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Wiele tradycji w Polsce zostaje zapomnianych. Jedną z nich, coraz bardziej zepchniętą do lamusa zdaje 
się być kolędowanie. Starsi pamiętają doskonale, gdy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia grupy młodych 
we wsi organizowały się, występowały i wędrowały od domu do domu, trwało to zwykle do 6 stycznia  
– Święta Trzech Króli i nazywano to „kolędą”. 

Na Lubelszczyźnie obrzędy kolędownicze są niezwykle różnorodne. Do dziś w niektórych wsiach  
naszego regionu wędrują grupy kolędników z maszkarami, gwiazdą, turoniem, niegdyś chodzili nawet z żywy-
mi zwierzętami tj. koniem, owcą czy baranem. Bardzo popularne były „Herody” – widowisko przypominające 
sceny rozgrywające się na dworze króla Heroda tuż po narodzinach Jezusa w Betlejem. Była to także doskona-
ła okazja do zabaw i tańców w wiejskich izbach – wspominają starsi mieszkańcy. Prosta, choć bardzo drama-
tyczna fabuła wzbudzała refleksję na temat odwiecznej walki dobra ze złem. Do tego widowiska młodzi  
musieli się starannie przygotować. Nie tylko jeśli chodzi o tekst, ale także choreografię oraz scenografię  
– w szczególności stroje. Chłopcy przebierali się zazwyczaj za króla Heroda, Żyda, śmierć, feldmarszałka, 
czterech żołnierzy, diabła i anioła, Turka, królową itp. Podstawowym wątkiem tematycznym była zbrodnia 
króla Heroda i jego śmierć. Teksty i dialogi „Herodów” przekazywane były z pokolenia na pokolenie, różniły 
się one nawet w sąsiednich wsiach. Układ ról zazwyczaj był stały: anioł, synek, trzech ułanów, król Herod, 
Żyd, śmierć, diabeł i Turek.  

Prócz „Herodów” na Lubelszczyźnie znane było chodzenie z kozą. Za kozę przebrany był chłopiec, 
który przykryty był płachtą, w ręku trzymał kij, na którym osadzony był łeb kozy wystrugany z drewna lub 
buraka. Pysk pokryty był skórą zajęczą lub baranią, a na łbie znajdowały się rogi. Koza zabawiała zebranych, 
skacząc po izbie, kłapiąc szczęką, zaczepiała dziewczęta, a towarzyszący kozie chłopcy głosili: „Gdzie koza 
chodzi, tam się żytko rodzi, gdzie koza rogiem, tam żytko brogiem”.  

Jasełka – powstały w XIII we Włoszech. Polska nazwa wydarzenia wzięła się od jaseł – dawniej  
nazywano tak żłób. Warto wspominać takie formy obrzędowości, ale także zachęcać młode pokolenie, do tego 
by nie wstydzili się spuścizny własnych przodków, która ukazuje nasz dorobek kulturowy.  

Kultura ludowa ponownie powraca, co prawda nie jest to już wieś, taka jaką pamiętamy sprzed 30 czy 
50 laty. Zainteresowanie folklorem jest coraz większe, więc wykorzystujmy ten moment by udostępniać  
i zachowywać naszą wiedzę dla następnych pokoleń. 

Opracowano na podstawie: Etnografia Lubelszczyzny – kolędowanie bożonarodzeniowe 

„Na szczęście, na zdrowie…” 
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       Szanowni Państwo, 
 Dobiega końca rok 2022, rok trudny i nieprzewidywalny. Kiedy wydawało się, że po okresie fali pan-
demii COVID-19 nasze życie wróci do normy, zostaliśmy zaskoczeni niepokojącymi informacjami o konflik-
cie zbrojnym na Ukrainie. Po opadnięciu pierwszych emocji przyszedł czas na konkretne działania. Sztab lu-
dzi pracował dzień i noc niosąc pomoc uchodźcom, którzy przybywali na teren naszej Gminy. Jednak potrze-
by okazały się dużo większe tak jak serca wolontariuszy, którzy ruszyli z pomocą materialną i ciepłym posił-
kiem na granicę. Te kilka miesięcy uświadomiły nam wszystkim jak cenne jest życie ludzkie i jaka jest siła 
drzemiąca we wspólnych działaniach. 
 Niezależnie od panującej sytuacji na Ukrainie, jako Urząd wypełnialiśmy wszystkie powierzone zada-
nia samorządowe. Cieszę się, że wszystkie zaplanowane inwestycje udało nam się zrealizować. Jak wiadomo 
potrzeb jest zawsze więcej, a możliwości budżetowe naszej Gminy ograniczone. Brak inwestycji w latach 
wcześniejszych, kiedy inne Gminy dynamicznie się rozwijały, u nas panował zastój gospodarczy. Obecnie ta 
sytuacja ulega diametralnej poprawie czego niezbitym dowodem jest wysoka pozycja Gminy Rybczewice w 
rankingach inwestycyjnych. Każda wydana złotówka przekłada się na inwestycje w terenie, które widać go-
łym okiem. 
 Dzięki zakwalifikowaniu się naszych wniosków na dotacje z budżetu unijnego, w 2023 roku będzie 
realizowanych wiele kluczowych inwestycji drogowych na terenie naszej Gminy. Realne wsparcie, które 
otrzymaliśmy pozwoli na wybudowanie około 12 km dróg gminnych. To niewątpliwy sukces, gdyż budowa 
dróg to przede wszystkim wartość w oszczędności czasu i kosztów przejazdu, ale również udogodnienia w 
komunikacji mieszkańców i wszystkich użytkowników dróg. Należy jednak pamiętać, że wszelkie działania 
dostosowane są do możliwości budżetu gminnego. 
 Gmina to przede wszystkim jej mieszkańcy – dlatego realizujemy  szereg innych działań, które wpły-
wają pozytywnie na jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców. Wybudowaliśmy w bieżącym roku 34 przy-
domowe oczyszczalnie ścieków, które już działają. Uzyskaliśmy także ponad 2 mln złotych na budowę kolej-
nych.  
 Dobiega końca wymiana starych lamp ulicznych na nowe energooszczędne oświetlenie LED, które nie 
tylko zwiększy bezpieczeństwo na drogach, ale w sposób znaczący zmniejszy rachunki na energię elektrycz-
ną, która jak wiemy osiąga zawrotne ceny. Dla każdego samorządu ten temat spędza sen z powiek, gdyż są to 
olbrzymie koszty - na szczęście uda się je obniżyć i zaoszczędzić, w naszym przypadku do 30 %. 

Podsumowując mijające 12 miesięcy, dziękuję za realizowane wspólnie projekty, za otwartość na 

współpracę i zaangażowanie w realizację wspólnego celu jakim jest zrównoważony rozwój naszej Małej Oj-
czyzny Gminy Rybczewice. Niech będzie to przykładałem na to, że tylko dialog i szczere podejście owocuje 
pozytywnymi zmianami, które cieszyć będą przyszłe pokolenia.  

                                                                                                        Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz 
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Rybczewice 
 

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  

przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia zdrowia  

i wszelkiej pomyślności.  

Niech wraz z nadejściem Pierwszej Gwiazdki  

w naszych sercach zagości radość, nadzieja i spokój. 

Życzymy, by Nowonarodzone Dzieciątko Jezus  

czuwało nad Państwa rodzinami,  

dając nadzieję na spokojne jutro,  

wyciszenie oraz poczucie życiowej  

równowagi i spełnienia.  

Cieszmy się wspólnymi chwilami  

spędzonymi z najbliższymi nam ludźmi,  

z ufnością patrząc w Nowy Rok 2023. 
 

Ze świątecznymi pozdrowieniami 

 

           Wójt Gminy Rybczewice 
                                        Elżbieta Masicz 

     oraz pracownicy UG Rybczewice  



          Gmina Rybczewice najlepsza w powiecie 
świdnickim.   
 
 W rankingu gmina znalazła się na pierw-
szym miejscu wśród gmin powiatu świdnickiego. 
• Świdnik uplasował się na miejscu drugim  

z wynikiem 1.838,53 zł na osobę 
•  gmina Piaski  zajęła trzecie miejsce  

z wynikiem finansowym 1.017,95, zł na 
osobę 

• gmina Mełgiew znalazła się poza podium 
na miejscu czwartym z wynikiem finanso-
wym ponad dwa razy gorszym od gminy 
Rybczewice i podobnym jak w roku  
poprzednim 828,95 zł na mieszkańca.  

• kolejne miejsce zajęła gmina Trawniki  
z przelicznikiem  751,34 zł na osobę. 

 Również wśród gmin sąsiednich zajmuje-
my pozycję lidera wydatków inwestycyjnych  
samorządów w 2021 roku.  
- Jabłonna 163 miejsce 
- Piaski 184 miejsce  
- Żółkiewka 311 miejsce 
- Krzczonów 401 miejsce  
- Gorzków 856 miejsce 
- Fajsławice 1015 miejsce 
 
   Diagram słupkowy ukazuje jak rozwija się 
Gmina Rybczewice na przykładzie wydatków 
inwestycyjnych samorządów w latach 2013-2021. 
Wykres przygotowany na podstawie rankingów 
Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNO-
TA” 
 

    Liczby nie kłamią, a 43 miejsce w Polsce w rankingu  
wydatków inwestycyjnych samorządów pokazuje  
rozwój gminy Rybczewice na tle całego kraju.  
Zainwestowaliśmy ponad 2 tys. w przeliczeniu na  
jednego mieszkańca. 

 Gmina Rybczewice w Polsce w rankingu:  
Inwestycje Samorządowe 2019–2021 Pisma Samorządu 
Terytorialnego „WSPÓLNOTA” zajęła 43 pozycję,  
to 13 miejsc awansu, w porównaniu do roku poprzedniego 
- 56 miejsce wśród najlepiej inwestujących gmin w Polsce 
na 1537 gmin.  

 Osiągnęliśmy już kolejny rok z rzędu najwyższy  
wynik finansowy w kwocie 2119,98 zł wśród gmin, miast 
powiatu świdnickiego.  
 Ostatnie lata pokazują, że Gmina Rybczewice i jej 
mieszkańcy zmierzają w dobrym kierunku.  

2013-15 - 1245 miejsce, 2014-16 - 888 miejsce 
2015-17 - 470 miejsce, 2016-18 - 211 miejsce  
2017-19 - 169 miejsce, 2018-20 - 56 miejsce 
2019-21 - 43 miejsce  
 
Trzecie miejsce w woj. Lubelskim! 

 Utrzymaliśmy trzecią pozycję z roku poprzednie-
go w rankingu wydatki inwestycyjne samorządów w 2021  
roku gmin z województwa lubelskiego.  

        - „Wieści z Rybczewic” - 

   Ranking ,,WSPÓLNOTA’’ 

Liderzy inwestycji w Polsce  
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 Podczas Sesji Absolutoryjnej Rada Gminy Rybczewice 
jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójt Gminy Elżbiecie Masicz 
za wykonanie budżetu w 2021 roku. Wcześniej Rada zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe oraz przyznała Wójtowi votum zaufania.  
 Udzielenie absolutorium każdorazowo jest rozumiane jako 
stwierdzenie prawidłowości działania wójta czym radni jednogło-
śnie wyrazili zatwierdzenie legalności dotychczas podejmowanych 
działań w Gminie Rybczewice. To był dobry i pracowity rok,  
w trakcie którego pomimo wielu przeciwności, udało się zrealizo-
wać założenia budżetowe i ważne dla Gminy Rybczewice  
projekty.  
 Realizacja wyzwań postawionych w 2021 roku nie udałaby 
się gdyby nie ciężka praca i zaangażowanie pracowników urzędu 
gminy, radnych, sołtysów i mieszkańców.  
 W imieniu Wójt gminy dziękujemy za poparcie, które  
motywuje do dalszej pracy i działań dla dobra gminy. 

- „Wieści z Rybczewic”- 

Jednogłośne absolutoryjne TAK dla Wójta Gminy  

 W piątek 27 maja 2022 roku Gmina Rybczewice  
otrzymała nagrodę w ramach Wojewódzkiego Otwartego  
Konkursu „Laur Konserwatorski”, organizowanego przez  
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyda-
rzenie odbywało się pod patronatem honorowym Generalnego 
Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka 
Województwa Lubelskiego.  
 W imieniu gminy nagrodę odebrała Wójt Gminy  
Elżbieta Masicz. 
 Konkurs odbył się 23 raz, nagroda przyznawana jest 
właścicielom zabytków, którzy podczas realizacji prac konser-
watorskich i restauratorskich zapewnili wysoki poziom wyko-
nawstwa oraz osiągnęli wyróżniający się efekt konserwatorsko-
estetyczny. Do tegorocznej edycji wydarzenia, zgłoszono pięć 
zabytków, w tym dwa sakralne i trzy zespoły pałacowo-
parkowe. „Laury Konserwatorskie” trafiły do gospodarzy czte-
rech z nich.  
Zgodnie z regulaminem konkursu, jego celem jest: 
- wyłonienie wyróżniających się realizacji konserwatorskich 
cechujących się wysoką jakością,  
- prawidłowością działań przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków oraz szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie im świetności i utrwalenia ich wartości 
oraz znaczenia, 
- promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, adaptacji i dbało-
ści o właściwe ich utrzymanie i zagospodarowanie, 
- uhonorowanie i wyróżnienie wzorowych inwestorów – gospodarzy zabytków wpisanych do rejestru zabyt-
ków i wykonawców prac konserwatorskich. 
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem LWKZ przyznała cztery „Laury Konserwatorskie 2022” :  
Parafii rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie - za prace konserwatorskie i restau-
ratorskie przy wystroju i wyposażeniu kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie, 
Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Większego Apostoła przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie – za prace 
konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju malarskim wnętrza kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apo-
stoła w Lublinie, Gminie Rybczewice - za prace restauratorskie i konserwatorskie przy dworze w Rybczewi-
cach, Gminie Puchaczów za prace restauratorskie i konserwatorskie przy Dworze Lachertów w Ciechankach 
(Łańcuchowskich). 
 

„Laur Konserwatorski 2022” dla Gminy Rybczewice. 
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 Gmina Rybczewice kolejny raz została doceniona, tym razem 
wśród samorządów najlepiej wykorzystujących ekologiczne działania  
w województwie lubelskim. 

    3 miejsce w kategorii Gmina EKO EFEKTYWNA 
   14 miejsce w kategorii Gmina EKO AKTYWNA  
   42 miejsce w kategorii Gmina EKO SKUTECZNA 

  
 
 W konkursie brane były pod uwagę zrealizowane 

przez gminę projekty w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. 
 Przyznana nagroda potwierdza, że składane wnioski proekologiczne przez naszą Gminę, oceniane są na 
bardzo wysokim poziomie, a ich realizacja pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. 

EKO gmina to MY 

- „Wieści z Rybczewic”- 

 W prestiżowym rankingu 
„Wspólnoty” kolejny sukces  
zanotowała Gmina Rybczewice. 
Jest to ranking przedstawiający 
niewątpliwy sukces inwestycyjny 
uzyskiwanych dotacji i realizacji 
inwestycji przez naszą Gminę. 
Kwota wykorzystanych środków 
unijnych w latach 2014-2021  
wynosi aż 5 071,46 zł w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca 
Gminy. 
 W rankingu inwestycyj-
nym jako gmina zajęliśmy bardzo 
wysokie pozycje w zestawieniach 
na tle woj. lubelskiego, powiatu 
świdnickiego jak i gmin sąsied-
nich, teraz kolejny ranking  
potwierdza rozwój gminy, wska-
zując kwotę wykorzystanych 
środków unijnych w latach  

2014–2021 na mieszkańca.  
 Ranking pokazuje zatem jak skutecznie realizowana jest wieloletnia strategia, gdzie według jasno 
określonego planu, co roku realizowane są kolejne inwestycje. Niestety ostatnie lata i niestabilność dofinanso-
wań nie pozwala precyzyjnie zaplanować inwestycji w perspektywie wieloletniej, która jest bardziej efektyw-
na. Zresztą doskonale widać to na naszym przykładzie, ze w stosunku do lat poprzednich nabraliśmy rozpędu  
i nawet w trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz rejon, wcześniej, że względu na pandemię,  
a obecnie wojnę – nie zatrzymujemy się. 
 W opublikowanym rankingu, tylko 51 samorządów przewyższyło 5 tys. zł na osobę. Jest wśród nich  

5 miast wojewódzkich, 3 inne miasta na prawach powiatu, 10 małych miast i 33 gminy wiejskie w tym Gmina 
Rybczewice.  
 Trudno dziś wyobrazić sobie szybki rozwój gminy bez środków unijnych. Dlatego cieszy nas wysokie 

miejsce Gminy Rybczewice w rankingu. To dowód na to, że dobrze wykorzystujemy możliwości, jakie stwarza 
Unia Europejska, a inwestycje realizowane w ostatnich latach utrzymują naszą Gminę na ścieżce dynamiczne-

go rozwoju - oznajmia  Elżbieta Masicz Wójt Gminy Rybczewice.  

Samorządowi liderzy pozyskiwania środków UE w latach 2014–2021 

Ranking ,,WSPÓLNOTA’’ 
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Inwestycje drogowe 

        - „Wieści z Rybczewic” - str.7 

  Ponad 2 kilometry nowej drogi już wkrótce w Częstoborowicach  

i Pilaszkowicach Pierwszych (tzw. Hektary)  

 Gmina Rybczewice uzyskała dofinansowanie ze środków  
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 105763l  
w miejscowościach Częstoborowice i Pilaszkowice Pierwsze”. Firma 
realizująca zadanie rozpoczęła już przebudowę. Zakończenie realizacji 
inwestycji planowane jest na sierpień 2023 r.  
 W ramach zadania rozbudowany zostanie odcinek drogi  
o łącznej długości 2 263,10 mb, poprzez utwardzenie powierzchni 
jezdni z masy bitumicznej, z obustronnymi poboczami i budową 
oświetlenia. Inwestycja będzie miała olbrzymi wpływ na zwiększenie dostępności do regionalnego układu   
komunikacyjnego, ośrodków usługowych, administracyjnych, zakładów pracy, szkół, poprawi stan infrastruk-
tury, komunikacyjność i zwiększy atrakcyjność gminy. 
Wartość inwestycji to 4 857 836,43 zł, zaś wartość dofinansowania po przetargu 4 614 944,00 zł 

Nowa droga w Zygmuntowie 

 W sierpniu zakończyła się przebudowa drogi w m. Zygmuntów  
w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 105772L w miejsco-
wości Zygmuntów”. Inwestycja została zrealizowana ze środków Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przebudowany 
został odcinek drogi o łącznej długości 878 m, poprzez utwardzenie  
powierzchni jezdni płytami betonowymi typu IOMB, z obustronnym  
poboczem.  Efektem realizacji inwestycji jest poprawa stanu  
nawierzchni drogi co przyczyniło się do zmniejszenia zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu, zwiększenia 
dostępności do regionalnego 
układu komunikacyjnego  
a tym samym do ośrodków 
usługowych i administracyj-
nych, zakładów pracy oraz 
szkół. Poprawie uległa  
jakość życia mieszkańców.  
 Całkowita wartość 
inwestycji:  817 950,00 zł, 
kwota dofinansowania 800 
809,64 zł 

 Pozostając w temacie dróg gminnych, w miesiącu lutym gmina 
ogłosiła przetarg pn. „Kruszywo łamane dolomitowe z przeznaczeniem na 
remonty dróg w ilości 1500 ton. W ramach podpisanej umowy wykonawca 
zapewnił dostawę, transport i rozładunek kruszywa w miejscach wskaza-
nych na terenie Gminy Rybczewice. Dostawy zostały realizowane przy 
użyciu samochodów samowyładowczych. Zakupiony tłuczeń otrzymały 
również te sołectwa, które w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z po-
działem środków), przeznaczyły środki finansowe na zakup i utwardzenie 
dróg zgodnie z zapisami w protokołach zebrań, które złożyli do Urzędu 
Gminy sołtysi w 2021 r. 

Zakup kruszywa drogowego 

Droga przed remontem  Droga po remoncie  



- „Wieści z Rybczewic”- 

 

Mieszkańcy Bazaru także pojadą nową drogą w przyszłym roku (tzw. Popów) 

 

 Droga gminna na Zygmuntów to kolejna inwestycja, której  realizacja przez Gminę Rybczewice roz-
poczęła się w 2022 roku. Na realizację inwestycji „Przebudowy 

drogi gminnej nr 105803L w miejscowości Zygmuntów”, uzyskali-
śmy dofinansowanie w wysokości 50 % wartości inwestycji. Dofi-
nasowanie pochodzi  ze środków Państwowego Funduszu Celowe-

go, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,  Wybrano już wykonawcę 
inwestycji. Planowana przebudowa drogi ma na celu poprawę do-
stępności komunikacyjnej mieszkańcowi skrócenie czasu dojazdu 

do drogi wojewódzkiej, ułatwi dojazd do gospodarstw rolnych  
i poprawi ich komunikacyjność, zwiększy dostępność do obiektów 
użyteczności publicznej. W ramach zadania przebudowany zostanie 

odcinek drogi o długości 629 m, poprzez utwardzenie powierzchni 
jezdni płytami betonowymi typu IOMB, z obustronnymi poboczami 
wzdłuż jezdni. Termin zakończenia prac - koniec sierpnia 2023. 
  Całkowita wartość inwestycji:  720 000,00 zł. Dofinansowanie:  360 000,00 zł. 

      Przebudowa drogi w Zygmuntowie (tzw. Gościniec) 

 Remont w/w drogi jest możliwy dzięki otrzymanym środkom finansowym jakie Gmina Rybczewice 
uzyskała, zaś dofinasowanie w wysokości 50 % wartości inwestycji  
pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg, na realizację inwestycji „Remontu drogi 
gminnej nr 105773 L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice”.  
 Planowany remont drogi ma na celu poprawę dostępności 
komunikacyjnej i skrócenie czasu dojazdu do wojewódzkiego układu 
drogowego, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej.  
 W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek drogi  
o długości 710 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni płytami 
betonowymi typu IOMB, z obustronnym poboczem. 
 Całkowita wartość inwestycji to 881 450,00 zł, zaś kwota  
dofinansowania  440 725,00 zł.  
 Cieszę się, że Gminie Rybczewice udało się pozyskać kolejne 
zewnętrzne środki finansowe na inwestycję drogową. Remont tego 
odcinka drogi, był konieczny. Z każdym rokiem przybywa w naszej gminie kompleksowo zmodernizowanych 
dróg, co z pewnością cieszy mieszkańców. W tym roku jak i roku poprzednim dzięki pozyskanym środkom  
zewnętrznym, udało się zmodernizować kilkanaście odcinków dróg. To jest prawdziwa drogowa ofensywa.  
A w planach jest jeszcze wiele remontów dróg. Nie jest łatwo, ale staramy się poprawiać komfort życia miesz-
kańców i mam świadomość, że nam się to udaje – podkreśla Elżbieta Masicz, Wójt gminy. 

 30 maja Gmina Rybczewice otrzymała dofinaso-
wanie w kwocie 14 250 000 zł na budowę i przebudowę 
dróg gminnych w ramach II edycji Polskiego Ładu.  
To rekordowa dotacja i największa zarazem kwota wśród 
wszystkich gmin powiatu świdnickiego w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Gmina Rybczewice 4 261 zł, Gmina 
Piaski 1 478 zł, Gmina Mełgiew 866 zł, Gmina Trawniki 
565 zł, Miasto Świdnik 393 zł.  
 Uzyskane dofinansowanie wynosić będzie 95% 
poniesionych kosztów. Łącznie zostanie przebudowanych 
około 8 km dróg gminnych. W ramach otrzymanego 
wsparcia zostaną wyremontowane drogi w Rybczewicach 
Pierwszych i Rybczewicach Drugich. 

Kolejne miliony na nowe drogi w Rybczewicach  

str.8 



Dwór w Rybczewicach służy mieszkańcom i spełnia swoją rolę kulturalną, 

edukacyjną i integracyjną    

Wartość całego projektu – 3 375 475,41 zł,  z czego 
wartość dofinansowania - 2 628 036,29 zł.  
 
 Jak informuje Wójt Gminy Rybczewice  
Elżbieta Masicz – rewitalizacja całego zespołu dworsko 
pałacowego przebiega w czterech etapach, obecnie  
zakończyliśmy trzy z czterech zaplanowanych. Etap 
pierwszy to skwer, który jest miejscem aktywnego  
wypoczynku, Kolejnym drugim etapem była rewitaliza-
cja parku, alei spacerowych wykonanie schodów  
prowadzących z parku do zalewu. Gmina Rybczewice  
z sukcesem zakończyła trzeci etap czyli rewitalizację 
samego dworu. Obecnie trwają końcowe prace związa-
ne z rewitalizacją zalewu w Rybczewicach.  

 Zmodernizowany dwór budzi podziw  
i zainteresowanie, nie tylko mieszkańców  
ale też osób odwiedzających Gminę.  

 Ten piękny budynek służy nam mieszkań-
com Gminy Rybczewice i turystom już niemal rok. 
Odbyło się w nim wiele wydarzeń takich jak: 
warsztaty rękodzieła, wystawy, konferencje, szkole-
nia np. dla rolników czy spotkania z  mieszkańcami 
w ramach konsultacji społecznych. Wielokrotnie 
gościliśmy telewizję regionalną, która w obiekcie 
realizowała programy telewizyjne. Dodatkowo kil-
ka razy w roku były prowadzone drzwi otwarte,  
w trakcie których  odwiedzający mogli  obejrzeć 
cały obiekt.  
 W budynku dworu działają również organizacje 
pozarządowe i społeczne takie jak Koło Gospodyń  
Wiejskich i Klub Seniora. Realizowane są projekty  
prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
skierowane do osób wykluczonych z terenu gminy  
Rybczewice. W siedzibie dworu mieści się również 
Gminna Biblioteka Publiczna. 
 Przypomnijmy, że projekt realizowany przez 
Gminę Rybczewice „Modernizacja zabytkowego dworu 
w Rybczewicach Drugich” otrzymał dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. Celem projektu było zatrzymanie procesów 
marginalizacji zdegradowanych przestrzeni i przywróce-
nie im funkcji oraz podniesienie jakości życia społeczno-
ści lokalnej i poziomu bezpieczeństwa publicznego.  
 W wyniku realizacji projektu zmodernizowany 

został budynek zabytkowego pałacu w Rybczewicach 
poprzez m.in. wykonanie nowego pokrycia dachowego, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót 
zewnętrznych: remont tarasu, odtworzenie i uzupełnienie 
tynków na elewacji wraz z robotami malarskimi, remont 
balkonów wraz z wykonaniem kutych balustrad i wiele 
innych prac.  

  Inwestycje 2022 

- „Wieści z Rybczewic”- 

 W ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych prowadzony jest dyżur psycho-
loga i terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym miesz-
czącym się w budynku Dworu w Rybczewicach  
      Dyżury psychologa w pierwszy i trzeci piątek  
miesiąca w godzinach 11:00- 13:00 
      Dyżury terapeuty w ostatnią trzecią środę miesią-
ca w godzinach 12:00- 14:00. 

Dyżur psychologa i terapeuty  
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„Aktywna turystyka w gminie Rybczewice – piknik na świeżym powietrzu”   

 Planując piknik, warto odwiedzić miejsca, w których można odpocząć od zgiełku. Nie każda gmina 
ma w sobie coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Coraz częściej piknikowanie połączone jest z wypoczyn-
kiem i aktywnościami. Na tę formę spędzania czasu zazwyczaj decydujemy się podczas spacerów po lesie, 
zwiedzania okolicy. Warto zaplanować je spontanicznie. Możemy to zrobić, jeśli np. nie mamy planów na 
spędzenie wolnego czasu lub gdy przebywamy na urlopie i chcemy nieco urozmaicić czas. Wystarczą chęci, 
koc, coś do jedzenia i picia oraz odpowiednie miejsce. W Gminie Rybczewice mamy trzy takie miejsca.  
 W ramach projektu wybrano trzy atrakcyjne miejsca na zorganizowanie pikniku na świeżym powie-
trzu w gminie Rybczewice w miejscowościach: Częstoborowice, Zygmuntów, Pilaszkowice Drugie.  
W każdym z miejsc ustawione zostały: grill ogrodowy na trójnogu, sprzęt rekreacyjny (stół i 2 ławki, kosz do 
segregacji śmieci, stojak na rowery), pojemnik na popiół, tablica z informacjami o atrakcjach turystycznych  
i kulturalnych na terenie danej miejscowości. Teren wyznaczony na piknik jest oświetlony lampą solarną, na 
której zamontowany został system monitoringu. Dodatkowo, w m. Częstoborowice, przy naturalnych źródeł-
kach wód podziemnych wypływających na powierzchnię, ustawiony został drewniany mostek.  
 Infrastruktura jest ogólnodostępna i bezpłatna, korzystać z niej mogą wszystkie osoby planujące  
spędzić aktywnie dzień na terenie gminy Rybczewice. Zapraszamy do skorzystania z infrastruktury wszyst-
kich chętnych mieszkańców gminy i turystów, którzy pragną aktywnie spędzić czas wolny na świeżym  
powietrzu.  

- „Wieści z Rybczewic”- str.10 

- „Wieści z Rybczewic”- 



 Jest darmowa i dla wszystkich, którzy chcą  
skorzystać z jej aspektów zdrowotnych. To jeden  
z nielicznych tego typu i ogólnodostępny obiekt  
w województwie lubelskim i powiecie świdnickim. 

 Obiekt powstał dzięki realizacji projektu pod 
nazwą „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie 
Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz 
placu na zajęcia artystyczne". 

 Celem projektu było podniesienie atrakcyjności 
przestrzeni publicznej oraz rozwój potencjału obszaru 
wiejskiego poprzez wykonanie tężni solankowej 
i utwardzonego placu na cele artystyczne. 
 Tężnia solankowa otwarta została na początku 
maja na skwerze przy Zespole Dworsko - Parkowym  
w Rybczewicach. Wytwarzany przez nią mikroklimat 
jest zbliżony do tego nad morzem. Spacer wokół tężni 
stanowi okazję do wdychania korzystnego dla zdrowia 
jodu. Godzinny spacer przy tężni solankowej dostarcza 
organizmowi dawkę jodu, która odpowiada 3 dniom 
spędzonym nad morzem. Tego rodzaju wzbogacone 
powietrze jest szczególnie wskazane dla osób w czasie 
rekonwalescencji po ostrej chorobie, dla palaczy, osób 
pracujących w znacznym zapyleniu i wysokiej tempera-
turze. Pozytywny wpływ odczują również osoby na co 
dzień pracujące głosem.  
 Tężnia z pewnością zachęci mieszkańców  
gminy, gmin sąsiednich i turystów do skorzystania  
z dobrodziejstwa solnego mikroklimatu. Wszyscy  
goście odwiedzając naszą gminę mogą odkryć nie tylko  
jej walory zdrowotne ale przy okazji odwiedzić miejsca 
atrakcyjne turystycznie, co będzie miało pośredni 
wpływ na rozwój naszej Gminy. Daje się zauważyć, że 
co raz częściej wybieramy takie miejsca nie tylko na 
długi wypoczynek, ale przede wszystkim na weekendy.  
 Serdecznie zapraszamy. – mówi Wójt Gminy 
Rybczewice Elżbieta Masicz.  
 
 Już po kilku miesiącach od oddania tężni do 
użytku widzimy olbrzymie zainteresowanie obiektem, co 
nas bardzo cieszy i potwierdza fakt, że trzyletni wysiłek 
podjęty do jej powstania przyniesie korzyści dla miesz-

kańców i turystów – dodaje Wójt gminy.  
 Pomysł budowy tężni powstał dawno, 
a Gmina Rybczewice już w maju 2019 roku otrzy-
mała dotację na realizację tego projektu. Pierwsze 
konsultacje społeczne dotyczące realizacji projektu 
w postaci ankiety odbyły się od 7 do 21 październi-
ka 2020 r. 80,34 % osób biorących udział w ankie-
cie opowiedziało się za budową tężni. Również na 
zebraniach sołeckich mieszkańcy wielokrotnie wra-
cali do tematu tężni. Byli oni na tyle zdeterminowa-
ni, że zorganizowali protest poparcia, budowy tężni. 

 Protest odbył się podczas Sesji Rady Gminy, 
na który przyszło ponad 60 osób popierających in-
westycję. Niestety sesja nie doszła do skutku ze 
względu na nie obecność 9 radych na 15 członków 
Rady, co skutkowało brakiem kworum i sesja zosta-
ła odwołana. W tej sprawie mieszkańcy walczyli  
2 lata i zakończyło się sukcesem na sesji w dniu 13 
grudnia, kiedy to 11 radnych głosowało za, 2 było 
przeciw 1 radny wstrzymał się od głosowania.  

 Inwestycja zrealizowana została w ramach 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. Działanie „Podstawowe usługi  
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  

 Odbiór techniczny i oddanie do użytku  
nastąpiło pod koniec kwietnia 2022 r.  
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   Rewitalizacja zbiornika wodnego w Rybczewicach  

Skatepark był marzeniem młodzieży, stał się rzeczywistością 

 Skatepark w Rybczewicach był wyczeki-
wany przez młodszych mieszkańców gminy i stał 
się rzeczywistością. Nowe miejsce na mapie Gmi-
ny Rybczewice ma zachęcić dzieci i młodzież do 
wyjścia z domu i aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Skatepark to bardzo ciekawe miejsce  
w przestrzeni publicznej.  
Cieszymy się, że na terenie naszej Gminy powstał 
tak wspaniały obiekt. Jesteśmy przekonani, że bar-
dzo dużo osób będzie z niego korzystać i szlifo-
wać tam swoje umiejętności. Wiemy, że niektórzy 
już od kilku miesięcy, praktycznie od poinformo-
wania o realizacji tej inwestycji czekali z niecier-
pliwością na otwarcie skateparku.  
 Obiekt zajmuje powierzchnię ponad 500 
m2, stanęły tam takie urządzenia, jak: rail, bump, 
ramp, curb poziomy i ławka skate. Skatepark po-
wstał na zlecenie Lokalnej Grupy Działania 
„Dolina Giełczwi” w ramach projektu współpracy 
pn. „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Re-
kreacji” w partnerstwie z 3 lokalnymi grupami 
działania: LGD Stowarzyszenie Poleska Dolina 
Bugu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Promenada S12 oraz LGD Ziemia Zamojska.  
 W wyniku tego projektu powstało lub  
zostało zmodernizowanych łącznie 31 punktów 
rekreacji na obszarach partnerskich LGD. 

 Miniony rok, to ciężki czas dla wszystkich samo-
rządów, w których realizowane są inwestycje. Ciągle 
zmieniające się ceny materiałów budowlanych, a nawet 
ich czasowy brak, do tego niestabilny rynek gospodar-
czy i kadrowy sprawiły, że konieczne stały się dodatko-
we rozmowy z wykonawcami w celu zapewnienia  
ciągłości realizacji inwestycji. Ostatecznie udało się 
wspólnie z wykonawcą, który realizuje dla nas projekt, 
jakim jest rewitalizacja zalewu, wypracować porozumie-
nie aby ta inwestycja została zakończona jak najszyb-
ciej. Maksymalny koszt dofinasowania wynosi do 95%, 
gmina na ta inwestycję otrzymała 1 343 519, 51 zł.  

 W ramach programu wykonano oczyszczenie dna zbiornika, planowane jest zagospodarowanie terenu 
wokół, wykonanie ciągu pieszego, monitoring, oświetlenie, elementy małej architektury tj. ławeczki, kosze na 
śmieci, grille, stoły oraz tablice informacyjne. Ponadto wykonane zostanie molo oraz modernizacja mnicha 
wpustowego i spustowego, mostka przy doprowadzalniku.  
 Jak można było zauważyć, trwają intensywne prace. Zamontowane zostały ledowe lampy oświetlenio-
we przy przyszłym ciągu pieszym po uprzednich pracach przy odmuleniu i podniesieniu wysokości skarpy od 
strony rzeki. 
 Wymieniono także miechy wpustowy i spustowy. Zamontowane zostały pale drewniane pod przyszłe 
molo, które powstaje w miejscu niegdyś istniejącego. Po wykonaniu wszystkich prac i napełnieniu zbiornika 
wodą, zbiornik zostanie ponownie zarybiony, mamy nadzieję, że zbiornik małej retencji w Rybczewicach od-
zyskał swój dawny blask i będzie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, odwiedzających 
gości i wędkarzy. 
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  Jasno, tanio i ekologicznie—970 622,96 zł na modernizację oświetlenia   

        - „Wieści z Rybczewic” - 

Inwestycje, infrastruktura i środowisko  

 Gmina Rybczewice jest w trakcie wymiany starych oprawy oświe-
tleniowych sodowych na energooszczędne oprawy LED. Zakres prac obej-
muje: wymianę opraw(336 szt.), wymianę wysięgników (280 szt.), instala-
cję kompleksowego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem. 
 Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez 
zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Rybczewice, ale nie  
zapominajmy o drugim ważnym aspekcie, a mianowicie o oszczędnościach  
finansowych w naszym gminnym budżecie. Wstępny szacunek to około  
30 % zmniejszenia ponoszonych kosztów za energię elektryczną. Moderni-
zacja oświetlenia znacznie  zwiększy bezpieczeństwo na drogach w gminie. 
Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 670 755,70 zł  
w ramach projektu pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 
Rybczewice”. Łączny koszt inwestycji to 970 622,96 zł,  
 Prace związane z wymianą oświetlenia realizowane są w miejsco-
wościach: Anusin, Bazar, Choiny, Częstoborowice, Felin, Izdebno, Izdebno 
Kolonia, Karczew, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie, Podizdeb-
no, Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Stryjno Kolonia, Wygnano-
wice. 

 Gmina Rybczewice uzyskała subwencję uzupełniającą dochody  
gminy na inwestycje wodno-kanalizacyjne, pochodzące z Ministerstwa  
Finansów. Środki te zostały podzielone na poszczególne gminy 
wg opracowanego wcześniej przez Ministerstwo Finansów algorytmu, 
w którym brano pod uwagę zamożność samorządów, a także udział miesz-
kańców korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ogólnej 
liczbie mieszkańców danej gmin.  
 Na początku subwencja zakładała następujące przeznaczenie: 
- na budowę kanalizacji/oczyszczalni 2 000 34,10 zł   
- na budowę sieci wodociągowej 300 tys. zł  
 Gmina Rybczewice wystosowała pismo do Ministerstwa Finansów  
z pytaniem czy przyznane środki na kanalizację mogą być przeznaczone na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Mając na uwadze rozproszo-
ną zabudowę zagrodową na terenie gminy, a co za tym idzie duże koszty 
związane z budową kanalizacji, a także duże koszty eksploatacji, otrzymali-
śmy zgodę na zmianę sposobu wydatkowania tj. na budowę  
przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 Nasze pytanie wynika z faktu, że na terenie Gminy nie posia-
damy kanalizacji. Budowa nowej infrastruktury wiązałby się z olbrzy-
mimi wydatkami i kosztami eksploatacji, a co za tym idzie wysokimi 
opłatami dla mieszkańców za korzystanie z kanalizacji. - informuje 
Wójt Gminy Elżbieta Masicz.  
 W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  
z takiego rozwiązania mógłby skorzystać większa liczba mieszkańców, 
koszty utrzymania przydomowych oczyszczalni są mniejsze dla miesz-
kańca. Kolejnym aspektem przemawiającym za takim rozwiązaniem 
była ochrona środowiska naturalnego – dodaje Wójt Gminy.  

  2 300 034,10 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków i wodociągi  
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- „Wieści z Rybczewic”- 

 W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Gmina Rybczewi-
ce pozyskała grant w wysokości 100 410,00 zł na wsparcie roz-

woju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie  
cyberbezpieczeństwa. Pozyskane środki w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa pochodzą z Unii Europejskiej. 

Celem projektu jest przygotowanie Urzędu Gminy Rybczewice 
do świadczenia w trybie zdalnym usług zaspokajających potrze-
by mieszkańców, przy zachowaniu maksymalnego poziomu bez-

pieczeństwa przetwarzanych danych z wykorzystaniem technolo-
gii cyfrowych. W ramach grantu planuje się zakup sprzętu, które-

go obecnie nie posiada Urząd Gminy oraz jego konfigurację i wdrożenie. Zakupiony zostanie serwer, UTM 

(zabezpieczenie sieci), przełączniki sieciowe, urządzenie do przechowywania plików, oprogramowanie BAC-
KUP (tworzenie kopii zapasowych). Ważnym elementem projektu będzie stworzenie elektronicznego indywi-
dualnego konta dla mieszkańca, w którym to każdy będzie mógł sprawdzić stan spraw prowadzonych przez 

Urząd.  
 Poszczególne działania będą realizowane w ramach dwóch modułów: cyfryzacja, zapewnienie cyber-
bezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia 
negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-

19. Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST 

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.  

Rybczewice—„Cyfrowa Gmina”  

   Program ,, Czyste Powietrze” w Gminie Rybczewice  

 W ramach projektu można uzyskać dofinasowanie na wymianę starych pieców na paliwo stałe na eko-
logiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu, instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody 
użytkowej, wentylację mechaniczną, instalację fotowoltaiczną, ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi 
(koszty materiałów i robocizny). Od dnia 8 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Rybczewice działa Punkt Konsul-
tacyjno - Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do osób  
fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami  budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  
W Punkcie mieszkańcy mogą uzyskać informacje na temat programu „Czyste Powietrze”, skonsultować    
i złożyć wniosek o dofinansowanie oraz złożyć wniosek o płatność. Konsultacje 
udzielane są osobiście i telefonicznie.  
 Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na tere-
nie Gminy Rybczewice ze stanem na dzień 30.09.2022 r. 
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:       48 
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:                     26 
Kwota wypłaconych dotacji:                                     553 762,78 zł 

 W tym roku jak i w latach poprzednich Gmina Rybczewice aplikuje o ośrodki do Urzędu Marszał-
kowskiego i WFOŚ w Lublinie na pokrycie kosztów związanych z usunię-
ciem azbestu w indywidualnych gospodarstwach domowych. W ubiegłych 
latach mieszkańcy również mogli korzystać z programu realizowanego 
przez powiat świdnicki. Dzięki aplikowaniu o środki finansowe chcemy 
dać możliwość mieszkańcom naszej Gminy utylizacji niebezpiecznego 
materiału, jakim jest azbest. Wiemy, że dla domowego budżetu wynajęcie 
specjalistycznej firmy, to niemały wydatek, dlatego kierujemy do miesz-
kańców programy, które pomogą pokryć koszty usunięcia eternitu z ich 
gospodarstw. 

               Usuwamy i realizujemy program utylizacji azbestu 
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 - „Wieści z Rybczewic”- 

Nowe przydomowe oczyszczalnie ścieków już działają 

 Gmina Rybczewic po raz drugi otrzymała środki na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Z otrzymanego dofinanso-
wania zamontowano 34 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Łącz-
ny koszt inwestycji to 624.863,25 zł., zaś wielkość dofinansowa-
nia wyniosła 323.509,00 zł.  
 Nowe oczyszczalnie powstały w miejscowościach: Bazar, 
Częstoborowice, Pilaszkowice Drugie, Pilaszkowice Pierwsze, 
Rybczewice Drugie, Rybczewice Pierwsze, Stryjno Drugie, Stryjno
-Kolonia, Stryjno Pierwsze oraz Wygnanowice.  
 Ze względu na rezygnację kilku mieszkańców z udziału w 
projekcie, gdzie Gmina posiadała już dokumentację, niezbędne 
okazało się włączenie do projektu mieszkańców z listy rezerwowej. Opracowanie dla nich dokumentacji pro-
jektowej i uzyskanie pozwolenia w Starostwie Powiatowym w Świdniku. Zmiana uczestników projektu wiąza-
ła się również z  aneksowaniem umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie i 
wydłużeniem terminu realizacji inwestycji.  

 

 W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców,  Gmina Rybczewice na 
bieżąco dokonuje zamówień w LW ,,Bogdanka” S.A i pilotuje sprzedaż węgla na terenie Gminy w cenie 1 900 
zł za tonę. Ponad 350 mieszkańców złożyło wnioski na zakup węgla deklarując zakup zarówno w pierwszym 
terminie do 31 grudnia 2022 r jak i w drugim okresie od 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z harmonogramem, który 
sprawnie realizujemy do 20 grudnia sprowadziliśmy cały zamówiny limit węgla dla mieszkańców zadeklaro-
wany w pierwszym okresie. Jesteśmy nieliczną Gminą, która w tak krótkim czasie zaopatrzy mieszkańców we 
wnioskowaną ilość węgla. W ramach programu gmina podpisała  z dwoma firmami, które zajmują się dystry-
bucją węgla na terenie naszej gminy. 

Składy w których można odbierać węgiel: 
1. Jerzy Kowalczyk Usługi Transportowe i Handel Artykułami Rolnymi Częstoborowice 196  
dla mieszkańców miejscowości : Częstoborowice, Pilaszkowice Pierwsze, Bazar, Pilaszkowice Drugie,  
Izdebno, Izdebno Kolonia, Zygmuntów. 
2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rybcze-
wicach Rybczewice Drugie 120 dla mieszkańców miejsco-
wości: Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Stryjno 
Kolonia, Stryjno Pierwsze, Stryjno Drugie, Wygnanowice, 
Choiny. 
 Zgodnie z umową z L W ,,Bogdanka” S.A dysponuje 
następującymi sortymentami węgla kamiennego: 
 groszek (NIE EKOGROSZEK), 
 orzech, 
 miał, 
 Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 81 58 44 467, 81 58 44 462 

   CEEB—obowiązek, który należy spełnić  

   Preferencyjny Zakup Węgla od Gminy Rybczewice  

 30 czerwca minął ustawowy termin, do którego właściciele  
i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje  
o źródłach ciepła. W Gminie Rybczewice nie wszyscy jednak wywiązali się 
tego obowiązku – obecnie poziom wypełnienia bazy CEEB to 71 %.  W dal-
szym ciągu zaległą deklarację możemy złożyć w systemie na stronie 
ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy, tak jak dotychczas. 
Pamiętajmy, że obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje: 
- dla nowych źródeł ciepła - 14 dni od uruchomienia, 
- dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia, 
- dla wszystkich zapominalskich - natychmiastowe złożenie deklaracji. 
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 27 października w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Ryb-
czewicach Drugich odbyła się bardzo ważna uroczy-
stość  – Pasowanie na Ucznia.  

Dzieci klasy pierwszej przygotowywały się do tej 
uroczystości od początku roku szkolnego pod troskli-
wym okiem swojej  wychowawczyni Pani Lucyny 
Stanisławek. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili 
program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje 
umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniej-
szym momentem uroczystości było złożenie przez 
uczniów uroczystego ślubowania na sztandar Szkoły 
oraz Pasowanie na Ucznia, którego dokonał Dyrektor 
Szkoły Krzysztof Suszek. W ten sposób pierwszokla-
siści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Rybczewicach Drugich. 

   Pasowanie na ucznia  

 

     

Oświata  

 Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pa-
miątkowych dyplomów oraz legitymacji szkolnych. 
Na uro-
czystości 
ślubowa-
nia obec-
na była 
zaproszo-
na przez 
pierwszo-
klasistów 
i ich rodziców Wójt Gminy Rybczewice Elżbieta Ma-
sicz, która w tym szczególnym dniu przekazała ucz-
niom upominki oraz skierowała ciepłe i miłe słowa. 
Gratulując zdobytej już wiedzy, umiejętności oraz 
talentów jakie posiadają młodzi uczniowie. Pani Wójt 
życzyła uczniom samych miłych chwil w szkole. 

 

        - „Wieści z Rybczewic” - str.16 

  10 listopada 2022 r. uczniowie ZSO uroczyście obchodzili 104. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 
     Świętowanie rozpoczęliśmy od włączenia się do akcji „Szkoła do 
Hymnu”. O godz. 11.11 wszyscy zebra-
ni uczniowie wraz z nauczycielami i 
pracownikami szkoły wspólnie odśpie-
wali „Mazurek Dąbrowskiego”. Następ-
nie obejrzeliśmy inscenizację „…żeby 
zawsze była wolna” przygotowaną przez 
kl. VI b. Uczniowie w sugestywny spo-
sób przedstawili utratę państwo-
wości polskiej, sytuację pod za-

borami oraz odzyskanie niepodległości. Przedstawienie zakończyło się 
artystyczną deklaracją młodzieży dotyczącą przywiązania do ojczyzny 
i miłości do niej oraz poczucia wolności. Na zakończenie uroczystości 
głos zabrali Pan Dyrektor Krzysztof Suszek oraz Pani Wójt Elżbieta 
Masicz. Następnie przedstawiciele uczniów (kl. III, kl. VI a i VI b) 
wraz z Dyrektorem i nauczycielami udali się na skwer w Rybczewi-
cach, aby uczestniczyć w uroczystości wciągnięcia flagi państwowej na 
maszt niepodległości. 

   Szkolne uroczystości Święta  Niepodległości  



 

23 listopada 2022 roku w szkole odbył się program artystyczny dla uczniów klas I-VIII pt. „Otwórz oczy” 
promujący dialog międzypokoleniowy w ramach realizacji przez naszą szkołę projektu „Skarby mojej rodzi-

ny” - transmisja międzypokoleniowa .Wydarzenie to  odbyło się z 
udziałem artysty Joszko Brody, który jest muzykiem, multiinstru-
mentalistą, kompozytorem, producentem muzycznym w jednej 
osobie. Joszko Broda przyjechał do nas z dalekich gór, aby opo-
wiedzieć nam o swoich korze-
niach muzycznych i pokazać in-
strumenty, o istnieniu których nikt 
z nas nie wiedział. Instrumenta-
rium, które zaprezentował nam 
Joszko Broda było doprawdy nie-
zwykłe, nigdy nie przypuszczali-
śmy, że kawałek podziurawionej 

słomy może brzmieć jak organy.  Pokazywał i opowiadał nam też o fujarach, 
o gajdzicy, o dudach, o kozie podhalańskiej i gajdach istebniańskich i o wielu innych instrumentach. Ale naj-
większe wrażenie na dzieciach (zresztą i na dorosłych też) niewątpliwie zrobiła nauka gry na liściu! Gdy 
Joszko zagrał nam na liściu, to było istne dzieło muzyczne! Coś nieprawdopodobnego. I w ten oto sposób do-
wiedzieliśmy się, że liść, to też instrument. Joszko Broda w swoim wystąpieniu, zwracał też uwagę na zna-
czenie naszej kultury dla poznania samego siebie.– Ważne jest, żebyśmy wiedzieli skąd jesteśmy, znali swoją 
kulturę, geografię, wiedzieli kim był pradziadek, co robił, jak miał na imię. 
Każdy zanurzony jest w kulturze jak w wodzie od palca u stopy do czubka 
głowy. Dopiero wtedy, gdy poznamy własną kulturę możemy sięgać do in-
nych kultur – opowiadał Joszko Broda. To spotkanie było dla nas  szansą, by 
zobaczyć, dotknąć, posłuchać instrumentów odmiennych od tych, z jakimi 
mamy styczność na co dzień. Wykonanie programu artystycznego zostało 
sfinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki, pn. 
„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypoko-
leniowej”. 

10 listopada 2022r odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Piękna nasza 
Polska cała”, którego celem było ukazanie piękna naszej Ojczyzny. Do konkursu przystąpiły wszystkie klasy 
Szkoły Podstawowej w Rybczewicach.  Wpłynęło łącznie 71 prac wykonanych różnymi technikami plastycz-
nymi. Do oceny prac konkursowych została powołana specjalna komisja. Za najciekawsze prace komisja 
przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej 

pt. „Piękna nasza Polska cała”. 

Warsztaty artystyczne z Joszko Brodą 

Wyróżnienia 
1.  Burdzanowska Helena kl. I 
2.  Majcher Oliwia kl. I 
3.  Grabowska Jagoda kl. I 
4.   Zając Alicja kl. I 
5.   Żak Stefan kl. II 
 
Wyróżnienia 
 1.  Kowalik Franciszek kl. IVB 
 2.  Sarzyński Gabriel kl. VIA 
 3.  Połeć Patrycja kl. VIA 
 4.  Pruchnik Patrycja kl. VIA 
 5.  Pruchnik Kacper kl. VIIIB 
 6. Bieniek Oskar kl. VII 

W kategorii klas 1-3: 
I miejsce Ziętek Jakub kl. III 
I miejsce Mańka Julia kl. II 
II miejsce Świtek Patrycja kl. III 
II miejsce Kasperek Julia kl. II 
III miejsce Wójcik Wiktoria kl. III 
III miejsce Grzegorczyk Zuzanna kl. II 
W kategorii klas 4-8 : 
I miejsce Grzegorczyk Piotr kl. IVB 
I miejsce Brus Lena kl. IVA  
II miejsce Wójcik Kamil kl. IVB 
II miejsce Ruszniak Mateusz kl. VIA  
III miejsce Mrysz Jakub kl. VII 
III miejsce Woźniak Zuzanna kl. IVB 
III miejsce Piotrowski Igor kl. V 

Elżbieta Flis 

Małgorzata Wójcik 
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  Biblioteka oprócz swoich zadań statutowych 
prowadzi zajęcia czytelnicze. Są to lekcje biblio-
teczne, czytanie bajek, teatrzyk kamishibai czy zaję-
cia tematyczne. Dzięki współpracy z ZSO w Ryb-
czewicach dzieci mają okazję odwiedzić bibliotekę, 
a także uczestniczyć w różnych zajęciach organizo-
wanych przez bibliotekę. Za nami już IV Jarmark 
Królewski, który miał miejsce 21 sierpnia 2022 roku 
w Rybczewicach Drugich. Biblioteki na Jarmarku 
również nie mogło zabraknąć. Na swoim stanowisku 
był przygotowany konkurs dla dzieci "Z bajką za 
pan brat" z wiedzy o bajkach oraz konkurs plastycz-
ny "Mój ulubiony bohater z bajki". Stoisko cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. Wszystkie dzieci,  
które wzięły udział w konkursach otrzymały nagro-

dy i upominki. Również specjalnie pożegnaliśmy wakacje 
dzięki warsztatom „Zabytkowo-Klockowo”, które odbyły się 
30-tego sierpnia 2022 roku w Pałacu w Rybczewicach. 
Uczestnicy zbudowali wspólnie z klocków lego kościół pw. 
Św. App Piotra i Pawła w Częstoborowicach. Grudzień dla 
biblioteki był pracowity. Udało się zorganizować warsztaty 
dla uczniów z ZSO w Rybczewicach z tworzenia kartek świą-
tecznych- wykonaliśmy 120 sztuk Następnie odbyły się 
warsztaty dla dzieci, gdzie robiliśmy ozdoby świąteczne, a 
także warsztaty dla mieszkańców Gminy Rybczewice, na któ-
rych wykonywaliśmy przepiękne choinki z szyszek i innych 
ozdób świątecznych. Podczas wszystkich spotkań panowała 
świąteczna i radosna atmosfera, a kreatywności uczestnikom również nie zabrakło. Więcej zdjęć z warsztatów 
można obejrzeć na profilu biblioteki.  

Konkurs Recytatorski Poezji Anny Kamieńskiej w Świdniku 
25-tego października 2022 roku w Miejsko-Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Świdniku odbył się etap powiatowy Konkursu Recyta-
torskiego Poezji Anny Kamieńskiej. Dzieci i młodzież z naszej 
Gminy i ZSO im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach za-
prezentowali swój talent recytatorski. Jesteśmy bardzo dumni z na-
szej reprezentacji i jej osiągnięć. Serdecznie dziękujemy za przygo-
towanie młodych recytatorów i za udział w konkursie na szczeblu 
powiatowym. Jeszcze raz gratulacje. 
kategoria klas 1-3: miejsce 1 Wojciech Wrona, kategoria klas 7-8: 
miejsce 2 Maja Nucia, kategoria klas 4-6:wyróżnienie: Anna Daniel 

Narodowe Czytanie  
W tym roku nasza Biblioteka wzięła udział w Narodowym Czyta-
niu. Akcja odbyła się 20 września 2022 roku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej dzięki zaangażowaniu Pani Elżbiety Masicz Wójta Gmi-
ny, Pani Sekretarz Renaty Trała, Pana Skarbnika Józefa Smarzaka, 
Pani Kierownik GOPS Agnieszki Kasprzak, Pana Dyrektora ZSO  
w Rybczewicach Krzysztofa Suszka i członkom Klubu Seniora,  
a w szczególności Pani Stefanii Rubaszko oraz Stanisławy Olech,  
a także uczniów klasy VIII b. Bardzo dziękuje za aktywny udział  
i włożony trud w organizację wydarzenia. Wydarzenie nadal można 
obejrzeć na profilu  społecznościowym biblioteki. Za udział  
w Narodowym czytaniu 2022 nasza Biblioteka otrzymała książkę 
„Ballady i Romanse” z dedykacją oraz podziękowaniem od Pary 
Prezydenckiej. 

   Gmina Biblioteka Publiczna w Rybczewicach. 
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Wydarzenia społeczno — kulturalne 

 21 sierpnia na skwerze w Rybczewicach odbył 
się IV Jarmark Królewski pn. „Orzech laskowy  
w Kuchni Dworskiej”. Jak co roku plac przed pała-

cem tego dnia był 
przepełniony barw-
nymi kolorami, do-
brym nastrojem, 
przyjacielskimi roz-
mowami, zabawą, 
muzyką, tańcem 
oraz uśmiecham naj-

młodszych uczestników wydarzenia. Starsi uczestnicy 
wydarzenia mogli spróbować lokalnych produktów 

oraz potraw 
przygotowa-
nych przez 
Koła Gospo-
dyń Wiej-
skich, a wie-
czorem w 
rytm muzyki 
ponieść się 
emocjom 
tanecznym. 

Współorga-
nizatorem i 
sponsorem 
głównym 
tego wyda-
rzenia była 
firma 
FRUCTI-
NO Dorota 
Potębska. . IV Jarmark Królewski rozpoczął się o go-
dzinie 15:00. Mieszkańców oraz gości przywitali go-
spodarze Jarmarku – Pani Wójt Elżbieta Masicz oraz 
Pan Bogdan Po-
tębski. Następnie 
rozpoczęła się 
część artystyczna 
Jarmarku, pod-
czas której na 
scenie prezento-
wały się takie 
grupy oraz ze-
społy śpiewacze: 
„Klub Seniora” z Rybczewic, KGW „Rybczewice”, 
Zespół „Fajsławianki” Koło Gospodyń i Gospodarzy 
Krzczonów Sołtysy.  
        Tego dnia 
mieliśmy bogatą 
ofertę  dla 
mieszkańców 
przygotowaną 
przez twórców 
ludowych, ręko-
dzielników. 
Przygotowali-
śmy małą scenę, 
na której w trak-
cie imprezy rozmawialiśmy z  twórcami, producentami 
produktów lokalnych. Pierwszą rozmowę przeprowa-
dziliśmy z Panem Bogdanem Potębskim, który opowia-
dał o początkach powstania przedsiębiorstwa, produkcji 
orzecha oraz rynkach zbytu. Kolejnymi gośćmi były 
Panie Olga Brzoskowska z Pracowni Rękodzieła 
„Servetove 
Love”, Irena 
Baran oraz 
Ewa Bana-
szkiewicz 
EwaArt wy-
roby decou-
page które 
opowiadały 
o rękodziel-
nictwie.  

IV Jarmark Królewski—ORZECH LASKOWY W KUCHNI DWORSKIEJ  
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 Następnie rozmawialiśmy z Magdaleną 
Kuśmierczyk „ Pod Psią Gwiazdą” i Radosławem 

Jarmułem               
„Radosław 
Pasterz” o 
produkcji se-
rów i produk-
tach mlecz-
nych, olei 
roślinnych  
i ręcznie  
robionych 
mydeł.  

 Kolejnymi Gośćmi małej sceny byli Panowie  
Stanisław Ostański i Tadeusz Wikira „Rzeźby w Korze-
niu”, z którymi rozmawialiśmy o ich pasjach i pracy. 
KRUS” w Piaskach zorganizował dla rolników  konkurs 

„BHP w rolnic-
twie”, podczas 
którego można 
było wygrać 
atrakcyjne nagro-
dy.  
Grupa Łututu 4x4 
Rybczewice oraz 
AGRIMAR PO-
LARIS przygoto-
wali dla dzieci 

bezpłatne przejażdżki quadami oraz pokaz pojazdów. 
Przygotowana była także nieodpłatna strefa gier i zabaw 
m.in.: fotobudka, malowanie twarzy, dmuchany plac,, 
zwierzątka z balonów oraz konkursy biblioteczne  – te 
atrakcje zostały zapewnione przez pracowników  urzędu 
gminy, GOPSu i biblioteki. Chętne dzieci mogły skorzy-
stać z przejażdżki kucykami. Podczas Jarmarku jak co 
roku odbył się także konkurs kulinarny.  

   Dziękujemy 
serdecznie 
wszystkim 
osobom, Jed-
nostkom OSP 
oraz instytu-
cjom, którzy 
pomogli  
w organizacji 
IV Jarmarku 
Królewskiego. 
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,Piknik Rodzinny – Gminny Dzień Dziecka 

 5 czerwca najmłodsi mieszkańcy naszej gmi-
ny uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym – Gminnym 
Dniu Dziecka. Nad dobrą zabawą maluchów czuwała 
grupa rodzi-
ców dostar-
czając dzie-
ciom wielu 
wrażeń po-
przez malo-
wanie buziek 
oraz różne 

gry, zabawy. Specjalnie tego dnia organizatorzy  wcielili się w postacie z bajek, była wróżka, pajacyk pierrot  
i kot w butach. Tego dnia na dzieci czekało wiele atrakcji m.in.: ogromna zjeżdżalnia, dmu-
chany plac zabaw. Wśród najmłodszych dzieci ogromnym zainteresowaniem cieszył się 
banki mydlane. Na scenie tego dnia królowały dzieci i młodzież w konkursie karaoke zor-
ganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Rybczewicach. Oprócz tego biblioteka wręczy-
ła dzieciom nagrody w konkursach bibliotecznych. Dzięki uprzejmości Strażaków Jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rybczewicach dzieci dowiedziały się jak na co 
dzień wygląda ich praca oraz jakim sprzętem się posługują. Mogły z bliska obejrzeć samo-
chody strażackie i ich wyposażenie. Nie zabrakło również możliwości przejażdżki na koni-

kach. Tego dnia dzieci mogły również wziąć 
udział w grach i 
zabawach spor-
towych zorgani-
zowanych prze 
GLKS Victoria 
Rybczewice za 
udział w zaba-
wie uczestnicy 
otrzymali 

nagrody. Ogromną radość sprawiła dzieciom przejażdżka 
quadami, którą zorganizowała Grupa Łututu 4x4 Rybcze-
wice oraz AGRIMAR POLARIS. Dodatkową atrakcją 
była możliwość zrobienia pamiątkowej fotografii w foto-

budce. Tego 
dnia nie za-
brakło rów-
nież popcor-
nu, waty cu-
krowej, lo-
dów, ciast, napojów, 
dań z grilla i wielu 
innych smakołyków. 
Słoneczna pogoda 
oraz bogaty program 

dostosowany do wieku uczestników okazały się niezwykle cieka-
wą propozycją 
spędzenia nie-
dzielnego popo-
łudnia. Organi-
zatorami wyda-
rzenia byli: 
Wójt Gminy Rybczewice, Rada Rodziców ZSO w Rybcze-
wicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach 
w Rybczewicach. Dziękujemy serdecznie wszystkim, zaan-
gażowanym w organizację tego wydarzenia.  

- „Wieści z Rybczewic”- 



   Pomoc pogorzelcom z potrzeby serca 

   Majówka w Rybczewicach z KGW Rybczewice. 
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 8 maja 2022 r. Wójt Gminy wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Rybczewicach zaprosili wszyst-
kich mieszkańców na majówkę na skwerze przy Dworze  
w Zespole Dworsko Par-
kowym w Rybczewicach. 
W trakcie wydarzenia 
można było skorzystać z 
oferty przygotowanej 
przez KGW. Skosztować 
potraw przygotowanych 
przez organizatora, dań  
z grilla, ciast oraz posłu-

chać muzyki na żywo. W ramach majówki można było również skorzy-
stać z atrakcji oferowanych w zespole pałacowo dworskim w Rybczewi-
cach: Na początek organizatorzy zaprosili uczestników do tężni solan-
kowej na seans aby nabrać sił na kolejne atrakcje, które przygotowali. 
Po seansie w tężni  było obejrzeć wnętrze Dworu w Rybczewicach. Po-
mieszczenia były dostępne dla wszystkich chętnych, którzy chcieli zo-
baczyć efekt renowacji. Następnie można było udać się na pobliski 
skwer, na którym każdy znalazł coś dla siebie: gry stolikowe: piłkarzy-
ki, tenis stołowy, stolik do gry w szachy/warcaby, zegar słoneczny, pa-
nel muzyczny, gra eko memory, krzywe zwierciadło, młyńskie koło ,,chomik”, urządzenie do gry kółko krzy-
żyk z tablicą do rysowania, siłownię zewnętrzną, plac zabaw, park linowy, królewskie szachy, boisko do siat-
kówki, altanę i grilla. Jeżeli ktoś chciał odpocząć bardziej kameralnie, mógł bezpłatnie zarezerwować domek 
dziennego pobytu, wyposażony w niezbędną zastawę stołową, grilla, leżaki i sprzęt sportowy (rowery, kijki do 
nordic walking, rakiety do badmintona). 

 W poniedziałek 04.07.2022 roku w Stryjno Kolonii w gospodarstwie rodziny Państwa Łukaszuk wy-
buchł pożar, który całkowicie zniszczył stodołę i część gara-
żu oraz fragment elewacji domu. Podczas ratowania dobytku 
mieszkań-
cy doznali 
również 
poparzeń. 
Ze znisz-
czonego 
budynku 
udało się, 
z ludzką 
pomocą, 
wydostać 

pojazdy i część sprzętów. Mimo szybkiej reakcji spłonęło cześć sprzętu i maszyn niezbędnych do prowadze-
nia gospodarstwa.  Aby pomóc w tej trudnej sytuacji, Wójt Gminy wspólnie z KGW Rybczewice zorganizo-
wali 17 lipca akcję pomocy połączoną ze sprzedażą w formie licytacji na rzecz pogorzelców dań z grilla, pysz-
nych ciast, przejażdżkę quadami z grupą Łututu 4x4 Rybczewi-
ce Squad oraz innych przedmiotów. Licytacja prowadzona była 
przez Panią Wójt. Cały dochód został przekazany na pomoc po-
szkodowanym. Tego dnia wspólnie udało się zebrać 
10.002,20 zł., którą to kwotę tego samego dnia organizatorzy 
przekazali pogorzelcom. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim oso-
bom, które brały udział w licytacji i tym, które przekazały 
przedmioty na aukcję oraz wszystkim współorganizatorom. 
Dziękujemy Paniom, które piekły ciasta. Dziękujemy naszym 
Paniom z KGW Rybczewice, za organizację kiermaszu. 

- „Wieści z Rybczewic”- 



 8 września 2022 roku w czwartek w Parafii pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wygnanowi-
cach odbyły się uroczystości Odpustowe i Dożynki 

Gminno- Parafialne Gminy Rybczewice. Nabożeństwo 
dziękczynne celebrował ksiądz Grzegorz Wozniak, 
proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w 

Siedliskach Drugich. Konsekracja rozpoczęła się od 
błogosławieństwa, jakie uczestnicy otrzymali od świę-
tego Izydora patrona rolników.  

W Mszy uczestniczyła delegacja władz gminy na czele z Wójt Gminy Ryb-

czewice Elżbietą Masicz oraz poczty sztandarowe OSP Rybczewice, OSP 
Częstoborowice i OSP Pilaszkowice-Bazar. 

Starostami tegorocznych Dożynek byli Agnieszka Tkaczyk i Dariusz Basiak. Wszystkim Rolnikom, Sadow-
nikom i Ogrodnikom życzymy dużo zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonanej pracy. Szczególne po-
dziękowania dla księdza Jacka Zaręby proboszcza w Wygnanowicach i mieszkańców miejscowości Stryjno 

Pierwsze, Stryjno Pierwsze (Góry), Anusin za przy-
gotowanie uroczystości. 

Gminne Uroczystości Odpustowo-Dożynkowe w Wygnanowicach 
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 Każda okazja jest dobra, aby spotkać się razem, spędzić wspólne 
chwile i porozmawiać. Taką wyjątkową okazją było otwarcie wystawy 
prezentującej prace Mieszkanek DPSu w Wygnanowicach oraz fotografie 
przedstawiające życie DOMU. Wystawa powstała przy współpracy Do-
mu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach i Wójta Gminy Rybczewice. 
Otwarcia wystawy dokonała Wójt Gminy Elżbieta Masicz oraz Dyrektor 
placówki Pani Dorota Zybała. Na wernisaż przybyło blisko 60 osób,  
w tym autorki prac wraz ze swoimi opiekunami. To właśnie im Wójt 
Gminy pogratulowała wspaniałych prac i podziękowała za trud włożony 

w ich wykonanie. W swoim wystąpieniu, Wójt zwróciła również 
uwagę na różnorodność użytych materiałów i technik, wyraziła 
też swoje uznanie dla współorganizatora wystawy. Następnie 
Dyrektor DPSu przedstawiła prezentację przybliżającą życie  
i funkcjonowanie podopiecznych. Po części oficjalnej był czas 
na dokładne przyjrzenie się zaprezentowanym pracom i wymia-
nę doświadczeń między twórcami i gośćmi. Mamy nadzieję, że 
wystawa niewątpliwie przyczyni się do rozwoju pasji artystycz-
nej wśród podopiecznych DPS-ów oraz pomoże im w integracji 
ze społeczeństwem. Mieszkanki w podziękowaniu za udział w wydarzeniu dla każdego odwiedzającego przy-
gotowały prezenty. Wystawę można było oglądać przez miesiąc do 8 grudnia we wnętrzach Dworu w Rybcze-
wicach.  

 15 marca w Dworze w Rybczewicach Drugich, odbyły się 
warsztaty pisania pisanek tradycyjną ludową techniką pod czujną i 
fachową opieką Pani Haliny Grzesiak znanej twórczyni ludowej z 
Gminy Krzczonów. Dzieci i dorośli mieli możliwość wykonać pisanki 
w technice tzw. batikowej. Na warsztatach gościliśmy również Panie z 
gminy Fajsławice, które chętnie 
zadeklarowały swoją obecność w 
przyszłości na podobnych wyda-

rzeniach. Pisanki wykonane w tej technice powstają przez rysowanie, 
dawniej pisanie, na skorupce jajka gorącym roztopionym pszczelim wo-
skiem, a następnie zanurzenie jajka w barwniku. Warsztaty cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem, dlatego wspólnie z nauczycielami na warsz-
taty zaprosiliśmy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybcze-
wicach.  

Warsztaty pisania pisanek tradycyjną techniką batikową 

- „Wieści z Rybczewic”- 

Wystawa prac Mieszkanek DPSu w Wygnanowicach  

 Budynek Dworu w Rybczewicach pełni funkcję kulturalno—oświatową. W siedzibie dworu mieści się 
Gminna Biblioteka Publiczna działają również organizacje pozarządowe i społeczne takie jak Koło Gospodyń  
Wiejskich w Rybczewicach, Klub Seniora. Realizowane są projekty prowadzone przez Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej, skierowane do osób wykluczonych z terenu gminy Rybczewice. W obiekcie odbywają się 
warsztaty, szkolenia skierowane do mieszkańców Gminy Rybczewice.  

Gminne Centrum Kulturalno—Oświatowe 

Magia przyrody—wystawa prac Stanisława Ostańskiego  

 

 Od wiosny w Dworze w Rybczewicach można obejrzeć wystawę prac Stanisława Ostanskiego.  
Wystawa jest stałą ekspozycją Gminnego Centrum Kuturalno—Oświatowego w Rybczewicach. Zgromadzone 

są na niej obrazy poruszające tematykę, jaką jest przyroda. Obrazy przedstawiające pejzaże zachwycają,  
a także umożliwiają nam podziwianie miejsc i zjawisk, których inaczej być może nigdy nie ujrzelibyśmy,  
albo przeszlibyśmy obok nie dostrzegając ich piękna. Twórcę fascynuje natura i rola światła w obserwacji oraz  
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 Dwór w Rybczewicach Drugich gościł wystawę stro-
jów krzczonowskich, które tworzą w części garderobę Koła 
Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Krzczonów „Sołtysy”. 
Wystawa miała na celu ukazanie różnorodności stroju 
krzczonowskiego, ponieważ mało kto wie, że ten strój miał 
wiele odmian, a ponadto każdy stan cywilny wyróżniał się 
pewnymi elementami. Przede wszystkich strój dzielony był 
na co dzień na 5 głównych kategorii: strój wdowy, strój go-
spodyni (mężatki), strój gospodarza (żonatego mężczyzny), 

strój panny oraz strój kawalera. Dodatkowo istniały także stroje obrzędowe, noszone wyłącznie z okazji bar-
dzo ważnego i doniosłego wydarzenia np. z okazji ślubu. Po-
nadto na wystawie można było zobaczyć stroje dziecięce, do-
datki do strojów, jak również rękodzieło, czyli haft krzczonow-
ski, pisanki wykonane metodą batikową, palmy wielkanocne 
czy pająki ludowe. Wystawę oglądać mieszkańcy gminy, licz-
ną grupą stanowili także członkowie Klubu Seniora, którzy jak 
relacjonowali – byli zdumieni, że strój krzczonowski jest tak 
różnorodny. Najbardziej znany i widoczny wśród zespołów 
ludowych, jak również w kołach gospodyń na Lubelszczyźnie 
jest strój panienki.  

Wystawa stroju ludowego w Rybczewicach —piękny kolorowy, nasz lubelski  

 10 listopada w przededniu 104 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości na skwerze w Rybczewicach od-
była się uroczystość wzniesienia na maszt 
niepodległości flagi państwowej. Maszt 
powstał w ramach projektu ,,Pod biało-
czerwoną" do którego przystąpiła nasza 
gmina. Mamy nadzieję, że takie wydarze-
nie będzie inspiracją do corocznej uroczy-
stości obchodów Święta Niepodległości. 
Niech ta tradycja pomoże w kształtowaniu serc i umysłów, nie tylko dzieci i mło-
dzieży, ale wszystkich mieszkańców naszej małej Ojczyzny. Dziękujemy za organi-
zację i udział w uroczystości mieszkańcom, strażakom z jednostek OSP, pocztom 
sztandarowym, dyrekcji, uczniom, gronu pedagogicznemu ZSO w Rybczewicach i 
pracownikom urzędu. 11 listopada w rocznicę Święta Niepodległości w kościołach 
parafialnych naszej gminy w Częstoborowicach i Wygnanowicach odprawiono 
Msze Święte za ojczyznę. Zapalono znicze w miejscach pamięci. 

Rybczewice „Pod biało –czerwoną” 

portretowaniu świata. To krajobraz i zjawiska przyrody odgrywają 
najważniejszą rolę w przedstawianych przez niego obrazach. Widać 

tu nakierowanie uwagi na motywy związany z łowiectwem— las, 
drzewa, kwiaty, zwierzyna, która występuje zróżnicowana gatunko-
wo. Na obrazach możemy podziwiać małego ptaszka, a czasem duże-

go zwierza. Dzięki pracom tego twórcy możemy odwiedzać leśną 
gęstwinę, spacerować brzegiem lasu lub nawet spotkać łosia.  
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 Wojna na Ukrainie, to był trudny czas dla 
nas wszystkich, ale jako społeczeństwo zdaliśmy 
egzamin. W pierwszych dniach wybuchu konfliktu 
zbrojnego Urząd Gminy Rybczewice, GOPS Ryb-
czewice wraz z jednostkami OSP, KGW Rybcze-
wice i wolontariuszami rozpoczęli organizację po-
mocy dla uchodźców z Ukrainy. Uchodźcy wojen-
ni po kilku dniach pojawili się na terenie naszej 
gminy. Trzeciego dnia wojny jednostki OSP na 
terenie całej Gminy Rybczewice organizowały 
zbiórkę żywności z długim terminem przydatności 
i środki higieny osobistej. Kolejne podjęte działa-
nia dotyczyły lokowania osób ewakuujących się z 
terytorium Ukrainy i pomocy żywnościowej. W ramach koordynacji stworzyliśmy bazę osób chętnych przyjąć 

uchodźców. Dużym usprawnieniem naszych 
działań w tym trudnym czasie dla nas 
wszystkich było stworzenie grupy na Face-
booku „Solidarni z Ukrainą - Gmina Rybcze-
wice” dzięki której mogliśmy przekazywać 
na bieżąco informacje o potrzebach oraz 
otrzymywać wiadomości o deklarowanej po-
mocy.  
 Już 1 marca ponad 70 obywateli 
Ukrainy znajdowało się na terenie Gminy 
Rybczewice. Każdego dnia zgłaszali się do 
Urzędu Gminy i GOPSu nowi uchodźcy po-
trzebujący na-
szego wspar-
cia, a my na 

bieżąco udzielaliśmy im pomocy wydając żywność, środki czystości i ubrania. 
Każdy kolejny dzień był coraz trudniejszy po nieprzespanych nocach, w trakcie 
których wraz ze strażakami wyjeżdżaliśmy udzielać pomocy uchodźcom znajdu-
jącym się na terenie Gminy Rybczewice. Strażacy jak i nasi pracownicy byli w 

gotowości nieść pomoc całą dobę. Wielo-
krotnie wjeżdżaliśmy w mroźne noce z cie-
płymi ubraniami, kołdrami, opałem i żyw-
nością do potrzebujących. Naszej pomocy 
potrzebowali również uchodźcy, który znaj-
dowali się bezpośrednio na granicy.  
 2-go marca rozpoczęliśmy pomoc na 
przejściu granicznym w Dorohusku. Panie z 
Koła Gospodyń Wiej-
skich w Rybczewicach, 
Klub Seniora i miesz-
kańcy przygotowywali 
posiłki w domach. Na-
stępnie strażacy, człon-
kowie KGW , wolonta-
riusze i pracownicy 
urzędu rozdawali je 
uchodźcom, którzy prze-
kroczyli granicę.  

Pomoc uchodźcom  

Działania społeczne, kulturalne i promocyjne 
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 Takich wyjazdów było kilka, a nasza pomoc tam na miejscu była bardzo potrzebna. Koordynatorzy 
pomocy na granicy z niecierpliwością oczekiwali naszego przyjazdu i realnej zorganizowanej pomocy. Rozda-
waliśmy jedzenie, ciepłe napoje, ubrania, środki czystości, dzieciom dawaliśmy maskotki, które sami przywo-
ziliśmy na granicę. Na miejscu wspieraliśmy służby w kierowaniu uchodźców do punktów recepcyjnych, byli-
śmy pierwszymi osobami, z którymi uchodźcy mieli kontakt. Również pracowaliśmy na magazynach zaopa-
trując wolontariuszy w środki pomocy dla uchodźców.  W Gminie Rybczewice organizowaliśmy zbiórki, ale 

potrzeby przewyższały nasze możliwości. Dzięki ludziom dobrej woli otrzymy-
waliśmy transporty z pomocą nawet z innych Państw. Pierwszy transport dotarł 
do nas dzięki firmie Ausbildungszentrum i Panu Rafałowi Markowskiemu,  
który w Niemczech orga-
nizował zbiórkę. Kolejna 
ciężarówka z pomocą do-
tarła z Holandii, dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu 
Pani Agnieszki Porzak, 
która wraz ze swoim zna-
jomym zorganizowała po-
moc. Kolejna pomoc do-
tarła do nas z Włoch. Tu 
nieocenione zaangażowa-
nie okazał ksiądz Jacek 
Zaręba, który dzięki swo-

im kontaktom we Włoszech organizował wsparcie dla uchodź-
ców. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie były też chwile 
które zapadną  w naszej pamięci. 20 marca w Sali Komnata Ja-

na III So-
bieskiego 
miał miej-
sce  koncert 
„Solidarni 
z Ukrainą”, 
w którym 
wystąpiła 
artystka 
Teatru Dramatycznego w Czerkasach na Ukrainie Olena 
Lastiwka. Artystka znalazła schronienie przed wojną na 
terenie naszej gminy.  W ten sposób chciała wszystkim 
mieszkańcom podziękować za pomoc i schronienie.  
  

 Kolejną sytuacją, którą na długo, było wezwanie  
w mroźną noc, gdy pojechaliśmy z pomocą do rodziny, która na-
gle pojawiła się w opuszczonym domu. Na miejscu okazało się, 
że jest tam czwórka dzieci - czworaczki. Dziewczynki już spały, 
bo były zmęczone podróżą. Przygotowaną pomoc przekazaliśmy 
rodzicom i cioci. Następnego dnia wraz z rodzicami odwiedziły 
nas w urzędzie w drodze do Krakowa. Swoją  
pogodą, rezolutnością i wielką zaradnością jak na dwulatki spra-
wiły nam wiele radości i uśmiechu i utwierdziliśmy się  
w przekonaniu, że zawsze warto pomagać.  
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Kończy się pracowity rok Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rybczewicach. W pierwszym półroczu po wy-
buchu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy pracownicy 
Ośrodka czynnie włączyli się w akcję pomocy uchodźcom, 
którzy przybyli z terenu działań wojennych. Pozyskaną żyw-
ność, środki czystości, odzież, zabawki, drobny sprzęt gospo-
darstwa domowego pracownicy Ośrodka przekazali obywate-
lom Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy. Poza tą 
formą wsparcia w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom 
Ukrainy powstałego w marcu 2022 roku realizowane są wy-
płaty świadczeń rodzinnych, stypendiów szkolnych oraz 
świadczeń z pomocy społecznej. Dzięki współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwo-
nego Krzyża udało się pozyskać wyprawki szkolne dla dzieci. Obywatele Ukrainy na bieżąco informowani są 
o różnych formach wsparcia im dedykowanych, wspierani są w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
oraz integracji z lokalną społecznością. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach współpracuje z Lubelskim Okręgowym  
Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie dystrybucji żywności dla osób i rodzin najbardziej po-
trzebujących z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach programu w roku 2022 pomocą w formie paczek 
żywnościowych zostało objętych 248 osób z terenu gminy Rybczewice. 
   W miesiącu październiku 2022 roku został podpisana kolejna umowa 
o dalszą współpracę  w zakresie realizacji Podprogramu 2021 Plus.  
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej. Od 1 stycznia 2022 r. kryterium  
wynosi: 
- 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 
- 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie  
Osoby zainteresowane taką formą pomocy mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka w godzinach pracy  
tj.: poniedziałek od 9.00  do 17.00, wtorek-piątek od 8.00 do 16.00 w terminie do 31 stycznia 2023 r. 

Pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 Plus 

Zapraszamy rodziny wielodzietne do składania wniosków o Kartę Dużej Rodziny. 
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.  

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, 
dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwa-
nia orzeczenia o niepełnosprawności.  

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej 
posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kultural-
nej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Karta Dużej Rodziny jest niezbędna, aby skorzystać z wyższych 
progów zamrażających ceny prądu  w 2023 roku. Z Kartą Dużej Rodzi-
ny limit zużycia energii wynosi 3000 kWh. Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy GOPS. 

Karta Dużej Rodziny 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

 W ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecz-
nej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 w ramach   
Funduszu Solidarnościowego GOPS w Rybczewicach złożył wniosek do Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  na  środki finansowe. Obecnie 
wniosek oczekuje na rekomendację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

   Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rybczewicach 
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 Klub Seniora w Gminie Rybcze-
wice od stycznia 2022 r. zmienił siedzi-
bę i obecnie mieści się w zespole dwor-
sko –parkowym w Rybczewicach  
Drugich zrewitalizowanym ze środków 
UE. Seniorzy mają tam do dyspozycji 
pracownię komputerową, salon, jadal-
nię, kuchnię, salę do ćwiczeń i prze-
stronny hol. Pomieszczenia są przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych. 
Klub Seniora jest placówką wspierającą 
ludzi starszych z terenu gminy Rybcze-
wice, kobiet i mężczyzn nieaktywnych 
zawodowo w wieku 60+, którzy ze 
względu na wiek, chorobę lub niepełno-
sprawność wymagają wsparcia. Klub 
Seniora daje możliwość aktywnego 

udziału w życiu społecznym  i kulturalnym. Podczas organizowanych trzy razy w tygodniu zajęć pod okiem 
Animatora odbywają się m.in. zajęcia kulinarne z zawodowym kucharzem, fitness, bezpieczeństwo  w sieci, 
kurs z pierwszej pomocy, poradnictwo prawne i psychologiczne, a także zajęcia z rozpoznawania symptomów 
chorób i profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia, diet oraz kosmetologii. Wszyscy chętnie angażują się 

w muzykoterapię i arteterapię czyli leczenie przez sztukę. Pod-
czas zajęć uwidaczniają się talenty naszych Seniorów. Powstają 
wspaniałe prace rękodzielnicze i plastyczne, kompozycje kwiato-
we, wieńce dożynkowe. Wyjątkowym talentem twórczym  dzieli 
się z nami klubowiczka Pani Anna Kolano prezentując  nam swo-
je wiersze i teksty piosenek . Teksty piosenek Pani Anny są pięk-
ne prezentowane przez 
Rybczewickie Haberki- 
zespół wokalny powsta-
ły z uczestniczek Klubu 
Seniora  To jeszcze nie 
wszystko . Seniorzy na 

przestrzeni  2022 r. swoimi występami artystycznymi  i śpiewem 
oraz prezentacją dorobku rękodzielniczego uświetniali m.in. impre-
zy okolicznościowe i uroczystości . Uczestniczyli w  uroczysto-
ściach Odpustowych  i Dożynkach Gminno- Parafialnych Gminy 
Rybczewice, które odbyły się w Wygnanowicach. W Dożynkach 
Powiatowych w Częstoborowicach w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zajęli III miejsce.  
Prezentowali się także podczas  IV Jarmarku Królewskiego w Rybczewicach . Ponadto uczestniczyli w V Po-
wiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Świdniku gdzie wywarli ogromne artystyczne 
wrażenie. Szczególnie wszystkich uczestników uroczystości rozbawiła humorystyczna opowieść  o „Cygance, 
która prawdę ci powie”.  Seniorzy z Klubu Gminy Rybczewice włączyli się też w akcję  Narodowego Czyta-
nia  Ballad i romansów Adama Mickiewicza organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rybcze-
wicach. Klub to mała rodzina, wspólnie celebrują uroczystości i święta  takie jak urodziny, imieniny, wspól-
nie bawili się podczas Andrzejek .  Seniorzy aktualnie  przygotowują się bardzo aktywnie do zbliżających się 
świat Bożego Narodzenia. W Klubie pachnie już choinką. Dekoracje, które znajdują się na niej, zostały samo-
dzielnie wykonane przez uczestników Klubu Seniora. Tradycyjnie jak co roku Seniorzy własnoręcznie wyko-
nują dekoracje i kartki świąteczne.     

Wszystkich chętnych seniorów  chcących spotykać się i rozwijać swoje zainteresowania ZAPRASZA-
MY do Klubu ! Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS Rybczewice lub pod  nr. tel .81 58 21 892  
81 5854 099 

Aby wyjść naprzeciw seniorom zamieszkujących naszą Gminę GOPS przygotował ankietę dotycząca 
oczekiwań odnośnie zajęć prowadzonych w Klubie. Ankieta dla wszystkich zainteresowanych  seniorów   
dostępna  jest w GOPS Rybczewice. Wyniki przeprowadzonej ankiety pozwolą w przyszłości dostosować  
zajęcia w Klubie Seniora do potrzeb i oczekiwań seniorów.                                                                                                                                    

Klub Seniora w Gminie Rybczewice 
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Gotowanie, rękodzieło to ich pasja. Kobieta Gospodarna Wyjątkowa  

z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Rybczewice 

 Gospodarne, wyjątkowe i utalentowane panie z Gminy Rybczewice, 
tak w kilku słowach można ująć ich działalność. Oprócz tego, że pracują za-
wodowo, prowadzą gospodarstwa domowe lub rodzinne gospodarstwa rolne, 
starają się kultywować tradycję i zwyczaje. Biorą czynny udział w życiu spo-
łecznym swoich miejscowości, startują w różnego rodzaju konkursach kuli-
narnych, rękodzielniczych itp. 11 czerwca w Lubelskim Centrum Konferen-
cyjnym odbył się półfinał konkursu ,,Kobieta Gospodarna Wyjątkowa".  
Panie z Rybczewice zajęły dwa drugie miejsca w kategoriach: 
„Potrawy z kaszą” – na najlepszy produkt z użyciem kaszy. 
„Malowane na drewnie” – na najpiękniejsze rękodzieło. 
Panie z KGW Marysieńki zajęły: 
1 miejsce w kategorii „Malowane na drewnie” 
3 miejsce w kategorii „Potrawy z kaszą” 
 16 lipca odbył się finał konkursu w Zamościu. ,,Marysieńki” otrzyma-
ły wyróżnienie w kategorii ,,Malowane na drewnie". Wyróżniona praca, 
skrzynia posagowa przypadła do gustu jury konkursu i jako prezent trafiła do 
Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy. 
 Kolejny sukces tym razem kulinarny miał miejsce podczas tegorocznej edycji Zaciery Trawnickiej. W 
konkursie na danie regionalne, Panie KGW Marysieńki przygotowały pierogi z kaszą jaglaną, serem i żurawi-
ną, zajmując 1 miejsce w Konkursie Potraw Regionalnych o nagrodę Wójta Gminy Trawniki. 

Jesteśmy obecni w mediach i nie tylko   

 W trakcie spotkania 15 września z twórcą ludowym na tarasie Lubelskiego 
Centrum Konferencyjnego z Tadeuszem Wikirą, transmitowanego na antenie 
TVP3 można było dowiedzieć się w jaki sposób powstają „Rzeźby w korzeniu”. 
Pan Tadeusz wykonuje je z korzenia sosny tzw. karpiny (szczypy). Jak podkreśla 
twórca w wywiadzie, jego rzeźby są oryginalne, niepowtarzalne nawet on sam nie 
jest wstanie powtórzyć jednej z nich. Ponieważ każdy znaleziony korzeń w lesie 
ma inny kształt. Z prac które zaprezentował w studiu był żuraw, który „zasiedział 
się” i nie odleciał. Jak twierdzi twórca do stworzenia pracy potrzeba natchnienia  
i nie w każdym pieńku można odnaleźć postać, a jego prace są odskocznią do szarego życia. Podkreśla,  
że jego rzeźby są tworzone przez trzy osoby „ja, przyroda i ogień”. 

Czwartkowe studio na tarasie LCK z Tadeuszem Wikirą 

 ,,Co na obiad ” - to program kulinarny, który został realizowany przez Telewizję Regionalną TVP3 
Lublin, z udziałem Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Rybczewic i Pilaszkowic. Program był realizowany 
wspólnie przez gminę Rybczewice i TVP3 Lublin we dworze w Rybczewicach. Pierwszy odcinek był  
z KGW Rybczewice, które reprezentowała Pani Barbara Baran. Przewodnicząca KGW przygotowała pierogi 
z bobem. Kolejny odcinek był realizowany z Panią Bożeną Grzegorczyk, która przygotowała schab po pary-
sku. Trzeci odcinek został poświęcony KGW Marysieńki i Pani Ewie Banaszkiewicz, która to przygotowała 
pierogi z kaszą gryczaną, białym serem i żurawiną. Ekipie TVP3 Lublin bardzo spodobała się współpraca  
i mieliśmy okazję gościć ich ponownie przy realizacji kolejnych odcinków programu. Tym razem z udziałem 
mieszkanki naszej gminy Ewy Banaszkiewicz  i Grzegorza Zalewskiego pracownika Urzędu Gminy.  

”Co na obiad” z udziałem z KGW z Gminy Rybczewice i Gminy Rybczewice  
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 15 sierpnia, jak co roku odbyło się Wojewódzkie 
Święto Ziół. W ósmej edycji Wojewódzkiego Święta 

Ziół  
udział 
wzięła 
delega-
cja gmi-
ny  
z Wójt 
Gminy 
Elżbietą 
Masicz, 
która 
promo-
wała 

gminę, produkty kulinarne i wyroby rękodzielnicze pre-
zentowane tego dnia przez KGW Rybczewice, KGW 
Marysieńki oraz Tadeusza Wikirę. Gmina Rybczewice 
słynie, nie tylko kuchni, ale także z dzieł lokalnych twór-
ców. „Rzeźby w korzeniu” Pana Tadeusza Wikiry nie-
zmiennie od lat wzbudzają podziw i zainteresowanie na 
wszystkich wydarzeniach, w których artysta uczestniczy.  

 Goście chętnie rozmawiali  o technice wy-
konania rzeźb. Panie z KGW  dla odwiedzających 
przygo-
towały  
potrawy 
lokalne, 
oraz  
ciasta.  

Dożynki wojewódzkie i pierwsze miejsce KGW Marysieńki 

- „Wieści z Rybczewic”- 
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 Pierwsze miejsce KGW „Marysieńki” w trakcie Dożynek Wojewódzkich w konkursie na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy. Trzecie miejsce zajął Klubu Seniora z Rybczewic w konkursie powiatowym w Czę-
stoborowicach. Podczas Dożynek Wojewódzkich w Radawcu Koło Gospodyń Wiejskich „Marysieńki” repre-
zentowały Gminę Rybczewice w korowodzie wieńców dożynkowych. W kategorii wieńców współczesnych 
zajęły I miejsce za wieniec ukazujący rolników wracających ze żniw. To nie pierwszy sukces pań z KGW,  

w wojewódzkim konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W roku 
2017 zajęły pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy podczas dożynek powiatowych organizo-
wanych na terenie gminy Rybczewice. W trakcie 
tegorocznych Dożynek Wojewódzkich zdobyły 
pierwsze miejsce w konkursie wieńców dożyn-
kowych (kategoria: wieniec nowoczesny), który 
odbył się w Radawcu. Klub Seniora z Rybcze-
wic w konkursie powiatowym w Częstoborowi-
cach przygotował wieniec tradycyjny w kształ-
cie korony.  

VIII Wojewódzkie Święto Ziół w Boniewie gm. Fajsławice 

  "Żyj w Przyrodzie" to tytuł programu emitowanego na 
antenie TVP 3 Lublin ukazującego aspekty przyrodnicze, tury-
styczne oraz infrastrukturę służącą rekreacji. Jeden z odcinków 
był poświęcony w gminie Rybczewice. Podziwialiśmy przyrodę 
w Częstoborowicach i grillowaliśmy przy domkach dziennego 
pobytu w Rybczewicach. Odwiedziliśmy dwór w Rybczewicach 
i skorzystaliśmy z dobrodziejstw tężni. Program powstał przy 
współpracy i wsparciu Instytut Rozwoju Samorządu Terytorial-
nego Województwa Lubelskiego i Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

„Szach mat, białe wygrywają”- wygrywa Gmina Rybczewice 

https://www.facebook.com/lublin.tvp?__cft__%5b0%5d=AZUGPcmIwVm_rKcblJEOTn6OfYqdhXxlvaAKPjafRtSD_gQZgmt2o3gxswbx8AQGU4IrpkK3IuMspPQBKk3hd0fCR6gTIu-oJh0QjlBFDrhUEg1GOwgUoXCkHXmyL-aQ8sLTSp181kvlp5Ypstp_aCvEqJivweHOWgP2J7Hl0QO6OjD4bPw49yMPIN4LaHFmids&__tn__=-%5dK
https://www.facebook.com/irst.lubelskie?__cft__%5b0%5d=AZUGPcmIwVm_rKcblJEOTn6OfYqdhXxlvaAKPjafRtSD_gQZgmt2o3gxswbx8AQGU4IrpkK3IuMspPQBKk3hd0fCR6gTIu-oJh0QjlBFDrhUEg1GOwgUoXCkHXmyL-aQ8sLTSp181kvlp5Ypstp_aCvEqJivweHOWgP2J7Hl0QO6OjD4bPw49yMPIN4LaHFmids&__tn__=-
https://www.facebook.com/irst.lubelskie?__cft__%5b0%5d=AZUGPcmIwVm_rKcblJEOTn6OfYqdhXxlvaAKPjafRtSD_gQZgmt2o3gxswbx8AQGU4IrpkK3IuMspPQBKk3hd0fCR6gTIu-oJh0QjlBFDrhUEg1GOwgUoXCkHXmyL-aQ8sLTSp181kvlp5Ypstp_aCvEqJivweHOWgP2J7Hl0QO6OjD4bPw49yMPIN4LaHFmids&__tn__=-
https://www.facebook.com/wfosigw.lublin/?__cft__%5b0%5d=AZUGPcmIwVm_rKcblJEOTn6OfYqdhXxlvaAKPjafRtSD_gQZgmt2o3gxswbx8AQGU4IrpkK3IuMspPQBKk3hd0fCR6gTIu-oJh0QjlBFDrhUEg1GOwgUoXCkHXmyL-aQ8sLTSp181kvlp5Ypstp_aCvEqJivweHOWgP2J7Hl0QO6OjD4bPw49yMPIN4LaHFmids&__tn__=
https://www.facebook.com/wfosigw.lublin/?__cft__%5b0%5d=AZUGPcmIwVm_rKcblJEOTn6OfYqdhXxlvaAKPjafRtSD_gQZgmt2o3gxswbx8AQGU4IrpkK3IuMspPQBKk3hd0fCR6gTIu-oJh0QjlBFDrhUEg1GOwgUoXCkHXmyL-aQ8sLTSp181kvlp5Ypstp_aCvEqJivweHOWgP2J7Hl0QO6OjD4bPw49yMPIN4LaHFmids&__tn__=


Międzygminne zawody sportowo pożarnicze  

Dwa drugie miejsca drużyn kobiecej i 
męskiej OSP Pilaszkowice-Bazar i w 
Międzygminnych zawodów sportowo 
pożarniczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gmin: Rybczewi-
ce, Mełgiew, Trawniki, które odbyły 
się 26.czerwca w Trawnikach  
Klasyfikacja gminna 
1. OSP Pilaszkowice-Bazar  
2. OSP Izdebno  
3. OSP KSRG Rybczewice  
4. OSP Stryjno  
5. OSP Częstoborowice  
 
Klasyfikacja generalna  
Drużyny kobiece: 
1. OSP Dominów  
2. OSP Pilaszkowice-Bazar  

Powiatowe zawody w tenisie stołowym dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych o mistrzo-
stwo Powiatu Świdnickiego odbyły się 13 
listopada  
Kategoria kobiety: 
1. Julia Skorek- OSP Pilaszkowice-Bazar  
2. Klaudia Osińska- OSP Wierzchowiska  
3. Julia Rycerz- OSP KSRG Bystrzejowice 
Drugie  

Kategoria- Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
1. Kacper Rycerz- OSP Bystrzejowice Drugie 
2. Alicja Skorek- OSP Pilaszkowice Bazar 
3. Patryk Sadowski- OSP KARG Rybczewice  
Kategoria seniorzy 
1. Dariusz Gustaw-OSP Bystrzejowice Trze-
cie 
2. Mateusz Szklarz- OSP Wierzchowiska 
3. Łukasz Siwczak- OSP Wierzchowiska 

Drużyny męskie 
1. OSP KSRG Oleśniki  
2. OSP Pilaszkowice- Bazar  
3. OSP Struża  
4. OSP Izdebno  
5. OSP KSRG Rybczewice  
6. OSP Krzesimów  
7. OSP KSRG Minkowice  
8. OSP Stryjno  
9. OSP KSRG Trzeszkowice  
10. OSP Trawniki  
11. OSP Mełgiew  
12. OSP Pełczyn  
13. OSP Częstoborowice  
14. OSP Dorohucza  
15. OSP Dominów  
16. OSP Siostrzytów  
17. OSP Biskupice 

Powiatowe zawody w tenisie stołowym dla OSP  

 25 września  na stadionie miejskim w Krasnymstawie 
przeprowadzono Wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze 
drużyn męskich i kobiecych. W zawodach łącznie udział wzięło 
40 drużyn z powiatów woj. Lubelskiego w tym 22 drużyny  
męskie i 18 drużyn żeńskich. Mistrzynie powiatu świdnickiego 
Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP Pilaszkowice-Bazar po  
zaciętej rywalizacji w 
sztafecie 7x50 i ćwi-
czeniach bojowych 
zajęły bardzo dobre  
5 miejsce. W mustrze 
okazały się bezkon-
kurencyjne zdobywa-
jąc Puchar Prezesa 
Wojewódzkiego OSP 
RP w Lublinie. 

Dziewczyny na medal  
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Fot. OSP Pilaszkowice-Bazar 

https://www.facebook.com/OSP-Pilaszkowice-Bazar-424209248023238/?__cft__%5b0%5d=AZW6qsD4wqpkXL5kDrZUVDfK_uuwvNiQwaayD1d0NbnCDhIo36W42BVLDoTKrlMv4HADuIt74eIs0TB6aP8jC85X7j1wrUI3h4l1kheQVQRC2KR6y6VApKd4iolnrV1Q9Dm0imii7ReDv7TtZIXpOGqnMmKzJXYADN5iquGtsCa8R3amZta
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068522264100&__cft__%5b0%5d=AZUkGCriU0YUMwue9Hqvb7-vkOBg0AZ9f85P_YRhuGzrmdSvFKEzasgyAT_RyAReBDj-P69p5_quYQwR86z7mCPujxlVm-B7Ul0xe0n32MUpj3q4swbZ20VBrpN0RB_j1GvJBBWEn2heUPfuxsuTa0LOtDMk8i4CT3m3B4HNplX68UGrGAB4fdIz6GtV
https://www.facebook.com/ospksrg.rybczewice.5?__cft__%5b0%5d=AZUkGCriU0YUMwue9Hqvb7-vkOBg0AZ9f85P_YRhuGzrmdSvFKEzasgyAT_RyAReBDj-P69p5_quYQwR86z7mCPujxlVm-B7Ul0xe0n32MUpj3q4swbZ20VBrpN0RB_j1GvJBBWEn2heUPfuxsuTa0LOtDMk8i4CT3m3B4HNplX68UGrGAB4fdIz6GtVWPUzYJk&__
https://www.facebook.com/osp.stryjno?__cft__%5b0%5d=AZUkGCriU0YUMwue9Hqvb7-vkOBg0AZ9f85P_YRhuGzrmdSvFKEzasgyAT_RyAReBDj-P69p5_quYQwR86z7mCPujxlVm-B7Ul0xe0n32MUpj3q4swbZ20VBrpN0RB_j1GvJBBWEn2heUPfuxsuTa0LOtDMk8i4CT3m3B4HNplX68UGrGAB4fdIz6GtVWPUzYJk&__tn__=-%5d
https://www.facebook.com/ospczestoborowice?__cft__%5b0%5d=AZUkGCriU0YUMwue9Hqvb7-vkOBg0AZ9f85P_YRhuGzrmdSvFKEzasgyAT_RyAReBDj-P69p5_quYQwR86z7mCPujxlVm-B7Ul0xe0n32MUpj3q4swbZ20VBrpN0RB_j1GvJBBWEn2heUPfuxsuTa0LOtDMk8i4CT3m3B4HNplX68UGrGAB4fdIz6GtVWPUzYJk&__tn_
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068522264100&__cft__%5b0%5d=AZXY8laZL1c1lzS-kNU78fA6UoBx59uueWxVScewMOS-tmeuv5VHqQU2ROKfNyXiL_Op9gv57A41fv525eBLDXQiVdnlPowGGZz_n123aNJF_OupmksdNwTqfqfAY8o96nldy0HNEl4snrna1vnCe-UiNcFkwRTP9gORtlTG0CK_kE5m03dXwzdEQTes
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064816176037&__cft__%5b0%5d=AZXY8laZL1c1lzS-kNU78fA6UoBx59uueWxVScewMOS-tmeuv5VHqQU2ROKfNyXiL_Op9gv57A41fv525eBLDXQiVdnlPowGGZz_n123aNJF_OupmksdNwTqfqfAY8o96nldy0HNEl4snrna1vnCe-UiNcFkwRTP9gORtlTG0CK_kE5m03dXwzdEQTes
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070408806466&__cft__%5b0%5d=AZXY8laZL1c1lzS-kNU78fA6UoBx59uueWxVScewMOS-tmeuv5VHqQU2ROKfNyXiL_Op9gv57A41fv525eBLDXQiVdnlPowGGZz_n123aNJF_OupmksdNwTqfqfAY8o96nldy0HNEl4snrna1vnCe-UiNcFkwRTP9gORtlTG0CK_kE5m03dXwzdEQTes
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070408806466&__cft__%5b0%5d=AZXY8laZL1c1lzS-kNU78fA6UoBx59uueWxVScewMOS-tmeuv5VHqQU2ROKfNyXiL_Op9gv57A41fv525eBLDXQiVdnlPowGGZz_n123aNJF_OupmksdNwTqfqfAY8o96nldy0HNEl4snrna1vnCe-UiNcFkwRTP9gORtlTG0CK_kE5m03dXwzdEQTes
https://www.facebook.com/ospksrg.rybczewice.5?__cft__%5b0%5d=AZXY8laZL1c1lzS-kNU78fA6UoBx59uueWxVScewMOS-tmeuv5VHqQU2ROKfNyXiL_Op9gv57A41fv525eBLDXQiVdnlPowGGZz_n123aNJF_OupmksdNwTqfqfAY8o96nldy0HNEl4snrna1vnCe-UiNcFkwRTP9gORtlTG0CK_kE5m03dXwzdEQTesHW4MkjM&__
https://www.facebook.com/ospksrg.rybczewice.5?__cft__%5b0%5d=AZUkGCriU0YUMwue9Hqvb7-vkOBg0AZ9f85P_YRhuGzrmdSvFKEzasgyAT_RyAReBDj-P69p5_quYQwR86z7mCPujxlVm-B7Ul0xe0n32MUpj3q4swbZ20VBrpN0RB_j1GvJBBWEn2heUPfuxsuTa0LOtDMk8i4CT3m3B4HNplX68UGrGAB4fdIz6GtVWPUzYJk&__
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 W Rybczewicach odbyły się eliminacje Powiatu Świdnickiego w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. 
Klaryfikacja turnieju: 
I grupa klasy I-IV 
1 Konrad Bubicz - Gmina Trawniki  
2 Nikola Kanclerz - Gmina Piaski  
3 Piotr Sągała - Gmina Trawniki  
II grupa klasy V-VIII 
1 Agata Szymczak - Gmina Mełgiew  
IIII grupa- uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych 
1 Radosław Lichowski- Gmina Trawniki, 2 Mateusz Lis- Gmina Piaski  
3 Oliwia Wilczyńska- Gmina Trawniki  

 W imieniu Wójt Gminy Rybczewice gratulujemy laureatom  
i uczestnikom konkursu. Składam także serdeczne podziękowania orga-
nizatorowi Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Świdniku, Funkcjonariuszom Państwowej Straży 
Pożarnej w Świdniku, nauczycielom, oraz wszystkich osobom zaangażo-
wanych w organizację turnieju. 

Konkurs wiedzy pożarniczej  

 W świetlicy OSP Rybczewice odbył się Zjazd  
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rybczewicach.  
W Zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. 
Wśród zaproszonych gości byli Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP Dariusz Kołodziejczyk oraz Wójt 
Gminy Rybczewice Elżbieta Masicz. Zjazd podsumował 
działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, doko-
nał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komi-
sji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powia-
towego ZOSP RP. Gratulujemy nowo wybranemu Zarzą-
dowi Oddziału Gminnego OSP w Rybczewicach na czele 
z Prezesem dh Mariuszem Koczmarą działa już niemal 
rok. 

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego OSP Rybczewice 

 14 października rozpoczęły się ćwiczenia 
zgrywające służb i inspekcji z terenu powiatu świd-
nickiego, Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej 
oraz wszystkich jednostek OSP KRSG z tereny po-
wiatu w tym naszej jednostki OSP KRSG Rybczewi-
ce i OSP z terenu gminy Mełgiew. Tematem ćwiczeń 
było sprawdzenie współdziałania służb ratowniczych 
w przypadku zagrożenia wypadku lotniczego, pożaro-
wego i działań ratowniczych w warunkach zdarzenia 
masowego na terenie Portu Lotniczego Lublin S.A. 
Główne zadania dla ćwiczących polegały na ewakua-

cji osób poszkodowanych z samolotu po lądowaniu awaryjnym, eliminacji zagrożenia pożarowego w budynku 
magazynowym na terenie Portu Lotniczego Lublin S.A. oraz ewakuacji poszkodowanych wędkarzy z akwenu 
wodnego w Mełgwi. W ćwiczeniach udział wzięło 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i 11 zastępów 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 “Samolot 2022” Ćwiczenia zgrywające OSP KRSG Rybczewice  

 fot. Komenda PSP w Świdniku  

fot. Aleksandra Drobek Jarymek. 
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Występy piłkarzy  GLKS „VICTORIA” Rybczewice - jesienią 2022 r. 
 

 Gminny Ludowy Klub Sportowy ” VICTORIA” Rybczewice w jesiennej rundzie  
rozgrywek piłki nożnej  sezonu 2022/23 na szczeblu  
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej reprezentowany był  
w trzech kategoriach wiekowych.  
 Grupa najmłodszych zawodników  prowadzona 
jest  przez trenera Patryka Potręć rywalizowała w grupie 
„ŻAK” 2014  z rówieśnikami z lubelskich klubów: Sła-

win Lublin, Motor II Lublin S.A., AP Bronowice III Lublin, GIEKSA 
Niemce, KKP UNIA LUBLIN, LSP BEST LUBLIN. Ponadto trener  
Patryk Potręć  prowadzi zajęcia z najmłodszymi adeptami piłki nożnej  
z grupy „SKRZAT” – są to dzieci urodzone w 2016 roku . 

 Starsza grupa zawodników rywalizująca w lubelskiej lidze „MŁODZIK”  2010 prowadzona jest przez 
trenera Grzegorza Skorka. 

Tabela grupy  „Młodzik” 

 

Lp Drużyna Mecze Punkty Bramki 

1 Perła Mełgiew 9 23 68:4 

2 GLKS Głusk 9 22 35:16 

3 Sławin Lublin 9 18 54:11 

4 Legion Tomaszowice 9 18 24:13 

5 KS Nasutów 9 18 44:28 

6 KS Świdniczanka Świdnik 9 16 32:17 

7 LKS Wierzchowiska 9 7 17:50 

8 Victoria Rybczewice 9 4 15:48 

9 GIEKSA NIEMCE 9 3 10:37 

10 Błękit Cyców 9 1 3:78 

 Natomiast na  półmetku rozgrywek w lubelskiej lidze  „A” klasy w grupie 3  seniorzy prowadzeni 
przez trenera Kacpra Świetlickiego  plasują się  w drugiej części tabeli.    

 

Lp Drużyna Mecze Punkty Bramki 

1 GKS Niemce 13 33 43:27 

2 Trawena Trawniki 13 31 46:16 

3 LKS Wierzchowiska 13 31 48:14 

4 Avenir Jabłonna 13 26 30:11 

5 LKS Kamionka 13 24 41:25 

6 Perła Mełgiew 13 22 27:30 

7 LKS Biskupice 13 18 29:35 

8 GLKS Głusk 13 18 36:31 

9 Ludwiniak Ludwin 13 18 26:24 

10 KS Nasutów 13 12 23:38 

11 Victoria Rybczewice 13 11 27:33 

12 Centro-Chem Turka 13 10 23:34 

13 Rohland Tuszów 13 7 26:53 

14 Piotrcovia Piotrków 13 3 10:64 

 W bieżącym roku wreszcie udało 
się doprowadzić płytę boiska w Rybcze-
wicach do właściwego wyglądu – które 
pokryło się zieloną trawą. Żywimy  
nadzieję i dalej nie poprzestaniemy  
w wysiłkach aby wiosną 2023 roku za-
wodnicy z naszego klubu po trzech latach 
„tułaczki”  zagrali wreszcie mecz „U SIE-
BIE”. Dziękujemy  Pani Wójt Elżbiecie 
Masicz  i Radzie Gminy Rybczewice za 
przekazane środki na ten cel.  

       Zarząd  GLKS „Victoria”  
Rybczewice – składa wszystkim 
mieszkańcom Gminy Rybczewice, 
naszym wiernym kibicom oraz   
sympatykom i sponsorom  naszej 
sportowej wielopokoleniowej  rodzi-
ny – życzenia Wesołych Świąt  
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności i w realizacji planów  
zawodowych i osobistych w Nowym 
2023 Roku, a także wielu sporto-
wych wzruszeń!   
         Prezes Klubu 
                           Tomasz Świetlicki  

Gmina na sportowo 



                                    EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej  
                                       27 D, 23-204 Kraśnik,  

             tel. 500 140 910, 500 140 875,       
 500 140 873,  

 eko-kras@wp.pl 

  TERMIN ODBIORU MIEJSCOWOŚĆ 

Lp. Odpady segregowane i zmieszane 

1. 

  

16 – 01 – 2023 

  

Pilaszkowice Pierwsze, 

Pilaszkowice Drugie,  

Bazar, 

Zygmuntów. 

2. 

  

17 – 01 – 2023 

  

Częstoborowice, 

Podizdebno, 

Izdebno, 

Izdebno Kolonia 

3. 

  

18 – 01 – 2023 

  

Rybczewice Pierwsze, 

Rybczewice Drugie, 

Stryjno Kolonia. 

4. 

  

19 – 01 – 2023 

  

Stryjno Pierwsze, 

Stryjno Drugie, 

Wygnanowice,  

Choiny. 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2023 styczeń 

 Przypominamy o terminach płatności  
  za odpady komunalne: 
       I kwartał -  do 15 stycznia 
       II kwartał -  do 15 kwietnia 
       III kwartał -  do 15 lipca 
       IV kwartał -  do 15 października 

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 14 zł/ za osobę (12 zł w przypadku 
posiadania przydomowego kompostownika), wnosi się BEZ WEZWANIA raz na kwartał na nr konta Urzędu 
Gminy Rybczewice: 29 8689 0007 1000 0124 2000 0210 SBP O./Rybczewice 
 Prosimy o terminowe wpłaty należności pieniężnych oraz uregulowanie wszelkich zaległości, które 
jeszcze pozostały na Państwa kontach wymiarowych. Nieopłacenie zaległości skutkuje naliczeniem ustawo-
wych odsetek oraz generowaniem dodatkowych kosztów, które ostatecznie przekazywane są do windykacji 
komorniczej.  Prosimy o weryfikację swoich kont kontaktując się z tutejszym Urzędem pod nr tel. 81 584 467. 

Szybkie i pyszne ciasto makowe na święta 
 
Składniki:  
- 1 kg mąki 
- 0,5 l ciepłego mleka 
- 3 jajka 
- ¼ szkl. oleju 
- 10 dkg drożdży 
- ¼ szkl. cukru 
- szczypta soli 
-1 kg maku (przygotować masę wg uznania)  
 
Wszystkie składniki mieszamy w misce, wyrabiamy ciasto i robimy warkocze.  
Pieczemy ok. 30 min w piekarniku nagrzanym do 180 stopni.  
 
Smacznego życzy KGW RYBCZEWICE 
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Daj mi kwiatów polnych… 
 
Daj mi kwiatów polnych 
Wiązankę. 
Maków czerwonych, pachnącą macie-
rzankę. 
 
Kąkoli wrzosowych. 
Groszków kolorowych, 
Błękitnych bławatków. 
 
Słonecznych rumianków, 
Milutkich kocanków, 
Powoju wianków. 
 
Daj mi niebieskie ostróżki 
Rosnące na skraju dróżki. 
Osty fioletowe. 
 
I jeszcze, 
Złociste mlecze 
Rosnące przy ścieżce. 
 
Dzikiej róży 
Kwiaty 
Z cierniami. 
 
Daj mi bukiecik 
Mały. 
Z polnymi bratkami. 
 
Kaliny białymi kwiata-
mi. 
Jarzębiny czerwonymi 
Koralami. 
 
I jeszcze, na koniec tak. 
Wysmukłej 
Dziewanny kwiat. 
 
Bogini kwiatów 
I ziół. 
Bym wszystkie – 
Przytulić mógł. 
 
6. 08. 2017r. S.O.  

Na ciągu 
 
Były to lata dawne . 
Tak odległe że nie pamiętam kiedy to było.  
Może lat czterdzieści, może pięćdziesiąt. 
Wiele czasu ubyło. 
 
Wczesna wiosna. 
Koniec marca, kwiecień może. 
Cichy wieczór, usypiająca knieja. 
Zachodu zorze. 
 
Łąka śródleśna wzdłuż strumienia. 
Olchy, łozy ze srebrnymi baziami. 
Cichy szelest trzcin i cisza delikatnie  
Zakłócana, kniei wieczornej głosami. 
 
Z dala klangor żurawi 
Świst skrzydeł kaczych. 
Pohukiwanie puszczyka. 
Szczekanie rogaczy. 
 
Z za wierzchołków olszyny 
Sylwetka ptaka się wyłania. 
Ciche pogwizdywanie, psykanie. 
Delikatny głos chrapania. 
 
Za chwilę z drugiej strony 
Łąki, znów chrapanie słychać. 
Słonka ciągnie na tle nieba. 
Aksamitna, wiosenna cisza. 
 
Wieczór majowy w kniei. 
Cichnie śpiew ptasi. 
Z nad bagienka żabi koncert. 
Nocny mrok zorze gasi. 
 
A słonki ciągną nad łąką 
W swym locie godowym. 
Ciągną tajemnicze. 
Wieczorem kwietniowym, majowym. 
 
Długodziobe czarodziejki 
Ciągną nad duktami. 
Z długim dziobem w dół zwróconym. 
Wiosny wieczorami. 
 
Wspominam dawne wieczory. 
Słonek chrapanie, ptasi śpiew. 
Wiosenne zorze zachodu. 
Cichutki szum drzew. 
 
Minął ten czas bezpowrotnie? 
Nie, wraca we wspomnieniach. 
Nostalgia, melancholia, tęsknota. 
Smutek wyłania się z cienia.  

Echo i kukułka.  
 
Siadła kukułka 
Na wierzchołku buka. 
Kuku, kuku, kuku! 
Wesolutko kuka. 
 
Kuka na sośninie. 
Kuka na dębinie. 
Niesie się kukanie 
Po leśnej gęstwinie. 
 
W las daleko, daleko 
Niesie się kukanie. 
Aż się zatrzymało 
Na leśnej polanie. 
Tu od ściany lasu 
Echem się odbiło. 
Do kukułki na buku 
Głosem powróciło. 
 

Zdziwiła się kukułka. 
Pilnie nasłuchuje, 
Skąd kukanie słychać. 
Kto ją naśladuje? 
 
Poleciała na polanę 
Skąd kukanie słychać.  
Nikogo tam nie ma. 
Pusto, wokół cisza. 
 
Zakukała głośno 
Wesoła kukułka. 
Echo powtórzyło. 
Figlarna to spółka. 

Wiersze i obrazy Stanisława Ostańskiego  

 

Redakcja: 
Monika Król 

Grzegorz Zalewski  


