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Wigilijna Święta Noc,
Od opłatka bije blask, ale gdzieś tam ulicami,
Krążą Ci, co są dziś sami,
Pusty talerz dostawiamy, może zbłądzą pod nasz dach?
Wigilijna Święta Noc,
Niesie łaskę w każdy dom,
Serca swoje otwieramy
Dla tych, którzy są dziś z nami
I z czułością wspominamy tych,
Co już odeszli stąd.
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
Będą czasem spokoju i szczęścia,
radości przeżywanej w gronie najbliższych
Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok 2016 przyniesie wszelką pomyślność
I pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.
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Święta Polskie
Ziemia śniegiem zasypana,
Pierwsza gwiazdka wschodzi.
Wigilijna wieczerza… Kolęda.
,,Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi”
Polskie Święta, kolędy
Choinka pachnąca,
Łamanie opłatkiem.
Życzenia bez końca.
Sianko pod białym obrusem,
Miejsce puste przy stole
Czekające na kogoś…
A może na dusze?
Tych co dawno odeszli.
Są zawsze w pamięci.
I Kolęda śpiewana
,,Jezus malusieńki”
Dwanaście potraw na stole:
Śledź, karp, barszczyk z uszkami.
Kluski z makiem, kutia
Kapusta z grzybami.
Racuchy na oleju
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Kompot z owoców suszonych.
I znowu brzmi kolęda
,, Jak ubogo narodzony
Płacze w stajni położony”
A potem Pasterka
Gdy północ nadchodzi.
Znowu śpiew kolędy
,,Bóg się rodzi”
Piękne polskie kolędy śpiewane
Do wtóru bicia dzwonów.
,,Oj, maluśki, maluśki.
Śpiewajcie grajcie małemu”
Święta piękne, rodzinne
Święta przebaczenia.
Polskie Święta jedyne.
W świecie takich nie ma!
St. Ostański 27 – 12 – 2012.

Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej
Nr 105751 L w miejscowości Wygnanowice
Łączna długość przebudowanego odcinka to 350 m, po obu stronach drogi wykonano pobocze o szerokości 1 metra umocnione kruszywem.
Koszt całkowity inwestycji: 167 910,91 PLN
Dofinansowanie udzielone przez:
- Samorząd Województwa Lubelskiego:
40 000 PLN (23,82%)
- Starostwo Powiatowe w Świdniku:
40 000 PLN (23,82%)
- Budżet gminy Rybczewice:
87 910,91 PLN (52,36%)

Fot. (T.Machul)
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Projekt „Instalacje solarne w gminie Rybczewice”
Dzięki realizacji projektu „Instalacje solarne w gminie Rybczewice” ze środków PROW 2007—2013
w 100 gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybczewice zainstalowano kolektory słoneczne.

Przypominamy również, iż w trybie ciągłym przyjmowane są ankiety na montaż instalacji solarnych
oraz deklaracje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zapraszamy osoby, które (w tym
roku) jeszcze nie złożyły tych dokumentów, a chciałyby w przyszłości wziąć udział w projektach,
do wypełnienia i złożenia ankiet w urzędzie.
W imieniu samorządu powiatowego pragniemy złożyć
Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Świdnickiego
najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych wśród rodziny i przyjaciół.
Niech Nowy 2016 Rok będzie czasem pełnym nadziei,
pokoju i wzajemnej życzliwości, a poczucie szczęścia i satysfakcji
niech towarzyszy nam każdego dnia!

Przewodniczący Rady
Powiatu w Świdniku
Marcin Najda

Starosta Świdnicki
Dariusz Kołodziejczyk

32. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Turystyczno—Krajoznawczej
Rybczewice, 16 października 2015 r.
W piątek, 16 października 2015 r. w Rybczewicach odbyła się 32. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy
Turystyczno - Krajoznawczej Mieszkańców Wsi p.n. „Polska – Benelux - Unia Europejska” . Mająca
na celu rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką kwalifikowaną, pogłębianie umiejętności uprawiania turystyki, propagowanie rozwijania turystycznej współpracy międzynarodowej,
upowszechniani wiedzy o krajach należących do Unii Europejskiej , propagowanie wiedzy o ekologii, upowszechnianie wiedzy o walorach turystyczno - krajoznawczych i dorobku kulturowym krajów Beneluxu. W Olimpiadzie uczestniczyło 25 drużyn z 6 szkół z terenu województwa lubelskiego.
Na podstawie punktacji poszczególnych drużyn powstała klasyfikacja szkół: 1. Szkoła Stare Kobiałki, 2. Szkoła Stara Róża, 3. ZSZ nr 2 Dęblin, 4. ZSO Rybczewice, 5. ZSZ nr 1 Dęblin, 6. ZSZ Piaski.
Puchary wręczył Starosta Powiatu Świdnickiego – Dariusz Kołodziejczyk, wspólnie z Wójtem Gminy
Rybczewice – Elżbietą Masicz i Sekretarzem Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Lublinie – Elżbietą Orzechowską.
Honorowy patronat nad 32. Wojewódzką Olimpiadą Wiedzy Turystyczno - Krajoznawczej Mieszkańców Wsi p.n. „Polska – Benelux - Unia Europejska” objęła Elżbieta Masicz -Wójt Gminy Rybczewice.
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„Bazia” — prawdziwa historia
Było to bardzo dawno, w latach mojego dzieciństwa. Mieszkałem
z rodzicami i młodszym bratem w starej gajówce na skraju lasu.
Któregoś dnia myśliwi przynieśli do nas koźlątko, czyli małą sarenkę, którą zabrali komuś na wsi. Sarenka była bardzo wycieńczona, zarobaczona, na skórze miała mnóstwo kleszczy i innych
pasożytów. Były to czasy kiedy nie było środków dezynfekcyjnych , więc razem z mamą ręcznie oczyściliśmy sarenkę z pasożytów. Pozostała u nas i przy pomocy myśliwych, którzy dostarczali leki sarenka wyzdrowiała i wyrosła na piękną sarnę. Nazwaliśmy ją Bazia. Przyjaźniła się z psami, kotami, drobiem,
tylko z kogutem była w ciągłej wojnie. Mając pełną swobodę
wychodziła do lasu nawet na wiele dni. Jednak zawsze wracała.
Po pewnym czasie przyprowadziła dwójkę swoich dorodnych
koźlątek. I tak Bazia to była w domu, to w lesie.
Nadeszła zima, święta Bożego Narodzenia. Siedliśmy do Wigilii.
Za oknem śnieżna zamieć, wycie wiatru.
Wtem ktoś puka do drzwi. Tata otwiera, a na progu stoi ośnieżona nasza Bazia. Poważnie podeszła do stołu, położyła łebek przy
talerzu dla wędrowca. Tata podał Bazi opłatek, ale Bazia wolała
kromkę chleba i tak chlebem podzieliła się z nami. Do końca
wieczerzy stała przy stole, a potem wskoczyła na tapczan, zwinęła w kłębuszek i zasnęła.
Nadeszła wiosna. Zmieniliśmy miejsce zamieszkania. Bazia pozostała w lesie, który tak dobrze znała i tak naprawdę który był jej
prawdziwym i rzeczywistym domem.
Ot i taka to była historia Bazi, prawdziwa historia.
Stanisław Ostański

Nowości
w Gminnej Bibliotece Publicznej
Zmiana czasu z letniego na zimowy
W kalendarzu zima, za oknami szybko zapada zmierzch. Zapraszamy do wykorzystania długich wieczorów na lekturę dobrej książki. Nowości w Gminnej Bibliotece Publicznej zachęcają ciekawymi tytułami. Zakup nowych pozycji książkowych
zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka oferuje nie tylko książki,
można również skorzystać z czterech stanowisk komputerowych z dostępem do
Internetu. Dyrektor GBP w Rybczewicach
Grażyna Burdzanowska

W nocy z soboty 24 października br. na 25 października br. nastąpiła zmiana czasu z letniego na zimowy. Dzięki cofnięciu wskazówek zegarów z 3:00 na
2:00 mieliśmy o godzinę dłuższy niedzielny poranek.
Z powrotem na czas letni powrócimy w niedzielę
27 marca 2016 r.

Zwrot podatku akcyzowego
Od 01.02.2016 r. do 28.02.2016 r. w pok. Nr 7
(Podatki) przyjmowane będą wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rachunki należy przedłożyć za okres
od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016r.
Kwota zwrotu podatku to 1 zł za każdy litr paliwa.
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Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku realizuje różnorodne zadania wynikające z ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy uwzględnieniu założeń Regionalnego Planu
Działań na rzecz Zatrudnienia, w tym dotyczące rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców
powiatu świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjno-zawodowych młodzieży.
Spośród działań warto wymienić projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (I) współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, Poddziałanie 1.1.2
PO WER, w ramach którego przyznano 65 osobom jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, dla 14 osób zostały zorganizowane szkolenia indywidualne, 13 osobom przyznano bony
szkoleniowe, 10 młodych bezrobotnych otrzymało bony na zasiedlenie, a 200 osób skorzystało
z możliwości odbycia stażu.
Kolejnym zadaniem, o którym warto wspomnieć był udział PUP w Świdniku w I Forum
Przedsiębiorczości, zorganizowanym 18 listopada 2015r. przez Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida
w Świdniku, w ramach obchodzonego w dniach 16-22 listopada 2015r. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Spotkanie miało na celu promocję i rozwój postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży. Na forum obecni byli: Starosta Powiatu Świdnickiego Pan Dariusz Kołodziejczyk, Wicestarosta
Pan Waldemar Białowąs, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku Pan Marcin Troć. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie i OHP
Świdnik pracodawcy z powiatu świdnickiego, grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida i uczniowie.
Podczas I Forum Przedsiębiorczości promowano przedsiębiorczość wśród społeczności lokalnej oraz przedstawiono oczekiwania pracodawców wobec pracowników. Doradca zawodowy PUP
w Świdniku przedstawił formy pomocy oferowane pracodawcom zatrudniającym absolwentów
szkół, wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, omówił usługi rynku pracy realizowane w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej, takie jak pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe oraz organizacja szkoleń. Ponadto przedstawił instrumenty rynku pracy,
takie jak staż zawodowy, doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy oraz bony adresowane dla
osób do 30 roku życia: bon stażowy, zatrudnieniowy, szkoleniowy i bon na zasiedlenie.

ZDJ. I Forum Przedsiębiorczości z ZS im.C.K.Norwida w Świdniku
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W 2016r. z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, PUP w Świdniku będzie
współrealizował dwa programy regionalne: Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich. W ramach pierwszego programu 25 osób otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 20 000 zł., a także będzie realizowany moduł „Przedsiębiorczy gimnazjalista”
polegający na wdrożeniu standardu prowadzenia usługi poradnictwa zawodowego wśród młodzieży
III klas wyłonionych szkół gimnazjalnych. W ramach drugiego programu 30 osób zostanie skierowanych na staże, 10 osób podejmie pracę w ramach prac interwencyjnych, 10 pracodawców otrzyma
refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w wysokości 20 000 zł.
W obu programach regionalnych dodatkowo będzie wyznaczony pracownik powiatowego
urzędu pracy – MENTOR, który będzie kreatorem w całym procesie poszukiwania, a także utrzymania zatrudnienia każdej osoby bezrobotnej uczestniczącej w programie. Mentor przygotuje indywidualny plan wsparcia (indywidualny plan działania) dla każdej osoby uczestniczącej w programie,
będzie organizował spotkania z osobami, monitorował sytuację osoby i służył pomocą w momentach kryzysowych. Ponadto będzie motywował w dążeniu do celu, wzmacnianiu pozytywnej i pełnej zaangażowania postawy. Aktywność mentora w procesie poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne umożliwi dopasowanie indywidualnych uwarunkowań osób bezrobotnych do oczekiwań i potrzeb pracodawców.
PUP w Świdniku

Zaproszenie na kurs „BEZPIECZNY SENIOR”
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Promocja 2015 — byliśmy tam...

28 czerwca 2015 r. Święto Flaków w Piaskach
Reprezentanci gminy Rybczewice: dzieci z ZSO w Rybczewicach (występ na scenie) oraz KGW
„Marysieńki w Pilaszkowicach” (stoisko kulinarne).
Fot. (red)
15 sierpnia 2015 r.
I lubelskie Święto Ziół „Na Zielarskim Szlaku”
W ramach stoiska promocyjnego zaprezentowaliśmy talenty mieszkańców naszej gminy:

19 lipca 2015 r. Trawnicka Zaciera
Reprezentacja gminy Rybczewice: stoisko rzeźbiarza pana Stanisława Lipy

1. Obrazy wykonane haftem krzyżykowym
przez Panią Grażynę Burdzanowską,
2. Obrazy wykonane haftem krzyżykowym
przez Panią Elżbietę Flis,
3. Obrazy Pana Janusza Flisa ,
4. Obrazy i książki Pana Stanisława Ostańskiego,
5. Rzeźby Pana Stanisława Lipy,
6. Rzeźby z korzeni Pana Tadeusza Wikiry
KGW „Marysieńki w Pilaszkowicach” zajęły
I miejsce w konkursie kulinarnym.
Fot. (red.)
Brawo nasze kobiety!!!
15 sierpnia 2015 r. Święto Chleba w Gorzkowie
Reprezentanci gminy Rybczewice: KGW
„Marysieńki w Pilaszkowicach” (stoisko kulinarne), Zbigniew Poroch wraz z synami (występ na
scenie).

23 sierpnia 2015 r. Mełgiew. Dożynki Powiatu Świdnickiego.
Gminę Rybczewice reprezentowały 4 wieńce
dożynkowe wykonane przez: KGW Stryjno
Pierwsze, KGW „Marysieńki w Pilaszkowicach”,
Poczty sztandarowe: OSP Częstoborowice, OSP Izdebno oraz wyróżnione w konkursie wieńców
Pilaszkowice – Bazar, OSP Stryjno, PSL Rybczewi- KGW Pilaszkowice Drugie.
ce.
W ramach stoiska promocyjnego gminę Rybczewice zaprezentowali: KGW „Marysieńki w Pilaszkowicach” z ofertą kulinarną. Bartłomiej Sidor
przedstawił ofertę firmy
Apidis. Nie
zabrakło również rzeźb pana Stanisława Lipy jak
również rzeźb z korzeni wykonanych przez pana
Tadeusza Wikirę. Dopełnienie całości stanowiła
wystawa obrazów autorstwa państwa Janusza i
Elżbiety Flis, pana Stanisława Ostańskiego oraz
pani Grażyny Burdzanowskiej. Fot (red.)
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W części artystycznej naszym reprezentantem było Koło Gospodyń Wiejskich z Pilaszkowic Drugich
przy akompaniamencie harmonii Dominika Porocha.
Rolnikiem wyróżnionym z gminy Rybczewice w tym roku został Pan Marcin Wlizło, zam. Stryjno
Drugie.
13 września 2015. Końskowola. Dożynki Wojewódzkie.
Reprezentacja gminy Rybczewice: KGW
„Marysieńki w Pilaszkowicach” z wieńcem dożynkowym.
Fot. (http://lubelskie.naszemiasto.pl)

13 września 2015. XVII Lubelskie Święto
Chleba. Lubelski Skansen.
Reprezentacja gminy Rybczewice: Pan Tadeusz Wikira (rzeźby z korzeni).
Fot. (http://www.dziennikwschodni.pl)

16 października 2015 r.
I Konwent Sołtysów Powiatu Świdnickiego.
W piątek, 16 października na zaproszenie i z udziałem Starosty świdnickiego – Dariusza Kołodziejczyka w Dworze Kębłów odbył się I Konwent Sołtysów
Powiatu Świdnickiego. Tematem przewodnim
I Konwentu Sołtysów Powiatu Świdnickiego była
ochrona środowiska i zachowania proekologiczne.
W spotkaniu udział wzięli sołtysi pełniący swoje
funkcje w miejscowościach powiatu z gmin: Rybczewice, Trawniki, Piaski i Mełgiew. Wśród nich nie
zabrakło również zaproszonych gości – wójtów
i burmistrzów w/w gmin.
Źródło: http://lsw24.pl

Gminę Rybczewice na I Konwencie Sołtysów
Powiatu Świdnickiego reprezentowały dzieci z
ZSO w Rybczewicach przygotowane przez Panią Elżbietę Flis.
Fot. Zdjęcia z postu użytkownika Powiat
Świdnicki w Świdniku
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Popatrz w niebo… Gwiazda Betlejemska
Gwiazda Betlejemska — nazwa
jasnego obiektu
astronomicznego,
który według Biblii
doprowadził Mędrców ze Wschodu
do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem.

Brytyjski astronom Mark Kidger uważa, że w czasie gdy miał
się narodzić Chrystus, ówcześni astrologowie zetknęli się z
dużym zagęszczeniem niezwykłych zjawisk na niebie.
W krótkim okresie czasu widzieli cztery niecodzienne zjawiska. Pierwszym z nich była trzykrotna koniunkcja Jowisza i
Saturna w gwiazdozbiorze Ryb w 7 roku p.n.e. (29 maja, 1
października i 5 grudnia), którą zaobserwowali starożytni
astrologowie z Sippar i którą odkrył na początku XVII wieku
Johannes Kepler. Drugim wydarzeniem okazała się potrójna
koniunkcja Jowisza, Saturna i Marsa w konstelacji Ryb w
6 roku p.n.e. Była co prawda niewidoczna z Ziemi, ale niezwykle czytelna dla astrologów. Trzeci fenomen to niezwykły układ ciał niebieskich, do jakiego doszło 20 lutego 5 roku p.n.e. Z jednej strony Księżyc i Jowisz, a z drugiej Mars i
Saturn utworzyły dwie pary. Czwarte zjawisko to wybuch
supernowej. Kroniki chińskie i koreańskie wspominają, że
takie zjawisko było widoczne przez 76 dni (od marca do
końca maja 5 roku p.n.e). O podobnym zjawisku można
przeczytać w apokryficznej Protoewangelii Jakuba, opisującej okoliczności narodzin Chrystusa.
Według Johannesa Keplera „gwiazdą” tą była wielokrotna
koniunkcja trzech planet – Saturna, Jowisza i Marsa – podczas jednego tylko roku (6 p.n.e.). Koniunkcje ww. planet
zdarzają się co około 800 lat i Kepler obserwował taką po
roku 1600. Zjawisko to było potem w podobnym kontekście
wielokrotnie rozważane, także przez współczesnych.
Z Ewangelii Świętego Mateusza dowiadujemy się jednak, że:
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon.
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,,Najpiękniejszą księgą myśliwską i najdroższą
dla łowieckiego serca jest biały
kobierzec śniegu,
dziewicza ponowa…”
Julian Ejsmond ,,Moje przygody
łowieckie”
W sercu Polesia.
Noc wigilijna
Śpi zimowa knieja
Otulona śniegiem.
Księżyc wędruje z gwiazdami,
Granatowym niebem.
Wigilijna noc cicha.
Gdzieś hen, nad Betlejem
Gwiazda Betlejemska,
Pośród gwiazd jaśnieje.
W poświacie księżyca
Błyszczą śnieżynek iskierki.
Głos dzwonu polami płynie,
Śpiew kolęd z pasterki.
***
W sercu puszczy, na polanie
Dzik, i jeleń a z nim łanie
Lis i zając, sarny też.
Łoś i inny dziki zwierz.
Patrzą w stronę gdzie stajenka,
A w niej Jezus i Panienka.
Wół i osioł nań chuchają
I Dzieciątko ogrzewają.
W Noc tą cichą , tą Noc Świętą,
Pan Bóg mowę dał zwierzętom.
Żeby mogły Dziecię chwalić.
---Starzy ludzie tak gadali.
W tą noc kniei posłuchajmy.
Razem z knieją zaśpiewajmy:
,,Święta noc, noc Święta cicha…
Stajenka uboga licha,
W blasku niebiańskiej chwały”.
St. Ostański 25- 12- 2014r.

Ponowna widoczność zjawiska w Betlejem miałaby potwierdzać według badaczy zagadnienia wersję z koniunkcją planet, które mogły być widoczne przez cały, nie wiadomo jak wiele miesięcy
trwający, okres ich wędrówki. Z cytowanego fragmentu nie wynika jednak, by była to grupa
gwiazd, które np. chaldejscy magowie byliby chyba w stanie zidentyfikować, ani że zjawisko było
widoczne wówczas stale. Zostało dostrzeżone ponownie po dotarciu na znane im z treści proroctwa
miejsce narodzin królewskiego potomka.
Mógłby to być Merkury, który osiąga jasność około -1,2 magnitudo, ale ze względu na pobliże Słońca nie zawsze można planetę zauważyć. Planeta mogłaby zostać dostrzeżona wieczorem w pobliżu
jakiegoś domu w Betlejem, ale nie ma jakichkolwiek opracowań, które rozważałyby taką wersję
wydarzeń.
Jedynym zjawiskiem astronomicznym, które z powodu zauważalnego ruchu na sferze niebieskiej
mogłoby w jednoznaczny sposób chwilowo wskazywać jakikolwiek punkt na powierzchni Ziemi, jest
meteor lub jasny bolid (tym bardziej że Gwiazdę Betlejemską przedstawia się tradycyjnie jako kometę), do którego spalająca się bryłka materii jest najbardziej podobna. Gwiazda „nie szłaby” zatem przed mędrcami cały czas, a przemknęła, wskazując poszukiwane miejsce. Zachodzące planety, supernowa czy kometa, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była utożsamiana z Gwiazdą Betlejemską i mogła zmieniać chronologię biblijną, nie mogły zostać wykorzystane w tym celu. Wawrzyniec Susliga, przypuszczając pewnie, że gwiazda betlejemska była zjawiskiem nietypowym, napisał
na początku XVII wieku rozprawę o supernowej z roku 4 przed naszą erą, z której powodu przesuwał właśnie datę narodzenia Jezusa o kilka lat wstecz.
Mimo dość dużej prędkości dobowego ruchu Jowisza na sferze niebieskiej, sięgającej kilku minut
łuku, nie wiadomo nic o tym, by wędrowcy wykonywali stosowne pomiary w trakcie swego marszu
ani czy chociaż dysponowali wówczas niezbędnym do tego celu instrumentem. Nie znany jest chyba również astrologiczny aspekt wstrzymania ruchu planety zewnętrznej dla celu ich poszukiwań,
co byliby w stanie stwierdzić, ale nie pomogłoby im to w identyfikacji jednego spośród wielu domostw znajdujących się w Betlejem.
Można się zastanawiać, czy mędrcy, o których wzmiankuje ewangelia, mogli mieć pogląd o cechach królewskiego potomka wyniesiony z królestwa lub królestw, skąd przybyli, albo potrafili odnaleźć niemowlę po własnych skojarzeniach, jakie mogło wzbudzić w nich jego pobliże. W tym
kontekście światło Gwiazdy Betlejemskiej byłoby zatem przenośnią oświecenia umysłu szukających
Jezusa, czego przykładem jest reprodukowana tutaj ilustracja, w czym zresztą w widoczny sposób
pomagają aniołowie. W symbolice chrześcijańskiej pojęcie gwiazdy bywa używane jako synonim
szlachetnie urodzonej osoby, być może z powodu dwuznacznego szyku zdań w cytowanym fragmencie ewangelii – gwiazdę dostrzeżono po tym, jak była cały czas widoczna. Jednak Święty Mateusz ani pozostali apostołowie nie pozostawili chyba innych relacji, na podstawie których można by
dokonać jakichkolwiek dalszych ustaleń w tej kwestii.
Źródło: pl.wikipedia.org
Z księgi przysłów:
Na św. Grzegorza pójdzie zima do morza.
Gdy na św. Barbarę gęś chodzi po lodzie, to Boże Narodzenie będzie po wodzie.
Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy już niedługa zima.
Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.
Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna.
Źródło: przysłowia-polskie.pl
„Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień
i noc”
Biblia Tysiąclecia Stary Testament, Rdz 8, 22.
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Wieści ze Szlaku Jana III Sobieskiego
Jan III Sobieski — królewskie nazwisko szanowane przez całą Europę. Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski. Obrońca Wiary.
2009 r. Wszystko zaczęło się w Rybczewicach
W oparciu o ślady pobytu króla Jana III Sobieskiego na Lubelszczyźnie powstał pomysł na stworzenie Szlaku Dziedzictwa Kulturowego pn. Szlak Jana III Sobieskiego.
We wrześniu 2009 roku gmina Rybczewice jako lider partnerstwa gmin podjęła się realizacji pierwszego projektu, inicjującego powstanie Szlaku.
Było to nielada wyzwanie ponieważ projekt był
międzynarodowy, po polskiej stronie do partnerstwa gmin przystąpiły: Rybczewice, Piaski, Mełgiew, Wólka i Spiczyn oraz Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności i Lubelskie Stowarzyszenie Kultury Pro Kultura, zaś po ukraińskiej
stronie Centrum Informacji Turystycznej z Żółkwi i
Towarzystwa Lwa ze Lwowa.
Przez niespełna 2 lata trwania projektu pn.” Szlak
dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy
transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej
Ukrainy” ze środków NMF wybrane zostało logo
Szlaku,
odbyły się szkolenia dla lokalnych liderów,
ZDJ. Wizyta studyjna na Szlaku Św. Jakuba
wizyty
studyjne
w Polsce i za granicą, szereg warsz(Hiszpania) (Fot. MW)
tatów wędrownych w Polsce i na Ukrainie.
We wszystkich tych działaniach, mających na celu zdobycie doświadczenia, tzw. „dobrych praktyk” i tak zwyczajnie podpatrzenie jak tworzy się szlaki kulturowe, takie jak my próbujemy stworzyć. Tak, aby turyści przyjeżdżali do nas, zostawali na dłużej, by chcieli tu korzystać z oferty turystycznej i wydawać u nas pieniądze.
Już wtedy uświadomiliśmy sobie, że taki Szlak nie powstanie po realizacji jednego czy dwóch projektów, jest to po prostu proces i trwa latami.
Dzięki realizacji tego projektu 50 podmiotów z Polski i Ukrainy (przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu) podpisało porozumienie o współpracy transgraniczej organizowanej wokół dziedzictwa króla Sobieskiego, a także opracowano i uruchomiono pierwszą w historii
polskiej samorządności lokalnej grę komputerową.
2011 r. Postawiono na rozwój przedsiębiorczości
Jesienią 2011 r. gmina Mełgiew jako lider partnerstwa gmin rozpoczęła realizację projektu pn.
„Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” ze środków SPPW.
Projekt opierający się przede wszystkim na systemie bezzwrotnych dotacji zainicjował długotrwały
proces budowania marki terytorialnej, której wizytówką ma stać się jakość produktów i usług dostarczanych w podregionie, które nawiązywać będą do dziedzictwa Króla Jana III Sobieskiego oraz
jego rodu, a tym samym do dziedzictwa Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
Projekt „Marka lokalna…” to nie tylko dotacje, to także promocja: organizacja imprez plenerowych, konkursów, udział w targach turystycznych, to także szkolenia i doradztwo, pomoc w pisaniu
biznesplanów, wyjazdy na wizyty studyjne i szkolenia; to również system certyfikacji jakościowych
produktów i usług powstającym dzięki dotacjom z programu.
Dzięki realizacji tego projektu zrealizowanych zostało dotychczas ok. 50 podprojektów, w ramach
których powstała oferta turystyczna i okołoturystyczna Szlaku. Nabory wniosków na realizację podprojektów mamy już za sobą.
Zespół Promocji w Rybczewicach obecnie przygotowuje turystyczną aplikację mobilną wraz z portalem internetowym oraz kampanię promocyjną oferty turystycznej Szlaku, w przyszłym roku planowana jest również impreza plenerowa Szlaku połączona z kiermaszem.
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OF Szlak
Obszar funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego w woj. lubelskim tworzony jest poprzez oddziaływanie 3 miast: Krasnystaw,
Łęczna, Piaski na pozostałe tereny, które
należą do powiatów:




lubelskiego: gmina Wólka,
łęczyńskiego: gminy Spiczyn, Łęczna,
Ludwin, Milejów,
 świdnickiego: gminy Mełgiew, Piaski,
Rybczewice,
 krasnostawskiego: gminy Gorzków i Krasnystaw, Miasto Krasnystaw.
ZDJ. Impreza plenerowa „Podążaj Szlakiem króla
poznaj historię polskiej potęgi”.
Ze środków tego projektu w tym roku zosta- Rybczewice 17.08.2014 r. Fot. (UG Rybczewice)
ła wykonana kompletna dokumentacja projektowa i koncepcja architektoniczna za przeszło 170 tyś zł. dla zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie” wraz z przyległym
zbiornikiem wodnym, czyli inwestycji kluczowej w tym projekcie.
Karta turysty
Gmina Rybczewice nie uczestniczy bezpośrednio w tym projekcie.
Jednak mieszkańcy gminy Rybczewice jak
najbardziej mogą z niego skorzystać.
System Karty Turysty Szlaku JIIIS skierowany jest do klientów indywidualnych
i opiera się na sprzedaży premiowej, w ramach której klientom przyznawane są punkty za zakupione towary lub usługi
u wyznaczonych Partnerów Programu.
Punkty przyznawane są w następujący sposób: za każde wydane 10 zł na usługi lub
produkty zakupione u Partnerów Programu
Karta Turysty Szlaku JIIIS, uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Punkty są naliczane bez względu na rodzaj
środka płatności. Klient może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog nagród znajduje się na stronie internetowej:
www.karta.szlaksobieskiego.net.
Szczegółowe informacje: www.spiczyn.pl
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Najprawdopodobniej najlepszy karp na świecie
„Nie ma za dużo tego karpia” - skarżą się hodowcy z terenu gminy Rybczewice. Wszystkiemu winna
panująca przez wiele tygodni susza. Było za gorąco i ryby chorowały.
Na terenie naszej gminy znajdują się stawy rybne o łącznej powierzchni przeszło 40 hektarów,
przeważa w nich hodowla karpia. Również zbiornik retencyjny w Rybczewicach (zalew) zarybiany
jest przeważnie karpiem.
I jak udało się ustalić redakcji „Wieści z Rybczewic” ta królewska ryba z terenu naszej gminy ma
już swoją renomę w świecie. Być może sekret wykwintnego smaku tkwi w bliskiej obecności licznych źródeł z krystalicznie czystą wodą. Nie ulega wątpliwości, że karp z gminy Rybczewice jest
wyjątkowy i bardzo smaczny.
Jak zdradzili redakcji hodowcy z terenu naszej gminy nasze karpie mają już wielu smakoszy, którzy po prostu co roku po świąteczną rybę tu przyjeżdżają i żadnej innej nie chcą. „Zamówienia
mamy z Lublina, Świdnika, również na warszawskich stołach karp z gminy Rybczewice się znajdzie”. Faktem jest, że w 2015 roku podczas sezonu wędkarskiego dużym zainteresowaniem cieszył
się również zbiornik retencyjny (zalew) w Rybczewicach. Wydanych zostało 100 zezwoleń sezonowych oraz ponad 1000 zezwoleń jednorazowych na połów ryb. Od 5 grudnia 2015 r. łowić w rybczewickim zalewie nie wolno. Dokonano zarybienia zbiornika 2 tonami karpia, 3,20 tony bękarta z karasiem oraz 50 kg. szczupaka. Zakaz połowu ryb na zbiorniku retencyjnym w Rybczewicach potrwa
do 31 marca przyszłego roku.

Fot. (red.)

Świąteczne pyszności
„3 BIT”
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Składniki:
Ok. 8 opak. herbatników Petit Beurre

Masa krówkowa w puszce

Krem karpatkowy

1 margaryna Palma
2 opakowania po 250 ml śmietanki 30 %
2 opakowania fixu do ubijania śmietany

Czekolada mleczna

Wykonanie:
Prostokątną blachę wyłożyć folią aluminiową. Na dnie ułożyć jedną warstwę herbatników, na ciasteczkach rozsmarować masę krówkową. Na masie wyłożyć drugą warstwę herbatników. Przygotować krem do karpatki wg. przepisu na opakowaniu. Gotową masę karpatkową wyłożyć na herbatniki. Przykryć kolejną warstwą ciasteczek. Ubić śmietankę a pod koniec ubijania dodać fix do ubijania śmietany (nie dodajemy cukru). Ubitą śmietanę wyłożyć na ostatnią warstwę herbatników. Posypać utartą czekoladą.
Smacznego !!!

Sport
Oto sytuacja w grupie po jesiennej rundzie rozgrywek :

P.S. ( „Victoria” z „Huraganem” Siostrzytów ma do rozegrania zaległy mecz na wyjeździe) planowany termin 30.03.2016r.

„Orlik młodszy Rybczewice”
Ten perspektywiczny zespół z Rybczewic na
„Orlikowych” boiskach województwa lubelskiego w rundzie jesiennej sprawił wiele radości kibicom młodzieżowego futbolu, sztabowi szkoleniowemu i oczywiście rodzicom.
Kończąc rozgrywki po rundzie kwalifikacyjnej
zespół rywalizował w grupie finałowej z renomowanymi ekipami z woj. lubelskiego m. innymi z rówieśnikami : „Górnika” Łęczna,
„Avii” Świdnik, „Lublinianki”
zdobywając
pierwsze doświadczenia boiskowe z najlepszymi.
Za sportowy doping i wsparcie materialne w
każdej postaci w 2015 roku - piłkarki , piłkarze i sztab szkoleniowy serdecznie dziękują !

Fot. Drużyna młodzieżowa „ORLIK MŁODSZY”
lubelskiej ligi okręgowej sezon 2015/16 (VR)

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia całe sportowe środowisko GLKS
„Victoria” Rybczewice życzy wszystkim mieszkańcom Gminy Rybczewice WESOŁYCH ŚWIĄT ! dużo zdrowia, radości i rodzinnej atmosfery przepełnionej życzliwością a w NOWYM 2016 ROKU
realizacji wszystkich planów zawodowych i osobistych oraz wielu sportowych wrażeń !
Ze sportowym pozdrowieniem Jarosław Wróbel Sekretarz Klubu
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Wieści z kraju i ze świata
Meteoryt nad Polską
W sobotni wieczór 31 października na Polską
i Czechami mogliśmy obserwować niezwykłe
zjawisko na niebie. Nad naszymi głowami
miał miejsce rozpad bolidu, czyli jasno świecącego na żółto — zielono meteoru.
(red.)
Ebola. Minął rok od wybuchu epidemii w
Afryce
W 2014 roku w Afryce Zachodniej wybuchła
epidemia gorączki krwotocznej Ebola, rozpoczęła się w Gwinei i rozprzestrzeniła się na
kolejne kraje. Światowa Organizacja Zdrowia
podzieliła kraje, w których - w trakcie trwania epidemii - wystąpiły przypadki choroby na
2 kategorie: te w których zachorowania szerzyły się w rozmiarach epidemicznych
(Gwinea, Liberia i Sierra Leone) oraz te w
których odnotowano pojedyncze przypadki
zachorowań lub zasięg epidemii był ograniczony (Mali, Nigeria, Senegal, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy).
8 sierpnia 2014 Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia ogłosił, że epidemia
stanowi sytuację zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.
Nazwa wirusa pochodzi od nazwy rzeki Ebola
w północnej części Demokratycznej Republiki
Konga, gdzie odnotowano pierwsze przypadki
choroby wywołanej tym wirusem.
Wirusy te są przyczyną poważnych i trudnych
w leczeniu, występujących endemicznie na
obszarze Afryki gorączek krwotocznych Ebola
(EHF). Najwięcej ofiar pochłonęła epidemia
w Afryce Zachodniej (2014).
Prace nad szczepionką trwają.
Wirusy te wrażliwe są na promieniowanie jonizujące, światło słoneczne (promienie UV),
wysoką temperaturę oraz powszechnie dostępne chemiczne środki do dezynfekcji, np.
mydło.
Wirus Ebola i gorączka krwotoczna, którą wywołuje, są tematem filmów science-fiction.
Wirus ten jest też tematem głównym filmu
Johna Murlowskiego Wirus. W powieści Dekret Tom Clancy opisuje atak biologiczny na
Stany Zjednoczone przy użyciu wirusa Eboli.
Tematykę walki z Ebolą porusza również Robin Cook w Epidemii.
Źródło: pl.wikipedia.org

6. rocznica trzęsienia ziemi na Haiti
Główny wstrząs nastąpił 12 stycznia 2010 o godz.
16.53 czasu lokalnego (21.53 UTC). Wstrząsy odczuwalne były także w Dominikanie, na Kubie, Jamajce, Bahamach oraz na Turks i Caicos, jednak
nie spowodowały tam większych zniszczeń.
Trzęsienie ziemi na Haiti (trzęsienie tektoniczne),
zostało spowodowane naprężeniem powstającym
w skorupie ziemi.
Według danych rządu Haiti trzęsienie pochłonęło
316 tys. ofiar śmiertelnych. Około trzech milionów
ludzi mogło ucierpieć w inny sposób: odniosło obrażenia lub zostało bez dachu nad głową.
Pomoc zaoferowała też Polska. Ówczesny rzecznik
MSZ Piotr Paszkowski zapowiedział, że polski rząd
przekaże rządowi Haiti w ramach pomocy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 50 tys. dolarów.
Polska wysłała także wyspecjalizowanych ratowników na Haiti. 17 stycznia polscy ratownicy zostali
uwikłani w strzelaninę w miejscu, w którym przeprowadzali akcję ratowniczą; żaden z Polaków nie
został ranny, jednakże ratownicy dostali rozkaz
wycofania się do bazy na czas nieokreślony.
Źródło: pl.wikipedia.org
Święta z Kevinem
Świąteczna komedia ma 25 lat

Źródło: teleshow.wp.pl
Święta Bożego Narodzenia tradycyjnie — choinka,
prezenty, śpiewanie kolęd. I chyba śmiało można
już powiedzieć, że nieodłącznym elementem jest
seans rodzinny filmu „Kevin sam w domu”. Świąteczna komedia bawi kolejne pokolenia już od 25
lat.
Ogólnopolska stacja telewizyjna, która co roku
emituje ten film w 2010 roku zapowiedziała, że
Kevina w święta nie będzie. Jak podają media po
protestach telewidzów stacja zdecydowała się
jednak na emisję. W tym roku Kevin sam w domu
w Wigilię 24.12.2015 r. o godz. 20.05. Na którym
programie? na pewno nie muszę czytelnikom Wieści przypominać…
(red.)
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Wieści ze Starostwa Powiatowego w Świdniku
W STAROSTWIE SAME ZMIANY
Szanowni Państwo, pragniemy przypomnieć
o udogodnieniach wprowadzanych w obsłudze mieszkańców powiatu. Od lipca br. w
Piaskach działa Punkt Obsługi Klienta Wydziału Budownictwa i Geodezji Starostwa
Powiatowego w Świdniku. Jest to kolejny, po
zmianie godzin pracy świdnickiego urzędu,
krok naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Od 1 czerwca br. urząd starostwa pracuje w
zmienionych godzinach. W poniedziałki od
10.00 do 18.00, a w pozostałe dni od godz.
8.00 do 16.00. W tym samych godzinach
pracuje także oddział zamiejscowy Wydziału
Komunikacji i Transportu w Piaskach. Punkt
Obsługi Klienta Wydziału Budownictwa i Geodezji w Piaskach mieści się w lokalu naprzeciwko Wydziału Komunikacji w biurowcu przy ul. Lubelskiej 80. Punkt jest czynny w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 17.00, a od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 15.00. Kontakt telefoniczny pod nr 81-524-18-08. Dokumenty możliwe do
otrzymania tego samego dnia (po uprzednim wniesieniu opłat): wykaz działek, wykaz podmiotów,
wypis z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i mapy sytuacyjno-wysokościowe. W punkcie przyjmowane są wnioski i wydawane materiały (po określonym czasie, nie tego samego dnia, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy): o wypisy i wyrysy do celów prawnych, o zaświadczenia do
KRUS/ZUS, o zmianę danych osobowych/adresowych, o zarejestrowanie/ rozwiązanie umowy
dzierżawy, o pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę i
inne pisma do Wydziału Budownictwa i Geodezji.
Od 31 lipca bieżącego roku w urzędzie Starostwa Powiatowego nastąpiły kolejne zmiany.
Chodzi tu o system kolejkowy. Ci, którzy
przychodzą załatwić sprawy w Wydziale Komunikacji w Świdniku spotyka niespodzianka.
Na ścianach monitory, oznaczenia stanowisk,
a na korytarzu terminal biletowy. Tak wygląda elektroniczny system kolejkowy, dzięki
któremu znacznie zmniejszył się czas oczekiwania przez Klientów urzędu. Można też
umawiać się na wizytę na konkretną godzinę
przez formularz zamieszczony na stronie internetowej Starostwa. Okazuje się, że system
jest bardzo łatwy w użytkowaniu. Wystarczy
podejść do dotykowego terminala na korytarzu i wybrać temat swojej sprawy do załatwienia, np. rejestrację pojazdu, czy odbiór prawa jazdy.
Grzegorz Zalewski
Biuro Promocji i Przedsiębiorczości
Starostwo Powiatowe w Świdniku

17

Dane demograficzne Gminy Rybczewice
Liczba mieszkańców naszej gminy systematycznie maleje. Trend ten widoczny jest od kilku lat.
Miejscowość/Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bazar
Choiny
Częstoborowice

219
121
490

216
123
483

207
124
487

212
119
480

216
115
471

209
111
457

205
113
457

195
108
446

Izdebno

269

265

252

243

239

234

231

223

Izdebno-Kolonia

166

170

175

177

180

184

190

188

Pilaszkowice
Drugie

322

314

311

306

294

289

279

273

Pilaszkowice
Pierwsze
Rybczewice
Drugie
Rybczewice
Pierwsze
Stryjno Drugie

333

335

330

323

318

319

309

311

499

494

500

507

510

500

492

473

370

370

367

371

370

369

361

362

196

197

194

186

183

184

184

176

Stryjno Pierwsze

302

290

289

275

259

255

258

257

Stryjno-Kolonia

235

236

243

245

263

274

279

282

Wygnanowice

272

266

257

253

245

242

252

245

Zygmuntów

110

107

103

100

94

92

92

86

Tab. 1 Liczba mieszkańców gminy Rybczewice w latach 2007—2014
Społeczeństwo gminy Rybczewice gwałtownie się starzeje.
Dotyka nas niż demograficzny mający odzwierciedlenie w spadku liczby urodzeń i bardzo dużej
liczbie zgonów.
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Urodzenia

31

30

34

27

28

Zgony

77

84

65

46

64

Tab. 2 Urodzenia i zgodny mieszkańców gminy Rybczewice w latach 2010—2014
Źródło: Ewidencja ludności, UG Rybczewice

Patriotyczna Wieczornica w ZSO w Rybczewicach
10 listopada br., w przeddzień obchodów 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Rybczewicach odbyła się uroczysta
wieczornica. Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy
mieszkańcy gminy Rybczewice. Uczniowie ZSO zaprezentowali wzruszającą akademię. Nie zabrakło również wierszy
pana Stanisława Ostańskiego odczytanych przez samego
autora.
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Na koniec wszyscy uczestnicy wieczornicy wspólnie
zaśpiewali kilka pieśni patriotycznych, m. in.
„Legiony”, „O mój rozmarynie”.
Pani Wójt Elżbieta Masicz wyraziła nadzieję, że obchody Święta Niepodległości stanął się tradycją
skupiającą wszystkich mieszkańców gminy Rybczewice.
11 listopada w kościele parafialnym w Częstoborowicach o godz. 10.00 odbyła się uroczysta msza
święta z udziałem przedstawicieli władz samorządowych gminy Rybczewice oraz poczty sztandarowe
ZSO, PSL, OSP Częstoborowice, Rybczewice, Pilaszkowice – Bazar. Po mszy świętej złożono wieńce na
mogile na cmentarzu oraz przy pomniku upamiętniającym Powstańców Styczniowych.
ZAPROSZENIE
Dyrektor i nauczyciele ZSO w Rybczewicach zapraszają do udziału w Międzyszkolnym Przeglądzie Jasełek i Grup Kolędniczych w Rybczewicach, który
odbędzie się 12 stycznia 2016 roku w Mariowinie
(lokal na piętrze nad Delikatesami w Rybczewicach), początek godz. 9.00. W przeglądzie zaprezentują się m.in. szkoły z Krzczonowa, Piask, Siedlisk, Fajsławic, Gorzkowa i oczywiście Rybczewic.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
gminy Rybczewice !!!

Fot. (red.)

Harmonogram odbioru odpadów na 2016 rok
EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23-204 Kraśnik,
Tel 500 140 910, 500 140 873, eko-kras@wp.pl
Lp.

1

2

3

Data wywozu
19-01-2016
19-07-2016
17-02-2016
19-08-2016
18-03-2016
20-09-2016
19-04-2016
19-10-2016
17-05-2016
18-11-2016
20-06-2016
19-12-2016
20-01-2016
20-07-2016
18-02-2016
22-08-2016
21-03-2016
21-09-2016
20-04-2016
20-10-2016
18-05-2016
21-11-2016
21-06-2016
20-12-2016
21-01-2016
21-07-2016
19-02-2016
23-08-2016
22-03-2016
22-09-2016
21-04-2016
21-10-2016
19-05-2016
22-11-2016
22-06-2016
21-12-2016

Miejscowość
Pilaszkowice Drugie, Bazar, Pilaszkowice Pierwsze, Częstoborowice

Rybczewice Pierwsze, Stryjno
Kolonia, Stryjno Pierwsze, Stryjno Drugie, Choiny, Wygnanowice

Zygmuntów, Izdebno, Izdebno
Kolonia,
Rybczewice Drugie, (Podizdebno)

Prosimy aby odpady wystawiane były do godz. 7.00 rano w pasie drogowym przejazdu samochodów.
Uwaga! Do pojemników na odpady zmieszane nie wolno wrzucać popiołu powstającego w paleniskach domowych.
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18 XII A. D. 2015

18 grudnia A. D. 2015 w gminie Rybczewice miały
miejsce obchody „25 – lecia samorządu terytorialnego”.
Na uroczystość przybyli byli i obecni pracownicy
Urzędu Gminy, radni, sołtysi bieżącej i poprzednich
kadencji oraz przedstawiciele firm i instytucji
współpracujących z Gminą Rybczewice.
Uroczystość otworzyła Pani Wójt - Elżbieta Masicz
kierując kilka słów do przybyłych gości:
„Minęło ćwierć wieku od czasu reaktywowania samorządu terytorialnego, które z perspektywy czasu możemy uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji.
Uchwalenie 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie
terytorialnym i przeprowadzenie 27 maja 1990 roku
pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, stało się dla nas
przełomowym momentem.
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w
Polsce zaowocowało wieloma pozytywnymi zmianami w całym kraju, także w gminie Rybczewice. Nie
byłyby one możliwe bez zaangażowania ludzi, którzy
zawodowo i społecznie pracują na rzecz naszej gminy.
Na przestrzeni 25 lecia VII kadencji samorządu nastąpiły ogromne zmiany w naszej gminie
I kadencja ST Dwóch Wójtów:
I Jan Goś przeniesienie siedziby Urzędu Gminy,
rozpoczęcie budowy wodociągu na terenie, prace
wstępne, droga Zygmuntów- Izdebno,
Pan Marian Wójcik –Wójt I kadencji cd. I II kadencji
STtelefonizacja
gminy,
wodociągi
cd. Rybczewice, Stryjno, Wygnanowice, Częstoborowice, budowa strażnicy w Podizdebnie, rozpoczęcie
budowy szkoły w Rybczewicach, rozpoczęcie remontu szkoły w Stryjnie.
Pan Wójt Jan Dorożyński III i IV kadencja ST – kontynuacja budowy szkoły w Rybczewicach, ukończenie remontu szkoły w Stryjnie, wodociąg Zygmuntów, wodociąg Bazar, droga asfaltowa Rybczewice
Pierwsze (Pasów)
Kadencja ST V i VI Wójt Pan Mirosław Kwiatosz –
ukończenie budowy szkoły w Rybczewicach, droga
asfaltowa Wygnanowice Kolonia, II część drogi asfaltowej Rybczewice Pierwsze (Pasów), wąwozy
Pilaszkowice i Stryjno, droga płytowa na Popów,
20

Fot. R. Słowikowski

budowa wodociągu w Podizdebnie,
z przyczepą asenizacyjną.

zakup

ciągnika

Kadencja VII ( 1 rok) - Wójt Elżbieta Masicz
Budowa i odsłonięcie pomnika powstańców styczniowych w
Częstoborowicach, budowa 42 przydomowych oczyszczalni,
budowa mostu w Stryjnie, budowa drogi asfaltowej w Wygnanowicach do DPS, budowa 100 instalacji solarnych.
W związku z wyjątkową rocznicą składam wszystkim osobom
działającym w ostatnim 25-leciu na rzecz naszego samorządu najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wszelkiej
pomyślności.
Jednocześnie dziękuję za twórcze podejście do realizowania zasady samorządności, otwartość na wyzwania i zaangażowanie w przedsięwzięcia służące rozwojowi naszej małej
ojczyzny .
Największą wartością systemu samorządowego jest to, że
każdy może mieć wpływ na to, co ważne dla lokalnej wspólnoty. Jednocześnie życzę mieszkańcom zawsze pozytywnych relacji z przedstawicielami instytucji samorządowych
oraz tego, by dzięki pracy tych instytucji mogli odczuwać
dumę z faktu, że są mieszkańcami gminy Rybczewice.
Tym, którzy w dalszym ciągu pracują na rzecz gminy Rybczewice życzę, by wykonywana praca cieszyła się należnym
szacunkiem, będąc jednocześnie źródłem osobistej satysfakcji.
Jestem przekonana, że dzięki zaangażowaniu władz gminy
oraz instytucji współpracujących z naszym samorządem
uda się zrealizować wiele kolejnych przedsięwzięć prowadzących do ciągłego polepszania komfortu życia mieszkańców gminy Rybczewice”.
Minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących samorządowców: ~Jana Gosia, Wójta I kadencji , Przewodniczącego Rady Gminy III kadencji, Radnego ~Kazimierza Mańkę, Przewodniczącego Rady Gminy I kadencji, Radnego, Sołtysa ~Andrzeja Kasiaka, Radnego II i III kadencji ~Jana Bieńka, Radnego
I i II kadencji ~Mirosława Michalaka, Radnego III kadencji ~Tadeusza Olecha, Radnego I kadencji
~Zenona Skorka, Radnego IV kadencji ~Jana Turskiego, Sołtysa ~Mariana Grzesiaka, Sołtysa
~Stanisława Sidora, Sołtysa.
Następnie odczytano list, który skierował Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.
W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego przybył i list odczytał Pan Krzysztof Tajner – Dyrektor Departamentu Polityki Transportu i Drogownictwa.
W imieniu Starosty Powiatu Świdnickiego głos zabrał Pan Leszek Czechowski.
Głos zabrali również Komendant Powiatowy Policji Ryszard Szklarz, Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej – Paweł Belniak, Dyrektor Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach –
Roman Hrynkiewicz oraz Wójt I i II kadencji – Marian Wójcik.
Pani Wójt Elżbieta Masicz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lechem Miściurem wręczyli dyplomy uznania za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju gminy na przestrzeni 25 lat.
Uroczystości obchodów 25 lecia samorządu terytorialnego w gminie Rybczewice towarzyszył występ
Pana Dariusza Tokarzewskiego z Zespołu Vox a także występ dzieci z ZSO w Rybczewicach pod kierownictwem Pani Elżbiety Flis.
Dopełnienie całości stanowiła wystawa rzeźb autorstwa Pana Stanisława Lipy oraz obrazów Pani
Grażyny Burdzanowskiej, Pani Elżbiety Flis, Pani Karoliny Burdzanowskiej, Pani Agaty Flis oraz Pana Janusza Flisa.
W świątecznej atmosferze goście połamali się opłatkiem, zaśpiewali kilka kolęd i skosztowali wigilijnych potraw.
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W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,
otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi,
staną cicho za Twoim progiem,
by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
niech w domach będzie Wam jak w niebie…
Redakcja „Wieści z Rybczewic”

Wydawca
Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21—065 Rybczewice
Tel. (81) 58 44 461
Fax. (81) 58 44 474
E—mail: urzad@rybczewice.pl
www.rybczewice.pl
Redakcja
Monika Świetlicka
Tel. (81) 58 44 467
E—mail: promocja@rybczewice.pl
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