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Boże Narodzenie poprzedza Wigilia, najbardziej znana i kultywowana w krajach słowiańskich. Wiąże 

się z nią wiele tradycji i zwyczajów, które dziś są mniej lub bardziej pielęgnowane. Dawniej nad ranem gospo-

darz szedł do najbliższych sąsiadów, a nawet krewnych z pozdrowieniem „Na szczęście, na zdrowie, na tę wi-

giliję, abyśmy byli weseli jak w niebie anieli”, zastani domownicy w izbie odpowiadali gwarnie „Daj Boże” – 

zwyczaj ten miał zwiastować domownikom błogosła-

wieństwo na cały przyszły rok. Obowiązkiem gospo-

darza było przyniesienie z lasu świerku lub przynajm-

niej jego gałęzi. W dawnych izbach świerk związany 

podwieszano pod sufitem zwano tę ozdobę podłaź-

niczką. Dekorowały ją głównie dzieci, które przygo-

towywały własnoręcznie ozdoby świąteczne przez 

cały adwent. Były to dekoracje ze słomy, bibuły, a 

także z kolorowych papierków po cukierkach, rzad-

kością były szklane bombki. Świeczki na choince za-

palane były jedynie przez chwilę w obecności ojca 

rodziny, by nie spowodować pożaru, gdyż w izbie 

rozścielane było na klepisku lub podłodze siano, na 

którym uwielbiały bawić się dzieci. Upragnionym 

momentem szczególnie dla dzieci było wyczekiwanie 

pierwszej gwiazdki, to ona zwiastowała moment, gdy rodzina siadała do stołu. Przedtem gospodarz domu mu-

siał ze stodoły przynieść snopek żyta zwanego „królem” i stawiał go w kącie. Należy podkreślić, że w tym 

dniu obowiązywał post ścisły, choć nigdy nie był on formalnym nakazem kościoła, lecz tradycją w krajach 

słowiańskich. Wiele osób z szacunku do tradycji przekazywanej przez pokolenia kultywuje ten zwyczaj do 

dziś. Wigilię rozpoczynano pacierzem, następnie łamano się opłatkiem – symbolem pojednania  z ludźmi i Bo-

giem. Gospodarz lub ktoś najstarszy z rodziny składał życzenia, po czym siadano do stołu i  jedzono wspólnie 

z jednej miski. Przy stole gwarnie śpiewano kolędy i pastorałki, a przed północą każdy kto zdrów szedł na 

Mszę świętą pasterską.  

W Boże Narodzenie unikano składania wizyt,  a wszelkie prace w gospodarstwie były zakazane, nale-

żało wszystko przygotować sobie wcześniej. Drugiego dnia świąt – we wspomnienie Świętego Szczepana 

w kościele podczas mszy święcono owies, którym obsypywano księdza i siebie nawzajem. Czyniono to na pa-

miątkę ukamienowania św. Szczepana. Poświęcony owies dawano kurom, żeby się dobrze niosły, a także do-

sypywano do ziarna siewnego. 

Dawne zwyczaje i obrzędy okresu Bożego Narodzenia 

- „Wieści z Rybczewic”- 
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Taki dzień zdarza się tylko raz w roku, bo tylko raz w roku są Mikołajki.          

Z tej okazji do podopiecznych Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 

„NASZ DOM” w Rybczewicach Drugich trafiły upominki i słodkości. 

Dzieci miały okazję gościć u siebie prawdziwego Św. Mikołaja, który             

w tym roku miał wielu pomocników. Dzięki 

zbiórce, przeprowadzonej wśród pracowników 

Urzędu Gminy Rybczewice, udało się przygo-

tować i dostarczyć paczki ze słodyczami dla 

wszystkich podo-

piecznych pla-

cówki. Była też 

okazja, by poroz-

mawiać, a nawet 

przytulić się do 

Mikołaja! 

Św. Mikołaj z pracownikami Urzędu Gminy odwiedził dom dziecka. 



Szanowni Państwo,   
 Koniec roku to dobry czas na dokonywanie podsumowań. Przez dwanaście miesięcy wydarzyć się mo-

że naprawdę wiele, szczególnie gdy na początku roku wyznacza się ambitne cele. Zakładają one wielokierun-

kowe i długo oczekiwane zmiany. Gmina Rybczewice jest najmniejszą gminą w powiecie świdnickim, mimo 

to możemy pochwalić się największym pozyskiwaniem funduszy europejskich i skutecznością w ich wydatko-

waniu na kolejne inwestycje gminne. Zajmujemy pośród wszystkich gmin województwa lubelskiego 3 lokatę 

(więcej na str. 4). Rok 2021 kończy się wieloma sukcesami. Był to bowiem czas wielu modernizacji, zmian             

i realizacji nowych inicjatyw. Wymagały one innowacyjnego podejścia w zakresie pozyskiwania środków fi-

nansowych, jak również wykorzystania pojawiających się szans rozwojowych. Krok po kroku realizować bę-

dziemy kolejne zadania i inwestycje, które służyć będą wszystkim mieszkańcom Gminy. Miniony rok przepeł-

niony był nowymi doświadczeniami, spotkaniami z Mieszkańcami Gminy podczas zebrań sołeckich, spotka-

niami w urzędzie oraz w trakcie lokalnych uroczystości. To bardzo cenny czas na istotne rozmowy, które 

wpływają na kierunek rozwoju naszej Gminy. Musimy szukać skutecznych sposobów dofinansowania głów-

nie związanych z budową oraz remontami dróg gminnych i nie tylko. Niestety wiemy, że żadna droga powia-

towa nie była wpisana w budżet powiatu do wykonania w 2021 roku. Podobnie przedstawia się temat drogi 

wojewódzkiej. Mam natomiast nadzieję, że ta sytuacja wkrótce ulegnie poprawie dzięki nieustannemu składa-

niu przez naszą Gminę wniosków. Cieszę się, że udaje nam się wspólnie z Radą Gminy Rybczewice wypraco-

wać kolejne plany inwestycyjne. Zostaliśmy wybrani przez naszych wyborców po to aby realizować program 

rozwojowy naszej Gminy. Nie zatrzymujmy się lecz patrzmy i działajmy w sposób innowacyjny, twórzmy coś 

nowego, coś interesującego co przyciągnie do nas inwestorów a także nowych mieszkańców. Staramy się by 

nasze działania były wielowektorowe. Jestem osobą nastawioną na dialog. Zawsze uważałam, że rozmowa             

z drugim człowiekiem jest najważniejsza. Poprzez dialog można przedstawić merytoryczne argumenty prze-

mawiające za lub negujące daną inwestycję. Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy za cięż-

ką i sumienną pracę, pomoc oraz poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję również Radnym, 

Sołtysom, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Dyrekcji Szkoły a przede wszystkim Mieszkańcom na-

szej Gminy, którzy wspierają nas w działaniach. Na te Święta i nadchodzący Nowy 2022 Rok przyjmijcie 

Państwo najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia a nadchodzą-

cy Nowy 2022 Rok niech przyniesie same wspaniałe chwilę.  

                                                                                                            

                                                                                                             Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz  
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Rybczewice. 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego             

Narodzenia pragnę Państwu życzyć, aby miłość              

i radości z narodzenia Pana zagościła  w Waszych 

sercach. Niech ten magiczny świąteczny czas będzie 

okazją do rodzinnych spotkań, pojednania,             

zdrowia w tym trudnym czasie, spokoju                    

i odpoczynku  w gronie najbliższych.  

 

Niech zbliżający się Nowy Rok 2022 będzie dla 

Państwa czasem nadziei i oczekiwania związanego 

z realizacją życiowych planów.  

 

Życzę odwagi w sięganiu po upragnione cele,  

wiary w nadchodzące jutro, wszelkiej  

pomyślności i wielu życzliwych osób na Państwa 

życiowych ścieżkach.  

 

                                     Wójt Gminy Rybczewice  

                                              Elżbieta Masicz  



cim miejscu w województwie lubelskim z wynikiem 

finansowym 1979,65 zł. Tuż przed nią znalazły się 

Gmina Urszulin i Gmina Głusk z dochodem 

2526,08 zł. Wśród tych gmin, Gmina Rybczewice za-

notowała największy awans o 113 miejsc. 

Gmina Rybczewice najlepsza w powiecie świdnic-

kim.   

W tym samym  rankingu gmina znalazła się na pierw-

szym miejscu wśród gmin powiatu świdnickiego              

z wynikiem 1979,65 zł. w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. Świdnik uplasował się na miejscu drugim 

z wynikiem 1660,65 zł. Gmina Piaski  zajęła trzecie 

miejsce z wynikiem finansowym 1502.91 zł. Gmina 

Mełgiew znalazła się poza podium na miejscu czwar-

tym z wynikiem finansowym ponad dwa razy gor-

szym od gminy Rybczewice 828,04 zł. na mieszkańca. 

Kolejne miejsce zajęła gmina Trawniki z przeliczni-

kiem 470,31 zł. na osobę. 

Dla przykładu wyniki gmin sąsiednich w rankingu          

gmin wiejskich przedstawiają się następująco: 

- Jabłonna miejsce 103—1701,19 zł. 

- Krzczonów miejsce 301—1255,76 zł. 

- Fajsławice miejsce 352—1180,58 zł. 

- Żółkiewka miejsce 410—1127,85 zł.  

- Gorzków miejsce 992—708,45 zł. 

Gmina Rybczewice jest jedną z radzących sobie najle-

piej finansowo gmin, pomimo trudnego dla samorzą-

dów 2020 roku naznaczonego kryzysem z przyczyn 

sanitarno-epidemiologicznych i zmianami w polityce. 

Rozsądne konstruowanie gminnego budżetu pozwoli-

ły gminie uniknąć spadku dochodów, co                        

w przypadku wielu gmin nastąpiło.  

56 miejsce w Polsce w rankingu wydatków inwesty-

cyjnych samorządów. Gmina Rybczewice zainwe-

stowała niemal 2 tys. zł. w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. 

Przedstawiamy wyniki corocznego rankingu czasopi-

sma „Wspólnoty” podsumowujące wydatki inwesty-

cyjne samorządów, który obrazowo pokazuje najbo-

gatsze samorządy w Polsce. Metoda rankingu jest 

dość prosta, pod uwagę brane są całościowe wydatki 

majątkowe. W najnowszym rankingu Gmina Rybcze-

wice awansowała aż o 113 pozycji w stosunku do ro-

ku poprzedniego i znalazła się na 56 miejscu na 1537 

gmin. Pismo Samorządu Terytorialnego 

„WSPÓNOTA” Opublikowało ranking wydatków in-

westycyjnych samorządów w latach 2018-2020. Za 

realizowane inwestycje  w latach 2015-2017 zajmo-

waliśmy 470 miejsce w rankingu, natomiast w latach 

2016-2018 uplasowaliśmy się na 211 pozycji, a w la-

tach 2017-2019 Gmina Rybczewice znajdowała się na 

169 miejscu. W rankingu na rok 2020 gmina awanso-

wała aż o 113 pozycji i znalazła się na 56 miejscu na 

1537 gmin w Polsce.  

Trzecie miejsce w woj. Lubelskim  

Według rankingu ogłoszonego przez czasopismo 

„Wspólnota” Gmina Rybczewice znalazła się na trze-

        - „Wieści z Rybczewic” - 

   Ranking ,,WSPÓLNOTA’’ 

Liderzy inwestycji w Polsce  
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16 marca 2021 roku na terenie budowy drogi gminnej 

w miejscowości Rybczewice Pierwsze pojawił się 

ciężki sprzęt budowlany. Koszt budowy drogi gmin-

nej wynosił 512 574,84 zł i został sfinansowany              

z dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Zakres prac obejmował  prze-

budowę drogi oraz przebudowę skrzyżowania drogi 

gminnej z drogą powiatową nr 2122L. W ubiegłym 

roku wykarczowane zostały samosiewy w wąwozie, 

wzdłuż płyt drogowych. W marcu natomiast wytyczo-

ny został przebieg drogi gminnej. 

  

  1 Budowa drogi w Rybczewicach Pierwszych  

   Zrealizowane inwestycje drogowe 

Wykonane również  zostały prace przy montażu ka-

nalizacji burzowej – studni rewizyjnych. Pod koniec 

maja br. odbył się odbiór techniczny wykonanych 

prac. Nowa droga stanowi II etap połączenia drogi 

wojewódzkiej nr 837 z drogą powiatową nr 2122L. 

W roku ubiegłym wykonany został I etap przebudo-

wy o długości 1596 m (droga obok stacji paliw) za 

kwotę 1 253 328,09 zł. Dzięki realizacji tych dwóch 

odcinków drogi, mieszkańcy sołectwa Rybczewice 

Pierwsze mogą w pełni korzystać z nowej infrastruk-

tury drogowej. 

                                       2 Nowa droga—wąwóz na Izdebnie  

Inwestycja zrealizowana została  w ramach programu 

„Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opa-

dowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 

105799L w miejscowości Izdebno (naprzeciwko dawnej 

mleczarni). Gmina Rybczewice znalazła się wśród 21 

gmin z terenu województwa lubelskiego i jedyna w po-

wiecie świdnickim, której udało się otrzymać dofinanso-

wanie na realizację tej inwestycji. Dzięki pozyskanym 

środkom udało się wykonać odcinek drogi o długości 

396  m. Koszt  inwestycji wyniósł 140 905,68 zł. 
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Kolejną inwestycją drogową w 2021 roku była przebudowa drogi gminnej nr 105765L w Pilaszkowicach 

Pierwszych (poprzeczka za zabudowaniami). Zrealizo-

wana inwestycja obejmowała remont drogi polegający 

na wykonaniu nawierzchni z płyt żelbetowych wieloo-

tworowych na podbudowie z warstwy odsączającej 

z piasku i cementu. Długość remontowanej drogi w ra-

mach  dofinasowania to 910 m. Całkowity koszt budowy 

drogi wyniósł  667 115,00 zł. Wielkość pozyskanej dota-

cji to 406 269,00 zł., która pochodziła z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Oprócz tego odcinka drogi Gmina do-

datkowo przeznaczyła  z własnego budżetu 37 767,59 zł. 

na wykonie z pozyskanych płyt z rozbiórki prawie 500 m 

dalszego odcinka w ciągu tej samej drogi.                                                               

     3 Przebudowa drogi Pilaszkowice  



Gmina przekazała ponad 171 tys. zł pow. świdnickiemu na przebudowę dróg  

powiatowych Stryjno — Żuków — Krzczonów i Częstoborowice — Orchowiec  

175 887,53 zł., taka kwotę Gmina Rybczewice przeznaczyła na udzielanie po-

mocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu. Środki przekazano  na przebudo-

wę  dróg powiatowych Stryjno—Żuków—Krzczonów i Częstoborowice—

Orchowiec, na łączny odcinek o długości 1075 m. Wspomniane drogi są dro-

gami powiatowymi, dbając o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców gmina  

podjęła decyzję  o pomocy fi-

nansowej dla powiatu. W ra-

mach  podpisanej umowy wyre-

montowane zostały dwa odcinki 

775 m w miejscowości  Stryjno 

Drugie na drodze Stryjno—

Żuków—Krzczonów. Kolejny 

odcinek drogi powiatowej o dłu-

gości 300 m w którym Gmina 

Rybczewice wsparła powiat, to 

droga Częstoborowice— Orcho-

wiec, w miejscowości Często-

borowice od drogi wojewódz-

kiej. 

620 m nowej drogi gminnej nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice Drugie 

(tzw. "Podkościele") – W tym przypadku powstała no-

wa droga o długości 525 m.  Wysokość dotacji w ra-

mach projektu to 193 943,00 zł., a całkowity koszt wy-

niósł 323 239,57 zł. Ponadto Gmina wykonała dodat-

kowy odcinek z budżetu 63 995,85 zł. To już następna 

droga asfaltowa, którą udało się wykonać w bieżącym  

roku, a już w roku 2022  rozpoczną się kolejne prace dro-

gowe na terenie naszej Gminy. Łączny koszt budowy 

drogi z dodatkowym odcinkiem, wkład własny gminy do 

projektu i środki z  dotacji to 387 235,42 zł. 

2 tysiące ton kruszywa na drogi w Gminne 

Nowy asfalt na drodze Częstoborowice i Rybczewice Drugie 

str.6 

Pozostając w temacie utwardzenia i podniesienia bezpieczeństwa dróg gminnych, w czerwcu gmina  ogłosiła 

przetarg pn. „Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego dolomitowe-

go z przeznaczeniem na remonty dróg w ilości 2 tys. ton”. W ramach 

podpisanej umowy wykonawca zapewnił dostawę, transport, rozładu-

nek kruszywa w miejscach wskazanych przez zamawiającego urząd 

na terenie Gminy Rybczewice. Dostawy zostały zrealizowane przy 

użyciu samochodów samowyładowczych. Gmina Rybczewice za-

pewniła po trzy transporty kruszywa na każde sołectwo. Pozostały 

tłuczeń otrzymały te sołectwa, które w ramach funduszu sołeckiego 

(zgodnie z podziałem środków), przeznaczyły środki na zakup 

i utwardzenie dróg zgodnie z zapisami w protokołach zebrań wiej-

skich, które złożyli do Urzędu Gminy sołtysi we wrześniu 2020 r. 

- „Wieści z Rybczewic”- 



13 wniosków na budowę dróg  z tzw. „Powodziówek” 

Dostrzegamy obecny stan dróg gmin-

nych, dlatego też korzystamy z  form 

dofinasowania budowy i remontów na-

wierzchni. Każdego roku staramy się 

o pozyskiwanie środków pochodzących 

z rezerwy celowej budżetu państwa na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych. Gmina Rybczewi-

ce prężnie zabiega o dotacje, ponieważ 

dzięki nim udałoby się wyremontować 

kilka bardzo ważnych dróg gminnych. 

Przedstawiamy Państwu wykaz dróg, 

które ujęto we wniosku o środki tzw. 

Powodziowe. Do chwili obecnej nie 

mamy informacji czy którakolwiek 

z dróg otrzyma dofinasowanie.  

Aplikujemy o budowę dwóch dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

Jak  każdego roku tak i w tym, Gmina Rybczewice złożyła kolejne dwa wnioski o przebudowę dróg gminnych 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwsza inwestycja obejmuje „Przebudowę drogi gminnej Nr 

105803L w miejscowości Zygmuntów”- 629 m, a realizacja zaplanowana jest na  lata 2022-2023". Druga in-

westycja dotyczy remontu drogi gminnej nr 105773 L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice 790 m realiza-

cja tej drogi zaplanowana jest również na lata 2022-2023. 

Planowane inwestycje drogowe 

        - „Wieści z Rybczewic” - 

Kolejną formą dofinasowania budowy 

i remontów dróg jest wojewódzki pro-

gram likwidacji osuwisk i ochrony wą-

wozów lessowych przed erozją. Do 

programu zaliczone zostały dwa nasze 

wąwozy: „Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej nr 123027L w miejscowości Częstoborowice, gmina Rybczewice 345 m oraz „Umocnienie 

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

105765L w miejscowości Stryjno Pierwsze, gmina Rybczewice długości 270 m. Samo wliczenie naszych 

dwóch wąwozów do tego Programu nie gwarantuje, że otrzymamy dofinansowanie, jednak cierpliwie czekamy 

na pozytywną decyzję. 

Lp. Miejscowość 
Numer  

drogi 

Długość,  

powierzchnia  

zniszczeń 

1 Zygmuntów i Częstoborowice  105769L 2658 mb 

2 Częstoborowice 105797L 460 mb 

3 Częstoborowice 105762L 2,100 mb 

4 Częstoborowice 105763L 2283 mb 

5 Rybczewice Pierwsze 105795L 643 mb 

6 Rybczewice Pierwsze 105786L 1710 mb 

7 Rybczewice Drugie 105789L 826 mb 

8 Stryjno Kolonia 105784L 293 mb 

9 Stryjno Kolonia 105754L 1205 mb 

10 Rybczewice Drugie 105788L 934 mb 

11 Rybczewice Drugie 105759L 1014 mb 

12 Stryjno Pierwsze  105783L 425 mb 

13 Wygnanowice  105751L 340 mb 

2 wnioski na wąwozówki  

Na Zygmuntowie powstanie nowa Droga  

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi nr 105772L w miejscowości Zygmuntów”. Prace obejmą 

odcinek przedmiotowej drogi o długości 878 m. 

Inwestycja przewiduje remont drogi polegający na 

wykonaniu nawierzchni z płyt żelbetowych wie-

lootworowych na podbudowie z warstwy odsącza-

jącej z piasku i cementu. Całkowity koszt inwesty-

cji to 817 950,00 zł. 
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Zakończenie prac związanych z rewitalizacją dworu w Rybczewicach  
 

Budynek dworu i jego pomieszczenia zostaną przezna-

czone na cele społeczne, kulturalne, turystyczne 

i oświatowe. Organizowane będą spotkania, szkolenia 

np. dla 

rolników, 

osób bez-

robotnych. 

W budyn-

ku dworu 

będą rów-

nież dzia-

łały orga-

nizacje pozarządowe i społeczne takie jak Koła Gospo-

dyń Wiejskich i Klub Seniora. Realizowane będą pro-

jekty prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej, skierowane do osób wykluczonych z terenu 

gminy Rybczewice. Pomieszczenia dworu będą służyły 

również w celach organizacji różnego rodzaju wyda-

rzeń kulturalnych, warsztatów i pokazów kulinarnych 

(z wykorzystaniem ekologicznych, lokalnych produk-

tów żywnościowych), szkoleń, a także prelekcji. Udział 

w tych wydarzeniach będą brali mieszkańcy Gminy 

i turyści odwiedzający region - dodaje wójt gminy. 

Wartość całego projektu – 3 375 475,41 zł. z czego 

wartość dofinansowania - 2 628 036,29 zł. Kolejnym 

etapem, który realizowany będzie w przeszłym roku,  to 

rewitalizacja zbiornika retencyjnego z otoczeniem. 

 

Zmodernizowany dwór budzi 

podziw i zainteresowanie nie tyl-

ko mieszkańców, ale też osób 

odwiedzających gminę.  

Pod koniec października Lubelski 

Wojewódzki Konserwator Zabyt-

ków dokonał odbioru robót bu-

dowlanych i prac konserwator-

skich związanych z remontem, 

modernizacją i adaptacją dla celów 

oświatowo-kulturalnych budynku. 

Pozostał jeszcze tylko odbiór przez 

odpowiednie instytucje nadzorują-

ce przed oddaniem do użytku. Bu-

dynek będzie służył mieszkańcom Gminy Rybczewice 

i turystom. Projekt realizowany przez Gminę Rybczewi-

ce pn. „Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewi-

cach Drugich” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Głów-

nym celem projektu było zatrzymanie procesów margi-

nalizacji zdegradowanych przestrzeni i przywrócenie im 

funkcji, jakości życia społeczności lokalnej i poziomu 

bezpieczeństwa publicznego. Modernizacja polegała na 

wykonaniu nowego pokrycia dachowego, wymianie sto-

larki okiennej i drzwiowej, wykonaniu robót zewnętrz-

nych  remontu tarasu, odtworzenie i uzupełnienie tynków 

na elewacji wraz z robotami malarskimi, remont balko-

nów oraz kutych balustrad i wiele innych prac. Jak infor-

muje Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz – rewita-

lizacja całego zespołu dworsko-parkowego przebiegała 

w czterech etapach, obecnie zakończyliśmy trzy z czte-

rech zaplanowanych. Etap pierwszy to skwer, który jest 

miejscem aktywnego wypoczynku. Kolejnym etapem 

była rewitalizacja parku, alei spacerowych, wykonanie 

schodów prowadzących z parku do zalewu. Gmina Ryb-

czewice z sukcesem zakończyła trzeci etap czyli rewitali-

zację samego dworu. W październiku podpisana została 

umowa z wykonawcą na ostatni czwarty etap całego pro-

jektu, czyli rewitalizację zalewu w Rybczewicach.  
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W parku zostały wytyczone aleje, „dzikie” ścieżki 

piesze. Zamontowano również oświetlenie parkowe. 

Dla bezpieczeństwa, zamontowano kamery monito-

rujące  w parku. Obiekt odzyskał swoją świetność  

dzięki nowym roślinom, zasadzono łącznie ponad 

5 000 sztuk roślin, w tym róż, bylin, krzewów 

i drzew. Nasadzenia umiejscowione zostały wzdłuż 

alejek od strony dworu, naprzeciw tarasu, a także 

wokół samego dworu. W miejscu zdemontowanego 

starego ogrodzenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nasa-

dzono nowe drzewa. Zostały również wykonane 

schody terenowe z kostki klinkierowej prowadzące 

do planowanego molo na zalewie w Rybczewicach. 

Z takiego samego materiału wykonano wjazd na te-

ren zespołu dworsko-parkowego od drogi woje-

wódzkiej.  

Od końca maja mieszkańcy Gminy Rybczewice mo-

gą w pełni korzystać z  parku zrewitalizowanego ze 

środków  zewnętrznych.  

Inwestycja realizowana została w ramach projektu pn. 

„Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego 

w miejscowo-

ści Rybczewice 

Drugie” współ-

finansowanego 

ze środków 

Europejskiego 

Funduszu Roz-

woju Regional-

nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ra-

mach prac wykonano 6 tablic przyrodniczych i histo-

rycznych, ławki i kosze na śmieci. 

Nowe oblicze zespołu parkowego w Rybczewicach Drugich  

Gmina Rybczewice jako jedyna z gmin powiatu świd-

nickiego jest na etapie zakończenia montażu 121 insta-

lacji u mieszkańców ogniw fotowoltaicznych, pomp 

ciepła, ogniw solarnych oraz pieców na biomasę.           

W związku z  ol-

brzymim zaintere-

sowaniem OZE 

niektóre gminy 

mają problemy        

w realizacji pro-

jektu, wynikające      

z braku wykonaw-

ców i oferowaną 

przez nich wysoką 

ceną. Część gmin ogłasza kolejny raz przetargi licząc 

na lepsze oferty. Gmina Rybczewice 26 marca ogłosiła 

przetarg, a pierwszą umowę z wykonawcą podpisała 

7 lipca. Po dokonaniu formalności z wykonawcami roz-

poczęły się informacyjne spotkania z mieszkańcami         

z którymi zostały zawarte umowy.  

W Gminie powstały kolejne nowe instalacje Odnawialnych Źródeł Energii 

Montaż pierwszych instalacji rozpoczął się sprawnie 

w  sierpniu i będzie trwał do końca roku. Realizacja 

tego zadania była możliwa  dzięki pozyskanym środ-

kom w ramach programów OZE. Na początku  reali-

zacji  programu  przewidywaliśmy koszt dofinaso-

wania przez gminę 50% i koszt wkładu własnego 

mieszkańca 50%. Po wystosowaniu pisma do Urzę-

du Marszałkowskiego z prośbą  o zmniejszenie kosz-

tów ponoszonych przez mieszkańców, urząd wyraził 

zgodę. Koszt który byli zobligowani pokryć miesz-

kańcy wyniósł tylko 36% całej inwestycji. Przykła-

dowo dla inwestycji, która kosytowaa10 tys. miesz-

kaniec wpłacał jedynie 3.600 zł, a zakładaliśmy 

koszty pół na pół - informuje sekretarz gminy Renata 

Trała. Gmina łącznie zamontowała 121 instalacji 

odnawialnych źródeł w tym: 36 instalacji kolektorów 

słonecznych oraz 52 instalacje ogniw fotowoltaicz-

nych. W przypadku tej inwestycji wykonano rów-

nież 18 instalacji kotłów na biomasę oraz 12 sztuk 

pomp aerotermalnych. 
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Gmina Rybczewice znalazła  się wśród 108 gmin 

w Województwie Lubelskim, które otrzymały dofi-

nansowanie  w ramach programu gospodarki wod-

no-ściekowej. 

Wójt 

Gminy 

Rybcze-

wice Elż-

bieta Ma-

sicz            

i Skarbnik 

Gminy 

Józef 

Smarzak 

podpisali 

umowę       

w Urzę-

dzie Mar-

szałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie 

na dofinasowanie budowy przydomowych oczysz-

czalni ścieków na ternie Gminy Rybczewice. 

 - „Wieści z Rybczewic”- 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rybczewice 

Z otrzymanego dofinansowania zostaną wybudowane 

34 przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Łączny koszt inwestycji to 624 863,25 zł., zaś wiel-

kość dofinansowania wyniesie 323 509,00 zł. Projekt 

planowany był do realizacji w 2021 r. Nowe oczysz-

czalnie mają powstać w miejscowościach: Bazar, Czę-

stoborowice, Pilaszkowice Drugie, Pilaszkowice 

Pierwsze, Rybczewice Drugie, Rybczewice Pierwsze, 

Stryjno Drugie, Stryjno-Kolonia, Stryjno Pierwsze 

oraz Wygnanowice. Ze względu na rezygnację kilku 

mieszkańców z udziału w projekcie niezbędne okazało 

się włączenie do projektu mieszkańców z listy rezer-

wowej, opracowanie dla nich dokumentacji projekto-

wej i uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie 

Powiatowym w Świdniku. Wymagane było również 

aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu               

z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie i wydłużenie 

terminu realizacji inwestycji. Wkrótce gmina ogłosi  

przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Budo-

wa przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkań-

ców realizowana będzie od wiosny 2022 r. 

Zapraszamy mieszkańców oraz gości naszej gminy do 

korzystania z innowacyjnej infrastruktury rekreacyjnej 

na terenie gminy – dziennych domków mobilnych          

z wyposażeniem sportowym. Przy zbiorniku wodnym 

w Rybczewicach stanęły dwa drewniane domki z tara-

sem. 

Infrastruktura 

jest ogólnodo-

stępna, korzy-

stać z niej mo-

gą wszystkie 

osoby planują-

ce spędzić ak-

tywnie dzień 

na terenie 

gminy Ryb-

czewice. Domki, przeznaczone na pobyt dzienny, bez 

noclegu, służą do odpoczynku w trakcie jednodnio-

wych wycieczek po gminie. Celem inwestycji jest roz-

wój potencjału rekreacyjno-turystycznego oraz postaw 

prozdrowotnych na obszarze LGD. Wniosek do Urzę-

du Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu zło-

żyła Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach za 

pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina 

Giełczwi”. Kto może skorzystać? Wszyscy chętni 

mieszkańcy gminy oraz turyści, którzy pragną aktyw-

nie spędzić wolny czas w naszej przepięknej gminie.  

Infrastruktura umożliwia organizację jednodniowego 

pobytu, poznanie uroków gminy w sposób aktywny – 

bez konieczności posiadania własnego sprzętu do wy-

cieczek rowerowych czy pieszych, a także spędzenie 

wolnego czasu przy grillu. Domki zostały  wyposażo-

ne w sofę, szafkę, stół, krzesła, zastawę stołową           

a także sprzęt sportowy (rowery, kijki do nordic wal-

king, rakiety do badmintona). Teren przy domkach 

oświetlony 

jest przez 

lampy solar-

ne, na których 

zamontowany 

został system 

monitoringu. 

Korzystanie       

z infrastruktu-

ry jest nieod-

płatne. Użytkownicy wpłacają jedynie kaucję zwrot-

ną. Inwestycja powstała dzięki projektowi  

pn. „Innowacyjna infrastruktura rekreacyjna na tere-

nie gminy Rybczewice – dzienne domki mobilne         

z wyposażeniem sportowym” ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność”. 

Mobilne domki z wyposażeniem sportowym 
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We wrześniu Gmina Rybczewice złożyła wniosek 

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w ramach 

programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolni-

czej”. Wniosek otrzymał ocenę pozytywną, otrzymali-

śmy dofinansowane w kwocie 1 898,00 zł. Mieszkań-

cy, którzy złożyli ankietę inwentaryzacyjną odpadów 

rolniczych, jakie będą utylizowane z terenu Gminy 

Rybczewice, będą mogli oddawać zadeklarowane              

w ankietach odpady rolnicze w terminie od 1 marca do 

29 kwietnia 2022 r. Zbiórka wyżej wymienionych od-

padów rolniczych będzie bezpłatna. W związku z tym, 

że program cieszył się bardzo dużym zainteresowa-

niem rolników, przystąpimy do niego także w kolej-

nym roku. Każdego roku aplikujemy o ośrodki ze-

wnętrzne do Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚ 

w Lublinie.  

               Usuwamy folie rolnicze i realizujemy program utylizacji azbestu 

W ubiegłych la-

tach mieszkańcy 

również mogli ko-

rzystać z progra-

mu realizowanego 

przez powiat 

świdnicki. Dzięki 

aplikowaniu              

o środki finanso-

we chcemy dać 

możliwość mieszkańcom naszej gminy utylizacji nie-

bezpiecznego materiału, jakim jest azbest. Wiem, że 

dla domowego budżetu wynajęcie specjalistycznej 

firmy utylizacja azbestu to duży wydatek. Dlatego 

zachęcamy mieszkańców za naszym pośrednictwem 

do możliwości skorzystania z programów, które po-

mogą pokryć całkowite koszty usunięcia azbestu 

z posesji – mówi Elżbieta Masicz, wójt gminy.  

Prawie 2, 2 mln. zł na kompleksową modernizację ujęć wody 

- „Wieści z Rybczewic”- 
str.11 

To już kolejna kompleksowa modernizacja systemu 

zaopatrzenia w wodę mieszkańców przez Gminę Ryb-

czewice. W ramach prac zostały zmodernizowane 

ważne dla mieszkańców ujęcia wody w miejscowości 

Bazar oraz w Rybczewicach Pierwszych.  

Ponadto w  ramach projektu zostały gruntownie zmo-

dernizowane pompownie w  Bazarze i w miejscowości 

Stryjno Pierwsze. Koszt całego przedsięwzięcia wy-

niósł 2 192 023,79 zł,, a dofinasowanie pochodziło 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 i wyniosło 1 526 

733,90 zł. W budynkach pompowni przeprowadzono 

termomodernizację, wymieniono stare pokrycia da-

chowe, zużyte okładziny ścienne i podłogowe, a także  

wyeksploatowane urządzenia 

technologiczne i rurociągów w stacji wodociągowej. 

Natomiast na samych ujęciach wody nastąpiła wy-

miana rurociągów tłocznych, głowicy i pomp zanu-

rzonych w studniach ujęcia wody. Modernizacja              

i rozbudowa istniejącej instalacji sterowniczej i elek-

trycznej.  Wymiana systemu automatyki, wyeksploa-

towanego zespołu pomp II stopnia podającego wodę 

do sieci wodociągowej na nowy energooszczędny 

agregat pompowy o większej wydajności. Ponadto 

wymieniono zestawy hydroforowe,  sprężarki chlora-

tora, rurociągi oraz zasuwy wodociągowe  na terenie 

ujęć wody. Wymieniono ogrodzenia i bramy oraz  

dokonano zakupu i montażu  4 agregatów prądotwór-

czego w celu zapewnienia ciągłości zasilania.      



  Bezpiecznie i ekologicznie — 970 622,96 zł. na modernizację oświetlenia   

        - „Wieści z Rybczewic” - 

 

Kolejne szanse na rozwój Gminy 

Gmina Rybczewice pod 

koniec 2020 otrzymała do-

finansowanie w wysokości 

670 755,70 zł. dla projektu 

pt. „Modernizacja oświe-

tlenia ulicznego                     

w gminie Rybczewice”. 
Łączny koszt inwestycji to 

970 622,96 zł, modernizacja 

realizowana będzie w miej-

scowościach: Anusin, Ba-

zar, Choiny, Częstoborowi-

ce, Felin, Izdebno, Izdebno 

Kolonia, Karczew, Pilasz-

kowice Pierwsze, Pilaszko-

wice Drugie, Podizdebno, 

Rybczewice Pierwsze, Ryb-

czewice Drugie, Stryjno 

Kolonia, Wygnanowice.  

Zakres inwestycji obejmować będzie wymianę 

opraw oświetleniowych na energooszczędne opra-

wy LED  (336 szt.), wymianę wysięgników (280 

szt.), instalacja kompleksowego systemu inteligent-

nego sterowania oświetleniem, wymianę skrzynek 

(31 szt.). Głównym celem projektu jest ochrona śro-

dowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. ni-

skiej emisji na terenie Gminy Rybczewice. Moder-

nizacja oświetlenia znacznie zwiększy bezpieczeń-

stwo na drogach w gminie. Umowa o przyznanie 

środków finansowych na realizację inwestycji zo-

stała  podpisana przez 

Wójt Gminy Rybcze-

wice Elżbietę Masicz 

i Skarbnika Gminy 

Józefa Smarzaka. Za-

kończenie realizacji  

projektu planowane 

jest  do końca 2022 r. 

W grudniu 2021 Gmina Rybczewice uzyska sub-

wencję uzupełniającą dochody gminy. Dotacja 

przeznaczona jest na inwestycje wodno-

kanalizacyjne – pochodzące z Ministerstwa Finan-

sów. Gmina otrzymała 2 000 34,10 zł.  na budowę ka-

nalizacji 300 tys. zł. oraz budowę sieci wodociągowej. 

Środki te zostały podzielone na poszczególne gminy 

wg opracowanego wcześniej przez Ministerstwo Fi-

nansów algorytmu, w którym brano pod uwagę zamoż-

ność samorządów, a także udział mieszkańców korzy-

stających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

w ogólnej liczbie mieszkańców danej gmin.  

Wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Finansów     

z pytaniem czy przyznane środki na kanalizację mo-

gą być przeznaczone na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków.  Nasze pytanie wynika z fak-

tu, że na terenie gminy mamy rozproszoną  zabudo-

wę dlatego też budowa kanalizacji wiązała by się            

z dużymi 

kosztami  

eksploatacji, 

tak więc 

opłaty dla 

mieszkańców 

za korzysta-

nie z kanali-

zacji byłyby 

bardzo duże - 

informuje Wójt Gminy Elżbieta Masicz. W przypad-

ku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

każde gospodarstwo poniesie  mniejsze koszty utrzy-

mania.  Kolejnym aspektem przemawiającym za ta-

kim rozwiązaniem jest ochrona środowiska natural-

nego – dodaje wójt gminy. 

  2 300 034,10 zł na nową kanalizację i wodociągi  
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W 2020 roku Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Ma-

sicz przy kontrasygnacie skarbnika gminy  podpisali 

umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. 

„Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodne-

go w miejscowości Rybczewice Drugie”. 

Koszt inwestycji wyniesie mniej niż było zakładane    

w kosztorysie. Maksymalna wielkość dofinasowania 

wynosi do 95%, gmina na tę inwestycję otrzymała 

1 343 519,51 zł. Koszt budowy po przetargu wynosi 

1 697 000 zł. Dzięki tak korzystnemu rozstrzygnię-

ciu przetargu  gmina zaoszczędzi ponad 123 000 zł., 

czyli ponad 1/4 kosztów, które planowała wydać na 

inwestycję z własnego  budżetu. W ramach projektu 

planowane jest odmulenie i oczyszczenie zbiornika 

wodnego oraz zagospodarowanie terenu dookoła 

akwenu. Wykonanie ciągu pieszego wokół zbiornika, 

monitoringu, budowy oświetlenia, wykonanie ele-

mentów małej architektury. Budowa molo w miejscu 

niegdyś istniejącego oraz modernizację miecha wpu-

stowego i spustowego. Obecnie została podpisana 

umowa z wykonawcą, który zamierza rozpocząć pra-

ce w najbliższym terminie, na ile pozwolą na to odpo-

wiednie warunki pogodowe.  

- „Wieści z Rybczewic”- 
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   Rewitalizacja zbiornika wodnego rozpocznie się już niebawem i taniej  

  Najlepsi w Powiecie! Kolejne miliony pozyskane na drogę (tzw. Hektary).  

i Pilaszkowice Pierwsze (tzw. Hektary).                    

Rozbudowa drogi rozpocznie się od  drogi wo-

jewódzkiej, a długość  drogi to około 2,3 km. 

Planowany zakres inwestycji będzie obejmo-

wał: wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni, 

wycinkę drzew i krzewów, przebudowę rowów,  bu-

dowę odwodnienia, rozbiórkę albo przebudowę ewen-

tualnie budowę przepustów pod jezdnią lub pod zjaz-

dami oraz budowa oświetlenia. 

26 października Gmina Rybczewice otrzymała naj-

większą dotację w Powiecie Świdnickim z Programu 

Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Do naszej 

gminy trafiło 4 750 000 zł. na realizację rozbudowy 

drogi gminnej w miejscowościach Częstoborowice 



Gmina Rybczewice już w maju 2019 roku otrzymała dota-
cję  w kwocie 331 205 zł. na realizację tężni solankowej 
w ramach projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej 
w Gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solanko-
wej oraz placu na zajęcia artystyczne”. Temat budowy 
tężni kilka razy powracał na sesjach, nie było jednak 
poparcia większości radnych. 
Bardzo duża grupa zdetermino-
wanych mieszkańców, którym 
bardzo zależało na tej inwesty-
cji, wzięła sprawę w swoje ręce. 
W dniach od 7 do 21 październi-
ka 2020 r. zorganizowana została 
ankieta dla mieszkańców, aby 
poznać ich opinię w tej kwestii. 
Gdzie 80,34% osób biorących 
udział w ankiecie opowiedziało się na „tak” za budową  
tężni. Również na zebraniach sołeckich mieszkańcy 

wielokrotnie wracali 
do tematu tężni. Byli 
oni na tyle zdetermino-
wani, że zorganizowali 
protest poparcia dla 
budowy tężni. Podczas 
przedostatniej Sesji 
Rady Gminy pod urząd 
przyszło ponad 60 
osób. Niestety sesja nie 
doszła do skutku ze 

względu na nieobecność 9 radych na 15 członków rady, 
co skutkowało brakiem kworum, sesja została odwoła-
na. W sprawie tężni mieszkańcy walczyli 2 lata i ich 
stanowczość w słusznej sprawie zakończyła się sukce-
sem na sesji w dniu 13 grudnia. Radni zagłosowali: 
11 głów za, 2 przeciw oraz 1 wstrzymujący się.  Zada-
nie obejmuje budowę tężni solankowej wraz z zadasze-
niem o wymiarach: długość do 10 m, szerokość do 5 m, 
wysokość do 5 m wraz z przyłączami elektrycznym i wo-
dociągowym, kanalizacyjnym oraz zbiornikiem na solan-
kę. Zamontowane zostaną elementy małej architektury, 
instalacje odnawialnych źródeł energii: lampy solarne 
umieszczone w podłożu do oświetlenia terenu utwardzo-
nego.  

Gmina chce aby wyglądem wpasowała się w istniejącą 
już małą architekturę drewnianą. Dla przykładu poniżej 
tężnia w parku o podobnym stylu w Rymanowie Zdro-
ju (zdjęcie poglądowe).   

W zespole parkowym w Rybczewicach zakładana jest 
realizacja kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. 
W tym celu utworzony został skwer, ciągle doposażany 
w nowe urządzenia, odnowiony został park. Wkrótce 
rozpocznie się rewitalizacja zalewu – powstanie molo, 
ścieżki i oświetlenie wokół, wybudowana zostanie tak-
że mała architektura. Odrestaurowany został dwór, któ-
ry budzi zachwyt mieszkańców i osób odwiedzających 
gminę. W dworze będzie mieściło   się  Gminne Cen-

trum Kultury. W tym obiekcie znajdą swoje miejsce 
Klub Seniora, Gminna Biblioteka Publiczna oraz  Koła 
Gospodyń. Dzięki takim założeniom wszyscy miesz-
kańcy i goście będą mogli zatem poczytać ciekawą lek-
turę siedząc na ławce w parku, nad zalewem czy wła-
śnie podczas zażywania leczniczej inhalacji. Roczny 
koszt utrzymania tężni to koszty eksploatacji czyli so-
lanka i energia elektryczna – łącznie to około 7 000 zł. 
rocznie. Tężnia solankowa służy do zażywania inhala-
cji z powstałego w ich otoczeniu mikroklimatu. Wyko-
rzystywany jest on w profilaktyce i leczeniu schorzeń 
górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy 
płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii i w przypadku 
ogólnego wyczerpania. Już dziś mamy informacje od 
mieszkańców, że z tężni będą korzystali. Również sta-
nie się ona atrakcją turystyczną dla odwiedzających 
osób i będzie  przyciągać swymi leczniczymi  właści-
wościami osoby z poza terenu gminy. Obiekt będzie 
też elementem wspierającym rozwój przedsiębiorczości 
w Gminie Rybczewice np. turystyka, gastronomia, ho-
telarstwo, agroturystyka. 

- „Wieści z Rybczewic”- 

 Długo wyczekiwana przez mieszkańców tężnia solankowa powstanie! 

- „Wieści z Rybczewic”- 
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Ambitny i realny plan na żłobek w Gminie Rybczewice  

Od dnia 8 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Rybczewice działa Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do osób fi-

zycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami  budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. W Punkcie mieszkańcy mogą uzyskać infor-

macje na temat programu „Czyste Powietrze”, skonsultować, złożyć wnio-

sek o dofinansowanie i o płatność. Konsultacje udzielane są osobiście i tele-

fonicznie: (81) 584 44 65 pokój nr 6. Dotychczas odbyły się dwa spotkania                

z mieszkańcami (w lipcu i listopadzie), w trakcie których Doradcy Energe-

tyczni z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przedstawili założenia i cele 

oraz rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie.  

- - „Wieści z Rybczewic”- 

   Program ,, Czyste Powietrze” w Gminie Rybczewice  

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rybczewice,                 

w związku z pojawieniem się możliwości pozyskania 

środków finansowych na utworzenie profesjonalnej 

opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek/klub dziecięcy           

w naszej gminie. Chcąc poznać Państwa opinie na ten 

temat powstania tego rodzaju placówki zwróciliśmy  

się z prośbą o wypełnienie ankiety. Dzięki niej będzie-

my mogli właściwie ocenić Wasze potrzeby w tym za-

kresie. Ankiety prosimy dostarczyć: za pomocą poczty 

mailowej: urzad@rybczewice.pl, lub osobiście na se-

kretariat Urzędu Gminy. 
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Radni na ostatniej Sesji Rady Gminy Rybczewice w dniu 13 grudnia 

podjęli decyzję o obniżeniu stawek podatków, przez co gmina straci 

ponad 1,5 mln. zł. na inwestycje. To co może spotkać mieszkańców to 

brak nowych dróg, oświetlenia ulicznego czy modernizacji ujęć wody 

lub dotacji na odnawialne źródła energii. Podatek rolny ze stawki obo-

wiązującej został obniżony o 4 zł. Również zostały obniżone inne rów-

nie istotne podatki z obecnych stawek. Ta zmiana spowoduje niewiel-

kie zmniejszenie wydatków związanych z podatkami  dla jednego go-

spodarstwa rolnego, lecz dla budżetu Gminy Rybczewice są to olbrzy-

mie straty. Obniżanie podatków to tylko pozorne wspieranie mieszkań-

ców, ponieważ zmniejszając podatek tylko o 1 złotówkę gmina traci, 

kilkanaście złotych z subwencji i dotacji unijnych. Ze wstępnych analiz wynika, że Gmina Rybczewice 

i mieszkańcy decyzją części radnych stracą z podatków i subwencji rządowej, która jest przyznawana na pod-

stawie wpływów własnych gminy z podatków i opłat ponad 500 tys. zł. W przypadku inwestycji z dofinaso-

waniem gmina straci nawet ponad 1,5 mln zł. Ponieważ średni podział środków w projektach z dofinasowa-

niem wynosi 1/3. Czyli dwie części kosztów inwestycji pokrywane są z dofinasowania, a jedna cześć z budże-

tu gminy (wkład własny). W ramach utraconych pieniędzy gmina mogłaby wykonać jedną z ww. inwestycji: 

- oświetlenie uliczne w miejscowości Stryjno Drugie; 

- budowa drogi w miejscowościach Stryjno Pierwsze i Wygnanowice tzw. Pieniężnik; 

- 2 km drogi z płyt w miejscowościach Bazar i Stryjno Drugie tzw. Bujanica; 

- 1,5 km drogi asfaltowej o wysokim standardzie wykonania; 

- drogę asfaltową w Rybczewicach Pierwszych od stacji paliw (w kierunku Pasowa); 

- 121 instalacji odnawialnych źródeł energii, jak w obecnie realizowanym projekcie; 

- drogę w Waganowicach w kierunku cmentarza oraz podobne cztery inne drogi o podobnej długości w innych 

miejscowościach; 

   Obniżenie stawek podatków = 1,5 mln. zł. Mniej na inwestycje np. drogowe 



Poprzedni rok szkolny upłynął w cieniu koronawirusa 

i uniemożliwił od marca uczniom naukę stacjonarną 

w szkołach. Uczniowie pracowali w systemie zdal-

nym lub hybrydowym. Na szczęście pod koniec nau-

ki udało się na krótki czas wrócić w szkolne mury            

i spotkać z kolegami i koleżankami. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021     

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana 

III Sobieskiego odbyło się 25 czerwca. Ze względu 

na obecną sytuację, nie było uroczystego apelu                

z wniesieniem sztandaru i wspólnego świętowania. 

Uczniowie zostali podzieleni na grupy, a następnie        

w każdej klasie wychowawcy wręczyli nagrody 

i świadectwa. Po uroczystościach szkolnych 19 

uczniów z najlepszymi wynikami w wraz z rodzicami 

otrzymali zaproszenie do Urzędu Gminy by odebrać 

nagrodę – Stypendium Wójta Gminy Rybczewice.  

   Stypendia Wójta dla najlepszych uczniów  

 

     

Oświata i działania kulturalno - społeczne  

Rodzice otrzymali listy gra-

tulacyjne, zaś uczniowie sty-

pendium Wójta. 

Warunkiem otrzymania na-

grody specjalnej w wysoko-

ści 200 zł było uzyskanie co 

najmniej średniej 5,0. 

Najwyższy wynik – ze śred-

nią 5,5 uzyskał uczeń klasy 

VIIB Marcin Świetlicki.  

Nagrodzeni zostali także: 

- Natalia Kępka (kl. IVA) 

- Patrycja Połeć (kl. IVA) 

- Mateusz Ruszniak (kl. IVA) 

- Gabriel Sarzyński (kl. IVA) 

- Cezary Szyba (kl. IVA) 

- Anna Bochyńska (kl. IVB) 

- Anna Daniel (kl. IVB) 

- Patryk Koczmara (kl. VIA) 

- Maja Nucia (kl. VIB) 

- Julia Sobiesiak (kl. VIB) 

- Maryla Skorek (kl. VIIA) 

- Patrycja Brus (kl. VIIB) 

- Michał Warda (kl. VIIB) 

- Alicja Ptaszyńska (kl. VIIB) 

- Maja Zając (kl. VIIB) 

- Oskar Dziurawiec (kl. VIIIA) 

- Martyna Flor (kl. VIIIA) 

- Karol Nucia (kl. VIIIB) 

   Wszystkim stypendystom jeszcze raz gratulujemy. 

Gminna Biblioteka Publiczna—promocja czytelnictwa, warsztaty i konkursy  

"Zaczytani w Rybczewicach" 
Gminna Biblioteka zorganizowała konkurs fotograficzny pt.: "Zaczytani w Rybczewicach", trwający od 11 

maja do 15 czerwca. Tematem konkursu było wykonanie 

fotografii promującej czytanie, inspirującej do lektury, 

zachęcenie do kreatywnego spojrzenia na książki, a także 

promocję naszej gminy.  

Laureaci konkursu otrzymali nagrody: 

Szymon Szyna, praca pt.: „Zaczytany w przyrodzie” 

Arleta Olech, praca pt.:  „Herb Gminy Rybczewice” 

Zuzanna Kwiatosz, praca pt.:  „Z widokiem na książkę” 

Wyróżnienie- Bartosz Kwiatosz, praca pt.: „Z książką         

w plenerze”. 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy do 

kolejnej edycji za rok. 

        - „Wieści z Rybczewic” - str.16 



„Pies-przyjaciel człowieka”. 

W lipcu z okazji światowego dnia psa Biblioteka zorganizowa-

ła już po raz drugi w Przedszkolu Ekoludek w ZSO Rybczewi-

ce zajęcia pt. „Pies-przyjaciel człowieka”. Dzieci miały okazję 

dowiedzieć się jak zajmować się swoim psim przyjacielem, 

a także jak zachowywać się wobec obcych psów. Po zajęciach 

w sali dzieci razem z opiekunami poszli na plac zabaw na spo-

tkanie z polskimi owczarkami podhalańskimi oraz spanielem 

kontynentalnym papillon. Dzieci mogły wykorzystać zdobytą 

wiedzę w praktyce. Wizyta czworonożnych przyjaciół cieszyła 

się ogromnym entuzjazmem.  

 

Festyn w ramach projektu ,,Cyfrowe GOK-i”. 

Biblioteka publiczna wzięła udział w projekcie w podregionie 

lubelskim, dzięki którym otrzymała 5 laptopów do biblioteki 

oraz zostało przeprowadzone szkolenie w dniach 9-13 sierpnia 

dla dzieci i młodzieży z zakresu dziennikarstwa on-line oraz 

bezpieczeństwa w sieci. 12 lipca odbył się festyn promujący 

projekt na terenie naszej gminy. W ramach eventu odbyły się: 

warsztaty programistyczne dla dzieci, zabawy z animatorami, 

quizy z nagrodami. 

 

Kartka z wakacji – konkurs dla najmłodszych. 

W sierpniu Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała kon-

kurs plastyczno-literacki „Kartka z wakacji” dla dzieci w prze-

dziale wiekowym 6-12 lat. Celem konkursu było przybliżenie 

najmłodszym ciekawych miejsc na spędzenie wakacji. Kształ-

towanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, rozwijanie 

zainteresowań podróżami po Polsce i świecie, a także umiejęt-

ności przeniesienia swoich wspomnień na kartkę papieru. Na 

konkurs wpłynęło ponad 60 prac. Laureatami zostali: 1 miejsce 

-Małgorzata Koper, 2 miejsce - Piotr Grzegorczyk, 3 miejsce - 

Zuzanna Grzegorczyk, a wyróżnienia otrzymali: Filip Mączka, 

Aleksandra Glejf oraz Stanisław Grula. Wszystkim zwycięz-

com gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkur-

sach.  

 

Mała książka – wielki człowiek  

To już trzeci rok jak Biblioteka bierze czynny udział w ogólno-

polskim projekcie „Wielki Człowiek- Mała książka”, który jest 

skierowany do wszystkich dzieci z naszej gminy w przedziale 

wiekowym 3-6 lat. Zapraszamy Rodziców z dziećmi  do bi-

blioteki po odbiór Wyprawki Czytelniczej. Serdecznie zapra-

szamy po odbiór wyprawki dzieci urodzone w latach 2015-

2018. Mali czytelnicy znajdą w niej książkę, dostosowaną pod 

względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także 

Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, za-

kończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgo-

zbioru dziecięcego, czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 

dziesięciu zostanie uhonorowany dyplomem potwierdzającym 

jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla 

siebie rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna 

przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka. 

- „Wieści z Rybczewic”- 
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Najmłodsi  poznawali czym jest  teatr  

Gminna  Biblioteka Publiczna w Rybczewicach odwiedza przedszko-

laków z teatrzykiem kamishibai. W czerwcu i lipcu zajęcia odbyły się 

we wszystkich grupach przedszkolnych. Dzieci miały okazję wysłu-

chać bajek tj.: „Królowa pszczół”, „Królewna śnieżka” oraz „O wilku 

i siedmiu koźlątkach”. Dzieci z zaciekawieniem i skupieniem śledziły 

losy bohaterów opowieści, wpatrując się w zmieniające się karty tea-

trzyku, a następnie po wysłuchaniu wykonywały różne prace pla-

styczne. W tym roku szkolnym Biblioteka rozpoczęła cykl spotkań 

z bajką terapeutyczną kamishibai. Pierwsza bajka, którą czytaliśmy 

we wszystkich grupach to „Misiowe sposoby na nocne strachy”.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach mimo trwającej pandemii podejmował wiele działań 

na rzecz mieszkańców tj: poradnictwo rodzinne w zakresie rozwiazywania problemów związanych z funkcjo-

nowaniem rodziny w czasie pandemii – szeroko rozumiana praca socjalna. Realizowane były zadania z zakre-

su świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,  progra-

mów osłonowych – posiłek w domu i szkole, wspieraj seniora, 

pomoc żywnościowa PO PŻ oraz pomoc materialna.  Mając na 

uwadze stan pandemii objęliśmy  wsparciem część osób zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym w ramach  działań ,, Klubu se-

niora”. Uczestnicy klubu brali czynny udział w III Jarmarku Kró-

lewskim, cyklicznym święcie ziół ,,ZIELNIK”, dożynkach po-

wiatu świdnickiego, oraz wyjazdach integracyjnych jak również 

w zajęciach wynikających z realizacji projektu oraz wycieczkach 

do Gdańska, Sopotu, Gdyni i Malborka. 

,, Klub Seniora” - praca socjalna to służba dla drugiego człowieka 

Delegacja samorządowców z Ukrainy 

W listopadzie gościliśmy delegację samorządowców i pracowników 

administracyjnych miasta Zdołbunów (Ukraina). Jak wskazali goście, 

jednym z powodów ich wizyty są wysokie rankingi inwestycyjne 

Gminy Rybczewice w skali województwa i kraju.  Równocześnie ce-

lem wizyty było nawiązanie współpracy przy realizacji projektów 

transgranicznych oraz zapoznanie się z infrastrukturą Gminy Rybcze-

wice. Wymiana kontaktów i do-

świadczeń między samorządami 

w różnych sektorach samorządo-

wych oraz życia społecznego. W trakcie wizyty goście odwiedzili Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach, gdzie mogli zobaczyć jak wy-

gląda zaplecze edukacyjno-sportowe. Następnie goście obejrzeli przepom-

pownie „Rybczewice-Karczew”. Kolejnym etapem wizyty były zespół 

dworsko-parkowy w Rybczewicach, w szczególności odrestaurowany dwór. 
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Wójt Gminy Rybczewice oraz druhowie z Jednostki 

OSP KSRG Rybczewice włączyli się do akcji charyta-

tywnej dla Wiktorii Bednarz - mieszkanki gm. 

Krzczonów, której celem było zebranie funduszy na 

operację nóżek oraz rehabilitację. 5 marca 2021 roku 

ogłosili licytację, która obejmowała: czas spędzony ze 

strażakami w jednostce OSP, w tym przejazd wozem 

strażackim oraz pokaz samochodu, sprzętu i wyposa-

żenia. Wójt Gminy ufundowała strażacką maskotkę 

dla zwycięzcy licytacji.  

- „Wieści z Rybczewic”- 

Licytację wygrała Pani Małgorza-

ta dla wnuczka Szymona. Ze 

względu na sytuację epidemiolo-

giczną, termin odbioru nagrody 

został przesunięty w czasie. 16 

maja zwycięzca licytacji odebrał 

swoją nagrodę. Nie zabrakło 

atrakcji, pokazu sprzętu, uśmiechu 

i oczywiście mnóstwa wody . 

Od 22 marca możemy wspólnie nieść pomoc w takim 

prosty, małym gestem jak zbiórka plastikowych nakrę-

tek. Taka akcja może komuś pomóc, a wręcz uratować 

życie. 

Mamy 

świado-

mość jak 

wiele osób 

potrzebuje 

pomocy, 

dla tego 

Gmina 

Rybczewi-

ce  za-

montowała w centrum Rybczewic wielkie serce na na-

krętki. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włą-

czenia się do szlachetnej inicjatywy. Pokażmy wszyst-

kim jakie wielkie serca mają mieszkańcy Gminy Ryb-

czewice. Ze-

brane nakręt-

ki przekazy-

wać będzie-

my na różne 

organizacje i 

osoby ocze-

kujące nasze-

go wsparcia. 

 

   "Serce” z potrzeby serca 

Pierwsze serduszko, które wspólnie napełniliśmy 

przekazaliśmy rodzicom siedmioletniej Wiktorii Bed-

narz z Gminy Krzczonów, która potrzebowała środ-

ków finansowych na operację nóżek. Dziewczynce 

przekazaliśmy trzy zebrane serduszka.  Obecnie zbie-

rany nakrętki dla Adriana Piotrowicza, który potrze-

buje środków finansowych na protezę ręki. Wspólny-

mi siłami przekazaliśmy już dwa serduszka. Dziękuje-

my wszystkim mieszkańcom za wsparcie zbiórki dla 

chłopca. Nakrętki zostaną odebrane przez Panią Agatę 

Pytkę - współorganizatora akcji i byłego nauczyciela 

Adriana. Jednocześnie chcemy bardzo podziękować 

osobom i instytucjom, które wsparły zakup wspólnego 

gminnego serca. Dziękujemy: Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” w Rybczewicach, Spółdziel-

czemu Bankowi Powiatowemu w Piaskach - o. Ryb-

czewice, Zrzeszeniu Producentów Owoców „Stryjno - 

Sad", Lo-

kalnej 

Grupie 

Działania 

„Dolina 

Giełczwi”, 

Firmie 

„Fructino”        

z Rybcze-

wic.  

   Wspólnie pomagamy najmłodszym  
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Wydarzenia społeczno — kulturalne 

22 sierpnia na skwerze w Rybczewicach odbył się III 

Jarmark Królewski pn. „Szarlotka Marysieńki”.  

Plac przed pałacem tego dnia był przepełniony barwny-

mi kolorami, dobrym nastrojem, przyjacielskimi roz-

mowami, zabawą, muzyką, tańcem oraz uśmiechami 

najmłodszych uczestników wydarzenia. W trakcie fe-

stynu część mieszkańców mogła pobujać w obłokach    

w trakcie lotu balonem. A wieczorem w rytm muzyki 

ponieść się emocjom tanecznym. 

Współorganizatorem i sponsorem głównym tego wyda-

rzenia było Zrzeszenie Producentów Owoców 

„STRYJNO-SAD”. III Jarmark Królewski rozpoczął 

się już o godz. 5:00 rano, kiedy to wędkarze zebrali się 

aby rozpocząć coroczny konkurs wędkarski o puchar 

Wójta za największą ilość złowionych ryb. 

O godzinie 15:00 mieszkańców oraz przybyłych gości 

przywitali gospodarze Jarmarku – Pani Wójt Elżbieta 

Masicz oraz Prezes ZPO „STRYJNO-SAD” Pan Zbi-

gniew Chołyk. Tuż po otwarciu rozpoczęła się część ar-

tystyczna, podczas której na scenie prezentowały się gru-

py oraz zespoły śpiewacze: „Klub Seniora” z Rybczewic, 

Kabaret „Pod Siwym Włosem” z Żółkiewki, KGW 

„Rybczewice”, Zespół „Fajsławianki”, Zespół 

„Podzamcze” z Mełgwi, Zespół „Siedliszczanki”, Zespół 

„Sami Swoi” z Rudnika. Tego dnia mieliśmy bogatą 

ofertę  dla mieszkańców przegotowaną przez twórców 

ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, 

przedsiębiorców oraz stowarzyszenia. Wśród atrakcji 

towarzyszących można było wziąć udział w warsztatach 

tworzenia bukietów.  

III Jarmark Królewski — SZARLOTKA MARYŚIEŃKI 

        - „Wieści z Rybczewic” - str.20 



Warsztaty cieszyły się bardzo dużą popularnością. Jak co 

roku „KRUS” w Piaskach zorganizował dla rolników  

konkurs „BHP w rolnictwie”, podczas którego można by-

ło wygrać atrakcyjne nagrody. Grupa Łututu 4x4 Rybcze-

wice oraz AGRIMAR POLARIS przygotowali dla dzieci 

bezpłatne przejażdżki quadami oraz pokaz pojazdów. 

Przygotowana była także strefa gier i zabaw m.in.: prze-

jażdżki kucykami. Malowanie twarzy, dmuchany plac 

zabaw, lody, zwierzątka z balonów oraz konkursy – te 

atrakcje zostały zapewnione w ramach namiotu profilak-

tycznego. Na tym stoisku można było także poćwiczyć 

udzielanie pierwszej pomocy z ratownikiem medycznym 

oraz założyć narkogogle i alkogogle. 

Niewątpliwie jedną z najbardziej wzbudzających zacieka-

wienie atrakcją był lot balonem na uwięzi, z którego sko-

rzystało wielu chętnych. 

W konkursie wędkarskim 2021 „O Puchar Wójta Gminy 

Rybczewice”, na Zbiorniku Małej Retencji w Rybczewi-

cach zwyciężyli: 

I miejsce – Robert Sidor 14,46 kg ryb 

II miejsce – Tomasz Kalita 9,70 kg ryb 

III miejsce – Tomasz Krawczyk 8,58 kg ryb 

Podczas Jarmarku odbywał się także konkurs kulinarny, 

w którym Komisja Konkursowa w składzie: 

Elżbieta Masicz, Agata Jączyk oraz Zbigniew 

Chołyk smakowali, oceniali i nagrodzili zgło-

szone przez KGW produkty w różnych kategoriach.         

A oto jak przedstawiały się wyniki konkursu: 

Kategoria I „Szarlotka” - Gminne Stowarzyszenie Ak-

tywnych Kobiet w Fajsławicach za „Fantazję Jabłkową” 

Kategoria II „Wytrawne smaki jabłeczne – zupa ja-

błeczna” - Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich      

w Wólce Nieliskiej za „Jabłczankę po Nielisku” 

Kategoria II „Wykwintne smaki jabłeczne – danie bez-

mięsne” - Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich         

w Wólce Nieliskiej za „Smalczyk wegetariański z ja-

błek" Kategoria II „Wykwintne smaki jabłeczne – danie 

mięsne” - Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 

„Krzczonów-Sołtysy” za „Kaczkę zagrodową faszero-

waną młodymi borowikami, wątróbką, pianą z białek, 

pieczoną w tymianku i jabłkach” 

Kategoria III „Jabłkowe napitki” – Zespół Kulinarny        

z Gorzkowa za „ Szarlotkę w płynie” 

Kategoria IV „Przetwory jabłkowe” - Koło Gospodyń    

i Gospodarzy Wiejskich „Krzczonów-Sołtysy” za 

„Jabłko Ewy” krzczonowskie jabłko smażone z nutą 

miodu gryczanego. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy  pomogli        

w organizacji III Jarmarku Królewskiego. 
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8 września  w Parafii pw.  

Narodzenia Najświętszej Ma-

ryi Panny w Wygnanowicach 

odbyły się uroczystości Od-

pustowe i Dożynki Gminno- 

Parafialne Gminy Rybczewi-

ce. Nabożeństwo dziękczyn-

ne celebrował ksiądz Edward 

Duma, proboszcz parafii pw. 

Św. Józefa i Św. Antoniego 

w Kawęczynie, konsekracja 

rozpoczęła się od błogosła-

wieństwa, jakie uczestnicy 

otrzymali od świętego Izydo-

ra patrona rolników. W Mszy 

uczestniczyła delegacja władz 

gminy na czele z Wójt Gminy 

Rybczewice Elżbietą Masicz 

oraz poczty sztandarowe OSP 

Częstoborowice i OSP Bazar 

oraz druhowie strażacy z innych 

jednostek OSP z tereny gminy 

Rybczewice. W ten sposób wła-

dze gminy i mieszkańcy podzię-

kowali Panu Bogu za plony,                  

a Gospodarzom za ich ciężką 

pracę. Starostami tegorocznych 

Dożynek byli Agnieszka Roz-

wałka i Zbigniew Chołyk. 

Wszystkim Rolnikom, Sadowni-

kom i Ogrodnikom życzymy 

dużo zdrowia, pomyślności           

i satysfakcji z wykonanej pracy. 

Szczególne podziękowania dla 

księdza Jacka Zaręby probosz-

cza w Wygnanowicach za przy-

gotowanie uroczystości. 

Gminno - Parafialne uroczystości Dożynkowe w Wygnanowicach 

- „Wieści z Rybczewic”- 
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- „Wieści z Rybczewic”- 

„Złote Gody”- jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego 

31 sierpnia w Urzędzie Gminy Rybczewice odbyła się 

uroczystość wręczenia medali "za długoletnie pożycie 

małżeńskie" 14 parom, które zawarły związek małżeń-

ski w latach 1970 i 1971.  

Uroczystość rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził 

ks. Ryszard Rak proboszcz Parafii p.w. Św Ap. Piotra        

i Pawła w Częstoborowicach. Jubilaci zostali odznacze-

ni medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej 

Andrzeja 

Dudę w do-

wód spo-

łecznego 

uznania dla 

trwałości 

małżeństwa 

i rodziny.  

Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz i Kierow-

nik Urzędu Stanu Cywilnego Jadwiga Świerad wrę-

czyły listy gratulacyjne, kwiaty i upominki.  

Nie zabrakło również 

toastu i skromnego 

poczęstunku. W mi-

łej i radosnej atmos-

ferze, przy rozmo-

wach i wspomnie-

niach zebrani święto-

wali 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego. Dodat-

kowo klimat uroczystości umilił grą na akordeonie       

i śpiewem Dominik Poroch. 

Szanowni Jubilaci ponownie pragniemy złożyć Pań-

stwu z serca płynące gratulacje. Życzymy Wam wie-

lu wspólnych 

lat w zdrowiu          

i pomyślności, 

życzymy spo-

koju i życzli-

wości ludz-

kiej, a także 

tego byście 

doczekali 

wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy. 

Składamy serdeczne podziękowania parom za przy-

jęcie zaproszenia i wspólne świętowanie tego szcze-

gólnego jubileuszu. 

 Panie z OSP Pilaszkowice –Bazar najlepsze w Powiecie  

I miejsce drużyny kobiecej OSP Pilaszkowice-Bazar w trakcie zawodów sportowo pożarniczych Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Powiatu Świdnickiego. Również gratuluje-

my drużynom męskim awansu i udziału w zawodach.  

Poniżej prezentujemy wyniki zawodów: 

Drużyny kobiece 

OSP Pilaszkowice- Bazar 

OSP Wierzchowiska 

OSP Dominów 

Drużyny męskie 

OSP Oleśniki 

OSP Brzezice 

OSP Piaski 

OSP Pilaszkowice- Bazar 

OSP Dominów  

OSP Kozice Górne 

OSP Struża 

OSP Częstoborowice 

OSP Krzesimów  

OSP Trawniki  
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100 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybczewicach 

W niedzielę 17 października, wspólnie ze strażaka-

mi i mieszkańcami Gminy Rybczewice świętowa-

liśmy 100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Rybczewicach. Po uroczystej mszy św. 

w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Częstoborowicach, którą celebrował ks. 

proboszcz Ryszard Rak. Uczestnicy uroczystości 

razem z pocztami sztandarowymi przemaszerowali 

na plac przed OSP. Częstoborowice. Kolejna część 

uroczystości odbyła się przed urzędem gminy, 

gdzie Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz 

przywitała przybyłych gości. Następnie dokonano 

wbicia symbolicznych gwoździ w drzewiec sztan-

sztandar został przekazany przez Wójta Gminy Rybcze-

wice, Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 

Marianowi Starownikowi, który przekazał go Prezesowi 

jednostki OSP Rybczewice Panu Henrykowi Kwiato-

szowi. Jubileusz 100 lecia powstania jednostki był rów-

nież okazją do 

upamiętnienia 25 

lecia udziału         

w OSP Rybczewi-

ce w systemie 

KSRG. Odsłonięto 

i poświęcono tabli-

cę pamiątkową 

z okazji jubileuszu 

jednostki, tego dnia nastąpiło poświecenie i przekazanie 

nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki 

VOLVO dla jednostki, również poświecono wyremon-

towaną świetlicę OSP z wyposażeniem. Okrągły jubile-

usz był też okazją do wręczenia strażakom odznaczeń. 

Jubileusz był również doskonałym momentem do wrę-

czenia dyplomów zasłużonym druhom oraz sponsorom, 

dzięki którym jednostka dalej prężnie funkcjonuje. 
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21 sierpnia skwer przed pałacem w Rybczewicach 

tętnił życiem. Całe wydarzenie było zorganizowane       

w ramach Narodowego Programu Szczepień #Szcze-

pimySięzKGW realizowanego przez ARiMR. Pod-

czas imprezy w ciągu 5 godzin z tej możliwości sko-

rzystało wiele osób. 

Barwne kolory, śmiech, rozmowy, zabawa, muzyka         

i taniec. Były lody, popcorn, cukrowa wata, balony, 

bańki, malowanie słodkich buziek. Nasi najmłodsi  

Szczepimy się—potańcówka z KGW Rybczewice w Rybczewicach 

mogli wzbijać się w stronę błękitnego nieba na róż-

norakich dmuchańcach. Tego dnia Panie z KGW ser-

wowały dania z grilla, które miałz ogromne powo-

dzenie, na stoiskach z rękodziełem można było zaku-

pić lokalne produkty. Strażacy z OSP Rybczewice        

w ramach festynu przygotowali pokaz ratownictwa 

medycznego.  

W trakcie festynu chętne osoby miały możliwość za-

szczepienia się na covid-19. Tego dnia Grupa Łututu 

4x4 Rybczewice oraz AGRIMAR POLARIS przygo-

towała dla dzieci bezpłatne przejażdżki quadami. 

Konkurs Kobieta Gospodarna Wyjątkowa  

z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Rybczewice 

Po raz kolejny odbył się konkurs Kobieta Gospodarna 

Wyjątkowa.  Półfinał  odbył się 22 sierpnia w Lubelskim 

Centrum Konferencyjnym w Lublinie.  

Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego. Z terenu Gminy Rybczewice 

zaprezentowały się dwa Koła Gospodyń Wiejskich i oby-

dwa zajęły miejsca na podium w kategorii "Ciasto jak 

dawniej" - na najlepszy tradycyjny wypiek cukierniczy. 

KGW Rybczewice zajęły I miejsce za wykonany: 

"Kulebiak z kapustą i suszoną śliwką". KGW 

"Marysieńki" z Piaskowic zajęły III miejsce za: "Śliwki". 

Finał konkursu, odbył się 4 września w Chełmie w trak-

cie którego Panie z ". KGW "Marysieńki" z Piaskowic 

otrzymały wyróżnienie.    
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15 sierpnia jak co roku odbyło się Wojewódzkie Święto 

Ziół. W wydarzeniu udział wzięła delegacja gminy z Wójt 

Gminy Elżbietą Masicz, która promowała gminę, produkty 

kulinarne i wy-

roby rękodziel-

nicze prezento-

wane tego dnia 

przez KGW 

Rybczewice, 

Klub Seniora 

oraz Tadeusza 

Wikirę. Gmina Rybczewice słynie, nie tylko z kuchni re-

gionalnej, ale także z dzieł lokalnych twórców. „Rzeźby 

w korzeniu” Pana Tadeusza Wikiry niezmiennie od lat 

wzbudzają podziw 

i zainteresowanie na 

wszystkich wyda-

rzeniach, w których 

artysta uczestniczy. 

Goście chętnie roz-

mawiali   o technice 

wykonania rzeźb. 

Rękodzieło 

artystyczne 

wykonywane 

przez Panią 

Irenę Baran, 

to niewątpli-

we kolejny 

powód, dla którego warto było zatrzymać się na 

dłużej przy naszym stoisku. Pani Anna Kolano z 

Klubu Seniora  prezentowała  przepiękne kwiaty 

wykonane z krepiny, a Panie z Klubu przepiękne 

ozdoby świąteczne: aniołki, gwiazdki, bombki 

oraz kurczaki i jajka. Tworzy także precyzyjnie 

wykonane obrusy i serwety. Panie z KGW  dla 

odwiedzających 

przygotowały 

potrawy lokal-

ne, oraz ciasta. 

Pięknie wyeks-

ponowane stoi-

sko promocyjne 

Gminy.  

 Dożynki powiatowe w Mełgwi 

Prezentowały 

także wyroby 

rękodzielnicze 

wykonane na 

szydełku. Nie-

zmiennie od lat 

również Gmi-

nę Rybczewice 

reprezentuje 

Tadeusz Wiki-

ra z "Rzeźbami w korzeniu". Na jego stoisku znaj-

dziemy zawsze szeroki wybór rzeźb. Pani Ewa Bana-

szkiewicz prezentowała niesamowite wyroby decou-

page. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością 

Pani Ewy, która wykonuje rękodzieło na różne oka-

zje. Coroczną tradycją Dożynek Powiatowych jest 

uhonorowanie najlepszych rolników z terenu gminy 

wybranych przez Wójta Gminy Rybczewice. W trak-

cie wydarzenia odbył 

się także konkurs kuli-

narny. Nasze Panie z 

KGW "Rybczewice" 

zajęły II miejsce w ka-

tegorii "Przysmak re-

gionalny". 

29 sierpnia przedstawiciele Gminy Rybczewice 

uczestniczyli w Dożynkach Powiatowych, które odby-

ły się w Mełgwi. 

Wydarzenie roz-

poczęło się mszą  

św. Następnie 

korowód dożyn-

kowy przeszedł 

na teren amfitea-

tru. W uroczy-

stości udział 

wzięły poczty sztandarowe z jednostki OSP Pilaszko-

wice-Bazar oraz OSP KSRG Częstoborowice. Wieniec 

dożynkowy przygotował "Klub Seniora", który dum-

nie prezentowali jego członkowie. Panie i Panowie         

z Klubu zapre-

zentowali się 

również na sce-

nie w krótkim  

występie arty-

stycznym.     W 

uroczystościach 

dożynkowych 

wzięły udział również Panie z KGW "Rybczewice", 

które serwowały na swoim stoisku potrawy lokalne.  

VII Wojewódzkie Święto Ziół w Boniewie gm. Fajsławice 
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TAK MINĄŁ 2021 ROK W VICTORII 

 Zakończył się sportowy rok 2021 w działalności Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Victoria.  

Piłkarska drużyna seniorów zarówno podczas rundy wiosennej poprzedniego sezonu jak i jesienią sezonu 

2021/2022 rywalizowała na boiskach 7 ligi. Pierwszą część roku futboliści z Rybczewic zakończyli na 11 

miejscu w stawce 16 drużyn grupy III Klasy A. „Victa” zdobyła 35 punktów, notując 10 zwycięstw, 5 remi-

sów i 15 porażek oraz bilans bramek: 72-89. Najlepsze wyniki nasza drużyna uzyskała wygrywając z Oleśnią 

Oleśniki 6:2, LKS Wierzchowiska 4:0 czy Krzczonovią Krzczonów 7:0.  

 Nieco gorzej naszym piłkarzom poszło jesienią bieżącego roku, kiedy to w 13 rozegranych meczach 

wygrali tylko pięć razy. Futboliści Victorii pokonali: Piotrcovię Piotrków 4:3, Avenir Jabłonna 6:4, GKS Nie-

dźwiada 4:2, Ludwiniaka Ludwin 7:0 oraz LKS Wierzchowiska 5:2. Z dorobkiem 15 punktów oraz bilansem 

bramek 36-45 drużyna grającego trenera Sławomira Skorupskiego zajęła 10 lokatę wśród 14 zespołów swojej 

grupy rozgrywkowej.  

 W sezonie 2021/2022 GLKS Victoria Rybczwice prowadziła szkolenie sportowe w dwóch grupach 

młodzieżowych, które uczestniczyły w rozgrywkach Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Drużyna młodzików 

młodszych występowała w składzie: Szymon Foc, Piotr Grzegorczyk, Natalia Irsak, Filip Kowalik, Jakub 

Kwiatosz, Marcel Makowski, Natan Mączka, Maja Niścior, Błażej Nuciński, Izabela Olech, Maciej Olecki, 

Stanisław Plesz, Antoni Plesz, Julian Ptaszyński, Katarzyna Rodzeń, Mateusz Ruszniak, Alicja Skorek, Jan 

Szczepanik, Paweł Szyszka i Julia Waryszak. W rundzie jesiennej młodzi adepci futbolu z Rybczewic najbar-

dziej interesujące mecze rozegrali z LKS Wierzchowiska remisując 1:1 oraz z UKS Tytan Trawniki przegry-

wając 3:5.  

W lipcu 2021 roku, na 

boisku Ludowego Klubu 

Sportowego Huragan         

w Siostrzytowie odbyła 

się siódma edycja Tur-

nieju Klubów Sporto-

wych w piłce nożnej je-

denastoosobowej o Pu-

char Starosty Świdnic-

kiego. W rywalizacji 

wzięły udział cztery dru-

żyny. W półfinale Victo-

ria Rybczewice, dzięki 

bramkom strzelonym 

przez Dawida Zielińskiego i Sławomira Skorupskiego, pokonała Avię II Świdnik 2:1. Natomiast w spotkaniu 

finałowym „Victa” zwyciężyła Perłę Progres Mełgiew 4:2. W tym spotkaniu bramki zdobyli: Wojciech Czer-

nicki vel Waliński 2, Dawid Zieliński i Piotr Czernicki vel Waliński. Zwycięzcy oprócz okazałego pucharu 

otrzymali talon na zakup sprzętu sportowego w wysokości 1000 złotych. Warto dodać, że najlepszym strzel-

cem turnieju został Wojciech Czernicki vel Waliński, a najlepszym piłkarzem wybrano Dawida Zielińskiego. 

Victoria grała w składzie: Maciej Kowalski, Sławomir Skorupski, Szymon Jurek, Przemysław Pawelec, Dawid 

Zieliński, Przemysław Umer, Kamil Baraniuk, Mariusz Skorek, Kacper Świetlicki, Mateusz Golon, Michał 

Pawelec, Grzegorz Skorek, Karol Kapica, Krystian Joć, Mateusz Warda, Mateusz Siedlecki, Wojciech Czer-

nicki vel Waliński, Piotr Czernicki vel Waliński, Cezary Grzegorczyk, Arkadiusz Sidor, Marcin Pytka. 

Fot. Manufaktura Futbolu w Świdniku 

W drużynie żaków młodszych Victorii Rybczewice           

w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 występowali: 

Antoni Fulara, Jakub Lacko, Dagmara Miściur,           

Lubomir Miściur, Antoni Niścior, Ksawery Purc              

i Filip Świetlicki. Trener, Patryk Potręć.  

 
Fot. facebook GLKS Victoria Rybczewice 
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O czasie 

 

Można pisać 

O czasie. 

Jak czas 

Ma się. 

 

Ale czy mieć  

Go się da? 

Ciekawa jest 

Kwestia ta. 

 

Oto refleksji 

O czasie kilka. 

Krótko, chwilkę. 

Czas, to też chwilka.  

  

Czym jest czas? 

A może nie ma go? 

Nie da się wziąć 

Do ręki to. 

 

Ujrzeć go też  

Wielka bieda. 

Złapać,  

To się nie 

Rok, godzina, sekunda. 

Czy to miara prawdziwa? 

A wieczność? 

Jak to z wiecznością bywa? 

 

Tak nie wiedzieć 

Gdzie rozmyślań sedno. 

Czy czas i wieczność 

To jedno? 

 

I długo tak o czasie 

Snuć by rozważania. 

Ech! Szkoda czasu. 

I tak to kawał drania! 

Tylko ciągle 

Ucieka. 

I kpi sobie 

Z człeka. 

 

Że dogonić 

Nie może go. 

Zawrócić też, 

Nie da się to. 

 

I nie wiem gdzie 

Prawda jest ta. 

Gdy człek twierdzi 

Że czas ma. 

 

Lub nie ma. 

Albo za mało. 

A więcej 

By się zdało. 

 

Choć człek 

Ma nadzieje 

Że czas ma, 

Ten i tak zwieje.. 

Szacunku wymaga 

To, to! 

Że niby cenniejszy 

Niż złoto. 

 

Ponoć może  

Być stary,  

Lub nowy. 

A może ponadczasowy? 

 

Można wierzyć,  

Albo nie wierzyć. 

Czas jednak 

Daje się zmierzyć. 

I jak tu nie kochać jesieni… 

 

I jak tu nie kochać jesieni, 

Gdy wkoło deszcz szemrze. 

Świat kolorami się mieni. 

 

Mój Boże! Jesień już, jesień… 

Słoneczna, mglista, deszczowa. 

Polska, jesienna jesień. 

Cisza co we mgłach się chowa. 

 

Barwne lasy, i bory. 

I  blade słońce czasem. 

Na drzewach liści kolory. 

Babie lato, na polu, nad lasem. 

 

I jak tu jesieni nie kochać 

Gdy bywa, wesoła, barwna. 

Nawet gdy deszczem szlocha. 

Gdy chandra chwyci ją czarna. 

 
 

Choć czasem wicher zawyje 

Jak wilcza wataha gdzieś w kniei. 

Liście kolorowe z drzew zrywa. 

Forpoczta zimowej zawiei. 

 

Na  trawach sieci pajęcze. 

Uschnięty ostu krzak. 

Rosa z barwami tęczy.  

Nostalgia, jesienny świat. 

 

I wrzosy już porudziały, 

Trzciny wyschnięte szeleszczą. 

Śnieżynki się pojawiają, 

Pospołu z jesiennym deszczem. 

Siwy przymrozek się zdarzy. 

Skrzący się diamentami. 

Zapowiedź zimy przedniej straży, 

Co jest gdzieś za górami. 

 

I po co narzekać na jesień. 

Że łączy się z przemijaniem? 

Zmienne wrażenia niesie? 

I tak po niej zima nastanie. 

 

I jak tu nie kochać jesieni. 

Nie kochać?-  

A czy to coś zmieni?! 
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Wiersze i obrazy Pana  

Stanisława Ostańskiego  


