WSTĘP
„Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów,
tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany”.
Jan Paweł II

W 1990 roku doszło do reaktywowania Samorządu Terytorialnego w pełni demokratycznej formule. Kolejne lata intensywnych reform i przekształceń zaowocowały powstaniem
trójstopniowego podziału terytorialnego i trzech szczebli samorządu: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

K

orzenie idei samorządu terytorialnego sięgają jednak lat
dużo wcześniejszych. W 1791
roku Polska znalazła się pod panowaniem 3 państw zaborczych. Każde z nich
w ramach swojego prawodawstwa wdrażało na ziemiach zabranych własne rozwiązania ustrojowe. Po odzyskaniu nie-

podległości w polskim systemie samorządowym istniała więc duża różnorodność i nie ulegało wątpliwości, że należy podjąć działania zmierzające do jego
ujednolicenia.
Przed odzyskaniem niepodległości,
na posiedzeniu Rady Miasta Stołecznego
Warszawy w rocznice uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja, dr Józef Zawadzki roztoczył przed zebranymi wizje, tego czym
w jego mniemaniu mógłby być nowy samorząd gminny w Polsce. Zaakcentował
on potrzebę stworzenia organizmu, który zaspokajałby potrzeby wspólnoty lokalnej z jak najmniejszą ingerencją władz
szczebla rządowego. „Ma on być zespołem wolnych i równych obywateli, pracujących wspólnie nad szczęściem własnem i szczęściem gminy, a tym samym
nad pomyślnością całej ojczyzny. Podporządkowany tylko prawom ogólnego
szczęścia narodu, musi mieć wszystkie
prawa i obowiązki zmierzające ku temu
celowi. Im mniejszą będzie ingerencja
państwa, im większe będą prawa gmin
poszczególnych do stanowienia o swoich potrzebach i swoich prawach, tem będzie państwo silniejsze i bardziej spoiste.
Im więcej państwo da praw i obowiązków
gminie, tem więcej osiągnie pomyślności
i tem więcej uprości swoje zadania. […]
Wszystko, co życie stanowi, wszystko, co
dąży do wyrównania sprzeczności, winno
stać się atrybutem gminy. Ona to winna
objąć w swe władanie zdrowie moralne
i fizyczne ludu, ona dbać winna o rozwój
jego kultury, ona mieć pieczę nad wszystkiemi przejawami życia gospodarczego”. Dr Józef Zawadzki, posiedzenie Rady
Miasta Stołecznego Warszawy w rocznice
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 1917 r.
ystem samorządowy w II Rzeczypospolitej wprowadzany był
stopniowo. Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) ustanawiała zasadę samorządu o szerokich kompetencjach i dużej swobodzie działania. Później, po przewrocie majowym, etapowo
zmniejszano samodzielność samorządu,
by w końcowych latach rządów sanacji
niemal całkowicie ograniczyć jego autonomię. Proces tych przekształceń i prób
wdrażania jednolitego prawodawstwa
przerwał wybuch II Wojny Światowej.
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Powojenne zmiany ustrojowe doprowadziły do centralizacji władzy a tym samym do pozbawienia obywateli możliwości decydowania do swoim losie. Co
prawda istniały wówczas gminy, ale tylko jako jednostki podziału terytorialnego,
widoczne na mapach administracyjnych
każdego z województw. Nie posiadały one
atrybutu samorządności, który pozwalałby ich władzom m.in. swobodnie dysponować swoim mieniem. W Konstytucji
PRL nie było zresztą takiego pojęcia jak
„samorząd terytorialny”. Rozdział o władzach lokalnych nosił tytuł „terenowe organy władzy państwowej”. Rady narodowe określone były jako terenowe organy
władzy państwowej i podstawowe organy
samorządu społecznego ludu pracującego
miast i wsi w odpowiednich jednostkach
podziału terytorialnego kraju. Ich zadaniem było realizowanie polityki rządu całkowicie zależnej od decyzji PZPR.
szystko miało się zmienić
pod koniec XX wieku, kiedy to zaczęły się tworzyć
pierwsze organizacje opozycyjne. Główną ideą przebudowy państwa była wtedy odnowa ideologiczna i moralna społeczeństwa, zdolnego do przełamania
ustroju realnego socjalizmu i wprowadzenia go w socjalizm demokratyczny.
W roku 1981 jeden z ojców reformy
samorządowej prof. Jerzy Regulski na
Forum Komisji Prawa i Praworządności
Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” przedstawił pierwsze założenia
przekształceń. Od tego momentu minie prawie dziesięć lat przygotowań do
wprowadzenia reformy samorządowej.
Ówcześni liderzy polityczni oraz eksperci mieli świadomość jak ważny dla
przemian społecznych, politycznych
i gospodarczych jest sprawnie działający samorząd terytorialny. Prof. J. Regulski tak wspomina ten okres: „Należało więc stworzyć na szczeblu lokalnym
jednostki zdolne do prowadzenia samodzielnych działań, zgodnych z interesami społeczności lokalnej. Wiedzieliśmy,
że przeciwstawić się sile władzy mógł
tylko silny ruch społeczny. Ten zaś może
powstać poprzez stworzenie płaszczyzn,
na których ludzie mogą się zaangażować. W latach osiemdziesiątych w stosunkowo niewielkiej grupie osób prowadziliśmy różne studia, badania nad
samorządnością. Szereg moich przyjaciół ze środowisk naukowych, mówiło
mi wielokrotnie, że wyglądam na inteligentnego człowieka a zajmuję się sprawami, które nie mają szans być zrealizowane. W Polsce nie mieliśmy dostępu do
praktyki. Doświadczeń szukaliśmy zagranicą i zdobyliśmy wiedzę o samorzą-

W

Kraków, 27.05.1990 r., wybory samorządowe. Komisja Rady Europy
nadzorująca przebieg wyborów lokalnych w województwie krakowskim

dzie terytorialnym w wielu krajach.” Tygodnik „Południe Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa”, nr 3, 02.2015.
omentem
przełomowym
w restytucji samorządu
w Polsce miały być obrady
Okrągłego Stołu. Prof. J. Regulski współprzewodniczył wówczas zespołowi ds. samorządu terytorialnego- „Od grudnia
1988 roku byłem przewodniczącym Komisji ds. Samorządu w ramach Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.
Władze rządowe wiedziały dobrze, że nie
mogą dopuścić do powstania samorządu.
Natomiast opozycja jeszcze nie rozumiała tej potrzeby. Środowiska mające związek z samorządem przedwojennym przeminęły, a grupy intelektualistów walczyły o wolność stowarzyszeń i słowa, o prawa obywatelskie. Dość powszechnie zakładano, że państwo jest obce i zawsze
tak będzie. Nie opracowano reformy państwa. Mówiono: oczywiście, niech ludzie
się łączą, zadbają o chodnik, trawniki itp.,
ale nie w kategoriach władzy publicznej.
Natomiast Związek Zawodowy „Solidarność” chciał tylko samorządu pracowniczego, usunięcia nomenklatury poprzez
przejęcie zarządu fabryk przez pracowników. Dlatego koncepcje odbudowy samorządu nie miały szerokiego poparcia. W ramach przygotowań do Okrągłego Stołu, w końcu stycznia (red. rok 1989)
Bronisław Geremek zaprosił mnie do pracy w grupie roboczej zajmującej się wolnością stowarzyszeń. Dopiero 4 lutego,
na posiedzeniu u Wałęsy Tadeusz Mazowiecki w rozmowie telefonicznej ze Stanisławem Cioskiem wymusił wprowadze-
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nie samorządu terytorialnego do obrad,
ale nadal w grupie zajmującej się wolnością stowarzyszeń. Z tego zespołu została wydzielona Grupa Robocza ds. Samorządu Terytorialnego. Na zakończenie jej
obrad podpisaliśmy protokół rozbieżności z ówczesnym Rządem. Myśmy chcieli rzeczywistej decentralizacji państwa.”
– wspominał w jednym z wywiadów.
29 lipca 1989 r., w niespełna miesiąc po inauguracyjnym posiedzeniu Senatu I kadencji, odbyła się debata na temat samorządu terytorialnego. 19 stycznia 1990 r. Senat uchwalił pakiet projektów ustaw: o samorządzie terytorialnym,
o pracownikach samorządowych, ordynacja wyborcza do organów gminy, o zmianach w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekty przygotowała Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego.
8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę
o samorządzie terytorialnym. 27 maja
1990 r. odbyły się demokratyczne wybory do rad gmin.
ak powstały zalążki demokratycznego samorządu terytorialnego. Do jego pełnego
kształtu potrzeba było jeszcze ośmiu lat
reform, które przebiegały z różnym natężeniem. Dopiero w 1999 roku wszedł
w życie, przyjęty przez parlament trójstopniowy podział państwa na: samorządową gminę, samorządowy powiat
i samorządowe województwo. Badacze
przemian społeczno-politycznych w Polsce (politycy, naukowcy, eksperci) jednogłośnie uważają, że reformy te były najważniejszymi i jednymi z bardziej udanych w demokratycznym kraju. ►
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iewątpliwie najistotniejszym
elementem przemian było
umocowanie podstawowych
założeń samorządowych w ustawie zasadniczej. Jeszcze w 1990 roku znowelizowano Konstytucje Lipcową z 1952
roku, gdzie tytuł rozdziału 6 zamieniono
z „Terenowe organy władzy i administracji państwowej” na „Samorząd terytorialny”, wpisując pierwszy artykuł o treści: „Samorząd terytorialny jest podstawową formą organizacji życia publicznego w gminie”. Mała Konstytucja potwierdziła a jednocześnie wzmocniła to prawno-ustrojowe rozwiązanie wskazując, że
samorząd jest podstawą lokalnego życia
publicznego, a gmina stanowi jego elementarną część. To na mocy tego dokumentu gminy zyskały osobowość prawną, czyli najważniejszy atrybut pozwalający jednostkom działać samodzielnie.

W
obowiązującej
Konstytucji
z 2 kwietnia 1997 roku rozdział VII w całości poświęcony jest samorządowi terytorialnemu. Zostały w nim zagwarantowane rozwiązania przyjęte w Małej Konstytucji, przypieczętowując tym samym
podstawową rolę gmin w kształtowaniu
ustroju samorządowego państwa.
adania realizowane przez samorząd podzielono na własne
i zlecone, a ich wykonywanie
wzmocniono rozwiązaniami dotyczącymi dochodów jednostek samorządu
terytorialnego, wskazując na dochody
własne, subwencje i dotacje. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewniono m.in. swobodę w zakresie kształtowania swoich struktur wewnętrznych,
a mieszkańcom powierzono prawo podejmowania decyzji w drodze referendum lokalnego. Katalog zadań zarezer-

Z

wowanych dla jednostek samorządowych jest znacznie szerszy, w dodatku
ulega ciągłym zmianom. Obecnie coraz
więcej zobowiązań zostaje przeniesionych na gminy, które stanowią podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. To w nich rodzą się potrzeby społeczeństwa i przez nie powinny być zaspokajane.
Wszystkie powyższe rozważania zamykają się w konkluzji, że samorząd „To
prawo i zdolność społeczności lokalnych
do realizowania swoich zadań, w swoim
własnym imieniu, na własną odpowiedzialność i własnymi środkami. Nie są
to więc żadne instytucje czy władze, ale
prawo i zdolność. Czyli, że ustrój gwarantuje nam możliwość działania, a społeczność lokalna umie i chce to wykorzystać.” (Prof. J. Regulski, Newsweek,
03-2011). 

Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów

Roman Cozac

Szanowni Państwo!

P

owstanie samorządu terytorialnego, było doniosłym momentem w historii naszej państwowości. Po wielu latach rządów,
zbiurokratyzowana i dążąca do kontroli każdego przejawu życia partia oddała władzę w ręce społeczeństwa. W gminach po
raz pierwszy powołano rady gmin wywodzące się z wolnych wyborów. Sprostanie oczekiwaniom, jakie niosła ze sobą demokracja, było ogromnym zobowiązaniem, z którego wydaje mi się, bardzo dobrze się wywiązujemy.
Wraz z decentralizacją władzy obywatele zyskali prawo głosu w sprawach dla nich istotnych, tych które ich na co dzień dotyczą,
swobodę działania na niemal wszystkich polach aktywności społecznej, jednoczenia się w organizacje, grupy i stowarzyszenia.
W ten sposób zaczęliśmy budować naszą wspólną drogę.
Samorządu gminnego nie tworzą tylko ustawy, uchwały, kodeksy czy przepisy, ale przede wszystkim kolegialne decyzje, wspólne
głosy, niejednokrotnie żywe dyskusje, spotkania i rozmowy. Samorząd kształtują ludzie, mieszkańcy tej gminy, obecne i przyszłe pokolenia. W powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych wyborach decydujemy jak ma wyglądać nasza gmina, do
czego ma dążyć i jaką ścieżkę obrać. W swoich miejscowościach łączymy się w sołectwa, ludowe kluby sportowe, koła gospodyń
wiejskich, stowarzyszenia, kluby seniora, spółdzielnie socjalne, zespoły ludowe – podejmujemy inicjatywy, by nasza gmina była
jeszcze lepsza. Jest to najbardziej czytelny obraz demokracji, jaki można zaobserwować.
Szanowni Państwo mamy za sobą 25 lat kształtowania się Naszego Samorządu. W niniejszej publikacji znajdują się informacje,
zdjęcia, wywiady, wspomnienia dokumentujące przemiany minionego ćwierćwiecza. To bardzo dobra lektura wytyczania naszej
wspólnej drogi do miejsca, w którym znajdujemy się dziś. Liczę więc, że wywoła ona u Państwa dużo dobrych wspomnień, a dla
wielu będzie źródłem wiedzy o naszym samorządzie. 
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KALENDARIUM

REFORM SAMORZĄDOWYCH
8 marca 1990 r.
Parlament uchwalił ustawę o samorządzie gminnym
oraz ordynację wyborczą do rad gmin.
27 maja 1990 r.
Wybory do rad gmin.
Frekwencja wyborcza wyniosła 42,27 proc.
22 listopada 1993 r.
Prezydent RP w całości ratyfikował Europejską Kartę
Samorządu Terytorialnego. Zawierają się w niej zasady
i postanowienia ogólne dotyczące funkcjonowania
samorządu terytorialnego, do których zobowiązane są
państwa członkowskie Rady Europy. Polska jako jeden
z nielicznych krajów ratyfikowała ją w całości.
1993 r.
Dyskusja nad nowym podziałem terytorialnym kraju.
Według propozycji rządu zamierzano zmniejszyć liczbę
województw i wprowadzić powiaty.
1 stycznia 1994 r.
Uruchomiono Miejski Program Pilotażowy Reformy
Administracji Publicznej (powiatowy) i przyjęto
rozwiązania umożliwiające przekazanie dużym miastom
(oraz tzw. miejskim strefom usług publicznych) realizacji
zadań o charakterze ponadgminnym. Na udział w nim
zdecydowało się 44 spośród 46 wytypowanych miast.
Program miał między innymi przećwiczyć sprawność
samorządów przed ewentualnym wprowadzeniem
samorządowych powiatów.
1 stycznia 1996 r.
Program Pilotażowy został zastąpiony ustawą z dnia 24
listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych
miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
5 czerwca 1998 r.
Uchwalenie przez Parlament ustawy o samorządzie
województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
16 lipca 1998 r.
Sejm RP uchwalił ustawę Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

11 października 1998 r.
Odbyły się wybory samorządowe, już według nowych
zasad, uwzględniających ustawy składające się na tzw.
reformę samorządową, w czego efekcie powstały:
● województwa (reforma zmniejszyła ilość
województw z 49 do 16),
● powiaty (pośredni szczebel samorządowy),
● gminy.
1 stycznia 1999 r.
wszedł w życie zasadniczy trójstopniowy podział
terytorialny państwa.
29 czerwca 2000 r.
Sejm RP przyjął uchwałę na 10-lecie odrodzenia
polskiego samorządu terytorialnego oraz ustanowił
dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.
20 czerwca 2002 r.
Parlament przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
5 marca 2010 r.
Sejm RP przyjął uchwałę z okazji 20 rocznicy odrodzenia
samorządu terytorialnego w Polsce.
30 lipca 2014 r.
Odbyło się spotkanie prezesów i przewodniczących
ogólnopolskich organizacji JST z Prezydentem RP
Bronisławem Komorowskim. Ustalono wówczas, że rok
2015 będzie Rokiem Samorządności pod patronatem
Prezydenta RP.
3–4 grudnia 2014 r.
Senat RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku
2015 Rokiem Samorządu.
25 września 2015 r.
Rada Gminy Lubaczów podjęła uchwałę w sprawie XXV
rocznicy odtworzenia samorządu terytorialnego.

Obecnie w Polsce funkcjonuje:
16 województw, 314 powiatów, 2478 gmin (wyróżnia się wśród nich gminy miejskie [304] w tym 66 miast na prawach
powiatu – tj. mających status gminy miejskiej i równocześnie wykonujących zadania powiatu], miejsko-wiejskie [611]
i wiejskie [1563]). Stan na 01.01.2015 r. (www.administracja.mac.gov.pl)
6
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Gmina Lubaczów
na przestrzeni wieków
Zarys zmian
przynależności
państwowej
i struktur
administracyjnych

D

olina Lubaczówki od dawien
dawna była atrakcyjnym terenem osadniczym. Najstarszym śladem osadnictwa w regionie jest znaleziona na łąkach w Opace forma przejściowa między pięściakiem a zgrzebło-nożem, datowana na
wczesny okres ostatniego zlodowacenia (120 000-80 000 lat p.n.e.) i łączona z neandertalczykiem. Najstarsze zabytki świadczące o działalności człowieka na obszarze obecnej gminy Lubaczów datowane są na okres mezolitu (11000-7000 lat p.n.e.). Potwierdzają to znaleziska archeologiczne w Lisich
Jamach i Szczutkowie, dowodzące bytności mezolitycznych myśliwych i rybaków. Z okresu neolitu (5500-2300 lat
p.n.e.) pochodzi cmentarzysko kurhanowe w Młodowie, należące do kultury ceramiki sznurowej grupy naddniestrzańskiej. Znalezione przedmioty codziennego użytku, jak gliniane naczynia i narzędzia krzemienne, należące do
ludności rolniczej i pasterskiej określono na ok. 3000 lat p.n.e. Luźne znaleziska archeologiczne z kolejnych okresów
są dowodem dalszego osadnictwa ludzi
z różnych grup kulturowych.
Początki osadnictwa o charakterze stałym miały miejsce we wczesnym
średniowieczu (VIII-X w.). Omawiany obszar należał wówczas do Grodów
Czerwieńskich, zamieszkanych przez
zachodniosłowiańskie plemię Lędzian.
W okresie tworzenia się struktur państwowych polskich i ruskich (IX/X wiek)
przynależność Grodów Czerwieńskich
ulegała częstym zmianom. W 981 roku
książę kijowski Włodzimierz Wielki zajął te ziemie, zdobywając m.in. grody
Przemyśl i Czerwień. Odzyskał je król

Mapa poł. XIX w.

polski Bolesław Chrobry podczas wyprawy kijowskiej w 1018 roku. W 1031
roku wielki książę kijowski Jarosław
Mądry ponownie przyłączył Grody
Czerwieńskie do Rusi Kijowskiej. Po podziale tego państwa na dzielnice, dokonanym w 1054 roku, obszar wokół Lubaczowa znalazł się w obrębie Księstwa
Halicko-Włodzimierskiego. Co najmniej od końca XII wieku Lubaczów był
ośrodkiem administracji terenowej tzw.
wołości - staroruskiej jednostki organizacyjnej odpowiadającej randze okręgu
grodowego. W okresie przynależności
do księstw ruskich miejscowa ludność
lechicka uległa znacznej rutenizacji.
1340 roku król polski Kazimierz Wielki rozpoczął
proces włączania Księstwa
Halicko-Włodzimierskiego do Korony
Królestwa Polskiego. Ziemie te w latach 1372-1377 znalazły się pod zarządem księcia opolskiego Władysława
Opolczyka, a następnie pod panowaniem węgierskim i w lennie litewskim
(1377-1388). Po ostatecznym przyłączeniu do państwa polskiego lubaczowski okręg administracyjno-sądowy
(określany jako powiat) wszedł w skład
ziemi bełskiej, będącej lennem książąt mazowieckich. Po wygaśnięciu linii
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męskiej Piastów mazowieckich w 1462
roku Księstwo Bełskie stało się województwem bełskim. W 1561 roku powiat lubaczowski został zlikwidowany
i włączony do powiatu bełskiego.
raz z przyłączeniem rzeczonego obszaru do Korony Królestwa Polskiego
nastąpiła jego kolonizacja przez ludność polską. W XV i XVI wieku dotarło
tu również osadnictwo wołoskie, prowadzone przez ludy pasterskie przybyłe zza Karpat. Osadnicy wołoscy ulegali szybkiej rutenizacji. W związku z powyższym w niedługim czasie utrwalił się polsko-ruski charakter etniczny
tych ziem, wzbogacony wkrótce przez
osadnictwo żydowskie.
Najstarszą wsią na terenie dzisiejszej gminy Lubaczów jest Młodów, wymieniony w dokumencie lokacyjnym
Lubaczowa z 1376 roku. W tym samym
czasie istniał także Szczutków, znany
wówczas pod nazwą Szczytatycze. Co
najmniej od początku lat 40. XV wieku
funkcjonowała wieś Basznia, wzmiankowana w 1444 roku. Pod koniec XV wieku powstało Załuże i Krowica. W I poł.
XVI wieku założono Opakę i Lisie Jamy.
Miejscowości te wraz z innymi jako
królewszczyzny (dobra królewskie) ►
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Pieczęć Gminy Krowica z 1888 r.

należały do starostwa lubaczowskiego, jednego z najbardziej dochodowych
w Rzeczypospolitej.
W XVI i XVII wieku powstały wsie
i osady szlacheckie: Budomierz, Antoniki i Kornagi. Dawna wieś królewska Krowica przekazana została w ręce
szlacheckie.
omyślny rozwój gospodarczy
obszaru współczesnej gminy
Lubaczów w XVI i XVII wieku hamowały liczne wojny, najazdy tatarskie, kozackie oraz epidemie chorób zakaźnych. Dotkliwy w skutkach
okazał się najazd tatarski we wrześniu 1629 roku. Główny obóz najeźdźców (tzw. kosz) znajdował się w Budomierzu, skąd rozsyłano zagony tatarskie pustoszące okoliczne wsie. Najbardziej ucierpiały wówczas miejscowości: Opaka, Lisie Jamy, Młodów i Krowica. W październiku 1672 roku nastąpił
kolejny najazd tatarski na ziemie Rzeczypospolitej. Częściowemu zniszczeniu uległy wówczas m.in. wsie: Szczutków, Opaka, Młodów, a wielu mieszkańców Tatarzy uprowadzili w jasyr.
Kres grabieżczej wyprawie położył hetman wielki koronny Jan Sobieski (późniejszy król Jan III Sobieski), który podczas szybkiej kampanii kawaleryjskiej
(zwanej wyprawą na czambuły tatar-

P

skie) rozbił w dniach 7-8 października 1672 roku pod Niemirowem znaczne
siły wroga i uwolnił kilka tysięcy jasyru.
Po okresie wojen nastąpił dalszy
rozwój osadnictwa. Na początku XVIII
wieku powstała wieś Sieniawka. W pobliżu niej pod koniec lat 50. XVIII wieku – staraniem Jerzego Augusta Mniszcha, marszałka nadwornego koronnego, kasztelana krakowskiego i starosty
lubaczowskiego – założono hutę szkła
kryształowego, przy której rozwinęła się osada Huta Kryształowa. W zakładzie tym wyrabiano najwyższej jakości naczynia stołowe oraz żyrandole i świeczniki. Zachowane wyroby ze
wspomnianej huty uznawane są za jedne z najcenniejszych przykładów barokowego rzemiosła artystycznego w Polsce i Europie. Nieprzypadkowo zatem
współczesny herb gminy Lubaczów nawiązuje do herbu Mniszech (siedem
strusich piór), którym pieczętował się
wspomniany Jerzy August Mniszech,
ostatni starosta lubaczowski. Widniejący na tarczy herbowej kielich jest symbolem wyrobów huty, która była jednym z najważniejszych tego typu zakładów w ówczesnej Rzeczypospolitej.
Po pierwszym rozbiorze Polski
(1772) na obszarze zagarniętym przez
Austrię znalazły się tereny obecnej
gminy Lubaczów. Weszły one w skład
nowo utworzonej prowincji austriackiej - Królestwa Galicji i Lodomerii, potocznie zwanej Galicją. W 1773 roku
podzielono ją na 6 cyrkułów (krakowski, sandomierski, lubelski, czerwonoruski, podolski, bełski), a te na 59 dystryktów. Interesujący nas obszar znalazł się w dystrykcie lubaczowskim
cyrkułu bełskiego z siedzibą w Zamościu. W wyniku reorganizacji administracji w 1775 roku dystrykt lubaczow-

Wyprawa na czambuły tatarskie, bitwa pod Niemirowem, płaskorzeźba z attyki
pałacu w Wilanowie, koniec XVII w.
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Cmentarz ewangelicki w Podlesiu

Oryginalny żyrandol z Huty Kryształowej

ski został włączony do biłgorajskiego,
a po likwidacji dystryktów w 1782 roku
i zwiększeniu liczby cyrkułów do 18,
wszedł w skład cyrkułu żółkiewskiego.
W 1855 roku w istniejących wówczas
19 cyrkułach utworzono aż 178 powiatów, w tym powiaty cieszanowski i lubaczowski. Teren współczesnej gminy
Lubaczów znalazł się w powiecie lubaczowskim. Podczas ostatniej zmiany podziału administracyjnego Galicji w 1867 roku – w ramach której zlikwidowano cyrkuły, a liczbę powiatów
zmniejszono do 74 – wszedł w skład
powiatu cieszanowskiego.
iejscowości na omawianym
przez nas obszarze należały do kompleksu dóbr
złożonego z dawnych królewszczyzn
w starostwie lubaczowskim. Po śmierci
Jerzego Augusta Mniszcha w 1778 roku,
który dożywotnio je dzierżawił, rząd
austriacki stopniowo przejmował te
posiadłości ziemskie na własność jako
dobra kameralne (rządowe). Do dóbr
tych przyłączono inne dzierżawy i wsie,
tworząc ekonomię lubaczowską. W latach 1817-1818 wszystkie dobra kameralne zostały sprzedane. Znaczny kompleks lubaczowskich dóbr nabyły wówczas rodziny Pawłowskich i Bernsteinów. W 1882 roku klucz lubaczowski
na dłuższy okres znalazł się w posiadaniu Gołuchowskich. Obejmował on kilka folwarków oraz duże obszary leśne
w Baszni Dolnej, Hucie Kryształowej,
Lisich Jamach i Opace. W Budomierzu i Krowicy istniały mniejsze majątki
ziemskie, które często zmieniały właścicieli. Pod koniec XVIII i w XIX wieku z obszarów dużych wsi zaczęły wy-
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odrębniać się mniejsze osady, z czasem
uzyskujące samodzielność. Basznia podzieliła się na Basznię Dolną i Basznię
Górną, a ponadto na jej gruntach powstała Borowa Góra i Tymce. Z terenu
Krowicy wyodrębniły się trzy gminy katastralne: Krowica Hołodowska, Krowica Sama i Krowica Lasowa.
esarz austriacki Józef II w latach 1782-1790 podjął planową akcję osadniczą w Galicji,
zmierzającą do osiedlenia w niej ludności niemieckojęzycznej. Celem kolonizacji było ożywienie gospodarki galicyjskiej i podniesienie poziomu kultury
rolnej na wsi. W ramach tzw. kolonizacji józefińskiej w 1783 roku na terenie
obecnej gminy Lubaczów powstały następujące osady: Burgau (na gruntach
Młodowa), Felsendorf (na gruntach
Opaki), Ostrowiec (na gruntach Lubaczowa), Reichau (na gruntach Baszni).
Spośród nich katolicki charakter miało
Burgau, luterański – Reichau, kalwiński
– Felsendorf, a mieszany (katolicki i luterański) – Ostrowiec.
Jedną z większych osad było Reichau
(obecnie Podlesie), powstałe na lewym
brzegu Smolinki w pobliżu Baszni Górnej i Huty Kryształowej. Założyły ją rodziny luterańskie, pochodzące z terenu Rzeszy Niemieckiej, wśród
których
dominowali rolnicy. Liczba ludności systematycznie rosła i w 1789 roku było
21 rodzin. W 1812 roku
Reichau zamieszkiwało
109 osób, a w 1880 roku
już 194 (w tym 9 Polaków, 15 Ukraińców,
170 Niemców). Od 1838
roku miejscowi protestanci mieli swój zbór
parafialny, podlegający superintendenturze
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Dom Pastora w Podlesiu – zdjęcie z 1956 r.

lwowskiej. W 1875 roku pastoratowi
temu podlegały kolonie i miejscowości: Einsingen, Lindenau, Deutschbach,
Deutsch Smolin, Felsendorf, Oleszyce, Rehberg (Pyszówka koło Krakowca). Parafia liczyła wówczas 1155 wiernych. W 1856 roku w Reichau wybudowano drewniany dom modlitwy; w tym
samym roku obok świątyni wzniesiono rozległą pastorówkę. Osadnicy niemieccy mieli również własną szkołę
– początkowo trywialną, następnie ludową, a w okresie późniejszym prywatną ewangelicką.
olonizacja józefińska nie
przyniosła
spodziewanych
efektów. Liczba kolonistów
była zbyt mała, by wpłynąć na kształt
gospodarki galicyjskiej. Upowszechnili oni jednak w Galicji m.in. uprawę ziemniaka i koniczyny oraz sadownictwo. Wprowadzili także mało znane na tym terenie narzędzia i maszyny
rolnicze (kosy zamiast sierpów, z czasem młocarnie, kosiarki, kieraty). Miejscowa ludność przejęła od osadników
m.in. sposób tworzenia zagród i organizacji gospodarstw.
Mieszkańcy mniejszych kolonii stosunkowo szybko ulegali asymilacji. Pod
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koniec XIX wieku nastąpiła masowa
emigracja kolonistów do Ameryki Północnej. Ich gospodarstwa kupowali Polacy i Ukraińcy. Z czasem wiele osad zatraciło swój odrębny charakter.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, obszar obecnej gminy Lubaczów wchodził w skład
powiatu cieszanowskiego (od 1 stycznia 1923 roku powiatu lubaczowskiego) w województwie lwowskim. Miejscowości: Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Burgau, Dąbrowa,
Felsendorf, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy,
Młodów, Opaka, Ostrowiec, Reichau,
Szczutków, Załuże tworzyły gminy
wiejskie. Pozostałe miały status gromad. W niektórych z nich, jak: Basznia Dolna, Dąbrowa, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Opaka, Ostrowiec,
Szczutków, Załuże, do połowy lat 20.
XX wieku funkcjonowały wyodrębnione obszary dworskie.
26 marca 1934 roku zniesiono gminę wiejską Ostrowiec i włączono ją do
miasta Lubaczowa. Zanim to nastąpiło
wyłączono z niej grunty o nazwie Niwy
Ostrowieckie i przekazano je do gminy
wiejskiej Lisie Jamy.
Na podstawie ustawy z dnia 23 marca
1933 roku o częściowej zmianie ustroju
samorządu terytorialnego – mocą rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
21 lipca 1934 roku
o podziale powiatu lubaczowskiego w województwie
lwowskim na gminy wiejskie – powstały gminy
zbiorowe w Lubaczowie i Lisich Jamach. ►
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W skład gminy Lubaczów weszły następujące gromady: Bihale (miejscowości:
Bihale, Glinki, Niwa, Sople), Borchów,
Dąbrowa (Dąbrowa, Kornagi, Krausy,
Madze, Michalce, Ruda Szczutkowska,
Szutki), Felsendorf, Łukawiec (Łukawiec, Tarnawskie, Zabuczyna, Zagrobla),
Nowa Grobla (Nowa Grobla, Goniaki,
Ruda), Opaka, Sucha Wola (Sucha Wola,
Hamarnia, Ihnaty, Kozaki, Soliły, Zakopce), Szczutków (Szczutków, Dolinki,
Mielniki, Onyszczaki, Pasieka, Prewedy, Sysaki, Zadębnik). W obrębie gminy
zbiorowej Lisie Jamy znalazły się gromady: Basznia Dolna (Basznia Dolna,
Baszudy, Bidaczów, Lubasy, Szymeczki,
Ruda, Tymce), Basznia Górna (Basznia
Górna, Czerwinki, Dąbrowa, Jusyki, Kaplysze, Malce, Sołotwina), Borowa Góra
(Borowa Góra, Komanów), Budomierz
(Budomierz, Biłusze, Mały Budomierz,
Mielniki, Komarowczyzna, Niwy, Załęg),
Burgau, Hruszów (Hruszów, Czerniawka, Łuszki, Piaski), Krowica Hołodowska
(Krowica Hołodowska, Brozie, Cetynia
Hołodowska, Hołodówka, Milniki, Niwy,
Okopy, Podolczaki, Walki, Wólka Krowicka, Żeliski), Krowica Lasowa (Krowica Lasowa, Boble, Krause, Majdan, Maziary), Krowica Sama (Krowica Sama,
Blusy, Cetynia, Obrawszczyzna, Wychylówka), Lisie Jamy (Lisie Jamy, Flisy, Mazury, Misztale, Smolińce, Wygnańce),
Młodów (Młodów, Antoniki, Ohirki, Pilipy, Zakącie), Reichau, Sieniawka (Sieniawka, Capy, Huta Kryształowa, Hryniawskie, Kapłysze, Masiuki, Onyszczaki, Sucholas, Stelmachy, Tymosze, Zdany, Zdyrki), Załuże (Załuże, Czarne).
Uruchomienie zbiorowych gmin wiejskich Lisie Jamy i Lubaczów nastąpiło
1 kwietnia 1935 roku.

W okresie II Rzeczypospolitej kolonie w okolicach Lubaczowa w większości były spolonizowane; na przykład w Felsendorfie – według danych
z 1921 roku – żyło 11 osób wyznania
protestanckiego, ale żadna z nich nie
utożsamiała się już z narodem niemieckim. Również w Burgau w tym
okresie nie mieszkała żadna osoba narodowości niemieckiej. Największą
ostoją niemieckości na terenie obecnego powiatu lubaczowskiego było Reichau, w którym w 1921 roku mieszkało 45 Niemców.
godnie z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 8 marca 1939 roku
o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiecie gródeckim, dobromilskim, bóbreckim, lubaczowskim,
lwowskim i łańcuckim w województwie
lwowskim, zmieniono nazwy wsi: Burgau w gminie zbiorowej Lisie Jamy na
Karolówkę, Reichau w tej samej gminie
na Podlesie, Felsendorf w gminie zbiorowej wiejskiej Lubaczów na Dąbków.
Wcześniejsze próby zmiany nazw powyższych miejscowości podjęte w 1929
roku nie powiodły się, m.in. z powodu
braku na to zgody mieszkańców. Postulowano wówczas, by Burgau nazywało
się Podborze, Felsendorf – Wiśniowa,
a Reichau – Dobroniwa.
Teren dzisiejszej gminy Lubaczów
był w międzywojniu zróżnicowany wyznaniowo i etnicznie. Według danych
zebranych podczas pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 30
września 1921 roku, w ówczesnych gminach wiejskich zamieszkiwało: Basznia Dolna – 1443 osoby, w tym 505 Polaków (35 proc.), 885 Ukraińców (61,34),
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Szkoła powszechna Towarzystwa Szkoły Ludowej w Bałajach, lipiec 1932 r.
Źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe
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35 Żydów (2,42), 17 Niemców (1,17),
jedna osoba innej narodowości (0,07);
Basznia Górna – 1289 osób, w tym 644
Polaków (49,96), 639 Ukraińców (49,58)
i 6 Niemców (0,46); Borowa Góra – 890
osób, w tym 476 Polaków (53,48) i 414
Ukraińców (46,52); Burgau – 262 osób,
w tym 259 Polaków (98,85) i 3 Ukraińców (1,15); Dąbrowa – 704 osoby,
w tym 399 Polaków (56,67) i 305 Ukraińców (43,33); Felsendorf – 146 osób,
w tym 141 Polaków (96,57) i 5 Ukraińców (3,43); Krowica Hołodowska – 1525
osób, w tym 664 Polaków (43, 54), 843
Ukraińców (55,28) i 18 Żydów (1,18);
Krowica Lasowa – 742 osoby, w tym 152
Polaków (20,49), 584 Ukraińców (78,70)
i 6 Niemców (0,81); Krowica Sama - 841
osób, w tym 111 Polaków (13,20), 668
Ukraińców (79,43) i 62 Żydów (7,37);
Lisie Jamy – 1128 osób, w tym 677 Polaków (60,02), 438 Ukraińców (38,83)
i 13 Żydów (1,15), Młodów – 1246 osób,
w tym 633 Polaków (50,80), 609 Ukraińców (48,88) i 4 Żydów (0,32); Opaka
– 819 osób, w tym 296 Polaków (36,15),
515 Ukraińców (62,88) i 8 Żydów (0,97);
Ostrowiec - 336 osób, w tym 303 Polaków (90,17), 17 Ukraińców (5,06)
i 16 Żydów (4,77); Reichau – 149 osób,
w tym 92 Polaków (61,74), 2 Ukraińców
(1,34), 45 Niemców (30,20), 10 Żydów
(6,72); Szczutków - 1002 osoby, w tym
140 Polaków (13,98) i 862 Ukraińców
(86,02); Załuże – 1170 osób, w tym 1059
Polaków (90,51) i 111 Ukraińców (9,49).
Na łączną liczbę 13976 mieszkańców
wymienionych miejscowości ludność
polska stanowiła 48,31 proc., ukraińska
– 49,85 proc., żydowska – 1,18 proc.,
a niemiecka - 0,66 proc.
wyodrębnionych obszarach dworskich na ogół
liczniejsi byli Polacy – tak
było w Baszni Dolnej (64 Polaków, 16
Ukraińców), Dąbrowie (29 Polaków, 20
Ukraińców), Krowicy Hołodowskiej (19
Polaków, 7 Ukraińców, 6 Żydów), Krowicy Samej (22 Polaków, 4 Ukraińców,
4 Żydów, Niemiec), Opace (17 Polaków,
14 Ukraińców), Ostrowcu (25 Polaków),
Załużu (25 Polaków, 4 Ukraińców). Wyjątek stanowił obszar dworski Reichau,
gdzie mieszkało 6 Żydów.
Dane te nie odpowiadały rzeczywistym stosunkom narodowościowym
w poszczególnych miejscowościach.
Informacje bliższe prawdy – choć także nie do końca precyzyjne – można
uzyskać, przyjmując za kryterium narodowościowe podawane przez ankietowanych wyznanie, a więc rzymsko-
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katolickie dla Polaków, greckokatolickie dla Ukraińców, mojżeszowe dla Żydów, ewangelickie dla Niemców. Według tego wskaźnika na omawianym
obszarze ludność polska stanowiła
34,10 proc. ogółu mieszkańców, ukraińska – 59,61 proc., żydowska – 5,43
proc., niemiecka - 0,84 proc.
W wyniku klęski państwa polskiego w kampanii 1939 roku, i wytyczeniu granicy niemiecko-sowieckiej, obszar przedwojennych gmin zbiorowych Lisie Jamy i Lubaczów znalazł
się pod okupacją sowiecką. 17 stycznia 1940 roku Sowieci zlikwidowali powiaty i wprowadzili rejony, w tym rejon
horyniecki i lubaczowski. W skład rejonu lubaczowskiego oprócz Lubaczowa
i Oleszyc weszły wszystkie dotychczasowe gromady z gminy wiejskiej Lubaczów: Bihale, Borchów, Dąbrowa, Dąbków, Łukawiec, Nowa Grobla, Opaka,
Sucha Wola, Szczutków; z gminy wiejskiej Lisie Jamy: Lisie Jamy, Młodów,
Karolówka; z gminy wiejskiej Dzików
Stary: część wschodnia Futor, Oleszyce Stare, Stare Sioło, Miłków; z gminy wiejskiej Cieszanów – Nowe Sioło
i Dachnów. Rejon horyniecki obejmował wszystkie gromady z gminy wiejskiej Horyniec: Brusno Nowe, Polanka Horyniecka (dawne Deutschbach),
Horyniec, Krzywe, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Rudka, Wólka Horyniecka; z gminy wiejskiej Cieszanów
– Chotylub; z gminy wiejskiej Lipsko:
Brusno Stare, Huta Stara, Chlewiska,
Łówcza, Łukawica, Wola Wielka; z gminy wiejskiej Lisie Jamy: Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Budomierz, Hruszów, Krowica Hołodowska,
Krowica Lasowa, Krowica Sama, Podlesie, Sieniawka, Załuże.
awne osady niemieckie, które
zachowały jeszcze swą odrębność, przestały istnieć w wyniku przeprowadzonej przez Niemców
w 1940 roku akcji przesiedleńczej „Heim
ins Reich” („Powrót do Rzeszy”), w ramach której z obszarów zajętych przez
ZSRR przesiedlono do III Rzeszy ludność pochodzenia niemieckiego. W ramach wspomnianej akcji wyjechali m.in.
z Podlesia ostatni Niemcy.
Okupant sowiecki stosował masowy terror głównie wobec ludności polskiej. Wiele osób aresztowano i zesłano do łagrów lub rozstrzelano. 10 lutego 1940 roku zostały deportowane
przez Sowietów na Sybir rodziny: Demusów z Borowej Góry, Szpytów z Młodowa, Bratków, Frączków i Gajewskich

D

Nieistniejąca obecnie cerkiew w Załużu

z Sieniawki. Podczas kolejnej deportacji 13 kwietnia 1940 roku do Kazachstanu wywieziono rodziny: Frączkiewiczów z Borowej Góry, Frączkiewiczów
z Budomierza, Krajników z Hruszowa,
Boblów, Mandziaków i Szczepłockich
z Krowicy Samej, Kmonków z Krowicy
Hołodowskiej, Mielników z Lisich Jam,
Osikowiczów z Załuża. Podczas trzeciej
deportacji 29 czerwca 1940 roku wywieziono Tabaczków z Młodowa i Opisdorfów z Załuża. Część deportowanych
zmarła na „nieludzkiej ziemi”.
tak Niemiec na ZSRR 22
czerwca 1941 roku i zajęcie przez wojska niemieckie
znacznych obszarów tego państwa spowodowały kolejne zmiany w strukturze administracyjnej. Z zajętych terenów Niemcy utworzyli 1 sierpnia 1941
roku dystrykt Galicja (Distrikt Galizien), który został przyłączony do Generalnego Gubernatorstwa. Fragment
byłej granicy niemiecko-sowieckiej na
styku dystryktów lubelskiego i galicyjskiego stał się wówczas granicą tych
dwóch dystryktów. W ramach dystryktu
Galicja utworzono m.in. powiat rawski
(Kreishauptmannschaft Rawa Ruska),
który objął swym zasięgiem byłe rejony horyniecki i lubaczowski. Lubaczów,
zachowując status gminy miejskiej, stał
się siedzibą Landkommissariatu. Powstały cztery gminy zbiorowe: Horyniec, Krowica [Hołodowska], Lubaczów
[Wieś] i Oleszyce. Należące wcześniej
do rejonu horynieckiego i lubaczowskiego gromady znalazły się w obrębie
gmin zbiorowych Krowica Hołodowska

A

(Budomierz, Dąbrowa, Hruszów, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Łukawiec, Sieniawka) i Lubaczów – Wieś (Basznia Dolna, Basznia
Górna, Borowa Góra, Burgau, Dachnów,
Lisie Jamy, Młodów, Nowe Sioło, Opaka, Ostrowiec, Szczutków, Tymce, Załuże). Podział ten nie uległ zmianie do
końca okupacji niemieckiej. Okupant
przywrócił niemieckie nazwy dawnych
kolonii józefińskich.
W wyniku terroru niemieckiego,
stosowanego głównie wobec Polaków,
w obozach koncentracyjnych i egzekucjach śmierć poniosło wielu mieszkańców tych terenów. Znaczna część ludności polskiej została wywieziona na
roboty przymusowe do III Rzeszy. Niemal całkowitej zagładzie z rąk Niemców i policji ukraińskiej uległa ludność
żydowska, która zginęła w obozie zagłady w Bełżcu i podczas likwidacji getta w Lubaczowie w styczniu 1943 roku.
Dalsze straty wśród ludności polskiej
i ukraińskiej przyniósł krwawy konflikt
polsko-ukraiński, zakończony dopiero
jesienią 1947 roku w wyniku rozbicia
przez Wojsko Polskie sotni Ukraińskiej
Powstańczej Armii i cywilnej siatki Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
wyniku tragicznych wydarzeń z lat 1939-1947 całkowitej zmianie uległ charakter etniczny tego obszaru. Ludność
ukraińska w latach 1944-1946 została przymusowo wysiedlona do Ukraińskiej Socjalistyczna Republiki Radzieckiej (USRR), a ludność polska zmuszona do wyjazdu z USRR do Polski. ►
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dział administracyjny (wojePozostałych
Ukraińców
wództwo – miasto lub gmii członków polsko-ukraińna). Zlikwidowano powiaskich rodzin mieszanych
ty, tworząc, w miejsce 17 dowiosną 1947 roku wysiedlotychczasowych, aż 49 wojeno w ramach akcji „Wisła”
wództw. Gmina Lubaczów
na tzw. Ziemie Odzyskane.
weszła w skład wojewódzPodczas holocaustu zginęła
twa przemyskiego. Od 1 paźniemal cała społeczność żydziernika 1977 roku na mocy
dowska. Omawiany obszar
zarządzenia Ministra Admistał się niemal jednolity etnistracji, Gospodarki Terenicznie.
nowej i Ochrony Środowiska
Po ustaniu walk zbrojzmieniono nazwy niektórych
nych na terenie obecnej
miejscowości w południowogminy Lubaczów wiele miejwschodnich województwach
scowości powoli dźwigało
na bardziej polskie. Zmiany
się ze zniszczeń, a niektóDwór Andruszewskich w Smolinie spalony w maju 1944 r.
te dotyczyły także miejscowore z nich (m.in. Sieniawka) przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA
ści gminy Lubaczów. Dla Kroprzestały istnieć. Według
danych z lutego 1946 roku gminy Lisie Jamy, Wólka Krowicka, Dąbrowa), Lu- wicy Hołodowskiej obowiązującą naJamy i Lubaczów liczyły odpowiednio baczowie (Młodów, Karolówka, Borowa zwą była Krowica Lubaczowska, dla Ba5861 i 3727 mieszkańców. W 1948 roku Góra, Załuże, Bałaje), Podlesiu (Podle- łajów – Lipówka; Hurcze stały się Niwina terenie dawnego majątku w Baszni sie, Basznia Dolna, Basznia Górna, Sie- skami, Basznia Dolna – Smolinką Dolniawka, Tymce). W 1959 roku z groma- ną, Basznia Górna – Smolinką Górną,
Górnej założono wieś Piastowo.
o zakończeniu II wojny świa- dy Bihale wyłączono Czerniawkę, prze- Załuże – Załężem, a Budomierz przetowej teren obecnej gminy Lu- kazując ją do gromady Miękisz Nowy mianowano na Zawadę. Akcja ta spobaczów (zajmowany wówczas w powiecie radymniańskim. W 1960 tkała się z ostrą krytyką środowisk spoadministracyjnie przez gminy Luba- roku nastąpiły dalsze zmiany admini- łecznych i naukowych. Nowych nazw
czów i Lisie Jamy) znalazł się w obrębie stracyjne. Zniesiono gromadę Podlesie, nie akceptowała także lokalna spopowiatu lubaczowskiego w wojewódz- przenosząc siedzibę Gromadzkiej Rady łeczność. Ostatecznie władze z dniem
twie rzeszowskim. W 1949 roku znie- Narodowej z tej wsi do Baszni Dolnej, co 1 kwietnia 1981 roku przywróciły dawsiono gminę Lubaczów, a z jej obszaru wiązało się z utworzeniem nowej gro- ne nazwy miejscowości.
1999 roku w wyniku reutworzono nową gminę wiejską Dąb- mady w Baszni Dolnej. Podobnie było
formy
administracyjnej
ków z siedzibą zarządu gminnego w tej w przypadku gromady Lubaczów, której
w Polsce, która wprowawsi. Składała się ona z gromad: Bihale, siedzibę przeniesiono z Lubaczowa do
Borchów, Dąbków, Dąbrowa, Łukawiec, Młodowa, zmieniając nazwę na groma- dziła trzystopniowy podział administra(województwo-powiat-gmina),
Nowa Grobla, Opaka, Szczutków. Nato- dę w Młodowie. Zlikwidowano groma- cyjny
miast w skład gminy Lisie Jamy wcho- dę Bihale, włączając jej obszar do gro- gmina Lubaczów znalazła się w obrędziły gromady: Basznia Dolna, Basznia mad Łukawiec (Bihale), Dąbków (Nowa bie nowo utworzonego województwa
Górna, Borowa Góra, Budomierz, Karo- Grobla), Oleszyce Stare (Sucha Wola). podkarpackiego, w powiecie lubaczowlówka, Krowica Hołodowska, Krowica W grudniu 1961 roku do gromady Lisie skim. Obecnie zajmuje powierzchnię
Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy, Mło- Jamy włączono obszar zniesionej gro- 202,86 km² i liczy 23 sołectwa, a mianodów, Podlesie, Sieniawka, Tymce, Zału- mady Młodów, a przekazano do gro- wicie: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna
że. Dopiero w sierpniu 1949 roku ofi- mady Krowica Hołodowska przysiółek (z przysiółkami: Basznia, Lubasy, Piacjalnie przywrócono miejscowościom Wólka Krowicka. Siedzibę gromady Li- ski, Szymeczki, Ruda), Basznia Górna
polskie nazwy, które podczas okupa- sie Jamy przeniesiono wówczas do Lu- (Dąbrowa i Malce), Borowa Góra, Budocji funkcjonowały w języku niemiec- baczowa, zachowując jednak jej nazwę. mierz, Dąbków, Dąbrowa (Holiki, Kornakim. Burgau ponownie stało się Karo- W 1969 roku do gromady Dąbków włą- gi, Krausy, Mudry, Michalce, Szutki, Walówką, Felsendorf – Dąbkowem, a Re- czono Bihale i Łukawiec ze zniesionej sie), Hurcze, Karolówka, Krowica Hołoichau - Podlesiem. Gminy Dąbków i Li- gromady Łukawiec, a Borchów wyłączo- dowska (Hołodówka i Mielniki), Krowisie Jamy zostały zniesione w 1954 roku no i przekazano do gromady Oleszyce. ca Lasowa (Boble), Krowica Sama (Bluwraz z reformą administracyjną wpro- Podział administracyjny w tym kształ- sy, Cetynia, Obrawczyzna, Wychylówka,
wadzającą gromady w miejsce gmin. cie przetrwał do 1 stycznia 1973 roku, Lapatyna), Lisie Jamy (Flisy, Smolińce,
Powstały gromady w Bihalach (obej- kiedy to w miejsce gromad przywróco- Wygnańce, Misztale), Młodów (Pilipy),
mująca wsie: Bihale, Nowa Grobla, Su- no ponownie gminy. Została wówczas Mokrzyca, Opaka (Kamienna, Tuczarcha Wola ze zniesionej gminy Oleszyce reaktywowana gmina Lubaczów; ufor- nia, Żuki), Piastowo, Podlesie (z osadą
Stare, Czerniawka ze zniesionej gminy mowana wtenczas struktura gminy ist- Huta Kryształowa), Szczutków (MielniLaszki w pow. jarosławskim), Dąbkowie nieje do dnia dzisiejszego. Według da- ki, Onyszczaki, Prewedy, Sysaki, Ruda
(Dąbków, Opaka, Szczutków, Borchów, nych ze stycznia 1974 roku zajmowała Szczutkowska), Tymce, Wólka Krowicka
(Brozie), Załuże (Czarne, Moczar Duży,
Hurcze), Krowicy Hołodowskiej (Kro- ona powierzchnię 202,70 km².
W 1975 roku władze PRL doko- Moczar Mały, Podłęże). 
wica Hołodowska bez przysiółka Wólka Krowicka, Krowica Lasowa, Krowica nały reformy administracyjnej pańTekst Tomasz Róg
Sama, Budomierz), Lisich Jamach (Lisie stwa, wprowadzając dwustopniowy po-
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Flaga

Herb

Ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o odznakach i mundurach daje radzie gminy prawo ustanowienia własnego herbu, flagi,
emblematów oraz insygniów, zgodnych z zasadami heraldyki. Każdy,
kto mieszka, uczy się, pracuje na terenie gminy, ma prawo czuć się
związany emocjonalnie ze wspólnotą samorządową, a tym samym
z jej symbolami.

A

ktualne symbole gminy Lubaczów, wspomniane: herb,
sztandar i flaga, zostały zatwierdzone do użytku uchwałą Rady
Gminy Lubaczów nr XLIII/424/2010
z dnia 30 marca 2010 r., która wprowadzała zmianę do Statutu Gminy Lubaczów znosząc obowiązujący od 2003
herb gminy. Był nim herb Miasta Lubaczów, w którym wieniec z liści laurowych
i dębowych zamieniony został na wieniec z kłosów zbóż.
Wprowadzone symbole nawiązują do
tradycji historycznej Gminy Lubaczów,
a ich ustanowienie było poprzedzone
konsultacjami społecznymi i opinią komisji heraldycznej.

HERB
Idea aktualnego herbu odnosi się do
herbu Mniszech – należącego do ostatniego starosty lubaczowskiego Jerzego
Augusta Mniszcha, dzierżawcy znacznej części terenów obecnej Gminy Lubaczów. Jerzy August Mniszech herbu
Mniszech (1715-15 X 1778) był marszałkiem nadwornym koronnym w 1742 r.
i 1757-1778 r., kasztelanem krakowskim
od 1773 r., starostą generalnym Wielkopolski od 1757 r., łowczym wielkim koronnym od 1732 r., podkomorzym wielkim litewskim od 1736 r., starostą sanockim, białocerkiewskim, grudziądzkim,
lubaczowskim i Kawalerem Orderu Orła

Białego. Był człowiekiem bardzo wpływowym, jedną z najważniejszych osób
w ówczesnej Rzeczypospolitej.
Pod koniec lat 50. XVIII wieku – staraniem Jerzego Augusta Mniszcha – założono hutę szkła kryształowego, przy
której rozwinęła się osada Huta Kryształowa. Znajdowała się ona na granicy Baszni, Smolina i Sieniawki. Produkowano tam m.in. wysokogatunkowe szkła kryształowe – kielichy toastowe, szklanki, kieliszki a także luksusowe świeczniki stojące, przyścienne i żyrandole z przeznaczeniem do dworów,
pałaców i kościołów. W ówczesnej Polsce wyroby huty szkła kryształowego
z lubaczowszczyzny były wysoko cenione. Szkła te dziś można podziwiać jedynie w kolekcjach największych polskich
i europejskich muzeów. Tradycje zakładu przetrwały niestety jedynie w nazwie obecnie istniejącej osady – Huta
Kryształowa.

SZTANDAR
Sztandar Gminy Lubaczów jest wykonany z płata tkaniny w kształcie kwadratu o boku długości 100 cm. Strona główna ma kolor biały, a w jej centrum znajduje się herb gminy Lubaczów: na tarczy gotyckiej o wysokości 46 cm, w polu
czerwonym, siedem piór strusich, haftowanych czarnym szychem, rozłożonych
w pawi ogon, zatkniętych w półksięży-

Sztandar

cu, haftowanym złotym szychem, z obliczem – barkiem ku górze. Niżej kielich haftowany srebrnym szychem, przypominający szkło kryształowe. W otoku
napis „GMINA LUBACZÓW” haftowany
czerwonym szychem. W czterech rogach
znajdują się bordiury, czyli pasy haftu
płaskiego złożone z motywu dwóch rozkwitłych czerwonych róż i kwiatu szarotki w narożu, boki z wici roślinnej z pączkami i rozkwitłymi kwiatami stokrotki.
Rewers sztandaru ma kolor czerwony. W centrum znajduje się wizerunek
orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany srebrnym
szychem, a korona, dziób i szpony – haftowane złotym szychem. Całość obszyta srebrną frędzlą.
Głowicę sztandaru stanowi siedem czarnych piór strusich zatkniętych
w złotym półksiężycu wspartym na podstawie metalowej z napisem „GMINA
LUBACZÓW”, która jest zwieńczeniem
drzewca sztandarowego.

FLAGA
Flaga Gminy Lubaczów nawiązuje do
barw herbu. Kolor czerwony odpowiada tarczy herbowej, natomiast złoty nawiązuje do koloru półksiężyca. Ma ona
kształt prostokąta o proporcji szerokość
do długości 5:8. Flaga została podzielona na 5 pasów poziomych. Pas pierwszy
w kolorze czerwonym, drugi koloru złotego, trzeci – czerwonego, czwarty w kolorze złotym i piąty pas w kolorze czerwonym.
Zasady używania symboli Gminy Lubaczów określa uchwała nr XLIII/425/2010
Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca
2010 r. w sprawie zasad używania herbu,
flagi i sztandaru Gminy Lubaczów. 
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Honorowi obywatele
gminy Lubaczów

Generał Stanisław Dąbek
Urodził się w dniu 28 marca 1892 r. w Nisku. Swoje młodzieńcze lata związał z Lubaczowem
i Felsendorfem (obecnie Dąbkowem), gdzie w 1905 r. przeprowadziła się jego rodzina. Tu mieszkał, uczył się i często wracał. W lipcu 1939 r., w przededniu wybuchu wojny został wyznaczony
dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej i p.o. dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża.
19 września 1939 r. w walce z przeważającymi siłami niemieckiego najeźdźcy oddał życie
w obronie Ojczyzny i honoru polskiego żołnierza. Stał się wzorem patriotyzmu, męstwa i niezłomnej odwagi. Na cześć Stanisława Dąbka, na wniosek mieszkańców, rozporządzeniem ministra administracji publicznej z dnia 19 sierpnia
1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości dokonano zmiany nazwy miejscowości z Felsendorf na Dąbków.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Lubaczów
jest zaszczytnym dowodem uznania, nadawanym wybitnym osobistościom o uznanym autorytecie moralnym, a także trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię. Stanowi najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Radę
Gminy Lubaczów. Tytuł ten otrzymali Józef Klemens Piłsudski, św. Jan Paweł II, Ksiądz Kardynał Marian Jaworski oraz pośmiertnie generał
Stanisław Dąbek.

Rada Gminy Lubaczów Uchwałą Nr LII/507/2014
z dnia 26 września 2014 r. w 75 rocznicę śmierci
uczciła pamięć Generała Stanisława Dąbka nadając
pośmiertnie Honorowe Obywatelstwo Gminy Lubaczów. W dniu 26 października 2014 r. w Dąbkowie
odsłonięto i poświęcono obelisk upamiętniający postać gen. Stanisława Dąbka oraz mieszkańców Dąbkowa i Opaki – ofiary II Wojny Światowej i pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA
w latach 1944-1947. 
Wykład dr Z. Kubraka podczas sesji nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Lubaczów gen. St. Dąbkowi

Ksiądz Kardynał Marian Jaworski
Św. Jan Paweł II
(Karol Wojtyła)

Pomnik Jana Pawła II przed
kościołem p.w. św. Karola
Boromeusza w Lubaczowie

Józef Klemens Piłsudski
Urodzony 5 grudnia 1867 r. w Zułowie pod Wilnem, w rodzinie ziemiańskiej
o starych tradycjach szlacheckich. Jego aktywna działalność w strukturach ruchu niepodległościowego okazała się kluczowa dla odzyskania przez Polskę
wolności w 1918 r. W historii kraju zapisał się jako Naczelnik Państwa Polskiego, Wódz Naczelny Armii Polskiej, Pierwszy Marszałek Polski, dwukrotny premier, twórca tzw. rządów sanacyjnych.
Rada Gminy Wiejskiej Lubaczów na uroczystym posiedzeniu 13 kwietnia 1935 r.
rozpatrzyła wniosek Zarządu Gminy w sprawie nadania marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy. W uzasadnieniu podkreślono znaczenie czynu niepodległościowego Józefa Piłsudskiego oraz jego zasługi
dla Państwa jako organizatora, męża stanu i polityka. 

Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach studiował polonistykę w Krakowie.
W czasie II wojny światowej wstąpił do
tajnego seminarium. Już po zakończeniu działań wojennych pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim jako asystent
na Wydziale Teologii. W 1946 roku został wyświęcony na księdza. Wyjechał
do Rzymu, gdzie kontynuował naukę.
Wykładał na wielu uczelniach. W 1963
roku został arcybiskupem metropolitą
krakowskim. Cztery lata później otrzymał tytuł kardynała, a 16 października
1978 roku został pierwszym Słowianinem na tronie Piotrowym.

Urodził się 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie, tam też spędził dzieciństwo i wczesną
młodość. Tuż po wojnie, gdy Lwów znalazł się w granicach ówczesnego ZSRR, wraz
z falą przesiedleńców przyjechał do Polski. W 1945 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej, przeniesionego wówczas do Kalwarii
Zebrzydowskiej. 25 czerwca 1950 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Eugeniusza Baziaka po czym został wikariuszem w parafii Basznia Dolna.
W latach 1982-1988 był pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej.
Dnia 24.05.1984 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem i Administratorem Apostolskim w Lubaczowie. W 1991 r. otrzymał nominacje na arcybiskupa.
W dniu 21.02.1991 r. Jan Paweł II powierzył Mu odbudowę struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie. W dniu 21.02.1998 r. został mianowany przez Jana Pawła II kardynałem „in pectore”, a 21.02.2001 r. kreowany kardynałem. W dniach 18-19 kwietnia 2005 r. uczestniczył w konklawe, które wybrało nowego papieża Benedykta XVI. W październiku 2008 r. jako ks. kardynał senior zamieszkał na
stałe w Krakowie.
Ks. kardynał Marian Jaworski jest autorem ponad 60 pozycji wydawniczych, które stanowią liczący się wkład w rozwój współczesnej myśli filozoficznej odnoszącej się do takich dziedzin nauki
jak teologia i filozofia religii. To wybitny intelektualista, ksiądz i polski teolog. Profesor filozofii
chrześcijańskiej, przenikliwy obserwator rzeczywistości, powściągliwy w słowie, trafny w osądzie
ludzi, bez reszty ufający Opatrzności Bożej.

W dniu 5 października 2001 roku Rada
Gminy Lubaczów zadecydowała o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Lubaczów Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Lubaczów w sierpniu 2003 r. osobiście wręczyli Jego Świątobliwości akt nadania „Honorowego
Obywatelstwa Gminy Lubaczów” podczas audiencji w Castel Gandolfo. 

Rada Gminy Lubaczów w dniu 18 maja 2001 r.
nadała Jego Eminencji Ks. Kardynałowi Honorowe Obywatelstwo Gminy Lubaczów. 
Wizyta u ks. Kardynała M. Jaworskiego (Lwów, VI 2006 r.)
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ZASŁUŻENI
dla Gminy Lubaczów

Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka”

„§ 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Lubaczów” przyznawany jest za szczególne osiągnięcia i wkład pracy społecznej
i zawodowej przyczyniający się do rozwoju gminy i rozsławiania jej imienia
w zakresie:
1) działalności gospodarczej,
2) działalności społecznej,
3) ochrony zdrowia,
4) oświaty, kultury, nauki, sztuki,
5) kultury fizycznej i sportu,
6) promocji gminy na zewnątrz. (…)”
/fragment uchwały Rady Gminy Lubaczów z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie
zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubaczów”/
Istotą nadawania tego wyróżnienia
jest podkreślenie zasług dla gminy i społeczności lokalnej za działalność przyczyniającą się do jej rozkwitu, za widoczny i niepodważalny wkład w jej rozwój. Mogą je otrzymać osoby lub organizacje na wniosek Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady, co najmniej 5 radnych, rady sołeckiej lub organizacji społecznych działających na terenie gminy.
Uchwałami Rady Gminy tytuł ten
otrzymali Zespół Śpiewaczy Niespodzianka oraz Leszek Kornaga, a jego
wręczenie potwierdzono oficjalnym wpisem do Księgi Pamiątkowej Gminy Lubaczów podczas obchodów XXV-lecia Samorządu Gminy Lubaczów 17 października 2015 r. w Lisich Jamach.
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Zespół Śpiewaczy
„Niespodzianka”
Powstał w 1995 roku przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Lubaczowie. Jego
oryginalna nazwa jest związana z niespodzianką, jaką przygotowały założycielki zespołu na obchody dożynek
w Krowicy Samej w 1995 roku.
„Niespodzianka” jest jedynym zespołem śpiewaczym w gminie Lubaczów
wykonującym pieśni, piosenki i przyśpiewki ludowe z zachowaniem wszystkich charakterystycznych cech dla folkloru ziemi lubaczowskiej.
rzon zespołu tworzyły mieszkanki Krowicy Hołodowskiej
i Krowicy Samej: Urszula Pukas, Anna Pukas, Maria Furgała, Irena
Furgała, Lucyna Furgała, Janina Furgała,
Maria Skibicka, Krystyna Kubiszyn, Maria Nowosiadło, Jolanta Bojarska, Beata
Pukas. Później do zespołu dołączyła kapela ludowa, którą stanowią: Marek Bojarski – akordeon i śpiew, Dariusz Skibicki – klarnet, Janusz Skibicki – kontrabas,
Janusz Nowosiadło – tamburyno, Wojciech Pukas – akordeon. Również muzycy są społecznikami nie szczędzącymi czasu i pracy na rzecz zespołu, podnosząc jakość jego występów. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Pani
Urszula Pukas – pracownik Gminnego
Ośrodka Kultury. Z biegiem czasu skład

T

zespołu śpiewaczego oraz kapeli ludowej
ulegały nieznacznym zmianom.
Występy artystów – amatorów są wyrazem przywiązania i miłości do rodzimego folkloru, realizowane poprzez odtwarzanie obrzędów, zwyczajów, pieśni
i przyśpiewek opartych na oryginalnych
motywach zachowanych w pamięci najstarszych mieszkańców gminy Lubaczów.
Przez 20 lat swojej działalności Zespół uświetnia uroczystości patriotyczno – religijne, wydarzenia okolicznościowe w swojej miejscowości, na terenie
gminy i powiatu. Bierze udział w licznych przeglądach, festiwalach, koncertach, biesiadach o zasięgach regionalnym i ogólnopolskim zdobywając nagrody i wyróżnienia. Prezentuje zwyczaje i obrzędy ludowe przenosząc widzów
w magiczny świat przeszłości.
Niespodzianka jest uczestnikiem
wszystkich miejscowych przedsięwzięć
kulturalnych, wykonuje i prezentuje
wieńce dożynkowe na dożynkach gminnych, diecezjalnych i wojewódzkich.
Uczestniczy oraz organizuje warsztaty
rękodzieła o tematyce ludowej i obrzędowej. Służy merytoryczną pomocą Muzeum Kresów w Lubaczowie.
Poprzez swoją szeroką działalność
utrwala unikalną kulturę naszego regionu w całym pięknie, bogactwie i krasie
ocalając od zapomnienia tradycje, obrzędy i zwyczaje.
Uczestnicząc w Festiwalu Folkloru
„Zemplina” w Vinnem na Słowacji oraz
wyjeździe delegacji samorządowej do
Lwowa, była doskonałym ambasadorem
kultury i tradycji ludowej kresów i ziemi
lubaczowskiej.
Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka”
w 2005 roku uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą – było to
jego marzeniem i zarazem największym
osiągnięciem.
Wójt Gminy Lubaczów w uznaniu
dla zasług i wkładu „Niespodzianki”
w rozwój kultury złożył wniosek do
Przewodniczącego Rady Gminy o nadanie Zespołowi tytułu Zasłużony dla Gminy Lubaczów, który Rada Gminy Lubaczów przyznała uchwałą nr VIII/73/2015
z dnia 28.05.2015 r.

Leszek Kornaga
Urodził się 05.11.1963 r. w Krowicy Lasowej. Od 1983 roku pracował jako
nauczyciel w Szkole Podstawowej w
Krowicy Lasowej, później w Publicznym
Gimnazjum w Wólce Krowickiej, gdzie w
latach 2004-2011 r. pełnił funkcję Dyrektora. W 2011 r. został zatrudniony na
stanowisku Dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach.
zięki jego staraniom nadane zostały, uchwałami Rady
Gminy Lubaczów, imiona patronów dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lisich Jamach – Papieża Polaka
Jana Pawła II oraz znakomitego polskiego konstruktora samolotów i naukowca
prof. Franciszka Misztala. Nawiązał także
trwałą współpracę z macierzystą katedrą
prof. Franciszka Misztala na Politechnice
Warszawskiej oraz z Warszawskim Klubem Seniorów Lotnictwa.
Leszek Kornaga od 20 września
2012 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu

Przedszkolny w Krowicy Samej, realizuje projekty przy wsparciu środków z budżetu państwa i UE, podejmuje także
liczne inicjatywy we współpracy z samorządem gminy Lubaczów.
ył doskonałym nauczycielem, bardzo dobrym Dyrektorem i człowiekiem poświęcającym się pracy społecznej. Kształtował nie tylko przyszłe pokolenia, ale
także otaczającą go rzeczywistość, pozostawiając po sobie wiele dobrych
praktyk. Był osobą inspirującą do działania, godną naśladowania i pełną życiowego optymizmu. Zmarł nagle 6 lutego 2015 roku.
Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych w uznaniu dla jego zasług złożył wniosek do
Przewodniczącego Rady Gminy o nadanie Leszkowi Kornadze pośmiertnie tytułu Zasłużony dla Gminy Lubaczów.
Rada Gminy Lubaczów uchwałą nr
VIII/72/2015 z dnia 28.05.2015 r. przyznała mu to wyróżnienie. 

B

D

Leszek Kornaga

Stowarzyszenia Inicjatyw SpołecznoGospodarczych Gminy Lubaczów. Dzięki m.in. jego aktywnej działalności Stowarzyszenie prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu oraz Niepubliczny Punkt

RADNI I SOŁTYSI
Radni kadencji 1990-1994

Radni kadencji 1994-1998

Radni kadencji 1998-2002

Bobecki Marian
Buczko Zbigniew
Chomyszyn Adam
Cyburt Zbigniew
Filipowski Ryszard
Gancarz Mieczysław
Górecki Bolesław
Hanus Ryszard
Kania Andrzej
Kosior Kazimierz
Mazurkiewicz Jan
Mikitów Michał
– Przewodniczący Rady Gminy
Oleszycki Franciszek
Ratowski Antoni
Sioma Halina
Skoczylas Andrzej
Szpyt Stanisław
Szynal Roman
Tabaczek Marian
Tkacz Jan
Turczanik Jan
Wałczyk Tadeusz
Ziemba Władysław

Antoniszyn Jan
Bobecki Marian
Dydyk Bolesław
Gancarz Mieczysław
Gmyrek Zygmunt
Ilnicki Zdzisław
Janczura Jan
Kolasa Władysław
Kosior Kazimierz
Krawczyk Roman
– Przewodniczący Rady Gminy
Mełech Józef
Oleszycki Franciszek
Piwoda Jan
Puchała Krzysztof
Puk Czesław
Sioma Halina
Smoliniec Wiesław
Strojny Henryk
Ślusarz Ireneusz
Turczanik Jan

Cisek Antoni
Gutkowski Marian
Janczura Jan
Krawczyk Roman
Kubiszyn Stanisław
Lasowy Tomasz
Mindziak Andrzej
Oleszycki Franciszek
Potym Jan
Ratowski Antoni
– Przewodniczący Rady Gminy
Słotwiński Marian
Smoliniec Wiesław
Soroń Zbigniew
Strojny Henryk
Szczybyło Andrzej
Szczybyło Krzysztof
Tabaczek Jan
Tabaczek Marian
Turczanik Jan
Wojciechowski Janusz
Załuski Jan

Zarząd Gminy 1990-1994
Bobecki Marian
Chomyszyn Adam
Hanus Ryszard
Kosior Kazimierz
Kusek Stanisław – Wójt

Zarząd Gminy 1994-1998
Gancarz Mieczysław
Janczura Jan
Kolasa Władysław
Kosior Kazimierz
Smoliniec Wiesław
Kusek Stanisław – Wójt

Podziękowanie dla
Przewodniczącego Rady Gminy
Lubaczów kadencji 1998-2002

Zarząd Gminy 1998-2002
Gutkowski Marian
Krawczyk Roman – Wójt
Lasowy Tomasz
Soroń Zbigniew
Strojny Henryk
Tabaczek Marian
Wojciechowski Janusz

Inauguracyjna sesja Rady
Gminy Lubaczów 2002-2006
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Radni kadencji 2002-2006

Radni kadencji 2006-2010

Radni kadencji 2010-2014

Radni kadencji 2014-2018

Sołtysi kadencji 2002-2006

Sołtysi kadencji 2006-2010

Sołtysi kadencji 2010-2014

Cisek Antoni
Cozac Roman
Czała Wiesław
Gutkowski Marian
Gutkowski Robert
Huk Wiesław
Hypiak Jan
Kubiszyn Stanisław
Lasowy Tomasz
Mazurkiewicz Jan
Mindziak Andrzej
Roczniak Edward
Smoliniec Wiesław
Soroń Zbigniew
– Przewodniczący Rady Gminy
Szczybyło Andrzej
Szpyt Stanisław
Załuski Jan

Cozac Roman
– Przewodniczący Rady Gminy
Gutkowski Marian
Huk Zofia
Hypiak Jan
Kosior Wiesław
Maziarz Zdzisław
Mazurkiewicz Edward
Mazurkiewicz Jan
Mindziak Andrzej
Potym Jan
Przeszłowski Henryk
Smoliniec Wiesław
Soroń Zbigniew
Suchy Krzysztof
Załuski Jan

Cozac Roman
– Przewodniczący Rady Gminy
Gutkowski Marian
Huk Zofia
Hypiak Jan
Kosior Wiesław
Maziarz Zdzisław
Mazurkiewicz Jan
Mazurkiewicz Maciej
Mindziak Andrzej
Pilip Marek
Potym Jan
Przeszłowski Henryk
Soroń Zbigniew
Suchy Krzysztof
Szpyt Stanisław

Chomyszyn Agnieszka
Cozac Justyna
Cozac Roman
– Przewodniczący Rady Gminy
Frant Helena
Hirny Zbigniew
Hypiak Jan
Kosior Wiesław
Krygowski Józef
Lasowy Tomasz
Maziarz Zdzisław
Mindziak Andrzej
Smoliniec Wiesław
Soroń Zbigniew
Suchy Krzysztof
Załuski Jan

Cisek Antoni (Basznia Dolna)
Dec Bogusław (Tymce)
Frant Bogusław (Bałaje)
Janczura Władysław (Lisie jamy)
Jedynowicz Władysława (Antoniki)
Knap Adam (Budomierz)
Krzaczkowski Józef (Dąbrowa)
Kubiszyn Henryk
(Krowica Hołodowska)
Kubiszyn Józef (Wólka Krowicka)
Lasowy Tomasz (Basznia Górna)
Płonczyński Wacław (Piastowo)
Potym Jan (Krowica Sama)
Puk Józef (Szczutków)
Roczniak Edward (Młodów)
Soroń Zbigniew (Opaka)
Strojny Henryk (Dąbków)
Świdniak Wiesława (Hurcze)
Terech Jan (Borowa Góra)
Tokarz Tadeusz (Podlesie)
Trojnar Zdzisław (Krowica Lasowa)
Załuska Krystyna (Mokrzyca)
Załuski Jan (Załuże)
Żak Józef (Karolówka)

Bojarski Marek (Krowica Sama)
Cisek Antoni (Basznia Dolna)
Dec Bogusław (Tymce)
Dec Zbigniew (Hurcze)
Frant Bogusław (Bałaje)
Frant Helena (Antoniki)
Hanus Ryszard (Wólka Krowicka )
Janczura Władysław (Lisie Jamy)
Krzaczkowski Józef (Dąbrowa)
Kubiszyn Henryk
(Krowica Hołodowska)
Lasowy Tomasz (Basznia Górna)
Lechociński Zdzisław (Budomierz)
Maryjko Bronisław (Szczutków)
Mazurkiewicz Maciej (Podlesie)
Nicpoń Stanisław (Borowa Góra)
Płonczyński Wacław (Piastowo)
Przeszłowski Henryk (Załuże)
Roczniak Edward (Młodów)
Soroń Zbigniew (Opaka)
Strojny Henryk (Dąbków)
Trojnar Zdzisław (Krowica Lasowa)
Załuski Jan (Załuże, do 16.02.2009 r.)
Załuska Krystyna (Mokrzyca)
Żak Józef (Karolówka)

Bojarski Marek (Krowica Sama)
Borchowiec Janusz (Opaka)
Bosek Krystyna (Bałaje)
Cozac Wojciech (Szczutków)
Dec Bogusław (Tymce)
Frant Helena (Antoniki)
Furgała Wojciech
(Krowica Hołodowska)
Hawrylak Robert (Młodów)
Hirny Zbigniew (Dąbrowa)
Kaczmarczyk Andrzej
(Basznia Dolna)
Kubiszyn Stanisław
(Wólka Krowicka)
Mazurkiewicz Maciej (Podlesie)
Nicpoń Stanisław (Borowa Góra)
Płonczyński Wacław (Piastowo)
Przeszłowski Henryk (Załuże)
Smoliniec Wiesław (Lisie Jamy)
Sroczyk Alicja (Hurcze)
Strojny Henryk (Dąbków)
Strojny Józef (Krowica Lasowa)
Szaj Mieczysław (Basznia Górna)
Truchan Leszek (Budomierz)
Załuski Eugeniusz (Mokrzyca)
Żak Józef (Karolówka)

Sołtysi kadencji 2014-2018

Inauguracyjna sesja Rady Gminy
Lubaczów 2002-2006

Radni Rady Gminy Lubaczów kadencji 2006-2010 podczas wręczenia
zaświadczeń o wyborze na radnego

Sołtysi kadencji 1990-1994

Sołtysi kadencji 1994-1998

Sołtysi kadencji 1998-2002

Bosek Roman (Bałaje)
Dec Zbigniew (Hurcze)
Filipowski Ryszard (Karolówka)
Janczura Władysław (Lisie Jamy)
Kolasa Władysław (Załuże)
Kopciuch Czesław (Krowica Lasowa)
Kosior Kazimierz (Podlesie)
Kubiszyn Jan (Wólka Krowicka)
Kubiszyn Władysław
(Krowica Hołodowska)
Malec Mieczysław (Basznia Górna)
Misztal Katarzyna (Dąbrowa)
Oleszycki Władysław (Młodów)
Piczak Tadeusz (Borowa Góra)
Piczak Władysław (Piastowo)
Potym Jan (Krowica Sama)
Puk Józef (Szczutków)
Soroń Zbigniew (Opaka)
Strojny Henryk (Dąbków)
Strojny Władysław (Basznia Dolna)
Taraban Józef (Budomierz)
Wałczyk Tadeusz (Tymce)

Bosek Roman (Bałaje)
Cisek Antoni (Basznia Dolna)
Janczura Władysław (Lisie Jamy)
Kolasa Władysław (Załuże)
Kosior Kazimierz (Podlesie)
Kubiszyn Józef (Wólka Krowicka)
Lechociński Zdzisław (Budomierz)
Malec Józef (Basznia Górna)
Misztal Katarzyna (Dabrowa)
Moskal Ignacy (Basznia Górna)
Oleszycki Władysław (Młodów)
Piczak Władysław (Piastowo)
Potym Jan (Krowica Sama)
Puk Czesław (Młodów)
Puk Józef (Szczutków)
Pukas Antoni (Tymce)
Ryś Stanisław (Krowica Hołodowska)
Soroń Zbigniew (Opaka)
Sroczyk Jan (Hurcze)
Strojny Henryk (Dąbków)
Szajowski Michał (Antoniki) – Podsołtys
Tabaczek Wiesław (Karolówka)
Terech Jan (Borowa Góra)
Trojnar Zdzisław (Krowica Lasowa)
Załuski Eugeniusz (Mokrzyca)

Cisek Antoni (Basznia Dolna)
Dec Bogusław (Tymce)
Janczura Władysław (Lisie Jamy)
Knap Adam (Budomierz)
Kopciuch Czesław (Młodów)
Kosior Kazimierz (Podlesie)
Kubiszyn Józef (Wólka Krowicka)
Lasowy Tomasz (Basznia Górna)
Misztal Katarzyna (Dąbrowa)
Nowosiadło Stanisław
(Krowica Hołodowska)
Piczak Władysław (Piastowo)
Potym Jan (Krowica Sama)
Puk Józef (Szczutków)
Roczniak Edward (Młodów)
Soroń Zbigniew (Opaka)
Strojny Henryk (Dąbków)
Świdniak Wiesława (Hurcze)
Terech Jan (Borowa Góra)
Trojnar Zdzisław (Krowica Lasowa)
Załuski Eugeniusz (Mokrzyca)
Załuski Jan (Załuże)
Żak Józef (Karolówka)
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Inauguracyjna sesja Rady Gminy Lubaczów
kadencji 2010-2014

Antonik Ryszard (Karolówka
Bojarski Marek (Krowica Sama)
Borchowiec Janusz (Opaka)
Bosek Krystyna (Bałaje)
Cozac Wojciech (Szczutków)
Frant Helena (Antoniki)
Frączkiewicz Renata (Borowa Góra)
Furgała Zdzisław
(Krowica Hołodowska)
Hawrylak Robert (Młodów)
Huk Zofia (Wólka Krowicka)
Kaczmarczyk Andrzej
(Basznia Dolna)
Majdan Beata (Dąbków)
Mazurkiewicz Jan (Budomierz)
Mazurkiewicz Maciej (Podlesie)
Mączka Renata (Tymce)
Płonczyński Wacław (Piastowo)
Sopel Maria (Dąbrowa)
Sroczyk Alicja (Hurcze)
Strojny Józef (Krowica Hołodowska)
Szaj Mieczysław (Basznia Górna)
Szczybyło Czesław (Lisie Jamy)
Szpyt Stanisław (Załuże)
Załuski Eugeniusz (Mokrzyca)

Radni Rady Gminy Lubaczów kadencji
2014-2018 (ślubowanie)
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„Samorządność w gminie polegała
na tym, że… dyskutowało się problemy
„do oporu” nie dla samej dyskusji,
ale po to aby je później realizować…”

Czy łatwiej było być naczelnikiem czy wójtem gminy?
Okres kiedy byłem naczelnikiem nie był ani łatwym ani przyjemnym. Zaczynałem pracę w gminie w 1983 r. kiedy obowiązywał jeszcze stan wojenny, kiedy
częstymi gośćmi w urzędzie byli komisarze wojskowi, wszystkiego brakowało,
dość powiedzieć że większość materiałów budowlanych była rozdzielana komisyjnie w gminie a zdarzało się, że trzeba było również przydzielić garnitur czy
obuwie dla osoby zmarłej. Sprawiało to dużo problemów bo trzeba było mieć
pełną kontrolę nad stanem budów indywidualnych. W tym czasie gmina nie
miała samodzielności finansowej. Budżet był uchwalany zgodnie z ustalanymi
odgórnie wskaźnikami i dotacjami. Po zmianie systemu w 1990 r. samorząd
uzyskał wiele uprawnień wynikających z decentralizacji. Praca wójta była równie trudna ale przynosiła ogromną satysfakcję kiedy mieszkańcy byli zadowoleni z realizacji zadań.
Z perspektywy czasu, jak Pan ocenia ten krok w samorządność?

ROZMOWA ZE

Z perspektywy 25 lat krok ten oceniam bardzo pozytywnie. Samorządność w gminie polegała na tym, że np. na zebraniu wiejskim dyskutowało się problemy „do
oporu” nie dla samej dyskusji, ale po to aby je później realizować i z tej realizacji rozliczyć się na koniec każdego roku. Chcę również powiedzieć, że na okres
kadencji rada uchwalała program działania z którego również zarząd się rozliczał. Takie postępowanie stanowiło dobre podstawy samorządności i demokracji w gminie.

STANISŁAWEM KUSKIEM,
WÓJTEM GMINY LUBACZÓW
W LATACH 1990-1998

Stanisław Kusek

Jak Pan wspomina okres transformacji samorządowej?
Okres transformacji to lata 1990 i 1991, kiedy to po 41 latach
niebytu, zaistniał samorząd gminny jako pierwszy stopień
samorządu terytorialnego. Prace nad nowym ustrojem administracji publicznej zapoczątkowane zostały na fali odnowy
życia publicznego w 1981 r., ale ustawa o samorządzie gminnym została uchwalona dopiero w 1990 r. Wybory rad gmin były
całkowicie wolne, w odróżnieniu od wyborów do Sejmu (tzw.
kontraktowego) z 1989 r. Organem wykonawczym przez ustawę
został ustalony zarząd gminy, wybierany przez radę w liczbie
5 osób, któremu przewodniczył wójt gminy, wybierany w głosowaniu tajnym również przez radę. Okres ten charakteryzował
się dużymi trudnościami finansowymi i ogromem pracy organizatorskiej.
Jak wówczas odbierano reformę samorządową? Jakie plany
i nadzieje z nią wiązano?
Mieszkańcy w ogromnej większości nie pamiętali już samorządu
z końca lat 40. XX w., ale wiązali z nowym samorządem duże
nadzieje na postęp cywilizacyjny. W tym czasie np. nie wszystkie
miejscowości miały utwardzone drogi dojazdowe, wsie w znacznym stopniu nie były jeszcze zwodociągowane a kanalizacja była
tylko na osiedlach Państwowych Gospodarstw Rolnych, telefony
w domach były luksusem, wiele miejscowości czekało jeszcze na
gazyfikację i poprawę bazy oświatowej, kulturalnej i sportowej.
Samorząd zadania te podjął i skutecznie realizował.
Do jakich najważniejszych zmian musiały przygotować się
samorządy?
Samorząd został wyposażony we własne źródła dochodów,
subwencje wyrównawcze i w małym stopniu dotacje. Budżet
był uchwalany przez radę. Trzeba było tak go planować aby
zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby i aby jeszcze wystarczyło
pieniędzy na inwestycje. Samorząd od samego początku nie
miał nad sobą „dobrego wujka” który w razie potrzeby sypnąłby groszem. Trzeba było się tych spraw finansowych
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i dobrego gospodarowania uczyć. Samorząd musiał również
dokonać inwentaryzacji i uwłaszczenia się na majątku Skarbu
Państwa. Majątek ten stał się pokaźnym źródłem dochodów
gminy.
Jakie zagadnienia wymagały podjęcia natychmiastowych działań i jak poradziła sobie z nimi gmina?
Pierwszymi działaniami było opracowanie dokumentów organizacyjnych (statutu gminy, regulaminu organizacyjnego urzędu
i jednostek organizacyjnych), komunalizacja i wybory samorządów sołeckich. Prace te zostały przeprowadzone sprawnie.
Pomocą służył Urząd Wojewódzki w Przemyślu w strukturze
którego pracował pełnomocnik ds. reformy samorządowej.
Co dla Pana było najtrudniejsze po objęciu stanowiska wójta?
Przestawienie się na styl pracy dostosowany do nowej ustawy
o samorządzie gminnym. Ustawa ta ustaliła, że zarząd jest wieloosobowym organem wykonawczym gminy. Do zarządu należały więc wszystkie najważniejsze decyzje, w tym związane
z budżetem, gospodarowaniem mieniem i realizacją inwestycji. Trzeba było poświęcać dużo czasu na posiedzenia zarządu,
nauczyć się dobrego przygotowywania projektów dokumentów
i umiejętności przekonywania do podejmowania dobrych decyzji, korzystnych dla gminy.
Jakie były Pana plany na funkcjonowanie i rozwój gminy?
Plany zarządu (w tym i moje) dotyczyły dalszego poszukiwania
źródeł wody dla zaopatrzenia wsi w wodę z wodociągów grupowych, budowy dróg i mostów (przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców), budowy stacji redukcyjnych gazu i budowy
gazociągów, modernizacji szkół, obiektów kultury i sportu
oraz telefonizacji gminy. Bardzo ważnym tematem było też
opracowanie aktualizacji planu zagospodarowania terenu
całej gminy. Od tego zależało bowiem to, czy gmina będzie
miała wystarczająco dużo terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe.

Gdyby mógł Pan cofnąć czas, czy zmieniłby Pan coś?
Kiedyś miałem pewną wątpliwość, że może lepiej by mi się pracowało na stanowisku wójta będącym jednoosobowym organem. Teraz przychylam się raczej do
zdania, że zarząd wieloosobowy jest rozwiązaniem korzystniejszym, bliższym
zasadom demokracji.
Z jakich działań, decyzji, osiągnięć jest Pan dumny?
Jestem dumny z ludzi, z którymi pracowałem w zarządzie, radzie, urzędzie
i w sołectwach. Jestem dumny z tego, że udało mi się przekonać mieszkańców do
maksymalnego angażowania się w realizację zadań czy to w formie finansowej,
czy w formie własnej pracy np. przy budowie drogi czy obiektu świetlicy. Mieszkańcy przy inwestycjach gminnych pracowali tak jak się pracuje na swoim – to
było budujące. Jestem dumny z tych dziesiątków kilometrów utwardzonych dróg,
wybudowanych wodociągów, gazociągów, mostów, zmodernizowanych obiektów
szkolnych, kultury, sportu i ochrony p.-poż. Jestem dumny również z osiągnięć na
polu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.
Co najlepiej/najmilej wspomina Pan z czasów swojego urzędowania? Może
pamięta Pan jakąś sytuację, która szczególnie utkwiła Panu w pamięci?
Niezapomniane chwile wiążą się z momentem otrzymania w lecie 1990 r. wiadomości, że w 1991 r. Lubaczów odwiedzi Papież Jan Paweł II. To również okres
intensywnych przygotowań do wizyty i samo spotkanie z Ojcem Świętym w prokatedrze a w następnym dniu podczas mszy świętej na lubaczowskich błoniach.
Mile wspominam takie fakty, kiedy ktoś powiedział dobre słowo z powodu zrealizowania jakiegoś zadania czy rozwiązania poważnego ludzkiego problemu.
Pamiętam taki fakt z Lisich Jam, gdzie w domu będącym w bardzo złym stanie
technicznym mieszkały cztery Panie w tym niepełnosprawne. Nie pamiętam
dokładnie, ale było to chyba jeszcze w stanie wojennym w 1983 r. Na mój wniosek wojewoda przemyski przydzieli jakieś pieniądze aby pomóc tej rodzinie.
Pieniędzy wystarczyło tylko na zakup starego drewnianego domu (będącego
w dobrym stanie) i wykonanie instalacji elektrycznej. W tej sytuacji (a był to
okres późnej jesieni) mieszkańcy Lisich Jam pod kierownictwem sołtysa Władysława Janczury, dom zakupiony rozebrali, przewieźli i ponownie postawili na
placu będącym własnością tej rodziny. Rodzina została w swoim domu na swojej ojcowiźnie. Takiego zaangażowania i dobrego serca ludzi się nie zapomina.
Chylę czoła przed takimi ludźmi, a w gminie było i jest ich nadal bardzo dużo,
o czym jestem głęboko przekonany. 

KALENDARIUM
najważniejszych wydarzeń

w gminie Lubaczów:

7.06.1990 r.
Pierwsza sesja Rady Gminy I kadencji,
Wójtem Gminy zostaje wybrany
Stanisław Kusek

2-3.06.1991 r.
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II
w Lubaczowie

1992 r.
Budowa pierwszych sieci gazowych
(Dąbków, Opaka i Szczutków)

24.05.1995 r.
Uchwałą Rady Gminy utworzono
sołectwo Mokrzyca

3.09.1995 r.
Powstał Zespół Śpiewaczy
„Niespodzianka”

1995 r.
Oddano do użytku stację uzdatniania
wody w Szczutkowie

1996 r.
Oddano do użytku stację uzdatniania
wody w Wólce Krowickiej

29.10.1998 r.
Pierwsza sesja Rady Gminy III kadencji,
Wójtem Gminy zostaje wybrany
Roman Krawczyk

19.10.1999 r.
Uchwałą Rady Gminy utworzono
Sołectwo Antoniki

20.08.1999 r.
Uchwalono pierwszą Strategię
Rozwoju Gminy Lubaczów

19.04.2000 r.
Decyzją Starosty Lubaczowskiego
utworzono obręb geodezyjny Karolówka
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KALENDARIUM
najważniejszych wydarzeń

w gminie Lubaczów:

październik 2000 r.
Zakończono kompleksową
telefonizację gminy

Lata
dziewięćdziesiąte...
Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej (1993 r.)

Lata 90. były dla polskich samorządów próbą siły. Po ustanowieniu nowego ustroju państwa, reformie samorządowej i zmianach prawa,samorządy otrzymały możliwość samodzielnego organizowania i kształtowania swoich Małych Ojczyzn. Wszyscy wtedy wiedzieli, że to będzie wielkie wyzwanie, ale także ogromna szansa.

O

kres pomiędzy 1990 a 2000
rokiem składał się na prace 3 kadencji rad gmin i, jak
to było w przypadku gminy Lubaczów,
pracę dwóch wójtów: Stanisława Kuska
i Romana Krawczyka.
Jak pamiętamy w procesie budowania systemu samorządowego istniało jeszcze wiele luk. Obowiązki, które przejęły gminy do realizacji, musiały być zbilansowane przez ich budżety
Przez całą dekadę lat 90. dochody budżetowe gmin opierały się na czterech
podstawach:
● dochodach własnych
(głównie podatkach lokalnych),
● udziałach w podatkach państwowych,
● subwencjach,
● dotacjach.
W odniesieniu do ogromu potrzeb
i oczekiwań mieszkańców, skromne dochody nie zapewniały możliwości wykonywania niezbędnych zadań.
W tym czasie w gminie Lubaczów
priorytetem była budowa infrastruktury komunalnej. W latach 1990-1991 zakończono budowę wodociągów w Hur-
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czu, Młodowie i Karolówce, a już rok
później tj. w 1992 r. rozbudowano Stację Uzdatniania Wody w Mokrzycy dostarczającą wodę do miejscowości Załuże, Mokrzyca, Piastowo, Tymce, Basznia Dolna, Basznia Górna, Podlesie, Bałaje i Antoniki. Równocześnie realizowano zadania związane z budową sieci gazowej, którą sukcesywnie przekazywano
do eksploatacji w miejscowościach: Dąbków (1992), Opaka (1992), Szczutków
(1992), Dąbrowa (1993), Młodów (1993),
Karolówka (1993), Piastowo (1994), Lisie
Jamy (1994).
kolejnych latach (19951996)
powstały
Stacje
Uzdatniania
Wody
w Szczutkowie i Wólce Krowickiej wraz
z sieciami wodociągowymi we wsiach
Szczutków, Opaka, Dąbków, Dąbrowa,
Krowica Lasowa, Lisie Jamy, Wólka Krowicka, Krowica Sama i Hołodowska, Budomierz. Kontynuowano także budowę
gazociągów w Baszni Dolnej (1995) i Załużu (1997/98).
W latach 90-tych zrealizowano także wiele zadań drogowych oraz mosty w Krowicy Hołodowskiej – Mielniki
(1992), Lisie Jamy (1994) i Baszni Dolnej

W

– Piaski (1995). Gmina inwestowała też
w obiekty kubaturowe. Powstała remizoświetlica w Załużu (1992),przeprowadzono modernizacje Szkół Podstawowych
w Krowicy Samej, Baszni Dolnej, Załużu,
Dąbkowie i Dąbrowie (1997-1998).
latach 1995-2000 na fali
powszechnego zainteresowania telefonizacją, najpierw w ramach Społecznych Komitetów
zrealizowano budowę sieci telefonicznej w Dąbkowie, Opace (1995), Mokrzycy
i Lisich Jamach (1997-1998), a następnie
w ramach inwestycji gminy w pozostałych miejscowościach (1998-2000).
Gmina kontynuowała zadania gazociągowe (Tymce – 2000, Antoniki - 2001,
Wólka Krowicka/ Bałaje (2001-2005)).
Rozpoczęto też budowę sieci kanalizacyjnych w sołectwach. Pierwsze
kanalizacje wybudowano w Dąbkowie
i Opace (2003), a w 2005 jedyną oczyszczalnię ścieków w Załużu wraz siecią
kanalizacyjną.
Najistotniejszy przy wymienianiu
powyższych działań jest jednak udział
społeczeństwa w ich realizacji. Gmina przy skromnym budżecie nie byłaby
w stanie zrealizować tak drogich i roz-

W

Most w Baszni Dolnej (Piaski, 1995 r.)

ległych inwestycji. W miejscowościach gdzie miał być budowany wodociąg,
gazociąg czy linia telekomunikacyjna powstawały więc złożone z mieszkańców społeczne komitety. Organizowały one zbiórkę pieniędzy, pośredniczyły w dialogu pomiędzy mieszkańcami, organami samorządu a wykonawcą inwestycji, były inicjatorem i organizatorem działań podejmowanych przez ludzi. Komitety społeczne stały się ważnymi partnerami władzy lokalnej w budowaniu nowego samorządu.
Wyjątkową sprawność, organizację, aktywność i pomoc mieszkańców
można było zaobserwować również podczas budowy dróg i mostów.
Mimo wielu obowiązków, na gminy spadały kolejne zadania. W latach 90.
gmina musiała również zająć się też nowym zadaniem – prowadzeniem szkół
podstawowych.
Były to głębokie zmiany, które zachodziły szybko, mimo niełatwych
warunków ekonomicznych. Reformatorzy dążyli do przekazania samorządom własności i odpowiedzialności finansowej za szkoły, zachowując centralną kontrolę nad oświatą, w celu dokonania reformy programów i metod nauczania.
ata 90-te nie były więc czasem łatwym dla samorządu gminy. Kolejne problemy dotyczyły: konieczności przystosowania lokalnego
prawa do obowiązujących ustaw, podziału kompetencji pomiędzy
powstające powiaty i gminy. Był to jednak czas, który wspomina się z sentymentem i z dumą. Dzięki wspólnej pracy mieszkańców i władz lokalnych, ich
zaangażowaniu i poświęceniu, udało się stworzyć dobrą podstawę do dalszego rozwoju samorządu lokalnego i realizacji kolejnych przedsięwzięć.
Po 2000 roku rozwój gmin nabrał tempa w zasadzie we wszystkich sferach
jej działalności. Niewątpliwie możliwe to było się to dzięki funduszom unijnym, którym poświęcono kolejny artykuł. 

L

Oddanie do użytku remizo-świetlicy w Załużu (1992 r.)

2.06.2001 r.
Rada Gminy nadaje tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Lubaczów Ks. Kardynałowi
Marianowi Jaworskiemu

5.10.2001 r.
Rada Gminy nadaje tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Lubaczów Papieżowi
Janowi Pawłowi II

22.11.2001 r.
Podpisanie umowy partnerskiej
z Gminą Niemirów (Ukraina)

27.10.2002 r.
W powszechnych, bezpośrednich,
równych wyborach Wójtem Gminy Lubaczów
zostaje wybrany Roman Krawczyk

28.10.2003 r.
Podpisanie umowy partnerskiej
z Gminą Vinne (Słowacja)

9-10.07.2005 r.
Pierwszy Festiwal Kultur
w Krowicy Samej

28.12.2005 r.
Przekazanie do użytku oczyszczalni
ścieków w Załużu

26.11.2006 r.
W powszechnych, bezpośrednich,
równych wyborach Wójtem Gminy Lubaczów
zostaje wybrany Wiesław Kapel

12.10.2007 r.
Uchwalono Strategię Rozwoju Gminy
Lubaczów na lata 2007–2015
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„Każdy z nas ma swój wkład
w przeobrażenia nowej rzeczywistości…”

ROZMOWA Z

ROMANEM KRAWCZYKIEM,

WÓJTEM GMINY LUBACZÓW
W LATACH 1998-2006

Roman Krawczyk

Był Pan wójtem, który został wybrany przez Zarząd a później
wygrał wybory bezpośrednie. Jak Pan ocenia te dwie formy
wyłaniania przedstawicieli władzy?
Praca na stanowisku Wójta Gminy Lubaczów rozpocząłem
w 1998 r. będąc wybranym przez Radę Gminy. Oczywiście
nie przyszedłem z nikąd. Na terenie gminy pracowałem od
1969 r. w oświacie pełniąc funkcje kierownicze. Jednocześnie udzielałem się społecznie m. innymi byłem radnym wojewódzkim, radnym Rady Gminy Lubaczów oraz jej przewodniczącym. Dlatego też problematyka samorządu była mi dość
dobrze znana. Wybór przez radę gminy czyli przez radnych
reprezentujących poszczególne społeczeństwa i środowiska
była dla mnie zaszczytem ale i wielkim wyzwaniem. Zdawałem sobie sprawę jak duże nadzieje wiąże z moim wyborem
społeczeństwo gminne. Patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego stwierdzam, ze w tych trudnych czasach daliśmy sobie
znakomicie radę.
Druga kadencja to nowa forma wyłaniania przedstawicieli władzy samorządowej – wybory bezpośrednie. W szranki
wyborcze zgłosiło się czterech kandydatów, a więc obsada dość silna. Przystępując do tych wyborów uwierzyłem w społeczeństwo gminy, które to obdarzyło mnie
ponownie mandatem zaufania. Wybory
wygrałem w pierwszej turze. Sprawdziła się strategia rozwoju gminy, którą wraz
z Zarządem i Radą Gminy przyjęliśmy
na początku mojego urzędowania mojej
służby na rzecz mieszkańców gminy.
Oceniając te dwie formy wyłaniania przedstawiciela władzy samorządowej zdecydowanie opowiadam się za wyborami bezpośrednimi dającymi silniejszy mandat do sprawowania tej odpowiedzialnej funkcji.
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Pana kadencja przypadała w czasie kolejnej ważnej zmiany samorządowej, jaką było utworzenie organów powiatowych w strukturze administracyjnej, czy wiązało to się z wieloma zmianami? Jakie były najtrudniejsze?
Wraz z wyborem mnie na Wójta Gminy Lubaczów odbyły się
wybory do Rady Powiatu. Startując w tych wyborach kolejny
raz otrzymałem mandat zaufania od społeczeństwa i zostałem
Radnym rady powiatu, w późniejszym okresie przewodniczącym komisji oświaty i zdrowia. Zdawałem sobie sprawę, że powstanie powiatu to wielka szansa dla naszych mieszkańców.
Starosta Józef Michalik i ja byliśmy odpowiedzialnymi partnerami w służbie na rzecz społeczeństwa, w tym miejscu mogę
tylko podziękować za owocną współpracę dotyczącą rozwoju
gminy Lubaczów. Pomimo powstania powiatu, samorządowi
gminnemu nie ubyło obowiązków, lecz ciągle przybywało natomiast wiele spraw mogliśmy rozstrzygać na miejscu. Zmiany
w funkcjonowaniu samorządu gminnego i powiatowego spowodowały ogromne przeobrażenia społeczne, gospodarcze, kulturowe i wizerunkowe powiatu w tym gminy Lubaczów
i z tych działań dzisiaj możemy być dumni pomimo, że środki zewnętrzne trzeba było zdobywać wykazując się sprytem,
a nie raz i szczęście nam sprzyjało.
Podczas trwania Pana kadencji Polska
stała się także członkiem UE, co to oznaczało dla naszej gminy?
Wraz z zachodzącymi zmianami Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.
Nie ukrywam, że w okresie przedakcesyjnym mieliśmy wiele nadziei i obaw. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej świętowaliśmy wraz z żoną w Sydney, Australia.
W dniu 1 maja odbywaliśmy szereg spo-

tkań z polonią australijską. Po pierwsze w radio Sidney po akcesji Polski
w Unii Europejskiej, z kolei lawina pytań telefonicznych naszych rodaków
zatroskanych o społeczeństwo. Po drugie na festynie z okazji wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej udzielając wywiadów musieliśmy naszym rodakom odpowiedzieć czy jesteśmy przygotowani do akcesji, czy społeczeństwo podoła wyzwaniom jakie mamy nadzieje na rozwój naszych małych
ojczyzn(gminy). Spotkaliśmy tam mieszkańców Lubaczowa i Łukawca, którzy byli zatroskani o nasz powiat i gminę Lubaczów, wracając byliśmy dumni ze spotkań z polonią z kontynentem australijskim i jego fauną i florą,
a jednocześnie szczęśliwi, że jesteśmy już na ziemi ojczystej.
Okres mojej pracy samorządowej przypadł na czas przed akcesją i po
wstąpieniu do Unii Europejskiej. Oczywiście, z tymi faktami wiązałem wielkie nadzieje i uważam, że te szanse wykorzystaliśmy z nawiązką. Wspaniała współpraca i zrozumienie priorytetów z mieszkańcami gminy, radnymi, przewodniczącym Rady Gminy panem Antonim Ratowskim, panem Andrzejem Soroniem oraz zastępcą wójta Tomaszem Lasowym i sekretarzem
gminy Wiesławem Kaplem zaowocowały inwestycjami, które były niezbędne społeczeństwu. Wśród inwestycji, które należy wymienić to: kompleksowa telefonizacja, oczyszczalnia ścieków Załuże, kanalizacja miejscowości:
Lisie Jamy, Opaka, Dąbków, Załuże, gazyfikacja kolejnych miejscowości, inwestycje drogowe, oświetleniowe, inwestycje i remonty w oświacie w każdym obiekcie w 100% zwodociągowanie gminy obiektów sportowych, kulturalno-oświatowych oraz OSP i inne. Nie byłoby osiągnięć gminy, gdyby
nie wysoko wykwalifikowana kadra pracowników samorządowych perfekcyjnie przygotowanych do nowych zadań. Za tą służbę na rzecz mieszkańców serdecznie jeszcze raz dziękuję.
Z jakich działań, decyzji, osiągnięć jest Pan dumny?
Trudno wymienić wszystkie zrealizowane inwestycje, bo było ich tak wiele, że nie sposób o tym w tego typu artykule omówić. Zdaję sobie sprawę, że te wszystkie osiągnięcia będzie można ocenić z perspektywy czasu, ale jestem dumny, że wykorzystaliśmy znakomicie nadarzające się
szanse. Wśród tych wielu spraw społeczno-gospodarczych muszę zwrócić uwagę na jeszcze jedno wydarzenie, a to nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Lubaczów i jego świętobliwości Janowi Pawłowi II, obecnemu świętemu JP II. Spotkanie delegacji Gminy Lubaczów w Kastel Gandolfo w składzie: Krawczyk z żoną, Soroń Zbigniew, Tomasz Lasowy wraz
z innymi samorządami powiatu lubaczowskiego, było wielkim wydarzeniem i olbrzymim przeżyciem. Ponadto nadanie honorowego obywatelstwa Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu Metropolicie
Lwowskiemu, a tak blisko związanym z lubaczowszczyzną również napawa mnie dumą, że w tym okresie nie zapominaliśmy uhonorować tak ważnych w naszym życiu osób.
Kończąc stwierdzam, że każdy z nas ma swoją pamięć i ocenę tego
wszystkiego, co się wydarzyło i co się zmieniło w Polsce i Naszej gminie.
Każdy z nas ma swój wkład w przeobrażenia nowej rzeczywistości, przemyślane działania tych dwóch kadencji stworzyły dobre warunki do dalszego
wspaniałego rozwoju gminy Lubaczów.
Jest Pan teraz na emeryturze. Nie tęskni Pan za urzędowaniem na stanowisku wójta?
Po satysfakcjonujących latach pracy w Samorządzie Gminy przeszedłem
na wcześniejszą emeryturę i trudno powiedzieć, że tęsknie za urzędowaniem na pewno pilnie śledzę, to wszystko co dobrego dzieje się na terenie
gminy. Przejście na emeryturę nie zakończyło mojej chęci pracy społecznej będąc pszczelarzem – amatorem, pełnię funkcję wiceprezesa Zarządu
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, prezesa Koła i Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej, prezesa Klubu Seniora Młodów-Karolówka.
Czuję się osobą spełnioną i życzę Polsce i mojej małej ojczyźnie gminie Lubaczów kolejnych 25 lat rozwoju dla dobra społeczeństwa mieszkańców. 

KALENDARIUM
najważniejszych wydarzeń

w gminie Lubaczów:

14.12.2008 r.
Otwarcie kompleksu boisk
„Moje Boisko – Orlik 2012”
w Lisich Jamach
(28.04.2011 oddano do użytku
drugi „Orlik” w Baszni Dolnej)

15-16.08.2009 r.
Pierwsza edycja Festiwalu Kultur
i Kresowego Jadła

1.08.2009 r.
Powstał Zespół Pieśni i Tańca „Kresy”

30.03.2010 r.
Rada Gminy ustanowiła nowy herb,
sztandar i flagę gminy Lubaczów,

27.05.2011 r.
Podpisanie umowy o współpracy
pomiędzy Gminą Lubaczów a Związkiem
Gmin Subregionu Erd,
(gminy Diosd, Erd, Tarnok- Węgry)

28.09.2013 r.
Otwarcie Kresowej Osady

2.12.2013 r.
Otwarcie drogowego przejścia
granicznego Budomierz-Hruszew

26.09.2014 r.
Rada Gminy nadaje tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Lubaczów
gen. Stanisławowi Dąbkow

12-13.09.2015 r.
Uczestnictwo gminy Lubaczów
w Dożynkach Prezydenckich
w Spale.
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Przejście graniczne Budomierz–Hruszew

Świetlica Wiejska w Opace

Kresowa Osada w Baszni Dolnej

Gmina buduje, remontuje i szkoli
dzięki funduszom europejskim
W latach 90-tych samorządy inwestowały głównie za pieniądze
z własnych budżetów oraz, częściowo, z budżetu państwa. Z uwagi na to, że były to niewielkie kwoty, gminy nie mogły podejmować
szeroko zakrojonych działań. Dopiero przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej otworzyło szanse dla jednostek samorządu terytorialnego na pozyskanie dużych środków finansowych przy niewielkim
wkładzie własnym.

M

ożliwość otrzymania dodatkowych dochodów pochodzących z funduszy unijnych dała samorządom lokalnym większe perspektywy na intensyfikację rozwoju – zarówno w dziedzinie inwestycji, jak i kapitału ludzkiego. Działania te
znacznie wpłynęły na poprawę komfortu
życia mieszkańców oraz na obecny wizerunek gmin, powiatów i województw.
PHARE I SAPARD,
czyli nauka przez doświadczenie
Już od 2000 r. samorządy lokalne mogły korzystać z funduszy przedakcesyjnych, które ukierunkowane były nie tylko na szeroko pojęty rozwój infrastrukturalny, ale także instytucjonalny. Był on
równie ważny, gdyż miał na celu przygotowanie podmiotów publicznych, w tym
administracji samorządowej, do realizowania projektów współfinansowanych

z funduszy strukturalnych. W ramach
środków przedakcesyjnych gminy miały możliwość wnioskowania o dotację
z programów Phare i Sapard.
Z Phare gmina Lubaczów pozyskała
dofinansowanie na przedsięwzięcie pod
nazwą „Rozbudowa szkoły podstawowej
w Krowicy Samej wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły”. W ramach
projektu wybudowano dodatkowe piętro szkoły, zagospodarowano plac wokół budynku wraz z drogą dojazdową
oraz utworzono kompleks boisk sportowych.
Z kolei, program Sapard został utworzony z myślą o modernizacji rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich. Skierowany był głównie do gmin. I z tego właśnie funduszu gmina Lubaczów uzyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisich Jamach (I i II
etap) oraz na remont drogi gminnej
Młodów – Zakącie.

Świetlica Wiejska w Szczutkowie

Z pewnością, obok efektów infrastrukturalnych, korzystanie z funduszy
przedakcesyjnych przez samorząd gminy Lubaczów stworzyło także możliwość
nabycia doświadczenia i przygotowania
się do pozyskiwania funduszy strukturalnych w kolejnych perspektywach budżetowych UE.
Fundusze strukturalne

W

pierwszym okresie programowania (lata 20042006), przy wsparciu środków zewnętrznych, wykonano kilka
ważnych przedsięwzięć, m.in.: remont
drogi gminnej Młodów – sklep, adaptację starej szkoły w Młodowie na dom
kultury, czy też dokończenie budowy
kanalizacji sanitarnej w Lisich Jamach
(etap III).
W kolejnej perspektywie finansowej
UE (2007-2013) budżety programów pomocowych, adresowanych m.in. do samorządów, dysponowały już wyższymi
środkami finansowymi, które gmina Lubaczów z sukcesem pozyskiwała. Wykorzystując wsparcie zewnętrzne oraz zasoby własne, inwestowano w infrastrukturę: drogową podnosząc jej standard,
społeczną, turystyczną, sportową oraz
w bezpieczeństwo.
Inwestycje w infrastrukturę
Dzięki realizacji wielu projektów
z zakresu infrastruktury komunikacyjnej, przebudowano i zmodernizowano

drogi gminne i powiatowe praktycznie
we wszystkich miejscowościach gminy
Lubaczów.
W latach 2011-2014 wykonano nowe
nawierzchnie na łącznej długości ponad
30 km na drogach gminnych i powiatowych. Przy wsparciu z funduszy unijnych zostały wykonane prace na drogach gminnych: Basznia Dolna – ulica Kolejowa oraz Basznia Górna – Huta
Kryształowa oraz na drogach powiatowych: Lubaczów – Basznia Dolna (1320
mb) i Basznia Dolna –Wólka Horyniecka na odcinku Basznia Dolna – Podlesie
(3289 mb).
mina udzieliła także wsparcia
finansowego w przebudowę
dróg powiatowych, które były
realizowane przez powiat i współfinansowane z Unii Europejskiej, m.in. droga
Lubaczów – Tymce , Lubaczów – Szczutków – Duńkowice (na odcinku Lubaczów
– Nowa Grobla).
Istotnym przedsięwzięciem zrealizowanym w związku z budową przejścia
granicznego w Budomierzu (przy udziale środków unijnych), była także przebudowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku Lubaczów Budomierz. Droga ta
przebiega przez miejscowości gminy Lubaczów tj. Lisie Jamy, Wólkę Krowicką,
Krowicę Hołodowską i Budomierz. Przy
tym ciągu drogowym powstała także infrastruktura towarzysząca - ścieżki rowerowe, chodniki, zatoczki, nowoczesne
przystanki autobusowe.
Przebudowa ciągów drogowych gminy Lubaczów przyczyniła się nie tylko do
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Przedszkole przy ZS-P w Lisich Jamach

poprawy komfortu życia mieszkańców,
ale również do wzmocnienia oferty inwestycyjnej terenów przygotowywanych
w pobliżu przejścia granicznego w Budomierzu i innych inicjatyw gospodarczych
potrzebnych do rozwoju tej części województwa podkarpackiego.
Pieniądze dla szkół
Mając na uwadze uatrakcyjnienie
oferty oświatowej, kulturalnej oraz rekreacyjnej dla mieszkańców, zrealizowano wiele projektów poprawiających infrastrukturę obiektów np.; szkoły, gminne ośrodki kultury, świetlice, stadiony
czy też boiska sportowe.
Największymi inwestycjami z zakresu edukacji były m.in.: rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach wraz z budową
sali sportowej (lata 2010/2011). Działania w obrębie tego obiektu dokończono w latach 2013-2015. Przebudowano
wówczas budynek przedszkola oraz rozbudowano budynek szkoły o dwie klasy wraz z łącznikiem w technologii kontenerowej.
kolei, w Zespole Szkół Publicznych w Młodowie wykonano
termomodernizację budynku
placówki wraz z gruntownym remontem
sali sportowej, utworzono również pracownię multimedialną.
Dzięki środkom Unii Europejskiej
udało się także uratować i zrewitalizować kolejne obiekty o zabytkowym
charakterze. Dawne szkoły powszechne w Bałajach, Dąbkowie, Krowicy Samej – Cetyni oraz Szczutkowie odzyskały swój pierwotny wygląd oraz otrzymały nowe funkcje.
roku 2011 przystosowano
obiekt byłej szkoły Podstawowej w Dąbrowie dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej oraz
Centrum Integracji Społecznej. Natomiast budynek byłej szkoły w Basz-
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Droga gminna Basznia Górna–
–Huta Kryształowa

ni Górnej wyremontowano na potrzeby
utworzenia Ośrodka Promocji Produktów Tradycyjnych i Regionalnych.
W kierunku rozwoju
turystyki i kultury
W ostatnich kilku latach, samorząd
gminy Lubaczów wielokrotnie inicjował
działania, które przyczyniły się do rozwoju kultury i turystyki w naszym regionie. Najistotniejsze z nich to m.in.: realizacja w latach 2012/2013 projektu,
w wyniku którego wybudowano Kresową Osadę w Baszni Dolnej nadając nowe
funkcje turystyczne i edukacyjne obszarom poprzemysłowym i popegeerowskim gminy Lubaczów. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstała
wioska tematyczna, w której odtworzono dwór ziemiański z początków XX w.
Atrakcją dla turystów jest w niej także
autentyczna zagroda włościańska z domem i budynkami gospodarczymi oraz
dawna karczma żydowska.
iezwykle ważnym przedsięwzięciem ukierunkowanym
na rozwój turystyki było także wyznaczenie i oznakowanie czterech tras turystycznych o łącznej długości 120 km, obejmujących nie tylko gminę Lubaczów, ale także sąsiednią gminę
Horyniec - Zdrój. Wykonano również remont kapliczek przydrożnych oraz rekonstrukcję cerkwisk w Baszni Dolnej,
Krowicy Samej i Opace. W ramach tego
projektu odrestaurowano też Pastorówkę w Podlesiu – dom pastora ewangelickiego z 1856 roku. Dziś mieści się nim
Centrum Kulturalno-Edukacyjne, wykorzystywane szczególnie na potrzeby współpracy międzynarodowej, którą
gmina Lubaczów prowadzi z partnerskimi samorządami.
W dziedzinie kultury natomiast,
przeprowadzono modernizacje domów
kultury – w Krowicy Samej, Baszni Dolnej i w Lisich Jamach. W 2011 roku ►
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Pastorówka w Podlesiu

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP w Krowicy Hołodowskiej

oddano do użytku świetlicę wiejską
w Opace. W latach 2011-2012 gmina pozyskała środki z tzw. „małych projektów’
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na doposażenie ośrodków kultury w Lisich Jamach i Krowicy Samej.
Również w tej perspektywie finansowej
wykonano kompleksową modernizację
Gminnego Ośrodka Kultury w Załużu
wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
oraz świetlicy wiejskiej w Borowej Górze. W bieżącym roku oddano do użytku świetlicę wiejską w Wólce Krowickiej zaadaptowaną po byłej szkole i dokonano modernizacji świetlicy wiejskiej
w Piastowie. Przedsięwzięciem w zakresie zagospodarowania przestrzeni wiejskiej była modernizacja centrum wsi
Opaka – I etap – budowa zbiornika wodnego wraz z uporządkowaniem jego otoczenia, tworząc zielony teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla tutejszych mieszkańców. W roku bieżącym wyremontowano i oddano do użytku także budynek
świetlicy wiejskiej w Tymcach.
Równie ważna dla mieszkańców była
realizacja działań poprawiających infrastrukturę sportową i rekreacyjną.
latach 2011-2012 wybudowano wielofunkcyjny stadion sportowy w Młodowie, w ramach którego powstały: boisko
do piłki nożnej, trybuny i miejsca postojowe. W roku 2012 pozyskano środki na
rozbudowę kompleksu sportowego „Orlik” w Lisich Jamach. Dobudowano bieżnię, skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, wykonano
ogrodzenie kompleksu oraz wyposażono
plac zabaw dla dzieci.
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Dom Kultury w Młodowie

Dom Kultury z parkiem podworskim w Krowicy Samej

Remiza OSP w Baszni Dolnej

Realizując projekty poprawiające infrastrukturę wyżej wymienionych obiektów zadbano także o otaczające je tereny. Poprawiono m.in. otoczenie domu
kultury w Krowicy Samej poprzez uporządkowaniu terenu po byłym Parku
Podworskim. Zagospodarowano także
teren rekreacyjny w Baszni Dolnej poprzez utworzenie parku wiejskiego z zapleczem grillowym i placem zabaw.
Fundusze na wodociągi
i kanalizację

T

roską również objęto środowisko naturalne stawiając na
ekologię – m.in. poprzez budowę kanalizacji. Jednym z najważniejszych osiągnięć gminy Lubaczów w ciągu całego 25-lecia działalności jest bez
wątpienia zwodociągowanie blisko 100
% wszystkich sołectw gminy. Na terenie gminy Lubaczów funkcjonują 4 ujęcia wody w miejscowościach: Mokrzyca, Szczutków, Wólka Krowicka i Huta
Kryształowa. W ostatnich latach przeprowadzono kompleksową modernizację technologii uzdatniania wody w poszczególnych stacjach oraz modernizację sieci wodociągowych wraz z wizualizacją opomiarowania zużycia wody. Przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii poprawiła się jakość dostarczanej
wody dla mieszkańców gminy, a zastosowanie wysokiej klasy urządzeń oraz
budowa systemu monitoringu i wizualizacji pracy wraz z możliwością zdalnego
sterowania urządzeniami technologicznymi zmieniły w sposób zdecydowany
jakość i komfort obsługi mieszkańców.

W latach 2011-2014 wykorzystując
dostępne środki UE (Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego) realizowano strategiczne inwestycje z zakresu gospodarki wodno
– ściekowej. Największą z nich bez wątpienia był projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Załuże
– etap II”, w ramach którego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna i Piastowo. Dzięki przeprowadzeniu
tego zadania, do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej zostało podłączonych 292
gospodarstw domowych. Kolejne inwestycje w gospodarkę ściekową to budowa
kanalizacji w miejscowościach Karolówka, Młodów, Hurcze i Wólka Krowicka.
Równie ważnym zadaniem wykonanym
w perspektywie finansowej 2007-2013
było wybudowanie krótkich odcinków
sieci wodociągowej w miejscowościach;
Bałaje-Mokrzyca, Młodów, Lisie Jamy
Osiedle, Dąbków Osiedle, Karolówka oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bałaje-Mokrzyca i Lisie Jamy.
Obecnie, gmina Lubaczów przygotowuje
się do aplikowania o środki w ramach nowej perspektywy UE (2014-2020) na realizację zadań z dziedziny gospodarki
wodno – ściekowej. Trwają prace mające
na celu opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach: Basznia
Górna, Podlesie, Tymce, Dabrowa, Krowica Hołodowska i Krowica Sama, co pozwoli na aplikowanie o środki zewnętrzne na ich realizację w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie

Bezpieczna gmina
Podejmując wiele przedsięwzięć zadbano również o bezpieczeństwo w naszej gminie, pozyskując na działalność
OSP fundusze z instytucji zewnętrznych,
w tym z Unii Europejskiej. Przykładem
działań w tym aspekcie jest m.in. modernizacja remizy OSP w Baszni Dolnej oraz
Załużu czy zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Krowicy Hołodowskiej
wraz z wyposażeniem.
prócz środków pochodzących
z budżetu gminy i UE pozyskano również dotacje z różnych instytucji i firm, które zostały przeznaczone na zakup samochodów i sprzętu pożarniczego. W ostatnich czterech
latach gmina zakupiła trzy nowe lekkie specjalne samochody pożarnicze dla
OSP w Młodowie, Lisich Jamach i Załużu. Te inwestycje zostały dofinansowane
przez Zarząd Główny Związku OSP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Komendę Główną PSP.
Rola ochotniczych straży pożarnych
w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Lubaczów jest ogromna.
Dlatego też, w kolejnej perspektywie finansowej działania w zakresie szeroko
rozumianej ochrony przeciwpożarowej
będą polegały na dalszym doposażaniu
kolejnych OSP w nowe samochody pożarnicze, specjalistyczny sprzęt oraz remonty i modernizację remiz strażackich.

O

Nowe perspektywy
dla aktywnych
Oprócz realizacji projektów infrastrukturalnych pozyskiwano także środki na szkolenia dla różnych grup społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do najważniejszych przedsięwzięć w tym aspekcie należą m.in.: przeszkolenie 15 kobiet z terenu Gminy Lubaczów, które ukończyły
kurs zawodowy z zakresu kucharz – kelner (2008 r.), kursy zawodowe dla 15 mężczyzn z terenu gminy – kurs prawa jaz-

dy kat. C, operatora koparko – ładowarki (2009 r.), zajęcia warsztatowe dla 15
kobiet z terenu Gminy Lubaczów, z zakresu „Wiejskiej szkoły gotowania”, zajęć muzyczno-rytmicznych oraz szkolenie komputerowe (2009 r.), a także przeprowadzono 25 specjalistycznych kursów zawodowych dla przedsiębiorców
i ich pracowników – łącznie dla 19 osób
(2013/2014 r.). Aktualnie realizowany jest
projekt pn. „Nowe perspektywy” w Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie,
w ramach którego utworzono dwa warsztaty tj: w stolarski oraz pielęgnacji terenów zielonych, rolnictwa i przetwórstwa
rolnego, w zakresie których objęto szkoleniami 13 osób. Pozyskane środki przeznaczono także na utworzenie i funkcjonowanie w/w warsztatów, w tym na zakup
olejarni i innego niezbędnego sprzętu.
W ramach projektu systemowego
„Czas na aktywność” realizowanego przez
GOPS w latach 2008-2015 przeszkolono łącznie ponad 100 osób wykluczonych
społecznie w zakresie kursów zawodowych, m.in.: opieka nad dziećmi, szwaczka, prawo jazdy kategorii C, C+E, kucharz
małej gastronomii, cukiernik, glazurnik,
pracownik biurowy, sprzedawca z obsługa
kas fiskalnych, fryzjer, spawanie metodą
MAG i otulinową i inne. Ponadto uczestnicy kursów byli objęci doradztwem zawodowym i psychologicznym.
gminie zrealizowano także inne zadania ukierunkowane na szeroko pojęty rozwój kapitału społecznego, np. utworzenie CIS w Dąbrowie, Żłobka w Dąbkowie,
Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej
„Złote Runo”, czy pomoc w utworzeniu
i zapewnieniu warunków do działalności Spółdzielni Socjalnej „Magiczny Zakątek”. Wszystkie te przedsięwzięcia zostały
szczegółowo opisane w niniejszej jednodniówce w odrębnym artykule pt. „Działania społeczne w gminie Lubaczów”.
Realizacja tak wielu projektów z pewnością wpłynęła na zmniejszenie zjawiska lokalnego bezrobocia – dzięki ich
przeprowadzeniu zatrudnienie znalazło
blisko 50 mieszkańców gminy. 

W

FUNDUSZE

W LICZBACH

Skuteczne wykorzystanie środków
zewnętrznych w gminie w Lubaczów
zaowocowało zrealizowaniem wielu
inwestycji, które można zobrazować
liczbowo. Do najistotniejszych należą:
● budowa i modernizacja dróg
gminnych i powiatowych o łącznej
długości ponad 30 km,
● wybudowanie sieci kanalizacji
sanitarnej o długości 66 605 mb
(w tym skanalizowano 9 miejscowości),
● modernizacja 6 byłych placówek
oświatowych,
● modernizacja 3 placówek szkolnych,
● modernizacja 1 przedszkola,
● modernizacja 4 obiektów GOK,
● budowa 4 świetlic wiejskich,
● modernizacja 3 świetlic wiejskich,
● budowa wioski tematycznej
– Kresowej Osady (6 nowych
budynków – 4 warsztatowe,
dwór ziemiański i muzeum oraz
6 budynków starej zabudowy),
● budowa 1 sali sportowej,
● remont 1 sali sportowej,
● budowa 1 stadionu sportowego,
● rozbudowa 1 boiska sportowego
„Orlik”,
● modernizacja 2 placówek remizy OSP,
● odrestaurowanie domu pastora
tzw. „Pastorówki” w Podlesiu,
● rekonstrukcja 3 cerkwisk.
W okresie 2004-2014 w gminie
Lubaczów zrealizowano projekty
inwestycyjne z udziałem
środków z UE na łączną kwotę
38 599 791 zł, z czego 25 110 089
zł to dofinansowanie z programów
unijnych.
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„Dla mnie tym celem była nowoczesna,
dobrze zorganizowana gmina, wyposażona
w niezbędną infrastrukturę techniczną
i społeczną, stwarzająca warunki do nauki,
podejmowania zatrudnienia, prowadzenia
działalności gospodarczej, do odpoczynku,
spędzania wolnego czasu, realizacji pasji
życiowych, godnego życia dla swoich
mieszkańców.”

morząd znani jesteśmy z tego, że nie ograniczamy się do typowych rozwiązań czy sposobów realizacji zadań. Staramy się
nadać naszym pomysłom i działaniom cech innowacyjnych
i często nowatorskich lub pionierskich. Takie rozwiązania jak
np. utworzenie CIS, spółdzielni socjalnych, żłobka, Kresowej
Osady, działania promocyjne, nie tylko przynoszą wymierne
korzyści dla mieszkańców (np. w postaci nowych miejsc pracy) ale także w dobry sposób promują gminę. Nagrody, które gmina otrzymała za działania w zakresie ekonomii społecznej, m.in. za CIS, czy kilkukrotnie za Kresową Osadę tylko to
potwierdzają. Takie udane realizacje przyczyniają się do myślenia o kolejnych etapach, o nowych przedsięwzięciach, które pozwalałyby dalej rozwijać gminę i już działające podmioty.
Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 pozwoli te
zamierzenia kontynuować.

ROZMOWA Z

WIESŁAWEM KAPLEM,

Gdy spogląda Pan na całokształt funkcjonowania gminy, jest
coś z czego Pan jest szczególnie dumny?

URZĘDUJĄCYM WÓJTEM
GMINY LUBACZÓW

Wiesław Kapel

Dlaczego podjął Pan decyzję o kandydowaniu na stanowisko
wójta?
Na decyzję o kandydowaniu miało wpływ kilka czynników.
Przede wszystkim to, że bardzo wiele osób, mieszkańców naszej gminy namawiało mnie do ubiegania się o stanowisko Wójta. Ich sugestie były dla mnie najważniejsze. Dodatkowo uznałem, że mam dobre przygotowanie praktyczne i doświadczenie
potrzebne w pracy na tym stanowisku w związku z wykonywaniem przez poprzednie 3 kadencje funkcji Sekretarza Gminy. To
doświadczenie,niezwykle ważne w służbie publicznej, zdobyłem poprzez bardzo dobry kontakt z mieszkańcami oraz szczególnie owocną współpracę z Panami Wójtami Stanisławem Kuskiem i Romanem Krawczykiem a także kierownikami referatów
i pracownikami Urzędu Gminy. Pan Stanisław Kusek – w początkowym okresie mojej pracy w samorządzie gminnym był
moim nauczycielem i przewodnikiem po „meandrach” demokracji i samorządności. To od niego czerpałem wiedzę o wszystkich aspektach funkcjonowania gminy począwszy od spraw dotyczących tworzenia i stosowania prawa, poprzez budowanie
sprawnych struktur organizacyjnych, współpracę z samorządami mieszkańców, przygotowanie i realizację inwestycji, a przede
wszystkim właściwe pojmowanie i wykonywanie służby publicznej. To były dla mnie najważniejsze lata zdobywania doświadczenia niezbędnego do pracy w samorządzie.
Z kolei Pan Roman Krawczyk stworzył mi ogromne możliwości wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności.
To w okresie współpracy z Panem Krawczykiem mogłem razem
z różnymi zespołami współpracowników pracować nad projektami i realizacją ważnych dla gminy zadań, szczególnie tych,
które przygotowywały nas do wykorzystywania środków Unii
Europejskiej. Pan Krawczyk dał mi dużą swobodę działania, która pozwoliła na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń
w zakresie planowania i wykonywania zadań, uzgadniania ich
z mieszkańcami i Radą Gminy oraz kierowania zespołami pracowników urzędu przy realizacji tych projektów.
Obydwa te okresy współpracy z moimi poprzednikami były
dla mnie, szczególnie cenne w kontekście późniejszych decyzji
o kandydowaniu na stanowisko Wójta Gminy Lubaczów.
Za umożliwienie mi pełnienia tej służby w naszym samorządzie oraz za bardzo dobrą współpracę pragnę obu Panom Wój-
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tom Stanisławowi Kuskowi i Romanowi Krawczykowi serdecznie podziękować.
W końcu o podjęciu decyzji o kandydowaniu przeważyło
przekonanie o tym, że mam w sobie na tyle siły i energii do pracy w służbie publicznej oraz cały pakiet pomysłów do realizacji dla naszej gminy, że przy wsparciu Rady Gminy, współpracowników, samorządów wiejskich i mieszkańców będziemy mogli skutecznie poprowadzić ją do zrównoważonego rozwoju.
Czy po objęciu stanowiska wójta wyobrażał sobie Pan, jak za
dziesięć lat będzie wyglądać gmina?
Myślę, że każdy podejmując się jakiegoś dzieła, przygotowując się do realizacji określonego zadania stawia przed sobą cele,
które zamierza osiągnąć. Dla mnie tym celem była nowoczesna,
dobrze zorganizowana gmina, wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną, stwarzająca warunki do nauki,
podejmowania zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, do odpoczynku, spędzania wolnego czasu, realizacji pasji życiowych, godnego życia dla swoich mieszkańców. Wyobrażałem sobie nasz samorząd dbający o historię i tradycje oraz
o środowisko i porządek w najbliższej okolicy. Pragnąłem także,
by gmina poprzez swoją aktywność była znana i rozpoznawalna co najmniej w naszym województwie. Oczywiście zdawałem
sobie wtedy sprawę, że te plany zależeć będą od wielu uwarunkowań, szczególnie tych związanych z dostępnością środków finansowych. Ale wiedziałem też, że w ogromnej mierze będzie to
zależało od nas samych, od mojego zaangażowania i pracowników, od współpracy z Radą Gminy, mieszkańcami i instytucjami zewnętrznymi. Dlatego od samego początku stawiałem na
własną aktywność według zasady „chcieć to móc”. Dziś jesteśmy bardzo zaawansowani w realizacje tych celów i mam nadzieję, że najbliższe lata pozwolą na osiągnięcie zakładanego
wtedy poziomu rozwoju gminy.
Gmina wciąż się rozwija, ale czy nie jest tak, że apetyt rośnie
w miarę jedzenia?
Każdy nowy pomysł generuje następne, które mają szanse na wykorzystanie potencjału lokalnego do stworzenia potrzebnych inwestycji, nowych produktów czy usług. Jako sa-

Niezależnie od tego jak wiele potrzebnych zadań inwestycyjnych i nowych pomysłów zostało zrealizowanych w naszej gminie w ostatnich latach, to bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że
dumą napełnia mnie postawa naszych mieszkańców w zakresie
ich aktywności i przedsiębiorczości.
Bez wątpienia pomaga w tej działalności coraz lepsza infrastruktura, czy to w postaci nowoczesnych świetlic, domów kultury, obiektów sportowych czy też zmodernizowanych remiz.
Ale to przede wszystkim z woli mieszkańców bardzo prężnie
działają Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne, nasze zespoły ludowe „Niespodzianka” i „Kresy”, stowarzyszenia. Cieszę się także z bardzo dużej aktywności samorządów wiejskich w zakresie współdecydowania o swoich miejscowościach, i to nie tylko w ramach
planowania i realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego, ale także
w odniesieniu do organizacji np. Dożynek Gminnych i innych
uroczystości związanych z zachowaniem lokalnego dziedzictwa, czy upamiętniania i dokumentowania tragicznych wydarzeń z historii wsi.
Te wszystkie działania świadczą o rozwijającym się społeczeństwie obywatelskim, które aktywnie bierze udział w rozwoju swoich małych ojczyzn.
Co jeszcze, według Pana wymaga pracy?
Szczególnego zainteresowania z naszej strony wymaga ciągle
sprawa pomocy inwestorom w realizacji ich pomysłów gospodarczych, zarówno tym dużym jak np. Polska Siarka, która stara
się o reaktywowanie działalności Kopalni Siarki w Baszni Górnej jaki i tym mniejszym funkcjonującym już na terenie gminy Lubaczów. To wsparcie powinno polegać nie tylko na przygotowaniu potrzebnych dokumentów planistycznych, realizacji niezbędnej procedury administracyjnej ale także na kształtowaniu właściwej polityki podatkowej i pomocy w korzystaniu
ze wsparcia zewnętrznego na uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej, m.in. poprzez organizację szkoleń, doradztwa,
wsparcia w przygotowaniu dokumentacji projektowej itp. Nowe
inwestycje i rozwój podmiotów gospodarczych funkcjonujących
w gminie, w powiązaniu z rozbudową niezbędnej infrastruktury komunalnej potrzebnej do prowadzenia tej działalności, dają
ogromną szansę na powstawanie tak bardzo potrzebnych miejsc
pracy dla mieszkańców naszej gminy. Oczywiście tak jak dotychczas gmina musi wykazywać również w tym zakresie swoją aktywność wypełniając swoimi inicjatywami te obszary działalności czy usług, które w sposób kompleksowy dotychczas nie

zostały zagospodarowane. Celem działań samorządu w tym obszarze musi być przede wszystkim troska o tych mieszkańców,
którzy są w najtrudniejszej sytuacji i nie są w stanie sobie samodzielnie poradzić, czy to w zakresie zabezpieczenia podstawowych warunków życiowych czy też niezbędnego źródła dochodu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania osób lub rodzin w społeczeństwie.
By ten proces był skuteczny i angażował większość potrzebujących – ludzi młodych, fachowców szukających dziś zatrudnienia za granicą i w większych miastach , i innych poszukujących pracy, musi być ściśle związany z kompleksowymi zmianami systemowymi w naszym kraju, pozwalającymi na uzyskanie
przez pracowników w pobliżu miejsca zamieszkania odpowiedniego poziomu zarobków, umożliwiających im utrzymanie rodziny i godne życie.
Intensywnej pracy i wsparcia ze środków UE wymagają dalsze prace przy infrastrukturze gminnej. Należy kontynuować
zadania w zakresie budowy kanalizacji, udoskonalenia systemu
dostarczania wody i odbierania odpadów komunalnych , przebudowy i modernizacji dróg, budowy chodników i oświetlenia
ulicznego. Należy również dokończyć proces rozbudowy i modernizacji obiektów oświatowych (szkół i przedszkoli) oraz boisk sportowych a także budowy i modernizacji świetlic wiejskich
wraz z zapleczem rekreacyjnym, w tych miejscowościach, które
nie posiadają jeszcze dobrej infrastruktury w tym zakresie.
Bez wątpienia należy kontynuować prace nad rozwijaniem
oferty turystycznej regionu poprzez adaptację do celów turystycznych nowych obiektów z sąsiedztwa Kresowej Osady oraz
rozbudowę zaplecza noclegowego i usługowego. Kresowa Osada uwidoczniła potencjał turystyczny tej części województwa
i stworzyła szansę na jego wykorzystanie i wygenerowanie kolejnych miejsc pracy w tym obszarze. By była to oferta coraz atrakcyjniejsza, nasza gmina zainicjowała i koordynuje współpracę
z sąsiednimi gminami w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej, wspólnego pakietu usług, budowania marki miejsca
oraz właściwej promocji. Mam nadzieję, że już w najbliższych latach przyniesie ona wymierne korzyści dla mieszkańców.
Procesy inwestycyjne i zabezpieczenia społecznego są niezwykle ważne i potrzebne, ale równie istotny jest też proces integracji społecznej. Zmodernizowane świetlice, miejsca do rekreacji, place zabaw, boiska sportowe, sale gimnastyczne mają
tej integracji pomagać, ale niezbędne są też inicjatywy samych
mieszkańców. Stąd ważna jest praca nad angażowaniem mieszkańców do społecznej aktywności na rzecz swoich środowisk
oraz skupianie wokół ciekawych idei i akcji społecznych, tworzenia stowarzyszeń i grup nieformalnych realizujących określone projekty.
Pomagają temu procesowi różne instrumenty przygotowane
przez nasz samorząd , jak m.in. Fundusz Sołecki, konkurs „Aktywne Sołectwo”, turnieje „Gminne zmagania sołectw” czy też
festiwale, festyny, spotkania.
Wierzę mocno, że ta aktywność społeczna i integracja
mieszkańców będzie z roku na rok większa.
Jak wyobraża sobie Pan przyszłość gminy Lubaczów za 10 lat?
Starałem się w swoich wypowiedziach nakreślić to, do czego zamierzamy dążyć w najbliższych latach. Myślę, że zrealizowane
dotychczas inwestycje i przygotowane nowe projekty stanowią
podstawę do rozwoju gminy w dobrym kierunku. Wiele pracy
w dalszym ciągu przed nami, ale jeżeli wciąż będziemy się troszczyć o dobro naszego samorządu, angażować się, kreować i partycypować w zmianach, jakie w nim zachodzą możemy z odwagą spoglądać w przyszłość. 
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Nagrody dla Gminy Lubaczów
17.10.2010 r. – Certyfikat „Gmina Fair Play”, Warszawa;
6.06.2013 r. – Dyplom „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy
za 2012” oraz nagroda finansowa od Ministra Pracy i Polityki
Społecznej, Warszawa.
7.06.2013 r. – Dyplom za działania w zakresie ekonomii
społecznej Europejskiej Sieci Miast i Regionów REVES, Bruksela;
6.12.2013 r. – Pierwsze miejsce w konkursie „Unijna Perła
Podkarpacia” za projekt pn. „Utworzenie Kresowej Osady”,
Rzeszów;
7.10.2014 r. – Nagroda główna I edycji programu
certyfikacyjnego dla gmin „Przyjazna Polska” w kategorii
„Kraina Turystki i Przygody”, Warszawa;

20.05.2014 r. – Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
laureatem konkursu „Sposób na sukces” pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego,
w kategorii: najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe
miejsca pracy na terenach wiejskich, Warszawa;
5.06.2015 r. – Wyróżnienie w konkursie „Sposób na sukces” pod
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego, za utworzenie obiektu „Kresowa Osada”
w Baszni Dolnej – w kategorii: miejsca wspierającego działalność
edukacyjną, kulturotwórczą, aktywizację zawodową i społeczną
mieszkańców dotkniętych bezrobociem oraz umożliwiającego
sprzedaż produktów lokalnych i promocję walorów turystycznych
regionu, Warszawa;
26.09.2015 r. – Nagroda za Turystyczny Produkt Roku 2015
Podkarpacia dla „Kresowej Osady” przyznana przez Podkarpacką
Regionalną Organizację Turystyczną, Zyndranowa;

Wyróżnienie
w konkursie
Sposób na Sukces

W gminie Lubaczów już od dłuższego czasu bezrobocie utrzymywało się na poziomie kilkunastu procent. Prowadzone w poprzednich latach działania zmierzające do ograniczenia tego zjawiska poprzez wsparcie osób bezrobotnych za pomocą prac interwencyjnych, robót publicznych czy staży zawodowych dawały jedynie krótkotrwałe efekty. Gmina, wykorzystując możliwości funduszy unijnych, realizowała także projekty szkoleniowe zwiększające konkurencyjność na lokalnym rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia. Skuteczność tych działań
w aspekcie ograniczenia zjawiska bezrobocia oraz związanych z nim problemów społecznych okazała się jednak
niewielka. Niezbędne były nowe inicjatywy.

J

ednym ze skutecznych sposobów rozwiązania opisanych powyżej problemów okazało się
tworzenie poprawnie funkcjonujących
podmiotów ekonomii społecznej oraz,
wspierających je, partnerstw wielosektorowych. I właśnie w oparciu o takie
partnerstwo gmina zaczęła budować
Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, które swoją działalność rozpoczęło w lipcu 2012 r.
Był to pierwszy taki podmiot utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego na terenie województwa podkarpackiego. Głównym zadaniem CIS
jest aktywizacja osób bezrobotnych poprzez cztery merytoryczne warsztaty reintegracji społeczno – zawodowej. Dzięki nim uczestnicy zostają przekwalifikowani i przygotowani do podjęcia stałego
zatrudnienia lub do założenia własnej
firmy. Działalność ta przynosi zamierzone efekty w postaci zatrudnienia – z absolwentów CIS aż 21 os. znalazło stałą pracę (m.in. w Wielobranżowej Spół-

dzielni Socjalnej „Złote Runo”, Kresowej Osadzie oraz w samym Centrum). Na
dzień 15.06.2015 r. w CIS uczestniczyło
30 mieszkańców gminy. W chwili obecnej Centrum świadczy szeroki wachlarz
usług, które pozwalają na utrzymywanie się jednostki z wypracowanych przez
siebie dochodów. Wykonuje m.in. usługi
cateringowe, opiekuńcze oraz porządkowe (m.in. na przejściu granicznym w Budomierzu), prowadzi również gospodarkę rolną na gruntach gminnych.
ziałalność tego podmiotu ekonomii społecznej została doceniona przez jury prestiżowego konkursu Sposób na Sukces, objętego
patronatem Prezydenta RP. W maju 2014
roku Centrum zdobyło główną nagrodę
w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych za najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe
miejsca pracy na terenach wiejskich.
Przykładem tworzenia miejsc pracy dla osób pozostających bez zatrudnienia jest także Wielobranżowa Spół-

D

dzielnia Socjalna „Złote Runo”, którą
utworzyły dwa samorządy – gminy Lubaczów i powiatu lubaczowskiego. Uruchomienie takiego podmiotu to wynik
m. in. realizacji koncepcji rozwoju ekonomii społecznej w oparciu wytworzoną
infrastrukturę oraz o - wspomniane powyżej – Centrum Integracji Społecznej
w Dąbrowie.
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Złote Runo” została zarejestrowana w KRS w dniu 7 czerwca 2013 r., jako
pierwsza spółdzielnia socjalna osób prawnych w województwie podkarpackim.
Tworzenie takiego podmiotu ekonomii społecznej w gminie Lubaczów jest
częścią kompleksowego programu mającego na celu wsparcie osób bezrobotnych. W spółdzielni zatrudnienie znalazło ośmiu długotrwale bezrobotnych
mężczyzn. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że przedsięwzięcie dało
perspektywy stałego zatrudnienia osobom wychodzącym z Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, które jest
niejako przedsionkiem do podjęcia pracy. Trzech spośród ośmiu pracowników
spółdzielni to absolwenci CIS.
ielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna „Złote Runo” wykonuje szeroki zakres usług.
Dzięki temu swoją ofertę może kierować
do zróżnicowanych odbiorców – zarówno
klientów indywidualnych, jak i instytucji. Przedmiotem działalności spółdzielni jest wykonywanie kompleksowych zleceń z zakresu m.in. usług leśnych (pozyskiwanie i zrywka drewna, wykaszanie chwastów w uprawach, sadzenie lasów, odnawianie i pielęgnacja upraw),
prac ziemnych minikoparką, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
utrzymania i obsługi cmentarzy. ►
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Otwarcie Magicznego Zakątka w Dąbkowie (27.04.2014 r.)

Dziś – po dwóch latach działalności
– spółdzielnia „Złote Runo” jest przedsiębiorstwem społecznym, które z powodzeniem realizuje zlecane zadania, co
pozwala utrzymać jej pełną rentowność
oraz konkurować na szerokim rynku
usług w całym powiecie lubaczowskim.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem
w zakresie ekonomii społecznej jest powołanie (w kwietniu 2014 r.) Spółdzielni Socjalnej „Magiczny Zakątek”
w Dąbkowie.
W ramach tej inicjatywy gmina Lubaczów przygotowała infrastrukturę (budynek po byłej szkole podstawowej), natomiast grupa inicjatywna, złożona z pięciu bezrobotnych pań, utworzyła spółdzielnię socjalną osób fizycznych. Placówka zajmuje się opieką nad
dziećmi i jest nie tylko atrakcyjnym
obiektem zabaw, ale również miejscem
edukacji, poznawania tajemnic otaczającego świata oraz rozwijania zainteresowań i talentów najmłodszych. Dodatkowo, we wrześniu 2014 r. spółdzielnia utworzyła niepubliczne przedszkole realizujące podstawę programową
zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
W przedszkolu funkcjonują dwie grupy
(łącznie – 25 dzieci).
iekawym rozszerzeniem oferty
Magicznego Zakątka jest Żłobek w Dąbkowie, który został
powołany przez gminę Lubaczów. Głównym celem utworzenia takiej właśnie
placówki było zapewnienie dzieciom
w wieku do 3 lat opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju umiejętności
niezbędnych do edukacji przedszkolnej.
Żłobek swoją działalność rozpoczął
1 września 2014 r. Utworzono w nim
wówczas dwie grupy. Z uwagi na to, że
zainteresowanie rodziców było dużo
większe niż możliwości placówki, podjęto decyzję o rozszerzeniu jej działalności. W roku szkolnym 2015/2016 w żłobku funkcjonują już trzy grupy – łącznie
28 dzieci. Opieką nad najmłodszymi zajmuje się pięć wykwalifikowanych opiekunek oraz pielęgniarka. Do dyspozycji
maluchów są trzy pomieszczenia dydaktyczne, w tym nowoczesna sala doświadczania świata, wyposażona w urządzenia i przedmioty stymulujące wszystkie
zmysły dziecka. Dodatkowymi atrakcjami są ogródek polisensoryczny oraz plac
zabaw, które powstały przy placówce. To
dla dzieci świetna przestrzeń do wypoczynku, zabawy oraz integracji na świeżym powietrzu.
Żłobek w Dąbkowie utworzony został
dzięki współfinansowaniu ze środków
Resortowego Programu MALUCH (edycje 2014 i 2015), w ramach którego gmina
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i możliwości zdobycia zawodu i zatrudnienia osobom pozostającym bez pracy. Takie inicjatywy są bardzo potrzebne – szczególnie w małych, nieuprzemysłowionych gminach wiejskich.
ziałania w obszarze polityki społecznej nie odgraniczają się wyłącznie do tych, opisanych powyżej. Liczne inicjatywy ukierunkowane na wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej podejmuje także Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie. Jest to jednostka, która w ramach
zintegrowanego systemu oraz swojej bieżącej działalności systematycznie realizuje działania na rzecz rodzin oraz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wykorzystuje do tego zarówno zasoby
własne, jak i fundusze unijne.
W opisanych w niniejszym artykule
przedsiębiorstwach społecznych (utworzonych przez gminę Lubaczów lub zorganizowanych we współpracy z gminą)
stałe zatrudnienie znalazło ok. 50 osób.
Podobnych pomysłów tworzenia nowych
miejsc pracy jest jeszcze więcej i wszystkie oparte są na zasobach lokalnych,
a także kreatywności i pomysłowości
mieszkańców. Należy mieć przekonanie,
że wyżej opisany model budowania skutecznej strategii rozwoju przyniesie jak
najlepsze efekty dla lokalnej społeczności, również w przyszłości. 

D

Odebranie przez Centrum Integracji Społecznej nagrody
w konkursie Sposób na Sukces (20.05.2014 r.)

uzyskała dotację na remont pomieszczeń
i komfortowe wyposażenie placówki.
Ponadto (od września 2013 r.) funkcjonuje nowy Punkt Przedszkolny w Krowicy Samej. Placówka, do której uczęszcza osiemnaścioro maluchów, powstała
w ramach projektu współfinansowanego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych
najmłodszych mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez utworzenie przedszkola
w Krowicy Samej”. Za otrzymaną dotację
zakupiono wyposażenie i pomoce edukacyjno – dydaktyczne, część dofinansowania przeznaczono także na bieżące funkcjonowanie placówki przez okres dwóch
lat. Powołanie punktu było odpowiedzią
na zapotrzebowanie na edukację przedszkolną dzieci zamieszkujących miejscowości: Krowica Sama, Krowica Hołodowska oraz Budomierz.
wielu
sytuacjach,
aby
stworzyć warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego należy wykorzystywać własne
zdolności, chęci i lokalne zasoby. Często sami potrafimy zmieniać rzeczywistość stwarzając nowe możliwości do
aktywności gospodarczej, rozwoju kapi-
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tału ludzkiego i minimalizowania problemów społecznych.
latego, w gminie Lubaczów
wybrano właśnie ten model
zmian organizacyjno – gospodarczych, który poprzez tworzenie nowych produktów i usług opartych na wewnętrznych uwarunkowaniach już przynosi nowe miejsca pracy i uaktywnia procesy rozwojowe. W pierwszej kolejności
skupiono się na przygotowaniu produktów turystycznych, które stanowią podstawę budowy atrakcyjności turystycznej
gminy i są punktem wyjścia do tworzenia
kolejnych pomysłów rozwijających ofertę
turystyczno-rekreacyjną.
Te działania doprowadziły do uruchomienia we wrześniu 2013 roku Kresowej
Osady w Baszni Dolnej – wioski tematycznej, w której odtworzono dwór ziemiański z początków XX w. Atrakcją dla
turystów jest tu także autentyczna zagroda włościańska z domem i budynkami gospodarczymi, a nawet dawna karczma żydowska. Miejsce to odgrywa ważną rolę
– współpracując zarówno z podmiotami
ekonomii społecznej, m.in. Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie oraz producentami żywności i rolnikami.

D
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resowa Osada zawiera potencjał gospodarczy, który stwarza możliwości generowania
nowych miejsc pracy, powstających przy
jej obsłudze, a także kooperacji i pomysłów współpracy turystycznej i rolniczej
w jej otoczeniu. Zatrudnienie znalazły
w niej m.in. osoby bezrobotne, jak również absolwenci Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie.
Podkreślenia wymaga również fakt,
że wszystkie opisane w artykule jed-

Jednym z założeń reformy samorządowej z roku 1990 było stopniowe przejmowanie zadań związanych
z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wraz z reformą pojawiło się wiele różnorodnych problemów, związanych głównie z finansowaniem oraz stanem
prawnym obiektów oświatowych.

N

Pracownicy Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej
Złote Runo przy pozyskiwaniu drewna

nostki powstały przy dofinansowaniu
z funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Tworzenie podmiotów ekonomii
społecznej przy wsparciu środków zewnętrznych, w gminie Lubaczów jest
jednym ze sposobów budowania skutecznej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Dotychczasowe doświadczenie w zakresie prowadzenia tych placówek wskazuje na to, że jest dobrą metodą na rozwiązywanie problemów sfery społecznej, dając jednocześnie szansę

aszej gminie także nieobce
były te problemy, ale wspólnym wysiłkiem dyrektorów
szkół oraz władz samorządowych, udało
się je pomyślnie rozwiązać. Przejmowanie przez samorządy kompetencji, w zakresie prowadzenia szkół, było procesem
stopniowym, rozpoczynającym się od
zarządzania przedszkolami i oddziałami
przedszkolnymi, poprzez etapowe inwestowanie w budynki oświatowe. W 1996
roku szkoły stały się jednostkami budżetowymi, ściśle podlegającymi organom
prowadzącym.

Kolejne lata przyniosły znaczne przeobrażenia w strukturach oświaty. Prawa
ekonomii wymusiły likwidacje małych
placówek w Budomierzu, Szczutkowie,
Bałajach, Cetyni, Dąbrowie,Krowicy Lasowej, Baszni Górnej i Dąbkowie. Główną przyczyną reorganizacji gminnej sieci szkół był niż demograficzny, który
rozpoczął się w latach 90 i trwa do dziś.
To negatywne zjawisko, obserwowane
w całym kraju było podstawowym czynnikiem, z powodu którego z gęstej sieci
szkół podstawowych istniejących na terenie gminy przed rokiem 1996, pozo-

stało obecnie pięć placówek funkcjonujących samodzielnie lub w zespołach.
Ta,z różnych względów trudna transformacja, przyniosła jednak pozytywne rezultaty przede wszystkim w postaci koncentracji środków finansowych i usług
związanych z funkcjonowaniem szkół.
września 1999 roku na terenie
gminy Lubaczów w ramach reformy systemu oświaty utworzono dwa gimnazja w Baszni Dolnej
oraz w Młodowie. Gimnazjum w Młodowie w swoim składzie miało dwa oddziały zamiejscowe – w Lisich Jamach ►
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i w Krowicy Samej. Z dniem 1 września
2001 roku z tych oddziałów utworzono
Publiczne Gimnazjum w Wólce Krowickiej, na którego bazie dziś funkcjonuje
gimnazjum w Lisich Jamach. To nie koniec przekształceń, w miejscu Publicznej Szkoły w Załużu powstała Społeczna Szkoła z Oddziałem Przedszkolnym.
rzystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało przyspieszenie pozytywnych przemian w polskich szkołach. Dzięki środkom pozyskiwanym z unijnych funduszy
znacznie poprawiły się warunki pracy
i nauki. Działania te w ogromnym stopniu polepszyły bazę lokalową i dydaktyczną szkół w naszej gminie. Od roku
2006, kiedy to pierwszy raz pozyskano dofinansowanie na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej wraz
z zagospodarowaniem otoczenia szkoły po chwilę obecną wyremontowano
niemal wszystkie placówki, wybudowano sale sportowe, przekształcono stare budynki w przedszkola. Dziś na przebudowę czeka Zespół Szkół Publicznych
w Baszni Dolnej oraz wnętrze i otoczenie Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie. Realizacja tych przedsięwzięć jest
planowana w ramach nowej perspektywy budżetowej 2014-2020. W pozostałych jednostkach wciąż prowadzone są
działania w celu podniesienia jakości
i warunków kształcenia. Zrealizowane
inwestycje są dużym osiągnięciem, możliwym nie tylko z racji dostępności środków, ale także z chęci ich wykorzystania.
Innym aspektem przemian zachodzących w placówkach oświatowych było
zwiększenie ich samodzielności, realizacja ciekawych inicjatyw wewnątrz szkolnych, zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz nawiązanie kontaktów z innymi podmiotami. Ważnym
wydarzeniem w życiu gminy i szkół było
nadanie im imienia: poety ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Kro-
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Nadanie sztandaru Publicznemu Gimnazjum
w Lisich Jamach (28.10.2012 r.)
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Otwarcie rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej
i nadanie im. ks Poety Jana Twardowskiego

wicy Samej, Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Lisich Jamach, Wincentego Witosa Szkole Podstawowej w Baszni Dolnej i Henryka Sienkiewicza Publicznemu
Gimnazjum w Baszni Dolnej oraz profesora Franciszka Misztala Publicznemu
Gimnazjum w Lisich Jamach.
ówiąc o działalności placówek oświaty w naszej gminie warto podkreślić cenne przedsięwzięcia powstałe w ostatnich kilku latach, jak np. projekt rozwoju sportu szkolnego „Liga Gminna”,
czy „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa”,
udział w ogólnopolskich inicjatywach
ekologicznych, takich jak Sprzątanie
Świata, czy Święto Ziemi, a także szereg
projektów edukacyjnych,jak Szkoły Jagiellońskie, Commenius czy CLIL.
Istotne znaczenie ma też zwiększenie liczby ośrodków wychowania przedszkolnego przedszkolnych i powstanie żłobka w Dąbkowie, obejmujących
opieką coraz młodsze dzieci, co korzystnie wpływa na proces ich dalszej edukacji. Obecnie w gminie funkcjonują dwa
przedszkola w Lisich Jamach i Dąbkowie, trzy punkty przedszkolne w Młodo-
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wie, Baszni Dolnej i Krowicy Samej, dodatkowo przy każdej ze szkół podstawowych działa oddział przedszkolny.
adzór nad szkołami i ich
utrzymanie należy do zadań
własnych gminy. Inwestycje
samorządu w poprawę warunków nauki
i pracy w szkołach, a co za tym idzie poprawę jakości kształcenia są dobrą lokatą na przyszłość, gdyż w nowoczesnych
warunkach pozwalają uczyć się młodym
pokoleniom mieszkańców gminy i zapewnić im start równy absolwentom dobrych szkół w ośrodkach miejskich. Nieoceniony wkład w obecny kształt oświaty w naszej gminie mają dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkół, których
rzetelna praca, inicjatywy i współdziałanie z samorządem, kierują szkoły w stronę dynamicznego rozwoju.
Miejmy nadzieję, że okres gwałtownych transformacji w oświacie mamy już
za sobą. Z opinii doświadczonych pedagogów wynika, że efektywnej i skutecznej edukacji najlepiej sprzyja spokój i stabilizacja, a także świadomość,
że szkolnictwo jest ważnym elementem
funkcjonowania samorządu gminy. 

Spotkanie opłatkowe KGW.

N

Poświęcenie i oddanie do użytku nowej sali sportowej
przy ZSP w Baszni Dolnej (7.10.2004 r.)

Organizacjami zrzeszającymi aktywne kobiety w środowiskach lokalnych są Koła Gospodyń Wiejskich.
Kobiety obaliły mit, że ich rola ogranicza się do wychowania dzieci, prowadzenia domu, pracy na roli,
czy zaangażowania się w pracę zawodową. Powstające od dziesięcioleci KGW przyjęły sobie za cel
organizowanie życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. W początkowych latach istnienia
KGW zajmowały się przede wszystkim zaopatrzeniem gospodarstw w pisklęta drobiu oraz paszę. Panie
chętnie korzystały z bogatej oferty szkoleniowej i uczestniczyły w organizowanych kursach gotowania, pieczenia, dekoracji stołu czy rękodzielniczych. Prowadziły wypożyczalnie naczyń na uroczystości
rodzinne, tj. wesela, chrzciny czy komunie.

W

dzisiejszej dobie nie sposób sobie wyobrazić środowisk lokalnych bez zaangażowania KGW. Gmina Lubaczów należy
zapewne do przodujących w powiecie,
a nawet w województwie jeśli chodzi
o ilość aktywnych kół.
Za najstarsze uchodzi KGW w Załużu,
które nieprzerwanie funkcjonuje od 55
lat wpisując się w historię swojej miejscowości. Długoletnim stażem mogą
pochwalić się koła działające w Lisich
Jamach, Krowicy Samej, Budomierzu,
Baszni Dolnej.
Modernizacja domów kultury i świetlic wiejskich, dostosowanie zapleczy
kuchennych do współczesnych standardów stały się bodźcem do reaktywacji
istniejących, bądź zawiązywania nowych
Kół Gospodyń Wiejskich. Dotyczy to
miejscowości: Młodów, Bałaje, Antoniki, Krowica Lasowa, Wólka Krowicka,
Basznia Górna (działalność zawieszona),

Szczutków, Opaka, Mokrzyca, Borowa
Góra, Dąbrowa, Tymce, Piastowo i Hurcze. Wszystkie zrzeszone są w Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Lubaczów, co daje im możliwość wspólnego działania i aplikowania o środki
zewnętrzne.
becnie koła gospodyń funkcjonują w oparciu o wspólnie przyjęty program działania, w który wpisały się takie wydarzenia jak: Dzień Dziadka i Babci, Tłusty
Czwartek, Dzień Kobiet, Palma Wielkanocna, Kiermasz Wielkanocny, Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, Dożynki
Gminne czy Powiatowe, Miodowa
Majówka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Wieczór Andrzejkowy, Opłatek
Bożonarodzeniowy, czy Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Aktywność kół stwarza klimat
do umacniania więzi między mieszkańcami. Przygotowują one różnego
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rodzaju lokalne przedsięwzięcia, uroczystości patriotyczno-religijne i spotkania okolicznościowe. Współpracują z organizacjami pozarządowymi
przy wsparciu samorządu gminnego.
Wyzwalają społeczne inicjatywy angażując się w upiększanie swoich miejscowości. Emanują dobrymi pomysłami w środowisku lokalnym. Znajdują czas na organizację i uczestnictwo
w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. Członkinie KGW przybliżają
młodym pokoleniom dawne obrzędy,
kulturę, promują i pomnażają sztukę
ludową, łącząc w sobie funkcje „instytucji” edukacyjnej i kulturalnej. Dzielą
się z nimi tajnikami kunsztu kulinarnego i zasadami savoir vivre.
Dziś w życiu Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczą panie w różnym
wieku, czynne zawodowo i emerytki, ale
bez względu na to są młode duchem,
aktywne i twórcze. 
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Historia

Odsłonięcie pomnika
w Krowicy Samej (2010 r.)

Poniżej zaprezentowano kalendarium wydarzeń upamiętniających losy
mieszkańców gminy Lubaczów.
25 kwietnia 1999 roku odsłonięto tablicę w kościele filialnym w Wólce Krowickiej upamiętniającą 55 rocznicę spalenia wsi i wymordowania
9 osób przez nacjonalistów ukraińskich
z OUN-OPA.

zapisana w tablicach
i pomnikach

8 sierpnia 1999 roku w kościele filialnym w Podlesiu odsłonięto tablicę
upamiętniającą 34 osoby – mieszkańców
Podlesia i Baszni Górnej, zamordowanych w sierpniu 1944 roku przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA.

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości
ani prawa do przyszłości.
J. Piłsudski
W historii gminy Lubaczów swój ślad odcisnęły tragiczne losy mieszkańców. W czasie II
wojny światowej oraz okresie powojennym wielu z nich straciło życie z rąk nacjonalistów
UPA oraz okupantów niemieckich i sowieckich. Samorząd gminy Lubaczów we współpracy z mieszkańcami oraz rodzinami poległych od wielu lat dbają o zachowanie wspomnień
najważniejszych wydarzeń w gminie, odsłaniając pomniki i tablice oraz organizując cykliczne uroczystości. W ten sposób cały samorząd stara się ocalić od zapomnienia fakty,
nazwiska, daty, które kształtują jego tożsamość. To nasz obowiązek, by pamiętać o tych
wydarzeniach, ponieważ trudno jest patrzeć w przyszłość i rozumieć teraźniejszość bez
wiedzy o przeszłości.

Odsłonięcie pomnika w Dąbkowie (2014 r.)

24 czerwca 2001 roku odsłonięto
tablicę pamiątkową w kościele w Załużu ufundowaną w hołdzie 30 mieszkańcom Załuża Czarnego, Podłęża i Dachnowa zamordowanych w czerwcu 1941
roku przez żołnierzy Wermachtu.

27 września 2009 roku w Wólce Krowickiej,dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej zawierającej imiona
i nazwiska osób zamordowanych przez
nacjonalistów z OUN-UPA oraz innych
ofiar II wojny światowej.

27 maja 2008 roku w 65 rocznicę likwidacji lubaczowskiego getta i mordu na ponad 2 tyś. Żydów dokonanego
przez hitlerowców, ufundowano i odsłonięto pomnik na Polu Plebańskim w sołectwie Bałaje.

31 października 2010 roku w Krowicy Samej odsłonięto pomnik ofiar II
wojny światowej, oddając cześć mieszkańcom Krowicy Samej, Krowicy Hołodowskiej, Krowicy Lasowej i Budomierza, którzy zginęli z rąk nacjonalistów

ukraińskich z OUN-UPA, zostali pomordowani w obozach okupantów niemieckiego i sowieckiego oraz polegli na
frontach tej wojny.
25 października 2014 roku w Dąbkowie odsłonięto pomnik upamiętniający postać gen. Stanisława Dąbka
oraz mieszkańców Dąbkowa (Felsendorfu) i Opaki – ofiary II Wojny Światowej i pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA w latach 1944-1947. 

Odsłonięcie pomnika w Bałajach (2008 r.)

Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci mieszkańców
miejscowości Wólka Krowicka – ofiar II wojny światowej (2009 r.)

Odsłonięcie pomnika w Krowicy Samej (2010 r.)
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Odsłonięcie tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia w Baszni
Górnej i Podlesiu z dnia 9 sierpnia 1944 r. (Podlesie, 1999 r.)

Odsłonięcie pomnika w Dąbkowie (2014 r.)
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Zespół Pieśni i Tańca „Kresy” (2013 r.)

Występ Anny Wyszkoni na Festiwalu
Kultur i Kresowego Jadła (2014 r.)

Alaska daleko... Podkarpackie tuż, tuż...
wyścigi psich zaprzęgów (2013 r.)

Głównie o Kulturze
Dbałość o rozwój kultury jest bardzo ważna dla lokalnych społeczności. Kultura jest tym co scala, buduje więzi, kształtuje tożsamość jednostek, utrwala w pamięci dawne zwyczaje i tradycje. W gminie
Lubaczów to Gminny Ośrodek Kultury jest odpowiedzialny za pielęgnowanie duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa.

D

ziałalność Ośrodka oparta jest
o pięć Domów Kultury usytuowanych w miejscowościach:
Basznia Dolna, Lisie Jamy, Młodów, Krowica Sama oraz Załuże. Życie kulturalne toczy się także w świetlicach wiejskich w Antonikach, Bałajach, Borowej
Górze, Baszni Górnej, Budomierzu, Dąbkowie, Hurczu, Krowicy Samej – Cetynia,
Krowicy Lasowej, Piastowie, Tymcach,
Szczutkowie, Opace i Wólce Krowickiej.
GOK podejmuje różne inicjatywy
wspólnie z bibliotekami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazja-

mi publicznymi, samorządami wiejskimi, parafiami oraz ościennymi ośrodkami kultury. Wspiera także działania
kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, Zespołu Śpiewaczego „Niespodzianka” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Kresy”.
Przez muzykę do serca
Zespół Pieśni i Tańca „Kresy” oraz
Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka”
w piękny sposób w muzyce, tańcu i śpiewie odtwarzają tradycje dawnych Kresów Rzeczypospolitej i Ziemi Lubaczow-

skiej. Ich występy są zawsze niezwykłym
spotkaniem z folklorem.
espół Śpiewaczy „Niespodzianka” działa nieprzerwanie od 20 lat przy Domu Kultury w Krowicy Samej. Prowadzony przez
instruktora GOK – Urszulę Pukas kultywuje dawne obrzędy, pieśni i przyśpiewki ludowe. „Niespodzianka” uczestniczy
w wydarzeniach na terenie gminy, powiatu i województwa uświetniając różne uroczystości. Pokazuje wszystko, co
dawniej ubarwiało polską wieś, stanowiło jej nieodłączny element, począwszy

Z

od obrzędów, przez święta po tradycyjne
tańce i śpiew. Zespół odtwarza i ożywia
ludowe zwyczaje, by przypominać, dokumentować i na trwałe zachować kulturę
kresową. W repertuarze „Niespodzianki”znajdują się także współczesne inscenizacje teatralne i kabaretowe, które cieszą się ogromną popularnością.
Od 2010 roku na terenie gminy aktywnie działa Zespół Pieśni i Tańca „Kresy”,kierowany przez Monikę i Tomasza Jezuitów. Urzeka publiczność pięknem ludowego tańca rzeszowskiego,lubaczowskiego i krośnieńskiego. Blisko 30-osobowy zespół składający się z dwóch grup tanecznych przy
akompaniamencie kapeli swym śpiewem i tańcem zachwyca publiczność.
Zespół nagrywał materiał filmowy dla
TVP Rzeszów, uczestniczył w wyjazdach
zagranicznych do partnerskich gmin –

Vinne na Słowacji i Diosd na Węgrzech.
Jest doskonałym ambasadorem kultury
ziemi lubaczowskiej w kraju i za granicą
Z kalendarza wydarzeń
Na trwałe do kalendarza przedsięwzięć Ośrodka Kultury wpisała się
współorganizacja
Gminno-Dekanalnego Święta Plonów, w ciągu minionych 25 lat dwa razy GOK współorganizował Powiatowe Święto Plonów. Święto dziękczynienia za plony jest przed-

sięwzięciem szczególnym, w organizację którego włączają się także wszystkie
organizacje działające w danym środowisku. Corocznie odbywa się ono w innej miejscowości na terenie gminy. Tradycyjnie towarzyszy mu konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz prezentacje domowych potraw przygotowanych przez KGW. Dla mieszkańców gminy to ważne i wyczekiwane wydarzenie.
Koniec ciężkiej pracy przy zbiorze zboża
oznacza czas świętowania i podziękowania za zgromadzony plon. ►

Międzynarodowy Turniej Łucznictwa Tradycyjnego (2014 r.)

Wojewódzka Majówka Pszczelarska (2015 r.)

Anna Guzik na Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła (2014 r.)
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Aktywność

Zajęcia artystyczne w Klubie Seniora w Załużu

w Klubach Seniora
Orszak dożynkowy (Wólka Krowicka, 2007 r.)

Gminno-Dekanalne Święto Plonów (Szczutków, 2013 r.)

Mamy młode serce, tak długo – jak długo umiemy kochać życie,
takim jakie ono jest.
Życie ze swoimi dobrymi, ale także złymi stronami…
Mamy młode serce, tak długo – jak długo potrafimy kochać ludzi [...]

Phil Bosmans

O

d 2013 roku w gminie organizowane jest wydarzenie
pod nazwą: „Alaska daleko,
podkarpackie tuż tuż…”(Zawody Psich
Zaprzęgów). To zimowe przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Zawody obywają się w trzech
etapach, a zarazem w trzech gminach:
Baligród, Lutowiska i Lubaczów. Zwieńczeniem współzawodnictwa w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej jest wręczanie pucharów i wyróżnień dla najlepszych maszerów i zaprzęgów. Towarzyszą temu różne atrakcje dla uczestników,
w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Kolejnym ważnym punktem w kulturalnym kalendarzu gminy jest Wojewódzka Majówka Pszczelarska. Od
dziesięciu lat organizowana wspólnie
ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi
Lubaczowskiej „EKO-BARĆ” oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy. Jest
niebywałą okazją do spotkania się pasjonatów miodobrania. Majówce towarzyszą konferencje branżowe, konkurs na
„Najlepszy miód Ziemi Lubaczowskiej”
oraz kiermasz sprzętu pszczelarskiego.
Po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie współorganizował
Kresową Offensywę Kulturową, któ-

rej niedozowaną częścią jest „Międzynarodowy Turniej Łucznictwa Tradycyjnego”. Miłośnicy historycznego łucznictwa
z Polski i zagranicy (Ukraina i Słowacja)
przybywają do Kresowej Osady, by stanąć w szranki o miano najlepszego łucznika. Ale to nie wszystko co dzieje się
podczas Offensywy. Coś dla siebie znajdują tam pasjonaci historii, smakosze
dawnej kuchni i spragnieni ciekawych
zabaw. Od 2015 roku na wydarzenie to
składa się także konferencja pn. „Transgraniczne Forum Turystyki Kulturowej”.
Od jedenastu lat na terenie gminy
Lubaczów organizowany jest Festiwal
Kultur i Kresowego Jadła. Przesłaniem
tej imprezy jest promowanie tradycyjnego jadła i kultury kresowej. Przez te lata
zyskała renomę nie tylko w województwie, ale także w kraju. Gośćmi Festiwalu
byli mistrzowie sztuki kulinarnej i znani
aktorzy, jak: Dariusz Gnatowski, Bożena
Dykiel, Ewa Wachowicz, Katarzyna i Cezary Żakowie, Robert Sowa, Anna Guzik
i Jakub Kuroń, którzy poddawali ocenie
konkursowej kresowe potrawy przygotowane przez KGW, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje oraz producentów
żywności. Festiwalowi towarzyszy także
konkurs kulinarny na najlepszą potrawę na bazie miodu stąd tortino miodo-

Festiwal Kultur i Kresowego Jadła (2015 r.). Zespół Pieśni
i Tańca „Kresy” oraz Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka”

we, miodownik bałajski, żeberka w miodzie z kapustą. Jednym słowem pyszne.
Licznie zgromadzona publiczność festiwalowa mogła urzekać się pięknem
rekonstrukcji historycznych przygotowanych przez bractwa rycerskie.
a scenie prezentują się zespoły ludowe z gmin partnerskich: Vinnego na Słowacji, węgierskiego Diosd oraz Niemirowa na Ukrainie, a także rodzimi wykonawcy. Festiwal corocznie zwieńcza koncert gwiazdy muzycznej lub
kabaretowej. Gościliśmy już: Kabaret
Pod Wyrwigroszem, Golec Orkiestra,
Brathanki, Ania Wyszkoni oraz Blue
Cafe. Współorganizatorzy podkreślają
– Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego – że impreza ta uchodzi za jedno z największych przedsięwzięć na Podkarpaciu.
Ponad to w gminie odbywają się wydarzenia cykliczne takie jak: spotkania opłatkowe, tłusty czwartek, konkurs
palmy wielkanocnej, dzień kobiet czy
wieczory andrzejkowe. W sołectwach
organizowane są także festyny i pikniki rodzinne. Jest to okazja do integracji, wspólnej zabawy oraz tworzenia nowych pomysłów na ciekawe wydarzenia
kulturalne. 

Zajęcia w Klubie Seniora w Opace

N

Wycieczka Klubów Seniora do Krynicy-Zdrój

Często zastanawiamy się, czy osoby starsze mogą być aktywne, pełne dobrej energii, wspierające otoczenie swoimi talentami i umiejętnościami? Czy w dzisiejszym „współczesnym świecie” będą potrafiły realizować swoje pasje i zainteresowania?
Obserwując
zmiany
zachodzące w polskim społeczeństwie, szczególnie zmiany demograficzne, zauważa się
zjawisko wydłużenia przeciętnego czasu trwania życia oraz stały wzrost liczby
osób w wieku 60+. Z upływem lat przybywa osób starszych, dysponujących
dużą ilością wolnego czasu i chcących
ten czas spożytkować w aktywny sposób.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
najstarszych mieszkańców gminy podjęto działania zmierzające w kierunku zaspokojenia potrzeb i pragnień seniorów.
Od kilku lat przybywa w naszym środowisku miejsc przyjaznych tej grupie

społecznej. Znikają bariery architektoniczne utrudniające osobom starszym
funkcjonowanie, powiększa się także zakres usług oferowanych dla nich.
Gmina Lubaczów nie pozostaje obojętna na sugestie najstarszych mieszkańców i dlatego też podejmuje działania, które pozwolą w pełni realizować się
seniorom.
Projekty i działania realizowane w Klubach Seniora na terenie gminy ukierunkowane są na aktywizację seniorów, by mogli pozostać, jak najdłużej w swoim środowisku, czerpiąc radość
z życia i podejmowanych działań.

Na terenie gminy Lubaczów działa sześć Klubów Seniora w miejscowościach Młodów, Basznia Dolna, Lisie
Jamy, Załuże, Opaka i Krowica Sama.
Kluby skupiają osoby powyżej 60 roku
życia, organizując zajęcia kulturalne,
oświatowe, towarzyskie, sportowo-rekreacyjne i promując aktywny i zdrowy
styl życia.
Podjęte działania dają możliwość
integracji, wymiany doświadczeń i poglądów oraz realizacji własnych pasji.
Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą
w spotkaniach, przyswajają nowe- dotąd nieznane im wiadomości, spędzają czas na wspólnych wycieczkach, ciesząc się każdą aktywnie spędzona chwilą. Twierdzą, iż czas spędzony w Klubie
Seniora to czas relaksu i wielu przyjemności. 

Spotkanie integracyjne w „Pastorówce” w Podlesiu

Zajęcia informatyczne Klubu Seniora w Baszni Dolnej
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I Półmaraton Lubaczowski (2014 r.)

Turniej Służb Mundurowych na kompleksie
boisk sportowych ORLIK w Lisich Jamach.

Łączy nas

sport
Zapewne nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać,
że sport i aktywność fizyczna wpływają zarówno na
poprawę kondycji, jak również przyczyniają się do
tworzenia i umacniania więzi społecznych.

R

ozwój sportu i rekreacji w gminie Lubaczów odbywa się od
wielu lat z aktywnym udziałem siedmiu Ludowych Klubów Sportowych: „PIAST” Antoniki, „HURAGAN”
Basznia Dolna, „GRANICZNI” Krowica Hołodowska, „START” Lisie Jamy,
„ZRYW” Młodów, „WALTER” Opaka,
„ROLNIK” Wólka Krowicka. Członkami
Klubów są entuzjaści i miłośnicy sportu w różnym wieku. Tworzą w swych
strukturach drużyny juniorów i senio-
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Turniej OLDBOY (2015 r.)

rów, które uczestniczą w rozgrywkach
ligowych. Nie brakuje też sympatyków
piłki nożnej, którzy okazjonalnie wykazują się aktywnością poprzez udział np.
w Turnieju „Old Boy”.
Czynni zawodnicy w okresie od
marca do listopada każdego roku kalendarzowego biorą udział w regularnych treningach i rozgrywkach ligowych w piłce nożnej klasy A i klasy B
według terminarza rozgrywek Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jaro-

Uczniowie ZSP w Lisich Jamach podczas III Turnieju
o Puchar Premiera Donalda Tuska (2012 r.)

B

Uczniowie Zespołu Szkół
z Baszni Dolnej na IV Ogólnopolskiej
Olimpiadzie w warcabach
100-polowych

sławiu. Od kilku lat w przerwie pomiędzy rozgrywkami ligowymi zawodnicy,
od grudnia do marca następnego roku,
najczęściej w sobotnie popołudnia
spotykają się na turniejach „zimowej”
Ligi Gminnej LKS-ów, zaś w okresie
przerwy letniej zawodnicy uczestniczą
w turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Lubaczów. Turnieje te cieszą
się dużym zainteresowaniem i gromadzą zarówno zawodników jak i sympatyków piłki nożnej.

mina Lubaczów rokrocznie
przygotowuje szerszą ofertę
zajęć i zawodów sportowych.
Niektóre z nich mają już swoją tradycję i cykliczność. Należy tu wymienić turniej piłki nożnej służb mundurowych (letni i zimowy), turniej piłki
nożnej „Old Boy”, turnieje memoriałowe, turnieje piłki siatkowej mężczyzn,
olimpiadę tenisa stołowego, turnieje
szachowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. W naszej gminie prężnie działają
drużyny piłki siatkowej: „Gmina Lubaczów-Dąbrowa” i „Vive Młodów”, które
osiągają sukcesy w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.
W okresie wakacji ciekawy blok zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób
na co dzień nie związanych ze sportem, w różnych miejscowościach naszej gminy oferowany jest w ramach
Święta Sportu Wsi. Jest to okazja do
spotkania i zmagań sportowych całych
rodzin. Przepełnione są one świetną
zabawą, rozrywką i humorem.

jętności pływania popartej zdobyciem
karty pływackiej.
Powoli wkracza do naszych szkół
oferta gry w badmintona. Za nami już
pierwszy powiatowy turniej badmintona z udziałem uczniów szkół podstawowych, który odbył się w hali sportowej Baszni Dolnej, na nowo przygotowanych kortach.
ogatą i zróżnicowaną ofertę zajęć sportowych zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych można znaleźć na obiektach
sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”
zlokalizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach. Pracujący tam animatorzy sportu troszczą się o zaspokojenie
potrzeb z zakresu aktywności fizycznej
dla jak najszerszej grupy mieszkańców, zarówno w ramach gier drużynowych i indywidualnych tj. piłka nożna,
piłka siatkowa, piłka ręczna, kosz, tenis ziemny.
Udział w cyklicznych zajęciach
i wydarzeniach sportowych wyzwala wśród uczestników entuzjazm, chęć
działania i mobilizuje do coraz lepszej,
skutecznej pracy sportowej oraz pozwala w ciekawy sposób zagospodarować wolny czas.
Dziękując za cenny wkład w rozwój i promocję sportu, za zwycięstwa
i medale życzymy zarówno zawodnikom jak i działaczom sportowym aby
kolejne sukcesy były powodem dumy,
satysfakcji i radości wszystkich mieszkańców gminy Lubaczów. 

Od kilku już lat dużym zainteresowaniem cieszą się zawody sportowe
głównie w piłce nożnej i piłce siatkowej, w których uczestniczą uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów tworząc Ligę Gminną Szkół. Udział w rozgrywkach stwarza utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz dalszego rozwoju w sporcie pozaszkolnym. Jest to
również dobry czas dla młodych ludzi
do pracy nad własnym charakterem,
hartowania własnych słabości, a obok
elementu rywalizacji, tworzy korzystny klimat do nawiązywania nowych
przyjaźni.
czniowie szkół podstawowych mają możliwość korzystania z nauki pływania
uczestnicząc w projekcie „Powszechnej nauki pływania”. Jest to okazja do
harmonijnego rozwoju układu mięśniowego całego organizmu, korekty
ewentualnych wad postawy a także satysfakcji z możliwości nabycia umie-
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I Półmaraton
Lubaczowski
(2014 r.)

Letni Turniej o Puchar Wójta Gminy Lubaczów (2015 r.)

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta
Gminy Lubaczów (Basznia Dolna 2014 r.)
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Pierwsze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Lubaczów powstały już w okresie
zaboru austriackiego. Jednak mimo bogatej historii, na rozwój OSP największy wpływ wywarło ostatnie ćwierćwiecze i konsekwencje zmian w ustroju samorządowym kraju.

C

Gminne Święto Strażaka
w Szczutkowie (3.06.2012 r.)

N

a początku lat 90, po zmianach
systemowych i wprowadzeniu
nowych rozwiązań samorządowych, kompetencje w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych przejęły gminy, jako zadanie własne. Oznaczało to, że
od tej chwili, do gmin należał obowiązek
utrzymania jednostek działających na
ich terenie. Wówczas w gminie Lubaczów
było ich 10, w miejscowościach: Basznia
Dolna, Basznia Górna, Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Lisie
Jamy, Młodów, Szczutków, Tymce i Załuże. Samorząd starał się zapewnić swoim strażom dobre warunki funkcjonowania i wyposażyć je w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W 2000 roku, 8 istniejących
OSP (OSP w Tymcach zakończyło działalność w 25.02.1996 r., a w Budomierzu
w 09.05.2000 r.) posiadało już własne samochody. Później stopniowo samochody te wymieniano na lepsze i nowocześniejsze, modernizowano budynki i dokonywano zakupu dodatkowego wyposażenia. Możliwe było to dzięki środkom
pozyskanym z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, na zakup sprzętu i modernizację obiektów związanych z bezpieczeństwem publicznym. Obecnie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mogą
pochwalić się 12 samochodami ratowniczo-gaśniczymi, w tym 1 ciężkim, 2 średnimi i 9 lekkimi.
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Dwie jednostki z gminy LubaczówOSP Basznia Dolna i Krowica Hołodowska, są włączone do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, co zobowiązuje je do brania udziału w operacjach na
terenie województwa, a nawet całego
kraju. Pozostałe działają jedynie na lubaczowszczyźnie, chociaż w sytuacjach
nadzwyczajnych mogą być skierowane
do akcji ogólnopolskich. Takie zdarzenia miały miejsce podczas powodzi w latach 2010 i 2013. Wówczas oprócz jednostek należących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, do akcji zostały oddelegowane także OSP Młodów
i Lisie Jamy. Dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt, uczestniczyły w działaniach m.in. w miejscowości Gorzyce, powiat tarnobrzeski.

złonkami Ochotniczych Straży Pożarnych są mieszkańcy
gminy,którzy muszą spełniać
podstawowe warunki, czyli być w wieku
pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, przejść
odpowiednie szkolenie i posiadać aktualne badania lekarskie. Na terenie gminy Lubaczów w OSP służy obecnie 187
ochotników.
Działalność OSP nie opiera się jedynie na udziale strażaków w akcjach i interwencjach. Jednostki chętnie podejmują inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów szkół, mierzą się w sportowych zmaganiach, na pokazach dla
mieszkańców gminy, prezentują swoje wyposażenie i umiejętności strażaków. Gmina Lubaczów wspólnie z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie corocznie organizuje: Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”, Gminny
Dzień Strażaka.
la samorządu Ochotnicze
Straże Pożarne stanowią ważny element jego funkcjonowania, zaspokajający jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców- potrzebę
poczucia bezpieczeństwa. Straż to umiejętność twórczego współdziałania, pasja
przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Dzięki postawie ochotników, sumiennej
pracy, profesjonalnej działalności społecznej i wysokiej sprawności operacyjnej straż pożarna cieszy się w społeczeństwie niesłabnącym zaufaniem, szacunkiem i uznaniem. 
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90-lecie OSP w Załużu oraz poświęcenie sztandaru (14.10.2001 r.)

Spotkanie autorskie z Małgorzatą J. Berwid w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Baszni Dolnej (2012 r.)

25 lat wśród książek
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej jest
samorządową instytucją kultury działającą w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Posiada pięć filii: Młodów, Lisie Jamy, Krowica Sama, Opaka, Załuże. Siedzibą głównej biblioteki jest budynek
GOK przy ul. Sobieskiego 11 w Baszni Dolnej.
Na przestrzeni 25 lat wizerunek biblioteki znacznie się zmienił, zmieniły się nie tylko wnętrza, ale także model
korzystania z biblioteki, obecnie funkcjonuje ona w wyremontowanych pomieszczeniach, w większości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Zakup nowych mebli sprawił, że placówka stała się bardziej atrakcyjna, wygodna, przyjazna dla użytkowników.
iblioteka do tej pory zgromadziła (łącznie z filiami)
41 152 książek z różnych dziedzin wiedzy. Od 2013 roku bibliotekarze pracują w systemie bibliotecznym
MAK+ wprowadzając systematycznie
księgozbiór do katalogu komputerowego. Obecnie w bibliotekach znajduje się
23 komputery oraz 3 tablety. Od lat czyni starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie
różnorodnych programów i konkursów).
Efektem tych działań są m.in. :
● spotkania autorskie; w progach bibliotek gościły: Joanna Papuzińska, Izabela Sowa, Małgorzata J.Berwid, Lidia
Miś oraz Hanna Kowalewska,
● udział w 2005 roku w programie Ikonka, w ramach którego biblioteka otrzymała komputery z Ministerstwa
nauki i Informatyzacji na utworzenie
pierwszej czytelni internetowej (3 stanowiska)
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● w 2009 roku dzięki udziałowi w Programie Infrastruktura Bibliotek zrealizowano zadanie „Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla GBP w Lubaczowie”
● 2010 dzięki udziałowi w programie Rozwoju Bibliotek, pozyskano 5 zestawów sprzętu komputerowego wraz ze
sprzętem peryferyjnym ( drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki)
oraz aparaty cyfrowe.
● w 2012 roku zakupiono 3 zestawy
komputerowe dofinansowane ze środków
Instytutu Książki w ramach programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
● w roku 2013 r realizowano projekt
„Biblioteka Lokalnym Centrum Historii
Mieszkańców Gminy Lubaczów” w ramach przyznanego grantu w konkursie
Aktywna Biblioteka. Efektem jest Prowadzenie Cyfrowego Archiwum Społecznego. W tym roku został zrealizowany także projekt Fundacji Wspomagania Wsi – „Prosto i przystępnie o do-

Pracownia internetowa w Bibliotece w Baszni
Dolnej w ramach Programu Ikonk@ (2005 r.)

mowych finansach – Spotkanie w bibliotece” .
Biblioteka znalazła się w gronie finalistów programu „Tablety w twojej bibliotece” otrzymując od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
3 tablety Ipad firmy Apple z akcesoriami.
GBP uczestniczy od wielu lat w programach „Akademia Orange dla bibliotek” oraz „Zakup Nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” .
Jednostka włącza się w życie kulturalne gminy organizując m.in. cykliczne akcje tj. Tydzień Bibliotek, Odjazdowy Bibliotekarz, Tydzień z Internetem,
Narodowe czytanie, Spotkania z pasjami
dla seniorów, Spotkania załuskie, Cała
Polska czyta dzieciom.
2014 roku, w 75 rocznicę śmierci gen. Stanisława
Dąbka biblioteka była głównym organizatorem uroczystości patriotyczno-religijnych pod hasłem „Pokażę
Wam jak człowiek walczy i umiera” mających na celu przybliżenie społeczności
sylwetki generała.
Ważne jest, by w dzisiejszych czasach
biblioteka publiczna w lokalnej społeczności mogła istnieć jako instytucja z jednej strony mająca tradycyjny i bezpośredni kontakt z czytelnikami, z drugiej zaś
jako placówka dysponująca najnowszymi
osiągnięciami techniki i jednocześnie odpowiadająca na konkretne potrzeby środowiska, w którym działa. 
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Wyposażenie Biblioteki w Baszni Dolnej
z projektu TABLETY W TWOJEJ BIBLIOTECE (2015 r.)
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Szanowni Państwo!

N

iniejsza publikacja jest świadectwem, minionych już 25 lat, przeobrażeń, jakie dokonywały się
w gminie. Poszczególne artykuły oraz zdjęcia obrazują, jak wiele osób pracowało przy budowie naszego samorządu i jak wielu zmian wspólnie dokonaliśmy. Chciałbym
podziękować wszystkim, którzy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza swoje życie związali z samorządem, wyrazić wdzięczność dla tych, którzy dziś już nie działają aktywnie w lokalnych strukturach i wspomnieć zmarłych, kierując swe słowa
ku ich rodzinom i bliskim.
Za nami setki posiedzeń komisji i sesji rad, niezliczona
ilość wydarzeń kulturalnych, mnóstwo zrealizowanych inwestycji. Wiele przełomowych zmian, które są Państwa niewątpliwym udziałem. Trzymacie właśnie w dłoniach świadectwo
swojej pracy.
Drodzy Wójtowie, byli i obecni Radni, byli i obecni Sołtysi, stworzony przez nas samorząd jest efektem demokratycznie podejmowanych wyborów. Dziękuję za dobre decyzje
i odwagę w ich podejmowaniu. To jak wygląda gmina dziś, jak
jest postrzegana przez mieszkańców i osoby z zewnątrz, jest
wynikiem ciężkiej, rzetelnej i odpowiedzialnej służby.
Szanowni Pracownicy Urzędu Gminy i Gminnych Jednostek Organizacyjnych, wiem, że nawet najlepszy pomysł
wymaga sił i pracy, by go zrealizować i za tę pracę Państwu
serdecznie dziękuję.
Dziękuję Zespołowi Śpiewaczemu „Niespodzianka”
i Zespołowi Pieśni i Tańca „Kresy” za kultywowanie tradycji poprzez taniec i śpiew. Od wielu lat uświetniacie swą obecnością gminne uroczystości i wydarzenia, prezentując piękno
polskiego folkloru.
Nie sposób tu nie wymienić Kół Gospodyń Wiejskich,
które smak tradycji przemycają w każdym bochenku chleba.
Misternie plecione przez Was wieńce uświetniały każde
dożynki, doskonałe potrawy towarzyszyły wielu wydarzeniom,
a rękodzieło zachwycało swym pięknem. Bardzo cieszy mnie
aktywność i zaangażowanie z jakim rozwijacie swoje koła.
Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Szkół
dziękuję za wytrwałość w kształtowaniu młodych pokoleń,
mieszkańców gminy, za wiele inicjatyw i sprostanie wcale
niełatwym zmianom. W Waszych rękach leży wielkie szczęście oraz ogromna odpowiedzialność i za to kieruję do Państwa słowa uznania.
Przez to ćwierćwiecze wiele zmian zaszło także w obszarze
bezpieczeństwa publicznego. Dziękuję Ochotniczym Strażom Pożarnym za wytrwałą służbę na rzecz naszych mieszkańców, za gotowość do niesienia pomocy i godną naśladowania odwagę.
Dziękuję także Ludowym Klubom Sportowym i Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej za wkład w kształtowanie sportowych postaw i propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców, za szerzenie pasji do piłki nożnej
i innych dyscyplin sportowych.
Słowa podziękowania ślę również w kierunku Stowarzyszeń, Organizacji i Instytucji działających na terenie naszej
gminy. Realizując swoje cele i zadania stwarzacie warunki do

urzeczywistniania pasji naszych mieszkańców i umożliwiacie
rozwijanie ich aktywności. Dbałość o dobro wspólnoty jest
także Waszym niekwestionowanym udziałem.
Dziękuję także Instytucjom Publicznym, Służbom,
Inspekcjom i Strażom za bardzo dobrą współpracę z samorządem gminy w realizacji wspólnych zadań.
Dużą rolę w naszym lokalnym środowisku spełniają
Przedsiębiorcy, dzięki którym samorząd może się rozwijać
pod względem ekonomicznym i gospodarczym. Dziękuję, że
realizujecie Państwo swe przedsięwzięcia na terenie gminy
Lubaczów dając pracę jej mieszkańcom.
Dziękuję także Rolnikom za trud wkładany w uprawę roli
i utrzymanie swoich gospodarstw, co w obliczu intensywnych
zmian cywilizacyjnych, zasługuje na szczególną wdzięczność
i szacunek. Dzięki tej ciężkiej pracy na naszych stołach nie brakuje chleba, a w domach pielęgnowane są tradycje polskiej wsi.
Słowa podziękowania kieruję do Księży, za modlitwę,
błogosławieństwo i wsparcie, które przez lata towarzyszyło
samorządowi oraz budowanie społeczności lokalnej i integracji społecznej w duchu chrześcijańskich wartości.
Naszym Mieszkańcom dziękuję za czynne uczestnictwo w rozwoju gminy, za udział w kształtowaniu samorządu
i budowaniu demokracji lokalnej. Jesteście podstawą i siłą tej
gminy.
Chciałbym skierować słowa wdzięczności w stronę Samorządu Województwa, Wojewody i Samorządu Powiatowego. Struktury wyższych szczebli samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele rządu w terenie, zawsze wspierały
gminę Lubaczów w wielu inwestycjach, przedsięwzięciach,
budowaniu demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Pozostaje wyrazić przekonanie, że ta dobra współpraca będzie kontynuowana w przyszłości.
Dziękuję także samorządom partnerskich gmin Vinné,
Niemirów i Diósd za wieloletnią współpracę i wspólne starania w zachowaniu europejskiego dziedzictwa kulturowego
oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Na koniec życzę Wszystkim Nam, byśmy dalej wspólnie
budowali gminę, w której nie brakuje kreatywnych inicjatyw, dobrych inwestycji, miejsca na realizację swoich pasji
i marzeń, byśmy wszyscy mogli być z niej dumni.

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Lubaczów, październik 2015 r.
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