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,,Wieść radosną niosą dzwony, 
na wszystkie świata grają strony, 

że zmartwychwstał Pan nad Pany – 
Bóg wszechmocny i kochany!...” 

Niech radosne Alleluja będzie dla Was 
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. 

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam 
w trudzie każdego dnia, 

a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku. 

 

Serdeczne życzenia wszystkim mieszkańcom  

oraz przybyłym gościom składają: 
           Przewodniczący                       Wójt Gminy 
                 Rady Gminy                    Rybczewice 
 
                Lech Miściur           Elżbieta Masicz 
   
 
 

Rybczewice, Wielkanoc 2019 
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 W ramach projektu 

pn.: „Termomodernizacja 

budynków użyteczności  

publicznej w Gminie  

Rybczewice” (nr projektu 

RPLU.05.02.00-06-

0057/17), współfinansowa-

nego ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Re-

gionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność 

Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sekto-

ra publicznego Gmina Rybczewice przystąpiła do kompleksowego remontu całego budynku 

Urzędu Gminy.  

 Zadania jakie obejmie termomodernizacja to: 

1) przygotowanie ścian zewnętrznych do ocieplenia, 

2) docieplenie ścian budynku od zewnątrz, wyprawę elewacyjną wraz z kolorystyką,  

3) docieplenie stropów ostatniej kondygnacji,  

4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

5) wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem oraz utylizacją azbestu, 

6) montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, rur spustowych, rynien, 

7) remont kominów,  

8) wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki,  

9) wykonanie nowej instalacji elektrycznej,  

10) wymianę oświetlenia na ledowe, 

11) wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 28 szt. paneli o mocy 7,42 kW, 

12) wykonanie instalacji odgromowej,  

13) wymianę wewnętrznej instalacji c.o.,  

14) modernizację kotłowni na paliwo stałe,  

15) modernizację instalacji c.w.u.,  

16) prace towarzyszące, wykończeniowe.  

 W wyniku otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, które odbyło się w dniu  

27 marca 2019r. wykonawcą zadania została firma Chocyk Marcin MEDIA-BUD z Lublina, 

która wykona powyższe prace  za kwotę 1 500 600,00 zł. 

 Zakończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz ze wszystkimi odbiora-

mi planowane jest na dzień 31.01.2020r.  

 Firma rozpocznie prace remontowe tuż po Świętach dlatego obecnie w Urzędzie trwa 

przenoszenie stanowisk pracy do Pałacu w Stryjnie - dawnej siedziby Szkoły Podstawowej, 

gdzie będą przyjmowani interesanci w godzinach pozostawionych bez zmian.  

 Zdajemy sobie sprawę, że w pierwszych dniach będzie nieco utrudnione załatwianie 

spraw urzędowych, dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość. Szczegółowy opis 

rozmieszczenia stanowisk pracy znajdziecie Państwo przy wejściu do Pałacu. 

 Termin powrotu do Urzędu Gminy planowany jest na miesiąc listopad br. 
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 W najbliższym czasie odbywać się 

będzie sukcesywna dostawa z rozłoże-

niem i zagęszczeniem kruszywa łamane-

go dolomitowego przeznaczonego  

do remontów dróg gminnych na terenie 

Gminy Rybczewice.  

 Przez dostawę należy rozumieć:  

zakup, załadunek, transport i rozładunek  

dostarczonego kruszywa drogowego 

oraz wszystkie koszty z tym związane.  

 Rozłożenie należy rozumieć:  

zagęszczenie wałem wcześniej rozłożonego równiarką kruszywa. Przedmiot zamówie-

nia obejmuje dostawę kruszywa drogowego frakcji 0,31 mm I gatunek samochodami  

samo załadowczymi w ilości 1 000 ton. 

 W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa z wykonawcą - firmą KRUSZY-

WOSORT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe z Radomia na kwotę 

60 270,00 zł. 

 Dostawa kruszywa rozpocznie się w połowie miesiąca maja i będzie trwać  

systematycznie aż do zrealizowania zamówienia. 

………………………………………………………………………………… 

 Przedmiotem zamówienia złożonego przez OSP Rybczewice jest budowa  

infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Rybczewice - wykonanie placu do gry  

w szachy na działce nr ewid. 786/10 położonej w miejscowości Rybczewice Drugie. 

Budowa obiektu – obiekt użyteczności publicznej. Projektuje się utwardzenie terenu  

z płyt z kamienia naturalnego, który ma pełnić rolę pól do gry w szachy. Wymiar całej 

szachownicy – 8,20 x 8,20m. Szachownica dopełni już istniejącą infrastrukturę rekrea-

cyjną (plac zabaw, siłownię zewnętrzną i boisko). Teren użyteczności publicznej  

w całości dostępny również dla osób niepełnosprawnych.  

 Mobilny park linowy: (nie związany na stałe z gruntem), składający się z jednego 

modułu cztery przeszkody różne ; parametry: długość od 5 m do 8 m, szerokość od 5 m 

do 8 m, przeszkody zawieszone na wysokości maksymalnie do 50 cm, ustawiony  

w sąsiedztwie szachów 

 Kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi 57 654,12 zł. Nadesłane oferty 

przekraczają założone koszty stąd przetarg został unieważniony. Wkrótce nastąpi  

ogłoszenie nowego. 
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Projekt pn.: „Rewitalizacja i zagospo-

darowanie zespołu parkowego w miejscowo-

ści Rybczewice Drugie” (nr projektu 

RPLU.07.01.00-06-0026/17), współfinanso-

wanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś prioryte-

towa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego, Działanie 7.1. Dziedzictwo 

kulturowe i naturalne obejmuje przywrócenie 

wartości przyrodniczo-architektoniczno-

użytkowych parku, w tym m.in.: 

 1) rozbiórkę garaży i budynków gospodar-

czych w pobliżu dworu, 

 2) wycinkę drzew i krzewów, 

 3) montaż elementów małej architektury,  

 4) budowę schodów terenowych do plano-

wanego molo, 

 5) budowę ścieżek spacerowych nieutwar-

dzonych z obrzeżem z kamienia polnego  

i z kostki klinkierowej, 

 6) budowę nawierzchni dojazdowych  

i wokół dworu z kostki klinkierowej, 

 7) budowę oświetlenia i monitoringu,  

 8) montaż tablic ścieżek edukacyjnych,  

 9) wykonanie nasadzeń. 

 W rozstrzygniętym negatywnie przetar-

gu dnia 8 kwietnia już po raz trzeci nie udało 

się wyłonić wykonawcy, gdyż zaproponowa-

ne przez oferentów kwoty znacznie przewyż-

szały założone koszty. 

 Urząd Gminy ogłosił przetarg po 

raz czwarty. W dniu 30.04.2019r.  

nastąpi jego rozstrzygnięcie.  

  

 Gmina Rybczewice dostała dofi-

nansowanie ze środków Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

na usuwanie skutków klęsk żywioło-

wych na 2019 r.  

 Zadanie pn.: „Umocnienie dna 

wąwozów oraz odprowadzenie wód 

opadowych z wąwozów lessowych” 

obejmuje trzy części: 

część nr 1 - umocnienie dna wąwozu 

oraz odprowadzenie wód opadowych z 

wąwozu lessowego w ciągu drogi 

gminnej nr 105784L w m. Stryjno Ko-

lonia, gmina Rybczewice, od km 0+300 

do km 0+825, 2)  

część nr 2 - umocnienie dna wąwozu 

oraz odprowadzenie wód opadowych z 

wąwozu lessowego w ciągu drogi 

gminnej nr 105761L w miejscowości 

Rybczewice, gmina Rybczewice, od km 

0+907,5 do km 1+007,5,  

 część nr 3 - umocnienie dna wąwozu 

oraz odprowadzenie wód opadowych z 

wąwozu lessowego w ciągu drogi 

gminnej nr 105761L w miejscowości 

Rybczewice, gmina Rybczewice, od km 

1+007,5 do km 1+207,5. 

  Każda z części zamówienia doty-

czy dróg o kategorii D – drogi dojazdo-

we.  

 Zakres każdej z części zamówie-

nia obejmuje m.in. wymianę istniejącej  

nawierzchni na nawierzchnię z płyt żel-

betowych wielootworowych. Części nr 

1 i nr 3 zamówienia są realizowane z 

udziałem dofinansowania z budżetu 

państwa w ramach wojewódzkiego pro-

gramu likwidacji osuwisk i ochrony 

wąwozów lessowych przed erozją. 

 Gmina Rybczewice w najbliższym 

czasie przystąpi do ogłoszenia przetar-

gu na wybór wykonawcy. 
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 Jednostka OSP Rybczewice realizuje 

zadanie polegające na „Utworzeniu infra-

struktury społecznej w gminie Rybczewice 

poprzez modernizację pomieszczenia 

świetlicy OSP Rybczewice wraz z wypo-

sażeniem” realizowana ze środków  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego  

kierowanego przez społeczność”. 

Zadanie nr 1 - Remont świetlicy OSP. W zakres prac w ramach zadania wchodzi: 

 • Naprawa ubytków tynków wewnętrznych 

 • Zakup materiałów oraz wykonanie malowania sufitów i ścian wewnętrznych  

farbami akrylowymi lub emulsyjnymi (zmywalnymi)  

 • Rozbiórka i usunięcie podłogi z desek w pomieszczeniu aneksu kuchennego   

 • Zakup materiałów oraz wykonanie podłogi z płytek gresowych wraz z docieple-

niem styropianem. 

 

Zapytanie ofertowe zawiera zakup wyposażenia takiego jak: 

• stoły cateringowe prostokątne na stelażu metalowym  

• krzesła tapicerskie drewniane 

• stół kuchenny  

• krzesła kuchenne drewniane 

• chłodziarko-zamrażarka  

• kuchenka gazowa z butlą i reduktorem  

• okap  

• kuchenka mikrofalowa  

• zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem 

• zmywarka wolnostojąca  

• zakup i montaż 4 szt. gablot ściennych w świetlicy na puchary i sztandary.  

 

Zadanie nr 2 – Zakup wyposażenia świetlicy OSP. W zakres usługi wchodzi zakup  

i dostawa pełnej zastawy stołowej na 50 osób wraz z wyposażeniem aneksu 

kuchennego  

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 

I część 81 057,51   

II część 9 840,00  

W przetargu z dnia 21.01.2019r. wyłoniono wykonawcę części I – firmę  

EWUŚ-BUD  Mateusz Sajdyk z Trawnik  za kwotę 80 800,00 zł, która już prowadzi 

prace remontowe. Część II została unieważniona. 
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 Wielkimi krokami zbliża się długo 

oczekiwany remont Dworu w Rybczewi-

cach. 

 25 marca Wójt Gminy Elżbieta  

Masicz podpisała umowę w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Lubel-

skiego na realizację inwestycji. 

 Wkrótce rozpocznie się kompleto-

wanie niezbędnej dokumentacji,  

a następnie zostanie ogłoszony  przetarg 

na wyłonienie wykonawcy.  
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Zapraszamy mieszkańców Gminy Rybczewice do udziału w bezpłatnych 

szkoleniach komputerowych 

 Gmina Rybczewice otrzymała grant na rozwój kompetencji cyfrowych mieszkań-

ców gminy w ramach projektu „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkań-

ców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego z Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska  

Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeń-

stwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfro-

wych”. Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle 

średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszko-

lenie osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie województw: lubelskiego  

i podkarpackiego. Efektem realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwijamy kompetencje 

cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice” będzie poprawa kompetencji cyfrowych 

266 mieszkańców Gminy Rybczewice w wieku 25-74 lata oraz przeszkolenie  

3 instruktorów, którzy uzyskają dodatkowe kompetencje dydaktyczne w obszarze 

kompetencji cyfrowych. 

 Wysokość grantu dla Gminy Rybczewice na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice” wynosi 

148 960,00 zł. 

 Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu cyklu szkoleń w obsza-

rze kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Rybczewice. Każdy uczestnik 

projektu może wybrać jeden moduł tematyczny, składający się z 16 godzin dydaktycz-

nych. 

 Moduły tematyczne do wyboru: 

1. Rodzic w internecie; 

2. Mój biznes w sieci; 

3. Moje finanse i transakcje w sieci; 

4. Działam w sieciach społecznościowych; 

5. Tworzę własną stronę internetową (blog); 

6. Rolnik w sieci; 

7. Kultura w sieci. 

 W ramach działań edukacyjnych Gmina Rybczewice zakupi potrzebny sprzęt, 

który po zakończeniu realizacji projektu zostanie przekazany do Zespołu Szkół  

Ogólnokształcących w Rybczewicach. 

 Szkolenia będą się odbywały w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 

Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich, a także w zależności od potrzeb 

uczestników w pomieszczeniach Urzędu Gminy, Klubu Seniora, bibliotece gminnej 

oraz w świetlicach budynków OSP na terenie poszczególnych sołectw, w trzech 

trybach: 2 dni po 8 godzin (głównie w weekendy), 4 dni po 4 godziny (w ciągu  
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 Ogłoszony przetarg z dnia         

7 kwietnia 2019r. na opracowanie  

dokumentacji technicznej i projekto-

wej na podniesienie nośności do 25 

ton mostu przez rzekę Giełczew  

w m. Stryjno Pierwsze w ciągu drogi 

gminnej nr. 005753 został rozstrzy-

gnięty pozytywnie.  

 Wybrano wykonawcę -  firmę 

MOSTAR SP. Z O.O. z Tarno-

brzega, która wykona doku-

mentację za kwotę 6 150,00 zł. 

 

 Zadanie przetargowe obejmuje trzy części: 

 I część: - dostawa laptopów - 24 szt.  

 II część: - dostawa projektorów – 3 szt. - dostawa ekranów projekcyjnych – 3 szt. 

 III część: - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – kolorowego, laserowego – 1 szt. 

 Kwota jaka Zamawiający zamierza Przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

wynosi:  

I część – 53 100,00 zł  

II część – 6 105,00 zł  

III część – 4 096,00 zł 

 W wyniku przetargu z dnia 29.04.2019r. zostali wybrani wykonawcy I części – 

firma Komputer 3000 Sp z o.o.  za 23 976,00 zł  oraz II części - Towarzystwo Handlo-

we ALPLAST sp. z o.o., sp . komandytowa za  4 612,50 zł. 

III część została unieważniona. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony kolejny 

przetarg. 

tygodnia w godzinach dostosowanych do uczestników szkoleń) lub w systemie miesza-

nym (1 dzień  8 godzin i 2 dni po 4 godziny) w grupie do 12 osób. Dla uczestników 

szkoleń przewidziany jest catering oraz przerwy kawowe i lunchowe. W systemie 8 go-

dzinnym planowane są 2 przerwy kawowe i 1 przerwa na lunch, natomiast w systemie 

4 godzinnym przewidziana jest 1 przerwa kawowa. 

 Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach mogą zgłaszać się do Urzędu Gmi-

ny Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice ( pokój nr 6), instrukto-

rów gminnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich,  

w Klubie Seniora oraz w bibliotece gminnej i szkolnej. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu 

(podinspektor Ewelina Chruściel) pod nr tel.: 81 58 44 467 lub adresem e-mail: 

e.chrusciel@rybczewice.pl 

mailto:e.chrusciel@rybczewice.pl
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 Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice rozumiana jest poprzez 

budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i in-

stalacji monitorujących pracę ujęć wody już   niedługo się rozpocznie.  

 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa 6 Ochro-

na środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno--

ściekowa. Wykonanie zostao podzielone w następujący sposób: 

 Zadanie nr 1 – zbiornik infiltrująco-odparowujący wód popłucznych,  

 Zadanie nr 2 – monitoring stacji wodociągowych,  

 Zadanie nr 3 – instalacje fotowoltaiczne.  

 

 Przedmiotem zadania 1 jest wykonanie zbiornika infiltrująco-odparowującego 

wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody ujęcia wód podziemnych Bazar w miej-

scowości Bazar gm. Rybczewice.  

 Przedmiotem zadania 2 jest wykonanie instalacji systemu monitoringu, w tym  

wymianę wodomierzy stacji wodociągowej „Pilaszkowice-Bazar” w miejscowości  

Bazar, dz. nr ewid. 254/2, w stacji wodociągowej „Podizdebno” w miejscowości  

Częstoborowice, dz. nr ewid. 1884/3, w stacji wodociągowej „Rybczewice-Karczew” 

w miejscowości Rybczewice, dz. nr ewid. 1548/2, w stacji wodociągowej 

„Zygmuntów” w miejscowości Zygmuntów, dz. nr ewid. 452 

 Przedmiotem zadania 3 jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachu  

budynku oraz wymiana oświetlenia na ledowe w stacji wodociągowej „Pilaszkowice-

Bazar” w miejscowości Bazar, dz. nr ewid. 254/2, w stacji wodociągowej 

„Podizdebno” w miejscowości Częstoborowice, dz. nr ewid. 1884/3, w stacji wodocią-

gowej „Rybczewice-Karczew” w miejscowości Rybczewice, dz. nr ewid. 1548/2,  

w stacji wodociągowej „Zygmuntów” w miejscowości Zygmuntów, dz. nr ewid. 452 

  

 Gmina Rybczewice ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy dnia 02.04.2019r. 

 Założone koszty na realizację zadań: 

  I 65 188,79 

  II 825 015,67  

  III 122 728,82  

 W wyniku otwarcia ofert wyłoniono wykonawcę zadania nr 1, którym został  

Pan Andrzej Bielecki z Bychawy za kwotę 65 000, 00 zł 

 Przetarg na zadanie nr 2 i zadanie nr 3 zostanie rozstrzygnięty 29.04.2019r. 
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W dniach 15-31 marca we wszystkich sołectwach odbyły się zebrania sołeckie 

oraz wybory Sołtysów na kadencję 2019-2023. 

 Sołtysami zostali wybrani w poszczególnych sołectwach: 

 Zygmuntów - Pan Dariusz Mrozek 

 Pilaszkowice Drugie - Pan Mariusz Zając 

 Pilaszkowice Pierwsze - Pan Bogdan Skorek  

 Bazar - Pan Henryk Mędrala 

 Częstoborowice - Pan Tadeusz Trała 

 Częstoborowice Podizdebno - Pan Tomasz Połeć 

 Izdebno - Pani Bernadeta Jankowska 

 Izdebno Kolonia - Pan Robert Jarymek 

 Rybczewice Pierwsze - Pani Zofia Grzeszczuk 

 Rybczewice Drugie - Pani Bożena Grzegorczyk 

 Stryjno Kolonia - Pani Monika Skorek 

 Stryjno Pierwsze - Pani Monika Kasprzak 

 Stryjno Drugie - Pan Adam Noga 

 Choiny - Pani Irena Młynarska 

 Wygnanowice - Pan Marek Wac 

 

 Podczas zebrań Pani Wójt przedstawiła plany inwestycji na lata 2019-2023 oraz 

sprawy bieżące. 



    11                                                         -„Wieści z Rybczewic”-                                                                           

 

 

 W związku ze zmianą siedziby Urzędu Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki  

Odpadów Komunalnych funkcjonować będzie w następujących terminach: 

    Poniedziałek w godz. 15:00 - 17:00 

    Piątek w godz. 8:00 - 10:00 

 
Na PSZOK przywozimy: 

 Segregowane odpady w workach 

 Popiół w czarnych workach 

 Kompletny sprzęt  elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki itp.) 

 Wielkogabaryty (meble, zabawki itp..) 

 Odpady pochodzące z remontów (tj. styropian, wełna mineralna, gruz itp.), a także 

odpady sanitarne (umywalki, sedesy) - (UWAGA: te odpady NIE są odbierane  

z posesji) 

 Zużyte opony  ( UWAGA: opony powyżej 20 cali należy przeciąć na pół aby  

zostały odebrane) 

 

 Opakowania po środkach ochrony roślin oraz nawozach należy  

oddawać w punktach zakupu. Podobnie należy postępować z częściami  

samochodowymi. 

 
 Dziękujemy za coraz większą świadomość segregacji odpadów, jak wiadomo pose-

gregowane odpady są tańsze tak więc warto zwrócić na to uwagę. podczas wyrzucania 

śmieci. Coraz rzadziej również można zauważyć niezawiązane worki, które często pod-

czas silnych wiatrów przewracają się, a cała ich zawartość zostaje rozwiana. 

 

 Szanowni Państwo, jak każdy wie produkujemy odpadów coraz więcej stąd też  

firma je odbierająca ma niekiedy problem z ich terminowym zabraniem i dochodzi do 

opóźnień.  Prosimy więc w takiej sytuacji aby pozostawić odpady na dzień następny  

w celu ich odebrania. Zawsze można skontaktować się z Urzędem w tej sprawie, jednak 

zalecamy zaczekać, ponieważ w pierwszej kolejności firma odbiera odpady z 

dnia, którego nie skończyła, a następnie według harmonogramu.  

 

W ubiegłym miesiącu na wszystkich przystankach  oraz ławkach na terenie 

Gminy Rybczewice zostały rozwieszone rozkłady jazdy przewoźnika świadczącego 

usługi transportowe 

 W chwili obecnej rozkłady jazdy pozostały tylko w kilku miejscach.  

 Prosimy o niezrywanie kartek.
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 Pierwsza edycja międzygminnej  

akcji dobiegła końca. W ciągu dwóch  

tygodni mieszkańcy oddali do PSZOK-u 

ponad 50 opon, około 20 sztuk sprzętu   

i elektronicznego, około 15 sztuk odpadów 

wielkogabarytowych, a także mnóstwo po-

segregowanych odpadów komunalnych  

tj. folie, szkło czy makulatura.  

Rozdaliśmy ponad 90 sadzonek drzew. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy  

zechcieli włączyć się do tak ważnej  

akcji dbania o środowisko.

 

Dla wszystkich miłośników  

książek akcja „Książka za grosik” była 

nie lada okazją do pozyskania cieka-

wej lektury. 

 Książki o różnej tematyce  

przyciągnęły mnóstwo chętnych osób. 

 Podczas akcji zebrano kwotę  

67, 46 zł.  
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 24 stycznia bieżącego roku piaseccy poli-

cjanci wzięli udział w spotkaniu z rodzicami zor-

ganizowanym w Zespole Szkół Ogólnokształcą-

cych w Rybczewicach w ramach kampanii infor-

macyjnej "DOPALACZE ZABIJAJĄ!", realizo-

wanej wspólnie z Gminną Komisją ds. Profilak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Zapobiegania Narkomanii w Rybczewicach. 

 Zebranie dotyczące oceny osiągnięć eduka-

cyjnych uczniów ZSO w Rybczewicach stało się 

okazją aby podzielić się z ich rodzicami informacjami związanymi z zagrożeniem dla 

życia i zdrowia jakie niosą środki odurzające a szczególnie  tzw. "dopalacze".  

 Zebranym rodzicom w liczbie około 120 i gronu pedagogicznemu przedstawiciel 

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Za-

pobiegania Narkomanii w Rybczewicach przedstawił na wstępie wyniki ostat-

niej  "Diagnozy zagrożeń społecznych w gminie Rybczewice ". Wynikało z niej, że 

młodzież z terenu gminy Rybczewice  według badań  również ma możliwość nabycia 

rożnych środków odurzających i narażona jest na  ekspansywne działania grup prze-

stępczych zajmujących się ich dystrybucją.  Głos zabrali również Komendant Komi-

sariatu Policji w Piaskach i dzielnicowy odpowiedzialny za bezpieczeństwo lokalnej 

społeczności. Policjanci omówili przepisy związane z odpowiedzialnością karną za 

przestępstwa narkotykowe  w tym również  zasady i zakres odpowiedzialności nielet-

nich. Kolejna prezentacja pokazała skalę  ujawnionych przestępstw i ilości zarekwiro-

wanych narkotyków w latach 2014-2018 na terenie gmin obsługiwanych przez KP w 

Piaskach. Omówiono także przypadki odnotowanych w roku 2018 zatruć środkami 

odurzającymi. Na zakończenie prelegenci zwrócili się z apelem do rodziców i pedago-

gów aby bacznie obserwowali odmienne zachowania swoich podopiecznych i natych-

miast reagowali na wszelkie symptomy ryzykownych zachowań, gdyż tylko wczesna 

interwencja w przypadku  kontaktu młodego człowieka zwłaszcza z „dopalaczami" 

pozwoli  uniknąć życiowych tragedii, zwłaszcza, że już w wkrótce rozpoczynają się 

"Ferie  Zimowe 2019". 

 

 

   Od stycznia bieżącego roku Klub Seniora w Gminie Rybczewice mieści się w doce-

lowym miejscu tj: Dom Nauczyciela 121/12.  

    Klub Seniora działa bardzo aktywnie , beneficjenci uczestniczą systematycznie trzy 

razy w tygodniu w zajęciach zakontraktowanych w ramach projektu. Aktywnie 

ćwiczą pod fachowym okiem instruktora fitness, mają możliwość skorzystania 

z indywidualnego i grupowego wsparcia psychologa, prawnika.  
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 Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach kulinarnych, z zacieka-

wieniem chłoną wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia : diety, symptomy chorób  

profilaktyka zdrowotna, kosmetyki i higiena osobista, bezpieczeństwa w sieci.  

 Uczestnicy klubu to osoby otwarte , chętne , aktywne, zaangażowane, zdolne,  ,, 

im po prostu chce się chcieć”, chcą zrobić coś dla siebie i innych  podejmują z własnej 

inicjatywy wiele działań. Każde zajęcia to nowe wyzwanie tworzą się nowe pomysły i 

inspiracje a ich dorobek działalności możemy podziwiać na zdjęciach zamieszczanych 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy jak i facebook Gminy  Rybczewice 

 Życzymy wszystkim uczestnikom Klubu dalszej energii w działaniu, wytrwałości  

w realizacji założonych celów.  

                      Przygotował : GOPS w Rybczewicach  

 

 Tradycją Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybczewicach stało się organizowanie tematycz-

nych warsztatów. 12 stycznia wszyscy chętni mieszkańcy Gminy pod okiem Dyrektor biblioteki  

wykonywali piękne ozdoby wielkanocne
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Mara senna 
 

W noc już nie zimową 

Jeszcze nie wiosenną, 

Przyśniła mi się dzieweczka. 

Piękną marą senną. 

 

We śnie tym szedłem ścieżynką 

Śród kwiecistej łąki. 

Lekką mgiełką spowitą 

Za wschodzącym słonkiem. 

 

Wtem słyszę z dala, 

W mgiełki tumanie 

Śpiew cichutki, rzewny. 

I cudowne granie. 

 

Patrzę, a na krzywej wierzbie 

Tam gdzie pluszcze rzeczka, 

Trącając struny gitary śpiewa 

Prześliczna dzieweczka. 

 

I odezwie się do mnie 

Tymi oto słowy: 

Myśliwcze, idziesz na wędrówkę? 

A może na łowy? 

 

Łowów lepiej zaniechaj 

W tak piękny poranek. 

Chodź – usiądź przy mnie. 

Razem pośpiewamy. 

 

Chciałem coś odpowiedzieć. 

Wtem wietrzyk poranny 

Rozwiał mgiełkę - spojrzałem. 

Nie było już panny. 

 

Piękne, senne marzenie 

Wraz ze snem uleciało. 

Poranek słońcem mnie powitał. 

Snu pięknego, wspomnienie zostało. 

 

                 Porankiem- 11. 03. 2018r. S.O. 

 
 

 Już od zarania dziejów myśliwi posługiwali się własnym językiem. Prawie w nie 

zmienionej formie przetrwał do dziś. Jest to język czysty, polski w którym niemal że 

brak obcych naleciałości. A jeśli już się zdarzą to tak uległy spolszczeniu, że trudno ich 

pochodzenie rozpoznać. W ubiegłych wiekach posługiwanie się tym językiem w czasie 

polowania, było obowiązkiem. Nie stosowanie się do tej zasady, narażało myśliwego 

na pośmiewisko 

 i lekceważenie, a nawet na różnorakie kary, co w utworze ,,Flis” z 1595 roku, przyta-

cza Sebastian Klonowic. 

,,Tak u myśliwców, gdy kto kształtem 

Innym 

Mówi polując, musi być wnet winnym 

i musi z drzewcem, prawie osądzonym 

być podrąbiony” 

 Obecnie myśliwi są też grupą społeczną, mającą swoje prawa i zwyczaje wywo-

dzące się z  tych dawnych. W dobie tak obecnej wszędzie angielszczyzny, oraz innych 

naleciałości językowych i kulturowych polski język łowiecki pozostaje nadal nieskażo-

ny, piękny, polski.  

 Warto więc coś o tym wiedzieć. Na początek mieszkaniec naszych pól,         

zając w języku łowieckim. 

                                                                                                         S. Ostański 
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Zając w języku łowieckim 

 

Zając – szarak, kopyra, korpal, koszlon, wytrzeszczak. 

Zając samiec – kot, gach. 

Zając samica – kocica. 

Zające młode – kocięta, kociaki. 

Skóra z zająca – smuż, smużek, kożuch. 

Zając chudy – spadły 

Zając duży – dobry, gruby. 

Oczy zająca – trzeszcze, gały, patry, wytrzeszcze, blaski, bałuchy. 

Zając patrzy – oczy 

Uszy zająca – słuchy 

Zając rusza uszami – strzyże słuchami 

Wąsy zająca – strzyże. 

Nogi zająca – skoki. 

Stopy – podeszwy. 

Łopatka – bark. 

Zęby – strugi. 

Ogon – omyk, osmyk, kosmyk. 

Głos zająca – kniazienie. 

Głos w czasie parkotów – muskanie 

Zając węszący – wietrzy 

Odchody zająca – bobki, zając bobczy. 

Zając w ruchu – kica, sadzi, kipi, pomyka, kluczy 

Miejsce spoczynku zająca – kotlina, kopna. 

Zając w kotlinie – dolega, zalega, siedzi twardo. 

Uciekający zając – liże łapy 

Zając gdy biegnie daleko – ćmi 

Zając zanim zalegnie w kotlinie – robi pętlę, kluczy / wraca po własnym tropie/ 

Zając robi kominek – w czasie kluczenia odskakuje w bok. 

Zając stający na tylnych skokach – daje lub stawia słupka 

Gdy zając żeruje – wystrzyga, strzyże. 

Tłuszcz zająca – skrom. 

Zając tłusty – skromny. 

Okres godowy zajęcy – parkoty, parkanie 

Zajęczyca – koci się, rzuca małe. 

Zające z pierwszego wykotu – marczaki 

Zające jesienne – wrześniaki, nazimki. 

Polowania na zające – pędzeniami, w kotły, na pomyka, na wychodne, na czaty. 

Zając ruszony z kotliny – okłada, kołuje. 

Zając twardo siedzący w kotlinie – dolega, doleguje. 

Ściąganie skóry z zająca – obielanie, osmażanie. 

Pokot, rozkład – ilość upolowanego zwierza, po polowaniu ułożonych według  

               łowieckich reguł.  

                                                                                               

              Opracował: S. Ostański 
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 17 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach po 

raz czwarty  odbył się Międzypowiatowy Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych.  

Imprezę honorowym patronatem objęli: p. Elżbieta Masicz – Wójt Gminy Rybczewice 

oraz Starosta Powiatu Świdnickiego – p. Łukasz Reszka. 

Mieliśmy przyjemność gościć artystów dużych i małych z powiatów krasnostawskie-

go, lubelskiego ziemskiego i świdnickiego. Były to grupy z następujących placówek: 

• Szkoła Podstawowa w Siedliskach Drugich, 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny „Bajkowa Kraina” – Przedszkole Publiczne  

z Krzczonowa (kl. I i III), 

•  „Akademia Poziomkowa” – Przedszkole Niepubliczne w Krzczonowie, 

• Szkoła Podstawowa w Piaskach, 

• ZSO Rybczewice. 

  Występy oceniało jury w składzie: Wójt Gminy Rybczewice pani Elżbieta  

Masicz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – p. Ewelina Rogalińska, p. Monika 

Skorek oraz pani Barbara Machul – nauczycielka języka polskiego w ZSO w Rybcze-

wicach.  Jury wyłoniło z poszczególnych grup po trzy najbardziej wyraziste kreacje 

aktorskie. Każda szkoła została uhonorowana okolicznościową statuetką. Wyróżnione 

osoby otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pamiątką udziału w przeglądzie dla 

wszystkich uczestników były symboliczne upominki – figurki aniołków. Przygotowa-

no ciepły posiłek, napoje i słodkości. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas finansowo bądź też  

w jakikolwiek inny sposób. Wyrażamy wdzięczność: 

• Wójtowi Gminy Rybczewice, p. Elżbiecie Masicz, 

• Staroście Powiatu Świdnickiego, p. Łukaszowi Reszce, 

• Księdzu Kanonikowi Ryszardowi Rakowi, proboszczowi parafii Częstoborowice, 

• Sławomirowi Krasnodębskiemu z apteki Luxfarm w Rybczewicach, 

• Zrzeszeniu Producentów Owoców  „Stryjno-Sad”, 

• Spółdzielczemu Bankowi Powiatowemu w Piaskach, 

• Zdzisławie Krawczuk, właścicielce apteki w Rybczewicach, 

• Państwu Monice i Adamowi Skorkom ze Stryjny, 

• Prezesowi GS „Samopomoc Chłopska” w Rybczewicach, p. Klaudynie Kapicy, 

• Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach. 

 

 Słowa podziękowania kierujemy do rodziców naszych uczniów - za pyszne ciasta  

i wszelką pomoc przy organizacji poczęstunku, a także za przygotowanie słodkich 

upominków, które wręczyliśmy naszym sponsorom wraz z wyrazami wdzięczności. 

Było nam bardzo milo gościć w naszej szkole wszystkich uczestników przeglądu, ich 

opiekunów, zaproszonych gości oraz  mieszkańców naszej gminy. 

 Małgorzata Gieleta 

Jolanta Gregorczyk 

Grażyna Guz 
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 Gminny Turniej Tenisa Stołowego OSP o Puchar Wójta Gminy Rybczewice zo-

stał rozegrany w niedzielę 10 marca w Strażnicy OSP Bilaszkowice-Bazar. 

 Poniżej zwycięzcy w poszczególnych kategoriach indywidualnie: 

>>> MDP 

1. Dobosz Sebastian 

2. Kapica Damian 

3. Kapica Karol 

>>> KDP 

1. Skorek Julia 

2. Banaszkiewicz Julia 

3. Kunikowska Natalia 

>>> OSP  

1. Flor Karol 

2. Skorek Bogdan 

3. Wosiek Piotr 

Klasyfikacja drużynowa w poszczególnych kategoriach: 

>>> OSP MDP 

1. OSP Częstoborowice 

2. OSP Bazar 

3. OSP Podizdebno 

>>> OSP 

1. OSP Częstoborowice 

2. OSP Izdebno 

3. OSP Bazar 

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego odbył się 17 marca 2019r. o godz. 10:00 w Hali 

Sportowej Zespołu Szkół w Bystrzejowicach. 
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 25 marca 2019 roku w Trawnikach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopol-

skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Naszą gminę re-

prezentowało trzech uczniów z klas IV-VI i trzech z klasy V II,VIII. Tak jak i na elimi-

nacjach gminnych, Turniej składał się z dwóch części - pisemnej i ustnej dla finalistów. 

Po zmaganiach w części pisemnej uczestnicy mogli obejrzeć sprzęt strażacki znajdują-

cy się na samochodzie ratowniczo - gaśniczym tamtejszej OSP. 

Komisja konkursowa sprawdziła i oceniła prace pisemne. Do części ustnej w młodszej 

grupie wiekowej zakwalifikował się reprezentant naszej szkoły - uczeń klasy IVA  

- Patryk Koczmara. W wyniku przeprowadzonych eliminacji Patryk zajął II miejsce 

w powiecie wśród uczniów młodszych. Sukces jest ogromny zważywszy na fakt,  

że Patryk po raz pierwszy wziął udział w tym Turnieju. 

Serdecznie gratulujemy Patrykowi tak wysokiej lokaty. 

Tadeusz Stanisławek 

 

 18 marca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyły się eliminacje gminne 

42 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,  

w których wzięło udział 21 uczniów. Do eliminacji powiatowych, które odbędą się  

w poniedziałek 25 marca w Strażnicy OSP Trawniki o godz. 10:00 zakwalifikowały 

się następujące osoby: 

I grupa (kl. VII, VIII, Gimna-

zjum) 

I miejsce – Koczmara Patryk 

II miejsce – Skorek Maryla 

III miejsce – Połeć Julia 

 

II grupa (kl. IV, V, VI) 

I miejsce – Olech Dawid 

II miejsce – Kowalik Kamil 

III miejsce – Lis Krystian 

 Gratulujemy zwycięzcom  

i życzymy dalszych sukcesów
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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 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza pracodawców oraz osoby bezro-

botne i poszukujące pracy na organizowane co roku Targi Pracy i Edukacji 2019, które  

odbędą się 6 czerwca 2019 r. w godz. 10:00 – 13:00 w hali sportowej Powiatowego 

Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1. 

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

 

       Dyrektor PUP w Świdniku 

       Marcin Troć 

 

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem uzyskania pozwolenia wodno-

prawnego obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na Zbiorniku Małej Retencji w 

Rybczewicach. 

 W momencie uzyskania  pozwolenia zostanie rozpoczęty sezon wędkarski 2019 

oraz sprzedaż zezwoleń. 

 O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie internetowej 

Urzędu Gminy i na Facebook-u. 


