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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ W RYGLICACH: 
 

 

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Grupy Teatralnej działającej 

przy Ośrodku Kultury w Ryglicach. Brawa dla wszystkich, którzy przy-

czynili się do przygotowania tego wyjątkowego wydarzenia! 

 

PONAD 5 MLN ZŁOTYCH NA REWITALIZACJĘ CENTRUM LUBCZY: Ogłoszono wyniki naboru wniosków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach którego do dofinanso-

wania zakwalifikowano zadanie rewitalizacji centrum wsi Lubcza. Całkowita wartość zadania to 5 mln złotych, z czego 
ponad 2,5 mln złotych to kwota dotacji. Zadanie przewiduje odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-

użytkowych terenu centrum wsi oraz rewitalizację budynku dawnej ochronki. Rozbiórka ochronki, a następnie jej rekon-

strukcja i przywrócenie pierwotnego wyglądu, całkowicie odmienią centralną część miejscowości. W miejscu zrujnowanych 

budynków pojawi się obiekt, który dzięki współpracy z konserwatorem zabytków zachowa nie tylko swój historyczny cha-

rakter, ale i funkcje handlowo-usługowe. Funkcjonalność terenu zagwarantują także parkingi i ciągi piesze z kostki beto-

nowej oraz plac umożliwiający rozstawienie np. estrady plenerowej. Nie zabraknie miejsc rekreacji dla dorosłych oraz pla-

cu zabaw dla dzieci. W ramach prowadzonych prac uregulowane zostanie również koryto potoku Wolanka, nad którym 

wykonana zostanie kładka dla pieszych. Całości dopełnią odpowiednie oświetlenie terenu, obiekty małej architektury 

(ławki, kosze na śmieci) oraz liczne trawniki i nasadzenia.  

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ SALI W BISTUSZOWEJ: 
Projekt budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej  

w Bistuszowej uzyskał prawomocne pozwolenie na budo-

wę. Decyzja ta otwiera drogę do aplikowania o środki finan-

sowe na budowę obiektu, którego wartość wstępnie wyce-

niona została na kwotę prawie 4 mln złotych. Podobnie jak 

w przypadku  wznoszonej już hali przy Zespole Szkół w Lub-

czy, salę sportową w Bistuszowej zaprojektowano  w tech-

nologii pasywnej. Dzięki wykorzystaniu energii z promie-

niowania słonecznego oraz  materiałów o świetnych para-

metrach izolacyjnych,  zminimalizowanie zostanie zużycia 

ciepła podczas użytkowania budynku.  Projekt realizowany 

będzie po uzyskaniu dofinansowania. 

 

REMONT KOTŁOWNI SZKOŁY W WOLI LUBECKIEJ: 
Zakończono remont pomieszczeń kotłowni w Szkole Pod-

stawowej w Woli Lubeckiej. Łączny koszt zadania to ponad 

70 tys. złotych. W ramach prac wymieniony został piec 

centralnego ogrzewania. Zastąpił go nowoczesny kocioł 

gazowy o parametrach pozwalających na efektywne  

i oszczędne ogrzewanie pomieszczeń, przy jednoczesnym 

ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska. Montaż 

kotła wymagał także modernizacji wewnętrznej instalacji 

gazowej oraz komina. Drobne prace budowlane pozwoliły 

dostosować pomieszczenia do najnowszych wymogów 

przepisów przeciwpożarowych.  



PROJEKT "JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ" ZAKOŃCZONY: 
 Cieszący się dużym zainteresowaniem uczniów 

szkół z terenu gminy, projekt nauki jazdy na nartach 

został zakończony. Całkowita wartość projektu "Jeżdżę  

z głową" wyniosła ponad 68 tys. zł. Koszt zorganizowa-

nia zajęć dla jednego ucznia to wydatek 567 zł, jednakże 

dla rodziców było to jedynie 100 zł. Pozostała kwota 

sfinansowana zostanie przez gminę Ryglice. Na realiza-

cję projektu pozyskaliśmy dotację Województwa Mało-

polskiego w kwocie 22,7 tys. zł. 
 To już kolejna edycja kursu, dzięki któremu 120 

uczniów szkół podstawowych doskonaliło swoje umiejętności na stoku lub rozpoczęło przygodę z nartami i snowboardem.   

 

GMINA RYGLICE DOFINANSUJE 
AKCJĘ STERYLIZACJI:  
 Gmina Ryglice już drugi rok  

z kolei organizuje akcję wsparcia finan-

sowego dla osób chcących skorzystać  

z zabiegu sterylizacji swoich zwierzaków. 

Dofinansowanie wyniesie 50,00 zł brutto 
do sterylizacji kotki, zaś 100,00 zł brutto 
do sterylizacji suki. 
 W okresie od 1 marca do końca 

października 2018r., dofinansowana  

z budżetu Gminy Ryglice zostanie akcja 

sterylizacji suk i kotek z terenu Gminy 

Ryglice. Przeprowadzenie akcji jest próbą 

ograniczenia bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Ryglice, które po odłowie-

niu trafiają do schroniska dla zwierząt 

(Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie).  

 W ramach akcji dofinansowane 

zostaną zabiegi 30 suczek i 40 kotek.  

O zakwalifikowanie do akcji mogą starać 

się mieszkańcy Gminy Ryglice, mający na 

bieżąco uregulowane zobowiązania  

w podatku rolnym, leśnym, od nieru-

chomości oraz w opłacie za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi. Weryfi-

kacja dotyczyć będzie wszystkich zobo-

wiązań dotyczących danej nieruchomo-

ści. Zamieszkanie weryfikowane będzie 

na podstawie złożonej przez mieszkańca 

Gminy Ryglice innej niż „zerowa” dekla-

racji o wysokości opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi lub po 

okazaniu dokumentu potwierdzającego 

adres zameldowania i zamieszkania na 

terenie Gminy Ryglice lub na podstawie 

złożonego oświadczenia o zamieszkiwa-

niu na terenie Gminy Ryglice. 

 Wymagana jest również ksero-

kopia aktualnego zaświadczenia szcze-

pienia przeciwko wściekliźnie w przypad-

ku suk. 

O zakwalifikowaniu do programu decy-
duje kolejność zgłoszeń. 
W celu wzięcia udziału w akcji należy      

w czasie jej trwania złożyć wniosek         

w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, które-

go wzór przedstawiamy w załączeniu.  

Na jednym formularzu wniosku można 

zgłosić jedno zwierzę. 

 Zabiegi sterylizacji z dofinanso-

waniem wykonywane będą wyłącznie w: 

Gabinecie Weterynaryjnym Agnieszka 

Kobos, Jodłowa 69, lub ul. Grodzka 12, 

39-220 Pilzno, tel. 511 071 714 

 Więcej informacji na temat akcji 

można uzyskać w Urzędzie Miejskim       

w Ryglicach, pokój nr 04 i 05 na parterze 

budynku oraz pod nr tel. 14 644 36 45; 

14 644 31 54 

 

100 ROCZNICA URODZIN MIESZKANKI ZALASOWEJ: Pani Julia 

Bardo (z domu Gawlica) - mieszkanka Zalasowej świętowała swoje 100 

urodziny. Pani Julia urodziła się 11 lutego 1918 r. zaś 30 lat później wyszła 

za mąż. Wraz z mężem wychowali 4 dzieci. Obecnie stulatka ciszy się także 

towarzystwem 11 wnucząt oraz 12 prawnucząt. Jako przepis na długie       

i szczęśliwe życie podaje: "Z uśmiechem na twarzy, brać życie takim, jakim 

jest". Córka Pani Julii dodaje, że mama od zawsze uwielbiała dania wege-

tariańskie i taką też dietę stosuje do dziś. Zapewne nie bez znaczenia są 

tutaj także geny - dwie siostry Pani Julii obchodziły ten nieczęsty jubileusz. 

Jedna z nich przeżyła 105 lat, druga 102 lata.  W imieniu całej lokalnej 

społeczności życzenia kolejnych długich lat życia w dobrym zdrowiu, po-

gody ducha oraz wszelkiej pomyślności Szanownej Jubilatce składał bur-

mistrz Ryglic - Bernard Karasiewicz, przedstawiciele miejscowej służby zdrowia oraz ZUS w Tarnowie. Jubilatce życzymy 200 lat! 

 
SPRAWDŹ, CZY TWÓJ DOWÓD 
OSOBISTY JEST JESZCZE WAŻNY:  
W 2018 r. tracą ważność dowody osobi-

ste wydane w 2008 r. oraz dowody wy-

dane dzieciom w 2013 r., za wyjątkiem 

dowodów z adnotacją "nieoznaczony". O 

wymianę należy wystąpić na 30 dni 

przed upływem terminu ważności do-

kumentu. Do wniosku należy dołączyć 

fotografię (nie starszą niż 6 miesięcy). 

DEMOGRAFIA GMINY (LUTY): Zareje-

strowanych zostało: 2 śluby wyznaniowe, 

urodzonych i zameldowanych dzieci: 9. Zgony 

zameldowanych mieszkańców gminy: 10. 

ZBLIŻAJĄCE SIĘ WYDARZENIA:  
2018-05-03 Parada Orkiestr Dętych w 

Ryglicach 

2018-05-06 Karpacki Wyścig Kurierów 

dla Amatorów (teren całej gminy) 

2018-05-18 XIV Ryglickie Dni Muzyki 

Chrześcijańskiej  

2018-05-20 Festyn Rodzinny przy Szkole 

Podstawowej w Ryglicach  

2018-05-27 Festyn Rodzinny w Zespole 

Szkół w Lubczy  

2018-06-10 Marsz na Brzankę  

2018-06-24 Ludzie lasu (bieg rodzinny)  

i Szukanie kwiatu paproci w Ryglicach 

więcej informacji na:  www.ryglice.pl oraz https://www.facebook.com/Ryglice/ 


