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 Szanowni mieszkańcy Gminy Rybczewice mija kolejny rok, rok  działań, wielu inwestycji, rok wielu wydarzeń w naszej 

„Małej Ojczyźnie” Gminie Rybczewice.  

 Po raz kolejny pozyskaliśmy środki na  budowę dróg gminnych. W tym roku wykonaliśmy drogę w Częstoborowicach 

( Podizdebno) ,pozyskaliśmy środki na usuwanie azbestu, budujemy salę gimnastyczną przy ZSO w Rybczewicach, rozpoczęli-

śmy modernizację wodociągu w Izdebnie otrzymaliśmy dotację na OZE- solary, ogniwa fotowoltaiczne, kotły na biomasę, 

pompy ciepła. Ponadto w roku 2017 wyremontowaliśmy kolejny trzeci już most. W poprzednich latach wykonaliśmy most w 

Stryjnie w 2015r. most w Wygnanowicach w 2016r. W roku bieżącym wyremontowaliśmy most w  Rybczewicach. 

 Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważną sprawą jest dla mieszkańców naszej gminy jakość dróg gminnych. W tro-

sce o poprawę ich nawierzchni pozyskany kamień z rozbiórki budynków w ilości 80 składów- wywrotek skierowaliśmy na dro-

gi gminne. Ponadto zakupiliśmy na drogi  tłuczeń  i płyty. W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców zaprojektowali-

śmy i umieściliśmy w terenie znaki miejscowości z numerami posesji. Zadbaliśmy o wizerunek naszej przychodni i wykonali-

śmy nowe  ogrodzenie i parking przy Ośrodku Zdrowia w Rybczewicach. 

 Szanowni mieszkańcy wiemy jak dużą popularnością cieszy się połów ryb w naszym gminnym zbiorniku- zalewie, dla-

tego też w tym roku poprawiliśmy doprowadzalnik wody do zalewu w Rybczewicach. 

 Ponadto z budżetu gminy wykonaliśmy:  dla jednostki OSP Bazar- zakupiony został samochód bojowy  dotacja z budże-

tu gminy 90 000zł, wykonaliśmy remont strażnicy OSP w Wygnanowicach11 800,00zł. Wymienione zostały drzwi w OSP Czę-

stoborowice 229,95zł i maszt 799,50zł = 7029,45zł. W Urzędzie Gminy wykonaliśmy remont komina 19 188,00zł, jak również 

konieczny był remont  komina na Ośrodku Zdrowia 2 700zł. 

 W trosce o estetykę ład i porządek w naszej gminie zakupiono kosiarkę  do ciągnika z wysięgnikiem -26  814,00 zł,  

którą to koszony jest teren przy zbiorniku oraz tereny zielone przy Urzędzie Gminy. 

 
Zrealizowane  w latach 2015, 2016,2017 

Lp
. 

Projekty, inwestycje Całkowita war-
tość projektu 

Kwota przyzna-
nego dofinan-
sowania 

Wkład własny 

1 Oczyszczalnie przydomowe    378  915,67     218 036,37 160 879,30 

2 Solary  2015    953 600,00     791 817,00 161 783,00 

3 Droga w Wygnanowicach ( ko-
ściół, DPS) 

   156 655,91       80 000,00 

  
76 655,91 

4 Most w Stryjnie    139 794,67                  0,00 139 794,67 

5 Most w Wygnanowicach      41 820,00 20 910,00 20 910,00 

6 Most w Rybczewicach      79 950,00 0,00 79 950,00 

7 Skwer, brama, przystanki, plac 
zabaw, siłownia, monitoring 

   665 000,00 565 250,00 99 750,00 

8 Wąwóz w Częstoborowicach    141 803,76 90 000,00 51 803,76 

9 Droga Pilaszkowice Rynek    339 335,08 30 000,00 309 335,08 

10 Droga Częstoborowice 

( Podizdebno) 

   714 980,78 454 942,00 260 038,78 
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11 Sala gimnastyczna 

( częściowo) 

2 231 500,00 100 860,00 

  
  
  

576,30 

12 Zakup tłucznia na drogi  
Gminne  

2015 

2016 

2017 

    
 

202 884,02 

   
 

 131 003,00 

51 881,02 

20 000,00 

13 Zakup płyt na drogi gminne 
( 300 szt.) 

       12 177,00 0,00 12 177,00 

14 Przepusty        26 501,95 0,00 26 501,95 

15 Znaki miejscowości        10 872,90 0,00 10 872,90 

16 Ogrodzenie i parking przy 
Ośrodku Zdrowia 

57 318 0,00 57 318,00 

17 Refundacja z budowy szkoły 2 248 000,00 2 248 000,00   

18 Doprowadzalnik wody do  
zalewu w Rybczewicach 

20 000,00   20 000,00 

  RAZEM     8 421 109,74 4 559 815,37 1 691 230,67 

 Szanowni Państwo przed nami rok 2018 w którym chcemy zrealizować kolejne inwestycje, pragnę zwrócić Pastwa 

uwagę, że inwestycje te uzyskały już dofinansowanie. A oto jak przedstawiają planowane inwestycje do realizacji   

w roku 2018 

Lp
. 

Nazwa projektu Całkowita wartość 
projektu 

Kwota przyznane-
go dofinansowania 

Wkład własny 

1 Sala gimnastyczna przy ZSO w 
Rybczewicach  

2 231 500,00 1 199 140,00 931 500,00 

2 Wodociąg Izdebno 2 165 852,26 1 508 647,85 657 204,41 

3 OZE (solary,  fotowoltaika, 
piece, pompy ciepła) 

2 712 085,12 2 129 348,47 582 739,65 

4 Termomodernizacja DN 1 181 045,50 772 174,95 408 870,55 

5 Budowa drogi gminnej w Ryb-
czewicach Drugich 

481 959,92 0,00 481 959,92 

6 Budowa chodnika w Rybcze-
wicach Drugich 

578 729,13 231 491,65 347 237,48 

7 Budowa zatoki postojowej 
przy ZSO w Rybczewicach  

148 720,60 0,00 148 720,60 

  RAZEM 9 499 892, 53 5 840 802,92 3 558 232,41 
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 Miło nam poinformować Państwa ,że w rankingu gazety ,, Rzeczpospolita” oceniającym samorządy lokalne pozyskujące dotacje z Unii 

Europejskiej w roku 2016, Gmina Rybczewice  na 1576 gmin wiejskich zajmujemy w kraju 13 miejsce. 

 Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie gazety ,, Rzeczpospolita” wydanie z dnia24 listopada 
str.19 ; https://rankingsamorzadow.pl/files/ranking-samorzadow-2017.pdf 

Końcówka roku 2017 była dla zespołu pracowników UG czasem pożegnań z Paniami Grażyną Burdzanowska ( 30 lat pracy) i Anną Misztal ( 44 

lata pracy), które przeszły po wielu latach pracy na zasłużone emerytury. 

Pani Grażyna Burdzanowska pracowała na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybczewicach. Pracę rozpoczęła 1 września 

1987 r. na stanowisku młodszego bibliotekarza, następnie w 1990 r. została kierownikiem biblioteki a 30 grudnia 2014 r. zarządzeniem Wójta 

Gminy została powołana na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, które pełniła do 29 października 2017 r. 

Jako kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Pani Grażyna Burdzanowska odpowiadała zarówno za gospodarkę finansowa jednostki jak i za 

realizacje zadań statutowych Biblioteki. 

Po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko kierownicze z czterech kandydatek została wybrana pani Ewelina Rogalińska absolwentka Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku kulturoznawstwo. 

Pani Anna Misztal związana była z Urzędem Gminy od 1 grudnia 1973 r. Pierwszym stanowiskiem Pani Ani był referent rolny, następnie od 

1976 r. była zatrudniona na stanowisku referenta ds. ogólno organizacyjnych i kadr, następnie pełniła funkcję referenta ds. wewnętrznych. 

Od 1.10.1990 r. została powołana na podinspektora ds. gospodarki ziemią, od 1992 r. do 2004 r. była inspektorem ds. rolnictwa i gospodarki 

gruntami a od 2004 r. inspektorem ds. rolnictwa, obrony i mienia komunalnego.   

Pani Anna Misztal odpowiadała za realizację zadań gminy z zakresu rolnictwa, gospodarki wodnej, gospodarkę gruntami należącymi do gmi-

ny, prowadzeniem spraw związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych oraz powszechnym obowiązkiem obrony.  

Konkurs na stanowisko ds. rolnictwa, obrony i mienia komunalnego wygrał Pan Miłosz Dutkowski absolwent UMCS w Lublinie oraz Wyższej 

Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

Pani Ani i Pani Grażynce, z wyrazami uznania życzymy, na zasłużonej emeryturze, dobrego zdrowia, realizacji planów i zamierzeń, ciepła i 

spokoju w życiu osobistym, rozwijania pasji i zainteresowań a nowym pracownikom wielu ambitnych wyzwań i sukcesów zawodowych.  

Szanowni mieszkańcy życzę Wam, aby nadchodzący 2018 rok był rokiem  szczęśliwym dla nas wszystkich  

i dla naszej Gminy aby rozwijała się jak najlepiej                                           

               Elżbieta Masicz 

https://rankingsamorzadow.pl/files/ranking-samorzadow-2017.pdf
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W 2017 r. gmina Rybczewice złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

wniosek o usuwane wyrobów zawierających azbest.  

 W realizacji projektu z terenu gminy uczestniczyło 16 

osób, usunięto 31,92 Mg wyrobów zawierających azbest. Całko-

wity koszt projektu wyniósł 11 842,59 zł, z czego 9 000,00 zł 

sfinansował Wojewódzki Fundusz, pozostała kwota pochodziła z 

budżetu gminy. 

 Na rok 2018 r. gmina Rybczewice złożyła do WFOŚiGW 

w Lublinie kolejny wniosek na usuwanie odpadów zawierają-

cych azbest, regulamin dotyczący realizacji projektu będzie 

znany w 2018 r..Wnioski od mieszkańców gminy będą przyjmo-

wane po nowym roku, informacje na ten temat będą dostępne 

na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

  Drodzy Wędkarze, informujemy o zakończeniu sezonu wędkarskiego na Zbiorniku Małej Retencji w Rybczewicach. 

 W ramach podsumowania możemy powiedzieć, że bieżący rok zaowocował wieloma emocjami wśród wędkarzy zwią-

zanymi między innymi z zorganizowanym przez Panią Elżbietę Masicz- Wójt Gminy Rybczewice, „Konkursem Wędkarskim na 

największego suma oraz największą ilość złowionych sumów w terminie od 01.07.2017 r. do 31.10.2017 r.”  W pierwszej 

kategorii zwycięzcą został Pan Paweł Choina ze Świdnika, który złowił suma o wadze 40 kg i długości 179 cm, zaś w drugiej 

kategorii Pan Dominik Warda z Pilaszkowic Pierwszych. 

 Ważnym wydarzeniem były Zawody Wędkarskie „O Puchar Wójta 

Gminy Rybczewice” zorganizowane w dniu 20.08.2017 r. z okazji Dożynek 

Powiatu Świdnickiego- Dożynek Gminnych oraz Dożynek Zielarskich- III 

Wojewódzkiego Święta Ziół. 

 Do zawodów wędkarskich zgłosiło się 17 uczestników. Wyniki zawo-

dów przedstawiały się następująco: 

I miejsce- Pan Tomasz Krawczyk z m. Choiny- Gmina Rybczewice 

II miejsce- Pan Janusz Dziurka z m. Piaski 

III miejsce- Pan Zbigniew Magdziarz z m. Piaski 

 Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczyła 

Wójt Gminy Rybczewice Pani Elżbieta Masicz. 

Zwycięzcy zawodów wędkarskich: 

Tomasz Krawczyk 

Janusz Dziurka 

Zbigniew Magdziarz  

Zwycięzca konkursu na największego suma Paweł Choina  
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 Warto nadmienić, że w bieżącym roku zostało wykonanych wiele prac związanych z utrzymaniem 

walorów rekreacyjnych Zbiornika Małej Retencji w Rybczewicach tj. melioracja kanału doprowadzają-

cego wodę do zbiornika z rzeki Giełczew, koszenie grobli, sprzątanie zbiornika, montaż koszy na śmieci. 

 Jak co roku sezon wędkarski zamykamy zarybieniem zbiornika, z tej okazji życzę wszystkim węd-

karzom udanych połowów w sezonie wędkarskim w 2018 r., a turystom odwiedzającym nasz zbiornik 

niezapomnianych wrażeń związanych z możliwością podpatrywania dzikiej przyrody. 

                                                                                                                   

Wójt Gminy Rybczewice  

 Elżbieta Masicz                  

                                                                                                                     

Największy okaz złowiony w sezonie wędkarskim 2017 na zbiorniku w Rybczewicach 

Doprowadzalnik  wody do zbiornika Małej Retencji w Rybczewicach po renowacji 
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W niedzielę 30 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczystość 90- lecia jednostki OSP 
Izdebno.  
Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele w Orchowcu. Następnie 
poczty sztandarowe, delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Rybczewice i za-
proszeni goście przybyli do Rybczewic na plac przy Komnacie Jana III Sobieskie-
go. Dowódca uroczystości dh Józef Szymaniak złożył meldunek Prezesowi Zarzą-
du Powiatowego Panu Dariuszowi Kołodziejczykowi, nastąpiło podniesienie flagi 
państwowej i odegranie przez orkiestrę hymnu. Następnie Prezes OSP Izdebno 
dh Robert Jarymek otworzył uroczystości związane z Jubileuszem 90 – lecia ist-
nienia jednostki. 

Pani Wójt Elżbieta Masicz powitała przybyłych gości. 

Przedstawiciel OSP Izdebno dh Paweł Rozwałka odczytał kronikę. 

 Na uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla druhów straża-
ków. 

  Na zakończenie uroczystości Pani Wójt odczytała i wręczyła listy gratula-

cyjne dla jednostek OSP z okazji Dnia Strażaka przedstawicielom poszczególnych 

jednostek w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Rybczewice Lecha Miściura. 

Przemówienia wygłosili też zaproszeni goście. Po krótkim koncercie orkiestry z 

Łopiennika nastąpił przemarsz na uroczysty obiad. Wdzięczni za ofiarność i po-

święcenie życzymy, aby niełatwa służba była dla druhów z wszystkich jednostek 

działających na terenie 

Gminy Rybczewice 

źródłem osobistej sa-

tysfakcji z pełnienia tej 

szczególnej, społecznej 

roli.  

 W dniu 21 maja 2017 roku w Mełgwi odbyły się zawody 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu świdnickiego. 
W zawodach uczestniczyło 13  drużyn MDP w tym 3 drużyny 
dziewczęce i 10 drużyn chłopięcych rywalizowały w konkuren-
cjach bieg sztafetowy oraz rozwinięcie bojowe. Zawody odby-
ły się zgodnie z regulaminem 
określonym przez Międzynaro-
dowy Komitet Techniczny Pre-
wencji  
i Zwalczania Pożarów (fr. CTIF). 

Klasyfikacja dziewcząt przedsta-
wia się następująco: 
I miejsce OSP Bystrzejowice  
Drugie. 
II miejsce OSP Piaski. 
III miejsce OSP Dominów. 

 

Klasyfikacja drużyn chłopięcych: 
          I miejsce OSP Brzezice. 
          II miejsce OSP Kozice Górne. 
          III miejsce OSP Częstoborowice. 
                         IV miejsce OSP Pilaszkowice Bazar. 

 V miejsce OSP Biskupice. 
 VI miejsce OSP Bystrzejowice Drugie. 
VII miejsce OSP Piaski. 
VIII miejsce OSP Dominów. 
IX miejsce OSP Minkowice. 
X miejsce OSP Świdnik. 

 Zawody przebiegały w atmosferze wza-
jemnej, sportowej rywalizacji, podczas której 
żaden z uczestników nie odniósł kontuzji. 

Powitanie gości przez Panią 

Wójt Elżbietę Masicz  

Odczytanie kroniki przez dh. 

Pawła Rozwałkę 

Przemarsz  jednostek OSP 

Strażacy podczas zawodów OSP w Mełgwi 
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 W dniu 25.06. 2017 roku w Rybczewicach odbyły się  
gminne zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z 
gmin Rybczewice, Trawniki i Mełgiew. Klasyfikacja drużyn po 
konkurencjach sztafeta 7x50m, ćwiczenie bojowe i musztra 
przedstawia się następująco:  

Gmina Rybczewice 
1. Izdebno  
2. Pilaszkowice 
Bazar 
3. Częstoborowice 
4. Rybczewice 
Gmina Trawniki 
1. Oleśniki 
2. Struża  
3. Trawniki 
4. Dorohucza  
5. Pełczyn 
6. Siostrzytów 
7. Biskupice 
Gmina Mełgiew 
1. Dominów 
2. Trzeszkowice 
3. Minkowice 

 Udział w zawodach brały również 2 drużyny kobiece -  
z gminy Mełgiew i Rybczewice.  

 W klasyfikacji drużyn kobiecych pierwsze miejsce zajęła 

drużyna OSP KDP Pilaszkowice-Bazar gmina Rybczewice, zaś 

drugie miejsce drużyna OSP KDP Dominów gmina Mełgiew. 

Od 6 maja br. mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z nowocześnie urządzonej przestrzeni skweru w Rybczewicach Dru-

gich. Na skwerku znajdą coś dla siebie najmłodsi – plac zabaw , jak i dorośli siłownia, boisko do siatkówki plażowej, stoliki do 

szachów, stół do ping ponga czy piłkarzyki. Skwerek cieszy się dużym zainteresowaniem, jest miejscem do spędzania wolne-

go czasu rodzinnie i ze znajomymi. Serdecznie zapraszamy.   

Zbiórka jednostek OSP przed zawodami w Rybczewicach 

Najmłodszy strażak w powiecie 

Pani Wójt Elżbieta Masicz wręcza puchary i dyplomy dla 

zwycięskich jednostek OSP Gminy Rybczewice 

Plac zabaw 

Siłownia zewnętrzna 
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 Rada Gminy Rybczewice podjęła Uchwałę Rady Gminy Nr XXXIII/165/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rybczewice na lata 2017-2023, w którym wyznaczono obszar zdegradowany i obszar 
rewitalizacji. 

 Rewitalizacja to kompleksowy proces mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysu obszarów zdegradowanych  
poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzen-
no-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe). 

 Rewitalizacją objęte zostaną miejscowości: Częstoborowice, Pilaszkowice Drugie, Rybczewice Drugie, Stryjno – Kolonia 
oraz Sołectwo Podizdebno, gdzie istnieje infrastruktura (przestrzeń publiczna/ budynki publiczne), na bazie której można 
prowadzić działania ograniczające występowanie problemów społecznych. 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rybczewice, stanowi podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitali-
zacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 
 4 czerwca 2017 roku odbył się Festyn Rodzinny.  
Festyn z okazji Dnia Rodziny z całą pewnością wpisał się już 
na stałe do tradycji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Rybczewicach. Ta plenerowa impreza od początku swego 
istnienia cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pomysło-
dawcami i organizatorami byli: rodzice, dyrekcja i nauczy-
ciele. Po raz kolejny drzwi naszej szkoły stanęły otworem 
przed mieszkańcami Rybczewic i okolicznych miejscowości. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Rybczewice 
Pani Elżbieta Masicz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Lech 
Miściur, Proboszcz Parafii w Częstoborowicach Ksiądz Ry-
szard Rak. 
 Na plenerowej scenie swoje umiejętności prezento-
wali różni artyści: rodzice przedszkolaków, uczniowie naszej 
szkoły, grupy taneczne i wokaliści. Do Krainy Baśni zaprosili 
nas rodzice dzieciaków z Zespołu Wychowania Przedszkol-
nego „Ekoludek”. Przedstawienie „Jaś i Małgosia” mogliśmy obejrzeć  
w wykonaniu uczniów z klas zerowych. Ciepłe słowa o rodzinie padały  
z ust najmłodszych. To dzieci z oddziałów przedszkolnych i 
klas I-III wyrecytowały i wyśpiewały najpiękniejsze podzię-
kowania rodzicom za ich miłość i codzienną troskę. Na sce-
nie gościliśmy także wokalistów z naszej szkoły: Monikę 
Pąsiek i Karola Nucię. Uwieńczeniem popisów były występy 
taneczne w wykonaniu uczniów z naszej szkoły przygoto-
wane przez instruktora nauki tańca Pana Rafała Wosiaka. 
 Trudno nie wspomnieć o atrakcjach dla najmłod-
szych. Dzieci korzystały z dmuchanych zjeżdżalni i zamków, 
miały możliwość przejażdżki kucykiem. Uczestnicy imprezy 
mogli odwiedzić kącik czytelniczy, pomalować na szkle, 
rymować na temat zdrowego odżywiania i puszczać mydla-
ne bańki. 
 Kolejną atrakcją festynu był pokaz sprzętu Wschod-
niej Grupy Motocyklowej „Sfora” oraz możliwość krótkiej  
przejażdżki. 
 Uczniowie z Zespołu Szkół w Piaskach prezentowali symulator  
jazdy samochodem oraz zajęli się fryzurami i malowaniem twarzy. 
 W tajniki pracy pszczelarza wprowadzili nas Pani Anna i Pan Zygmunt Wójcikowie, każdy mógł skosztować miodu z 
przydomowej pasieki. 
 Dzieciaki mogły posilić się kiełbaską z grila przygotowaną przez rodziców. 
 Tegoroczny festyn był doskonałą okazją do bycia razem, wspólnej zabawy i integracji. 
 Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i darczyńcom, dzięki którym możliwa była organizacja tej 
wspaniałej imprezy. 

Występ rodziców pt. „Jaś i Małgosia”  

Wschodnia Grupa Motocyklowa SFORA 
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        W tym roku oddaliśmy do użytku nowy asfaltowy  odcinek 

drogi gminnej Nr 105766L w miejscowości Częstoborowice. 

Budowę drogi udało się nam wykonać z pozyskanych środków 

zewnętrznych, projekt pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej 

Nr 105766L w miejscowości Częstoborowice, gm. Rybczewice 

na odcinku od km 0+000,00 do km 1+615,00”. 

 

  

 

 

 

 

 

 Dzięki tej inwestycji mogliśmy poprawić dostępności komunikacyjną do istniejącej drogi publicznej, do budynku uży-

teczności publicznej, do gospodarstw rolnych oraz obszaru atrakcyjnego  turystycznie.   Prace trwały od wiosny br. zakończenie 

prac miało miejsce w miesiącu sierpniu.  

 W dniu  21.11.2017 r. podczas zebrania w sołectwie Częstoborowice, przysiółek Podizdebno mieszkańcy przygotowali  

uroczyste przyjęcie dla władz samorządowych ze względu na zrealizowaną w bieżącym roku inwestycję przebudowy drogi.  

Pani Wójt Elżbieta Masicz w asyście Radnej Częstoborowic Pani Małgorzaty Suszek i Sołtysa Wsi Częstoborowice (Podizdebno) 

Pana Tomasza Połcia dokonała symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia drogi. 

Prace ziemne  podczas budowy drogi 

Odbiór drogi 

Uroczyste przecięcie wstęgi  



11 

 

 W niedzielę 23.07.2017 w Trawnikach odbyła się Trawnicka 

Zaciera i VII Festiwal Dwóch Dolin „Między  

Wieprzem a Giełczwią”. 

 Gminę Rybczewice w ramach promocji  obrazy  

wykonane haftem krzyżykowym autorstwa p. Grażyny Burdzanow-

skiej pt. „Kobieta w zielonym kapeluszu”, „Kobieta w kapeluszu z 

żółtą wstążką”, „Kobieta w kapeluszu z czerwonymi kwiatami”, 

„Romantyczna ławka” oraz obrazy Anonimowej Autorki zatytułowa-

ne: „Słoneczniki”, „Młyn wodny”, „Wiejska posiadłość”, „Zmysłowa 

kobieta” jak również serwetki wykonane na szydełku. 

Ogromnym zainteresowaniem gości imprezy cieszyły się prezento-

wane przez mieszkańców naszej gminy p. Wikirów Tadeusza i Hen-

rykę rzeźby z korzeni. 

 Na scenie w ramach VII Nadwieprzańskiego Festiwalu Pio-

senki i Przyśpiewki Ludowej gminę Rybczewice reprezentował ze-

spół Pilaszkowiczanki i Dominik Poroch w utworze „Złoty dzbanu-

szek”. 

 Dominik Poroch wystąpił na scenie również poza rywalizacją 

konkursową wykonując utwory muzyczne, grając  

na akordeonie i śpiewając, zaprezentował utwory: „Jabłoneczka”, 

„Tam na polu”, „Jak się bawią ludzie …kiedy pada deszcz”.  

Dominikowi towarzyszył, grając na perkusji p. Jerzy Misztal. 

Występ Dominika Porocha i Jerzego Misztala 

Występ zespołu „Pilaszkowiczanki” Dominik Poroch zespół Piloszkowiczanki i Dyrektor GOK  w 

Trawnikach Ewa Mazur 

Stoisko Gminy Rybczewice 
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W niedzielę 20 sierpnia 2017 r. na placu przy Urzędzie Gminy Rybczewice odbyły się Dożynki Zielarskie - III Wojewódzkie 

Święto Ziół, jako święto plonów plantatorów ziół województwa lubelskiego oraz Dożynki Powiatu Świdnickiego i Dożynki Gmin-

ne, jako święto plonów rolników gmin Powiatu Świdnickiego. 

 Organizatorami imprezy byli: Pan Sławomir Sosnowski - 

Marszałek Województwa Lubelskiego,  Pan Dariusz Kołodziej-

czyk - Starosta Powiatu Świdnickiego i Pani Elżbieta Masicz - 

Wójt Gminy Rybczewice. 

Imprezę patronatem  honorowym objął – Pan  

Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski. Patronat medialny: 

TVP3 Lublin, Przegląd Świdnicki lsw24.pl, Polskie Radio Lublin, 

Dziennik Wschodni. 

 Współorganizatorami imprezy były Gminy: Milanów, 

Rossosz, Jabłoń, Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski, Podedwó-

rze, Wisznice, Sosnówka, Abramów, Trawniki, Rybczewice Me-

łgiew oraz Miasto Świdnik. 

 Starostami dożynek byli Pani Agnieszka Basiak ze Stryjny 

Pierwszej i  Pan Andrzej Król z Rybczewic Pierwszych. 

 Obchody Święta Plonów rozpoczęły się o godzinie 11.30 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Pio-

tra i Pawła w Częstoborowicach celebrowaną przez proboszcza parafii księdza Ryszarda Raka. Podczas mszy poświęcone zostały 

4 bukiety ziołowe przywiezione przez delegacje z gmin Zielar-

skiego Szlaku Województwa Lubelskiego, bukiet z gminy Ryb-

czewice przygotowała  Pani Henryka Wikira z Bazaru, pozostałe 

bukiety prezentowały: Gmina Abramów, Gmina Fajsławice i 

Dolina Zielawy.  

 Poświęcone zostały również 22 wieńce dożynkowe przy-

wiezione przez delegacje gmin powiatu świdnickiego oraz chleb 

wypieczony z zebranego w tym roku zboża.  

 W mszy świętej wzięło udział 12 pocztów sztandaro-

wych oraz delegacje  wieńców dożynkowych. Wieńce przygoto-

wały: z Gminy   Rybczewice (KGW Pilaszkowice Drugie, KGW 

Marysieńki w Pilaszkowicach, KGW Stryjno Pierwsze, Miesz-

kańcy Częstoborowic) z Gminy  Piaski (KGW Gardzienice, Go-

spodynie z Gardzienic, KGW Kozice Górne, KGW Piaski, KGW Piaski Wielkie, KGW Siedliszczki) z Gminy   Mełgiew (Dom Pomocy 

Społecznej Krzesimów, Warsztat Terapii Zajęciowej SIS w Mełgwi, OSP Dominów), z Gminy  Trawniki (Mieszkańcy Ewopola, 

Mieszkańcy Struży Kolonii, Mieszkańcy Biskupic, Mieszkańcy Pełczyna, Mieszkańcy Dorohuczy, Mieszkańcy Trawnik, Mieszkań-

cy Bonowa, Mieszkańcy Siostrzytowa) i Gmina miejska Świdnik. 

Dekoracje dożynkowe—Wygnanowice 

Uroczysta msza dożynkowa w kościele parafialnym w Częstoborowaiach 

Wieńce dożynkowe 

Dekoracje dożynkowe—Rybczewice 
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 Po mszy świętej  korowód dożynkowy został poprowa-

dzony przez Starostów Dożynek jadących bryczką i Orkiestrę 

Dętą z Piask na plac przy Urzędzie Gminy Rybczewice. 

 Część obrzędową zapoczątkowało tradycyjne przeka-

zanie chleba przez Starostów Dożynek na ręce gospodarzy, 

którzy podzielili się nim ze wszystkimi przybyłymi gośćmi.  

 Podczas części poświęconej Dożynkom Zielarskim 

wyróżniono plantatorów ziół z poszczególnych gmin należą-

cych do zielarskiego szlaku województwa lubelskiego. 

 Na scenie odbyło się ziołowe gotowanie – wspólne 

gotowanie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem 

Grzegorzem Kapustą, Starostą Powiatu Świdnickiego Panem 

Dariuszem Kołodziejczykiem i Wójtem Gminy Rybczewice 

Panią Elżbietą Masicz. Przygotowano  wątróbkę z ziołami 

oraz placki z kaszy gryczanej z ziołami,  następnie odbyła się 

degustacja potraw na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Lubelskiego. 

 W trakcie imprezy odbył się konkurs kulinarny na naj-

lepszą potrawę przygotowaną z użyciem ziół, w czterech kate-

goriach: 

 W kategorii danie mięsne - III miejsce otrzymała  Pani 

Henryka Wikira z Bazaru za zupę od Heni.  

 W kategorii danie bezmięsne - II miejsce otrzymała 

Pani Sandra Antczak z Zygmuntowa za wegetariańskie kotlety 

z kaszy jęczmiennej z kuskusem, lebiodą, kozieradką, pie-

truszką z dodatkiem ziaren, 

 W kategorii deser – nagrody otrzymały Panie z Gminy 

Abramów, Fajsławice i Jabłoń. 

 W kategorii destylat/nalewka  -  I miejsce otrzymały 

Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich „Marysieńki” z Pilaszko-

wic za nalewkę z pędów sosny i owoców dzikiej róży, 

 Nagrody w konkursie kulinarnym za 1 i 2 miejsca w 

każdej kategorii ufundował Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Lubelskiego, zaś nagrody za 3 miejsca w każdej kategorii 

ufundował Urząd Gminy Rybczewice. Nagrody wręczyli Pani 

Elżbieta Masicz Wójt Gminy Rybczewice i  Pan  Grzegorz 

Kapusta Wicemarszałek Województwa Lubelskiego . 

Przejazd  Starostów Dożynek Agnieszki Basiak i Andrzeja Króla 

Przemarsz orkiestry  dętej z Piask 

Gospodarze dożynek Wicemarszałek Grzegorz Kapusta, Starosta Powiatu Świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk, 

Wicestarosta Waldemar Białowąs i Pani Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz 
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 Odwołań do tradycji ludowych nie zabrakło w bloku 

artystycznym dożynek, w trakcie którego wystąpiły: zespół 

śpiewaczy ze Stryjny Pierwszej – Gmina Rybczewice, zespół 

śpiewaczy z Pilaszkowic Drugich – Gmina Rybczewice,  

Dominik Poroch – Gmina Rybczewice, zespół śpiewaczy  

Siedliszczanki – Gmina Fajsławice, zespół śpiewaczy Fajsła-

wianki – Gmina Fajsławice,  zespół Leszczyniacy ze Świdni-

ka, zespół Podzamcze – Gmina Mełgiew,  Kapela Ludowa z 

Trawnik. 

 Podczas święta wyróżnione zostały wieńce dożynko-

we: KGW Marysieńki z Pilaszkowic, mieszkańcy Struży Ko-

lonii, mieszkańcy Biskupic, KGW Gardzienice, KGW Sie-

dliszczki, KGW Piaski. 

 Dożynkowej zabawie towarzyszyły cieszące się dużym 

zainteresowaniem wystawy kół gospodyń wiejskich z gmin 

powiatu świdnickiego, gmin Lubelskiego Szlaku Zielarskiego 

a także stoiska: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-

belskiego, Starostwa Powiatowego w Świdniku, Ośrodka Do-

radztwa Rolniczego w Piaskach, KRUS w Piaskach, ARiMR 

Placówki Terenowej w Piaskach, OSM w Piaskach, SBP w 

Piaskach o/Rybczewice, Wirtualnych Powiatów, Lokalnej 

Grupy Działania „Dolina Giełczwi”. 

 Na stoiskach można było posmakować m.in. chleba ze 

smalcem, ciast, sękaczy, produktów Spółdzielni Mleczarskiej 

w Piaskach, a także zdobyć wiele cennych informacji z zakre-

su rolnictwa i uprawy ziół. 

O godz. 19.30 wystąpił zespół HEIDFELD, o godz. 20.30 

gwiazda wieczoru zespół DODA&VIRGIN.  

Imprezę zakończył   pokaz sztucznych ogni nad zbiorni-

kiem  wodnym. Pomimo drobnych opadów deszczu Święto w 

Rybczewicach zgromadziło bardzo wielu uczestników. 

Występ zespołu Pilaszkowiczanki i Dominika Porocha 

Starostowie Dożynek 

Ziołowe gotowanie  

Występ zespołu Heidfeld Dekoracje dożynkowe—Stryjno Pierwsze 
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 Na uroczystości dożynkowe przygotowano również dekoracje w plenerze, które zwiastowały zbliżające się święto  

plonów.  

 Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli finansowo orga-

nizację imprezy, a byli to: Stacja Paliw WAKAM, Lokalna Grupa 

Działania „Dolina Giełczwi”, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, 

Anna Rachwał, Spółka Wirtualne Powiaty, Waldemar Paszkie-

wicz, OPUS Piotr Żelisko, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Pia-

skach O/Rybczewice, Komnata Jana III  

Sobieskiego.  

 Na stoisku gminy Rybczewice swoje wyroby  

wystawiali: 

 Państwo Tadeusz i Henryka Wikira z rzeźbą w korzeniu; Pan 

Stanisław Ostański z wystawą obrazów, Pani Grażyna Burdza-

nowska z wystawą obrazów; Panie Irena i Małgorzata Baran z 

wystawą serwet, obrusów i obrazów, Państwo Sandra i Mate-

usz Antczak z miodami, herbatkami ziołowymi, świecami. 

  Na scenie jako reprezentanci Gminy Rybczewice wystą-

pili: „Pilaszkowiczanki”, Dominik Poroch, Koło Gospodyń Wiej-

skich ze Stryjny. Gwiazdą dożynek była Dorota Rabczewska—

Doda z zespołem Virgin. 

 Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy wy-

konawcom, wystawcom, sponsorom, gościom i uczestnikom  

Dożynek! 

Występ  gwiazdy wieczoru „Doda z zespołem Virgin”  

Pani Wójt Elżbieta Masicz dziękuje Dodzie za występ 

Dekoracje dożynkowe—Izdebno 
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 KGW „Marysieńki”  otrzymało nagrodę za najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

prezentowany podczas Dożynek Powiatu Świdnickiego w Rybczewicach 

20.VIII.2017 r. W dniu 25.08.2017 r. odbyło się specjalne spotkanie w Urzędzie 

Gminy Rybczewice, podczas którego europoseł  Pan Krzysztof Hetman wręczył na-

grodę specjalną w wysokości 500,00 zł dla KGW „Marysieńki w Pilaszkowicach” za 

najpiękniejszy wieniec dożynkowy prezentowany podczas Dożynek Powiatu Świd-

nickiego, które odbyły się w Rybczewicach Drugich. 

  

 To nie koniec sukcesów KGW i pięknego wieńca dożynkowego. 

„Marysieńki” z Pilaszkowic zdobyły I nagrodę w konkursie wieńców dożynko-

wych (kategoria: wieniec nowoczesny), który odbył się podczas Dożynek Woje-

wództwa Lubelskiego w Radawcu 27.08.2017 r 

 Na prośbę Sekretarz Województwa Lubelskiego – Pani Anny Augustyniak 

nagrodzony wieniec został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Lubelskiego promując tradycje dożynkowe. 

 Serdecznie gratulujemy KGW „Marysieńki” z Pilaszkowic zaś Pani Sekre-
tarz Annie Augustyniak dziękujemy za możliwość tak wyjątkowej promocji na-
szego Koła Gospodyń Wiejskich i Gminy Rybczewice. Obecnie piękny wieniec 
znajduje się na ekspozycji w Skansenie Lubel-
skim.  

„Marysieńki” Poseł Krzysztof Hetman, Starosta Dariusz Kołodziejczyk, Wójt 

Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz  

Zwycięski wieniec  

Marysieńka w Urzędzie  

Marszałkowskim 

Marysieńki na Dożynkach Wojewódzkich z Wice-

starostą  Waldemarem Białowąsem  
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 Pani Wójt Gminy Rybczewice otrzymała Dyplom uznania  

za szczególne zaangażowanie w aktywizację zawodową osób  

młodych w powiecie świdnickim w ramach Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

  

 Miło nam poinformować Państwa ,że Gmina Rybczewice  

otrzymała Wyróżnienie CERTYFIKAT LAUR SPOŁECZNEGO ZAUFANIA  

przyznane za: rzetelność oraz najwyższą jakość oferowanych produktów  

i świadczonych usług; wysoki standard obsługi klienta; respektowanie 

praw konsumenta. 

  Celem konkursu było : 
1. Popularyzacja rycerstwa polskiego. 
2. Poznanie historycznej legendy Gminy Rybczewic. 
3. Promocja Gminy Rybczewice. 

 Uczestnicy tworzyli legendę ( fantazję połączoną z rzeczywistością) tema-
tycznie związaną z celem konkursu. 
W wyniku konkursu wybrano najpiękniejsze legendy 

 Autorzy i tytuły wybranych legend: 
Barbara Machul – „ Legenda o rycerzu Bożydarze z Rybczewic”. 
Oskar Dziurawiec – „ Legenda o rycerzu króla Jana III Sobieskiego”. 
Kamila Dorożyńska i Karolina Dorożyńska – „ Legenda o rycerzu wartowniku, babie 
i rybach. 
Kornelia Włoch – „ Legenda o rycerzu z Rybczewic”. 
Szymon Szyba – „O drwalu, który został rycerzem”. 
Amelia Kowalik – „ O rycerzu, rybaku i Giełczwi”. 

 Wybrane legendy  zostały wydane w formie książki pt. „ Legendy o Rycerzu 
z Rybczewic”. Książka została wzbogacona o ilustracje związane tematycznie z le-
gendami 

  Wydanie tej książki zapewne wpłynie korzystnie na promocję gminy jak również pobudzi czytelników do zgłę-
bienia historii tutejszej gminy. 
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 W dniu 4 września 2017 r. mieszkaniec gminy Rybczewice Pan Edward Brus skończył 100 lat. Jubilata odwiedzili przed-
stawiciele Gminy Rybczewice oraz KRUS Piaski. Pani Elżbie-
ta Masicz Wójt Gminy odczytała i przekazała jubilatowi list 
gratulacyjny od Pani Premier Beaty Szydło. Dostojny jubilat 
otrzymał również z rąk Pani Wójt Elżbiety Masicz i Kierow-
nika USC Jadwigi Świerad List Gratulacyjny, upominek, 
kwiaty i tort. Pan Zbigniew Twaróg Kierownik oddziału 
KRUS w Piaskach złożył życzenia i przekazał decyzję upraw-
niającą do pobierania specjalnego świadczenia. Dostojny 
jubilat wspominał różne historie ze swojego życia, lata 
wojenne, opowiadał o trudach z jakimi musiał się zmierzać 
w czasie II wojny światowej. Pan Edward służył w 45 Pułku 
Piechoty Strzelców Kresowych Równe, wzięty do niewoli 
uciekł z transportu, którym jechał do obozu jenieckiego. W 
latach pięćdziesiątych pracował na budowie Nowej Huty, 
następnie w różnych zakładach pracy w Lublinie. 23 maja 
1961 r.  Pan Edward ożenił się z Zofią Brus, od tej pory pro-
wadzili gospodarstwo rolne. Jubilat ma syna Bogusława i córkę Annę, doczekał się  4 wnuków i 1 
prawnuka. Dopełnieniem uroczystości był tort i toast za zdrowie Jubilata.  

 

 Po raz trzeci w ZSO w Rybczewicach odbyła się wie-

czornica z okazji  Święta Niepodległości. Ta wspaniała uro-

czystość miała miejsce w 10 listopada , o godzinie 16:30.  

 Przed uroczystością Pani Wójt Elżbieta Masicz, 

skarbnik Józef Smarzak i sekretarz Renata Trała złożyli wią-

zanki i zapalili znicze przy pomniku Powstańców Stycznio-

wych oraz na mogile—pomniku na cmentarzu w Częstobo-

rowicach. W uroczystej akademii oprócz władz samorządo-

wych licznie wzięli udział mieszkańcy naszej gminy.   

 Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie, 

nauczyciele i rodzice ZSO w Rybczewicach. Stało się już tra-

dycją, że na zakończenie wspólnie śpiewano pieśni patrio-

tyczne. Po akademii można było przejść  

 

do,,Niezwykłej izby pamięci” przygotowanej przez nauczycieli 

uczniów i pracowników szkoły na poddaszu. gdzie  można było zaj-

rzeć do starych kronik; obejrzeć z jakich przedmiotów dawniej ko-

rzystali nauczyciele; obejrzeć czarno – białe zdjęcia. Gościem spe-

cjalnym wydarzenia był pan Adam Polski, regionalista, poeta, jak 

sam o sobie mówił „leśnik”, poza ciekawą prezentacją swojego do-

robku pisarskiego.  Pan Adam przywiózł sadzonki drzew iglastych: 

sosny czarnej, świerka, jodły wyhodowane z nasion poświęconych 

podczas kanonizacji papieża Polaka – Jana Pawła II. 

  Punktem kulminacyjnym obchodów Święta Niepodległości w 

Gminie Rybczewice była uroczysta msza święta 11 listopada w ko-

ściele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach. Mszę odprawił ks. Ryszard Rak  - Proboszcz 

Parafii. We mszy św. Udział wzięły delegacje pocztów sztandarowych z terenu naszej Gminy: ZSO Rybczewice, PSL Rybczewi-

ce, OSP Rybczewice, OSP Częstoborowice, OSP Pilaszkowice – Bazar. 

Jubilat Pan Edward Brus  

Złożenie wiązanki przez  Wójta Elżbietę Masicz,  

Sekretarza Renetę Trała i Skarbnika Józefa Smarzaka 

Otwarcie wieczornicy przez Dyrektora ZSO Krzysztofa Suszka 
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 W dniu 6 kwietnia br. została podpisana umowa o dofi-

nansowanie projektu „Modernizacja poprzez  przebudowę  

istniejącego wodociągu wiejskiego zaopatrującego wsie Izdeb-

no i Izdebno Kolonia”.    

 Prace związane z procedurą przetargową i uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych pozwoleń trwały do września.   

W październiku rozpoczęto prace budowlane związane z mo-

dernizacja wodociągu wiejskiego IZDEBNO. Istniejący wodociąg  

w Izdebnie został wybudowany ponad 30 lat temu dla potrzeb 

miejscowości Izdebno i Izdebno Kolonia. Z uwagi na zły stan 

techniczny sieci wykonanej z rur azbestowych oraz wysoką 

awaryjność. W ramach realizacji projektu zostanie wybudowa-

na m. in. nowa sieć rozdzielcza i przyłącza do poszczególnych 

gospodarstw.  Zakres  inwestycji  obejmuje  przyłącza  wodocią-

gowe  178  szt.   

 W chwili obecnej modernizowany jest budynek stacji 

wodociągowej w zakresie: 

zmiany konstrukcji dachu wraz z nowym pokryciem dachowym 

oraz  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

Przy ujęciu nr 2 trwają prace przy fundamentach projektowane-

go zbiornika wyrównawczego o poj. 100 m/3. 

 W dniu 16 listopada br. w Urzędzie Gminy Rybczewice odbyła 
się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" 
17 parom małżeńskim, które zawarły związek małżeński w 1966  i 1967 
roku.  Uroczystość rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził ks. Ryszard 
Rak proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowi-
cach. Następnie Pani Elżbieta Masicz   
 Wójt Gminy dokonała aktu dekoracji medalami  nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w 
jednym związku małżeńskim. Jubilaci z rąk Pani Wójt oraz Pan Lecha 
Miściura Przewodniczącego Rady Gminy Rybczewice otrzymali listy 
gratulacyjne. Pani Jadwiga Świerad Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i 
Pani Renata Trała Sekretarz  Urzędu Gminy wręczyły upominki i kwiaty.  
 Nie zabrakło również toastu i skromnego poczęstunku. Dodatko-
wo klimat  uroczystości umilił swą grą i śpiewem Dominik Poroch z Pi-
laszkowic Pierwszych. 

Budynek stacji wodociągowej 

Fundamenty zbiornika wyrównawczego  

Wspólne biesiadowanie 

Wspólna fotografia wszystkich jubilatów 
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 W sobotę 18 listopada br. w 
Komnacie Jana III Sobieskiego na tere-
nie gminy Rybczewice odbył się III 
konwent sołtysów. Podczas wydarze-
nia miało miejsce szkolenie z zakresu 
programu ochrony powietrza dla stre-
fy lubelskiej, a także prezentacje po-
wiatu świdnickiego, gminy Rybczewice 
i spółki Wirtualne Powiaty. Zastępca 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
poinformowała o zasięgu afrykańskie-
go pomoru świń. Na scenie zaprezen-
towały się panie z KGW Pilaszkowice 
Drugie.  

 Rozstrzygnięto również konkurs 
na Sołtysa Roku 2017 – Sołtys sołectwa Rybczewice Drugie Pan Józef Szymaniak zajął 3 miejsce w rankingu. Gratulujemy! 

Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z wydarzenia 
 
http://lsw24.pl/2017/11/konwent-soltysow-z-terenu-powiatu-swidnickiego-2017-film/ 

W trosce o wizerunek naszej gminy oraz bezpieczeństwo jej mieszkańców wymieniliśmy ogrodzenie i zrobiliśmy par-

king przy przychodni. W miesiącu sierpniu zdemontowane zostało stare zniszczone ogrodzenie, usunięte zostały korzenie po 

wyciętych wcześniej drzewach. 

 We wrześniu zostało wykonane nowe panelowe ogrodzenie, zamontowaliśmy 2 duże bramy i jedną małą, poprawiliśmy 

wjazd . Kolejnym etapem było utworzenie i utwardzenie miejsc parkingowych przed NZOZ STARMED . Inwestycja była w ca-

łości sfinansowana ze środków własnych i wynosiła 57 318 zł. 

 We wrześniu 2016 rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach.  Na te inwestycję pozyskali-

śmy środki z Ministerstwa Sportu w kwocie 1 199 140,00zł.  Całkowity koszt inwestycji 2 231 500,00 zł.  W bieżącym roku 

planujemy zakończyć położeniem więźby dachowej. Na salę gimnastyczną czekają szczególnie uczniowie naszej szkoły, do 

tej pory szkoła w Rybczewicach nie miała sali gimnastycznej  z prawdziwego zdarzenia. Zakończenie budowy i oddanie 

obiektu planujemy w 2018r. W nowym obiekcie oprócz boiska, sali do ćwiczeń znajdą się też szatnie, łazienki i magazyn 

sprzętu sportowego. 

Nowe ogrodzenie przy przychodni 

Laureaci konkursu na Sołtysa Roku Powiatu Świdnickiego 

http://lsw24.pl/2017/11/konwent-soltysow-z-terenu-powiatu-swidnickiego-2017-film/
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W dniu 4 listopada 2017 roku o godzinie trzynastej uroczystości jubileuszowe Sześćdziesięciopięciolecia istnienia 
Koła i Dziesięciolecia pisma ,,Krogulczyk” rozpoczęto Mszą św. Hubertowską odprawioną w altanie przy domku myśliw-
skim w Stanisławówce w asyście Pocztu Sztandarowego Koła, przez Ks. Dziekana proboszcza parafii Dubienka, Piotra 
Ciećkiewicza. W czasie Mszy św. została poświęcona Kapliczka ku czci Św. Huberta ufundowana przez członków Koła, 
oraz obraz autorstwa kol. Stanisława Ostańskiego, przedstawiający scenę objawienia Św. Huberta ofiarowany następnie 
w podzięce za celebrę Mszy Św. Parafii Dubienka. 
 Kapliczka według projektu kol. Stanisława Ostańskiego została wykonana przez rzeźbiarza 
Adama Lipę z Siedlisk. 
 Następnie zebrani udali się do lokalu w remizie OSP Dubienka na dalszy ciąg uroczystości. 
 Zaproszonych gości oraz członków Koła powitał Prezes Zarządu kol. Waldemar Więckowski. 
 Uroczystość zaszczycili swą obecnością wójt gminy Dubienka Pan Waldemar Domański, Łowczy Okręgowy PZŁ w 
Lublinie Kol. Andrzej Łacic, Ks. Dziekan Piotr Ciećkiewicz proboszcz parafii Dubienka, zastępca nadleśniczego Nadleśnic-
twa Strzelce Pan Mariusz Jaślikowski, prezes Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Województwa Lubelskiego Kol. 
Krzysztof Oleszczuk, prezes Koła Łowieckiego Nr 151 ,,Żubr” w Lublinie Kol. Mariusz Sagan, prezes Koła Łowieckiego Nr 
56 ,,Basior” w Jarosławcu Kol. Wiesław Ochęduszko, artysta rzeźbiarz Pan Adam Lipa. 
 Następnie minutą ciszy uczczono Pamięć Kolegów, którzy odeszli na wieczny łów, a kol. Stanisław Ostański odczy-
tał stosowny wiersz własnego autorstwa ,,Modlitwa moja”. 
 W dalszej części uroczystości łowczy, kol. Krzysztof Horecki przedstawił w skrócie historię Koła. 
 Po czym głos zabrali goście: Łowczy Okręgowy Okręgu PZŁ w Lublinie Kol. Andrzej Łacic, Wójt gminy Dubienka Pan 
Waldemar Domański, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Strzelce Pan Mariusz Jaślikowski. 
 Miłym akcentem uroczystości była dekoracja Kolegów zasłużonych dla Koła medalem, Zasłużony dla Koła Łowiec-
kiego Nr 67 ,,Krogulec” w Lublinie.  Wyróżnienie to otrzymali Koledzy Andrzej Cholewa i Jerzy Kowalczyk. 
 Poinformowano także o odznaczeniu Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej kol. Stanisława Ostańskiego i Brązowym 
Medalem Zasługi Łowieckiej kol. Romana Cyranowskiego, które to odznaczenia wręczone będą w innym czasie.  Wręczo-
no także Medale Pamiątkowe nadane przez Zarząd Stowarzyszenia Polskie Diany, w dowód uznania za pomoc przy od-
tworzeniu Pomnika Wschowskiej Diany we Wschowie w Jubileusz Pięciolecia odsłonięcia Pomnika. 
 Medalem tym wyróżnione zostało KŁ Nr 67 ,,Krogulec” w Lublinie, oraz Koledzy Andrzej Cholewa, Roman  
Cyranowski, Stanisław Ostański, Andrzej Pitucha, Andrzej Wawrzycki. 
 Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości, po której rozpoczęła się biesiada myśliwska. Przy dźwiękach 
orkiestry wesoło bawiono się do białego rana. 

Darz Bór! 
 

Zarząd Koła 
 

 

Kapliczka Św. Huberta przy stanicy  
myśliwskiej KŁ Nr 67 ,,Krogulec" w Lublinie 

 

Stanisław Ostański  

Postęp prac przy budowie sali gimnastycznej 
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 Gminny Ludowy Klub Sportowy ” VICTORIA” Rybczewice w jesiennej rundzie rozgrywek piłki nożnej  

sezonu 2017/18 na szczeblu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej reprezentowany był w trzech kategoriach wieko-

wych .  

               Grupa najmłodszych zawodników  prowadzona przez trenera Mateusza Świetlickiego rywalizowała w 

grupie „ORLIK MŁODSZY”  

              Nasi „ Orlicy Młodsi” świetnie się  spisali się , najpierw wygrali grupę eliminacyjną i zakwalifikowali się do turnieju fina-
łowego rozgrywanego na kompleksie obiek-
tów piłkarskich „ARENA „ Lublin -  zajmując 
miejsce tuż za podium, ale już fakt uczestnic-
twa drużyny w najlepszej lubelskiej szóstce 
finałowej (na 36 drużyn) jest ogromnym wy-
różnieniem. 

Tabela turnieju finałowego „Orlik Młodszy” 
 
Lp. M  Drużyna Pun Zw Rm Po Bramki 
 
1. MSKS PUŁ. PUŁAWY 15 41 13 2 0 38:9 
2. PN Motor Lublin II 15 28 8 4 3 18:12 
3. Górnik Łęczna S.A. 15 25 8 1 6 25:13 
4. Victoria Rybczewice 15 15 4 3 8 13:25 
5 .BKS Lublin 15 12 3 3 9 8:19 
6 .Tur Milejów 15 7 2 1 12 8:32 
 Rewelacją  okazała się grupa zawodni-

ków rywalizująca w lubelskiej lidze „MŁODZIK MŁODSZY”   prowadzona przez trenera Kacpra Świetlickiego. 

           Nasi „Młodzicy Młodsi”  przemknęli przez rundę jesienną  jak „burza” wygrywając wszystkie dziesięć meczów kończąc z 
kompletem punktów i  znakomitym dorobkiem bramkowym „ 60:9”. 

Tabela grupy 4 „Młodzik Młodszy” 
 
Lp. Drużyna M Pun Zw Rm Po Bramki 
1. Victoria Rybczewice 10 30 10 0 0 60:9 
2. Granit Bychawa 10 22 7 1 2 44:9 
3. Krzczonovia Krzczonów 10 21 7 0 3 34:28 
4. HEKSA Niedrzwica  10 19 6 1 3 28:17 
5 .Dubler Opole Lubelskie 10 17 5 2 3 16:15 
6. Piotrcovia Piotrków 10 15 4 3 3 27:34 
7. Avenir Jabłonna 10 11 3 2 5 22:38 
8 .Perła Borzechów 10 8 2 2 6 32:46 
9. Motor Lublin S.A. 9 6 2 0 7 13:24 
10. MUKS Kraśnik 9 5 1 2 6 8:30 
11. SYGNAŁ Lublin 10 1 0 1 9 8:4 

Orzełki „ na jednym z turniejów  

”Młodzicy” po zwycięskim meczu „u siebie”. 

I wreszcie drużyna seniorów  rywalizująca 

w lubelskiej lidze okręgowej „A” klasy w 

grupie 3  prowadzona przez trenera  

Bartłomieja Jankowskiego. 

Seniorzy na „wyjeździe” gotowi do walki ! 
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           Już latem nasza ekipa na początku niby to  w ramach  „meczy sparingowych” wystartowała w rozgrywkach „ O Puchar 

Prezesa lubelskiego okręgu piłki nożnej „ .Rywalizacja drużyny seniorów pod wspólnym „szyldem” z zaprzyjaźnionymi 

„Dywanami Łuszczów” okazała się wspaniałą piłkarską przygodą dla naszych zawodników. Piłkarze „Victorii – Dywany „  wy-

grywali  kolejne mecze w tym z ekipami z wyższych lig  rozgrywkowych ( „Sygnałem” Lublin, „Janowianką” Janów Lubelski  czy 

w końcu z IV ligowym „Górnikiem” Łęczna – ulegając dopiero w półfinale z trzecioligową ekipą „Avii„ Świdnik. Udział  w 

tegorocznych rozgrywkach „o puchar… „ napełnił sportową dumą  naszych zawodników i kibiców.    

           Natomiast na  półmetku roz-

grywek w lubelskiej lidze okręgowej 

„A” klasy w grupie trzeciej     senio-

rzy Bartłomieja Jankowskiego pla-

sują się  na pozycji v-ce lidera ze 

stratą sześciu pkt do 

„Świdniczanki”.  W tej grupie roz-

grywkowej nasza ekipa zanotowała 

również sukcesy wygrywając m. in-

nymi w ramach derbów „powiatu 

świdnickiego” w tej klasie rozgryw-

kowej z „Traweną  „ Trawniki – „u 

siebie”  4:3 i z „Oleśnią Oleśniki 3:0 

„na wyjeździe” „  . 

         Aktualnie w okresie zimowym, zapraszamy kibiców na halę sportową w Piaskach gdzie drużyna „Victoria Dywany Łusz-

czów”   rozgrywa mecze w ramach  II ligi „futsalu”. 

 Zarząd  GLKS „Victoria” Rybczewice – składa wszystkim mieszkańcom Gminy Rybczewice, naszym wiernym kibicom 

oraz   sympatykom i sponsorom  naszej sportowej wielopokoleniowej  rodziny – życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności i w realizacji planów  zawodowych i osobistych w Nowym 2018 Roku   a także wielu sportowych 

wzruszeń !  

….  i zawsze razem !  
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Zima 
 

Zasypało świat cały 

Wszędzie biało, czyściutko. 

Zima przyszła na ziemię 

Strojna w szatę bielutką. 

 

Skryła kołdrą ze śniegu 

Co złe, brudne na świecie. 

Wszystko białe, niewinne. 

Jak niewinne jest dziecię. 

                         1 – 12 – 2008. 
Stanisław Ostański 

9 milionów złotych dla świdnickiego szpitala powiatowego 

Miliony złotych na sprzęt i remonty zostaną wydane na 

świdnicki szpital. Jeżeli uda się zrealizować projekty, to 

świdnicka placówka na modernizację wyda ok 9 mln. w 

przeciągu 3 najbliższych lat.  

5 grudnia, odbyło się pierwsze posiedzenie VII kadencji 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Świdniku. W trakcie spotkania rada 

podjęła kilka uchwał  oraz zapoznała się z informacjami 

przekazanymi przez dyrektora SP ZOZ w Świdniku Jacka 

Kamińskiego dotyczących realizacji 3 projektów. Najważ-

niejszy  z projektów to – „Zdrowe Lubelskie” dedykowa-

ny takim szpitalom jak powiatowa placówka. Świdnicki 

projekt ma już pozytywną ocenę celowości inwestycji, 

tzn. JOWISZ uzyskał 7369 punktów na wymagane 6200 

punktów. Dzięki projektowi uda się dokonać inwestycji 

na około 7 mln. zł, przy wkładzie własnym w wysokości 

2.252 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 

na marzec 2018 roku. Drugim projektem, który zrealizuje szpital będzie „Ambulatoryjna opieka specjalistyczna”, a wartość 

projektu to 1 mln. zł. Projekt ma już pozytywną ocenę –  Jowisz uzyskał 6537 punktów. 

Trzecim projektem jest projekt informatyczny o wartości 1.200. tys. zł. Rozstrzygnięcie planowane jest na wiosnę 2018 roku. 

Jest to projekt bez oceny Jowisz. 

Dzięki dotacji powiatu świdnickiego w 2017 r. w wysokości 370 tys. zł możliwy był również remont oddziału ginekologiczno-

położniczego oraz wymiana chłodni w szpitalnej kostnicy. W roku 2018 SP ZOZ w Świdniku planuje za pieniądze z dotacji po-

wiatu wyremontować oddział wewnętrzny II oraz blok operacyjny. 

– Będziemy wymieniać urządzenia, które już nie odpowiadają potrzebom pacjentów. Dziś technologie medyczne wciąż się 

rozwijają i my też musimy iść z duchem czasu. Jako samorządowcy musimy posiadać świadomość, że lekarze muszą leczyć pa-

cjentów używając nowoczesnych urządzeń – informuje starosta świdnicki i przewodniczący rady SP ZOZ w Świdniku Dariusz 

Kołodziejczyk 
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Nowy szef finansów w powiecie 

Dziś na sesji Rady Powiatu Świdnickiego została podjęta uchwała o odwołaniu skarbnika i powołaniu nowego szefa finan-

sów w powiecie świdnickim.  

Jan Chabros pod koniec sierpnia tego roku złożył wniosek o odwołanie 

go ze stanowiska, a w trakcie czwartkowej sesji radni powiatowi przy-

chylili się do jego pisemnej prośby. W związku z podjętą uchwałą Jan 

Chabros przestał pełnić obowiązki skarbnika Powiatu Świdnickiego w 

Świdniku. 

– Miałem przyjemność pracować z panem skarbnikiem od wielu lat, 

jeszcze pełniąc funkcję radnego powiatowego, a od stycznia 2015 roku 

ściśle współpracować jako Starosta Świdnicki. Dzisiaj się rozstajemy, 

czas na podsumowanie ostatnich lat współpracy, współpracy bardzo 

owocnej, co widać po ilości zrealizowanych w ostatnim czasie inwesty-

cji – powiedział Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk. 

Odwołując Jana Chabrosa rada powiatu na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym powołała nowego skarbnika, któ-

rym została  Agnieszka Flis. Swoje obowiązki będzie pełniła od piątku 1 grudnia. W uzasadnieniu uchwały Przewodniczący 

Rady Powiatu Świdnickiego Marcin Najda  podkreślił posiadane predyspozycje osobiste, kwalifikacje zawodowe oraz do-

świadczenie nabyte w księgowości jednostek samorządowych. Takie doświadczenie daje gwarancję, że Pani  Agnieszka Flis 

w sposób odpowiedzialny i z należytą starannością będzie wykonywać swoje obowiązki na powierzonym stanowisku skarb-

nika – dodał przewodniczący. Nowy skarbnik powiatu posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od 1999 roku sprawo-

wała funkcję głównego księgowego w PCPR Lublin, a od 1995 roku pani skarbnik była związana zawodowo z Lubelskim Urzę-

dem Wojewódzkim w Lublinie. 
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Piernik – składniki na 2 blaszki „keksówki” 

Składniki: ½ roztopionej margaryny Kasi, 1 i ½ szklanki cukru, 1 szklanka  

ciepłego mleka,    4 jajka, 3 łyżki śmietany 18%, 5 i ½ szklanek mąki żytniej,  

mały słoik miodu, 4 łyżki oleju, 2 płaskie łyżeczki sody, 1 łyżka przyprawy do 

piernika, bakalie wg uznania. Składniki połączyć  mikserem, dodać bakalie  

wymieszać. Piec w temperaturze 180 0  ok. 50 minut. Można sprawdzić  

patyczkiem, czy w środku ciasto jest już upieczone. Smacznego! 

Wydawca 

Urząd Gminy Rybczewice 

Rybczewice Drugie 119 

Tel. (81) 58 44 460 

Fax. (81) 58 44 474 

E-mail: urzad@rybczewice.pl 

www.rybczewice.pl 

Redakcja  

Urząd Gminy Rybczewice 

Projekt okładki 

Marcin Kucharski 

Noc święta 
 
Noc święta, noc ci-
cha. 
Z kościółka z oddali, 
Głos dzwonu słychać 
Na ciszy fali. 
Gwiazdki śnieżynek z nieba 
Wraz z światłem pierwszej gwiazdy 
Opadają wolniutko. 
Ziemię otulają, bielutko, cichutko. 
Wigilia… 

Stanisław Ostański 


