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Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją  

budzącej się do życia wiosny 
i wiarą w sens życia! 

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Niech te wspaniałe chwile, 
spędzone w gronie rodziny i przyjaciół 

napełnią Wasze serca  
radością, miłością i pokojem. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice  Wójt Gminy Rybczewice 
  Lech Miściur       Elżbieta Masicz 
 

Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21 — 065 Rybczewice, tel. (81) 58 44 461, fax. (81) 58 44 474 
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W TYM NUMERZE: 

 

 

Dzwon wesoło się rozlega,  
pieśń potężna świat obiega.  

Oby serce też zostało  
napełnione dzisiaj chwałą  

i tętniącym  wiosny  
w Zmartwychwstania  

dzień radosny. 

 
Z księgi przysłów 

Grzmot w kwietniu dobra nowina 
Już mróz roślin nie pościna. 

 
 

Gdy Wielki Piątek ponury 
Wielkanoc bez chmury. 

 
 

 
Jak Bartłomiej nie zasieje 

Nie pokropi Idzi 
To się zboża,  

To się żyta mało w polu widzi. 
 
 

Kwiecień — plecień  
To przeplata 

Trochę zimy, trochę lata. 

Kwiecień gdy deszczem plecie  
Maj wystroi w kwiecie. 

 
 

W dzień Świętej Agaty 
Jeśli słonko przez okienko zajrzy do chaty  

To wiosenka na świat pogląda  
Zza zimowej kraty. 

 
 

Czego wiosna nie zasiała 
Jesień nie urodzi. 

 
 

Suchy marzec 
Mokry kwiecień 
I maj chłodny  

Wróżą rok niegłodny. 
 
 

Gdy suchy marzec 
To kwiecień nagradza i deszcz sprowadza. 

Powiat świdnicki bliżej mieszkańców Rybczewic            14    
       
Poprawa komunikacji na terenie gminy Rybczewice   15 
   
Uczennica ZSO Rybczewice Marta Mołdoch najlepsza w powiecie 
świdnickim            15 
 
Finał IV Międzyszkolnego Konkursu SKO     16 
 
Sportowcy 2015 roku wyróżnieni     18 
 
Dziennik z wyprawy na Syberię…  St. Ostańskiego      19 
 
Zaproszenie na targi edukacyjne     21 
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WÓJT GMINY RYBCZEWICE ELŻBIETA MASICZ, INFORMUJE: 

Za nami pracowity 2015 rok. Zrealizowane zostały duże i ważne projekty, takie jak budowa 42 
przydomowych oczyszczalni ścieków, montaż 100 instalacji kolektorów słonecznych, odsłonię-
cie pomnika upamiętniającego Bitwę pod Częstoborowicami, budowa drogi w Wygnanowicach, 
budowa mostu w Stryjno — Kolonii. 
Zamierzenia na 2016 rok były już w pewien sposób sprecyzowane pod koniec ub. roku. Dlatego 
już 30 października 2015 roku złożyliśmy wniosek na tzw. „schetynówkę”. Projekt „Przebudowa 
drogi gminnej nr 105766 L w miejscowości Częstoborowice, gmina Rybczewice na odcinku od km 
0+000,00 do km 1+615,00” o całkowitej wartości prawie miliona złotych został złożony do Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury  
Drogowej na lata 2016 - 2019. W chwili obecnej Gmina Rybczewice znajduje się na liście rezerwo-
wej do dofinansowania tej inwestycji.  
W związku z obserwowanym na terenie naszej gminy dużym zainteresowaniem utylizacją azbestu 
25 listopada 2015 r. złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. W chwili obecnej przyjmujemy wnioski od mieszkańców. Więcej informacji na str. 
9, na www.rybczewice.pl oraz w pok. Nr 6 w Urzędzie Gminy. 
7 grudnia 2015 roku Gmina Rybczewice złożyła wniosek o całkowitej wartości przeszło 2 mln zło-
tych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach działania 6.4 
Gospodarka wodno — ściekowa „Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiej-
skiego IZDEBNO zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno — Kolonia”. 
Już po nowym roku, 14 stycznia 2016 roku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014—2020 
złożone zostały 3 wnioski na drogi.  

 „Przebudowa drogi gminnej nr 105754L w miejscowości Stryjno — Kolonia”,  
wartość projektu 688 853,58  zł.  

  „Przebudowa drogi gminnej nr 105759L w  miejscowości Rybczewice Drugie”,  
wartość projektu 507 404,69 zł. 

 „Przebudowa drogi gminnej nr 105766L w miejscowości Częstoborowice”,  
 wartość projektu 1 045 947,09 zł.  
28 stycznia br. złożony został do Wojewódzkiego Programu Likwidacji Osuwisk i Ochrony Wąwozów 
Lessowych przed erozją projekt pt. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu 
drogi gminnej nr 105762L od km 1+320 do km1+470 w miejscowości Częstoborowice”. Wartość tego   
projektu to 115 tyś zł.  
Następnego dnia, 29 stycznia br. złożony został wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego  projekt o wartości prawie 2 mln zł pn. „Rewitalizacja zespołu parkowe-
go wraz z przyległym zbiornikiem wodnym w miejscowości Rybczewice Drugie”. 
26 lutego zostało również złożone zgłoszenie „Budowy Sali gimnastycznej przy ZSO w Rybczewi-
cach” do Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubel-
skiego na 2016 rok i lata następne. Wniosek na prawie 3 mln zł.   
Jeśli gmina uzyska dofinansowanie wyżej wymienionych projektów konieczne będzie również 
poniesienie wkładów własnych, co będzie dla nas dużym wysiłkiem finansowym.  
W momencie gdy tylko pojawią się konkursy w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubelskiego Gmina 
Rybczewice zamierza również złożyć wnioski na montaż i instalację kolektorów słonecznych, ogniw 
fotowoltaicznych, pieców na biomasę a także budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i termo-
modernizację budynków będących własnością gminy. 
O wszystkich działaniach podejmowanych przez samorząd będziemy na bieżąco informować. 

(red.) 

27 MARCA 2016 R. PRZESTAWIAMY WSKAZÓWKI ZEGARÓW NA CZAS LETNI 

Przejście z czasu astronomicznego, potocznie nazywanego zimowym, na 
czas letni, bywa kłopotliwe. Przesunięcie wskazań zegarków z godz. 2:00 na 
3:00 w nocy z soboty na niedzielę skraca czas na sen o godzinę. Pewnym 
pocieszeniem jest fakt, że dzięki temu zabiegowi zyskujemy dodatkową 
godzinę światła słonecznego wieczorami (kosztem poranka). Jest to jednak 
zmiana, którą przechodziliśmy wielokrotnie, więc i tym razem zniesiemy 
dzielnie tę niedogodność.  
 

    Źródło: http://www.kalendarzswiat.pl/zmiana_czasu/ 
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Obchody 50—lecia pożycia małżeńskiego 

18 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy w Rybczewicach 
odbyła się uroczystość obchodów długoletniego pożycia 
małżeńskiego.  
18 par dostojnych Jubilatów otrzymało zaproszenia na tę 
uroczystość. Niestety nie wszyscy mogli osobiście przybyć 
do urzędu. 7 par uczestniczyło w spotkaniu.  
Wspomnienia wspólnie przeżytych lat, wspólne śpiewanie 
piosenek z lat młodości i kolęd stworzyły niepowtarzalny 
klimat uroczystości.  
Podczas uroczystości Ks. Ryszard Rak Proboszcz Parafii 
Częstoborowice odmówił modlitwę specjalną na uroczysto-
ści jubileuszowe. 

Następnego dnia, 19 stycznia 2016 r., 
pani Wójt Elżbieta Masicz wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy - Panem 
Lechem Miściurem udali się z delega-
cją i osobiście odwiedzili 11 par do-
stojnych Jubilatów, którzy nie przybyli 
na uroczystości do urzędu. 
Zarówno spotkaniu w Urzędzie Gminy 
jaki i w domach towarzyszyły niezwy-
kłe emocje, nie zabrakło chwil wzru-
szeń. Samorządowcy przekazali Jubila-
tom okolicznościowe medale i legity-
macje oraz dyplomy uznania  
i podarunki od Gminy Rybczewice. 
Większość dostojnych Jubilatów pyta-
na o receptę na długoletnie pożycie 
małżeńskie, odpowiadała „a kiedy to 
zleciało?”. 
Pani Jadwiga Babiarz specjalnie z oka-
zji jubileuszu ułożyła wiersz: 

„50 lat spędzonych razem 

jest dla nas pięknym obrazem 

50 lat minęło jak jeden dzień 

chociaż z niemałym stażem 

I choć czasami życie nie było usłane 

różami 

ale Pan Bóg był z nami” 

Miłość wzajemną tych ludzi widać go-
łym okiem. Nie potrzeba wzniosłych 
słów, wystarczą proste gesty, wzrusza-
jące chwile. 

Dostojni Jubilaci: 
Pływacz Władysław i Irena – 53 r. ślubu  Winiarczyk Henryk i Stanisława – 51 r.  ślubu 
Bracha Stanisław i Zofia – 53 r. ślubu   Babiarz Wincenty i Jadwiga – 50 r. ślubu 
Banaszkiewicz Henryk i Teodora – 52 r. ślubu Gieleta Janusz i Maria – 50 r. ślubu 
Parka Czesław i Halina - 52 r. ślubu   Mańka Czesław i Alicja – 50 r. ślubu 
Bielak Stanisław i Wanda – 51 r. ślubu   Padziński Stanisław i Halina – 50 r. ślubu 
Rybak Stanisław i Emilia – 51 r. ślubu   Sidor Eugeniusz i Daniela – 50 r. ślubu 
Skorek Ryszard i Zofia – 51 r. ślubu   Terentowicz Władysław i Genowefa – 50 r. ślubu 
Świetlicki Zygmunt i Halina – 51 r. ślubu  Wolniszewski Tadeusz i Genowefa – 51 r. ślubu 
Wac Józef i Henryka – 51 r. ślubu   Warda Adolf i Helena – 51 r. ślubu 
 

(red.) 
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„Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego  
w województwie lubelskim” 29 stycznia 2016 r. Konferencja tłumnie zgromadziła 
nie tylko zaproszonych gości, ale również mieszkańców pobliskich gmin. 

Gospodarzami piątkowej konferencji  
29 stycznia 2016 r, byli Wójt Gminy Ryb-
czewice — Elżbieta Masicz i Wójt Gminy 
Wólka — Edwin Gortat. 
Na konferencję mógł przybyć każdy, by 
zobaczyć na własne oczy jakie produkty  
i usługi powstały dzięki dotacjom  szwaj-
carskim w ramach realizacji projektu 
„Marka lokalna szansą rozwoju  przedsię-
biorczości na Szlacheckim Szlaku w woje-
wództwie lubelskim”.  
Uczestnicząc w konferencji można było 
dowiedzieć się bardzo dużo o możliwo-
ściach pozyskiwania środków na rozwój 
przedsiębiorczości, m. in. w ramach RPO 
WL czy współpracy Powiatowego  Urzędu 
Pracy z pracodawcami.  
Spotkanie odbyło się w domu weselnym 
„Mariowina” w Rybczewicach Drugich. 
Organizatorzy wyrazili wdzięczność 
uczestnikom konferencji za tak liczne 
przybycie.     (red.) 

ZDJ. lsw24.pl 

SPORT 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Drużyna młodzieżowa GLKS VICTORIA Rybczewice liczy obecnie 16 zawodników, w tym 3 dziewczę-
ta. W bieżącym roku treningi odbywały się w halach sportowych Żółkiewki i Piask, obecnie na na-
szym ORLIKU.  
29 luty 2016 r.  - Turniej halowy MPT Radio Taxi BRW Cup 2016 za nami! Wydarzenie sportowe zor-
ganizowane przez Akademię Piłkarską Bronowice Lublin pod Patronatem Honorowym Prezydenta 
Miasta Lublin Krzysztofa Żuka było rywalizacją młodych piłkarzy urodzonych w 2006 roku i młod-
szych. W zmaganiach uczestniczyli: Vrotcovia Lublin, GLKS Głusk, Sygnał Lublin, LKP Motor Lublin, 
GKS Abramów, Victoria Rybczewice oraz dwa zespoły KS Bronowice.  
Wyniki turniejowe naszej drużyny: Victoria — Abramów 1:1, Victoria — Sygnał 0:2,  
Motor — Victoria 0:0, Vrotcovia — Victoria 3:0, Victoria — Głusk 0:1, Bronowice I — Victoria 4:1,  
Bronowice II — Victoria 1:3. 
 

ZDJ. AR CUMULUS 
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Mieszkańców Gminy Rybczewice, którzy w 2015 roku 
mieli montowane kolektory słoneczne zapraszamy do 
Urzędu Gminy Rybczewice w celu odbioru stosownych 
naklejek  dot. zasad bezpieczeństwa użytkowania zain-
stalowanych urządzeń. 
Odbiór naklejek informacyjnych w pok. Nr 6 do 20 
kwietnia br. 
Zapraszamy! 

ZMIANA MIEJSCA ZAŁATWIANIA SPRAW  
DOTYCZĄCYCH  
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W ó j t  G m i n y  R y b c z e w i c e  i n f o r m u j e ,  
że od 17 marca 2016 r. sprawy związane z opłatą za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi są załatwiane 
w pokoju nr 6.  
Termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi za II kwartał 2016, tj. miesiące: kwiecień, maj, 
czerwiec DO 15 KWIETNIA BR. 

 
Turnieje ligowe odbędą się: 09—10 kwietnia w Bycha-
wie, 16—17 kwietnia w Głusku, 23—24 kwietnia-
Jabłonna. 
Zwycięzcy trafią do grupy mistrzowskiej, która na 
przełomie  maja i czerwca wyłoni mistrza wojewódz-
twa lubelskiego.  
Trzymamy kciuki za podopiecznych Kacpra i Mateusza 
Świetlickich oby powtórzyli sukces z jesieni… 
 
 
 
 
 
 

GLKS Victoria — seniorzy  
Po rundzie jesiennej nasza drużyna GLKS Victoria Rybczewice (seniorzy) zajmuje mając na koncie 
30 punktów 2 miejsce w tabeli rozgrywek III grupy klasy A LZPN Lublin.  
7 marca br. otrzymaliśmy certyfikat transferowy z federacji piłkarskiej Ukrainy o przejściu z 
pierwszoligowego klubu FC Naftovyk Okhtyrka do naszej drużyny, na pozycję bramkarza—Kyrylo 
Mushtaj. Jest to pierwszy w dziejach klubu transfer zagraniczny. 
Kyrylo witamy na naszej Rybczewickiej Ziemi! 

(Jerzy Misztal) 

ZDJ. Na  turnieju w Bronowicach  
(S. Graboś) 

Liga turniejowa „orlika młodszego” rozlosowana ! 
Do rozgrywek przystępuje 19 drużyn w czterech grupach. Nasi zawodnicy trafili do grupy pierw-
szej południowej: Granit Bychawa, GKS Głusk, Avenir Jabłonna, Victoria Rybczewice.  

 
Informujemy, że w miesiącach od kwietnia do czerwca br. zostaną przeprowadzone kon-
trole dotyczące przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów naliczona zostanie w drodze decy-
zji opłata jak za zbieranie odpadów zmieszanych, tj. 13 zł od osoby . 

U W A G A !!! 

! 
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PROGRAM RZĄDOWY 
500 zł na drugie i kolejne dziecko  

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni 
lub opiekunowie faktyczni dziecka.  
Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależ-
nie od dochodu.  

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodo-
wego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko 
niepełnosprawne.  
Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.  
Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli 
pozostaje na utrzymaniu rodziców.  
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd gminy.  
Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez in-
ternet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie 
można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.  
Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód ro-
dziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.  
W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć: • oświadczenie o dochodach innych niż pod-
legające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób • w przypadku rolników – oświadczenie o 
wielkości gospodarstwa rolnego, • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumen-
ty dotyczące zasądzonych alimentów, • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na po-
byt i pracę w Polsce, • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobie-
nia.  
Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.  
Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.  
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. 
Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od 
kwietnia.  
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wnio-
sek.  
Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.  
W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. 
do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. 
kiedy program wchodzi w życie. 
W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 
września następnego roku kalendarzowego.  
Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub go-
tówką.  
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świad-
czeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla 
uczniów i studentów.  
Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Jego 
celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficzne-
go w Polsce. Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie  
i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie 
także na pierwsze lub jedyne dziecko.  
 
Szczegó łowe informacje dostępne  są  na  s t ronie  www.rybczewice.pl .  
Od 29 marca informacji będzie udzielał również pracownik UG w pok. Nr 8. 
Stosowne wnioski można będzie składać od 1 kwietnia 2016 r.  
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INFORMACJE Z LGD 

Od 2008 roku gmina Rybczewice jest członkiem Lokalnej Grupy Działania LGD „Dolina Giełczwi”. 
Do ubiegłego roku byliśmy jednym z 3 członków tego Stowarzyszenia, jesienią 2015 do Rybczewic, 
Trawnik i Piask dołączyły 2 kolejne samorządy:  Mełgiew i Milejów.  

Środki na rozwój obszarów wiejskich z PROW 2014-2020 

 
Jednym z działań, które będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowa-
ny przez społeczność (RLKS). 
Aby mieszkańcy gminy wiejskiej mogli skorzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy „LEADER” muszą być spełnione warunki 
ogólne: 

1) Gmina wiejska lub wiejsko-miejska powinna być członkiem lokalnej grupy działania. Gmina 
Rybczewice od dnia 3 lipca 2008 r. jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Dolina 
Giełczwi”. 

2) Lokalna Grupa Działania przygotuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin będą-
cych jej członkami. 

3) Samorząd Województwa pozytywnie oceni Strategię (LSR) i przyzna środki na jej wdrażanie. 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” przygotowała Strategię Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Mełgiew, Mi-
lejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki. W dniu 30 grudnia 2015 r. LGD złożyła w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Lubelskiego wniosek o wybór tej Strategii. 

Przygotowanie Strategii oraz wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów poprze-
dzone było kilkoma miesiącami intensywnych prac. Przez cały ten okres odbywały się konsultacje 
społeczne oraz spotkania ze społecznością lokalną. Pracownicy LGD dołożyli wszelkich starań, aby 
Strategia odpowiadała na realne potrzeby mieszkańców obszaru LSR przy jednoczesnym spełnieniu 
wszystkich wymogów formalnych.   
Kto będzie mógł ubiegać się o środki? 

1) osoby fizyczne: 
A) mające miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy oso-

ba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, 
B) prowadzące działalność gospodarczą; przy czym miejsce (adres) pod którym wykonuje 

działalność gospodarczą wpisanym do CEiDG, znajduje się na obszarze wiejskim obję-
tym LSR. 

2) osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki lub 
ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wy-
znaniowe, 

3) jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, którym ustawy przyznają 
zdolność prawną. 

 
Na co będzie można uzyskać dofinansowanie? 
W ramach poddziałania LEADER  wspierane będą operacje mające na celu: 

1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i 
wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, 

2) zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, w tym tworzenie i rozwój 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów 
rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom, 

3) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności go-
spodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczegól-
ności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy, 

4) podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycz-
nych, a także innowacji, 

5) rozwój produktów lokalnych, 
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6) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, 
7) zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. 
 

Szczegółowych informacji na temat PROW na lata 2014-2020 oraz możliwości uzyskania dofi-
nansowania w ramach inicjatywy LEADER udzielają pracownicy biura LGD, które mieści się  
w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77a. 

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod nr 81 52 53 012 oraz do odwiedzania na-

szej strony internetowej www.dolinagielczwi.org. 

LGD „Dolina Giełczwi” 

 
 

Wiosna na świecie ,wiosna w ogrodzie 
Nabrzmiałe pąki na drzewach. 

Wiosenne kwiaty kwitną wiosennie 
Wiosenną piosnkę drozd śpiewa. 

 
Śpiewaj ptaszyno, śpiewaj wiosennie 
Wszak wiosna panuje nad światem. 

Czas szybko mija, wkrótce już jesień. 
Podąża za ciepłym latem. 

 
St. Ostański 3—05 – 2013. 

 
Wiosna 

 
Nadzieja  

Przyjdzie wiosna, przyjdzie na pewno 
po szarych, zimowych dniach. 

Na spacer pójdziemy zieloną dróżką,  
zobaczyć, czy kwitną zawilce i fiołki 

na leśnej słonecznej polanie.  
I znowu radość w serca nasze wstąpi,  

i nowa siła na przetrwanie. 
 

Przyjdzie wiosna, przyjdzie na pewno, 
jak zwykle zakwitną czereśnie. 

Pan zmartwychwstanie, rozdzwonią się dzwony,  
od małych stokrotek zabieli się błonie. 

Skowronek piosenkę zaśpiewa jak z nut,  
a my zatańczymy, podając sobie dłonie 

z radości, że znów stał się cud. 
 

2002 rok   
„W błękicie nieba i zieleni zbóż” Zofia Kwiatosz 

http://www.dolinagielczwi.org
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STRAŻACY Z OSP PILASZKOWICE – BAZAR PO RAZ 14. W WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK 
ZAPUKAJĄ DO DRZWI MIESZAKŃCÓW OKOLICZNYCH WIOSEK . 

To już tradycja.  
Od 2002 r. około 6.00 rano w Wielkanocny Poniedziałek na krótką chwilę rozbrzmiewa syrena alar-
mowa w Bazarze. Zbierają się druhowie i wyruszają w kilkuosobowych grupach niosąc życzenia, 
świąteczne śpiewy oraz aby tradycji stało się zadość jak przystało na śmigusa – dyngusa – trochę 
wody.  
Dla mieszkańców Pilaszkowic Pierwszych, Drugich, Bazaru, Zygmuntowa i innych okolicznych wio-
sek, wizyta strażaków to już element świąt Wielkanocnych. Druhowie odwiedzą w tym roku miesz-
kańców po raz 14.  
W tym roku ochotnicy planują wymianę drzwi wejściowych w strażnicy oraz budowę wiatrołapu  
i na ten cel będą zbierać pieniądze przy okazji świątecznych odwiedzin.  
Dawniej w tradycji polskiej wsi takie świętowanie nazywane było „wielkanocnym kolędowaniem” 
lub „chodzeniem po jajowym”. Dziś te dawne tradycje i zwyczaje powracają i cieszą wiejską spo-
łeczność. 

(red.) 

  

Marzec 
 
Gdzieś wysoko pod gwiazdami 
Nocą słychać gęsi gwar. 
Porankami nad polami 
Głos skowronka – wiosny czar. 
 
To już marzec. A wraz z marcem 
Wiosna wraca hen, z za mórz. 
Śnieg topnieje, szemrze woda. 
A na wierzbach bazie już. 
 
Głuszca pieśń w głębokim borze. 
Pieśń cietrzewia tam gdzie mszar. 
I choć nocą mróz się zdarzy, 
Czuć w powietrzu wiosny czar. 
 
Kwiecień 
 
Już pąki na drzewach nabrzmiały. 
Płyną wezbrane rzeki do mórz. 
Na bagnach kwitną złote kaczeńce. 
Bociek na gnieździe.  
To wiosna już. 
 
Białe zawilce, błękitne przylaszczki 
Złotem ziarnopłon lśni. 
Trójkolorowa miodunka. 
Wawrzynek liliowy jak bzy. 
 
Subtelne przebiśniegi. 
Subtelna zieleń brzóz. 
Obłoczki pyłku z leszczyn. 
Wiosenny złoty kurz. 
 
Śpiew ptaków wita słońce. 
Rogacz szczeka wśród łóz. 
Wieczorem ciągnie słonka 
Na tle zachodu zórz. 

St. Ostański 

 

ZDJ. Kronika OSP Pilaszkowice—Bazar 
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11 MARCA  - DZIEŃ SOŁTYSA 

Z okazji Dnia Sołtysa - Gospodarza i Opiekuna Wsi   
składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,  

sukcesów i satysfakcji  
w pracy na rzecz swojego środowiska. 

 
Samorząd Gminy Rybczewice i Redakcja „Wieści z Rybczewic” 

 

 

 
Sołtys wsi Bazar -  Mędrala Henryk, Sołtys wsi Pilaszkowice Drugie - 
Zając Mariusz, Sołtys wsi Pilaszkowice Pierwsze - Wróbel Zenon, Soł-
tys wsi Zygmuntów - Mrozek Dariusz, Sołtys wsi Częstoborowice 
(przysiółek Podizdebno) - Połeć Tomasz , Sołtys wsi Izdebno-Kolonia - 
Jarymek Robert, Sołtys wsi Częstoborowice - Trała Tadeusz, Sołtys wsi 
Rybczewice Drugie - Michalak Adam, Sołtys wsi Rybczewice Pierwsze - 
Szymaniak Józef, Sołtys wsi Stryjno-Kolonia - Kolasa Tadeusz, Sołtys 
wsi Stryjno Pierwsze - Kasprzak Monika, Sołtys wsi Choiny - Młynarska 
Irena, Sołtys wsi Stryjno-Drugie - Kolano Mieczysław, Sołtys wsi Wy-
gnanowice - Wac Marek, Sołtys wsi Izdebno - Jankowska Bernadeta  

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie gminy 
Rybczewice” 

 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego 

NFOŚiGW pod nazwą   
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowa-
nych przez WFOŚiGW Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 

2016 – 2017” 
 

Wszystkich  mieszkańców zainteresowanych utylizacją azbestu zapraszamy do składania odpowied-
nich wniosków. Szczegóły w pok. Nr 6 w Urzędzie Gminy Rybczewice oraz na stronie internetowej 
www.rybczewice.pl 
 

 
W 2016 roku sprzedaż sezonowych zezwoleń na sportowy połów ryb w zbiorniku re-
tencyjnym w Rybczewicach Drugich rozpoczęła się od 15 marca.  
Koszt zezwolenia sezonowego na 2016 rok - 250 zł. Odbiór zezwoleń w pokoju nr 6. Ilość zezwoleń 
sezonowych ograniczona do 130 sztuk. 100 w Urzędzie Gminy i 30 u kontrolerów na zbiorniku re-
tencyjnym. 
Jednocześnie przypominamy, że łowić na zbiorniku można dopiero od 1 kwietnia br.  

 
kreatywnydzieciak.pl – darmowa baza dydaktyczna z kolorowankami dla dzieci 

 
Zapraszamy rodziców, pedagogów i nauczycieli do korzystania z nowopowstałej strony interneto-
wej kreatywnydzieciak.pl. Strona zawiera materiały dydaktyczne w postaci kolorowanek edukacyj-
nych, które można bezpłatnie pobrać i wydrukować.  
 

 
OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE ! 

W trybie ciągłym przyjmowane są od mieszkańców deklaracje udziału w projekcie budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Stosowne deklaracje można pobrać w pok. Nr 6. Planowany termin 
ogłoszenia  naboru wniosków przez UMWL to III—IV kwartał 2016 r.  
 
 

SEZON WĘDKARSKI 2016 CZAS ZACZĄĆ 

http://rybczewice.pl/kreatywnydzieciak.pl-%E2%80%93-darmowa-baza-dydaktyczna-z-kolorowankami-dla-dzieci,506.html
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WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA 

Katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku 
 W sobotni poranek 10 kwietnia 2010 r. 
świat obiegła  informacja o katastrofie pol-
skiego samolotu rządowego z prezydentem RP 
na pokładzie. W katastrofie zginęło 96 osób, 
wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z 
małżonką, ostatni prezydent RP na uchodź-
stwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie 
Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, 
dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych 
RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefo-
wie instytucji państwowych, duchowni, przed-
stawiciele ministerstw, organizacji komba-
tanckich i społecznych oraz osoby towarzyszą-
ce, stanowiący delegację polską na uroczysto-
ści związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej, a także załoga samolotu.  
 Była to druga pod względem liczby ofiar 
katastrofa w historii polskiego lotnictwa i naj-
większa pod względem liczby ofiar katastrofa 
w dziejach polskich Sił Powietrznych.  
 Katastrofy nie przeżyła żadna z osób 
obecnych na pokładzie. 
 Po katastrofie, 23 państwa ogłosiły ża-
łobę narodową, a wyrazy ubolewania oraz 
kondolencje zostały przesłane przez wiele 
państw świata i organizacji międzynarodo-
wych. Ofiary uczczono także minutą ciszy 
podczas rozgrywek sportowych. Żałoba naro-
dowa w Polsce obowiązywała w dniach 10—18 
kwietnia  2010 r.  

Źródło: pl.wikipedia.org 
 
15. rocznica przystąpienia Polski do NATO 
 12.03.1999 przyjęto Polskę, Czechy  
i Węgry do Traktatu Północnoatlantyckiego 
(NATO).  
 Głównym celem Sojuszu jest zagwaran-
towanie – środkami politycznymi i militarnymi 
– wolności i bezpieczeństwa wszystkim pań-
stwom członkowskim. Do osiągnięcia tego celu 
NATO wykonuje podstawowe zadania w zakre-
sie bezpieczeństwa: zapewnia fundament 
trwałego bezpieczeństwa w Europie, opartego 
na rozwoju instytucji demokratycznych i po-
kojowym rozwiązywaniu konfliktów; zapewnia 
środki odstraszania i obrony przed jakąkolwiek 
formą ataku na terytorium każdego państwa 
członkowskiego; rozwija bezpieczeństwo mię-
dzynarodowe poprzez stałą i aktywną współ-
pracę ze  wszystkimi państwami partnerski-
mi należą cymi do programu Partnerstwo 
dla pokoju  (PdP) oraz Euroatlantyckiej Rady 
Partnerstwa; wysyła swoje misje wojskowe do 
państw, na terytorium których toczy się kon-
flikt zbrojny, celem zażegnania tego konflik-

tu.                            Źródło: pl.wikipedia.org 

30. rocznica  Katastrofy elektrowni jądrowej  
w Czarnobylu 
Wypadek jądrowy, mający miejsce 26 kwietnia 
1986 w reaktorze jądrowym bloku energetycznego 
nr 4 elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W wyniku 
przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, 
pożaru oraz rozprzestrzenienia substancji promie-
niotwórczych. Była to największa katastrofa  
w historii energetyki jądrowej i jedna z najwięk-
szych katastrof przemysłowych XX wieku. Razem  
z katastrofą w elektrowni jądrowej Fukushima I 
została zakwalifikowana do siódmego, najwyższe-
go stopnia w skali INES.W wyniku awarii skażeniu 
promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000 do 
146 000 km² terenu na pograniczu Białorusi, Ukra-
iny i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reak-
tora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po 
całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i 

przesiedlono ponad 350 000 osób. 

 Źródło: pl.wikipedia.org 

 

XXXI Światowe Dni 
Młodzieży odbędą 
się w Polsce.  
Ojciec Święty Fran-
ciszek będzie w Pol-
sce od 27 do 31 lip-
ca br.  
Znamy już ramowy 
program wizyty Papieża w Polsce. Główne uroczy-
stości odbywać się będą w Krakowie, ale papież 
odwiedzi również Jasną Górę, teren byłego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Kapli-
cę św. Siostry Faustyny.  
Papież ma również pojawić się w Oknie Papie-
skim, na Wawelu spotka się z Prezydentem RP, na 
Wałach Jasnogórskich odprawi Mszę św. z okazji 
1050-lecia Chrztu Polski.  
Motto Światowych Dni Młodzieży 2016 brzmi: 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miło-
sierdzia dostąpią” (Mt 5,7)  
Obchody Światowych Dni Młodzieży  w 1985 r  
w Rzymie zapoczątkował Papież Jan Paweł II.  
W dniach 10—15 sierpnia 1991 r. , czyli 25 lat te-
mu Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Często-
chowie. Oficjalna liczba uczestników tego wyda-
rzenia to 1,6 miliona osób. Oczywiście wówczas 
uroczystości prowadzone były przez Papieża Pola-
ka.  
Rekordowe frekwencje zanotowano dotychczas 
podczas ŚDM w Manili na Filipinach w 1995 roku, 
kiedy to nauk Jana Pawła II wysłuchało 4,0 milio-
ny wiernych, oraz w Rio de Janeiro - 3,7 miliona 
wiernych wysłuchało nauk Papieża Franciszka. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_ofiar_katastrofy_polskiego_Tu-154_w_Smole%C5%84sku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kaczy%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kaczorowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Zbrojne_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Zbrojne_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kancelaria_Prezydenta_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Za%C5%82oga_polskiego_samolotu_Tu-154M_nr_boczny_101
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Powietrzne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikt_mi%C4%99dzynarodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partnerstwo_dla_Pokoju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partnerstwo_dla_Pokoju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Partnerstwa_Euroatlantyckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Partnerstwa_Euroatlantyckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypadek_j%C4%85drowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1986
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reaktor_j%C4%85drowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_energetyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_j%C4%85drowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnobyl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybuch
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wod%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_j%C4%85drowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_przemys%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_elektrowni_j%C4%85drowej_Fukushima_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_skala_zdarze%C5%84_j%C4%85drowych_i_radiologicznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%BCenie_promieniotw%C3%B3rcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%BCenie_promieniotw%C3%B3rcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr_kwadratowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radioaktywno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewakuacja
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38-metrowy pomnik Jezusa Chry-
stusa Odkupiciela wzniesiony na 
szczycie granitowej góry Corcovado 
w Rio de Janeiro w Brazylii.  

MODLITWA  

ŚDM Kraków 2016 

„Boże, Ojcze miłosierny, 
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie 

Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. 
Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych 
ze wszystkich narodów, ludów i języków. 

Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach 
współczesnego świata 

i daj im łaskę owocnego przeżycia 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

Ojcze niebieski, 
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. 

Naucz nieść wiarę wątpiącym, 
nadzieję zrezygnowanym, 

miłość oziębłym, 
przebaczenie winnym 

i radość smutnym. 
Niech iskra miłosiernej miłości, 

którą w nas zapaliłeś, 
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca 

i odnawiającym oblicze ziemi. 
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami 

Święty Janie Pawle II, módl się za nami 
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami 

Źródło:  pl.wikipedia.org,   
krakow2016.com 

Składniki: *pół opak. makaronu malutkie muszelki, *4 jaja, * puszka kukurydzy konserwowej, *30 
dkg wędliny drobiowej, *kilka ząbków czosnku, *1 cebula, *duży zielony por. 

 
Wykonanie: 
Makaron małe muszelki należy ugotować al dente, 
jaja, wędlinę kroimy w kostkę,  dodajemy kukury-
dzę, czosnek, cebulę i pora kroimy w drobną ko-
steczkę.  
Całość doprawiamy do smaku solą, pieprzem, moż-
na zamiast soli dodać odrobinę Vegety.  
Całość mieszamy z majonezem.  

Smacznego! 

PRZEPIS NA ŚWIĄTECZNĄ SAŁATKĘ 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA „Ekoludek” w ZSO w Rybczewicach 
 
Dyrekcja ZSO w Rybczewicach informuje, że z dniem 1 marca rozpoczęła się rekrutacja do ZWP 
"Ekoludek" i potrwa do 31 marca 2016 roku. Osoby zainteresowane prosimy o składanie stosownego 
wniosku. Druk wniosku jest do pobrania na stronie ZSO lub w sekretariacie szkoły.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Granit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Corcovado
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
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POWIAT ŚWIDNICKI BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW RYBCZEWIC 

 4 stycznia 2016 r., został otwarty Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Świdniku. Punkt mieści się w Piaskach przy ulicy Lubelskiej 80, I piętro.  
Świadczy usługi dla mieszkańców Gmin Piaski, Rybczewice, Trawniki.  
Mieszkańcy zgłaszali władzom potrzebę powstania takiego punktu. Szczególnie, że te osoby są  
o statusie osób bezrobotnych, co wiąże się z utrudnieniami.  
W związku z tym podjęliśmy wspólnie ze Starostą Świdnickim Dariuszem Kołodziejczykiem inicjaty-
wę aby taki punkt powstał w Piaskach – tłumaczy Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Najda. 
Obecnie lokalny punkt informacyjno - konsultacyjny w Piaskach świadczy usługi w zakresie infor-

macji:  

 Obsługa osób bezrobotnych oraz poszu-

kujących pracy,  

 udzielania informacji o rejestracji, 
przyznawaniu i wypłacie zasiłków i in-

nych świadczeń z tytułu bezrobocia,  

 podstawowych prawach i obowiązkach 
osób zarejestrowanych, w tym potwier-

dzaniu gotowości do podjęcia pracy,  

 udzielania informacji o aktualnych 

ofertach pracy,  

 udzielania doradztwa z zakresu elektro-

nicznego poszukiwania pracy,  

 uzyskania informacji na temat bezpłatnych szkoleń organizowanych przez instytucje szkole-

niowe,  

 jak również licznych wydarzeń i spotkań dotyczących poszukiwania pracy,  

 udostępnianie informacji o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.  

Obsługa pracodawców w zakresie:  

 uzyskania informacji na temat usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez PUP w 

Świdniku,  

 udostępniania systemów teleinformatycznych umożliwiających elektroniczne zgłaszanie kra-

jowej oferty pracy. 

  Na terenie powiatu świdnickiego od 1 stycznia 2016 r., stworzone zostały punkty nieodpłat-
nej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego, w lokalach udostępnionych 

przez gminy i powiat.  

 Jak informuje Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk na terenie powiatu powstały trzy ta-
kie punkty z których mieszkańcy Gmin Rybczewice nieodpłatnie mogą skorzystać z porad praw-
nych. Biura znajdują się w Trawnikach, Świdniku, a jedno z Biur Bezpłatnych Porad Prawnych mie-
ści się w Piaskach przy ul. Lubelskiej 80, pokój 9 (budynek naprzeciw Urzędu Miasta Piaski), które 

świadczy usługi w dniach: od poniedziałku do piątku 8:30 – 12:30.  

 Zdaniem Starosty Dariusza Kołodziejczyka takie terytorialne rozmieszczenie biur jest zasad-
ne, ponieważ w szerszym stopniu umożliwi mieszkańcom lepszy dostęp do bezpłatnych usług praw-

nych.  

  

DARMOWE PORADY PRAWNE 
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Bezpłatna pomoc prawna na etapie przed sądowym skierowana jest do:  

 osób, które nie ukończyły 26. roku życia  

 osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z 
pomocy społecznej – na podstawie ustawy o pomocy społecznej  

 osób, które ukończyły 65. lat  

 osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny  

 kombatantów  

 weteranów  

  zagrożonych lub poszkodowanych w katastrofie naturalnej, klęsce żywiołowej lub w awarii 
technicznej, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?  
 Osoby uprawnione do skorzystania będą mogły uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, 
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa 
administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wy-
łączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego 
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 
 

Biuro Promocji i Przedsiębiorczości            
Starostwo Powiatowe w Świdniku  

(Grzegorz  Zalewski) 

POPRAWA KOMUNIKACJI NA TERENIE GMINY RYBCZEWICE 

 Zapewne wielu  mieszkańców gminy Rybczewice pamięta czasy, kiedy autobusy PKS—u na 
trasie Lublin — Dąbie — Żółkiewka „pękały w szwach”. Wówczas było bardzo dużo osób korzystają-
cych z transportu publicznego (PKS—u). Jednak w miarę rozwoju komunikacji co raz więcej spośród 
nas zaopatrzyło się we własne auta.  
 Obecnie obserwujemy tendencje większego zainteresowania publicznym transportem ze 
wsi do miasta. Dojechać z Rybczewic do Lublina można w 40 minut, i co zrobić z tym samocho-
dem? - zaparkowanie jest nie łatwe, a żeby było za darmo  - niemożliwe.  
 Od kilku lat na terenie gminy Rybczewice mamy prywatnego przewoźnika, poruszamy się 
busami. Komunikacja transportem publicznym z niektórych  naszej gminy w ostatnim czasie była 
niemożliwa. Dzięki staraniom Pani Wójt - Elżbiety Masicz i współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Świdniku udało się utworzyć nowe połączenia komunikacyjne. Od 10 lutego korzystać 
można z połączenia: Gorzków – Izdebno- Rybczewice – Piaski – Lublin, zaś z początkiem marca zo-
stało uruchomione połączenie na trasie: Izdebno- Siedliska – Fajsławice – Piaski – Lublin.  
 Ponadto z funduszy szwajcarskich, ze Szlaku Jana III Sobieskiego zostanie w tym roku wybu-
dowanych 10 wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej Nr 837 na terenie gminy Rybczewice. 
W chwili obecnej gmina posiada już dokumentację projektową dla lokalizacji i budowy 10 wiat 
przystankowych.               

              (red.) 

   

Uczennica ZSO w Rybczewicach Marta Mołdoch  
„NAJLEPSZA W POWIECIE ŚWIDNICKIM” 

10 marca 2016 r w ZSO Rybczewice odbyły się eliminacje gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do 
zmagań w trzech kategoriach (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogól-
nokształcące) zgłosiło się 30 osób. Wśród tej trzydziestki byli uczniowie, 
którzy już wielokrotnie brali udział w tym Turnieju.  

Uczniowie rozwiązywali test wyboru, który zawierał 25 pytań z zakresu historii pożarnictwa, dzia-
łań sprzętu i urządzeń wykorzystywanych przez  strażaków. Do eliminacji ustnych zakwalifikowało 
się po trzy osoby w poszczególnych kategoriach. Najwyższe wyniki zarówno w teście jak i z odpo-
wiedzi ustnych uzyskali gimnazjaliści.  
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Pamiątkowe dyplomy i nagrody dla finalistów oraz dyplom za udział, wręczyła Pani Wójt Elżbieta 
Masicz wraz z Dyrektorem ZSO Panem Krzysztofem Suszkiem.  

 Szkoła Podstawowa: 

I miejsce - Marta Mołdoch kl. VI 

II miejsce – Krystian Lis kl. V 

III miejsce – Weronika Rybak kl. VI 

Gimnazjum: 

I miejsce – Julia Banaszkiewicz kl. IA 

II miejsce – Weronika Sobiesiak kl. IIIB 

III miejsce – Weronika Bajdan kl. IA 

Liceum Ogólnokształcące: 

I miejsce – Damian Stolarczyk kl. III 

II miejsce – Aleksandra Cichocka kl. III 

III miejsce – Mateusz Bis kl. III 

Wszyscy laureaci eliminacji gminnych zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbyły 
się 18 marca 2016 roku w Trawnikach.  
Uczniowie rozwiązywali test składający sie z 30 pytań testowych. Po sprawdzeniu testów do elimi-
nacji ustnych z naszych szkół zakwalifikowały sie dwie uczennice: SP - Marta Mołdoch, Gimnazjum 
- Weronika Sobiesiak.  
W wyniku przeprowadzonych eliminacji ustnych w grupie 
uczniów młodszych  MARTA MOŁDOCH  zajęła I miejsce 
w grupie gimnazjalnej: WERONIKA SOBIEISAK zajęła III miejsce. 

Uczennica naszej szkoły — Marta Mołdoch będzie reprezentowa-

ła, w swojej grupie wiekowej, powiat świdnicki na eliminacjach 

wojewódzkich. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki ! ! !              

          

          Źródło: zsorybczewice.edupage.org 

FINAŁ IV MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU SKO 

Finał IV Międzyszkolnego Turnieju SKO odbył się w ZSO w Rybczewicach 16 marca br. Do Turnieju 
zgłosiło się pięć szkół podstawowych. Byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Maciejowie Starym, 
Woli Piaseckiej, Piaskach, Dorohuczy i w Trawnikach oraz z naszej szkoły.  
Rywalizacja odbyła się w trzech kategoriach.  
Kategoria — wiedza, koordynowana była  przez Panią Zofię Kłos wraz z nauczycielami innych 
szkół. W tej kategorii uczestniczyło 15 uczniów, którzy mieli do rozwiązania 20 zadań. Były zadania 
z obliczeń pieniężnych, historii bankowości spółdzielczej oraz z działalności bieżącej SBP w Pia-
skach. Komisja po sprawdzeniu testów wyłoniła zwycięzców.  
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I miejsce – Piotr Szulakowski SP Wola Piasecka 

II miejsce – Sebastian Dobosz SP Rybczewice 

III miejsce – Wiktoria Deruś SP Maciejów Stary 

W kategorii sportowej młodzież rywalizowała w tenisie stołowym. Tutaj obowiązywał podział na 
dwie grupy: chłopcy (6 osób) i dziewczęta (5 osób). Rozgrywki przebiegały zgodnie z zasadami fair 
play. Nad prawidłowym przebiegiem czuwał Pan Sławomir Pasierbik. Po blisko 2 godzinnych zmaga-
niach ustalono kolejność miejsc na „podium”.  

Dziewczęta 

I miejsce – Zuzanna Poleszak SP Piaski 

II miejsce – Aleksandra Mrugała  SP Trawniki 

III miejsce – Julia Lis SP Rybczewice 

Chłopcy 

I miejsce – Konrad Brzyski SP Trawniki 

II miejsce – Bartłomiej Krzos SP Maciejów Stary 

III miejsce – Adrian Jasiński SP Piaski 

Trzecią kategorię (plastyczną) przeznaczono 
dla artystów, malarzy „marzycieli”. Uczestnicy 
do wykonania mieli pracę plastyczną na temat: 
„Budynek SBP w Piaskach za 100 lat”. Komisja 
w tej kategorii miała do oceny 17 prac. W skład 
komisji wchodziła Pani Dyrektor Oddziału w 
Wysokiem SBP  w Piaskach, Pan Dyrektor Od-
działu w Rybczewicach oraz Pan Dyrektor ZSO 
w Rybczewicach. Oceniający mieli niełatwe 
zadanie. Wszystkie prace były bardzo ciekawe. 
Wykonane zostały różnymi technikami, wiele z 
nich odznaczało się oryginalnością. Przeprowa-
dzona punktowa ocena pozwoliła na ustalenie 
następującej kolejności:  

I miejsce - Ignacy Wawrzycki SP Rybczewice 

II miejsce – Wiktoria Deruś SP Maciejów Stary 

III miejsce – Mateusz Gaweł SP Wola Piasecka 

Podsumowanie Turnieju i wręczenie pucharów, medali, dyplomów i nagród odbyło się przy udziale 
uczniów klas IV-VI oraz samych uczestników. Na początek uczniowie z klasy szóstej zaprezentowali 
piosenkę o oszczędzaniu. Akompaniament muzyczny zapewnił Dominik Poroch przygrywając do 
śpiewu na akordeonie. Autorska piosenka bardzo podobała się publiczności za co otrzymała grom-
kie brawa. Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie najlepszych uczestników Turnieju. 
Nagrody i puchary ufundowane przez SBP w Piaskach wręczała Pani Wójt Gminy Rybczewice Elżbie-
ta Masicz oraz Pan Dyrektor Krzysztof Suszek. Każdy uczestnik Turnieju otrzymał pamiątkowy me-
dal oraz drobny upominek. Były również podziękowania dla sponsorów oraz nauczycieli, którzy 
przyczynili się do przygotowania uczniów. Dyrektor ZSO podziękował również organizatorom za 
przygotowanie tej imprezy. Na zakończenie jeszcze raz zobaczyliśmy uczniów klasy szóstej w in-
scenizacji o oszczędzaniu „Orzeł i reszka” oraz autorskiej piosence. Małych artystów przygotowała 
pani Lucyna Stanisławek. Nad całością IV Międzyszkolnego Turnieju czuwał opiekun SKO Tadeusz 

Stanisławek. 

 
 

Źródło: zsorybczewice.edupage.org 
ZDJ. Julia Czwórnóg 
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SPORTOWCY 2015 ROKU WYRÓŻNIENI  

 
Wiosna 

Tak lubię wiosny czas,  
biały jak welon kwiat czereśni 

wskrzeszony z martwych blask nadziei,  
przybyłych ptaków radosne pieśni.  

 
Leśnych fiołeczków milczenie ciche,  
wiosenny deszczyk i zapach mchu,  
rajskiej podobny bramie łuk tęczy 

I słodki błękit nieba i bzów. 
 

Lubię majowe ciepłe wieczory,  
gwiaździste noce, świeże poranki 

i promyk słonka, który zagląda  
przez zawieszone w oknie firanki. 

 
Lubię pląsy zwiewnych motyli 

na mym podwórku, gdzie żółty mlecz 
i już nie myślę, co będzie dalej,  
bo wiosną życie wskrzesza bieg.  

 
2003 r. 

„W błękicie nieba i zieleni zbóż” Zofia Kwiatosz 

W dniu 29 grudnia 2015 r. podczas XV sesji Rady Powiatu Świdnickiego, Starosta Świdnicki – Dariusz 
Kołodziejczyk i Przewodniczący Rady Powiatu w Świdniku – Marcin Najda wręczyli dyplomy i nagro-

dy dla wyróżniających się w mijającym roku sportowców z terenu powiatu. 

Każdy z wyróżnionych otrzymał bon o wartości 250 zł na zakup sprzętu sportowego. 

Nie zabrakło wyróżnień dla sportowców z gminy Rybcze-

wice, a otrzymali je: 

1. Julia Bartnik. 

2. Paulina Łuszczak. 

3. Katarzyna Niedźwiadek. 

 
Sportowcy z terenu  gminy Rybczewice otrzymali rów-
nież narody od Wójta Gminy Rybczewice - Pani Elżbiety 

Masicz w wysokości 300 zł. 

Na uroczystości gminę reprezentowała Pani Renata Trała 

- Sekretarz Gminy. 

Wszystkim sportowcom gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych wyników sportowych w 2016 Roku!  

ZDJ. Starostwo Powiatowe w Świdniku 

Usiadło ptaszę 
Na gałęzi drzewa. 

Dźwięcznie śpiewa. 
 

Wesołą nutką. 
Las słucha 

Melodię milutką. 
Las słucha. 

 
A ptaszyna śpiewa. 

Melodii 
Słuchają drzewa. 
Melodii słuchają. 

 
Śpiew ptaszyny niesie 

Echo 
Po lesie… 

Echo po lesie… 
 

Co raz dalej, dalej 
W głąb lasu. 
Na echa fali. 
Dalej…Dalej… 

 
Aż umilknie w gęstwinie, 

Ucichnie w głębinie… 
Czasu. 

 
St. Ostański 4. 07. 2015 r. 

Echo 
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Przyrodniczo _Reintrodukcja kuropatw na terenie gminy Rybczewice 

Staraniem Zarządu Koła Łowieckiego nr 67 ,,Krogulec" w Lublinie przyznano kołu doinwestowanie 
na zakup 200 szt. kuropatw za łączną kwotę dziesięć tysięcy złotych. 
W dniu 26. 09. 2015 r dorodne kuropatwy wypuszczono na polach w Stryjnie, Rybczewicach i Pi-
laszkowicach. W połączeniu z miejscowymi nielicznymi już kuropatwami, może uda się odbudować 
populację tego ginącego, pięknego ptaka tak jeszcze niedawno licznego mieszkańca naszych pól. 
                                                                                                                                                                                                                          
St. Ostański 

ZDJ. St. Ostański 

DZIENNIK Z WYPRAWY NA SYBERIĘ… Stanisława Ostańskiego 
Część pierwsza 

„Nareszcie dawno zaplanowany wyjazd do-
chodzi do skutku. Wyprawa w syberyjska, 
nadbajkalską tajgę staje się faktem.  
2 maja 2009 roku o godz. 5.00 wyjeżdżam do 
Szczecinka, gdzie spotykamy się z Wojtkiem i 
Tadeuszem, pozostałymi uczestnikami wypra-
wy nad Bajkał. O godz. 2.00, 3 maja wyjeż-
dżamy do Berlina , skąd o 8.30 odlatujemy do 
Moskwy. W Moskwie jesteśmy o godzinie  
11.30 czasu miejscowego. Dopiero o godz. 
21.45 odlot do Ułan—Ude,  stolicy Buriacji, 
gdzie po sześciu i pół godzinach lotu szczęśli-
wie lądujemy 4 maja o godz. 8.00 czasu miej-
scowego. Na lotnisku czeka na nas kierowca 
Sasza, sympatyczny Buriata.   

Porozumiewamy się w języku rosyjskim i nieco na migi.  Jedziemy do miasta na zakupy, a po dro-
dze zwiedzanie… 
Miasto położone jest malowniczo wśród gór nad rzeką Selengą, wpadającą do Bajkału. Centrum 
miasta bardzo europejskie z pomnikiem głowy Lenina imponujących rozmiarów. Sklepy, markety 
dobrze zaopatrzone. Jednym słowem Europa… Poza centrum zabudowa parterowa, domki niewiel-
kie, drewniane, w stylu syberyjskim, miejscami architektura chińska z obrzeżami dachów zadarty-
mi do góry. Z rzadka świątynie chrześcijańskie, buddyjskie oraz innych wyznań. Po dokonaniu za-
kupów w postaci różnych produktów  i nie tylko, wyruszamy do Maxymichy, sporej wsi nad Bajka-
łem, gdzie ma być nasza baza wypadowa. Jak na miejscowe realia to bardzo blisko. Około trzystu 
kilometrów. Sasza prowadzi niezawodnie i wkrótce otaczają nas dość wysokie wzgórza pokryte taj-
gą. Droga jak na miejscowe warunki ponoć dobra, przeważnie szutrówka, miejscami pokryta 
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dziwacznym asfaltem, a miejscami 
gruntówka. Po przebyciu około stu ki-
lometrów docieramy nad Bajkał i teraz 
droga wiedzie cały czas wzdłuż jego 
brzegu. Z rzadka mijamy małe wio-
seczki. W połowie drogi zatrzymujemy 
się na posiłek w przydrożnym 
„zajeździe” gdzie serwują nam 
„pielmieni” czyli syberyjskie pierożki z 
mięsem w rosole. Bardzo smaczne. 
Wyruszamy w dalszą drogę. Krajobrazy 
przepiękne. Bajkał o tej porze roku w 
siedemdziesięciu procentach jest jesz-
cze pokryty lodem. Jednak ogrom tego 
jeziora otoczonego górami robi niesa-
mowite wrażenie.  

W pewnym momencie moją uwagę przykuwa drzewo pokryte skrawkami różnobarwnych, głównie 
niebieskich szmatek. Sasza wyjaśnia nam, że jest to „Burchan” święte miejsce Buriatów, gdzie 
podróżny winien pozostawić drobną ofiarę na znak szacunku dla miejsca. Mogą to być skrawki tka-
nin najlepiej niebieskie, papieros, guzik. Widzimy też leżące drobne monety.  

ZDJ. „Burchan nad Bajkałem” (St. Ostański) 

Po około siedmiu godzinach podróży docie-
ramy do Maxymichy przed dom Koli, nasze-
go przewodnika. Tu wita nas Aleksander, 
przedstawiciel firmy łowickiej z Barguzina, 
na której to terenach tajgi będziemy polo-
wać. Po wzajemnej prezentacji, Kola wraz 
z żoną Anną zaprasza nas do mieszkania 
gdzie czeka suto zastawiony stół. Na po-
dwórzu witają nas wspaniałe łajki syberyj-
skie, które będą naszymi towarzyszami 
łowów. Obiad wyśmienity. Kotlety z łoso-
sia, gulasz z głuszca, pieczone jarząbki  
i  tradycyjne „pielmieni” i wspaniałe ryby 
bajkalskie. Do tego po kieliszku 
„Bajkalskiej” i rozmowa toczy się w bardzo 
przyjacielskiej atmosferze. O polowaniu 
czyli „ochocie”. O miejscowych zwycza-
jach łowieckich, sposobach polowania. 
Jakże nieraz różnych od naszych. 

No i oczywiście o zwierzynie. Nasze zainteresowanie wzbudza czaszka wielkiego niedźwiedzia oraz 
skóry na których wylegują się łajki. Kola skromnie oświadcza, ze takich miśków już szesnaście 
strzelił. Nie mówiąc już o łosiach. Ale tutaj to normalka. Kończymy obiad deserem z różnych owo-
ców tajgi: żurawin, brusznic, malin, limonnika. I  „czaj z mołokom” czyli herbata z mlekiem zgod-
nie z miejscową tradycją. Idziemy na odpoczynek. Tymczasem Kola przygotowuje swego wszędoła-
za, czyli samochód terenowy. A potem w tajgę na spotkanie głuszców i przygody…”   
cd. nastąpi 

St. Ostański 
 
 

ZDJ. kura głuszca (St. Ostański) 
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