
  

 

 
Noc wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,  
kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa  
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,  
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość. 
 
       JAN PAWEŁ II 

 

Szanowni Państwo, 
    Wielkanocny Poranek skłania do refleksji nad codziennością, jest czasem odradzania 
wiary oraz okazywania wzajemnej życzliwości każdego dnia. 
 Niech Zmartwychwstanie stanie się Waszym osobistym cudem, Święta Wielkiej Nocy oto-
czą Was i Wasze rodziny swoją mocą, oświecają drogi waszego społecznego, rodzinnego, 
zawodowego i osobistego życia, obdarzają błogosławieństwem i pomagają życie uczynić 
szczęśliwym. 

     Zmartwychwstały Chrystus niech przyniesie Waszym sercom otuchę, radość  i napełnia 

miłością a cud zmartwychwstania wyzwala w Was dobro, prawdę i piękno. Niech przeży-

wanie Świąt Wielkanocnych stanie się źródłem wzmacniania ducha, źródłem pokoju  

i nadziei w pełnieniu codziennych obowiązków, niech da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli  z ufnością patrzeć w przyszłość. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice   Wójt Gminy Rybczewice 
  Lech Miściur       Elżbieta Masicz 
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„Powróciła wiosna” Autor: Zofia Kwiatosz   
„W błękicie nieba i zieleni zbóż” ISBN 978-83-61301-00-4 

Powróciła wiosna w sukni z błękitu, 
w szacie ze słonka 

z wiankiem na głowie przenajpiękniejszym, 
splecionym z kwitów tysiąca. 
I spaceruje po łąkach, polach,  

odwiedza lasy, gaje, 
to deszczyk zrzuci, to wietrzyk zbudzi,  

słodko zapachnie majem. 
A za nią ptasząt chór wspaniały 

        podąża na drzew gałęzie, 
        świat wokół rozśpiewany 
        I wielka radość wszędzie. 

2004 rok 
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Z księgi przysłów 

 W marcu  - gdy grzmot na lody spada,  
w lecie grad zapowiada. 

 
 

 Nie ma w marcu wody,  
nie ma w kwietniu trawy. 

 
 

 W marcu gdy kto siać nie zaczyna  - dobra swego 
zapomina. 

 

 Jak przylecą bociany  - pierwszy zagon zaorany. 
 

 Jak drozdy śpiewają na wierzchołkach drzew  -  
wiosna wnet, a jak miedzy gałęziami, to jeszcze 
het. 

 

 Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg 
zawieje. 

 

 Kiedy w Wielki Piątek pada, suche lato deszczyk 
nam ten przepowiada. 

 

 Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze dłu-
gie chłody zapowiadają. 

 

 Kwiecień kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi 
w kwiecie. 

 

 Gdy na Zmartwychwstanie dżdżysto i chłody, do Zie-
lonych Świątek więcej deszczu niż pogody. 

 

 W Wielką Niedzielę pogoda  - duża w polu uroda. 
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Wójt Gminy Rybczewice informuje, rok 2017 — kierunek inwestycje 

Budowa drogi gminnej w Częstoborowicach 
Pod koniec ubiegłego roku gmina Rybczewice w związku z otrzymaną dotacją z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 ogłosiła przetarg i wybrała wykonawcę dla zadania inwestycyjnego 
p t .  „ P r z e b u d o w a  d r o g i  g m i n n e j  n r  1 0 5 7 6 6 L   
w miejscowości Częstoborowice”. W wyniku tego projektu powstanie nowa nawierzchnia drogi 
gminnej o długości 1 km 615 m . Prace już trwają, ich zakończenie planowane jest w połowie tego 
roku. Koszt realizacji tego projektu to przeszło milion złotych. Dofinansowanie PROW na poziome 
63,63%. 
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach  
Również w ubiegłym roku gmina Rybczewice rozpoczęła prace nad budową pierwszej sali gimna-
stycznej w gminie. Jesienią 2016 r. wybrano wykonawcę zadania i rozpoczęto prace. Zakończenie 
prac budowlanych planowane jest na 2018 r. Wartość inwestycji to przeszło 2 mln złotych. Gmina 
otrzymała dofinansowanie na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki na poziomie 1 mln 300 tyś 
zł. 
Kolektory słoneczne, pompy woda/powietrze, piece na biomasę, instalacje fotowoltaiczne, 
pompy geotermalne   
29 grudnia 2016 r. gmina Rybczewice podpisała umowę o dofinansowanie projektu o całkowitej 
wartości przeszło 2 mln 700 tyś. zł pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gmi-
ny Rybczewice”. Projekt będzie realizowany jeszcze w 2017 r., powstanie blisko 300 instalacji,  
w tym: kolektory słoneczne, pompy woda/powietrze, piece na biomasę, instalacje fotowoltaiczne, 
pompy geotermalne. Gmina przygotowuje się w tej chwili do ogłoszenia postępowania przetargo-
wego. 
Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Izdebno i Izdebno — Kolonia 
W dniu 6 kwietnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja poprzez 
przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno — Kolonia”.   
Oznacza to  realizację projektu jeszcze w tym roku. Istniejący wodociąg w Izdebnie został wybudo-
wany ponad 30 lat temu dla potrzeb miejscowości Izdebno i Izdebno — Kolonia. Z uwagi na zły stan 
techniczny sieci wykonanej z rur azbestowo—cementowych oraz wysoką awaryjność w ramach re-
alizacji projektu zostanie wybudowana m. in. nowa sieć rozdzielcza i przyłącza do poszczególnych 
gospodarstw. Zakres inwestycji obejmuje przyłącza wodociągowe 178 szt. o łącznej  
długości 5319 m.  

Skwer w Rybczewicach 

Jesienią 2016 r. w ramach realizacji  projektu „Marka 
lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szla-
checkim Szlaku w województwie lubelskim” ze środ-
ków Szwajcarsko—Polskiego Programu Współpracy  
w centrum gminy wybudowano skwer. Inwestycja po-
wstała na terenie dawnego boiska przy ZSO w Rybcze-
wicach. 

ZDJ. Teren przeznaczony pod budowę skweru po  
wykonaniu inwestycji.  (FOT. UG Rybczewice) 
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ZDJ. Teren przeznaczony pod budowę skweru po wykonaniu inwestycji.   
                         (FOT. UG Rybczewice) 

W ramach inwestycji wybudowano siłownię na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci, gry, alta-
nę z grillem, dokonano nasadzeń krzewów, zainstalowano monitoring. Skwer ma służyć mieszkań-
com gminy Rybczewice i turystom jako miejsce odpoczynku, rekreacji, relaksu, spędzania wolnego 
czasu.  
Z całego kompleksu będzie można korzystać od II połowy kwietnia br. 

W ubiegłym roku wszedł w życie Program rządowy Rodzina 500 +.  
Pierwszy okres, na jaki przyznawano prawo do świadczenia 500 plus, 
rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku i trwa do 30 września 2017. Dzięki 
temu rodzice nie musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku.  
Nowe wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2017. Nowy okres 
rozliczeniowy będzie trwał od 1 października 2017 do 30 września 2018 
roku. 

Program Rodzina 500 + w gminie Rybczewice 

Warunkiem przydzielenia świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest spełnienie kryte-
rium dochodowego. 500 plus już na pierwsze dziecko dostają rodziny, których dochód wynosi mniej 
niż 800 zł netto na osobę. Inaczej wyglądają kryteria dochodowe w przypadku dziecka niepełno-
sprawnego. Tutaj świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko wg. kryterium dochodowego  
od 1200 zł netto na członka rodziny.  
Od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku będzie uwzględniany dochód rodziny z 2016 
roku.  
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1.08.- 31.08.2017 r. wówczas wypłata świadczenia 
będzie do 31.10. 2017 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 01.09.- 31.10.2017 r. wypła-
ta nastąpi (wyrównanie od października 2017 r. ) do 30.11.2017 r. 

Od 6 kwietnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
złagodziło przepisy w związku z ptasią grypą. 

Zgodnie z zapowiedziami, w związku z poprawą sytuacji epizootycznej minister Krzysztof Jurgiel 
podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.  
Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 722 w dniu 5 kwietnia br. i 6 kwietnia br. we-
szło w życie.  
Rozporządzenie uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach bu-
dowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.  
          Źródło: http://www.minrol.gov.pl 
 
Treść w/w Rozporządzenia w Aktualnościach na www.rybczewice.pl 

(red.) 
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Dotacje z Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi” dla mieszkańców gmin  
objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) 2014—2020, 

tj. Rybczewice, Piaski, Trawniki, Mełgiew i Milejów 
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„Zaśpiewało,  
zapachniało…” 

Dożynki Powiatu Świdnickiego  
III Wojewódzkie Święto Ziół „Na Zielarskim Szlaku” 

20 sierpnia 2017 r. Rybczewice 
 
Przyszła wiosna 
Radosna. 
Zazieleniało. 
Zakwilił ptak. 
 
Zapachniało tak! 
 
Świeżą zielenią, 
Kwiatami. 
Deszczykiem z tęczą, 
Polało 
Kroplami. 
 
 
Czarnej ziemi 
Skibami 
Zapachniało. 
 
Mgiełką wieczorami. 
 
Żabimi chórami. 
Wieczoru zorzami. 
Słowika śpiewem 
Nocami. 
 
Zaświtało. 
Rosy perłami 
Rankami. 
 
Wietrzyku powiewem. 
Błękitnym niebem. 
Słoneczkiem ciepłym 
Promieniami. 
 
Zajaśniało! 
 
Nowym życiem. 
Serca biciem 
Zagrzmiało. 
Zaśpiewało radośnie. 
Światu, wiośnie. 
 

Autor: Stanisław Ostański 

W 2017 roku gospodarzem dożynek powiatowych Powiatu Świdnic-
kiego oraz III Wojewódzkiego Święta Ziół „Na Zielarskim Szlaku” 
będzie gmina Rybczewice. 
Wydarzenia odbędą się w niedzielę 20 sierpnia br., plac przy Urzę-
dzie Gminy. 
Uroczystościom towarzyszyć będą konkursy kulinarne, wystawy, 
koncerty.  
Zapraszamy !!! 

Sezon wędkarski 2017  
na zbiorniku retencyjnym w Rybczewicach rozpoczęty 

Łowić na zbiorniku retencyjnym w Rybczewicach 
m o ż n a  o d  1  k w i e t n i a  2 0 1 7  r .  
Posiadamy w sprzedaży zezwolenia sezonowe (UG, 
pok. Nr 6) w cenie 300 zł oraz jednorazowe w cenie 
25 zł. 

Nowości wydawnicze  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybczewicach. 

Propozycje dla najmłodszych czytelników i dla tych starszych.  
Tematyka świąteczna i nie tylko. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach zaprasza ! 

Targi Pracy, 31 maja 2017 r.  

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku serdecznie zaprasza zarówno 
osoby bezrobotne szukające pracy jak i pracodawców chętnych do 
przedstawienia swojej oferty na Targi Pracy 2017 w dniu 31 maja 
2017 r. w godzinach od 1000 do 1300 do hali sportowej im. Polskich 
Olimpijczyków Zespołu Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-
050 Piaski. 

Współorganizatorami targów są: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Zespół 
Szkół w Piaskach. 
W wydarzeniu wezmą udział pracodawcy, agencje pracy, organizacje pozarządowe, instytucje 
szkoleniowe, urzędy pracy oraz instytucje państwowe z terenu województwa lubelskiego, w celu 
zaproponowania osobom szukającym pracy ofert zarówno z kraju jak i z zagranicy. Przewidujemy, 
że obecnych będzie co najmniej 80 wystawców. 
Targi pracy dają możliwość bezpośredniego spotkania z pracodawcami i zapoznania się  
z aktualnymi propozycjami staży i ofert pracy. W jednym czasie i miejscu będzie można przejrzeć 
wiele różnych ofert oraz sprawdzić, jakie trendy panują na rynku - w jakich branżach, na jakich 
stanowiskach. Z jednej strony można dowiedzieć się, jakie oczekiwania stawiają pracodawcy przy-
szłym pracownikom, z drugiej – zweryfikować własne predyspozycje i umiejętności. 
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Stanowią też formę bezpośredniego kontaktu pracodawców z kandydatami do pracy, w celu pre-
zentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy, oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiada-
jących wymaganiom poszczególnych pracodawców. Jednocześnie w przypadku braku wolnych 
miejsc pracy targi dają doskonałą okazję do zareklamowania firmy, stworzenia bazy danych poten-
cjalnych pracowników, jak również pozyskania przyszłych klientów. 
Udział w targach pracy jest bezpłatny. 

   Marcin Troć 
Dyrektor PUP w Świdniku 

Zmiana patrona ZSO w Rybczewicach 

Na podstawie art.1 ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o 
zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
na podstawie pisma Dyrektora Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni 
Przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, znak 
pisma Olu-940-5(2)17, imię ZSO „Gen. Józefa 
Sobiesiaka” podlega zmianie. 
Składanie propozycji na nowego patrona ZSO  
w Rybczewicach, wg pkt. IV Procedury Wyboru 
Nowego Patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Rybczewicach, odbywa się w następujący 
sposób: 
1. Do złożenia propozycji uprawnieni są 

członkowie społeczności Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rybczewicach, tj. 
uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie, 
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz miesz-
kańcy Gminy Rybczewice. 

2. Podmiotem zgłaszającym propozycję może 
być pojedyncza osoba lub grupa osób, np. 
klasa. 

3. Jeden podmiot zgłaszający może zapropo-
nować tylko jednego kandydata na patro-
na. W przypadku zgłoszenia osoby żyjącej 
(osób żyjących) wymagana jest pisemna 
zgoda kandydata. 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane w sekreta-
riacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Rybczewicach. 

5. Propozycje nowej nazwy dla ZSO w Ryb-
czewicach należy składać do dnia 28 kwiet-
nia 2017 r. osobiście w sekretariacie szkoły 
w godzinach pracy szkoły bądź listownie 
(decyduje data wpływu do sekretariatu). 

 

6.  Dla spełnienia wymogów formalnych 
należy: 
a) wypełnić formularz „Ankieta dla zada-

nia „Zmiana imienia ZSO w Rybczewi-
cach” (załącznik nr 2) pobrany ze strony 
internetowej szkoły lub gminy, 

b) wpisać w Ankiecie: propozycję kandy-
data na patrona i uzasadnienie zgłasza-
nej propozycji, a także złożyć czytelny 
podpis i podać dane teleadresowe i oso-
by zgłaszającej kandydaturę, 

c) wypełnić formularz w języku polskim na 
papierze formatu A4,  

d) dołączyć pisemną zgodę kandydata  
w przypadku, gdy jest to osoba żyjąca. 

7. Jeśli propozycję kandydata na patrona 
zgłasza grupa, wypełnia jeden formu-
larz, a podpis składa jej przedstawiciel. 
Podaje on także swoje dane teleadreso-
we. 

Procedura wyboru nowego patrona ZSO w Ryb-
czewicach a także ankieta zgłoszenia propozy-
cji na patrona zostały opublikowane na stro-
nie internetowej www.rybczewice.pl w za-
kładce Aktualności 

ŹRÓDŁO:  
http://zsorybczewice.edupage.org 

http://www.rybczewice.pl/
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DZIENNIK Z WYPRAWY NA SYBERIĘ...Stanisława Ostańskiego 
Część trzecia — ostatnia. 

„[…] Wczesnym rankiem zaledwie na wschodzie nieco 
pojaśniało wyruszamy na tok. Pod nogami szeleści 
szron. Po godzinie marszu jesteśmy na miejscu. Tym 
razem wracamy z głuszcem. Tadeusz miał farta i pod-
skoczył pięknego koguta. Po śniadaniu idę z Kolą w taj-
gę na jarząbki. Siadamy na skraju polany na zwalonym 
olbrzymim modrzewiu. Kola wabi i po chwili furkot  
i przez brusznice cieknie pstrokaty kogucik. Strzał  
i ptak jest mój. Kola wabi jeszcze. Przylatuje następny. 
Ale tym razem oddaję serię strzałów z … aparatu i ka-
mery. Wieczorem znów idziemy na zapad. O brzasku 
znów na tok. Ale zachmurzyło się i koguty nie grają. 
Wracamy do obozowiska ,,na tarczy”. Śniadanie i je-
dziemy na odpoczynek do Maxymichy. Po drodze staje-
my nad brzegiem Bajkału, gdzie Kola pokazuje nam 
rójkę ,,śnieżnej muchy” 
Śnieg i lód, na dużych połaciach pokryte są wielką ilo-
ścią tych owadów. Budzące się ze snu zimowego niedź-
wiedzie, schodzą z gór zjadają siedzące na śniegu owa-
dy – wyjaśnia Kola. 
Na kwaterze u Koli odświeżamy się biorąc ,,banię” tj. 
syberyjską saunę idziemy spać w cywilizowanych wa-
runkach, to znaczy w łóżkach. Rano po śniadaniu znów 
do ,,wszędołaza” i w tajgę. Jedziemy pół dnia, potem 
następne pół piechotą po bezdrożach i jesteśmy przy 
traperskim domku Koli. Jest to chata z ciosanych okrą-
glaków uszczelnianych mchem, o wymiarach 2x3x-
1,7m . Z dwoma okienkami wielkości kartki z zeszytu  
i drzwiami przez które wchodzi się na czworaka.  ZDJ. Chata myśliwska 

FOT. St. Ostański 

ZDJ. Zamarznięte Jez. Bajkał 
FOT. St. Ostański 

Wyposażenie to prymitywna ,,koza” obłożona głazami, dwie prycze z przełupanych na pół żerdzi, 
stołu z pnia i lampy naftowej. Na pytanie dlaczego drzwi są tak małe, Kola odrzekł: ,,czto by tio-
pło nie ubieżało i miszka nie wszoł”. 
Syberyjscy myśliwi spędzają samotnie po kilkanaście tygodni zimą w tajdze polując na sobole i in-
ne zwierzęta futerkowe, mając za towarzyszy wierne łajki. Polowanie takie to stawianie linii si-
deł ,,kapkanów” i oczywiście z broni palnej. Myśliwi poruszają się po zaśnieżonej tajdze za pomo-
cą nart podbitych owłosioną skórą, lub rakiet śnieżnych. 
Po ,,zakwaterowaniu” w chacie idziemy na zapady. Zasadzam około piętnastu kogutów. Koledzy 
podobnie. Około trzeciej w nocy idziemy na toki. Tym razem z pojawieniem się brzasku koguty 
zaczynają grać. Podskakuję najbliższego, ale trudno jest dojrzeć ptaka w gęstej koronie sosny. 
Nareszcie na tle nieba dostrzegam grającego koguta. Strzał… i kogut uderza o ziemię. 
Przez chwilę cisza i znów słychać granie. Część kogutów gra na ziemi. Robi się coraz jaśniej. Nie-
daleko słyszę grającego koguta, na stoku wzgórza chyba na ziemi. Próbuję podskakiwać, emocji co 
niemiara. Udaje się i mam drugiego koguta. W międzyczasie słyszę w oddali strzał. To Wojtek. 
Wschodzi słońce a z nim… komary. Ale cóż to! Mam strzelone dwa koguty. Daleko, daleko za ba-
gnem słychać bulgotanie cietrzewi. Ponoć w miejscu niedostępnym. Po chwili nadchodzą Kola z 
Wojtkiem i Tadeuszem. Wojtek dźwiga dorodnego głuszca. Wzajemne gratulacje. Tadeusz wręcza 
nam złom. Zwyczaj tutaj nie znany, ale Kola czytał o tym i też wręczył nam gałązkę jedliny. Jeste-
śmy bardzo zadowoleni. Kola oczywiście też. Nie zapomniał o pewnym miejscowym zwyczaju, a 
może wierzeniu. Otóż przed wyjściem na polowanie Kola napełnił wódką kubek i uronił po kilka 
kropel na cztery strony świata mówiąc: ,,eto boham, czto by w achotie szczastie było” tzn. to dla 
bogów żeby szczęściło się w łowach. Wierzyć nie wierzyć, ale tym razem pomogło. Po powrocie do 
chaty głuszce zostały oskórowane, a tuszki wykorzystane na obiad. Sukces uczciliśmy butel-
ką ,,Bajkalskiej” pod głuszca. Wieczorem znów idziemy na zapad. I znów zasadzamy po kilka głusz-
ców. Zrywa się lekki wietrzyk, co tutaj jest rzadkością. Czujemy dym i daleko za wzgórzami widać 
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łunę. Kola wyjaśnia że to pali się tajga. Pożary taj-
gi są tu częste, czego widać wiele śladów. Wraca-
my do chaty. Po chwili w ,,kozie” buzuje wesoły 
ogień a w kociołku bulgoce woda na ,,czaj”. Na 
pieńku pali się lampa naftowa, a Kola opowiada  
o przygodach w tajdze i o swoim jakże ciekawym 
życiu. Nastrój naprawdę wyjątkowy, niepowtarzal-
ny. Taki wieczór pamięta się całe życie. Rano znów 
idziemy na tok. To już ostatni dzień w tajdze. Kola 
znów składa ofiarę bogom tajgi. I tym razem znów 
skutecznie. Wojtek strzela koguta, ja także. No  
i jestem królem polowania z trzema głuszcami  
i jarząbkiem, vice jest Wojtek z dwoma, a Tadeusz 
też ma jednego. 
Pytamy Kolę czy może coś wie o polskich zesłań-
cach z czasów zaborów lub z okresu ostatniej woj-
ny. Kola wyjaśnia nam że większe skupiska zesłań-
ców były w okolicach Irkucka. A to jest stąd około 
tysiąc kilometrów. 
Wracamy do Maxymichy i po pożegnalnym obie-
dzie, żegnamy się z gościnnymi gospodarzami i bu-
sem jedziemy do Ułan- Ude. 
Żegnaj tajgo! Żegnaj przygodo! Obiecujemy sobie, 
że tu jeszcze wrócimy. Tym razem to już pewnie 
na niedźwiedzia może łosia lub marala. Po noclegu 
w bardzo przyzwoitym hotelu ,,Ajan” jedziemy na 
lotnisko i odlatujemy do Berlina przez Moskwę, 
gdzie po przeszło dziesięciu godzinach lotu szczę-
śliwie lądujemy. Siadamy do samochodu i wkrótce 
jesteśmy w Kraju. 
Ot i podróż była niecodzienna. Do Moskwy przez 
Berlin, do Berlina przez Moskwę. 
Po drodze Syberia, Buriacja, tajga”. 

Stanisław Ostański 

ZDJ. Reintrodukcja kuropatw 
FOT. St. Ostański 

Zgodnie z  kontynuacją rozpoczętego  
w ubiegłym sezonie łowieckim na terenie 
obwodu nr 192 „Programu poprawy warun-
ków bytowania oraz reintrodukcji kuropa-
twy” w dniu 01.10.2016 r. wypuszczone zo-
stały kolejne kuropatwy zakupione przez 
nasze koło w ilości 300 szt. Jest to o 100 
szt. więcej niż rok wcześniej. 
Sprzyjające w ostatnich latach warunki po-
godowe oraz  drapieżników dają nadzieję na 
powodzenie prowadzonej „akcji”. Potwier-
dzeniem tego jest fakt, że kuropatwy coraz 
częściej widywane są nie tylko przez na-
szych myśliwych ale również przez okolicz-
nych mieszkańców, którzy z radością infor-
mują nas o tych spotkaniach.  

Reintrodukcja kuropatw 

Niewątpliwie są to sygnały potwierdzające celowość prowadzenia dalszych działań zmierzających 
w kierunku odbudowy populacji tego gatunku, stanowiącego niegdyś wizytówkę polnych obwodów 
łowieckich.  
Także w miesiącu wrześniu wypuszczono 70 szt. dorodnych bażantów, co niewątpliwie będzie mieć 
pozytywny skutek na rozwój dzikiej populacji tych ptaków. 
 

St. Ostański 

W szpitalu powiatowym będzie nowy tomograf  

Powiatowa placówka do tej pory nie dyspo-

nowała tomografem. Pacjenci z Gminy Ryb-

czewice którzy  byli kierowani na tego typu 

badania, przez wiele lat musieli korzystać  

z usług lubelskich szpitali. Teraz to się 

zmieni ! Jak wynika z najnowszej informa-

cji, rozpoczyna się nowy etap realizacji pro-

jektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego „Zdrowe Lubelskie – optymali-

zacja usług medycznych w Województwie 

Lubelskim poprzez utworzenie   i zintegro-

wanie sieci szpitali powiatowych”.   
FOT. Starostwo Powiatowe w Świdniku 
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Projekt daje możliwość wyposażenia szpitali powiatowych w nowoczesny sprzęt medyczny. Kwota, 

która został wcześniej przewidziana dla powiatowego SP ZOZ, a było to prawie 6,2 mln. zł. wzrosła 

o blisko 700 tys. zł. Zwiększenie kwoty w projekcie stwarza realne możliwości zakupu i montażu  

w szpitalu nowoczesnego tomografu komputerowego wraz z utworzeniem Pracowni Tomografu 

Komputerowego. Przypomnijmy, że już wcześniej Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk, który 

jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Społecznej SP ZOZ w Świdniku przybliżył plany rozwoju  

i modernizacji świdnickiej placówki. Z jego wcześniejszej zapowiedzi wynika, że w maju lub 

czerwcu planowane jest podpisanie umowy w ramach projektu. Przeznaczone na ten cel środki to 

około 6,2 mln. zł .- Największą kwotę czyli około 2 mln. zadeklarowane zostanie na modernizację 

bloku operacyjnego ze sterylizacją. Niespełna milion przeznaczone będzie na oddział ginekologicz-

no – położniczy. W ramach tego projektu wymienione będą wszystkie łóżka szpitalne czyli około 

200 szt., niektóre z nich służą pacjentom prawie 30 lat. – W ramach drugiego projektu zamierzamy 

skorzystać z dofinansowania w wysokości ponad 1,2 mln. i dodatkowo dosprzętowić                           

i zmodernizować placówkę. Również prowadzimy rozmowy w dyrektorami szpitali w Brześciu w 

ramach trzeciego projektu, tym razem transgranicznego „Polska – Białoruś – Ukraina”- zapowia-

dał  Dariusz Kołodziejczyk.                            

G. Zalewski     

Biuro Promocji i Przedsiębiorczości Starostwo Powiatowe w Świdniku  

DPS w Wygnanowicach otrzymał nowy samochód dla osób niepełnosprawnych   

11 sierpnia 2016 roku Starosta Świdnicki Da-
riusz Kołodziejczyk i Leszek Czechowski, 
członek zarządu powiatu podpisali w Lublinie 
umowę z Państwowym Funduszem Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych na dofinanso-
wanie zakupu dwóch pojazdów przystosowa-
nych do przewozu osób niepełnosprawnych. 
We wtorek 14 marca miało miejsce przeka-
zanie dwóch aut dla Domu Pomocy Społecz-
nej w Świdniku i Wygnanowicach. Starostwo 
powiatowe reprezentował Leszek Czechow-
ski, z ramienia PFRON-u pełnomocnik zarzą-
du w Lublinie Jerzy Dębski. W spotkaniu rów-
nież uczestniczyła Dyrektor DPS-u w Wygna-
nowicach Danuta Wrzołek oraz dyrektorzy 
DPS-u w Świdniku Aleksander Piechnik i Ja-
nusz Kukiełka.  

ZDJ. Nowe samochody dla DPS 
FOT. Starostwo Powiatowe w Świdniku 

Zakup samochodów możliwy był dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z środków PFRON-u w wysoko-
ści 130 tys. zł w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Poziom dofinanso-
wania w ramach projektu wyniósł prawie 50% wartości zakupionych aut, a koszt całkowity obu aut 
to 275 tys. zł z czego powiat dołożył 145 tys. zł. Samochody będą wykorzystywane przez DPS do 
przewozu mieszkańców na konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, na wyjazdy o charakte-
rze kulturalno-oświatowym, na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. 

G. Zalewski 
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Wieści z kraju i ze świata 

Syria – 04.04.2017 r. – najprawdopodobniej do-
konano ataku gazowego. 
Około 70 osób zostało zabitych 4 kwietnia br. w 
prawdopodobnym ataku chemicznym w prowin-
cji Idlib na północnym zachodzie Syrii - poinfor-
mowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowie-
ka. Syryjska armia zaprzeczyła, że stosowała 
broń chemiczną. Bardzo wiele ofiar stanowią 
dzieci, a kilkadziesiąt osób ma problemy, np.  
z oddychaniem. 
Mające siedzibę w Londynie Obserwatorium 
podało, że ataku na miejscowość Chan Szaj-
chun w kontrolowanej przez syryjskich rebe-
liantów prowincji (muhafazie) Idlib najprawdo-
podobniej dokonały syryjskie lub rosyjskie sa-
moloty. Po ataku wiele osób dusiło się - poin-
formowało Obserwatorium, powołując się na 
źródła medyczne, które mówią o "ataku trują-
cym gazem". Nie poinformowano, o jaki gaz 
chodzi.  
Syryjska opozycja oskarżyła o atak reżim prezy-
denta Baszara el-Asada i zaapelowała do Rady 
Bezpieczeństwa ONZ o zwołanie pilnego posie-
dzenia i wszczęcie dochodzenia w tej sprawie.  
Źródło w syryjskiej armii oświadczyło, że woj-
sko "nie stosuje, ani nie stosowało" broni che-
micznej w przeszłości. Rząd w Damaszku wielo-
krotnie zaprzeczał, by podległe mu oddziały 
używały tego rodzaju broni.  

Przedstawiciel rządu Asada powiedział wówczas 
Reuterowi, że oskarżenia ekspertów są bezpod-
stawne. 
Podczas konferencji w  Brukseli na temat przy-
szłości Syrii społeczność międzynarodowa potę-
piła atak chemiczny w syryjskiej prowincji 
Idlib. 
Zdecydowaną reakcję podjęły Stany Zjednoczo-
ne, które przeprowadziły operację militarną z 6 
na 7 kwietnia br w Syrii, polegającą na ataku 
na bazę lotnictwa syryjskiego Szajrat, w pro-
wincji Hims, z użyciem 59 pocisków samosteru-
jących Tomahawk. 
W oficjalnym oświadczeniu prezydent RP An-
drzej Duda poparł działania USA. Dodając jed-
nocześnie, „iż Polska z całą mocą potępia 
zbrodnie popełniane na cywilach i apeluje, by 
cała społeczność międzynarodowa jeszcze moc-
niej zaangażowała się w przywrócenie pokoju 
w Syrii, zatrzymanie szaleństwa wojny, prze-
rwanie spirali przemocy. 
Polska wspiera działania amerykańskiej admini-
stracji w tym zakresie — jako sojusznik USA, 
lecz także jako państwo solidarne z ofiarami 
wojny domowej w Syrii”. 

 
 

Źródło: www.rp.pl, www.prezydent.pl 

FOT. Miejsce ataku chemicznego 
Źródło: Google Maps 

W styczniu agencja Reutera infor-
mowała, że ONZ i Organizacja ds. 
Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) 
po raz pierwszy uznały, iż odpo-
wiedzialność za użycie broni che-
micznej w Syrii ponosi prezydent 
tego kraju Baszar el-Asad i jego 
brat. Z raportu wynikało, że za 
serię ataków z użyciem gazów 
bojowych, do których doszło w 
latach 2014-2015, odpowiada 
Asad, jego młodszy brat Maher el-
Asad, który dowodzi elitarną 4. 
Dywizją Pancerną, a także mini-
ster obrony, szef wywiadu wojsko-
wego oraz spora grupa wysokiej 
rangi oficerów, w tym czterech 
dowódców sił powietrznych. 
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APEL DO MIESZKAŃCÓW 

 Niniejszym Wójt Gminy Rybczewice wzywa wszystkich mieszkańców do zaprzestania zaory-
wania dróg gminnych, a w przypadku zaorania do przywrócenia stanu poprzedniego.  

 Postępowanie takie jest naganne i może rodzić negatywne konsekwencje prawne. Zabrania 
 się bowiem dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie 
 lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpie
 czeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się zaorywania lub zwężania w inny 
 sposób pasa drogowego (art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych). 
 Gmina informuje, iż jej pracownicy na bieżąco dokonują kontroli stanu dróg gminnych,  
 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  będą konsekwencje. 

 Niniejszym Wójt Gminy  wzywa wszystkich  do zachowywania porządku i ładu na terenie 
gminy, w  do parkowania pojazdów mechanicznych zgodnie z  przepisami prawa oraz do 
wyrzucania śmieci jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.  

 Informujemy, że zgodnie z  10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
 czystości i porządku w gminach „Kto wyrzuca śmieci w miejsca na ten cel nie przeznaczone 
 podlega karze grzywny”. Grzywna wynosi od 500 do 5000 zł. 

 Obwieszczenie Wójta Gminy Rybczewice 
 Wójt Gminy Rybczewice zawiadamia  gminy, że: 
 Na terenie Gminy zabronione jest dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie dróg 
 gminnych bez uzyskania zgody Gminy Rybczewice. 
 Z ustawy o drogach publicznych wynika bowiem, że za utrzymanie zieleni przydrożnej,  
 w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów odpowiada konkretny  drogi, którym jest Wójt 
 Gminy Rybczewice (art.. 20 pkt 16 w zw. z 19 ust. 2 pkt. 4). 
 Ponadto ustawodawca w . 39 ust 1 pkt 12 wprowadziła zakaz dokonywania w pasie drogo-
 wym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń 
 albo zmniejszenie jej trwałości ora zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczegól
 ności  zabronione jest usuwanie, niszczenie i uszkadzanie zadrzewień przydrożnych. Złama
 nie tego zakazu stanowi wykroczenie uregulowane w . 144  § 2 Kodeksu wykroczeń, zgodnie 
 z którym „kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przy
 drożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny podlega karze aresztu, ograniczenia wolności 
 lub grzywny”. 
 Uszczegółowienie ww. przepisów ustawy znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Transportu 
 i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,  odpowiadać drogi publiczne i ich 
 usytuowanie. Zgodnie z jego  § 52 ust 2, zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bez
 pieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności oraz utrudniać 
 utrzymania drogi. W myśl natomiast § 53 ust 3 odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie 
 powinna być mniejsza niż 3,0 m, a w przypadku remontu bądź przebudowy dozwolona jest 
 mniejsza odległość, jeśli będą spełnione pozostałe warunki określone w rozporządzeniu. 
 Drzewa w pasie drogowym powinny być tak usytuowane, żeby w okresie swojej wegetacji 
 nie powodowały niszczenia nawierzchni drogi oraz nie utrudniały użytkowania chodników 
 przez pieszych, w szczególności przez osoby niepełnosprawne (ust 2). 

Informacja  
Świadczenie Wychowawcze 

Wójt Gminy Rybczewice informu-
je, że w związku ze zbliżającymi 
się Świętami Wielkanocnymi 
świadczenie wychowawcze 500+ 
zostało wypłacone 13 kwietnia 
2017 r. Jednocześnie przypomi-
na, że świadczenie za miesiąc 
maj zostanie wypłacone zgodnie 
z przepisami ustawy tj. po 25 
maja.  

Informacja dla wędkarzy 
wędkujących na zbiorniku retencyjnym w Rybczewicach 

UWAGA! 
W DNIACH OD 14.04.2017 R. DO 01.05.2017 R.   

POŁÓW RYB TYLKO REKREACYJNIE 
Uprzejmie informujemy,  

że w związku z podaniem szczepionki dla ryb  
w terminie od 14.04.2017 r. do 01.05.2017 r.   

połów ryb może być dokonywany tylko rekreacyjnie.  
Zabrania się zabierania i spożywania złowionych ryb.   
Złowione ryby należy ponownie wpuścić do zbiornika.  

Zakaz karmienia i zanęcania ryb w terminie 
 od dnia 14.04.2017 r. do 22.04.2017 r. 

Złowione ryby w okresie od  14.04.2017 r. do 01.05.2017 r.  

nie nadają się do spożycia. 
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SPORT  

Drużyna orlików starszych 
(rocznik 2006) Gminnego Ludo-
wego Klubu Sportowego Victo-
ria Rybczewice w pierwszym 
wiosennym turnieju, rozegra-
nym w Cycowie zajęła drugie 
miejsce. Podopieczni trenera 
Kacpra Świetlickiego ulegli je-
dynie MOSiR-owi Lubartów 0:2. 
W innych meczach zremisowali 
z Ludwiniakiem Ludwin 0:0, a 
pokonali miejscowy Błękit 3:0 
(Daniel Augustyński, Filip Ma-
chul, Dawid Zieliński), Tajfun 
Ostrów Lubelski 1:0 (Zieliński) 
oraz GLKS Rokitno 3:0 v.o. 
(drużyna nie przyjechała na 
turniej).  

W drugim turnieju było jeszcze lepiej. Oprócz przegranej z bezkonkurencyjnym MOSiR-em 2:4 (D. 
Augustyński, Zieliński) Victoria zwyciężyła: Tajfun 2:0 (D. Augustyński, Machul), Ludwiniaka 4:1 
(Zieliński 2, Machul, K. Augustyński), Błękit 6:0 (D. Augustyński 3, Zieliński, K. Augustyński,  Krysa) 
oraz Rokitno 3:0 v.o. Victoria: Szymon Jurek, Julia Bartnik, Bartosz Suplewski, Kamil Augustyński, 
Filip Machul, Daniel Augustyński, Dawid Zieliński, Mateusz Kasprzak, Mateusz Pawelec, Mateusz 
Kurzępa, Bartłomiej Krysa, Jakub Augustyński.  

Tabela grupy V po II turniejach 

MOSiR 10              30        (10-0-0)           38:2 
VICTORIA 10        22        (7-1-2)             24:7 

Ludwiniak 10        15        (4-3-3)             13:16 
Tajfun 10               11        (3-2-5)             13:15 
Błękit 10                  9        (3-0-7)               9:27 
Rokitno 10             0         (0-0-10)            0:30 

 
Orlicy młodsi (rocznik 2007) trenera Mateusza Świetlickiego zajęli trzecie miejsce na turnieju  
w Lublinie. Przegrali z BKS Lublin 1:4, zremisowali z Sygnałem I Lublin 1:1, z Lublinianką 0:0 oraz  
z Akademią Głusk 0:0. Natomiast wygrali z Orlikiem Lubartów 2:1. Bramki w turnieju strzelili: Ja-
kub Augustyński Jakub, Ryszard Podolak, Kacper Ciechanowicz oraz Hubert Iwańczuk. W drugim 
turnieju Victoria zanotowała następujące wyniki: 1:0 z Sygnałem I, 0:3 z BKS II, 1:0 z Orlikiem, 0:2 
z AF Głusk i 0:5 z Lublinianką.  
 

Tabela grupy II po II turniejach 

BKS II 10                  21        (7-0-3)             18:7 

Lublinianka 10        18        (5-3-2)             17:6 

VICTORIA 10          15        (4-3-3)               9:13 

Orlik 10                    11        (3-2-5)               8:10 

Sygnał I 10               9        (2-3-5)               6:12 

AF Głusk 10             9        (2-3-5)               4:14 

Źródło: lsw24.pl 
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WIELKANOC 

Uroczyste śniadanie wielkanocne poprzedza cere-
monia dzielenia się poświęconym jajkiem oraz 
serdeczne życzenia radości, zdrowia i szczęścia  
w życiu rodzinnym, które składają sobie nawza-
jem uczestnicy święconego. Dzielenie się jajkiem 
przypomina przełamywanie opłatka na początku 
wieczerzy wigilijnej i wyraża - podobnie jak ob-
rzęd bożonarodzeniowy - przyjaźń, miłość i życz-
liwość uczestników wielkanocnej biesiady.  
Symbolika jajka. 
W wielu kulturach uważano, że ma ono wspólny 
rytm ze światem i wszechświatem, ze Słońcem, 
Ziemią, siłą życiową, płodnością, odrodzeniem, 
zmartwychwstaniem, kojarzono je z powrotem 
wiosny, poczuciem bezpieczeństwa, domem, 
gniazdem, ale także uważano za więzienie, z któ-
rego pisklę uwalnia się rozbijając dziobem sko-
rupkę. U wielu ludów na różnych kontynentach 
jajka używano w magii leczniczej i oczyszczają-
cej, często wykorzystywano do rozmaitych zabie-
gów służących ochronie człowieka przed szeroko 
rozumianym złem oraz występowało we wszel-
kich rytuałach mających na celu wyzwolenie lub 
wzmocnienie sił witalnych.  

Jajko odgrywa ważną rolę w wierzeniach religij-
nych jako symbol zmartwychwstania. W niektó-
rych grobowcach antycznych umieszczano posąż-
ki Dionizosa trzymającego w dłoni jajko oznacza-
jące powrót do życia, wkładano jajka do gro-
bowców egipskich i katakumb rzymskich.  
 

Źródło: Internet 

ZBIÓRKA ODPADÓW  

WIELKOGABARYTOWYCH 

 
W dniach 15—17 maja 2017 r. odbędzie się 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stoły, 
krzesła, szafy, kanapy, dywany), sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego AGD i RTV. Odpa-
dy objęte zbiórką należy wystawić przed pose-
sję do godziny 7.00 
15 maja br.— Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszko-
wice Drugie, Bazar, Częstoborowice. 
16 maja br.— Rybczewice Pierwsze, Stryjno—
Kolonia, Stryjno Pierwsze, Stryjno Drugie, Cho-
iny, Wygnanowice. 
17 maja br.— Zygmuntów, Izdebno, Izdebno—
kolonia, Rybczewice Drugie, Podizdebno. 
Więcej informacji www.rybczewice.pl  
w zakładce Aktualności 

 
 

Pisanki skradły słońcu kilka złotych promieni,  
teraz ich jasny blask niech Wasz dom rozpromieni, 

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne 
Przyniosą pogodę ducha, wiele szczęścia i radości… 
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