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Zapusty, ostatki to od wielu lat praktykowany u nas 
zwyczaj, mniej czy bardziej hucznego rozstawania się  
z karnawałem. Wtorkowy wieczór około północy 
przed Środą Popielcową był znakiem, że czas koń-
czyć karnawałowe szaleństwa i poddać się nastrojowi 
refleksji i pokuty. Czterdziestodniowy okres Wielkie-
go Postu w Kościele rozpoczyna Środa Popielcowa.  
W tym dniu towarzyszy nam refleksja o śmierci i prze-
mijaniu, zwłaszcza gdy przyjmujemy na głowę popiół 
ze słowami „prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Jest 
on znakiem i symbolem ulotności tego świata i mar-
ności wszystkiego co przemija. 

Od Zapustów do Śmigusa Dyngusa

W centrum uwagi wielkopostnej stoi krzyż 
Chrystusa, drzewo miłości najdoskonalszej, naj-
pełniejszej. Jednym z nabożeństw wielkopost-
nych, które tak bardzo przybliża nas do cierpienia 
i męki Chrystusa jest Droga Krzyżowa odprawia-
na w piątki Wielkiego Postu. Rozważania stacji 
Drogi Krzyżowej są podniosłym nabożeństwem 
gromadzącym wiernych. 

W niedzielne popołudnie Wielkiego Postu już 
od początku XVIII wieku uczestniczymy w nabo-
żeństwie Gorzkich Żali. Jak Polska długa i szeroka 
brzmią te pieśni żalem wielkim, a w nich Maryja 

skarży się swemu ludowi ze swych trosk, bólu, żało-
ści, niezrozumienia i poniżenia. 

Zupełnie inny charakter niż uroczystości wielko-
postne ma niedziela poprzedzająca Wielki Tydzień, 
kiedy wspominamy tryumfalny wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy. Przez uroczystą procesję z palmami 
wyrażamy Mu hołd jako Jego poddani. Palmy u nas  
zastępują gałązki wierzbowe z baziami. Po ich po-
święceniu przypisywano ongiś palmom właściwości 
lecznicze. 

Ciąg dalszy na str. 2 >>>

Wielkanoc – najpiękniejsze święta w roku. Największe dla chrześcijan, gdzie prastare zwyczaje rodzinne, gorące i serdeczne życzenia 
oraz stół ze święconymi potrawami gromadzą w braterstwie wszystkich członków rodziny. Wesołe Alleluja rozbrzmiewa ze wszyst-
kich stron i jest radosnym uwielbieniem Chrystusa – zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. Na ten szczególny moment przygotowujemy 
się już od Środy Popielcowej. 
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Wierzono niezłomnie, że połknięcie poświę-
conego pączka wierzbowego przynosi zdrowie  
a szczególnie pomocny jest przy schorzeniach gar-
dła i krtani. Aby choroby omijały bydło, gospodarz 
wypędzał je pierwszy raz w pole, trzymając palmę w 
ręku. W wielu domach po dziś dzień część gałązek 
palmy wkłada się za obrazy by chroniły domostwa 
przed nieszczęściem. 

Chociaż palmy wykonywane są na całym obszarze 
Polski, to jednak najpiękniejsze są  na Ziemi Luba-
czowskiej. W wielu miejscowościach organizowane są 
konkursy na najładniejsza i najdłuższą palmę. Są one 
niezwykle barwne, ozdobione kwiatami i wstążkami 
oraz różnymi symbolami religijnymi. Dodawany jest 
do ich wystroju barwinek, mirt, szuwar i sitowie. Rów-
nież na terenie Gminy Lubaczów od kilkunastu lat w 
przeddzień Niedzieli Palmowej odbywa się konkurs 
na najpiękniejsza palmę wielkanocną.  

W naszej chrześcijańskiej tradycji szczególnie 
przeżywane i obchodzone jest Triduum Paschalne.

Wielki Czwartek jest dniem szczególnym, pa-
miątką Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami, 
ustanowienia Najświętszego Sakramentu i  Kapłań-

stwa. W wielu kościołach przetrwał do dziś obrzęd 
obmywania nóg dwunastu mężczyznom przez ce-
lebransa, nawiązujący do Ostatniej Wieczerzy gdy 
Chrystus obmywał nogi apostołom.

Nastrój Wielkiego Piątku jest niezwykły i poważ-
ny, jest to dzień największej żałoby w Kościele po 
śmierci na krzyżu naszego Zbawiciela. Liturgia tego 
dnia to rozważania Męki Pańskiej i adoracja krzy-
ża. W wielu miejscowościach w tym dniu w godzi-
nach południowych odbywają się drogi krzyżowe, 
w których tłumnie uczestniczą wierni. W ostatnim 
czasie coraz większym zainteresowaniem cieszą się 
ekstremalne, ponad czterdziestokilometrowe drogi 
krzyżowe organizowane w okresie Wielkiego Postu. 
Na pamiątkę złożenia Chrystusa do grobu urządza 
się w kościołach katolickich pięknie przybrane groby 
pańskie. Wystawiony  w nich Najświętszy Sakrament 
adorowany jest przez wiernych oraz strażaków i mło-
dzież pełniących wartę. 

Krajobraz polskich miast i wsi w Wielką Sobo-
tę wypełnia się wiernymi śpieszącymi do świątyń  
z pięknie przybranymi koszykami ze „święconką”, 
która następnego dnia gościć będzie na stole podczas 

uroczystego śniadania w dzień wielkanocny. Wielka 
Sobota jest najbogatszym dniem w treść liturgiczną 
i obrzędową.  Wspaniałym obrzędem tej wieczornej 
liturgii jest poświęcenie ognia i wody oraz zapalenie 
od paschału świecy wyobrażającej Chrystusa. 

Wielkanoc czyli Pascha jest największym świętem 
wszystkich chrześcijan. Rano skoro świt wierni przy 
biciu dzwonów tłumnie uczestniczą w procesjach re-
zurekcyjnych na pamiątkę Zmartwychwstania Pań-
skiego. W tym szczególnym dniu często witamy się 
słowami „Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie 
powstał”. Uroczystym posiłkiem  po liturgii rezurek-
cyjnej jest śniadanie z udziałem wszystkich domow-
ników i gości. 

Poniedziałek Wielkanocny jest dniem zamykają-
cym obchody Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Zachowała się w nim tradycja polewania się wzajem-
nie wodą, zwana potocznie „śmigusem dyngusem”. 
Oblewano się wzajemnie, czasami ponad miarę, wie-
rząc w słowa starego powiedzenia „gdzie się woda 
leje tam się dobrze dzieje”.

SM

Przygotowane palmy oceniała kapituła 
konkursowa w składzie: Ewa Szałańska – 
Stowarzyszenie Twórców Sztuki Ziemi Lu-
baczowskiej, Magdalena Joniec – specjalista 
Podkarpackiego Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Boguchwale Oddział Lubaczów, 
Renata  Antochów – nauczycielka plastyki 
z Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie. 
Po wnikliwej ocenie jury przyznało nastę-
pujące miejsca: 

I miejsce – KGW Antoniki
II miejsca – KGW Hurcze
III miejsce – KGW Opaka
oraz wyróżnienia dla KGW Krowica 

Sama i Klubu Seniora w Młodowie.

Dyplomy i nagrody wszystkim uczestni-
kom konkursu wręczyli Pan Wiesław Kapel 
– Wójt Gminy Lubaczów oraz  Pan Roman 
Cozac – Przewodniczący Rady Gminy. Pan 
Wójt podziękował Kołom Gospodyń Wiej-
skich i Klubom Seniora za kultywowanie 
i podtrzymywanie tradycji wykonywania 
palm wielkanocnych co sprawia, że co roku 
konkurs cieszy się coraz większą popular-
nością. 

Miłym akcentem konkursu był poczę-
stunek przygotowany przez KGW w Hur-
czu, który był prawdziwym przedsmakiem 
klimatu Świąt Wielkanocnych. 

GOK Lubaczów

Gminny konkurs na najładniejszą 

Palmę Wielkanocną
13 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w  Hurczu odbył się Gminny Konkurs Palmy Wielkanocnej, do którego zgłosiło się 21 dele-
gacji Kół Gospodyń Wiejskich i 6 Klubów Seniora.

Zwycięska Palma wykonana przez KGW w AntonikachLaureatki konkursu
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Obecnie realizowane są inwestycje drogowe,  
w których dotychczasowe nawierzchnie z kruszywa 
zastępowane są nawierzchnią asfaltową (bitumicz-
ną). W dniu 03.04.2019 r. ogłoszony został przetarg 
na przebudowę następujących dróg:

• Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej 
Basznia Górna – Malce. Przebudowa nawierzchni 
drogi wewnętrznej oraz drogi gminnej Szczutków – 
Ruda Szczutkowska;

• Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Krowi-
ca Sama – Blusy;

• Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej 
miejscowości Borowa Góra;

• Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej  
w kierunku przejazdu kolejowego Załuże – Moczar 
w miejscowości Załuże;

• Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości 
Opaka;

• Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej 
boczna od ul. Smolince w miejscowości Lisie Jamy.

• Przebudowa drogi gminnej Młodów – po-
przeczka II w miejscowości Młodów.

Przebudowa  wszystkich ww. dróg sfinansowana 
zostanie w całości z budżetu gminy Lubaczów.  

Ponadto w ramach tego samego postępowania 
przetargowego wyłoniony zostanie Wykonawca który 
przebuduje 5 odcinków dróg gminnych i wewnętrz-
nych (również w technologii bitumicznej), na które 
Gmina Lubaczów uzyskała dofinansowanie z rezerwy 
celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji w łącznej 
kwocie 1 160 000,00 zł. Są to następujące odcinki dróg:

• Przebudowa drogi gminnej relacji Bałaje – 
Mokrzyca;

• Przebudowa drogi gminnej  ul. Zielona w miej-
scowości Lisie Jamy;

• Przebudowa drogi do starej szkoły w miejsco-
wości Tymce;

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dą-
browa (Michalce);

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Krowica Sama (Wychylówka).

Otwarcie ofert w ww. postepowaniu przetargo-
wym planowane jest na 18.04.2019 r., zaś termin za-
kończenia robót budowlanych upływa 16.09.2019 r.

Na potrzebę przebudowy dróg pozyskano również 
środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Dzięki tej dotacji możliwa będzie przebudowa drogi 
gminnej Nr 132511R Basznia Dolna – ul. Kolejowa. 
Powstanie między innymi nowa nawierzchnia asfal-
towa, wybudowany zostanie chodnik oraz aktywne 
przejście w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej 
z drogą wojewódzką. Całkowity koszt zadania szaco-
wany jest na kwotę 519 705,75 zł, zaś dofinansowanie 
z Funduszu wynosi 50% kosztów zadania.

We współpracy z Samorządem Województwa 
Podkarpackiego planowana jest również budowa 
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 od Luba-
czowa w kierunku Baszni Dolnej. Szacunkowy koszt 
robót wynosi 500 000,00 zł, zaś dotacja Gminy Luba-
czów na to zadanie wynosi 250 000,00 zł.

W 2019 r. wykonane zostaną również inne inwe-
stycje drogowe, w tym remonty współfinansowane 
między innymi z Funduszu Sołeckiego. Na ten cel  
w 2019 roku zostaną przeznaczone środki finansowe 
w łącznej kwocie ponad 152 000,00 zł, w tym środki  
z Funduszu Sołeckiego w kwocie ponad 92 000,00 zł.

Inwestycje w Gminie Lubaczów

Gmina Lubaczów we współpracy z Powiatem Lu-
baczowskim będzie również realizować kolejne inwe-
stycje drogowe położone na terenie gminy. Obecnie 
na etapie przygotowania postepowania przetargowe-
go są dokumentacje dla przyszłych inwestycji. 

W tym celu Gmina Lubaczów udzieliła dotacji ce-
lowej w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn. „Wy-
konanie dokumentacji dla przebudowy drogi powia-
towej nr 1688R Lubaczów – Basznia Dolna” (wraz  
z budową chodników z przebiegiem przez miejsco-
wości Antoniki i Bałaje). 

Z kolei 40 000,00 zł Gmina Lubaczów przekazała  
w formie dotacji na realizację zadania pn. ”Opracowa-
nie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Prze-
budowa drogi powiatowej nr 1694R Łukawiec – Kro-
wica Hołodowska na odcinku od Krowicy Lasowej do 
Krowicy Hołodowskiej wraz z budową chodników”. 

Ponadto we własnym zakresie opracowane zosta-
ną dokumentacje projektowe na wykonanie nowych 
odcinków dróg i chodników na terenie Gminy Lu-
baczów. W tym celu w marcu br. zawarto umowy na 
opracowanie dokumentacji projektowych dla nastę-
pujących zadań:

• Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna – 
Piaski – PKP w miejscowościach Basznia Dolna oraz 
Załuże;

• Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika  
w ciągu drogi gminnej Piastowo – przez wieś;

• Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika  
w ciągu drogi powiatowej nr 1679R Lubaczów – Kro-
wica Lasowa oraz drogi powiatowej nr 1695R Dąbro-
wa – Łukawiec w miejscowości Dąbrowa;

• Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika  
w ciągu drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hoło-
dowska – Cetynia w miejscowości Krowica Sama.

O postępie prac będziemy Państwa informować  
w kolejnych wydaniach gazety.

Realizowane są również inwestycje w zakresie 
gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Aktualnie trwa-
ją prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Basznia Górna i Podlesie. Ich 
zakończenie planowane jest na lipiec br. Całkowita 
wartość zadania to 2 592 628,00 zł, z czego kwota 
dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 wynosi 
1 299 896,00 zł. Przypominamy, że w ramach tego 
samego projektu zrealizowano już sieć kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Tymce i wybudowano wo-
dociąg na osiedlu w Dąbkowie. 

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na: 
budowę kanalizacji Opaka za Wsią, wykonanie do-
kumentacji modernizacji stacji uzdatniana wody  
w Mokrzycy oraz w Szczutkowie, wykonanie ogro-
dzenia studni w SUW Huta Kryształowa,  przy-
gotowanie dokumentacji projektowej i rozbudo-
wę krótkich odcinków sieci wodociągowej i sieci  

kanalizacyjnej, wykonanie dokumentacji technicznej 
w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ko-
munalnych w miejscowościach: Dąbrowa, Krowica 
Sama i Krowica Hołodowska, budowę sieci kanalizacji 
deszczowej  w m. Antoniki. Koszt całkowity  zaplano-
wanych ww. działań szacuje się na  403 031,00 zł. 

Aktualnie trwają postępowania przetargowe na 
rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Lubaczów w 
miejscowościach: Opaka za wsią, Basznia Dolna (ul. 
Mierzwy), Młodów (ul. Sportowa,) Szczutków (Ruda 
Szczutkowska), Dąbrowa, Krowica Lasowa (Boble), 
Lisie Jamy (ul. Polna), Wólka Krowicka (Brozie). 
Koszt całkowity zadania to około 233 950,37 zł. 

Gmina Lubaczów w partnerstwie z sześcioma 
samorządami z terenu województwa podkarpackie-
go realizuje projekt umożliwiający montaż urzą-
dzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
W 2018 roku zakończone zostały prace w zakresie 
instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę. 
Ze względu na rozwiązanie umowy z wykonawcą 
odpowiedzialnym za dostawę i montaż powietrz-
nych pomp ciepła, gmina Lubaczów zmuszona była 
do przeprowadzenia ponownego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Kilkumie-
sięczna procedura zakończyła się podpisaniem no-
wej umowy w dniu 10.04.2019 r. na realizację ww. 
zadania. W ramach przypomnienia podajemy, że na 
terenie gminy Lubaczów do zamontowania jest 32 
pompy ciepła a w całym projekcie 135. Najbliższe 
tygodnie gmina wspólnie z Wykonawcą przezna-
czy na dokonanie ponownej weryfikacji uczestni-
ków projektu pod kątem warunków technicznych 
pomieszczeń do montażu urządzeń. Zakłada się, 
że prace montażowe rozpoczną się na przełomie 
czerwca i lipca b.r. Mieszkańcy biorący udział  
w projekcie o dalszych działaniach będą informo-
wani telefonicznie przez pracowników Urzędu 
Gminy Lubaczów.

W kwietniu br. została podpisana umowa 
o dofinansowanie realizacji operacji pn. „Mo-
dernizacja Centrum Wsi Basznia Dolna po-
przez urządzenie skweru przy byłej zlewni mle-
ka”. Projekt zakłada zagospodarowanie działki 
poprzez urządzenie zieleni, wykonanie ma-
łej architektury w postaci atrapy tężni, pergo-
li, altany i koszy na śmieci, remont mostku,  
a także oświetlenie terenu w oparciu o zamonto-
wanie paneli fotowoltaicznych. Kosz całkowity za-
dania wynosi 170 000,00 zł, zaś kwota dofinanso-
wania z PROW na lata 2014-2020 to 101 972,00 zł.

W trakcie realizacji jest projekt pt. „Budowa ogól-
nodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejsco-
wości Hurcze” w ramach Programu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Zadanie obejmuje 
utworzenie/budowę: boisk do piłki nożnej, koszy-

Samorząd Gminy Lubaczów w oparciu  
o przyjęty na 2019 r. budżet realizuje licz-
ne zadania inwestycyjne w zakresie mo-
dernizacji i rozbudowy infrastruktury dro-
gowej, wodno-kanalizacyjnej, oświatowej, 
sportowej oraz społecznej, pozyskując 
na ten cel także środki zewnętrzne w tym 
unijne i krajowe.

Świetlica wiejska w Mokrzycy
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kówki i siatkówki plażowej, alejek dla pieszych, placu 
zabaw,  wiaty z grillem, oczka wodnego z pomostem. 
Zakończenie prac planowane jest na maj 2019 r.  
Koszt całkowity zadania wynosi 455 001,50 zł,  
a kwota dofinansowania to 220 000,00 zł.

Złożony został  również wniosek pn.: „Budo-
wa sali gimnastycznej wraz z przebudową boisk 
sportowych przy Szkole Podstawowej im. Poety 
ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej”. Projekt 
obejmuje rozbudowę placówki o salę gimnastycz-
ną i łącznikz częścią dydaktyczną. Obiekt dobu-
dowany będzie składał się z dwóch segmentów: 
„A” – sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-
-socjalnym oraz segment „B”- rekreacja z salą 
do ćwiczeń korekcyjnych z częścią dydaktyczną. 
Dodatkowo zaplanowano zakup stałego wyposa-
żenia do sali gimnastycznej. W ramach wniosku 
planuje się przebudowę istniejących  boisk  na boi-
sko do koszykówki, siatkówki i tenisa oraz boisko 
do piłki ręcznej. Koszt całkowity zadania wynosi  
3 863 948,00 zł. Wnioskowana kwota dofinanso-
wania do Ministerstwa Sportu i Turystyki „Spor-
towa Polska” wynosi 1 643 465,00 zł.

W budżecie gminy wśród zaplanowanych in-
westycji znajduje się również zadanie pn. „Remont 
istniejącego zbiornika wodnego (stawu rybnego)  
w Krowicy Hołodowskiej”. Obecnie trwają prace 
przygotowawcze do przeprowadzenia odmulania 
stawu i rowów (dopływowego i odpływowego). Po-
nadto zakres planowanych robót obejmuje odtwo-
rzenie i wyprofilowanie brzegów i wyrównanie przy-
ległego terenu. Koszt całkowity zadania wynosi 134 
383, 60 zł i w całości zostanie sfinansowany ze środ-
ków własnych gminy. Ponadto Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów 
realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości życia po-
przez rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych poprzez zagospodarowanie otocze-
nia zbiornika wodnego w Krowicy Hołodowskiej  
w ogólnodostępną infrastrukturę”. W ramach ope-
racji zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół 
zbiornika tj. budowę ogrodzeń, bram wjazdowych, 
wiat grillowych, pomostów drewnianych, boiska do 

gry w siatkówkę, stanowisk 
wędkarskich oraz utwardzenie 
placu postojowego i dojść z pla-
cu do wiat, a także pomostów.  
W ramach postępowania prze-
targowego zostanie wyłoniony 
wykonawca, który podejmie się 
realizacji w/w zadań. Koszt cał-
kowity zadania to 330 000, 00 zł,  
a dotacja z PROW z 2014-2020 
wynosi 298 800,00 zł. Termin 
zakończenia prac planowany 
jest na wrzesień 2019 r.

W grudniu  2018 r. 
podpisano umowę o do-
finansowanie z PROW 
2014-2020 zadania pn. „Prze-
budowa budynku byłej świetlicy 
w Wólce Krowickiej z przezna-
czeniem na inkubator prze-
twórstwa lokalnego – Etap I”.  
W ramach planowanego przedsięwzięcia  obiekt zosta-
nie poddany kompleksowej przebudowie i adaptacji 
pomieszczeń wewnętrznych. W istniejącym budyn-
ku po przebudowie będą znajdować się następujące 
pomieszczenia: tłoczni i rozlewni soków, magazyn 
na gotowe wyroby, pomieszczenie biurowo-socjalne  
i kotłowania. Całkowity koszt zadania to 882 090,08 
zł , a dofinansowanie wynosi 318 150, 00. Zakończe-
nie prac planowane jest na czerwiec 2020 r. 

Dobiega  końca  budowa  świetlicy  w  Mokrzy-
cy. Aktualnie trwa procedura uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie obiektu. Całkowity  koszt  zadania   
z  budżetu  gminy  wyniósł 423 664,30  zł .

Zakończyły się również prace związane z prze-
budową remizy OSP w Krowicy Hołodowskiej, któ-
rą realizowano w czterech etapach od 2015 r. Tutaj 
podobnie jak w przypadku ww. świetlicy trwa proce-
dura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wartość 
tej inwestycji łącznie w czterech etapach to 908 783, 
21 zł., w tym dofinansowanie z Komendy Głównej 
PSP 100  000,00 zł. Uroczyste oddanie i poświęce-
nie remizy oraz lekkiego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego Renault Master, który trafił do Jednostki   
w grudniu 2018 r.  odbędzie się 11 maja b.r  podczas 
Gminnego Dnia Strażaka.  Przypominamy, że samo-
rząd gminy Lubaczów pozyskał na zakup samocho-
du dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawied-
liwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 275 700,00 
zł. Pozostała kwota w wysokości 21 000,00 zł to środ-
ki własne gminy.

W budżecie gminy zostały ujęte również zadania 
związane z infrastrukturą sportową. Boisko sporto-
we w Krowicy Hołodowskiej zostanie wyposażone  
w dodatkowe dwie trybuny dwurzędowe pojemności 
60 miejsc każda. Natomiast stadion w Antonikach 
wzbogaci się o trybunę dwurzędową z liczba miejsc 
50 (aktywne Sołectwo). 

O realizacji pozostałych inwestycji zaplanowa-
nych w budżecie gminy na rok 2019 będziemy Pań-
stwa informować w kolejnym wydaniu „Nowej Ga-
zety”.

RCz, AM, WSz

W dniu 9 kwietnia Samorząd Województwa Pod-
karpackiego opublikował listę projektów spełniających 
kryteria i uzyskujących wymaganą liczbę punktów. 
Wśród nich znalazło się zadanie Gminy Lubaczów, 
które otrzymało dotację w kwocie 8 986 862,42 zł. 

Wniosek o dofinansowanie na poszczególne za-
dania ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji na 
lata 2016-2024 obejmuje:

- rozbudowę i przebudowę budynku stacji Basznia 
(obok Kresowej Osady) oraz obiektów gospodarczych 
znajdujących się w bezpośrednim jej otoczeniu i zago-
spodarowanie przyległego otoczenia. Powstanie m.in. 
Galerii Kolejnictwa, plac zabaw dla dzieci, mini kolej-
ka wąskotorowa, wystawa zewnętrzna poświęcon ko-
lejom kresowym, zostanie przeprowadzona renowacja 
zabytkowej lokomotywy parowej i trzech przedwojen-
nych wagonów (jeden pasażerski i dwa towarowe).

- przebudowa wieży ciśnień w Tymcach z prze-
znaczeniem na obserwatorium astronomiczne oraz 
modernizacja byłej hydroforni (znajdującej się obok 
wieży) i dostosowanie jej do potrzeb szkoleniowo-
-edukacyjnych,

- rewitalizację obiektów przy stacji Basznia Dolna 
polegająca na dostosowaniu ich do pełnienia funkcji 
zaplecza socjalno-sanitarnego związanego z obsługą 
obserwatorium,

- przebudowa i nadbudowa budynku byłej zlewni 
mleka w Baszni Dolnej, który po modernizacji udo-
stępniony zostanie zainteresowanym podmiotom 
(wyłonionym w drodze konkursu) do prowadzenia 
działalności gospodarczej,

- modernizacja zabytkowej plebanii w Baszni 
Dolnej, w której zostanie utworzona lokalna izba pa-
mięci poświęcona historii tej miejscowości i jej oko-
lic oraz zasłużonym kapłanom.

Ponadto w zadaniu ujęta została również prze-
budowana ciągów dróg umożliwiających dojazd do 
wieży ciśnień w Tymcach (obserwatorium) i stacji 
Basznia Dolna (zaplecze socjalno-sanitarne), oraz 
wykonanie przyłączy elektrycznych i wodno-kana-
lizacyjnych. 

Całkowity koszt zadania wynosi 13 392 234,83 zł.

AM

Gmina Lubaczów 
z dofinansowaniem na rewitalizację
W ubiegłym roku na łamach „Nowej Gazety” informowaliśmy Państwa o tym, że Gmina 
Lubaczów złożyła wniosek o dofinansowanie pn.: „Ograniczenie problemów społecz-
nych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zde-
gradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpa-
ckiego na lata 2014 – 2020.

Wieża ciśnień w Tymcach

Remiza OSP w Krowicy Hołodowskiej
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W ramach projektu współfi-
nansowanego ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, w oparciu o 
przygotowaną wcześniej infra-
strukturę, zrealizowano nastę-
pujące zadania: wybudowano 
obiekt z przeznaczeniem na cele 
promocji produktów lokalnych, 
dodatkowe kontenery i wiaty 
handlowe, utwardzono istniejący 
plac kostką brukową.  Wykona-
no również niezbędne instalacje: 
wodno-kanalizacyjną i fotowol-
taiczną. Dzięki realizacji inwesty-
cji, powstało w pełni wyposażone 
targowisko gminne „Mój Rynek”  
z profesjonalnymi obiektami i sto-
iskami handlowymi. 

Sprzedający będą mieli możli-
wość handlu zarówno w wiatach, 
czy kontenerach handlowych, jak 
i bezpośrednio na placu targowym 
– np. ze straganu, samochodu lub 
przyczepy. Część obiektów została 

już wynajęta. Jeden z budynków 
został przeznaczony na cele pro-
mocji produktów lokalnych. Ofe-
rowane w nim będą również dania 
kuchni regionalnej. 

 Zgodnie z założeniami Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, z którego gmina uzyskała 
dofinansowanie, głównym celem 
działalności targowiska „Mój Ry-
nek” jest stworzenie możliwości 
lokalnym rolnikom sprzedaży 
wytworzonych produktów rolno - 
spożywczych. Dlatego też, ponad 
połowa powierzchni handlowych 
została przygotowana z myślą o 
nich. Zgodnie z Regulaminem 
targowiska, rolnicy mają również 
prawo do wynajmu powierzchni 
handlowych na preferencyjnych 
warunkach – koszt wynajmu po-
wierzchni handlowej targowiska 
przez rolników będzie o 25% niż-
szy od kosztu wynajmu przez inne 
podmioty. 

Rozbudowa targowiska gminnego w Krowicy 
Hołodowskiej – nowe obiekty handlowe do wynajęcia
Rolnicy i przedsiębiorcy już wkrótce będą mogli sprzeda-
wać swoje produkty na rozbudowanym przez gminę Lu-
baczów targowisku. W pełni wyposażony obiekt powstał  
w Krowicy Hołodowskiej, tuż przy przejściu granicznym  
w Budomierzu.

Nowe obiekty na targowisku

Rozpoczęcie funkcjonowania targowi-
ska gminnego planowane jest na koniec 
kwietnia br. Będzie ono obiektem ogólno-
dostępnym, otwartym przez cały rok, od 
poniedziałku do soboty.

Zachęcamy wszystkich zaintereso-
wanych do korzystania z infrastruktury 

targowiska i wynajmu przygotowanych 
powierzchni handlowych. Więcej szcze-
gółów w Urzędzie Gminy Lubaczów – 
pok. nr 1, e-mail: urzad@lubaczow.com.
pl oraz pod numerem telefonu: 16 632 16 
84, wew. 11. 

BGR

Z prac Rady 
Gminy Lubaczów
Poniżej prezentujemy informację o najważ-
niejszych sprawach będących przedmiotem 
obrad Rady Gminy Lubaczów w okresie od 
28 grudnia 2018 do 3 kwietnia  2019 r.

W wymienionym okresie Rada Gminy Lubaczów 
obradowała na 4 sesjach.

W  dniu 28 grudnia 2018 r. miała miejsce ostatnia 
w 2018 r. sesja Rady Gminy Lubaczów. Zebrani wy-
słuchali informacji z działalności Społecznej Rady SP 
ZOZ w Lubaczowie za 2018 r. Następnie Rada Gminy 
uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 rok.

Ponadto Rada Gminy podjęła następujące 
uchwały:

• w sprawie Programu współpracy Gminy Luba-
czów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,

• w sprawie planu pracy Rady Gminy Lubaczów na 
2019 r.,

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Lubaczów na 2018 r.,

• w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gmi-
ny Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i 
remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
przez Radę Gminy na 2018 r. na realizację inwestycji 
pod nazwą: ,,Przebudowa budynku byłej Świetlicy 
Wiejskiej w Wólce Krowickiej z przeznaczeniem na 
inkubator przetwórstwa lokalnego”,

• w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Lubaczów.

Podczas sesji w dniu  
31 stycznia 2019 r.  głów-
nym punktem obrad 
było uchwalenie budżetu 
Gminy Lubaczów. Budżet  
to najważniejszy dokument 
finansowy każdego samo-
rządu zawierający plan dochodów i wydatków oraz 
przychodów i rozchodów na dany rok kalendarzowy.  

Pozostałe uchwały podjęte podczas tej sesji dotyczyły:
• udzielenia pomocy rzeczowej w postaci doku-

mentacji technicznej  o wartości  29 000,00 dla Woje-
wództwa Podkarpackiego  na realizację zadania pod 
nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej  nr 867, po-
legająca na budowie chodnika w miejscowości Basz-
nia Dolna (strona prawa),

• udzielenia pomocy finansowej  w formie dota-
cji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie  
90 000,00 zł  na wykonanie dokumentacji dla prze-
budowy drogi powiatowej  na odcinku od Krowicy 
Lasowej do Krowicy Hołodowskiej wraz z budową 
chodników oraz na wykonanie dokumentacji dla 
przebudowy drogi powiatowej  Lubaczów – Bałaje – 
Antoniki-Basznia Dolna,

• uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Lubaczów,

• przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Za-
bytkami Gminy Lubaczów na lata 2019 – 2022. Przed-

miotem programu jest określenie głównych zadań   
i kierunków działań na rzecz ochrony i opieki nad za-
bytkami w Gminie Lubaczów, 

• wyboru przedstawiciela Gminy Lubaczów do 
składu Rady Społecznej SP ZOZ w Lubaczowie, 

• wyrażenia zgody na otrzymywanie przez inne 
formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na 
terenie Gminy Lubaczów przez osoby prawne inne 
niż Gmina Lubaczów, dotacji w wysokości wyż-
szej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań 
oświatowych. W gminie Lubaczów opieka przed-
szkolna zorganizowana jest w publicznych, niepub-
licznych przedszkolach oraz w jednym Niepublicz-
nym Punkcie Przedszkolnym w Krowicy Samej.   
W celu zagwarantowania stabilności i ciągłości 
funkcjonowania wychowania przeszklonego oraz 
mając na uwadze wyrównanie warunków rozwojo-
wych wszystkich dzieci Rada Gminy wyraziła zgo-
dę na przekazywanie dotacji w kwocie wyższej niż 
określona jest w ustawie.

Ciąg dalszy na str. 6 >>>

Sesja Rady Gminy Lubaczów, 19.02.2019 r.
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Kolejna sesja Rady Gminy Lubaczów odbyła się  
w dniu 27 lutego 2019 r. 

Obecni na sesji wysłuchali sprawozdania z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r., spra-
wozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Prob-
lemów Społecznych Gminy Lubaczów na lata 2016 
-2022” za 2018 r., informacji z działalności Domu 
Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej, informacji  
z działalności Centrum Integracji Społecznej za 
2018 r., informacji z działalności Gminnego Żłobka  
w Dąbkowie „Kraina Malucha” za 2018 r., informa-
cji na temat działalności Wielobranżowej Spółdzielni 
Socjalnej „Złote Runo” z siedzibą w Dąbkowie, spra-
wozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultu-
ry za 2018 r., sprawozdania z działalności Gminnej 
Biblioteki Publicznej z/s w Baszni Dolnej za 2018 r. 
sprawozdania z działalności promocyjnej Gminy Lu-
baczów oraz podjęli następujące uchwały:

• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki  
nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Lubaczów na lata 
2019-2022. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gmi-
ny należy opracowanie i realizacja 3-letnich gmin-
nych programów wspierania rodziny,

• w sprawie zmiany Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2011-2020,

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lubaczów.  Przystąpienie do 
sporządzenia studium jest konsekwencją dokonanej  
w miesiącu październiku 2018 r. oceny aktualności 
studium. W myśl przeprowadzonej oceny stwierdzo-
no brak aktualności studium. Dlatego też zasadnym 
jest sporządzenie nowego studium,

• w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Krowica Sama 2018”. Plan obej-
muje obszar o pow. 0,28 ha w  miejscowości Krowica 
Sama,

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Opaka 2019”. Obszar miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  obejmuje teren 
o powierzchni około 5,5 ha położony  po zachod-
niej stronie drogi powiatowej Oleszyce – Borchów 
– Lubaczów.  Teren planowany do objęcia zakresem 
przestrzennym planu miejscowego stanowić będzie 
uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowo- 
usługowej występującej w obszarze planu,

• w sprawie zgłoszenia sołectwa Basznia Górna 
do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2017-2020”.  Zgłoszenie sołectwa Basznia Górna do 
w/w programu ma na celu podniesienie poziomu in-
tegracji mieszkańców, rozwój aktywności społecznej 
oraz aktywizację młodzieży i współuczestniczenie  
w  tworzeniu przyszłości sołectwa,

• w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomo-
ści.  Niniejsza uchwała dotyczy zwolnień gruntów 
budynków i budowli  z podatku od nieruchomości  
nie objętych zwolnieniami ustawowymi,

• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w po-
staci dokumentacji technicznej  w kwocie 30 tys. zł 
dla Powiatu Lubaczowskiego na opracowanie doku-
mentacji architektoniczno – budowlanej niezbędnej 
dla budowy chodnika w miejscowości Krowica Sama 
i Dąbrowa,

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy Lubaczów na 2019 r. Zmiany w budżecie do-
tyczą zwiększenia dochodów i wydatków  w związ-
ku z realizacją programu  „Umiem pływać” a także 
zwiększenia nakładów na wykonanie dokumentacji 
technicznych niezbędnych do wykonania chodnika 
w miejscowościach:  Krowica Sama, Dabrowa, Pia-
stowo oraz  dokumentacji architektoniczno – bu-
dowlanej  niezbędnej do przebudowy drogi gminnej 
Basznia Dolna – Piaski – PKP.

Szósta sesja Rady Gminy Lubaczów podzielo-
na została na dwie części. Pierwsza część odbyła się  
w dniu 27 marca 2019 r. Podczas obrad tej części se-
sji uchwalony został  „Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Lubaczów w 2019 roku. 

Program ma na celu zapobieganie bezdomności 
zwierząt oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi na terenie Gminy Lubaczów.

Ponadto Rada podjęła następujące uchwały:
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w kwocie 42 275 ,00 zł  w formie dotacji celowej dla 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 
pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Lubaczowa 
w ciągu drogi wojewódzkiej  Dachnów – Lubaczów 
– Granica Państwa,

• w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu 
Gminy Lubaczów na 2019 r.,

• w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie 
inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Basznia Górna, Podlesie, Tymce 
oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbków 
(osiedle) – część kanalizacyjna”,

• w sprawie zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pn.: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Basz-
nia Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej  
w miejscowości Dąbków (osiedle) – część kanaliza-
cyjna”,

• w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/506/2018 
Rady Gminy Lubaczów z dnia 7 września 2018 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości położonej w miejscowości Młodów  
z przeznaczeniem pod drogę leśną,

• w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości położonej w miejscowości Basznia 
Górna z przeznaczeniem na infrastrukturę sportową,

• w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa 
sali gimnastycznej wraz z przebudową boisk spor-
towych przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej” 
w ramach programu „Sportowa Polska - Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 
2019”,

• w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku  
o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa bez-
pieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez 
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP  
w Baszni Dolnej” w ramach osi priorytetowej  
IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie 
zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochro-
ny przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposaże-
nia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie 
dla potrzeb OSP z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 
– 2020,

• w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

• w sprawie organizacji i przeprowadzenia kon-
kursu „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów - edy-
cja 2019”. Celem konkursu jest upowszechnienie  
i wspieranie idei samorządowej wśród mieszkańców 

Gminy Lubaczów, poprawa ładu przestrzennego, 
podnoszenie aktywności obszarów wiejskich oraz 
podejmowanie działań mających na celu zachowa-
nie dziedzictwa i krajobrazu kulturowo – przyrod-
niczego,

• w sprawie zmiany uchwały nr XVII/201/2012 
Rady Gminy Lubaczów z dnia 9 marca 2012 r.  
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu bu-
dżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecz-
nej w Dąbrowie” oraz nazwy i statutu tego zakładu.  
Rada Gminy Lubaczów zmieniła nazwę zakładu bu-
dżetowego z Centrum Integracji Społecznej na Za-
kład Gospodarki Nieruchomościami w Dąbrowie. 
Podstawowym celem działania Zakładu jest  zarzą-
dzanie powierzonymi nieruchomościami stanowią-
cymi własność Gminy Lubaczów,

• w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska 
gminnego. Rada Gminy Lubaczów ustanowiła re-
gulamin targowiska gminnego. Celem działalności 
targowiska „Mój Rynek” jest stworzenie możliwości 
lokalnym rolnikom sprzedaży wytworzonych pro-
duktów rolno - spożywczych. Rozpoczęcie  funkcjo-
nowania targowiska  gminnego planowane jest na 
koniec kwietnia br.,

• w sprawie zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady 
Gminy Lubaczów z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy 
Lubaczów, poboru opłaty targowej i opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 
oraz ustalenia inkasentów do poboru opłaty targowej  
i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie gminy Lubaczów. Zmiana uchwały polega 
na wprowadzeniu dodatkowej  dziennej stawki opła-
ty targowej  za sprzedaż artykułów z wiaty targowej 
otwartej w kwocie 6,00 zł. Inkasentem opłaty targo-
wej na terenie Gminy Lubaczów jest Urząd Gminy 
Lubaczów.

Podczas drugiej części szóstej sesji Rady Gminy 
Lubaczów wysłuchano informacji o ładzie, bezpie-
czeństwie i porządku publicznym oraz informacji  
z realizacji Programu Poprawy bezpieczeństwa „Ko-
alicja na rzecz bezpieczeństwa  w Gminie Lubaczów 
za 2018 r.

W tym dniu podjęta została uchwała w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów 
na 2019 r.  Rada Gminy wprowadziła do budżetu 
dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
w wysokości 1 140 000,00 zł na przebudowę dróg 
gminnych: Bałaje – Mokrzyca oraz w miejscowoś-
ciach: Lisie  Jamy, Tymce, Dąbrowa i Krowica Sama. 
Wprowadzono środki budżetowe na zadanie pod 
nazwą: „Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna 
poprzez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka”.

Treść wszystkich wymienionych uchwał jak 
również zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów  oraz 
transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubaczów do-
stępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Gminy Lubaczów pod adresem http://bip.luba-
czow.com.pl/.

MN

Sesja Rady Gminy Lubaczów 03.04.2019 r.
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W czasie spotkania podkreślano kwestie najbar-
dziej pilnych inwestycji w powiecie lubaczowskim. 
Skupiono się głównie na remontach dróg, które są 
kluczowe w rozwoju gospodarczym regionu. Mó-
wiono o modernizacji drogi 865 Jarosław – Bełżec 
i 867 Sieniawa – Oleszyce – Horyniec – Prusie, bu-
dowie obwodnicy Narola oraz linii kolejowej 101 
Munina – Hrebenne.

Obecny na spotkaniu Wójt Wiesław Kapel za-
uważył, że dotychczasowa współpraca samorządów 
z województwem i rządem przynosi konkretne re-
zultaty i efekty.  Podkreślał również, że konieczne 
jest niezwłoczne remontowanie dróg, których stan 
jest hamulcem rozwoju gospodarczego. Zaapelował 
do Pana Marszałka o zwrócenie większej uwagi na 
ciągi komunikacyjne nie tylko z uwagi na miesz-
kańców, ale też turystów oraz na przedsiębiorców, 
dla których dobre drogi dojazdowe są priorytetem 
stymulującym lokowanie inwestycji. Samorządow-
cy wnioskowali o przyspieszenie modernizacji dróg 
wojewódzkich na terenie powiatu oraz o priory-
tetowe traktowanie naszego obszaru w nowej per-
spektywie programowej (preferencyjną punktację). 
Zwrócono ponadto uwagę na potrzebę uruchomie-
nia pieszo-rowerowego przejścia w Budomierzu. 
Marszałek zasugerował wystosowanie wniosku  
w tej sprawie do  Komendanta Bieszczadzkiego Od-
działu Straż Granicznej.

Posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz zachęca-
ła do sięgania po środki wojewódzkie i rządowe, 
pochodzące np. z ministerialnego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Parlamentarzystka podkreśliła, że 
województwo podkarpackie otrzyma w 2019 roku 
w ramach tego programu rekordową kwotę 270 

Spotkanie lubaczowskich samorządowców 
z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego
W dniu 6 marca br. w Lubaczowie z inicjatywy Zenona Swatka Starosty Powiatu Lubaczowskiego oraz Wiesława Kapla Przewodniczą-
cego Zarządu Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” odbyło się spotkanie lubaczowskich samorządowców z Władysławem 
Ortylem Marszałkiem Województwa Podkarpackiego oraz Anną Schmidt-Rodziewicz Posłem na Sejm RP. 

Spotkanie samorządowców, fot.podkarpackie.pl

Wiesław Kapel - Wójt Gmi-
ny Lubaczów oraz Stanisław 
Woś - Sekretarz Gminy Luba-
czów złożyli zebranym życze-
nia z okazji przypadającego  
w tym dniu święta Sołtysa oraz 
wręczyli nowo wybranym listy 
gratulacyjne. Podczas spotkania 
Wójt podkreślił rolę sołtysów  
w budowaniu i integrowaniu lo-
kalnej społeczności oraz wspie-
raniu działań administracji sa-
morządowej.  

Następnie Sekretarz Gminy 
Lubaczów omówił  kompeten-
cje sołtysa, rady sołeckiej oraz 
zebrania wiejskiego. Agnieszka 
Brzeziak - Skarbnik Gminy  Lu-
baczów przedstawiła zagadnienia 
związane z realizacją funduszu 

sołeckiego na 2019 r., a także 
przypomniała zasady gospoda-
rowania i prowadzenia nadzoru 
nad mieniem gminnym, znajdu-
jącym się na obszarze sołectwa.

Podczas narady  zostały poru-
szone również tematy dotyczące 
utrzymania czystości i porządku 
oraz  bezpieczeństwa na terenie 
gminy.  

Wszystkim sołtysom  w ka-
dencji 2018-2023 życzymy zapału 
i wytrwałości w pełnieniu ważnej 
funkcji społecznej, dobrej współ-
pracy z mieszkańcami oraz samo-
rządem Gminy Lubaczów. Niech 
podejmowane działania przełożą 
się na sukces  oraz przyniosą za-
dowolenie i satysfakcję. 

MN

Narada sołtysów Gminy Lubaczów 
w kadencji 2018-2023

Wręczanie listów gratulacyjnych sołtysom

11 marca br. odbyła się pierwsza narada sołtysów z tere-
nu Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023.

mln zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dróg 
gminnych i powiatowych. 

Marszałek Władysław Ortyl nazwał drogę 865 
osią rozwojową powiatu lubaczowskiego i zapewnił, 
że ten odcinek jest dla województwa priorytetem. 
Zachęcał także do aktywności w tworzeniu nowej 
strategii rozwoju dla Podkarpacia oraz przygoto-

waniach do nowego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Marszałek zaznaczył, że województwo 
chce wspierać Ziemię Lubaczowską, jeżeli chodzi  
o inwestycje infrastrukturalne, ale także w obszarze 
kulturowym, a środki przekazane do powiatu luba-
czowskiego nie będą zmarnowane.

BB
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Rok Jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca „Kresy”
Zespół Pieśni i Tańca „Kresy”, który po-
wstał w 2009 r. z  inicjatywy Wójta Gmi-
ny Lubaczów Wiesława Kapla, świętuje 
Jubileusz 10-lecia swojej działalności.

Z tej okazji 24 lutego w hali sportowej MOSiR w Lu-
baczowie odbył się Pierwszy Koncert Galowy „Kresy”  
i Przyjaciele, który przeniósł uczestników w wyjątkowy 
i wielobarwny świat folkloru.

Przed publicznością wystąpił Zespół Pieśni i Tań-
ca „Kresy” z Gminy Lubaczów oraz zaprzyjaźnio-
ne grupy: Zespół „Niespodzianka” z Domu Kultury  
w Krowicy Samej, Zespół Pieśni i Tańca „Karpaty”  
z Rzeszowskiego Domu Kultury oraz Zespół Taneczny 
„Dywocwit” z Iwano-Frankowska na Ukrainie.

Jubilaci oraz zaproszeni goście przygotowali dla 
mieszkańców miasta i gminy Lubaczów wspaniałe 
występy, którym uroku dodawała nie tylko muzyka 
ale również piękne stroje ludowe. W programie ar-
tystycznym niedzielnego koncertu znalazły się pieśni  
i przyśpiewki oraz prezentacje taneczne przedstawia-
jące: suitę tańców lubaczowskich, suitę tańców rze-
szowskie, tańce narodowe – Kujawiak z Oberkiem  
i Krakowiak - a także tańce łemkowskie i huculskie.

Po występach głos zabrał Wójt Gminy Luba-
czów Wiesław Kapel, który podsumował niedzielne 
występy: „Myślę, że mogę być wyrazicielem opinii 
wszystkich Państwa i powiedzieć, że było to wyjąt-
kowe widowisko, piękny koncert, który mogliśmy 
zobaczyć w wykonaniu naszych Jubilatów i przy-
jaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Kresy”. Może części  
z Państwa towarzyszyć artystyczny niedosyt, ale już 
mogę zapewnić, że przed nami co najmniej dwa 
spotkania jubileuszowe z „Kresami”: podczas Festi-
walu Dziedzictwa Kresów oraz jesienne spotkanie 
podsumowujące działalność zespołu”.

Na zakończenie każda z grup otrzymała kosz 
kwiatów, gromkie brawa oraz owacje na stojąco.

Pierwszy Koncert Galowy „Kresy” i Przyjaciele 
poprowadzili Pani Marta Wojtowicz-Błąd i Pan Łu-
kasz Błąd.

Wywiad z Państwem 
Moniką i Tomaszem Jezuit z Zespołu 

- W tym roku Zespół Pieśni i Tańca „Kresy” świętuje jubi-
leusz 10-lecia swojej działalności. To czas wielu koncer-
tów, występów, nowych znajomości czy doświadczeń, 
ale również zmian. Jednak za nim porozmawiamy  
o tym co udało się zrobić przez te lata cofnijmy się do 
roku 2009, w którym zapadła decyzja o powstaniu ze-
społu. Co było inspiracją do jego zawiązania?

- Po zakończeniu pracy artystycznej w Zespole 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” zamieszkaliśmy w Luba-
czowie. Stwierdziliśmy, że dobrze byłoby wykorzy-
stać naszą wiedzę i doświadczenie tutaj na miejscu. 
Przez trzy lata proponowaliśmy ówczesnym wła-
dzom utworzenie grupy tanecznej będącej począt-
kiem zespołu regionalnego. W 2008 r. Wójt Gminy 
Lubaczów Wiesław Kapel zadzwonił do nas z kon-
kretną propozycją i obietnicą wsparcia inicjatywy.

- W jaki sposób prowadzony był nabór do zespołu?  
Czy istotne było doświadczenie taneczne? 

- Aby zespół rozpoczął działalność potrzeb-
ni byli przede wszystkim chętni. Pierwsze osoby 
uczestniczące w próbach to mieszkańcy gminy luba-
czów zachęceni przez ogłoszenia w domach kultury  
i świetlicach wiejskich. Niestety poza kilkoma oso-
bami zgłaszający się do zespołu nie mieli żadnego 
doświadczenia scenicznego, a zwłaszcza tanecznego. 
Udało się nam jednak stworzyć zgrany zespół ludzi 
świetnie się rozumiejących i z pozytywnym nasta-
wieniem na scenie i poza nią, a zamiłowanie do tańca 
jest jedną z rzeczy która scala zespół.

- Na co zwracali Państwo uwagę podczas pierwszych prób 
zespołu, co chcieliście przekazać nowym członkom zespołu?

Na pierwszych próbach zespołu zaczynaliśmy od 
podstaw prezentowania się na scenie, zachowania  
i elementów prostych tańców. Ponieważ wcześniej 
pracowaliśmy w zawodowym, profesjonalnym zespo-
le staramy się od początku przekazywać swoją wiedzę 
w najdrobniejszych szczegółach, są to elementy na po-
zór nieistotne dla przeciętnego widza, ale decydujące  
o charakterze zespołu i sposobie prezentacji na sce-
nie. Oczywiście podstawą do takich prezentacji ta-
necznych jest technika taneczna wypracowywana  
w czasie wielu godzin treningów.

- Obecnie zespół w swoim repertuarze ma różne tańce: 
lubaczowskie, przeworskie, rzeszowskie, krośnieńskie, 
huculskie. Które jako pierwsze zostały zaprezentowane 
publiczności i dlaczego? 

Po dwóch miesiącach działalności zespołu na 
Przeglądzie Regionalnym w Kołaczycach zespół 
w jeszcze bardzo skromnym składzie miał okazję 
zaprezentować krótką suitę tańców rzeszowskich. 
Tańce rzeszowskie należą do najlepiej opracowa-
nych tańców regionalnych zarówno pod względem 
choreograficznym jak i muzycznym. Melodie i tań-
ce są na Podkarpaciu dość powszechne i znane. 
Charakteryzują się również żywym charakterem  
i atrakcyjnymi figurami tanecznymi. Poza tym mie-
liśmy do dyspozycji stroje rzeszowskie wypożyczo-
ne z Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.

- Jak przebiegała praca nad odzwierciedleniem tańca 
lubaczowskiego?

Przy opracowaniu tańców lubaczowskich albo 
raczej tańców z terenu obecnego powiatu luba-
czowskiego korzystaliśmy z różnych źródeł. Sporo 
korzystaliśmy z opisu tradycji weselnych zamiesz-
czonych w jednym z Roczników lubaczowskich”. 
Spotkaliśmy się z wielką przychylnością Dyrektora  
i pracowników Muzeum Kresów w Lubaczowie, 
którzy pomogli nam z zebraniu materiałów doty-
czących odświętnego ubioru mieszkańców tego te-
renu sprzed lat. Korzystaliśmy również z pomocy 

starszych mieszkańców powiatu pamiętających oso-
biście lub z opowiadań rodziców jak wyglądały kie-
dyś tradycyjne tańce i jak brzmiały tutejsze melodie.

- Czym ten taniec się charakteryzuje i wyróżnia spośród 
innych tańców?

W repertuarze zespołu charakterystyczną pozycją 
jest „Suita tańców lubaczowskich”. Jest to zbiór różnych 
tańców z okolic Lubaczowa połączonych w układ cho-
reograficzny. Suita trwa ok 10 min i zawiera najbardziej 
charakterystyczne tańce. Rozpoczyna się dostojnym 
chodzonym a kończy skoczną polką lubaczowską.  
W tańcu występują charakterystyczne nieparzyste ak-
centy oraz zakrzesaniaoraz efektowny fragment z pod-
noszeniem tancerek wzorowany na zabawie tanecznej.

- Skąd czerpią Państwo inspiracje do choreografii?
Nie ma nigdzie przepisu na dobrą choreografię. 

Istnieją gotowe opracowania pojedynczych tańców, 
które choreograf musi ułożyć w układ taneczny we-
dług własnej fantazji i pomysłu. Można to porów-
nać do malowania obrazu z tą różnicą, że obraz jest 
ruchomy a materiałem są tancerze.

- Tańce, które Państwo wykonują są bardzo ekspre-
syjne, jest wiele podskoków, obrotów do tego jeszcze 
wykonywane są przyśpiewki ? Ile czasu potrzeba aby 
zapamiętać choreografię i nie męczyć się przy jej wy-
konywaniu?

To zależy od choreografii. Nowa choreografia to 
około pół roku pracy i dziesiątki godzin ćwiczeń. 
Oczywiście w momencie pracy nad nowymi tańca-
mi nie zapominamy o tych już istniejących w reper-
tuarze. Wciąż trzeba je „odświeżać” i pracować nad 
techniką i kondycją tancerzy. Stale do zespołu przy-
chodzą nowe osoby i trzeba im pomóc opanować 
repertuar i wyszkolić niezbędne umiejętności.

- Taniec i śpiew zawsze wzbogacają piękne stroje, które 
zespół również posiada. Czy mogą Państwo coś więcej 
o nich powiedzieć? 

Wspólne zdjęcie zespołów biorących udział w koncercie

Zespół Piesni i Tańca „Kresy”Zespół Pieśni i Tańca „Karpaty” z Rzeszowskiego Domu Kultury
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Bogactwo polskiego folkloru to również bogactwo i róż-
norodność strojów. W każdym regionie występował charak-
terystyczny strój ludowy. Zespół „Kresy” tańczy tańce regio-
nalne w strojach związanych z kulturą konkretnego regionu. 
Najbardziej charakterystyczny jest strój lubaczowski. Strój 
opracowany przez nas jest odwzorowaniem elementów od-
świętnego stroju mieszkańców wsi z okolic Lubaczowa z po-
czątków XX w. Każdy element stroju ma swoje uzasadnienie 
etnograficzno-historyczne a na temat całości można by napi-
sać osobny, długi artykuł.

- Mam nadzieję, że będzie ku temu okazja. Jakie sukcesy ma na 
swoim koncie Zespół Pieśni i Tańca „Kresy”?

Sukcesem zespołu jest niewątpliwie dziesięć lat jego działal-
ności. Jeździmy oczywiście na przeglądy i konkursy, w których 
odnosimy sukcesy. Nie chodzi tu jednak o nagrody i dyplomy 
ale bardziej o konfrontację z innymi zespołami i nabieranie do-
świadczenia scenicznego. Oczywiście przez lata nazbieraliśmy 
sporo nagród lecz większą korzyść odnosimy nawiązując przy-
jacielską współpracę ze spotkanymi zespołami.

- Gdzie  zespół już występował i jakie emocje budził wśród pub-
liczności? 

Ponieważ jesteśmy jedynym zespołem tego typu na terenie 
powiatu więc w naszą misję są wpisane występy w czasie wszel-
kich uroczystości miejskich, gminnych i powiatowych. Współ-
pracując z zaprzyjaźnionymi zespołami wyjeżdżamy również do 
miast na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny na wspólne kon-
certy z okazji lokalnych świąt i uroczystości. Zespół wyjeżdża 
również do Słowacji i Węgier na zaproszenie tamtejszych samo-
rządów. Każdy koncert jest inny i każdy dostarcza nowych emo-
cji i doświadczeń. Zawsze staramy się o pełne zaangażowanie  
i profesjonalizm bez względu na liczebność widowni oraz miejsce.

- Ile obecnie zespół liczy osób i jaki jest przedział wiekowy?
Obecnie cały zespół liczy ok. 40 osób. Trzonem zespołu są lu-

dzie, którzy na stałe zamieszkają, pracują lub uczą się na terenie 
powiatu. Duża grupę stanowią studenci lub osoby pracujące w in-
nych miastach. Z tego też powodu nie możemy dokładnie okre-
ślić liczby członków zespołu. W zespole następuje stała rotacja, 
zdarza się, że ktoś z rożnych osobistych powodów rezygnuje z ze-
społu, głównie z powodu wyjazdu daleko poza teren powiatu. Na 
szczęście stale przybywa nam nowych tancerzy i muzyków. Pra-
cujemy z kapelą, której pełny skład to 10 osób, ale rzadko mamy 
możliwość występowania z taką dużą grupą muzyków.

Nie zdradzimy przedziału wiekowego bo moglibyśmy ura-
zić naszych tancerzy, którzy może nie chcą chwalić się swoim 
wiekiem, ale nie zdradza tego ani ich wygląd ani młodzieńcza 
werwa.

-Jak w tym roku Zespół świętować będzie  ten piękny jubileusz?
Dnia 24 lutego w hali sportowej MOSiR w Lubaczowie 

koncertem zatytułowanym „Kresy i przyjaciele” rozpoczęliśmy 
obchody 10 lat działalności zespołu. Ten czas minął bardzo 
szybko, ale mamy nadzieję, że do tej pory wykorzystywaliśmy 
go efektywnie. Chcielibyśmy, aby zespół nadal sukcesywnie 
się rozwijał, co jest bardzo realne jeśli nadal będziemy mieli 
wsparcie osób życzliwych, a przede wszystkim Wójta Gminy 
Lubaczów - Wiesława Kapla.

Kolejne koncerty będą wplecione w stałe punkty imprez 
na terenie gminy, miasta i powiatu a rok jubileuszowy podsu-
mujemy na wrześniowym koncercie galowym.

- Jakie plany ma na przyszłość? Czy możemy spodziewać się  
nowych strojów, tańców czy przyśpiewek?

Przygotowanie jednego układu choreograficznego (suity 
tańców) wiąże się opracowaniem muzyki dla kapeli, zakupem 
lub uszyciem nowych strojów i opracowaniem choreografii. 
Jest to nie tylko pracochłonne, ale również wiąże się z nowym 
dość dużym nakładem finansowym. Do repertuaru zespołu 
systematycznie dodajemy nowe pieśni i przyśpiewki a nowe 
tańce będą prawdopodobnie z lubelszczyzny.

- Czego możemy życzyć na kolejne lata działalności?
Aby kolejne lata działalności były jeszcze lepsze niż mi-

nione i abyśmy nadal spotykali na swej drodze ludzi życzli-
wych i pomocnych.

- W takim razie tego wszystkiego życzymy. Niech wszystko się 
spełni. Dziękuję za rozmowę.

AM

27 marca br., swoją pracę 
zawodową zakończył Pan Ste-
fan Chomyszyn - Kierownik 
Referatu Rozwoju i Promocji  
w Urzędzie Gminy Lubaczów. 

Swoją karierę zawodową jako 
pracownik samorządowy roz-
począł 15 kwietnia 2000 r. na 
stanowisku starszego specjalisty  
w Referacie Infrastruktury Komu-
nalnej i Rolnictwa, a od 1 stycznia 
2007 r. do dnia przejścia na eme-
ryturę pełnił funkcję Kierownika 
Referatu Rozwoju i Promocji.

Pan Stefan Chomyszyn 
przez 19 lat swojej pracy na 
rzecz Gminy Lubaczów wykazywał się przy wy-
pełnianiu obowiązków służbowych rzetelnością 
i zaangażowaniem. Jego doświadczenie i wiedza 
przyczyniły się do skutecznego pozyskiwania 
dofinansowań inwestycji z zakresu przebudo-
wy dróg, budowy i modernizacji infrastruktury 
oświatowej, społecznej, wodno-kanalizacyjnej 
czy sportowo-rekreacyjnej. 

Okazją do złożenia podziękowań była szósta 
sesja Rady Gminy Lubaczów kadencji 2018-2023, 
która odbyła się w dniu 27 marca br. Na zakoń-
czenie obrad  Wiesław Kapel - Wójt Gminy Luba-
czów oraz  Roman Cozac - Przewodniczący Rady  
w swoich wystąpieniach podziękowali Panu Ste-

Wieloletni pracownik Urzędu Gminy 
Lubaczów przeszedł na emeryturę

Podziękowania podczas sesji

23 lutego, w Kresowej Osadzie w Baszni 
Dolnej odbyła się uroczysta Gala Przedsię-
biorczości, podczas której ogłoszono wyniki 
plebiscytu na „Przedsiębiorcę Roku Ziemi 
Lubaczowskiej 2018”. Organizatorem tego-
rocznej edycji wydarzenia było Stowarzysze-
nie Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum 
Biznesu” przy wsparciu Gminy Lubaczów.

O ten tytuł ubiegało się 17 kandyda-
tów, wśród których największą ilość głosów  
w liczbie 350 zdobył Pan Leszek Żukowicz 
włascieciel Klima-Tech-Serwis. Zwycięzca 
plebiscytu otrzymał wyjątkową statuetkę 
oraz voucher na dowolnie wybrany, trzy-
dniowy pobyt dla dwóch osób w obiekcie 
Willa na Szczycie na Gubałówce.  Drugie 

miejsce (291 głosów) zajął Pan Tomasz 
Tkaczyk – Firma Produkcyjno Handlowa 
Piekarnia „Słoneczko”, natomiast na trze-
cim miejscu (271 głosów) uplasował się Pan 
Michał Burda - Firma Handlowo-Usługowa 
MMB. 

Organizatorzy poprzez realizację przedsię-
wzięcia promują przedsiębiorczość i aktyw-
ność biznesową na terenie Ziemi Lubaczow-
skiej, pobudzają do zakładania i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej oraz zachę-
cają do zrzeszenia się w Stowarzyszeniu Przed-
siębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu”  
i działalności na rzecz rozwoju gospodarczego 
obszaru.

AM

Przedsiębiorca Roku Ziemi 
Lubaczowskiej 2018

Laureaci plebiscytu Przedsiebiorca Ziemi Lubaczowskiej 2018

fanowi za wysiłek i trud podejmowany dla 
dobra lokalnej społeczności. Na ręce Kie-
rownika złożono list gratulacyjny i życzenia 
wszelkiej pomyślności, odpoczynku realiza-
cji wszystkich planów i zamiarów, na które 
dotychczas brakowało czasu. 

Pan Stefan Chomyszyn zabierając głos 
podziękował Wójtowi, Radnym oraz Sołty-
som za współpracę, okazaną pomoc i życz-
liwość. Słowa wdzięczności skierował także 
do pracowników urzędu i jednostek organi-
zacyjnych Gminy Lubaczów.

AM



10

Uroczystość rozpoczął okolicznościowy program 
artystyczny w wykonaniu uczniów klasy I przygoto-
wany pod opieką Pani Anny Rawskiej – Śmieciuch. 
Po występie dzieci przyszedł czas na życzenia i gratu-
lacje dla Jubilatów. Jako pierwszy głos zabrał Pan Wie-
sław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, który w swoim 
wystąpieniu podkreślał jak ważną rolę obecnie pełnią 
Kluby Seniora działające na rzecz aktywizacji osób 
starszych, poprawy ich jakości życia poprzez szeroko 
rozumianą edukację i twórcze organizowanie czasu 
wolnego. Wójt zwrócił również uwagę, że działania 
podejmowane przez Klub integrują jego członków  
i środowisko, upowszechniają zdrowy styl życia, za-
spokajają potrzeby społeczno-kulturalne, a także 
przedstawiają seniorów jako aktywną grupę społecz-
ną.  Przewodniczący Klubu Seniora w Baszni Dolnej 
otrzymał z rąk Wójta Gminy Lubaczów i Zastępcy 
Dyrektora GOK Pani Marty Tabaczek okolicznościo-
wy list gratulacyjny, kwiaty oraz upominki.

Do życzeń i gratulacji przyłączyły się również za-
proszone na uroczystość pozostałe   Kluby Seniora  
z terenu Gminy Lubaczów, które zaprezentowały 
przygotowane specjalnie na tą okazję przyśpiewki. 

Miłym akcentem i niespodzianką dla Jubila-
tów była wizyta delegacji Klubu Seniora ze Skawiny  
k/Krakowa na czele z Przewodniczącą Panią Marią 
Blus. Kontakt z liczącym ponad 140 członków klubem 
pn. „Seniorek”  został nawiązany w ramach projektu 
„Być seniorem, pełnym życia i z wigorem” realizowa-
nym przez GOK w Lubaczowie. We wrześniu ubiegłego 
roku w ramach wizyty studyjnej nasi seniorzy odwie-
dzili skawiński klub. Miłe i gościnnie przyjęci zaowo-
cowało nawiązaniem kontaktów i przyjaźni obu stron. 

Jubileusz 10-lecia Klubu Seniora w Baszni Dolnej

Gratulacje składane przez przedstawicieli Klubu Seniora ze Skawiny

9 marca br. w Kresowej Osadzie  
w Baszni Dolnej odbył się gminny Dzień 
Kobiet, na który przybyły Panie pełniące 
funkcje radnych i sołtysów oraz delega-
cje z: Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów 
Seniora,  Zespołu Pieśni i Tańca „Kresy”, 
Zespołu Śpiewaczego „Niespodzianka”, 
a także Gminnej Biblioteki Publicznej  
i Gminnego Ośrodka Kultury.

Spotkanie rozpoczął występ Zespołu 
Śpiewaczego „Niespodzianka”, który za-
prezentował przedstawienie kabaretowe 
pt.: „Po prostu życie”. Życzenia okolicz-
nościowe złożył Wiesław Kapel – Wójt 
Gminy Lubaczów, który wspólnie z Ro-
manem Cozacem – Przewodniczącym 

Rady Gminy Lubaczów oraz Janem Kury-
siem – Radnym Rady Gminy Lubaczów 
wręczył Paniom okolicznościowe laurki 
oraz kwiaty. Wszystkie Koła Gospodyń 
Wiejskich  dodatkowo otrzymały pre-
zenty, które przydadzą się w ich bieżącej 
działalności, szczególnie podczas udziału 
w przedsięwzięciach wyjazdowych.

W trakcie spotkania wśród Pań roz-
losowano vouchery oraz upominki przy-
gotowanych przez Firmę Kosmetycz-
ną „Mary-Kay” oraz  Salon Fryzjerski  
i Urody „Loczek”.

Wieczór uświetnił występ Dominiki 
Kobiałki z Rzeszowa wraz z zespołem.  

GOK

Panie pełniące funkcje Sołtysów 

Taką nazwę nosi najnow-
sze przedstawienie Zespołu 
Śpiewaczego „Niespodzianka” 
z Krowicy Samej, który po raz 
pierwszy został zaprezento-
wany szerszej publiczności 20 
stycznia br. Widzowie, którzy 
tego dnia licznie zgromadzili się  
w miejscowym Domu Kultury  
w Krowicy Samej z pewnością 
nie mogli narzekać na nudę. 
Członkowie zespołu w roz-
szerzonej obsadzie aktorskiej 
starali się przenieść zebranych  
w świat „z życia gminy”, osa-
dzony w realiach swojej miej-
scowości, w wielu miejscach 
mocno przerysowany. 

Głównym motywem przed-
stawienia było zobrazowanie 
odmienności rodziny trzy poko-
leniowej, szacunku do najbliż-
szych, dla pracy, a często jego 
braku. Zabawne dialogi, scenki 
dopasowane do konkretnych po-
staci, częste przywoływanie ich  
w przybranych na co dzień pseu-
donimach, a także szczypta hu-
moru wprawiły widownię w bar-
dzo żywą reakcję.

Nowe, ciekawe scenariusze do-
starczające odpowiedniej dawki 
śmiechu poprzez satyryczne odwzo-
rowanie absurdów życia codzienne-

go sprawiają, że występy kabaretowe 
Zespołu Śpiewaczego Niespodzianka 
przyciągają coraz większą widownię. 

Gratulujemy i czekamy 
na kolejne „sceniczne” pomysły.

AM, GOK

Po prostu życie ...

Wspólny twist na początek przedstawienia

Scena z przedstawienia kabaretowego

Podczas uroczy-
stości jubileuszowej 
nie zabrakło również 
okolicznościowego 
tortu oraz poczę-
stunku przygotowa-
nego wspólnie przez  
pracowników szkoły, 
miejscowych senio-
rów oraz pracowników 
GOK i GBP Lubaczów, 
na co dzień koordy-
nujących działalność 
Klubów. Miłośnicy 
tańca mogli pobawić 
się  przy zespole „Ak-
ces”, który umilał ten 
wyjątkowy wieczór.

Klub Seniora w Baszni Dolnej swoją działalność 
rozpoczął w marcu 2009 roku. Jego Przewodniczącym 
wybrano Pana Jana Rawskiego, Zastępcą Pana Edwar-
da Mazurkiewicza,  Sekretarzem Panią Halinę Trynie-
cką a  Skarbnikiem Helenę Trojnar. Miejscem spotkań 
był obiekt ZSP w Baszni Dolnej a koordynatorem i opie-
kunem Klubu został Dyrektor Bolesław Dydyk. Do dzi-
siejszego dnia strukturę klubu tworzą mieszkańcy wsi: 
Baszni Dolnej, Baszni Górnej, Huty Kryształowej, Tym-
ców i Piastowa. Od początku swoją aktywność przeja-
wiało około 40 seniorów z tendencją wzrostu. Klub 
dla swoich członków organizuje wyjazdy i wycieczki  
w ciekawe miejsca takie jak: Lwów, Rawa Ruska, Sokal, 
Żółkiew na Ukrainie a także Sandomierz, Częstochowa, 
Kielce, Łagiewniki, Krynica Górska, Przemyśl, Krasi-
czyn, Kalwaria Pacławska, Dębowiec, Krosno, Trzcini-
ca, Zamość i Roztocze. W ciągu dekady istnienia Klubu 
zanotowano około 25 wyjazdów, które pozwoliły zinte-
grować jego członków oraz poznać walory turystyczne  
i krajoznawcze odwiedzanych miejsc. Ważnym wy-
darzeniem, w jakie od kilku lat angażuje się Klub jest 

współorganizacja „Nocy Świętojańskiej” w Parku Wiej-
skim w Baszni Dolnej. Ponadto seniorki aktywnie włą-
czają się w przedsięwzięcia organizowane na terenie 
gminy takie jak: „Konkurs Palmy Wielkanocnej”, kon-
kurs na „Najlepszy Chleb” w ramach Gminnych Doży-
nek, biorą udział w uroczystościach jak: „Dzień Kobiet”, 
„Święto Pieczonego Ziemniaka”, balach andrzejko-
wych i karnawałowych Klubów Seniora, spotkaniach 
w ramach akcji „Narodowe Czytanie”, spotkaniach 
autorskich z aktorami, literatami, a także w zajęciach 
projektowych, kursach komputerowych, języka angiel-
skiego, ćwiczeniach fitness i wielu innych.  Od stycznia 
ubiegłego roku Klub posiada swoje lokum w budynku 
miejscowego Domu Kultury. Ściany tego pomieszczenia 
zdobią zdjęcia z wydarzeń, w jakie angażują się senio-
rzy.  Znajdują się tam dwie Kroniki, prowadzone przez 
Panią Marię Wacnik a obecnie przez Panią Józefę Raw-
ską, które stanowią o jego historii. 

Bogata działalność tego Klubu jest możliwa dzięki 
szerokiemu wsparciu samorządu Gminy Lubaczów.

GOK

16 lutego br. Klub Seniora w Baszni Dol-
nej obchodził Jubileusz 10-lecia swojej 
działalności. Spotkanie z tej okazji odbyło 
się w hali sportowej miejscowego Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego. 

Gminny Dzień Kobiet
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Gminna Biblioteka Publiczna w Baszni Dolnej zor-
ganizowała w marcu cykl wydarzeń w ramach projektu 
„Biblioteka Lokalnym Centrum Historii mieszkańców 
Gminy Lubaczów”. W Domu Kultury w Krowicy Samej 
przygotowano prezentację multimedialną w oparciu  
o zgromadzone zdjęcia i fotografie rodzinne z lat 30-
tych i 40-tych ubiegłego stulecia. Motywem tego spot-
kania były obrzędy i zwyczaje towarzyszące ceremonii 
weselnej. Miejscowe seniorki Pani Anna Pukas oraz  
Pani Eugenia Furgała opowiedziały o zaślubinach oraz 
zaprezentowały przyśpiewki jakie towarzyszyły „wese-
lu krowickiemu” przybliżając je miejscowej młodzieży. 
Dzielnie wspierały je Panie z Zespołu „Niespodzian-
ka”. Opowieści Pań były dla słuchaczy swoistą podróżą  
w czasie oraz możliwością poznania dziedzictwa swo-
ich przodków i zwyczajów „od zaręczyn do zaślubin”.

Z kolei w Domu Kultury w Załużu odbyło się wy-
darzenie  z cyklu „Spotkania Załuskie”. Teatr Młodych 
z Załuża pod kierunkiem miejscowego animatora 
kultury Pani Jolanty Szczerbinin zaprezentował mon-
taż słowno-muzyczny pt. „Ocalić od zapomnienia” 
nawiązujący do żołnierzy wyklętych i niezłomnych. 
Następnie Pan Łukasz Łuczak historyk z miejscowej 
szkoły przedstawił wykład pt. „Na nieludzkiej ziemi w 
życiu i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 
w nawiązaniu do bohaterów niezłomnych”. Rok bieżą-
cy jest poświęcony twórczości tego polskiego pisarza, 
eseisty, krytyka literackiego dziennikarza, żołnierza, 
więźnia obozów koncentracyjnych Gułagu. Istotnym 
momentem tego spotkania była prezentacja opowie-
ści sybiraczki Pani Stanisławy Antosz spisanych przez 
uczennicę Aleksandrę Łakomy – wnuczkę Bolesła-
wa urodzonego na Syberii. Przedstawiony został los 
6-osobowej rodziny Wałczyków z Tymców, którą de-
portowano w dniu 10.02. 1940 r. z miejscowości Łów-

Okruchy wspomnień

Spotkanie w Krowicy Samej

Pani Stanisława Marcińczyk podczas spotkania w Młodowie

Tydzień z Internetem to ogól-
noeuropejska kampania koor-
dynowana przez organizację po-
zarządową  All Digital. Co roku 
włącza się w nią kilkadziesiąt kra-
jów. Ich mieszkańcy biorą udział 
w różnych wydarzeniach, dzięki 
którym odkrywają potencjał In-
ternetu. Koordynatorem akcji 
w Polsce jest Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. 
W 2019 roku kampania zwraca 
uwagę na potrzebę świadomego 
korzystania z informacji publiko-
wanych w sieci oraz zjawisko roz-
powszechniania nieprawdziwych 
i jednocześnie niebezpiecznych 
wiadomości tzw. „fake newsów”.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Lubaczowie z/s w Baszni Dol-
nej po raz ósmy włączyła się w 
akcję, która przebiegała w dniach 

od 25 do 29 marca br. W bibliote-
ce w Baszni Dolnej gościli przed-
stawiciele mediów lubaczowskich 
Iwona Buczko, Przemysław Fur-
gała, Andrzej Pliszka oraz ks. 
Mariusz Pastuszak reprezentujący 
Katolickie Radio Zamość. Mło-
dzież uczestnicząca w spotkaniu 
dowiedziała się m.in. o tym, że 
nie wszystkie przekazy medial-
ne, które do nas docierają opie-
rają się na rzetelnych źródłach,  
a także skąd czerpiemy informa-
cje, jak sprawdzić czy informacja 
jest prawdziwa, czy nie, jak roz-
poznać dobre źródło informacji. 
Podobne spotkania, warsztaty od-
bywały się we wszystkich filiach 
biblioteki. Uczestnikami Tygo-
dnia z Internetem była młodzież, 
mieszkańcy oraz seniorzy.

GBP

Tydzień z Internetem 2019

Spotkanie w GBP w Baszni Dolnej

W marcu w Domu Kultury w Krowi-
cy Samej oraz Świetlicy Wiejskiej w Opace 
miały miejsce spotkania z Mateuszem Biel-
ko z Dachnowa, uczestnikiem XXXIV Dni 
Młodzieży w Panamie. Opowieść Mateusza 
o „podróży życia” wzbogacona była prezen-
tacją multimedialną zawierającą wiele zdjęć  
i filmików z podróży do Panamy tj. od 15 
stycznia do 2 lutego br.

Wyjazd Mateusza do Panamy jako jed-
nego z dziewięciu pielgrzymów z naszej 
diecezji, był dla niego szczególnym wyróż-
nieniem. Stał się okazją do wielu doznań 
duchowych, zawiązania przyjaźni i poznania 
kultury tego amerykańskiego kraju. Gościn-
ność i serdeczność Panamczyków, uczestni-
ctwo w spotkaniach grup młodzieży, udział 

we Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca 
Św. Franciszka dla 650 000 pielgrzymów, ra-
dosna atmosfera były szczególnie przez nie-
go i uczestników odbierane. Mateusz wyjaś-
nił również słuchaczom dlaczego spotkanie 
z Papieżem  w Panamie odbyło się w miesią-
cach zimowych - w czasie kiedy u nas panu-
je zima, w Panamie styczeń jest miesiącem 
letnim i upalnym.

Uczestnicy spotkań w Krowicy Samej 
oraz w Opace mogli poznać również pasje 
Mateusza jako podróżnika, przyrodnika 
i ornitologa, którym od dawna oddaje się 
w wolnych chwilach. Należy dodać, że na 
kanwie swoich pasji wydał on publikację pt. 
„Moje spotkanie z dziką przyrodą”.

GOK

Spotkanie z uczestnikiem 
Światowych Dni Młodzieży w Panamie

cza. Spotkaniu towarzyszył kiermasz książek o tema-
tyce patriotycznej.

Kolejne spotkania odbyło się 18 marca 2019 r.  
w Lisich Jamach. Zgromadzona młodzież szkol-
na, miejscowy Klub Seniora oraz mieszkańcy za-
poznali się z prezentacją „Wiem wszystko o mo-
jej miejscowości Lisie Jamy”, przygotowaną przez 
uczniów z ZSP pod kierunkiem nauczycieli. Na-
stępnie Seniorki Pani Janina Łepcio i Pani Maria 
Skibicka podzieliły się wspomnieniami o swoich 
bliskich. Pani Janina opowiedziała historię swojej 
mamy Anny Janczura z d. Kruczko oraz jej brata 
Stanisława Kruczko i jego tułaczkę wojenną. Wspo-
mnienia wzbogaciły fotografie bliskich. Pani Maria 
Skibicka podzieliła się wrażeniami z uroczystości 
odebrania medalu w Markowej w 2016 r.  „Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata” za pomoc Żydom  
w okresie wojny, jaką udzielili jej dziadkowie Anna  
i Andrzej Antonikowie. Ich postawa zasługuje na 
szczególne podkreślenie, ponieważ ryzykowali 
utratą życia całej rodziny. Spotkanie zostało wzbo-
gacone montażem słowno-muzycznym w wykona-
niu młodzieży.

21 marca 2019 r. w Domu Kultury w Młodowie 
miało miejsce kolejne spotkanie przygotowane przez 
filie bibliotek w Młodowie i Opace podczas, którego 
przedstawiono „Historie wyjęte z szuflady”. Najstar-
si mieszkańcy podzielili się swoimi pamiątkami ro-
dzinnymi (zdjęcia, fotografie, dokumenty). Większość  
z nich zdigitalizowana jest w Cyfrowym Archiwum 
Tradycji Lokalnej. Pani Stanisława Marcińczyk przybli-
żyła historię Szkoły Powszechnej w Młodowie, w której 
aktualnie mieści się Dom Kultury, odczytano również 
wspomnienia Pani Krystyny Stojnej mieszkanki Opa-
ki i Pani Antoniny Cienkiej (deportowanej na Sybir).  

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z ZSP w Młodowie.
W bieżącym roku wydarzenia o podobnej tematyce, 

odnoszące się do historii danej miejscowości, będą re-
alizowane w pozostałych filiach bibliotecznych w opar-
ciu o materiały zgromadzone i zdigitalizowane  przez 
pracowników GBP.

GBP

Mateusz Bielko - uczestnik ŚDM w Panamie
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W dniach od 20 do 25 marca br. odbyła się 
kolejna edycja akcji społecznej pn. „Wios-
na… ach to Ty”, której głównym celem było 
kształtowanie zachowań i postaw proeko-
logicznych mieszkańców, uwrażliwienie na 
otaczającą przyrodę i jej piękno oraz dbałość 
o czystość i porządek najbliższej okolicy. 

 W wyznaczonych dniach oddelegowani pra-
cownicy gminy wspólnie z uczestnikami Centrum 
Integracji Społecznej w Dąbrowie sprzątali ciągi 
głównych dróg, zatoczki przystankowe oraz centra 
miejscowości. 

W akcje z wielkim zaangażowaniem włączyły się 
również poszczególne sołectwa: Basznia Dolna, Za-
łuże, Antonik, Dąbków, Lisie Jamy, Basznia Górna, 
Młodów, Karolówka, Bałaje, Opaka, Krowica Sama, 
które z chęcią dzieliły się efektami wiosennych po-
rządków przeprowadzonych w najbliższej okolicy. 

Z pomocą ruszyły różne grupy: sołtysi, Radni 
Gminy Lubaczów, członkowie Rady Sołeckiej, Klubów 
Seniora, Klubu Sportowego Huragan Basznia Dolna, 
strażacy z OSP Basznia Dolna, poszczególne KGW, 
gminne biblioteki i ośrodki kultury, a także szkoły  
w Baszni Dolnej, Młodowie, Lisich Jam i Krowicy 
Samej. Nadsyłane zdjęcia prezentowane na Faceboo-
ku ukazywały aktywność różnych grup posprzątane 
miejsca oraz ogromne ilości zebranych śmieci.

Podsumowanie akcji Wiosna… ach to Ty

Efekty sprzątania w Młodowie Sprzątanie w Lisich Jamach Wspólne sprzątanie w Baszni Dolnej

Szczególnym dniem w całej akcji był 21 marca, 
Pierwszy Dzień Wiosny, który zmotywował dzie-
ci oraz młodzież szkolną do aktywnych porząd-
ków. Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Młodowie postanowili posprzątać okolice wokół 
własnego budynku. Od przedszkolaków, aż po mło-
dzież gimnazjalną wszyscy otrzymali rękawiczki  
i worki foliowe wychodząc i przemierzając teren 
szkoły i pobliski lasek. Głównym przesłaniem było 
promowanie poszanowania zasobów i efektywnej se-
gregacji oraz uświadomienie ich o wpływie człowieka 
na środowisko podczas codziennych czynności. Po-
nieważ śmieci nie brakowało, a wszyscy wracali z peł-
nymi workami więc wyciągnięto po akcji odpowied-
nie wnioski. Każdy zgodził się z uwagą o konieczności 
sortowania śmieci, dbania o przyrodę i jej czystość.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana  
Twardowskiego w Krowicy Samej podejmowali róż-
norodne działania promujące postawy ekologicz-
ne w najbliższym otoczeniu. Wraz z opiekunami 
uprzątnęli miejsca przylegające do placu szkolnego, 
chodniki   w parku oraz tereny z których najczęściej 
korzystają. Wychowawcy klas i pozostali nauczyciele 
przeprowadzili na godzinach wychowawczych  i lek-
cjach przyrody pogadanki kształtujące prawidłowe 
postawy, zachęcające do działań na rzecz poprawy 
estetyki najbliższego otoczenia.

Stając na wysokości zdania wiosenną inicjatywę  pod-
jęli również Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Lisich Jamach. Uczniowie klasy IV i VI uczestniczyli  
w zajęciach o tematyce ekologicznej: „Lekcja ekologii” 
oraz „Segregujesz - dobrze postępujesz!”, podczas których 
oglądali filmy edukacyjne, wysłuchali pogadanek o właś-
ciwej segregacji śmieci i grali w gry edukacyjne. Dzieci  
z klas I, II i III włączając się do akcji posprzątały plac wo-
kół szkoły. Nie zabrakło również Szkolnego Konkursu 
Wiedzy Ekologicznej, w którym czteroklasiści walczyli  
o tytuł „Szkolnego ekologa i miłośnika przyrody”. 

Aktywne i intensywne prace porządkowe przepro-
wadzone na działkach, w ogrodach, sadach i ich oto-
czeniu, przystankach autobusowych, cmentarzach, dro-
gach, placach zabaw i innych miejscach użyteczności 
publicznej udowodniły, że mieszkańcy gminy Lubaczów 
nie są obojętni wobec problemu odpadów, nie liczą na 
innych, tylko biorą sprawy w swoje ręce i dbają o własne 
miejscowości. Wspólne sprzątanie wpłynęło z pewnoś-
cią na wizerunek gminy, ale również zintegrowało całe 
lokalne społeczeństwo. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
odpowiedzieli na zaproszenie i włączyli się w tegorocz-
ną akcję „Wiosna… ach to Ty”. Dzięki Państwu możemy 
cieszyć się czystą i zadbaną gminą oraz podziwiać bu-
dzącą się do życia przyrodę.

AM

Wyniki rozgrywek finałowych przedstawiają się 
następująco:

I grupa wiekowa
1. Miłosz Nowosiadło – Społeczna Szkoła Podsta-

wowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.
2. Patryk Mazepa – Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Młodowie.
3. Jakub Furgała – Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Młodowie.
II grupa wiekowa
1. Dawid Antosz –Szkoła Podstawowa im. Poety 

Ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej.
2. Wiktoria Mańczak – Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Baszni Dolnej.
3. Mateusz Lasowy – Szkoła Podstawowa im. Poe-

ty Ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej.
Na zakończenie wszystkim uczestnikom konkur-

su zostały wręczone dyplomy i upominki, natomiast 
zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali dyplo-
my oraz nagrody książkowe

Głównymi Organizatorami wydarzenia byłi Urząd 
Gminy Lubaczów, Związek Gminny OSP RP w Luba-
czowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie.

W imieniu Wójta Gminy Lubaczów – gratulujemy 
zwycięzcom turnieju oraz wszystkim uczestnikom  
i życzymy kolejnych sukcesów. Słowa podziękowania 
kierujemy również w stronę opiekunów uczestników 
konkursu i komisji sędziowskiej, która czuwała nad 
prawidłowych przebiegiem turnieju.

Dwóch laureatów z każdej grupy wiekowej wzię-
ło udział w eliminacjach powiatowych, które odbyły 
się 5 kwietnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej 
PSP w Lubaczowie. Tam również musieli wykazać 
się wiedzą podczas testu pisemnego składającego się  
z 30 pytań oraz części ustnej. W końcowej klasyfika-
cji Miłosz Nowosiadło ze Społecznej Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu zajął 
drugie miejsce w I grupie (szkoły podstawowe klasy 
I-VI). Natomiast wśród zwycięzców znalazł się Da-
wid Antosz ze Szkoły Podstawowej w Krowicy Sa-
mej, który będzie reprezentować powiat lubaczowski  
w eliminacjach wojewódzkich, w grupie szkół pod-
stawowych klas VII-VIII oraz klas gimnazjalnych. 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu popu-
laryzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości 

przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowa-
nia na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, 
wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ru-
chu strażackiego.

         
    AA

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
W dniu 15 marca 2019 r. w Remizie OSP w Baszni Dolnej odbyły się gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej 
składał się z dwóch etapów części pisemnej  i ustnej.  Do eliminacji ustnych  z najwięk-
szą liczbą punktów zakwalifikowało się 5 osób z grupy pierwszej (szkoły podstawowe)  
i 3 osoby z grupy drugiej (szkoła podstawowa klasa VII i VIII oraz III gimnazjum).

Wręczanie nagród zwycięzcom
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W dniu 6 lutego br. Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Baszni Dolnej gościł eliminacje do 
grudziądzkiego finału Ogólnopolskiego Mło-
dzieżowego Seminarium Astronomicznego im. 
Roberta Głębockiego.  Współorganizatorem wy-
darzenia była gmina Lubaczów. 

Po wygłoszeniu referatów przez uczestników 
konkursu, odbył się szereg towarzyszących wyda-
rzeń – miedzy innymi pokaz, w ramach którego 
można było obejrzeć duży, czterdziestocentyme-
trowy teleskop. Jednak największą uciechę licznie 
zgromadzonym uczniom sprawił pokaz dronów.  
Zaprezentowano również wystawę „Wszystkie ko-
lory żywej Ziemi” ze zdjęciami przewodniczącego 
jury – astronoma Grzegorza Sęka. 

Serdecznie dziękujemy głównemu organiza-
torowi - Planetarium i Obserwatorium Astrono-
micznemu w Grudziądzu za przygotowanie semi-
narium. Jego przeprowadzenie w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Baszni Dolnej z pewnością 
przybliżyło uczniom ciekawe zagadnienia z zakre-
su astronomii i astronautyki, zachęciło ich do zgłę-
biania wiedzy na ten temat.  

Mamy nadzieję, że gmina Lubaczów będzie 
mogła współorganizować również kolejne odsłony 
konkursu  w związku tworzeniem Centrum Eduka-
cji Astronomicznej przy Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Baszni Dolnej.    

BGR

W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Baszni 
Dolnej odbyło się Młodzieżowe 
Seminarium Astronomiczne 

Pokazy dla uczniów szkoły

W związku z obchodami w 2019 roku 80. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej, 75. rocznicy bi-
twy pod Monte Cassino oraz 75. rocznicy Powstania 
Warszawskiego tegorocznemu festiwalowi piosenki 
przeświecało hasło: Niechaj Polska zna, jakich sy-
nów ma. 

Organizatorami konkursu była Komenda Hufca 
ZHP w Lubaczowie oraz Powiatowe Centrum Kultu-
ry w Lubaczowie. Współorganizatorem festiwalu był 
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach.

Celem festiwalu była m.in. prezentacja piosenek o 
harcerzach, służbie Ojczyźnie, harcerskich ideałach, 
promocja dorobku kulturalnego drużyn harcerskich, 
twórcze uaktywnianie dzieci i młodzieży, integracja 
środowisk harcerskich, a tym samym wzmocnienie 
wspólnoty hufca. Cele wychowawcze to: wyrabianie 
nawyków bezpiecznego i kulturalnego spędzania 
czasu, nauka asertywności i karności.

W konkursie wzięło udział 10 zespołów z dru-
żyn działających w szkołach na terenie powiatu lu-
baczowskiego. Jury przyznało następujące miejsca  
i wyróżnienia:

 - w kategorii Harcerze  I miejsce wyśpiewała   
9 DH im. Straży Granicznej z Krowicy Samej,  II miej-
sce zdobyła 31 DH z Nowego Lublińca,  a III miejsce 
przypadło 7 DH Bohaterowie Sienkiewicza z Lisich Jam.  

Hufcowy Powiatowy Festiwal 
Piosenki Harcerskiej i Żołnierskiej

Uczestnicy Festiwalu

31 styczna br. w Sosnowcu odbyła się pierwsza 
w tym roku atestacja żywności w ramach Ogól-
nopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń 
polskie”,odbywającego się pod patronatem Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Tego dnia członkowie Loży Ekspertów - skła-
dającej się z grona specjalistów zawodowo związa-
nych z branżą spożywczą - sprawdzili smak, wygląd  
i stosunek jakości do ceny blisko 140 artykułów spo-
żywczych różnego rodzaju.   Wśród ocenianych pro-
duktów znalazły się również sery z firmy rodzinnej 
Leda-Ser z Wólki Krowickiej, które otrzymały certy-
fikat jakości oraz maksymalną liczbę punktów, a co 
za tym idzie tytuł  „TOP PRODUKT”.

Laureaci programu otrzymują pakiet narzędzi 
wspierających ich działania marketingowe. Poza 
możliwością korzystania z godła na wszystkich po-
lach eksploatacji, zestaw obejmuje m.in. profesjonal-
ne zdjęcia nagrodzonych produktów, materiały pra-
sowe, czy bon na bezpłatne konsultacje z Centrum 
Znakowania Żywności.

Takie wyróżnienie jest z pewnością potwierdze-
niem wysokiej jakości produktów, ale również słusz-
ności dewizy, która przyświeca firmie Leda-Ser: tra-
dycyjnie, zdrowo i smacznie.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!
AM

Sery ziołowe Firmy Leda-Ser zdobyły certyfikat jakości 
oraz tytuł „TOP PRODUKT” w Programie „DOCEŃ POLSKIE”

Certyfikat uzyskany przez Firmę Leda-Ser

27 marca br.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Lisich Jamach odbył się  Hufcowy Powia-
towy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Żołnierskiej. 

- w kategorii Harcerze starsi I miejsce zajęła 16 DHS 
Sokoły z SP Nr 2 w Lubaczowie, II miejsce zdobyła 5 
DHW Wiatry Lasu z ZSzP w Młodowie,  III miejscem 
nagrodzono 10 DSH Wilki z SP Nr 1 w Lubaczowie.  

- w kategorii Drużyny wielopoziomowe najlepsza 
okazała się 2 DHW z Horyńca Zdroju,  II W sumie 
w konkursie wzięło udział 108 uczestników. Druży-
ny otrzymały pamiątkowe kroniki ufundowane przez 
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.Wszyscy 
wykonawcy otrzymali słodkie nagrody pocieszenia 
ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lu-
baczowie, który również zabezpieczył nagłośnienie 
i zapewnił obsługę festiwalu. Dyplomy dla uczestni-
ków konkursu oraz podziękowania dla instruktorów 
przygotowała Komenda Hufca ZHP w Lubaczowie. 

DK

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych po 
raz kolejny w gminie Lubaczów zostanie zrealizowany 
projekt skierowany do najmłodszych mieszkańców. W 
grudniu 2018 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
-Gospodarczych Gminy Lubaczów złożyło wniosek  
o dofinansowanie projektu pt. „Zwiększenie liczby 
miejsc wychowania przedszkolnego w Dąbkowie i Kro-
wicy Samej” w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji 
przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Pro-
jekt realizowany będzie w Niepublicznym Przedszkolu 
„Kraina Malucha” w Dąbkowie oraz w Niepublicznym 
Punkcie Przedszkolnym w Krowicy Samej w okresie od 
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wartość projektu wynosi 
401 115,92 zł, z czego 359 738,32 zł stanowi dotacja.

Celem projektu jest utworzenie 27 nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego (11 w Dąbkowie i 16 
w Krowicy Samej) oraz rozszerzenie oferty Ośrod-
ków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe za-
jęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla wszystkich 

Dofinansowanie przedszkoli
dzieci. W ramach zadań w projekcie dla uczniów 
zaplanowano realizację zajęć z języka angielskiego, 
logopedii, zajęcia psychoruchowe i bajko-terapię, 
natomiast dla nauczycieli szkolenia z metody Fro-
ebla, pedagogiki zabaw i animatora zabaw dziecię-
cych. Ponadto przedszkola zostaną wyposażone  
w niezbędny sprzęt, materiały, pomoce dydaktyczne 
oraz narzędzia TIK, a także w placówkach zostaną 
przeprowadzone prace inwestycyjne mające na celu 
odnowienie sal zajęciowych. Dodatkowo na niezago-
spodarowanym placu przy przedszkolu w Dąbkowie 
zaplanowano utworzenie mini boiska sportowego  
z nawierzchnią trawiastą do gry w piłkę nożną, koszy-
kówkę oraz zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci. 

Dzięki realizacji projektu najmłodsi mieszkań-
cy naszej gminy zdobędą nowe umiejętności, które 
korzystnie wpłyną na ich rozwój intelektualny, emo-
cjonalny i społeczny. Nauczyciele natomiast poszerzą 
swój warsztat pracy, przez co w przyszłości będą mo-
gli wykorzystywać innowacyjne metody nauczania  

w swojej pracy dydaktycznej oraz w sposób efek-
tywniejszy będą mieli możliwość aktywizowania  
i motywowania dzieci do działania, odkrywania ich 
predyspozycji oraz zainteresowań. Zakupiony sprzęt  
przyczyni się do prowadzenia zajęć w sposób innowa-
cyjny i atrakcyjny dla uczniów, co sprzyjać będzie roz-
szerzeniu oferty edukacyjnej placówek i podniesieniu 
jakości kształcenia ogólnego na terenie naszej gminy.

MŚ
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Stopień trudności konkursów sprawdzał poziom 
wiedzy i umiejętności uczniów, wymagał od nich do-
datkowej pracy i zaangażowania oraz pomocy ze strony 
nauczycieli. Uczniowie wykazali się dużym poziomem 
wiedzy i umiejętności zarówno w kuratoryjnych kon-
kursach przedmiotowych jak  i konkursach organizowa-
nych przez inne placówki oświatowe zdobywając liczne 
nagrody i wyróżnienia, tytuły laureatów i finalistów.

SUKCESY Z MATEMATYKI
Multitest 2018-Konkurs organizowany przez 

Centrum Edukacji Szkolnej. Wzięło w nim udział 39 
uczniów, a sukces osiągnęły dwie uczennice:

• Monika Pelikan - 3 miejsce i tytuł Laureata,
• Sara Ciepły - 15 miejsce-Wyróżnienie.
  Olimpiada Pionier 2018 należy do Ogólnopol-

skich Olimpiad Przedmiotowych organizowanych  

Sukcesy uczniów ZSP w Baszni Dolnej

Żłobek przyjazny dziecku, rodzinie i środowisku, miejsce 
radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata - to mi-
sja placówki realizowana od 4 lat. Natomiast  głównym celem 
jej działalności jest wszechstronny rozwój dziecka, dlatego też  
w programie Tesco wnioskowano o doposażenie żłobka w no-
woczesne pomoce dydaktyczne.

Dzięki oddanym głosom placówka będzie mogła zrealizo-
wać zamierzony cel i zakupić sprzęt edukacyjny, który umoż-
liwi poszerzenie horyzontów rozwoju najmłodszych oraz 
uatrakcyjni ich pobyt w Żłobku. Uroczyste wręczenie nagrody 
(5 tys. zł) odbyło się 23 marca w sklepie Tesco w Lubaczowie.

 Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
AM

Odebranie nagrody  przez przedstawicieli  żłobka

Hala sportowa w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Lisich Jamach w dniu 23 lutego br. 
od wczesnych godzin sobotniego poranka tętniła 
emocjami sportowymi. Spotkały się tam bowiem 
drużyny służb mundurowych, aby wziąć udział w 
Halowym Turnieju Piłki Nożnej Służb Munduro-
wych o Puchar Wójta Gminy Lubaczów.

Zaproszenie do udziału w Turnieju przyjęło 7 
drużyn: Komenda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Lubaczowie, Komenda Powiatowa 
Policji w Lubaczowie, Placówka Straży Granicz-
nej w Lubaczowie, Strażacy Ochotnicy Gminy 
Lubaczów, Oddział Celny w Budomierzu, 34 Ba-
talion Lekkiej Piechoty Batalionu Obrony Tery-
torialnej WKU Jarosław i debiutująca Placówka 
Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju.

Jednogłośną decyzją kapitanów drużyn Tur-
niej odbywał się systemem grupowym.

Po uprzednim dokonaniu losowania drużyn 
i ustaleniu kolejności meczy zawodnicy przy-
stąpili do rozgrywek. W kolejnych spotkaniach 
meczowych padły następujące wyniki:

• Oddział Celny Budomierz v PSG Horyniec 
Zdrój - 2 : 4

• KP PSP Lubaczów v PSG Lubaczów - 1 : 0
• OSP Gminy Lubaczów v KPP Lubaczów - 4 : 1
• Oddział Celny Budomierz v 34 Batalion 

LPBOT WKU Jarosław - 4 : 1
• KP PSP Lubaczów v OSP Gminy Lubaczów - 1 : 1
• KPP Lubaczów v PSG Lubaczów - 3 : 6
• PSG Horyniec Zdrój v 34 Batalion LPBOT 

WKU Jarosław - 4 : 1
• KP PSP Lubaczów v KPP Lubaczów - 8 : 4
• OSP Gminy Lubaczów v PSG Lubaczów - 4 : 0

W meczach półfinałowych zagrały drużyny:
PSG Horyniec Zdrój v KP PSP Lubaczów - 1 : 5
Oddział Celny Budomierz v OSP Gminy Lu-

baczów - 1 : 3

Rzuty karne zdecydowały o zajęciu III miej-
sca w turnieju pomiędzy drużynami: PSG Ho-
ryniec Zdrój v Oddział Celny Budomierz - 3 : 1

 O Puchar Wójta Gminy Lubaczów i zajęcie  
I miejsca zagrały drużyny: KP PSP Lubaczów  
v OSP Gminy Lubaczów - 1 : 2

Tym samym zwycięzcą Halowego Turnie-
ju Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar 
Wójta Gminy Lubaczów 2019 została drużyna 
Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lubaczów. 

Kolejne miejsca zajęły drużyny:
• II miejsce - Komenda Powiatowa Państwo-

wej Straży Pożarnej w Lubaczowie
• III miejsce - Placówka Straży Granicznej  

w Horyńcu Zdroju
• IV miejsce - Oddział Celny w Budomierzu
• V miejsce - Placówka Straży Granicznej  

w Lubaczowie
• VI miejsce - 34 Batalion Lekkiej Piechoty Ba-

talionu Obrony Terytorialnej WKU w Jarosławiu
• VII miejsce - Komenda Powiatowa Policji 

w Lubaczowie 
„Najlepszym strzelcem” turnieju został Da-

riusz Żrałka z KP PSP Lubaczów zdobywając 
łącznie 5 bramek. „Najlepszego bramkarza” wy-
brali sędziowie turnieju, został nim Tomasz Wi-
tek reprezentujący PSG Horyniec Zdrój. 

Wszystkie drużyny z rąk Pana Wójta otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 
zaś drużyna zwycięska otrzymała okazały puchar. 
Pamiątkowymi statuetkami nagrodzeni zostali 
„Najlepszy strzelec” oraz „Najlepszy bramkarz”. 

Mecze sędziowali sędziowie piłkarscy: Pani 
Anna Klufas i Pan Robert Mazgaj. Wszyscy uczest-
nicy turnieju, zawodnicy, opiekunowie zespołów, 
kierownicy drużyn skorzystali z poczęstunku 
przygotowanego przez gospodarza turnieju.

Wspólne zdjęcie uczestników turnieju

Służby mundurowe w akcji

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli 
udział  w konkursach o zasięgu ogólnopol-
skim z matematyki i języka polskiego. 

i przeprowadzanych przez Instytut Rozwoju Oświaty. 
Z zadaniami zmagało się 34 uczniów. Tytuł laurea-
ta zdobyli: Monika Pelikan uczennica z klasy VIII  
- 1 miejsce oraz Kacper Haliniak uczeń klasy III gim-
nazjum – 3 miejsce.

Wyróżnienie otrzymali następujący uczniowie:
• Martyna Klufas – kl.VIII, 8 miejsce,
• Amalia Młodowiec - kl. III PG, 7 miejsce,
• Wiktoria Czebanyk - kl. IIIPG, 13 miejsce
• Katarzyna Pelikan - kl. VII, 9 miejsce.

SUKCESY Z JĘZYKA POLSKIEGO
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Pingwin 

2018”. Tytuł laureata zdobyły uczennice klasy VIII 
szkoły podstawowej:

• Karolina Burda - 5 miejsce oraz Joanna Chmiel 
- 5 miejsce.

• Natomiast wyróżnienie: Monika Pelikan  
- 7 miejsce i Martyna Klufas-7 miejsce.

Ogólnopolski Konkurs „Pejzaże literackie” orga-
nizowany przez Centrum Edukacji Ego Partum dla 
uczniów klasy VIII. Tytuł laureata zdobyły uczenni-

ce: Monika Pelikan, Aleksandra Sienkiewicz, Alek-
sandra Dec, Joanna Chmiel i Karolina Burda, a wy-
różnienie Martyna Klufas.

Czekamy na wyniki Stypendiady Polonistycznej, 
w której wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej 
z klas IV, VI, VII i VIII.

Ogromny sukces  odniosła  również Monika Pe-
likan uczennica klasy VIII, która  została Laureat-
ką  Przedmiotowego Konkursu  z Języka Polskiego 
organizowanego przez  Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie.  Wcześniej z tego konkursu dwukrotnie ( bo 
w latach 2017 i 2018) otrzymywała tytuł Finalisty,  
a więc obecny Laureat to ukoronowanie wytrwałej  
i rzetelnej pracy.

Dodatkowym ważnym osiągnięciem Moniki jest 
zwolnienie z egzaminów ósmoklasisty z dwóch przed-
miotów: języka polskiego i matematyki. Tytułem Lau-
reata zapewniła sobie 100% wynik z obu przedmiotów.

Do konkursów matematycznych przygotowuje 
uczniów p. Elżbieta Szczybyło, a polonistycznych  
p. Barbara Dydyk.

ZSP Basznia Dolna

Gminny Żłobek 
w Dąbkowie 
„Kraina Malucha” 
zwycięzcą programu 
grantowego Tesco

Gminny Żłobek w Dąbkowie „Kraina Malucha” 
zdobył 8 083 głosów i zwyciężył w V edycji progra-
mu grantowego Tesco „Decydujesz, pomagamy” 
pod hasłem „Wspieramy wyobraźnie i kreatyw-
ność najmłodszych”.
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Dla zawodniczki z naszego regionu zawody były  
podwójnym debiutem – to jej pierwszy start na tak 
długim dystansie (21 km) i z ekstremalną trasą ze 
wzniesieniami powyżej 400 m n.p.m. Wrażeniami 
z wyjazdu i uczestnictwa w mistrzostwach po-
dzieliła się na stronie internetowe elubaczow.com.
pl, gdzie czytamy „Cała trasa była trudna i bardzo 
wymagająca, zaskoczyła nawet zawodników, któ-
rzy na co dzień trenują po terenach górskich, a co 
dopiero miałam powiedzieć ja, dziewczyna z nizin. 
Długość jednej pętli wynosiła 10 km, więc górą 
musiałam stawić czoło dwa razy (…) Pomimo 
tego, iż przygotowywałam się do tych zawodów 
długo i systematycznie, trasa bardzo mnie zasko-
czyła. Trenowałam wychodzenia pod wzniesienia, 

ale góry, z którymi musiałam zmierzyć się przero-
sły moje wyobrażenia. Wspinaczka pod „górską 
premię” odbierała tlen z organizmu, niczym po 
wyjęciu wtyczki z prądu, a to za sprawą tego, że kąt 
nachylenia wzniesienia wynosił ok 60 stopni. Do-
chodząc do tej góry zobaczyłam przed sobą ścianę, 
ta góra była tak stroma, że myślałam iż w połowie 
nie dam rady”.  

Kolejny sukces zawodniczki to brązowy medal 
w Mistrzostwach Polski w Maratonie Nordic Wal-
king, które odbyły się 6 kwietnia w Jastrowiu.  Na 
starcie stanęło ok. 100 uczestników, którzy musie-
li zmierzyć się z trasą liczącą 42 km. Niestety nie 
wszystkim udało się pokonać ten dystans i własne 
słabości, choć zacięta rywalizacja trwała do ostat-

Małgorzata Kubiszyn na podium podczas turnieju w Jastrowiu  
/fot zbiory własne zawodniczki

26 stycznia br. na hali sportowej w Baszni Dolnej 
mecze rozgrywały drużyny złożone w większości  
z byłych zawodników Ludowych Klubów Spor-
towych z terenu Gminy Lubaczów, dla których ta 
dyscyplina sportu ciągle mobilizuje do podejmowa-
nia aktywności. Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn 
składających się z 5 zawodników. Po dokonanym 
losowaniu odbywały się mecze trwające 2 x 10 mi-
nut, z 5-minutową przerwą według systemu „każdy 
z każdym”.

W efekcie sportowych zmagań w Turnieju OLD 
BOY 40+ drużyny zajęły następujące lokaty:

• I miejsce - LKS „ZRYW” Młodów - zadecydo-
wał bilans bramkowy

• II miejsce - LKS „HURAGAN” Basznia Dolna
• III miejsce - LKS „ROLNIK” Wólka Krowicka
• IV miejsce – LKS „WALTER” Opaka

Wspólne zdjęcie po turnieju

Zakończył się następującymi wynikami:
• „GRANICZNI” Krowica Hołodowska : „ZRYW” 

Młodów - 6 : 3
• „WALTER” Opaka : „HURAGAN” Basznia Dol-

na - 2 : 9
• „ROLNIK” Wólka Krowicka : „ZRYW” Młodów 

- 5 : 3
• „PIAST” Antoniki : „START” Lisie Jamy - 3 : 14
• „WALTER” Opaka : „ZRYW” Młodów - 3 : 10
• „HURAGAN” Basznia Dolna : „START” Lisie 

Jamy - 4 : 5
• „PIAST” Antoniki : „GRANICZNI” Krowica 

Hołodowska – 4 : 5
• „WALTER” Opaka : „START” Lisie Jamy – 2 : 15
• „HURAGAN” Basznia Dolna : „GRANICZNI” 

Krowica Hołodowska – 2 : 7
• „ROLNIK” Wólka Krowicka : „PIAST” Antoni-

ki – 9 : 1

Po dokonaniu podsumowania wyników z pierw-
szego dnia Turnieju rozegranego w Baszni Dolnej 
w dniu 12 stycznia 2019 r. i drugiego dnia Turnieju 

w dniu 2 lutego 2019 r. oraz 
bilansu strzelonych bramek 
ranking drużyn przedstawia 
się następująco: 

• I miejsce – „START” Li-
sie Jamy

• II miejsce - „GRANICZ-
NI” Krowica Hołodowska

• III miejsce -  „HURA-
GAN” Basznia Dolna

• IV miejsce -  „ROLNIK” 
Wólka Krowicka                      

• V miejsce - „PIAST” 
Antoniki

• VI miejsce - „ZRYW” Młodów 
• VII miejsce - „WALTER” Opaka
Zwycięska drużyna otrzymała z rąk Wójta Gminy 

Lubaczów Pana Wiesława Kapla okazały puchar oraz 
talon na zakup sprzętu sportowego. Podobne talony, 
o proporcjonalnej wartości otrzymały drużyny, które 
zajęły II i III miejsce.

Zgodnie z regulaminem Turnieju został wybra-
ny również „Król strzelców”, którym został Szymon 
Furgała reprezentujący zwycięską drużynę LKS 
„START” Lisie Jamy. Zdobył on 17 bramek.  Dzię-
kując za sportową postawę składamy gratulacje zwy-
cięskiej drużynie oraz wszystkim uczestniczącym 
drużynom.

Finał Turnieju halowej piłki nożnej LKS-ów 2019

Wspólne zdjęcie po zakończeniu turnieju

Nowe sukcesy Małgorzaty Kubiszyn

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubaczów „OLD BOY 40 +”

„HURAGAN” Basznia Dolna.Wszyscy wyróżnieni 
otrzymali okolicznościowe statuetki. Turniej sędzio-
wali sędziowie piłkarscy – Jakub Kida, Rafał Dubiel, 
Paweł Paryniak, Krzysztof Pachołek. Od wielu już 
lat utrzymuje się tradycja organizacji w/w Turnieju, 
więc na zakończenie wszyscy okrzyknęli „do zoba-
czenia za rok!!! 

Małgorzata Kubiszyn z Wólki Krowickiej po raz pierwszy wzięła udział w  Mistrzo-
stwach Polski w Półmaratonie Górskim Nordic Walking, które odbyły się 23 marca 
w Prudniku koło Opola. Wywalczyła na nich drugie miejsce pokonując tym samym 
zawodników doświadczonych w półmaratonach, a nawet maratonach górskich. 

nich metrów. Podczas zawodów Małgorzata Kubiszyn wy-
walczyła również Mistrzostwo Polski w kategorii K 30. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
źródło: elubaczow.com.pl 

Pełne emocji sportowych były zmagania 
zawodników w Halowym Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubaczów 
„OLD BOY 40+”. 

• V miejsce – LKS 
„START” Lisie Jamy

Z rąk Pana Krzysztofa 
Kozioła - Zastępcy Wójta 
Gminy Lubaczów i Pana 
Bolesława Dydyka - Dy-
rektora Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego z Baszni 
Dolnej zwycięska drużyna 
otrzymała okazały puchar.

Dodatkową atrakcją Tur-
nieju był wybór „NAJLEP-
SZEGO STRZELCA”, „NAJ-
LEPSZEGO BRAMKARZA”  
oraz „NAJSTARSZEGO ZA-
WODNIKA”. Zdobywcą największej ilości bramek  
w całym turnieju został Krzysztof Gruszczyk repre-
zentujący LKS „ZRYW” Młodów, zaś tytuł najlepsze-
go bramkarza otrzymał Piotr Kucharski z drużyny 
LKS „WALTER” Opaka. Tytułem „NAJSTARSZEGO 
ZAWODNIKA”, podobnie jak w roku ubiegłym zo-
stał uhonorowany Pan Bolesław Nowakowicz z LKS 

2 lutego br. w sali sportowej w Lisich Jamach został rozegrany finał 
2-dniowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gmi-
ny Lubaczów Ludowych Klubów Sportowych z terenu Gminy Luba-
czów. 
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20 lutego br. w hali sportowej ZSP w Lisich 
Jamach odbyły się końcowe rozgrywki Halowego 
Turniej Piłki Nożnej Juniorów Ludowych Klubów 
Sportowych o Puchar Wójta Gminy Lubaczów.

W tym dniu padły następujące wyniki:
Start Lisie Jamy- Graniczni Krowica 0 : 2
Huragan Basznia Dolna- Zryw Młodów 3 : 0
Start Lisie Jamy- Rolnik Wólka Krowicka 3 : 1
Zryw Młodów-Graniczni Krowica 2 : 3
Rolnik Wólka Krowicka- Huragan Basznia Dolna 1 : 0
Start Lisie Jamy- Zryw Młodów 4 : 2
Rolnik Wólka Krowicka- Graniczni Krowica 3 : 5
Start Lisie Jamy- Huragan Basznia Dolna 4 : 5
Zryw Młodów- Rolnik Wólka Krowicka 4 : 2
Huragan Basznia Dolna- Graniczni Krowica  5 : 8

Po zsumowaniu punktów z obydwu dni tur-
niejowych zwycięzcami zostali młodzi zawodni-
cy „Granicznych” Krowica Hołodowska  zdoby-
wając 19 pkt. Kolejne miejsca zajęły:

2. „Start” Lisie Jamy   18 pkt.
3. „ Huragan” Basznia Dolna  10 pkt.
4. „Zryw” Młodów   6 pkt.
5. „ Rolnik” Wólka Krowicka 6 pkt.
Wszystkie drużyny z rąk Wójta Gminy Lu-

baczów Wiesława Kapla otrzymały dyplomy 
oraz piłki, drużyna zwycięska dodatkowo pu-
char. Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju 
okazał się zawodnik „Huraganu” Basznia Dolna 
Jakub Tokarz z 21 trafieniami, który także został 
nagrodzony pamiątkowym pucharem. Zwycięzcy turnieju - „Graniczni” Krowica Hołodowska

W fazie grupowej reprezentanci 
ZSP Basznia Dolna pokonali drużyny 
ze Starego Dzikowa, Oleszyc i SP nr 
1 Lubaczów i zapewnili sobie awans 
do finału. W finale okazali się lepsi 
w dwóch setach od zwycięzcy drugiej 
grupy SP nr 2 Lubaczów i tym samym 
ZSP Basznia Dolna będzie reprezen-
tować nasz Powiat na Rejonowych 
Mistrzostwach. Skład drużyny: Piotr 
Pazdro, Mariusz Burda, Dawid Pesz-
ko, Jakub Młodowiec, Kamil Maciuła, 
Mateusz Rębiś, Patryk Miśków, Wiktor 

Sysak. Opiekunem zespołu był Pan Mi-
chał Szczybyło.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. ZSP Basznia Dolna
2. SP nr 2 Lubaczów
3. SP Stary Dzików
4. SP Łukawiec
5. SP nr 1 Lubaczów
6. SP Młodów
7. SP Oleszyce

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Uczniowie ze swoim opiekunem Panem Michałem Szczybyło

Z entuzjazmem i wielką ochotą 60 uczniów klas drugich i trzecich 
ze wszystkich szkół podstawowych terenu Gminy Lubaczów przystąpiło 
do nauki pływania na krytej pływalni „WODNY ŚWIAT” w Horyńcu-
-Zdroju. Projekt realizowany w okresie od 01.03.2019 r. do 29.06.2019 
r. przez Gminę Lubaczów współfinansowany jest przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki w ramach programu powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”. Projekt nauki pływania obejmuje 20 godzin dla każ-
dego uczestnika i jego głównym celem jest nauczenie pływania dzieci 
kraulem na grzbiecie i na piersiach.  Zajęcia odbywają się po lekcjach 
szkolnych z częstotliwością 2 razy w tygodniu i prowadzą je wykwalifi-
kowani instruktorzy pływania.  Opiekę podczas dowozu, wejścia na ba-
sen, przygotowania do zajęć, wyjścia z basenu i dowozu z zajęć sprawują 
nauczyciele oraz rodzice dzieci. Po zakończeniu nauki pływania uczest-
nicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu na kartę pływa-
cką. Dzieci mają ogromną frajdę związaną z możliwością nauki pływania  
i zabawą w wodzie.

Projekt nauki pływania realizowany jest w Gminie Lubaczów od wie-
lu lat i cieszy się niezmiennie bardzo dużym zainteresowaniem.

Należy jednocześnie wspomnieć, że pływanie jest sportem, który 
można uprawiać przez całe życie a korzyści z tego są ogromne. Każda ak-
tywność fizyczna ma swoje zalety, zaś pływanie ma ich chyba najwięcej: 
zdrowe ciało, znakomita kondycja, równomiernie rozwinięte mięśnie.  

Oto co najmniej 5 powodów, dla których warto pływać;
1. Wzmacnia mięśnie kręgosłupa
Pływając regularnie odciążasz kręgosłup, a sąsiadujące z nim mięśnie 

solidnie pracują. Dzięki temu plecy nie będą narażone w przyszłości na 
skrzywienie, a ty - samoistnie - przestaniesz się garbić. 

2. Hartuje organizm
W czasie pływania serce pracuje miarowo, a cały organizm dotlenia 

się. Układy oddechowy i krążenia wzmacniają się, dzięki czemu będziesz 
znacznie bardziej odporna na wszelkie infekcje. 

3. Szlifuje koordynację ruchową
Aby utrzymać się na wodzie, musisz zsynchronizować pracę rąk, nóg 

i nauczyć się odpowiednio ustawiać głowę. To zadanie wcale nie jest ta-
kie proste, dlatego naukę pływania najlepiej rozpocząć jako dziecko. Po 
jej opanowaniu przez kolejne lata znacznie szybciej będziesz nabywać 
nowe umiejętności (np. umiejętność jazdy na rowerze, czy nawet pływa-
nia na windsurfingu!).

4. Spala kalorie
Jeśli masz do zrzucenia kilka kilogramów, doskonałym treningiem 

wspomagającym dietę jest regularne uczęszczanie na basen! Podczas 
pływania spalisz naprawdę dużo kalorii, a do tego nie będziesz odczuwać 
uporczywego pocenia się.

5. Pozwala na relaks
Pływanie doskonale odpręża, bo szybko rozluźnia wszystkie mięśnie, 

które po całym dniu pracy są napięte (właśnie z tego powodu w nocy 
mogą budzić cię ich skurcze).

Tych, którzy nie potrafią jeszcze pływać (bez względu na wiek) szcze-
rze zachęcamy do rozpoczęcia nauki pływania, zaś osoby, które posiadły 
tę umiejętność do systematycznego pływania. 

        AJ

Finał Turnieju Juniorów 2019

„Umiem pływać 
– Jak ryba w wodzie”

Uczniowie z Baszni 
Dolnej Mistrzami Powiatu 
Lubaczowskiego
w piłce siatkowej 
chłopców
9 lutego br. na Hali Sportowej w Starym Dzikowie odbyły się Po-
wiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców. 
W zawodach udział wzięło 7 drużyn, a najlepszą okazała się drużyna 
z ZSP w  Baszni Dolnej składająca się z uczniów III klasy gimnazjum 
i VIII SP.
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JUNIORZY DO LAT 10:
Bezkonkurencyjnym w kategorii juniorów do 

lat 10 okazał się zawodnik MUKS Libero Mateusz 
Hanasiewicz, który wywalczył trzy złote medale.  
W Mistrzostwach Polski taki wyczyn, zdobywając trzy 
tytuły Mistrza Polski udało się jeszcze tylko Kindze 
Hulak z LKS UNIA Horyniec-Zdrój w kategorii ju-
niorek do lat 13. W ubiegłym roku w Szczyrku, ta 
sztuka nie udała się żadnemu zawodnikowi.

Norbert Ludwik w turnieju głównym uplasował 
się na 4 miejscu, w grze błyskawicznej również upla-
sował się tuż za podium, natomiast w grze aktywnej 
zajął 5 miejsce. Sebastian Młodowiec: 6 miejsce w 
turnieju głównym, 5 w grze błyskawicznej, 8 w grze 
aktywnej. Patryk Lorenc: 15 w turnieju głównym, Vi-
ce-Mistrzostwo Polski w grze błyskawicznej, 6 w grze 
aktywnej, Dawid Ciepły: 16 w turnieju głównym,  
18 w grze błyskawicznej, 11 w grze aktywnej.

JUNIORKI DO LAT 10:
Blisko powtórzenia wyczynu Mateusza Hanasie-

wicza i Kingi Hulak była zawodniczka MUKS Li-
bero Julia Banaś, która wywalczyła tytuł Mistrzyni 
Polski w turnieju głównym i grze błyskawicznej. 
W ostatnim turnieju w grze aktywnej Julię przed 
zdobyciem trzeciego złota powstrzymała koleżanka  
z klubu Wiktoria Haliniak, która wywalczyła oprócz 
Mistrzostwa Polski w warcaby aktywne, srebrny 
medal w turnieju głównym i brązowy w grze bły-
skawicznej.

Anna Jastrzębska: 4 miejsce w turnieju głównym, 
4 w grze błyskawicznej, 5 w grze aktywnej, Katarzyna 
Jastrzębska: 8 miejsce w turnieju głównym, 6 w grze 
błyskawicznej, 6 w grze aktywnej, Anastazja Krzych: 
16 w grze błyskawicznej, 15 w grze aktywnej.

Zawodnicy MUKS Libero Basznia

Po raz pierwszy Eliminacje PILW zostały roze-
grane w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 8 i ka-
tegoria OPEN (2009 i starsi). Bezpośredni awans do 
Finału uzyskało siedmiu zawodników w kategorii do 
lat 8 i siedmiu w kategorii OPEN.

Finał z udziałem 8 zawodników (stawkę finalistów 
uzupełni dwóch zawodników z ,,dziką kartą’ przyzna-
ną przez organizatora finału klub SGU Czarni Oleszy-
ce) zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”.

W kategorii OPEN udział wzięło 51 zawodników. 
Awans uzyskali:
Klara Kornaga- LKS UNIA Horyniec-Zdrój
Marek Siteń- ,,Orzeł’ Lubaczów
Filip Kalmuk- SGU ,,Czarni’ Oleszyce
Dawid Basznianin- LKS UNIA Horyniec-Zdrój
Łukasz Malec- MUKS Libero Basznia Dolna
Tobiasz Weber- MUKS Libero Basznia Dolna
Sebastian Młodowiec- MUKS Libero Basznia Dolna

Pozostałe miejsca zawodników MUKS Libero 
Basznia Dolna w kategorii OPEN:
8. Dawid Siteń
10. Maciek Kisyk
12. Kinga Krzych
13. Norbert Ludwik
14. Anna Jastrzębska

Zwycięzcy eliminacji

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
w Warcabach 100-polowych w Szklarskiej Porębie
Od 16 do 21 marca w Szklarskiej Porębie odbywały się Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski w warcabach 100-polowych w kategoriach do lat 10,13,16,19,23. 
Zostały rozegrane trzy turnieje: najważniejszy turniej główny na długi czas 
do namysłu, turniej w grze błyskawicznej i grze aktywnej.

JUNIORKI DO LAT 13:
Jedyna reprezentantka Libero 

Basznia Dolna w tej kategorii wie-
kowej Kinga Krzych nie obroniła 
brązowego medalu, z ubiegłego 
roku w turnieju głównym i zaję-
ła 13 miejsce. W grze aktywnej 
wywalczyła tytuł Vice-Mistrzyni 
Polski, a w grze błyskawicznej 
zdobyła brązowy medal.

JUNIORZY DO LAT 13:
Najliczniej obsadzona ka-

tegoria przez zawodników 
MUKS Libero, bo aż 6 za-
wodników walczyło o medale  
w trzech turniejach. Jedyny medal w tej kategorii 
wiekowej wywalczył Łukasz Malec, który zdobył brąz 
w grze aktywnej. W turnieju głównym Łukasz upla-
sował się na 4 miejscu, a w grze błyskawicznej był 10.

Dawid Siteń: 9 miejsce w turnieju głównym,  
6 w grze błyskawicznej, 4 w grze aktywnej, Jakub 
Błaż: 12 miejsce w turnieju głównym, 24 w grze 
błyskawicznej, 19 w grze aktywnej, Mateusz Sysak:  
13 miejsce w turnieju głównym, 18 w grze błyska-
wicznej, 17 w grze aktywnej, Tobiasz Weber: 14 miejsce 
w turnieju głównym, 8 w grze błyskawicznej, 6 w grze 
aktywnej, Maciek Kisyk: 15 miejsce w turnieju głów-
nym, 17 w grze błyskawicznej, 12 w grze aktywnej.

JUNIORKI DO LAT 16:
Jedyna nasza reprezentantka w tej kategorii wie-

kowej Zuza Bosak w turnieju głównym zajęła 3 miej-
sce, grze aktywnej i błyskawicznej zajęła 6 miejsce.

Jak, co roku organizowany był konkurs na najład-
niejszą kombinację. W tym roku sędziowie zadecy-

dowali, iż najbardziej efektowną kombinację prze-
prowadził zawodnik MUKS Libero Basznia Dolna 
Sebastian Młodowiec.

Najmłodszymi uczestnikami Mistrzostw zostali 
Nikodem Koszewski z UKS Struga i Anastazja 
Krzych z Libero Basznia Dolna.

Projekt został sfinansowany ze środków Funda-
cji PZU, Gminy Lubaczów, Nadleśnictwa Lubaczów, 
Lasów Państwowych, Banku Spółdzielczego w Luba-
czowie, ZSP w Baszni Dolnej.

Dziękujemy również prywatnym sponsorom, 
którzy wsparli wyjazd naszych zawodników. Byli to: 
Pani Radna Bernadeta Młodowiec, Pan Tomasz Tka-
czyk, Pan Leszek Żukowicz, Pan Wiesław Litwin, Pan 
Jacek Rozwód.

Dziękujemy serdecznie.
Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU 

oraz Urzędu Gminy Lubaczów.
MSZ

Eliminacje Podkarpackiej Indywidualnej Ligi Warcabowej 

15. Mateusz Hanasiewicz
19. Mateusz Sysak
28. Katarzyna Jastrzębska
32. Patryk Lorenc
33. Dawid Ciepły
39. Wiktoria Haliniak

W kategorii do lat 8 udział wzięło 27 zawodni-
ków. Awans uzyskali:
Nina Kalmuk - SGU ,,Czarni’ Oleszyce
Adam Deneka- MUKS Libero Basznia Dolna
Tobiasz Dobrowolski- LKS UNIA Horyniec-Zdrój
Krzysztof Goraj- Stowarzyszenie ”Pomóżmy Razem” 
Stary Dzików
Kinga Kurak- SGU ,,Czarni’ Oleszyce
Oliwia Gancarz- SGU ,,Czarni’ Oleszyce
Mira Faszczowa- LKS UNIA Horyniec-Zdrój

Pozostałe miejsca zawodników MUKS Libero 
Basznia Dolna w kategorii do lat 8:
11. Jakub Juzwa
12. Marek Malec
15. Filip Młodowiec
20. Miłosz Breś
21. Anastazja Krzych
27. Martyna Leja

Organizatorami Eliminacji PILW byli: Starostwo 

Powiatowe w Lubaczowie, Gmina Lubaczów, Zsp 
Basznia Dolna, MUKS Libero Basznia Dolna, Pod-
karpacki Okręgowy Związek Warcabowy.

Sędzia turnieju: Sędzia FMJD Pani Ewa Żuk.
Dziękujemy za wsparcie turnieju również: Piekar-

ni Słoneczko Pana Tomasza Tkaczyk, właścicielowi 
Firmy Poladex Panu Zaborniakowi, Panu Andrzejo-
wi Kaczmarczyk.

Ogromne podziękowania dla wszystkich rodzi-
ców, którzy pomogli w organizacji turnieju. Dzięku-
jemy za pyszne ciasta, poczęstunek, oraz za opiekę 
nad dziećmi podczas zawodów.

M.Szczybył

W niedzielę 7 kwietnia 2019 na Hali Sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni 
Dolnej zostały rozegrane Eliminacje Podkarpackiej Indywidualnej Ligi Warcabowej. Czte-
rech reprezentantów MUKS Libero Basznia Dolna awansowało do finału. W turnieju udział 
wzięło 78 zawodników.  
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Zapowiedzi wydarzeń
• 28 kwietnia 
- Wiosenna Giełda Ogrodnicza
Miejsce: Kresowa Osada

Kresowa Osada w Baszni Dolnej 28 kwietnia 
zamieni się w wyjątkowy, wiosenny ogród pełen 
wystawców z branży rolnej, ogrodniczej i sadow-
niczej. Organizatorzy wydarzenia zadbali o to, aby 
miłośnicy pięknych ogrodów, podwórka, skalnia-
ków w jednym miejscu znaleźli wszystko to, co 
spełni ich oczekiwania. Drzewa owocowe, krzewy 
ozdobne, kwiaty, cebulki i kłącza kwiatowe, galan-
teria ogrodowa czy wiklinowa to tylko niewielka 
część asortymentu Wiosennej Giełdy Ogrodniczej, 
organizowanej przez Gminę Lubaczów. Pojawi się 
też Gospodarstwo Rybackie „Smolin Fish” z Rudy 
Różanieckiej, firma Leda-Ser z Wólki Krowickiej, 
Gospodarstwo Agroturystyczne Bożeny i Leszka 
Załuskich z Załuża, Zespół Szkół w Oleszycach, 
Koła Gospodyń Wiejskich, a także producenci mio-
dów. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci – przejażdżek 
dorożką i kucykami, dostępny będzie dmuchany 
zamek. Dla dorosłych przewidziana jest również lo-
teria fantowa. Do wygrania będą drobne narzędzia 
ogrodnicze, krzewy i kwiaty. Otwarcie Wiosennej 
Giełdy Ogrodniczej odbędzie się o godz. 12.00.

O godz. 15.00 florystka z Podkarpackiego 
Ośrodka Rolniczego w Boguchwale przedsta-
wi pokaz układania kwiatów, pt. „Kompozycje 
kwiatowe w kolorach wiosny”.

• 2 czerwca 
Polska Smakuje… Potrawami z grilla 
Miejsce: Kresowa Osada

„Polska Smakuje… Potrawami z grilla” to wy-
darzenie organizowane przez Gminę Lubaczów  
i KOWR w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska 
Smakuje”. Przedsięwzięcie to łączyć będzie przyjem-
ność grillowania z promowaniem zdrowych pro-
duktów używanych w tym celu, a także pokazanie 
wielu możliwości skomponowania na grillu różno-
rodnego posiłku. Przede wszystkim organizatorom 
zależy nam na tym, aby produkty przygotowywane 
na ruszcie były „zdrowe”, a takie można nabyć u lo-
kalnych producentów żywności, których na Ziemi 
Lubaczowskiej, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie nie 
brakuje. Na grillu nie musi być tylko kiełbaska, kar-
kówka czy kaszanka. Możemy smakować przyrzą-
dzone w ten sposób następujące produkty: 

- wołowinę podkarpacką - wysokiej jakości 
mięso z hodowli ekologicznej,

- wędliny - z najlepszej jakości mięsa wieprzo-
wego dostarczanego od sprawdzonych hodowców 
oraz tradycyjnej produkcji z dodatkiem natural-
nych przypraw, bez użycia jakichkolwiek polep-
szaczy smaku, barwników, czy konserwantów,

- sery domowe - uzyskane z mleka krowiego i koziego,
- ryby – o najwyższych walorach smakowych dzię-

ki stosowaniu do karmienia tylko pasz naturalnych w 
postaci zbóż pochodzących z lokalnych gospodarstw,

- warzywa i owoce – uprawiane metoda ekologicz-
ną opartą na mechanizmach biologicznych, a nie na 
środkach wytworzonych przemysłowo z zastosowa-
niem wyłącznie nawozów organicznych (pochodze-
nia zwierzęcego lub roślinnego – kompost).

Istotnym elementem przyrządzania potraw 
na grillu są marynaty, do których wykorzystywa-
ne są np. eko-zioła  i miody z lokalnych pasiek.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie II wystawa - 
targi „Rodzinne Smaki Podkarpacia” (około 50 wy-
stawców – małe i średnie firmy rodzinne z sektora 
przetwórstwa rolno - spożywczego z terenu Woje-
wództwa Podkarpackiego: masarzy, piekarzy, sero-
warów, przetworów spożywczych i warzywnych, 
wyrobów garmażeryjnych, gospodarstwa rybackie 
z tradycyjną hodowlą, producentów wina i piwa).

• 2 czerwca
Majówka Pszczelarska
Miejsce: Kresowa Osada

W tym roku Pszczelarze z Podkarpa-
cia świętować będą w Kresowej Osadzie  
w Baszni Dolnej. XIV Wojewódzka Majów-
ka Pszczelarska tradycyjnie będzie okazją do 
podziękowań, gratulacji i wręczenia odzna-
czeń oraz wymiany doświadczeń, prezentacji  
i sprzedaży wyrobów pszczelarskich i ręko-
dzielniczych. Ponadto w programie zapla-
nowano  mszę św., wykład mgr. Tomasza 
Kędziora pn. „Całoroczna gospodarka pa-
sieczna”, konkurs na najsmaczniejszy Miód 
Ziemi Lubaczowskiej oraz występy arty-
styczne. Majówka Pszczelarska w Kresowej Osadzie w 2014 r.
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• 22-23 czerwca
- I Transgraniczny Festiwal Gier Terenowych  
i Nowych Technologii w Turystyce organizowany 
przez Związek Międzygminny „Ziemia 
Lubaczowska”

W ramach wydarzenia, które odbędzie się na Ziemi Lubaczow-
skiej, w tym także na terenie Gminy Lubaczów, przewidziano: po-
kazy AR i VR - prezentacje filmów w technologii Virtual Reality, 
gry i zabawy sportowe, bieg poszukiwaczy przygód, gry terenowe, 
konkursy z nagrodami, pokazy dronów, plac zabaw dla dzieci, za-
bawa na świeżym powietrzu. W programie festiwalu znajdzie się 
wiele innych nietuzinkowych atrakcji, dzięki którym uczestnicy 
będą mogli przekonać się o tym, że nowoczesne technologie mają 
zastosowanie także w promowaniu turystycznych atrakcji obszaru. 
Dokładną datę przedsięwzięcia oraz szczegóły prosimy śledzić m. 
in. na www.ziemialubaczowska.com.

• 22-23 czerwca
- III Festiwal Questingu

Motywem przewodnim całego Festiwalu będą „Questowe wę-
drówki po Ziemi Lubaczowskiej”, kiedy to sympatycy i fani que-
stingu, rodziny z dziećmi i miłośnicy aktywnych form spędzania 
czasu wolnego będą mogli przejść szlakiem unikatowych questów, 
usytuowanych na terenie Ziemi Lubaczowskiej – przygotowanych 
przez Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”. To różno-
rodne trasy questingowe – piesze i rowerowe, a także quest nocny  
i tematyczny o Niepodległości. Na najwytrwalszych czekać będą 
jak w latach poprzednich atrakcyjne nagrody.

Przypomnijmy przy okazji, co to jest questing: jest to specyficz-
na forma bezobsługowej gry terenowej. Polega na przejściu nie-
oznakowanym szlakiem turystycznym, który za pomocą rymów  
i licznych zagadek oprowadza turystów po wyjątkowych, ale często 
zapomnianych miejscach. Celem przygody jest odkrycie ukrytego 
skarbu, a tym samym poznanie dziedzictwa miejsca, jego zapo-
mnianych legend, podań i historii.

• 26 lipca - 4 sierpnia
Festiwal Dziedzictwa Kresów

W tym roku przypada XV edycja Festiwalu Dziedzictwa Kresów organizowanego 
przez  Gminę Lubaczów we współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackie-
go.  Tradycyjnie przez ponad tydzień na Ziemi Lubaczowskiej oraz w różnych zakąt-
kach Podkarpacia odbywać się będzie wiele interesujących i wartościowych wydarzeń 
nawiązujących do bogatego dorobku dawnych Kresów.

Głównym celem Festiwalu jest zachowanie i propagowanie ogromnego dziedzi-
ctwa Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, podtrzymywanie tradycji, zwycza-
jów, obyczajów wielu pokoleń zamieszkujących dawne Kresy oraz wspieranie Polaków 
na wschodzie i środowisk kresowych w kraju.

Jak co roku organizatorzy zaplanowali  wyjątkowe spotkania z ludźmi kultury  
i nauki o międzynarodowej sławie, dyskusje o historii dawnych Kresów Rzeczypospoli-
tej, projekcje filmów dokumentalnych, spektakle teatralne, wystawy, występy zespołów 
folklorystycznych, koncerty, konkursy kulinarne i prezentację rękodzieła. W tegorocz-
nej edycji znajdą się dotychczasowe elementy takie jak: Koncert inauguracyjny w Cer-
kwi w Radrużu, Msza Św. Kresowa, Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych, 
Forum Polacy na Wschodzie, „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” - na lubaczowskim 
rynku, oraz aktywna sobota. W programie znajdą się również: plenery rzeźbiarskie  
i malarskie, pokazy audiowizualne i warsztaty zabawkarskie dla dzieci.  

Festiwalowe wydarzenia tradycyjnie zwieńczy wielki finał w Kresowej Osadzie  
w Baszni Dolnej, który w tym roku przypadnie 4 sierpnia. Tego dnia nie zabraknie 
ciekawych atrakcji zarówno dla starszych jak i młodszych uczestników Festiwalu. Za-
planowano m.in.: rekonstrukcję Bitwy pod Zadwórzem, koncerty grup folklorystycz-
nych, wystawy, pokazy rękodzieła, a także: konkurs kulinarny pn. „Kresowe Jadło”, 
oraz II Święto Podkarpackiego Proziaka. Na placu festiwalowym zorganizowane zo-
staną: strefa producentów żywności „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”; „Tar-
gi Polska smakuje”, a także strefa przedsiębiorczości. Gwiazdą muzyczną tegorocznej 
edycji będzie zespół Varius Manx. 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony festiwalu: www.festiwalkresow.pl  oraz 
portali społecznościowych, gdzie w niedługim czasie pojawiać się będą szczegółowe 
informacje.

Zespół Vinancan ze Słowacji podczas FDK w 2018 r.Tomasz Jakubiak gwiazda kulinarna FDK 2018 r.

Przedstawienie Krakowskiego Teatru Ulicznego
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Firma Voice Net S.A. realizuje na terenie gminy Lubaczów projekt 
mający na celu budowę ogólnodostępnej sieci światłowodowej. Dzięki 
temu w naszej gminie będzie również realizowany Narodowy Plan Szero-
kopasmowy mający na celu umożliwienie dostępu sieci światłowodowej 
do instytucji użyteczności publicznej np. szkół, parafii, domów kultury, 
ośrodków zdrowia, remiz strażackich itp. Także gospodarstwa domowe 
będą miały dostęp do usług szybkiego internetu, telewizji i telefonu. 

Aktualnie mieszkańców gminy Lubaczów odwiedzają przedstawiciele, 
którzy zbierają zgody na przeprowadzenie kabla światłowodowego przez 
poszczególne działki. Samo wyrażenie zgody nie oznacza zawarcia umo-
wy o świadczenie usług i do niczego nie zobowiązuje.

Niniejsza inwestycja niesie ogromne korzyści dla gminy, dlatego waż-
ne jest, aby wszyscy mieszkańcy wyrażali zgodę na przejście kabla świat-
łowodowego wzdłuż dróg na istniejących słupach. W sytuacji, gdy jed-
na osoba odmówi wyrażenia zgody na przejście kabla światłowodowego 
przez jej posesję, to doprowadzenie usług do placówek oświatowych oraz 
mieszkańców nie będzie możliwe. 

Liczymy na to, że wspólnymi działaniami uda nam się zmniejszyć wy-
kluczenie cyfrowe w naszym regionie. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości inwestor 
Voice Net S.A. jest do Państwa dyspozycji

Dział Rozwoju Sieci światłowodowej kom.: 699-670-701

Sieć światłowodowa

W związku z trwającym jeszcze sezonem grzewczym apelujemy do 
mieszkańców gminy Lubaczów o nie spalanie śmieci w piecach domowych, 
kominkach i ogniskach. Obecnie, kiedy w naszej gminie prowadzona jest 
selektywna zbiórka odpadów, każdy właściciel posesji ma obowiązek posia-
dania pojemnika na odpady, a firma świadcząca usługi ma obowiązek ich 
terminowego odbioru. Każdy właściciel gospodarstwa ponosi stałą opłatę, 
niezależną od ilości oddanych odpadów. Wszystkie odpady wytworzone 
w gospodarstwie zostaną od Państwa odebrane w ramach opłaty mie-
sięcznej, bez dodatkowych kosztów. Dlatego nie ma potrzeby ich spalania 
czy wywożenia do lasu lub w inne miejsca.

Przypominamy, że dym ze spalanych śmieci jest bardzo toksyczny. 
Oprócz tego dochodzi do osadzania się w przewodach kominowych tzw. sa-
dzy mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować 
zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić do pożaru domu.

Spalanie jest zabronione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.)- art. 191 cyt. ustawy „Kto, wbrew za-
kazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub 
współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.  Za ła-
manie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5000 zł.

Wiosenna aura za oknem, coraz wyższe temperatury powietrza, a także 
opady deszczu będą sprzyjać rozwojowi roślinności. Większość z nas pewnie 
w najbliższych dniach wykona podstawowe prace w ogrodzie/ na działce. 
Kosiarki pójdą w ruch i trawniki będą pięknie przystrzyżone. Bardzo miło 
przejeżdża się przez miejscowość, gdzie posesje są należycie zadbane przez 
właścicieli. Z tego miejsca pragniemy zachęcić Państwa do kompostowania 
i zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji w obrębie włas-
nej posesji. Mówiąc przysłowiowo „to nic nie kosztuje”, a po sezonie wege-
tacyjnym możemy otrzymać naturalny nawóz do wykorzystania w uprawie 
roślin. Jest to również istotne z punktu systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi – im więcej odpadów zagospodarujemy na miejscu ich wy-
tworzenia, tym ponoszone przez nas koszty będą niższe.

JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ W WYNIKU PRZESTĘPSTWA?

Udzielimy Ci bezpłatnej pomocy!

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE LUB DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

PUNKT POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM

czynny w każdą środę w godz. 15.30 – 19.30

Lubaczów, ul. Kościuszki 5, Tel. 607 254 067, 

e-mail : pomoc.lubaczow@gmail.com

Całodobowa infolinia Tel. : 166 52 52 52

Gmina Lubaczów zachęca do zakupu atrakcyjnych działek budowlanych zlokali-
zowanych w miejscowościach: Młodów, Dąbków, Piastowo, Hurcze, Krowica Sama, 
Basznia Dolna, Lisie Jamy, Szczutków.

Działki w Dąbkowie objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego i do budowy domu wystarczy tylko projekt techniczny  
i pozwolenie na budowę. Na osiedlu stoją już pierwsze domy, a gmina sukcesywnie 
inwestuje w rozbudowę infrastruktury.

Na działki zlokalizowane w miejscowościach: Młodów, Piastowo, Hurcze, Basznia 
Dolna, Lisie Jamy, Szczutków Krowica Sama o powierzchni od 0,09 ha -0,20 ha opraco-
wane zostały decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów w pokoju nr 15 lub w pokój 33.

Nr działki Powierzchnia działki Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena zł wywoławcza (brutto)

1340/58
1340/59

0,1012 ha Działka budowlana przetarg 29.363,00

1340/46 0,1454 ha Działka budowlana przetarg 42.955,00

1340/47 0,1623 ha Działka budowlana przetarg 48.691,00

1340/65 0,1213 ha Działka budowlana przetarg 31.693,00

1340/66 0,1210 ha Działka budowlana przetarg 33.848,00

1340/72 0,1102 ha Działka budowlana przetarg 28.804,00

1340/73 0.1100 ha Działka budowlana przetarg 30.782,00

1340/74 0.1099 ha Działka budowlana przetarg 31.877,00

1340/87 0,1108 ha Działka budowlana przetarg 29.575,00

1340/88 0,1100 ha Działka budowlana przetarg 31.397,00

Młodów - przetargi 22.05.2019 r.

Nr działki Powierzchnia działki Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena zł wywoławcza (brutto)

36/44 0.1405 ha Działka budowlana przetarg 40.337,00

36/45 0.1368 ha Działka budowlana przetarg 39.278,00

36/47 0.1507 ha Działka budowlana przetarg 45.740,00

103/7 0.1438 ha Działka budowlana przetarg 38.469,00

103/8 0,1459 Działka budowlana przetarg 39.029,00

103/9 0,1389 Działka budowlana przetarg 37.163,00

103/24 0,1283 Działka budowlana przetarg 34.335,00

103/25 0,1326 Działka budowlana przetarg 35.483,00

103/27 0,1159 Działka budowlana przetarg 31.029,00

103/28 0,1293 Działka budowlana przetarg 34.602,00

103/30 0,1367 Działka budowlana przetarg 36.576,00

103/31 0,1224 Działka budowlana przetarg 32.762,00

Dąbków - przetargi 23.05.2019 r.

Nr działki Powierzchnia działki Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena zł wywoławcza (brutto)

16/8 0.1343 ha Działka  budowlana przetarg 44.110,00 zł.

Hurcze - przetargi 24.05.2019 r.

Nr działki Powierzchnia działki Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena wywoławcza(netto)

368/7 0,1072 ha Działka budowlana przetarg 29.107,00 zł.

368/10 0,0903 ha Działka budowlana przetarg 24.189,00 zł.

932/29 0,1598 ha Działka budowlana przetarg 37.000,00 zł

932/44 0,1576 ha Działka budowlana przetarg 35.391,00 zł

932/39 0,1833 ha Działka budowlana przetarg 40.352,00 zł.

932/40 0,1645 ha Działka budowlana przetarg 36.305,00 zł.

Lisie Jamy - przetargi 30.05.2019 r.

Nr działki Powierzchnia działki Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena zł wywoławcza (brutto)

1344/8 0.1651 ha Działka  budowlana przetarg 47.097,00 zł.

Piastowo - przetargi 04.06.2019 r.

Nr działki Powierzchnia działki Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena wywoławcza (netto)

62/5 0,1540 ha Działka  budowlana przetarg 34.172,00 zł.

62/6 0,1523 ha Działka  budowlana przetarg 33.799,00 zł.

62/7 0,1523 ha Działka  budowlana przetarg 34.485,00 zł.

112/2 0,0887 ha Działka  budowlana przetarg 20.575,00 zł

Szczutków - przetargi 21.05.2019 r.

Nr działki Powierzchnia działki Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena wywoławcza (netto)

535/1 0,1038 ha Działka  budowlana przetarg 13.682,00 zł.

628/1 i 629/1 0.1458 ha Działka  budowlana przetarg 29.046,00 zł.

628/2 i 629/2 0.1290 ha Działka  budowlana przetarg 24.281,00 zł.

156/19 0,2318 ha Działka  budowlana przetarg 39.868,00 zł.

156/20 0,2236 ha Działka  budowlana przetarg 38.469,00 zł.

156/21 0,2274 ha Działka  budowlana przetarg 39.930,00 zł.

Krowica Sama - przetargi 04.06.2019 r.

Atrakcyjne działki budowlane na sprzedażI N F O R M A C J E

Nie pal śmieci  – oddychaj świeżym powietrzem

Zagospodarowanie odpadów „zielonych”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości


