikarką.
gimnazjów z obszarów wiejskich.
Udział uczniów i nauczycieli
Jego uczestnicy, po krótkim
w projekcie jest bezpłatny.
wprowadzeniu w tematykę
Projekt jest realizowany przez
projektu, wyjadą na pięciodniowe
Fundację Europejski Fundusz
zajęcia
terenowe
do
Rozwoju
Wsi Polskiej
wybranego parku narodowego.
i
d
o
f
i
n
a
n
sowany
ze
W ramach tzw. zielonych szkół,
środków funduszy EOG
młodzież wcieli się w rolę
pochodzących z Islandii,
badaczy-odkrywców i pozna
L i e c h t e n s t e i n u
walory przyrodnicze swojego
i Norwegii.
regionu.

REALIZOWANE PROJEKTY
MARZEC
Gdzieś wysoko pod gwiazdami
Nocą słychać gęsi gwar.
Porankami nad polami
Głos skowronka – wiosny czar.
To już marzec.
A wraz z marcem
Wiosna wraca hen, z za mórz.
Śnieg topnieje, szemrze woda.
A na wierzbach bazie już.
Głuszca pieśń w głębokim
borze.
Pieśń cietrzewia tam gdzie
mszar.
I choć nocą mróz się zdarzy,
Czuć w powietrzu wiosny czar.
St. Ostański

EKOPRZYJAZNA GMINA
Ekoprzyjazna Gmina– program edukacji ekologicznej w gminie
Rybczewice
Celem zadania „Ekoprzyjazna Gmina” jest zachęcanie dzieci, młodzieży
szkolnej i dorosłych mieszkańców Gminy Rybczewice do wspólnych
działań ekologicznych i kształtowanie u nich właściwej postawy wobec
środowiska naturalnego w codziennym życiu.
W ramach proponowanego programu edukacji ekologicznej w Gminie
Rybczewice przewidziano działania takie jak: teatrzyk ekologiczny,
konkurs wiedzy ekologicznej, akcja ekologiczna „Pomysł na ogród”,
młodzieżowy konkurs fotograficzny i wydanie ulotki o segregacji
odpadów. Proponowane działania wynikają z potrzeby dodatkowej
edukacji i zwrócenia uwagi na bieżące problemy, szczególnie braku
segregacji odpadków w gospodarstwie domowym i wywożenia śmieci
do lasu. Edukację w tej dziedzinie należy rozpocząć już w wieku
wczesnoszkolnym a dobre nawyki i proekologiczna postawa będzie
towarzyszyć uczniom w domu i życiu codziennym.
Wykorzystywanie różnorodnych form pracy wspiera rozwój
i uzdolnienia uczestników jak również pozwala na realizację zadań
w różnych grupach wiekowych odbiorców.
Na realizację projektu pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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HARMONOGRAM
IMPREZ
2015
Kwiecień /Maj


Turniej Piłkarski
Szlaku Sobieskiego
„O puchar króla Jana”

Maj


Przegląd pieśni religijno –pielgrzymkowej
„Częstoborowickie
śpiewy”

NOWA STRONA INTERNETOWA GMINY
Nowy serwis internetowy Gminy Rybczewice został stworzony z myślą
o mieszkańcach, turystach, inwestorach oraz wszystkich, którzy są zain-



Roweriada



Rodzinny piknik
sportowy



młodzieżowych

teresowani regionem.

drużyn

Znajdują się tu informacje dotyczące funkcjonowania urzędu, akty
prawne, a także wskazówki jak załatwić sprawę. Sporo miejsca
poświęcono

opisowi

zabytków.

Ważnym

elementem

portalu

są aktualności, dzięki którym można na bieżąco śledzić to, co dzieje się

Zawody

pożarniczych
Czerwiec


Odsłonięcie pomnika
Powstańców

w gminie ( aktualności są zintegrowane z facebookiem).

Styczniowych

Serwis gminy Rybczewice wciąż się zmienia i unowocześnia. Wiemy,
że korzysta z niego wielu młodych ludzi dlatego zdecydowaliśmy się na



„Dzień Ryby” zawody
wędkarskie

umieszczenie profilu na facebooku. Modyfikując i uaktualniając stronę
mamy na uwadze zarówno walory estetyczne, jak i merytorycznej tak,



Dzień Dziecka

aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników.



Zawody sportowo

Zaprojektowanie i uruchomienie nowej strony internetowej miało na
celu poprawienie komunikacji między Urzędem Gminy a mieszkańcami
oraz turystami i inwestorami. Gmina nie poprzestanie w staraniach nad
ulepszaniem oficjalnej strony www.rybczewice.pl, tak by jak najlepiej

pożarnicze OSP
Lipiec


wakacje nad wodą

służyła jej odbiorcom.
RS.
Serdeczne
za

podziękowanie

udostępnienie

dla

fotografii,

Pana

które

Stanisława

nadały

ton

internetowej www.rybczewice.pl

Ostańskiego

nowej

witrynie

Redakcja
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Aktywne i bezpieczne

Sierpień


Impreza plenerowa
„Szlaku JIIIS”

Kwiecień
Już pąki na drzewach
nabrzmiały.
Płyną wezbrane rzeki
do mórz.
Na bagnach kwitną
złote kaczeńce.
Bociek na gnieździe.
To wiosna już.
Białe zawilce,
błękitne przylaszczki
Złotem ziarnopłon lśni.
Trójkolorowa miodunka.
Wawrzynek liliowy
jak bzy.
Subtelne przebiśniegi.
Subtelna zieleń brzóz.
Obłoczki pyłku z lesczyn.
Wiosenny złoty kurz.
Śpiew ptaków
wita słońce.
Rogacz szczeka
wśród łóz.
Wieczorem ciągnie
słonka
Na tle zachodu zórz.

St. Ostański

O D
M A Ł E J
M Y S Z Y
PO SZLACHETNEGO JELENIA,
CZYLI SSAKI WYSTĘPUJĄCE
W KRZCZONOWSKIM PARKU
KRAJOBRAZOWYM

W poprzednim numerze ,,Wieści
z Rybczewic” starałem się
przybliżyć Czytelnikom temat
występowania
ptaków
w Krzczonowskim Parku
Krajobrazowym, a szczególnie na
terenie gminy Rybczewice.
W numerze bieżącym postaram
się napisać coś o ssakach. Zacznę
może od tych najmniejszych.
W lasach, oraz w zaroślach
w pobliżu cieków i zbiorników
wodnych żyje ryjówka aksamitna
i ryjówka malutka.
Zwierzątko podobne do myszy
z długim ryjkiem / stąd nazwa /
żywiące się głównie owadami.
Pożyteczne, chronione.
Do zwierząt pożytecznych należy
zaliczyć także kreta, który zjada
bardzo dużą ilość szkodliwych
larw i poczwarek owadów.
Niewątpliwie do pożytecznych
zwierząt należy jeż polujący na
owady a także myszy. Prowadzi
nocny tryb życia. Chroniony.
Niest ety duża ilość tych
sympatycznych zwierzaków ginie
na drogach pod kołami pojazdów
mechanicznych.
Do owadożernych, a więc
pożytecznych ssaków można
zaliczyć nietoperze. Te ciekawe
zwierzęta posiadając umiejętność
lotu i echolokacji prowadzą nocny
tryb życia, w dzień chroniąc
się w dziuplach, piwnicach,
starych budowlach. Niektóre
odlatują na zimę . Chronione.
Spotykane gatunki to: mroczek
późny, mopek, borowiec wielki,
karlik malutki, gacek brunatny.
Niewątpliwie znanymi wszystkim
są norniki i myszy. Te szkodliwe
zwierzaki występują niemal że
wszędzie.
Norniki to: nornik bury, nornik
zwyczajny, darniówka pospolita
i zwyczajna, nornica ruda.

4

Z myszy można
wymienić takie gatunki jak:
badylarkę najmniejszego
polskiego gryzonia, mysz leśną,
mysz domową. Bardzo
uciążliwym, choć inteligentnym
gryzoniem jest szczur wędrowny.
Ciekawym zwierzątkiem jest
orzesznica, zwierzak wielkości
dużej myszy, z owłosionym
ogonkiem, rudo- żółty. Prowadzi
nadrzewny, nocny tryb życia.
Zapada w sen zimowy.
Chroniona. W lasach i parkach,
zadrzewieniach występuje
wiewiórka pospolita. Ten miły
zwierzak niestety często pada
ofiarą kolizji z pojazdami
mechanicznymi. Chroniona.
Karczownik ziemnowodny,
inaczej szczur wodny to zwierzę
żyjące w norach w pobliżu wód.
Żywiąc się korzeniami roślin,
może wyrządzać duże szkody.
Innym ciekawym zwierzakiem
żyjącym głównie na polach, jest
coraz rzadszy chomik europejski.
Obecnie objęty ochroną
gatunkową.
Tam gdzie znajdują się zbiorniki
wodne można spotkać piżmaka.
Jeszcze przed kilku laty bardzo
liczny szczególnie na stawach,
gdzie kopiąc nory w groblach
czyni duże szkody. Obecnie coraz
rzadszy niszczony przez coraz
liczniejszą norkę amerykańską.
Gatunek łowny.
Bóbr europejski do niedawna bardzo rzadki. Bytuje nad wodami.
W wysokich brzegach rzek kopie
system nor, które zamieszkuje
rodzinami. Tam gdzie brzegi
są płaskie buduje system tam
i kanałów pozwalających spławiać
gałęzie, którymi się żywią
i z których budują tamy i żeremia
czyli domki w których spędzają
zimę. Ich działanie jest
pożyteczne tam gdzie poziom wód
jest niski. Wzbogaca faunę i florę.
Jednakże czyni też szkody
zalewając pola, łąki, niszcząc
groble stawów i wały przeciw
powodziowe. Obecnie pod
ochroną.
Znany wszystkim zając szarak,
mieszkaniec naszych pól i lasów

na skutek błędnej działalności człowieka od kilkunastu lat coraz rzadszy. Obecnie na szczęście ilość jego
wzrasta dzięki między innymi wypuszczaniu przez myśliwych do łowisk zajęcy z hodowli. Gatunek łowny.
Pospolitym i ostatnio coraz liczniejszym gatunkiem jest dzik, który mimo wzmożonego odstrzału
rozmnaża się coraz bardziej. W lasach pożyteczny, na polach wyrządza poważne szkody. Łowny.
Dość licznym gatunkiem jest także sarna. Na szczęście ten miły dla oka zwierzak jest mało szkodliwy.
Gatunek łowny.
Nowym gatunkiem, który pojawił się na terenie gminy Rybczewice jest jeleń szlachetny. Tego pięknego
zwierza można spotkać w południowej części gminy. Czyni poważne szkody w uprawach i młodnikach
leśnych zgryzając pędy wierzchołkowe sadzonek i ogryzając korę / spałowanie /. Szkody w uprawach
rolnych w naszych warunkach są niewielkie. Zwierz łowny.
Największym zwierzem występującym na naszym terenie jest łoś. Ten piękny, królewski zwierz jest u nas
dość liczny. W lasach wyrządza poważne szkody podobnie jak jeleń. Szkody w uprawach rolnych
minimalnie. Obecnie jest gatunkiem łownym z całoroczną ochroną.
Wreszcie ssaki drapieżne.
Najczęściej spotykanym, znanym wszystkim jest lis. Ten drapieżnik rozmnożył się nadmiernie na skutek
prowadzenia szczepień tego gatunku przeciw wściekliźnie. Drapieżniki w tak dużej ilości powodują
bardzo duże szkody w ilości zajęcy, kuropatw, bażantów, kaczek, drobnego ptactwa oraz drobiu.
Na szczęście na skutek wzmożonych polowań ilość lisów sukcesywnie maleje.
Następnym gatunkiem u nas obcym jest jenot. Wyrządza on podobne szkody jak lis. Nie jest on jednak
tak liczny. Łowny. Wydra, gatunek przed kilkunastu laty rzadki. Obecnie można wydrę spotkać tam
wszędzie gdzie jest woda i ryby, w których wyrządza poważne szkody. Chroniona. Norka amerykańska
gatunek obcy w naszej faunie. Wyrządza duże szkody niszcząc gniazda, pisklęta
różnych gatunków ptaków, jak i drobne ssaki. Gatunek łowny. Borsuk gatunek pospolity. W naszych
warunkach nie czyni większych szkód. Gatunek łowny. Tchórz, drapieżnik w naturze mało szkodliwy.
Sporadycznie czyni szkody w kurnikach i gołębnikach. Łowny. Podobnie kuna domowa, inaczej kamionka
żyjąca na strychach, w stodołach starych budynkach. Gatunek łowny. Kuna leśna czyli tumak. Nieco
większa od poprzedniej, ciemniej umaszczona z żółto- pomarańczową trójkątną plamą na podgardlu.
Żywi się ptakami, drobnymi kręgowcami. Gatunek łowny. Gronostaj. Gatunek z rodziny łasicowatych.
U nas bardzo rzadki. Latem brązowy, zimą biały z czarnymi czubkami uszów i końcem ogona. Większy od
łasicy. Żywi się drobnymi kręgowcami, ptakami, owadami, myszami. Chroniony. Łasica. Mniejsza od
gronostaja. Brązowa z białym podbrzuszem. Bardzo drapieżna. Łowi duże ilości myszy. W związku z tym
pożyteczna. Chroniona.
Mimo że na co dzień spotykamy niewiele zwierzaków to jednak w naszym sąsiedztwie one się znajdują,
spełniając rolę jaką powierzyła im natura. Nie przeszkadzajmy im.
Stanisław Ostański.
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SEZON WĘDKARSKI 2015
Od 23 marca br. rozpoczęliśmy sprzedaż zezwoleń sezonowych na
Retencyjnym w Rybczewicach Drugich.

połów ryb w Zbiorniku

Wszystkich zainteresowanych wędkowaniem zapraszamy do nabycia zezwoleń sezonowych w pok. Nr 6
w Urzędzie Gminy.
Regulamin wędkowania na 2015 r. na www.rybczewice.pl
Wędkować można od 1 kwietnia 2015 r.

OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE
Gmina Rybczewice planuje przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowany termin realizacji
inwestycji to lata 2016-2017.
Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania
środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Szacowany wkład własny mieszkańców wynosiłby do
3500 zł. Całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania
przetargowego i fizycznego wykonania oczyszczalni w terenie. Osoby zainteresowane mają możliwość
zadeklarowania uczestnictwa w programie poprzez przedłożenie deklaracji do Urzędu Gminy
Rybczewice, pok. nr 6. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych wniosek o pozyskanie
dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkańców składa Gmina Rybczewice.
Realizacja inwestycji będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnej decyzji weryfikacji wniosku.
Deklaracje do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy www.rybczewice.pl oraz w pok.nr 6.

OGŁOSZENIE ARIMR
ARiMR informuje, że przedłużony został termin składania przez rolników
wniosków o płatności bezpośrednie
do
dnia
15
czerwca
br .
Natomiast złożenie wniosku z sankcjami terminowymi (o 1% obniżenie płatności za każdy
d z i e ń
z w ł o k i )
d o
d n i a
1 0
l i p c a
b r .

KOLEKTORY SŁONECZNE
Gmina Rybczewice przystępuje do przygotowania projektu polegającego na montażu
kolektorów słonecznych. Projekt będzie polegał na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach
indywidualnych osób fizycznych. Gmina na realizację projektu będzie się
ubiegała o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wysokość wkładu finansowego mieszkańców jest uzależniona od wymogów
programu, z którego uzyskamy dofinansowanie. W związku z powyższym informujemy,
że osoby fizyczne zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać ankiety
uczestnictwa. Ankiety są do pobrania ze strony internetowej lub w Urzędzie Gminy
Rybczewice pok. nr 6, tel. 81 5844467.
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WIEŚCI Z ZSO
W ramach projektu „Ekoprzyjazna Gmina”
uczniowie klas I—III Szkoły Podstawowej
wzięli udział w zajęciach warsztatowych
i przygotowali teatrzyk ekologiczny .
Metoda pracy edukacyjnej podczas
przygotowania teatrzyku połączona z zabawą
pozwoliła na przekazanie dzieciom dobrych
nawyków w zakresie dbania o środowisko,
szczególnie
nawyków, dot yczących
najbliższego otoczenia jak segregacja
odpadów, oszczędność wody i energii, dbanie
o otoczenie wokół domu itp. W ramach
warsztatów został zakupiony kosz do
selektywnej zbiórki metalu, plastiku i szkła,
który dzieci ustawiły na terenie szkoły.
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W eliminacjach powiatowych OTWP uczniowie naszych
szkół zajęli następujące miejsca:
Szkoła Podstawowa
II miejsce - Julia Banaszkiewicz kl. VIA
Gimnazjum
II miejsce - Angelika Stępień kl. III
Liceum Ogólnokształcące
II miejsce - Damian Stolarczyk kl. II
III miejsce - Aleksandra Cichocka kl. II
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KONKURSY FOTOGRAFICZNE

„Chrońmy przyrodę, to co
najcenniejsze przyrodniczo
w gminie Rybczewice”
Udział w konkursie

1. Zrób zdjęcie, które ukazuje

2.
3.
4.
5.
6.
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ciekawe przyrodniczo
krajobrazy, rzadkie gatunki
roślin oraz zwierząt znajdujące
się na terenie gminy
Rybczewice.
Zgłoś maksymalnie 3 zdjęcia do udziału w konkursie.
Termin dostarczenia prac do
Organizatora upływa 15 maja
2015 roku.
Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów gimnazjum i liceum
ogólnokształcącego.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Najlepsze prace konkursowe
zostaną opublikowane
w fotogalerii na stronie www
Gminy.

SPORT
Projekt PIN pod nazwą "ROWERIADA " realizowany będzie 31 maja br. w parku dworskim
w Rybczewicach. Już teraz zapraszamy do udziału wszystkich rowerzystów.
Regulamin już wkrótce na facebooku.

Od 1 marca br. w Rybczewicach i Piaskach działają LOKALNE OŚRODKI SPORTOWE
PROJEKTU MULTISPORT finansowane przez Ludowe Zespoły Sportowe. Kierownikiem
ośrodka w Piaskach jest p. Artur Mazurek, w Rybczewicach—p. Agnieszka Baran.
Zapraszamy dzieci i młodzież do licznego uczestnictwa w zajęciach sportowo—rekreacyjnych.
Ośrodki zlokalizowane są w piaseckiej hali i na rybczewickim „Orliku”.
Zajęcia sportowo—rekreacyjne w LOS Rybczewice odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy
i piątki w godz. 14.30—16.00.

GLKS VICTORIA RYBCZEWICE
Terminarz rozgrywek w piłce nożnej kl. A grupa III – runda wiosenna
Kolejka nr 14, data: 2015-03-29
Tajfun Ostrów Lubelski—Victoria Rybczewice:2015-03-29 15:00
Kolejka nr 15, data: 2015-04-04
Victoria Rybczewice—PAUZUJE
Kolejka nr 16, data: 2015-04-12
Zawisza Garbów—Victoria Rybczewice: 2015-04-12 16:00
Kolejka nr 17, data: 2015-04-19
Victoria Rybczewice—Vir Dorohucza: 2015-04-19 11:00
Kolejka nr 18, data: 2015-04-26
GKS Abramów—Victoria Rybczewice: 2015-04-26 17:00
Kolejka nr 19, data: 2015-05-02
Tur Milejów—Victoria Rybczewice: 2015-05-02 17:00
Kolejka nr 20, data: 2015-05-10
Victoria Rybczewice—GKS Niedźwiada: 2015-05-09 16:00
Kolejka nr 21, data: 2015-05-17
Ludwiniak Ludwin—Victoria Rybczewice: 2015-05-17 17:00
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Kolejka nr 22, data: 2015-05-24
Victoria Rybczewice—LKS Skrobów: 2015-05-24 15:00
Kolejka nr 23, data: 2015-05-31
KS Nasutów—Victoria Rybczewice: 2015-05-31 17:00
Kolejka nr 24, data: 2015-06-07
Victoria Rybczewice—Kadet Lisów: 2015-06-07 15:00
Kolejka nr 25, data:2015-06-14
Huragan Siostrzytów—Victoria Rybczewice: 2015-06-14 11:00
Kolejka nr 26, data: 2015-06-21
Victoria Rybczewice—GLKS Michów: 2015-06-21 17:30

ZAPROSZENIE
W dniu 2 maja 2015 r. (sobota ) w Świątyni Częstoborowice
odbędzie się przegląd pieśni religijno - pielgrzymkowej
„CZĘSTOBOROWSKIE ŚPIEWY „
W programie :
Godz. 11 - Msza Święta na otwarcie Przeglądu
Godz. 12 - Prezentacje konkursowe
Godz. 17 – Prezentacje pozakonkursowe
Godz. 18 – 19 - ogłoszenie wyników przeglądu - Msza Święta
Godz. 20 – spotkanie integracyjne klubów abstynenckich Lubelszczyzny
Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronach internetowych
Parafia Częstoborowice - > aktualności
Urząd Gminy Rybczewice - > aktualności
Osoba do kontaktu: Joanna Pawelec, tel. 692 801 041, j.pawelec.1981@wp.pl
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń - 20 kwiecień 2015 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Organizatorzy
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WIEŚCI ZE SZLAKU SOBIESKIEGO
Mamy już pierwsze efekty programu
Odbyły się trzy nabory wniosków aplikacyjnych i nabór uzupełniający o dotacje z których mogły
skorzystać osoby zainteresowanie założeniem własnej działalności gospodarczej lub istniejący
przedsiębiorcy. I tak dzięki takiej możliwości wsparcia powstało dotychczas 6 nowych firm,
a 13 już istniejących otrzymało środki finansowe na realizację przedsięwzięć wzbogacających
ofertę turystyczną i okołoturystyczną Szlaku Jana III Sobieskiego.
Dzięki temu możemy m. in. w „Sobieszczance” w miejscowości Krępiec (gmina Mełgiew)
przenocować w pięknym pensjonacie i pojeździć na rowerach. Podobnie w obiekcie
„Marta” (gmina Piaski). W Pilaszkowicach (gmina Rybczewice) również powstaje domek
letniskowy z miejscami noclegowymi. Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła
oferuje świeże soki jabłkowe jak również grę „W poszukiwaniu złotego jabłka”. „Virtus” centrum
zabaw i gier dla dzieci i zabaw dla dorosłych - to z kolei oferta w Turce i okolicach
(gmina Wólka), skąd inąd bardzo ciekawie brzmi proponowała przez właścicielkę usługa „mały
artysta na dworze Króla Jana III Sobieskiego” lub „zabawa w komnacie laserowej”, każdy rodzic
może sobie tylko wyobrazić jaka to będzie radość dla dzieciaków. Konie, kucyki i inne
zwierzęta taka oferta tylko i wyłącznie w klubie jeździeckim Bukowa Zagroda (gmina Piaski).
A wszystko to w przepięknych okolicznościach przyrody oraz w niepowtarzalnym klimacie
historii odkrywanej na nowo.
MŚ.

Dzwon wesoło się rozlega
pieśń potężna świat obiega
oby serce też zostało

Wydawca

napełnione dzisiaj chwałą

Urząd Gminy
Rybczewice

i tętniącym życiem wiosny

Rybczewice Drugie 119

w Zmatwychwstania

21-065 Rybczewice

dzień radosny.

Tel. 081 58 44 460
Redakcja

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