Nr 6 (18)

Lipiec 2019 r.

Egzemplarz bezpłatny

Aktualnie prowadzone inwestycje
infrastrukturalne w Gminie Lubaczów
Inwestycje drogowe

Obecnie realizowane są liczne inwestycje drogowe, w których wykonywane są odcinki dróg z nawierzchnią bitumiczną. W dniu 14.05.2019 r. podpisano umowę z przedsiębiorstwem PBI Infrastruktura
S. A. z Kraśnika oraz PBI WMB Sp. z o. o. z Sandomierza na wykonanie przebudowy dróg w następujących miejscowościach: Bałaje – Mokrzyca, Basznia
Górna (Malce), Borowa Góra, Dąbrowa (Michalce),
Krowica Sama (Blusy i Wychylówka), Lisie Jamy (ul.
Zielona oraz boczna ul. Smolińce, Młodów, Opaka, Szczutków (Ruda Szczutkowska), Tymce, Załuże
(Moczar Duży). Inwestycje realizowane są ze środków własnych oraz dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin zakończenia robót budowlanych upływa 16.09.2019 r.
Gmina Lubaczów pozyskała również środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych.
Dzięki tej dotacji możliwa będzie przebudowa
drogi gminnej nr 132511R Basznia Dolna – ul.
Kolejowa. Poszerzona zostanie istniejąca nawierzchnia asfaltowa oraz wybudowany zostanie
chodnik w ciągu ww. drogi. Termin zakończenia
robót to 31.10.2019 r.
W dniu 16.07.2019 r. podpisano umowę na
wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Załuże
(w kierunku oczyszczalni ścieków). Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Urzędu Mar-

szałkowskiego w Rzeszowie. Termin zakończenia
robót upływa 30.09.2019 r.
W 2019 r. wykonane zostaną również inne inwestycje drogowe, w tym remonty oraz przebudowy nawierzchni dróg gminnych współfinansowane
z budżetu gminy i Funduszu Sołeckiego. Termin
zakończenia robót to 30.09.2019 r.

Inne inwestycje infrastrukturalne

Zakończono budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Hurcze.
W ramach inwestycji wykonano m.in. prace
ziemne, utwardzono teren, wykonano zbiornik, wybudowano altanę, plac zabaw oraz boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.
W dniu 18.07.2019 r. podpisano umowę na rozbudowę szkoły w Krowicy Samej o salę gimnastyczną oraz część dydaktyczną z łącznikiem
(w ubiegłym roku zakończył się pierwszy etap
prac polegający na wykonaniu fundamentów)
z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 r.
W dniu 01.07.2019 r. zakończono roboty budowlane i odebrano inwestycję polegającą na budowie
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Basznia Górna i Podlesie. Od 01.08.2019 roku
rozpocznie się wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w powyższych
miejscowościach. Całkowita wartość zadania wyniosła 4 004 221,31 zł., zaś kwota dofinansowania

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 1 962 463,00 zł.
Ponadto w ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie gminy Lubaczów,
wykonano prace ziemne polegające na ułożeniu
kabla i fundamentów pod montaż słupów oświetleniowych w miejscowościach: Antoniki, Basznia
Dolna (ul. Mierzwy), Borowa Góra, Dąbrowa, Krowica Lasowa, Lisie Jamy (ul. Polna), Opaka, Szczutków. Termin zakończenia robót to 31.08.2019 r.

Kolejne umowy o dofinansowanie

28.06.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie
zadania pn. „Ograniczenie problemów społecznych,
gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów
poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w ramach konkursu ogólnego,
działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
RPO WP 2014-2020. W ramach projektu którego
łączna wartość wynosi ponad 13 milionów złotych,
zrewitalizowane zostaną m.in. budynki pokolejowe,
historyczny tabor kolejowy, budynek dawnej zlewni
mleka i plebani w Baszni Dolnej, a także przebudowane zostaną odcinki dróg oraz wykonane przyłącza
wodociągowe i kanalizacyjne. Postepowanie przetargowe dot. projektu rewitalizacyjnego uruchomione
zostanie jeszcze w III kwartale 2019 r.
RCz, KS

Zabytkowe nagrobki odnowione
Na cmentarzu parafialnym w Szczutkowie (wpisanym w 1994 r. do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Podkarpackiego pod poz. A – 366) znajduje się zespół dwóch nagrobków Mikołaja i Marii Nazarewiczów pochodzący z lat 30. XX wieku. Dominującą rolę
pełni kamienny pomnik Mikołaja Nazarewicza, wieloletniego nauczyciela w wiejskiej szkole
w Szczutkowie. Jest to kopiec z kamieni z pniem drzewa oplecionym latoroślą - dzieło Grzegorza Kuźniewicza – jednego z bruśnieńskich kamieniarzy, który wykonał wiele rzeźb do
obiektów kościelnych i świeckich we Lwowie, a po wyjeździe do USA – także w Nowym Jorku,
Cleveland, Pittsburgu i Filadelfii. Oba nagrobki są otoczone wspólnym ogrodzeniem stanowiącym ciekawy przykład lokalnej metaloplastyki.
W lutym 2018 roku Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu tego zespołu nagrobków do
rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego pod poz. B-899 i w dniu 27.02.2018 r.
wydał decyzję Nr 26/2018 znak: IRN-I.5144.25.2018.
KP, zezwalającą na wykonanie „Konserwacji technicznej i estetycznej nagrobków Marii i Mikołaja Nazarewiczów usytuowanych na cmentarzu w Szczutkowie”.
Prace konserwatorskie, które były prowadzone w
latach 2018 – 2019 przez Panią mgr Barbarę Woch,
Opaka 111A. obejmowały:
1. Nagrobki Mikołaja i Marii Nazarewicz – oczyszczenie z luźnych zanieczyszczeń i nawarstwień biolo-

gicznych, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie kamienia
środkiem KSE 300 i hydrofobizacja powierzchni preparatem Funcosil.
2. Ogrodzenie – oczyszczenie z korozji, uzupełnienie
ubytków metodą kowalską i ślusarską, zabezpieczenie
antykorozyjne preparatem cynkowym.
W dniu 12.07.2019 r. Wójt Gminy Lubaczów wystąpił do PWKZ w Przemyślu o powołanie komisji i wyznaczenie terminu odbioru.
Całkowity kaszt prac konserwatorskich wyniósł
40 580,00 zł. Wsparcia finansowego udzielił Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu
oraz Województwo Podkarpackie.
BB

Odnowiony nagrobek Mikołaja Nazarewicza
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Z Prac Rady
Poniżej prezentujemy informację o najważniejszych sprawach będących przedmiotem
obrad Rady Gminy Lubaczów w okresie od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 28 czerwca
2019 r.
W miesiącu kwietniu Rada Gminy wysłuchała sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2016 -2022”, informacji o stanie mienia
komunalnego oraz podjęła niżej wymienione uchwały:
• w sprawie określania zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony. Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości, które są własnością Gminy Lubaczów. Podjęta uchwała zastępuje
dwie uchwały z 2007, tj.: w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
okres dłuższy niż 3 lata oraz uchwałę w sprawie zasad
gospodarowania mieniem Gminy Lubaczów,
• w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowych z budżetu Gminy Lubaczów w 2019 r. na
przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu
postępowania w sprawach ich udzielania i sposobu
rozliczania w związku z uruchomieniem programu
dotacji dla mieszkańców Gminy Lubaczów. Podstawą udzielenia dotacji jest złożenie wniosku, zgodnego
z ogłoszeniem o naborze wniosków w danym roku,
• w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska
gminnego „Mój RYNEK” w Krowicy Hołodowskiej”.
Niniejszą uchwałą Rada Gminy określiła zasady prowadzenia handlu, usług parkowania i gastronomii na
targowisku gminnym,
• w sprawie zaliczenia dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Rada Gminy Lubaczów zaliczyła do
kategorii dróg gminnych następujące drogi: Basznia
Górna Dąbrowa - przejazd PKP oraz droga Mokrzyca
działka nr ewid. gruntów 167/5,
• w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej
dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów na finansowanie projektów
pod nazwą: „Izba Pamięci jako forma zachowania
dziedzictwa lokalnego” oraz projektu „Promocja obszaru LGD poprzez wydanie publikacji o dziedzictwie
przyrodniczo – kulturowym Ziemi Lubaczowskiej”,
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. Poprzez tę uchwałę budżetową Rada Gminy wprowadziła dochody i wydatki na
zadania związane z przebudową nawierzchni dróg
gminnych a to: droga Bałaje – Mokrzyca – na kwotę
516 500,00 zł, droga Lisie Jamy ul. Zielona na kwotę
100 500,00 zł, droga w Krowicy Samej – Wichylówka,
na kwotę 290 000,00 zł, droga Tymce – za szkołą na
kwotę 92 500,00 zł, droga w miejscowości Dąbrowa Michalce na kwotę 140 500,00 zł.
W miesiącu maju przedmiotem obrad Rady Gminy była informacja na temat przygotowania organizacji roku szkolnego 2019/2020.
Uchwały podjęte podczas tej sesji dotyczyły:
• udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej Łukawiec – Krowica Hołodowska na odcinku od Krowicy Lasowej do Krowicy
Hołodowskiej oraz dokumentacji dla przebudowy
drogi powiatowej Lubaczów – Basznia Dolna,
• wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów. Niniejszą uchwałą Rada Gminy dokonała przeniesień w budżecie funduszu sołeckiego w sołectwach
Wólka Krowicka, Załuże oraz Opaka, wprowadziła
dotację w wysokości do 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w obrębie miejscowości Załuże oraz
dofinansowanie z funduszu Dróg Samorządowych w
kwocie 259 852,00 zł na przebudowę drogi gminnej
Basznia Dolna ul. Kolejowa,

Sesja Rady Gminy Lubaczów z dnia 28.06.2019 r.
• zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2019 r.
Uchwała dotyczy zadania pod nazwą „Ograniczenie
problemów społecznych, gospodarczych i przestrzenie w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
• zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2019 r.
Uchwała dotyczy wykonania dokumentacji modernizacji stacji uzdatniania wody w Mokrzycy,
• zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2019 r.
Uchwała dotyczy inwestycji pod nazwą: Przebudowy
drogi gminnej Basznia Dolna ul. Kolejowa,
• zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2019 r.
Uchwała ma zastosowanie do inwestycji pod nazwą:
„Budowa Sali sportowej wraz z przebudową boisk
przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej,
• zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2019 r.
Uchwała odnosi się do dwóch zadań pod nazwą:
„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów
i opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Opaka 2019”,
• uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Lubaczów,
• określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Lubaczów na realizację zadań
związanych z ochrona środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na teranie
Gminy Lubaczów. Dotacja będzie stanowić refundację kosztów związanych z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków.
• powołania doraźnej Komisji Statutowej. Celem
komisji jest analiza obowiązującego statutu gminy pod
kątem zgodności z obowiązującym prawem oraz opracowanie projektu nowego statutu gminy Lubaczów,
• rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
• ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubaczów
oraz określenia granic obwodów tych szkół, od dnia
1 września 2019 roku. Uchwała określa plan sieci szkół
w Gminie Lubaczów,
• wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej trzech lat
oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Rada

Gminy wyraziła zgodę na zawarcie umowy dzierżawy przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Mokrzycy części działki położonej przy targowisku
gminnym „Mój Rynek” w miejscowości Krowica Hołodowska,
• wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości
Basznia Górna na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy z przeznaczeniem na realizację inwestycji zgodnej z decyzjami
o warunkach zabudowy.
Na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r. Rada
Gminy Lubaczów wysłuchała raportu o stanie Gminy
Lubaczów za 2018 r., zatwierdziła sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s
w Baszni Dolnej, sprawozdanie Gminnego Ośrodka
Kultury w Lubaczowie, informację z wykonania budżetu Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie,
sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za rok 2018.
oraz podjęła stosowne uchwały jednocześnie udzieliła
absolutorium Wójtowi Gminy Lubaczów za 2018 r.
Obecnym na sesji przedstawiona została informacja na temat oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Lubaczów „ lato 2019”
Ponadto Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Lubaczów, dzierżawionej na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat i zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę na rzecz
ADD Sp. z o.o.,
• w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
zbycia w drodze przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lubaczów, dzierżawionej na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat i zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę na rzecz
Pani Kazimiery Drozd,
• w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku w formie wkładu niepieniężnego w postaci mienia
komunalnego do spółki pn. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrzycy 83,
• w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład
aglomeracji Lubaczów przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lubaczów.
Rada Gminy wyraziła wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Lubaczów i Gminą Miejską Lubaczów
wchodzącymi w skład Aglomeracji Lubaczów,
• zmieniającą Uchwałę Nr VIII/78/2019 Rady
Gminy Lubaczów z dnia 31maja 2019 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Lubaczów w 2019 roku na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu postępowania
w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania,
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Lubaczów w kwocie 100 613,00 zł dla Powiatu Lubaczowskiego na wykonanie dokumentacji dla
przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Krowicy Lasowej do Krowicy Hołodowskiej wraz z budową
chodników oraz na wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej Lubaczów – Basznia Dolna,
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r.,
• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2019 r. na wykonania dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych
w miejscowościach Dąbrowa, Krowica Sama i Krowica
Hołodowska,
• w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów.
Treści wszystkich wymienionych uchwał jak również zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów oraz transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubaczów dostępne są na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubaczów pod adresem http://bip.lubaczow.com.pl/. MN
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Festiwal Dziedzictwa Kresów nagrodzony
w Plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku 2018
Miło nam poinformować, że Festiwal
Dziedzictwa Kresów został laureatem Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku
2018, którego celem był uhonorowanie
organizatorów, twórców oraz inicjatorów
najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą.
Organizatorem tego wydarzenia
było Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz
Biblioteką Narodową. Gala wręczenia odbyła się w 3 czerwca w Warszawie, podczas której nagrodę odebrali
Wójt Gminy Lubaczów - Wiesław Kapel
i Anna Kobiałka - Koordynator Festiwalu Dziedzictwa Kresów.
W tegorocznej edycji konkursu nadesłano blisko 200 zgłoszeń z całej Polski
i zagranicy – m.in. z Austrii, Niemiec,
Australii, Kanady, Litwy, Ukrainy. Ko-

misja konkursowa do drugiego etapu
zakwalifikowała 15 najciekawszych, najlepszych projektów związanych z naszą
historią. W gronie wyróżnionych w kategorii wydarzenie znalazł się również Festiwal Dziedzictwa Kresów, który dzięki
głosom internautów został laureatem.
W kategorii „wystawa” w plebiscycie
zwyciężyła ekspozycja czasowa „Karol
Śliwka. Polskie projekty. Polscy projektanci” zorganizowana przez Muzeum
Miasta Gdyni.
W kategorii „edukacja i multimedia”
laur otrzymała rodzinna publikacja edukacyjna „Książka otwarta na świat” wydana przez Muzeum Emigracji w Gdyni.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim,
którzy oddali głos w plebiscycie wspierając naszą inicjatywę. To dzięki Państwa
wsparciu możemy cieszyć się tak wyjątAM
kowym wyróżnieniem.

Laureaci Plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2018

Kultura Pamięci o dawnych Kresach
– działania edukacyjno – promocyjne w Rzeszowie

Spotkanie edukacyjne w Politechnice Rzeszowskiej
W dniach 5-6 czerwca br. w Rzeszowie,
w ramach wydarzeń poprzedzających tegoroczny Festiwal Dziedzictwa Kresów
odbył się cykl spotkań organizowanych
w ramach programu „Kultura pamięci
o dawnych Kresach”, który zakładał popularyzację dziedzictwa historyczno-kulturowego
wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej.
W środę 5 czerwca w sali audytoryjnej Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie miało miejsce spotkanie inauguracyjne dla nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego pn. „Kresy w polskiej
świadomości narodowej – dziedzictwo i współczesność”. Jego celem było dostarczenie wiedzy, która
pozwoli propagować „kulturę pamięci” o dawnych
Kresach. Program jest fundamentem dla zajęć, które ukażą młodzieży polski dorobek kulturowy poza
granicami kraju. Kolejnymi elementami tego programu będą warsztaty praktyczne oraz wizyta studyjna
„Podróż na Kresy” dla nauczycieli uczestniczących w
programie.

W czwartek 6 czerwca na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza dla społeczności akademickiej (studentów i wykładowców)
zostało zorganizowane spotkanie edukacyjne pn.
„Dziedzictwo odkrywane – dziedzictwo przywracane”. Tego samego dnia w godzinach wieczornych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie miała
miejsce prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego
z Domu Spotkań z Historią w Warszawie pn.
„Polskie expo pod zaborami” – Fenomen Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894
r. Następnie dr hab. Michał Pszczółkowski wygłosił wykład pn. „Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej
1921 – 1939”.
Na uwagę zasługuje również „Miasteczko Ziemi Lubaczowskiej” promujące lokalną kulturę
i kuchnię, które gościło w środę (05.06) na placu
przed Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego. Podczas wydarzenia zaprezentowano różnorodną ofertę obszaru w specjalnych
strefach: kulinarnej, rękodzieła, rekreacyjnej

Miasteczko Ziemi Lubaczowskiej w Rzeszowie
i festiwalowej, w których na uczestników czekało wiele atrakcji i ciekawostek m.in.: warsztaty
zabawkarskie i rzeźbiarskie, występy artystyczne
i animacje. Celem akcji było zachęcenie mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia do skorzystania
z oferty turystycznej naszego regionu oraz produktów lokalnych producentów żywności, uzdrowisk i miejsc wypoczynku. W miasteczku promowano również inne imprezy i wydarzenia, które
znalazły się w tegorocznym kalendarium marki
turystycznej Ziemia Lubaczowska.
Organizatorami spotkań edukacyjnych byli:
Gmina Lubaczów oraz Samorząd Województwa
Podkarpackiego, we współpracy z Narodowym
Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Domem Spotkań
z Historią w Warszawie, Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, Podkarpackim Centrum Edukacji
Nauczycieli, Politechniką Rzeszowską i Muzeum
Okręgowym w Rzeszowie. Natomiast organizatorem „Miasteczka Ziemi Lubaczowskiej” był ZwiąMŚ
zek Międzygminny Ziemi Lubaczowskiej.
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Jubileuszowa X Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych
W dniu 7 maja do Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej przybyli Samorządowcy z Podkarpacia i Lubelszczyzny aby wspólnie modlić się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, złożyć podziękowania oraz prośby o opiekę nad lokalnymi społecznościami.

Zespół Pieśni i Tańca Kresy wraz chórem Canzone
Pomysł Pielgrzymki Samorządów Terytorialnych do Ziemi Lubaczowskiej zrodził się w 2009
roku. Wtedy, 21 kwietnia, papież Benedykt XVI
nadał specjalnym dekretem przywilej odpustu dla
tych, którzy 7 maja każdego roku będą przybywać
do Lubaczowa.
W tegorocznej jubileuszowej pielgrzymce uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego
– Władysław Ortyl, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Teresa Pamuła, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
– Piotr Pilch, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin – Rafał Czupryk, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Sebastian Trojak,
Starosta Powiatu Lubaczowskiego – Zenon Swatek,
a także burmistrzowie i wójtowie z Ziemi Lubaczowskiej. Obecni byli również parlamentarzyści – poseł
RP Anna Schmidt – Rodziewicz, poseł RP Krystyna
Wróblewska, poseł RP Mieczysław Kasprzak, oraz
przedstawiciele: leśników, służb mundurowych, róż-

Konkurs Aktywne Sołectwo
– nabór wniosków
Przypominamy, że do dnia 14 sierpnia br.
sołectwa mogą składać wnioski w ramach trwającego konkursu „Aktywne Sołectwo Gminy
Lubaczów” – edycja 2019. Jego celem jest upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej
wśród mieszkańców Gminy Lubaczów, poprawa ładu przestrzennego, podnoszenie atrakcyjności obszarów wiejskich oraz podejmowanie
działań dążących do zachowanie dziedzictwa
i krajobrazu kulturowo-przyrodniczego.
Do współzawodnictwa można zgłaszać projekty, które przyczynią się m.in. do poprawy wizerunku sołectwa, polepszenia standardu życia
oraz integracji mieszkańców.
W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie sołectwa Gminy Lubaczów. Trzy najlepsze wnioski
konkursowe zostaną nagrodzone dofinansowaniem w wysokości 10 000 zł.
Wnioski w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach
( z dopiskiem „Aktywne Sołectwo Gminy Lubaczów”) w sekretariacie Urzedu Gminy Lubaczów,
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów (decyduje data i godzina wpływu).
Szczegółowe informacje o konkursie można
uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów pod nr 16
632 16 84 w. 14 lub w. 12. a także na stronie internetowej www.gminalubaczow.pl.
AK

Jubileuszowa X Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych. Władze Samorządów terytorialnych

nych instytucji publicznych i organizacji kościelnych,
podkarpackich i lubelskich samorządów.
Uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej w intencji
Ojczyzny i Samorządowców przewodniczyli: J.E. ks.
bp Marian Rojek – ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz J.E. ks. bp Artur Niziński – sekretarz Konferencji Episkopatu Polski.
Podniosłym momentem dorocznych pielgrzymek
samorządowców do Pani Łaskawej jest Akt Zawierzenia „Małych Ojczyzn”, który odczytał Marszałek
Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl.
Zawarte były w nim m.in. takie słowa: „Najświętsza Maryjo Panno Łaskawa w dniu jubileuszowej –
10 pielgrzymki Samorządów Terytorialnych pełni
radości i ufności stajemy po raz kolejny przed Twoim Łaskawym Obliczem, aby powierzyć Ci sprawy
naszych „Małych Ojczyzn”, wyrazić wdzięczność
i podziękowanie za całoroczną opiekę oraz wsparcie
dla naszych wspólnot: Podkarpacia i Lubelszczyzny.
Matko Najświętsza dziękujemy za liczne łaski jakimi

obdarzasz nas podczas pełnienia publicznej służby
na rzecz dobra wspólnego (…)”. Wraz z Marszałkiem
Województwa Podkarpackiego aktu zawierzenia
dokonali również: Członek Zarządu Województwa
Lubelskiego – Sebastian Trojak, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do Spraw Rodzin – Rafał
Czupryk, Starosta Powiatu Lubaczowskiego – Zenon
Swatek, Burmistrz Miasta Lubaczowa – Krzysztof
Szpyt oraz Wójt Gminy Lubaczów – Wiesław Kapel.
Dopełnieniem wypowiedzianych słów i wyrazem
wdzięczności były kwiaty złożone przez samorządowców przy feretronie Matki Bożej Łaskawej.
Oprawę muzyczną zapewnili członkowie Zespołu
Pieśni i Tańca „Kresy” oraz chóru Canzone przygotowani przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury –
Andrzeja Kindrata.
Pamiątką po tegorocznych uroczystościach odpustowych jest obraz św. Andrzeja Boboli – Patrona
Polski, namalowany przez Pana Janusza Szpyta.
AM

Kulinarne tradycje kresowe
Na zaproszenie Wójta Gminy Lubaczów i Centrum Kulturalnego w Przemyślu, 13 czerwca
do Kresowej Osady w Baszni Dolnej przybyli
miłośnicy tradycyjnej i kresowej kuchni.
Uczestniczyli oni w seminarium pn. „Kulinarne
tradycje kresowe”, skierowanym przede wszystkim do
kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń z terenu województwa podkarpackiego i części województwa lubelskiego, które będą brać udział w konkursie kulinarnym.
„Kresowe Jadło” odbywającym się w ramach Festiwalu
Dziedzictwa Kresów.
W tym roku organizatorzy seminarium zaprosili
do udziału również delegacje szkół gastronomicznych,
chcącym tym samym opowiedzieć o kresowej kuchni
młodzieży przygotowującej się do kulinarnych profesji.
Część oficjalną otworzyła krótka przemowa Wójta Gminy Lubaczów – Wiesława Kapla oraz Dyrektora
Centrum Kulturalnego w Przemyślu – Janusza Czarskiego, którzy przybliżyli zgromadzonym ideę seminarium
i Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Następnie głos zabrali
następujący prelegenci: Pan Mieczysław Czytajło z Akademii Dziedzictwa Kresów (Kraków), który opowiadał o
kresowym produkcie regionalnym, Pani Bożena Lauder
z Muzeum Zamek w Łańcucie, która przedstawiła kuchnię szlachecką, Pani dr Mariola Tymochowicz - etnolog,
kulturoznawca z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS
w Lublinie, opowiadała o fenomenie kuchni chłopskiej.
Pomiędzy wykładami zainteresowani tematem mieli
okazję poznawać kuchnię kresową również w praktyce,

Degustacja potraw przygotowanych przez KGW w Budomierzu

fot. Beata Nowakowska-Dzwonnik

degustując kresowe kaszaki z okrasą – zwycięską potrawę
w konkursie „Kresowe Jadło 2018”, przygotowaną przez
panie z KGW w Budomierzu. Dodatkową propozycją
uzupełniającą wystąpienia prelegentów była możliwość
obejrzenia oryginalnych naczyń kuchennych oraz książek kucharskich, pochodzących z przełomu XIX i XX w.,
a także różnorodnych książek opisujących kuchnię kresową.
Celem seminarium, oprócz przybliżenia zagadnień związanych z kuchnią kresową oraz jej promocja, było również zaproszenie do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Kresowe Jadło”, którego
tematem przewodnim będzie potrawa jedzona łyżką (np. zupy, dania jednogarnkowe). Konkursowych potraw będzie można posmakować 4 sierpnia
w Baszni Dolnej podczas finału Festiwalu Dziedzictwa
Kresów.
JG
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Odsłonięcie muralu prof. Franciszka Misztala
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach
18 czerwca br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisich Jamach odbyła się uroczystość odsłonięcia Muralu Patrona Gimnazjum profesora Franciszka Misztala. Z
tej okazji do szkoły przybyli goście z Politechniki Warszawskiej: mgr inż. Krzysztof
Drabarek, mgr inż. Wojciech Frączek, mgr
inż. Piotr Kossakowski.
Władze samorządowe były reprezentowane przez
Pana Wiesława Kapla – Wójta Gminy Lubaczów
orz Panią Martę Tabaczek – Przewodniczącą Rady
Powiatu. Ponadto swoją obecnością uroczystość
uświetnili: ks. Proboszcz Jan Słotwiński, państwo
radni: Zofia Huk, Wiesław Smoliniec i Andrzej Mindziak. Licznie przybyli także sołtysi z okolicznych
wsi oraz rodzice. Gościem honorowym była Pani
Katarzyna Misztal, przedstawiciel rodziny Patrona.
Podczas uroczystości Pani Jolanta Włoch – Dyrektor placówki podsumowała owocne lata współpracy
szkoły z Politechniką Warszawską i Warszawskim
Klubem Seniorów Lotnictwa. Uczniowie w montażu – słowno muzycznym wyrazili swoją wdzięczność
i radość z powodu tak wielu przedsięwzięć organizowanych w związku z Patronem Gimnazjum w latach
2012-2019. Również Pan Wiesław Kapel podkreślał,
że imię profesora Franciszka Misztala zainspirowało
do wielu działań, które były owocne dla społeczności
szkolnej i lokalnej.
W dalszej części uroczystości Pan mgr inż. Wojciech Frączek odczytał list od Dziekana wydziału
MEiL prof. dr hab. Inż. Janusza Frączka, zapewniając jednocześnie o chęci dalszej współpracy. Pan mgr
inż. Krzysztof Drabarek przekazał na ręce Pani Dyrektor zestawy do modelarstwa, inicjując tym samym
powstanie w szkole pracowni modelarskiej, która nosiłaby imię profesora Franciszka Misztala.

Mural na budynku Szkoły w Lisich Jamach
Następnie przedstawiciele władz samorządowych
Pan Wiesław Kapel, delegaci Politechniki Warszawskiej
Pan Krzysztof Drabarek i Pan Wojciech Frączek, przedstawiciele społeczności szkolnej i rodziny Profesora- Pani
Dyrektor Jolanta Włoch oraz Pani Katarzyna Misztal,
dokonali uroczystego odsłonięcia Muralu profesora
Franciszka Misztala oraz zawiesili pamiątkową tablicę.
Mural zamieszczony na zachodniej ścianie szkoły
przedstawia sylwetkę profesora, który stoi przy tablicy
podczas akademickiego wykładu. Tło stanowią liczne

samoloty, kształtem przypominające te skonstruowane przez F. Misztala. U góry został zapisany znamienny cytat: ,,Per aspera ad astra”. Autorem muralu jest
dr Kamil Kuzko - artysta malarz, wykładowca na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Powstałe dzieło ma
na zawsze upamiętniać Patrona Gimnazjum, a przede
wszystkim zachęcać do refleksji nad takimi wartościami jak: mądrość, nauka, pasja, marzenia, pokonywanie własnych słabości, wiara w siebie, patriotyzm.
ZSP Lisie Jamy

II Koncert Galowy „Kresy i Goście” za nami!
21 lipca w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbył się drugi jubileuszowy Koncert Galowy „Kresy” i Goście z okazji 10-lecia istnienia
Zespołu Pieśni i Tańca „Kresy”. Poprzedza on Festiwal Dziedzictwa Kresów, który rozpocznie się 26 lipca i potrwa do 4 sierpnia br.
W niedzielny wieczór nastąpiło oficjalne otwarcie koncertu. Przed licznie zebraną publicznością
w PRZYSTANKU KRESY jako pierwszy zaprezentował się Zespół Taneczny „Karpaty” z Ivano-Frankivska na Ukrainie w bardzo żywiołowych tańcach
huculskich, łemkowskich i bojkowskich. Młodzi,
zdolni tancerze w różnobarwnych strojach swoim
występem poruszyli zebraną publiczność.
Kolejnym zagranicznym gościem był polonijny
Zespół Folklorystyczny „Syrenka” z Sydney w Australii, który do Polski przybył jako uczestnik XVIII
Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.
Podczas koncertu nie zabrakło również występu
naszych jubilatów – Zespołu Pieśni i Tańca „Kresy”,
powstałego w 2009 roku z inicjatywy i przy wsparciu Wójta Gminy Lubaczów – Pana Wiesława Kapla i działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Lubaczowie. Od tego czasu rozśpiewani i roztańczeni tancerze nieustannie podbijają serca widzów.
Z powodzeniem uczestniczą w życiu kulturalnym nie
tylko całego powiatu, ale i województwa. Uświetniają imprezy organizowane zarówno w gminie Lubaczów, jak i gminach partnerskich. Tańczą rokrocznie
na dożynkach, Festiwalu Dziedzictwa Kresów oraz
przeglądach zespołów folklorystycznych. Koncertują
dla środowisk kresowych śpiewając, kolędując i wykonując tańce z dawnych Kresów Wschodnich.

Już wiele razy mieliśmy okazję podziwiać „Kresy” w różnych odsłonach. Warto dodać,
iż w lutym br. uczestniczyliśmy
w Koncercie Galowym „Kresy”
i Przyjaciele z okazji jubileuszu
zespołu, który odbył się w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Lubaczowie. Było
to niecodzienne wydarzenie,
bowiem występ spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców
Lubaczowa i okolic.
Niedzielny Koncert Galowy „Kresy” i Goście okazał
się również niezapomnianym
widowiskiem w urokliwej scenerii Kresowej Osady. Zespoły
folklorystyczne zaprezentowały swój dorobek artystyczny przed licznie zgromadzoną publicznością,
która nawet w strugach deszczu podziwiała występy
zespołu „Kresy” i naszych zagranicznych gości.
Na zakończenie koncertu przedstawiciele władz
samorządowych pogratulowali zespołom ich dorobku artystycznego zachęcając do dalszej pracy
twórczej i zapraszając na kolejne festiwale. Goście
z Australii i Ukrainy dziękowali za zaproszenie na

Zespół Pieśni i Tańca Kresy podczas koncertu
ten szczególny jubileusz, dodając, iż jest to dla nich
ogromne wyróżnienie.
Koncert „Kresy” i Goście dowiódł, że w muzyce
nie ma żadnych granic i podziałów. Profesjonalizm,
różnorodność tańców, kostiumów, wspaniały śpiew,
uroda i wdzięk tancerzy stworzyły niepowtarzalne
widowisko rozbrzmiewające w Kresowej Osadzie
a koncert z pewnością zostanie na długo w pamięci
widzów.						MT
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Oficjalne otwarcie kopalni siarki Basznia II
Długoletnie starania Gminy Lubaczów, parlamentarzystów i inwestora o wznowienie wydobycia siarki na tym terenie przyniosły
oczekiwany efekt. W dniu 8 maja br. miało miejsce uroczyste otwarcie kopalni siarki Basznia II w Podlesiu.
W tym ważnym momencie zarówno dla gminy Lubaczów jak i całego powiatu lubaczowskiego uczestniczyli m.in.: Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pani Anna
Schmidt-Rodziewicz - Poseł na Sejm, Pan Władysław
Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Pani Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki,
Pani Teresa Pamuła – Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, Pan Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego.
Wszystkich przybyłych gości powitał Prezes zarządu Polskiej Siarki Sp. z o.o. Maciej Banaś, który
w swoim wystąpieniu wspomniał o obawach jakie pojawiły się przed planowaną inwestycją: „Gdy blisko 8 lat
temu zrodził się pomysł wznowienia wydobycia siarki
rodzimej tu na złożu Basznia, byliśmy pełni obaw czy
mamy na tyle wiedzy, umiejętności, wytrwałości by zrealizować tą trochę szaloną wizję. Jako ludzie związani
z górnictwem zdawaliśmy sobie sprawę, że budowa kopalni to jest rzecz bardzo skomplikowana, trudna i długotrwała niestety. Jest to bowiem cały ciąg wzajemnych
uwarunkowań, działań od siebie zależnych na końcu,
którego możemy myśleć o realnej budowie tego co Państwo będą mogli za chwilę zobaczyć (…) Ale jesteśmy tu
gdzie jesteśmy. Dziś symbolicznie uruchamiamy nową
unikatową w skali światowej kopalnię siarki Basznia II”.
Inwestor podziękował również mieszkańcom
Podlesia, Baszni Górnej oraz całej gminy Lubaczów,
Radzie Gminy, Wójtowi Gminy Lubaczów – Wiesławowi Kaplowi, Pani Poseł Annie Schmidt-Rodziewicz oraz Marszałkowi Województwa Podkarpackiego – Władysławowi Ortylowi za pomoc, wsparcie
i życzliwość przy realizacji inwestycji.
Następnie głos zabrała Pani Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, która podkreślała, że to ważna chwila
dla regionu: „Jestem szczęśliwa i wzruszona (…) To
wielka chwila dla gminy Lubaczów, dla Baszni, ale
i dla całego Podkarpacia. Doskonały przykład tego
jak polski rząd powinien wspierać polskie firmy, kopalnie, przemysł wydobywczy oraz polskie mikro
i regiony jakimi są gmina Lubaczów i nasze województwo. To także doskonały przykład współpracy
polskiego przedsiębiorcy z samorządem, rządem ale
też współpracy między naszymi województwami”.
Przemówienie wygłosił również Podsekretarz

Przecięcie wstęgi na uroczystości otwarcia kopalni
Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam
Hamryszczak, który zwrócił uwagę, że ta inwestycja
z pewnością przyniesie korzyści zarówno dla gminy
jak i całego powiatu: „Ta inwestycja będzie przynosiła określone wpływy do budżetu lokalnego samorządu, dzięki czemu samorządowcy będą mogli mieć
szanse realizować kolejne inwestycje prorozwojowe
dla tego powiatu. Myślę, że przede wszystkim cieszą
się mieszkańcy. Bo to również nowe miejsca pracy
(…) Wyrażam nadzieję, że kopalnia siarki Basznia
II będzie tak naprawdę czynnikiem aktywizującym
lokalną społecznością i jestem przekonany, że będzie
przyciągać kolejne inwestycje na Ziemie Lubaczowską, czego sobie i państwu życzę”.
Wójt Gminy Lubaczów-Wiesław Kapel w swoim
wystąpieniu przypomniał rok 1993, kiedy to kopalnia
siarki przestała funkcjonować oraz skutki jakie niosła
ze sobą ta decyzja. Podkreślał również, że pierwsze
rozmowy na temat reaktywacji kopalni siarki rozpoczęły się jeszcze pod koniec 2004 r. „Mówimy, że ta
inwestycja trwa 7 lat, ale pierwsze nasze spotkanie
odbyło się końcem 2004 r. Wtedy to prezes Longin
Bokwa przyjechał do gminy i powiedział, że jest zainteresowany działalnością górniczą na bazie byłej kopalni siarki i reaktywowaniem jej działalności.” Wójt
podobnie jak poprzednicy podkreślał również, że to

niezwykle ważna inwestycja dla rozwoju gminy i całego powiatu lubaczowskiego.
Po oficjalnych przemówieniach miało miejsce
uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie kopalni.
Siarka będzie wydobywana metodą Frascha,
czyli poprzez wytapianie siarki w złożu za pomocą
przegrzanej wody poprzez otwory wiertnicze i wypompowanie jej w stanie płynnym na powierzchnie. Zakład będzie drugą na świecie kopalnią stosującą metodę podziemnego wytopu surowca.
Kopalnia zagwarantuje wydobycie 200 tysięcy ton
siarki rocznie. Surowiec będzie m.in. transportowany drogą kolejową do terminalu w Gdańsku, skąd
popłynie statkami do różnych odbiorców, na kilku
kontynentach. W nowoczesnym zakładzie Basznia
II obecnie zatrudnionych jest około 80 osób, jednak
w najbliższych miesiącach planuje się zwiększenie
zatrudnienia. Polska Siarka na wydobywanie surowca ma koncesję na 20 lat.
Inwestycja niesie ze sobą sporo korzyści m.in. dodatkowe miejsca pracy, dochody z podatków i opłat
do budżetów gminy Lubaczów i Powiatu. To także
możliwość współpracy z lokalnymi firmami oraz
szansa na rozwój działalności w przyszłości np. poprzez przetwórstwo.
AM

Hale magazynowe i obiekty handlowe
na Targowisku Gminnym w Krowicy Hołodowskiej
Gmina Lubaczów oferuje atrakcyjne obiekty handlowe i magazynowe do wynajęcia na rozbudowanym targowisku gminnym w Krowicy Hołodowskiej, położonym przy drodze wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Budomierz - granica państwa (Ukraina), tuż
przy drogowym przejściu granicznym w Budomierzu.
Obiekt jest w pełni wyposażony, z profesjonalnymi budynkami i stoiskami handlowymi o powierzchni od 7m²
do 145m². Wynajmujący mają możliwość handlu zarówno w halach, wiatach, czy kontenerach handlowych, jak
i bezpośrednio na placu targowym – np. ze straganu, samochodu
lub przyczepy.
Do dyspozycji jest również pomieszczenie przygotowane pod
działalność kantoru wymiany walut.
Preferencyjne stawki najmu dla rolników – 25%.
Obiekt jest ogólnodostępny, otwarty całą dobę, przez cały rok.
Zachęcamy Państwa do korzystania z infrastruktury i wynajmu
przygotowanych powierzchni handlowych i magazynowych. Więcej szczegółów w Urzędzie Gminy Lubaczów – pok. nr 1, e-mail:
urzad@lubaczow.com.pl oraz pod numerem telefonu: 16 632 16 84,
wew. 11.
BGR

Targowisko gminne
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Obchody 78. rocznicy mordu na mieszkańcach
Załuża - Czarne, Podłęża i Dachnowa
„A jeśli bym o nich zapomniał,
Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”
Słowa wieszcza narodowego Adama Mickiewicza wyryte na tablicy pamiątkowej
upamiętniającej pomordowanych mieszkańców Załuża – Czarne, Podłęża i Dachnowa przez żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu w czasie II Wojny Światowej,
umieszczonej w przedsionku kościoła są dla nas niejako nakazem i przesłaniem.
To właśnie 22 czerwca 1941 roku śmierć poniosło
trzydziestu mieszkańców – ludności cywilnej, która
stanęła na drodze swoich oprawców. Były to często całe
rodziny np. Broziów, Czabanyków, Czarnych, Monczynów, Pryczków i innych.
W niedzielę 23 czerwca odbyły się obchody 78.
rocznicy tych tragicznych wydarzeń. Rozpoczęły
się rankiem na przysiółku Czarne modlitwą przy
krzyżu – pomniku, którą poprowadził ks. Tadeusz
Maciejko proboszcz miejscowej parafii, po czym
nastąpiło złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na
cmentarz parafialny by przy grobach pomodlić się

o spokój dusz bestialsko zamordowanych mieszkańców.
Centralną częścią obchodów rocznicowych była
Msza Święta w kościele parafialnym pod przewodnictwem J.E ks. bp. Mariusza Leszczyńskiego w koncelebrze ks. kan. Andrzeja Stopyry dziekana dekanatu
lubaczowskiego oraz miejscowego proboszcza. W homilii ks. biskup podkreślił aspekt wychowania patriotycznego wśród młodzieży, która w tym dniu otrzymała
Sakrament Bierzmowania.
Po Mszy Świętej na dziedzińcu przed kościołem
odbyła się część oficjalna. W swym wystąpieniu Wójt
Gminy Lubaczów Wiesław Kapel podkreślił, że od

75. rocznica spalenia wsi
i mordu na mieszkańcach Wólki Krowickiej

Modlitwa przy krzyżu - pomniku na przysiółku Czarne
osiemnastu lat wspólnie kultywowana jest pamięć
o tych tragicznych wydarzeniach, na okoliczność której
wmurowano w przedsionku kościoła tablicę pamiątkową. Podniosłym momentem było odczytanie Apelu
Poległych przygotowanego przez Jednostkę Strzelecką
2033 im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, który poprowadził st. chor. ZS Tomasz Szczygieł.
Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej.
Obchody rocznicowe uświetniła obecność pocztów sztandarowych: Społecznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu, OSP w Załużu
GOK
i Gminy Lubaczów.

Rocznica śmierci
Marszałka
Józefa Piłsudskiego

– Honorowego Obywatela
Gminy Lubaczów
Tablica pamiątkowe

Wspólne zdjęcie przed Kościołem w Wólce Krowickiej

28 kwietnia w Wólce Krowickiej odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 75. rocznicę spalenia wsi i mordu na mieszkańcach Wólki Krowickiej przez nacjonalistów ukraińskich. Tragedia jaka miała miejsce w nocy z 24 na 25 kwietnia 1944 r.,
podczas której wieś Wólka Krowicka została doświadczona ofiarą życia niewinnych ludzi szczególnie wpisały się w historię tej miejscowości.
Uroczystości rocznicowe zainaugurowała Msza
Św. w miejscowym kościele filialnym pw. Matki Kościoła koncelebrowana przez ks. Jana Słotwińskiego
– Proboszcza parafii w Lisich Jamach, ks. kapelana
płk dr Eugeniusza Łabisza i ks. Michała Monia –
Kapelana Hufca ZHP w Lubaczowie. Zgromadzeni
w świątyni modlili się w intencji mieszkańców Wólki
Krowickiej – ofiar II wojny światowej.
Po Eucharystii uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach przedstawili program słowno-muzyczny, który wprowadził nastrój przemyśleń, refleksji i zadumy nad pamiętnymi wydarzeniami z 1944 r.
Dalsza część uroczystości, która miała miejsce na
dziedzińcu przy kościele rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej na maszt oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy
Lubaczów - Wiesław Kapel, który przybliżył historię
tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Wólce
Krowickiej oraz podziękował wszystkim tym, którzy
pielęgnują pamięć o przeszłości, przekazują historię
tamtych dni kolejnym pokoleniom ocalając ją od zapomnienia. Następnie odczytane zostały listy okolicznościowe przekazane od Starosty Powiatu Lubaczowskiego
- Zenona Swatka i Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Teresy Pamuły.
Przejmującym momentem uroczystości był Apel
Pamięci odczytany przez ppor. Lesława Słomę oraz
salwa honorowa oddana przez Kompanię Honorową 34. Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu z 3.
Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Końcowym akcentem obchodów 75. rocznicy
spalenia wsi i mordu na mieszkańcach Wólki Kro-

wickiej było złożenie kwiatów i zniczy przy obu tablicach pamiątkowych znajdujących się przedsionku
kościoła. Wiązanki złożyli: przedstawiciele rodzin
pomordowanych i sołectwa Wólka Krowicka oraz
delegacje: Samorządu Gminy Lubaczów, Związku
Inwalidów Wojennych Oddział w Lubaczowie, Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej II Wojny Światowej Okręgu Lubaczowskiego oraz Okręgu Roztoczańskiego
z Horyńca-Zdroju, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisich Jamach, Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lubaczowie, Jednostki Strzeleckiej
2033 „Strzelec” im. gen. brygady Józefa Kustronia
w Lubaczowie, 34. Batalionu Lekkiej Piechoty
z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
W uroczystościach wzięły również udział następujące poczty sztandarowe:
- Poczet Sztandarowy Inspektoratu Armii Krajowej Rzeszów;
- Poczet Sztandarowy Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Lubaczowie;
- Poczet Sztandarowy Jednostki Strzeleckiej 2033
„Strzelec” im. gen. brygady Józefa Kustronia;
- Poczet sztandarowy Gminy Lubaczów;
- Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach.
Asystę honorową podczas uroczystości pełnił 34.
Batalion Lekkiej Piechoty w Jarosławiu z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej z dowódcą
uroczystości por. Karolem Bratkowskim.
AM

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości.
12 maja obchodziliśmy 84. rocznica
śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, dwukrotnego premiera Polski,
żołnierza, polityka, działacza społecznego i Niepodległościowego.
Z tej okazji pod pomnikiem Marszałka w Parku Wiejskim w Baszni Dolnej zebrali się przedstawiciele społeczności lokalnej by oddać hołd
Wielkiemu Mężowi Stanu, dzięki któremu możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce.
Wszystkich zgromadzonych powitał Wójt
Gminy Lubaczów – Wiesław Kapel, który w swoim przemówieniu zaznaczył, że 12 maja oraz
11 listopada to szczególne dni, w których powinniśmy pamiętać i wspominać osobę Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Następnie przedstawiciele: Kombatantów,
Harcerzy z Baszni Dolnej, Jednostki OSP Basznia
Dolna, Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Baszni
Dolnej, Klubu Seniora w Baszni Dolnej, Sołectwa
Basznia Dolna, Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej oraz Samorządu
Gminy Lubaczów złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
AM
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Kolejna Wojewódzka Majówka Pszczelarska za nami…
Wojewódzka Majówka Pszczelarska po trzyletniej nieobecności w Gminie Lubaczów ponownie wróciła do Kresowej Osady w Baszni
Dolnej, gdzie 2 czerwca wspólnie świętowali Pszczelarze z Podkarpacia. Wydarzenie było okazją do podziękowań, gratulacji i wręczenia odznaczeń oraz wymiany doświadczeń, prezentacji i sprzedaży wyrobów pszczelarskich i rzemieślniczych.
Spotkanie zainaugurowała konferencja, podczas
której wykład na temat całorocznej gospodarki pasiecznej wygłosił mgr Tomasz Kędziora z Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Następnie
w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej
została odprawiona Mszą św. koncelebrowana przez
ks. dr Leszka Bruśniaka - proboszcza parafii i ks. Jerzego Sopla – kapelana pszczelarzy.
W godzinach popołudniowych na dziedzińcu
Kresowej Osady rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, na którą przybyli m.in Poseł na Sejm RP Anna
Schmidt-Rodziewicz, Poseł na Sejm RP Mieczysław
Kasprzak, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Teresa Pamuła, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
– Grażyna Zagrobelna wraz Nadleśniczymi oraz Starosta Powiatu Lubaczowskiego – Zenon Swatek.
Ważnym elementem programu było wręczenie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych pszczelarzy. Złotą
odznaką Polskiego Związku Pszczelarzy uhonorowano: Pana Józefa Ozimka i Pana Jana Wiśniewskiego,
srebrną Pana Czesława Majewskiegio, Pana Mariana
Rawskiego, Pana Wojciecha Mudło. Brązową odznaką
otrzymali: Pan Mirosław Fedor, Pan Marcin Huk, Pan
Edward Gieras, Pan Jan Antoniszyn, Pana Andrzej Bożek, Pan Zbigniew Mudło, Pan Andrzej Skoczylas.
Odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”
nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi odebrali: Pan
Wojciech Hypiak, Pan Tadeusz Huk, Pan Franciszek
Greń, Pan Jan Dukacz, Pan Jan Berdzik, Pan Tadeusz
Soliło, Pan Marian Przeszłowski, Pan Józef Konopelski, Pan Adolf Knap, Pan Marian Polucha, Pan Zbigniew Dec, Pan Janusz Antonik.
Każdy kto odwiedził Kresową Osadę mógł również posmakować różnego rodzaju miodów oddając

Degustacja miodów w ramach konkursu na na najlepszy miód
Ziemi Lubaczowskiej, fot. P. Furgała

Stoisko z miodami, fot.P. Furgała

jednocześnie głos w konkursie „Na najlepszy miód
Ziemi Lubaczowskiej”. Według degustatorów najsmaczniejszy miód pochodził z pasieki Pana Romana Krawczyka. Na drugim miejscu znalazł się miód
Pani Marii Mazurkiewicz, a na trzecim miód lipowo-gryczany Pana Marka Studenckiego.
Podczas Majówki nie zabrakło również Kół Gospodyń Wiejskich z ich tradycyjnymi wypiekami i potrawami, które cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem. Dania przygotowane na bazie miodu wzięły
również udział w konkursie na „Najlepszą potrawę na
bazie miodu”. Jury w składzie: Pani Marlena Golenia,
Pani Agnieszka Kluz-Wanat i Pani Barbara Broź postanowiło przyznać następujące miejsca:
- I miejsce: KGW Tymce za Roladki z burakami
w sosie miodowo – orzechowym;
- II miejsce: KGW Dąbrowa za kaczkę z miodem
i musem jabłkowym;
- III miejsce: KGW Szczutków za żeberka w miodzie.
Po części oficjalnej przyszedł czas na występy arty-

styczne. Na scenie zaprezentowały się dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej, Kapela
Pszczelarska z Horyńca-Zdroju, Kapela Podwórkowa
z Łukawca, Grupa Wokalna „BiesBand” z Przemyśla
oraz Kapela Zwierzyniecka ze Zwierzyńca.
Organizatorzy wydarzenia - Wójt Gminy Lubaczów,
Starosta Lubaczowski, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie oraz Koło i Stowarzyszenie Pszczelarzy
Ziemi Lubaczowskiej „EKO-BARĆ”- nie zapomnieli
również o atrakcjach dla najmłodszych uczestników
majówki. W otwartej przestrzeni bibliotecznej „Biblioteka pod chmurką” na dzieci czekała animatorka zabaw dziecięcych, krzyżówki, quizy, zagadki, konkursy
plastyczne, wspólne czytanie bajek, malowanie twarzy,
bańki mydlane a także zabawy z matą animacyjną.
Patronat honorowy nad tegoroczną Wojewódzką
Majówką Pszczelarską objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego i Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
AM

Tydzień bibliotek
W dniach 8-15 maja br. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obchodziliśmy w całej Polsce Tydzień Bibliotek. Motywem przewodnim było hasło „#Biblioteka”, mające na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości
życia, edukacji i zainteresowania książką zwłaszcza młodego czytelnika.

Zajęcia prowadzone podczas
Tygodnia Bibliotek

Tydzień Bibliotek

W bibliotekach na terenie gminy Lubaczów odbywały się różnego rodzaju spotkania, w trakcie których
młodzi czytelnicy poznawali „BIBLIOTEKĘ” – jak
funkcjonuje, jaki posiada księgozbiór i jak można z niego korzystać. Dzieci odbywały również niezwykłą podróż w krainę zagadek odgadując tytuły bajek i baśni.
Najmłodsi uczestnicy spotkań mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące kultowych postaci literatury dla dzieci tj. Kubuś Puchatek, Czerwony Kapturek,
Królowa Śniegu itp. Dużym zainteresowaniem cieszyło
się odgadywanie tytułów bajek i wierszy, ich wspólne
czytanie oraz rozwiązywanie krzyżówek. Ponadto przez
cały tydzień w Bibliotece w Krowicy Samej można było
obejrzeć wystawę pod hasłem „Czego nie lubi książka”.
Ideą wystawy było zwrócenie uwagi na właściwe traktowanie i szanowanie książek.
Innymi tematami spotkań było odkrywanie historii
swojej miejscowości, podczas których wykorzystano
kroniki parafialne, literaturę regionalną, zaprezentowano także prezentacje multimedialne.
Za hasłem #BIBLIOTEKA kryją się ludzie, zbiory,
spotkania, konkursy. W ramach tegorocznego Tygodnia
Bibliotek postaraliśmy się sprostać temu hasłu i przygotowaliśmy dla naszych czytelników taką ofertę kulturalną, w której chcieliśmy szczególnie podkreślić rolę
czytania.
GBP
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Noc Świętojańska w Baszni Dolnej
Noc świętojańska to święto wianków, kwiatów, wonnych ziół, wody i ognia, nadchodzącego lata oraz młodości. Jak co roku mieszkańcy Gminy Lubaczów tą wyjątkową noc świętowali w Baszni Dolnej. Tegoroczna Sobótka, podczas której nie
zabrakło wielu ciekawych atrakcji miała miejsce 22 czerwca.
Bogaty program artystyczny, sprzyjająca pogoda sprawiły, że Park Wiejski wypełnił
się po brzegi a obecni mogli poczuć atmosferę tej szczególnej nocy. Tradycyjnie przed
uczestnikami Nocy Świętojańskiej swoje
zdolności zaprezentowały dzieci z klas 0–III
z miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Próbkę swoich możliwości wokalno – tanecznych odkrył przed widownią także zespół Bies
Band z Przemyśla. Swoim dorobkiem pochwalił
się miejscowy Klub Seniora prezentując wiązankę melodii biesiadnych przy akompaniamencie
pana Janusza Szaja. Nie mogło w ten wieczór
zabraknąć kapeli podwórkowej Pawlaki, która
swoim występem zaangażowała publiczność do
wspólnego śpiewania.
Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia
była inscenizacja przepłynięcia łodzią po rzece
Sołotwa przez świteziankę i świtezia w towarzystwie rusałek. Po zapadnięciu zmroku, w blasku
płonącego ogniska i pochodni, widzowie mogli
podziwiać swoisty teatr tej magicznej nocy. Wydarzeniu towarzyszył również konkurs na najładniejszy wianek oraz warsztaty sztuki ich wyplatania z zebranych ziół i kwiatów.
Dopełnieniem bogatego programu była dyskoteka pod gwiazdami. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji towarzyszących tj. pokazy
AR i VR, stół montażowy do wideo pamiątek w
ramach I Transgranicznego Festiwalu Gier Terenowych i Nowych Technologii w Turystyce.

Z kolei GBP w Lubaczowie zainaugurowała
projekt pt. Przystanek Biblioteka dofinansowany ze środków MKiDzN. W tym dniu biblioteka
„wyszła” do czytelnika aranżując w przygotowanym namiocie otwartą przestrzeń biblioteczną.
Dzieciom zaproponowano szereg konkursów
jak również regalik z pozycjami kresowymi.
Najmłodsi mogli skorzystać z przejażdżek kucykami oraz dmuchanej zjeżdżalni.
Swoją dużą gościnność okazali gospodarze tej miejscowości serwując potrawy
z grilla, przy wsparciu miejscowych KGW
i Klubu Seniora.W przygotowanie tej atrakcji kulturalnej zaangażowali się: miejscowy
sołtys z samorządem wiejskim, radna Rady
Gminy, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek
Kultury oraz wolontariusze. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy
z OSP w Baszni Dolnej i Baszni Górnej.
Wiele ciepłych słów do organizatorów
i uczestników skierował uczestniczący w wydarzeniu pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów.
Wyrazy podziękowań należy skierować do
sponsorów, którzy wsparli to przedsięwzięcie
tj. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
w Lubaczowie, Nadleśnictwo Lubaczów, G. Dobrowolski, J. Rozwód, S. Rozwód, L. Żukowicz,
H.Wacnik, J i A Jędrys, M. Bobecki, Z. Maziarz,
M. Żmij, oraz T, Hałucha.
GOK

Występ Zespołu Bies Band

Klub Seniora

Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej realizuje w roku
bieżącym dwa projekty pt. „Biblioteka pod
Chmurka” oraz „Przystanek Biblioteka”.
Ich realizacja możliwa jest dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Projekt „Biblioteka pod Chmurką”, którego podstawowym celem jest rozszerzenie zakresu usług bibliotecznych i dostosowania ich do potrzeb czytelników,
charakteryzuje się innowacyjną jak na nasze tereny
formą dotarcia do jak najszerszej liczby odbiorców,
zwłaszcza ludzi młodych. Jest to przygotowywanie w
terenie otwartych przestrzeni bibliotecznych, miejsc
do wspólnego czytania książek, bajek m.in. o tematyce kresowej. W trakcie realizacji projektu odbędą się
prezentacje multimedialne, spotkania z zaproszonymi
gośćmi, zwłaszcza z autorami tworzącymi tematykę
o Kresach. Będą to m.in. Tomasz Kuba Kozłowski,
Stanisław Sławomir Nicieja, Mariusz Olbromski itp.
Głównym elementem realizacji projektu będzie zorganizowanie „Dnia z Mikołajem Rejem” w związku
z przypadającą w tym roku 450 rocznicą śmierci ojca
literatury polskiej. Na ten szczególny dzień zaproszeni zostaną m.in. prof. dr hab. Danuta Kowalska, Lidia
Titow – Dyrektor Muzeum Dworku Mikołaja Reja
w Nagłowicach. Dzień ten uświetni także koncert muzyki renesansowej oraz zostaną przeprowadzone warsztaty kaligrafii i tańca dawnego. Projekt nastawiony
jest też na zaproszenie do współpracy wystawców
z księgarń oferujących bogate zasoby literatury.

Uczestnicy Przystanku Boblioteka
„Przystanek Biblioteka” to projekt, którego celem głównym jest promocja czytelnictwa poprzez
organizację akcji społecznych, edukacyjnych i promocyjnych mających na celu m.in. popularyzację
literatury i czytelnictwa. Będą to działania nakierowane na promocję na szerszą skalę literatury z wątkami kresowymi w utworach m.in. H. Sienkiewicza,
A. Mickiewicza, Cz. Miłosza, B. Schulza. Kolejnym
elementem projektu będą konferencje skupiające
przedstawicieli różnych organizacji działających
na rzecz kształtowania świadomości historycznej oraz szacunku do tradycji i dorobku Kresów II

Uczestniczki warsztatów plecenia
wianków sobótkowych.

Rzeczpospolitej a także towarzyszące im spotkania z pisarzami oraz koncerty. Podczas trwającego
w sierpniu Festiwalu Dziedzictwa Kresów zorganizowana zostanie specjalnie dla gości Festiwalu biblioteka mobilna, w której podczas spotkań z literaturą będzie można zakupić książki oraz przy kawie, herbacie
i słodkim poczęstunku porozmawiać o literaturze.
Spotkania te spełnią rolę edukacyjną jak i integracyjną, przyczyniając się do rozbudzenia potrzeb literackich wśród mieszkańców naszego terenu.
GBP
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Dzień Dziecka w Gminie Lubaczów
1 czerwca to wyjątkowy dzień, który co roku w Gminie Lubaczów wypełniony
jest radością, głośnym śmiechem dzieci, wspaniałą zabawą i pozytywną energią.
W wielu miejscowościach z okazji Dnia Dziecka organizowane są specjalne pikniki, zawody czy strefy zabaw.
Tak też było i w tym roku. Końcem maja
w Krowicy Samej Dzień Dziecka został zorganizowany wspólnie przez Szkołę, Radę
Rodziców, Dom Kultury i Zespół Śpiewaczy
„Niespodzianka”, który na ten specjalny dzień
przygotował przedstawienie pt. „Kopciuszek”.
Sala wypełniona po brzegi małymi widzami
wybuchała co chwilę salwami śmiechu i braw
w uznaniu gry pań z zespołu. Po przedstawieniu na placu szkolnym czekał na milusińskich
dmuchaniec, wata cukrowa i popcorn oraz
słodki poczęstunek a także szereg zabaw i gier
ruchowych.
2 czerwca podczas kolejnej edycji Wojewódzkiej Majówki Pszczelarskiej w Kresowej
Osadzie strefę zabaw dla dzieci pn. „Biblioteka pod chmurką” zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni
Dolnej.
W miejscowości Opaka świętowanie rozpoczęto zawodami spławikowymi na miejscowym oczku wodnym. Co roku zawody te cieszą
się niesłabnącym zainteresowaniem a zawodnicy walczą o nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Lubaczów. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał Prezes Pan Stanisław
Baran a zwycięzcą został zawodnik, który złowił ponad trzykilogramowy okaz. Na najmłodszych czekał zamek dmuchaniec, lody i słodki
poczęstunek.
Podobnie świętowano w Wólce Krowickiej
gdzie Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Radą
Sołecką stanęło na wysokości zadania i przygo-

towało dla miejscowych dzieci bogaty w atrakcje Dzień Dziecka.
W Borowej Górze również Koło Gospodyń Wiejskich wraz z miejscowym sołtysem przygotowało dla dzieci szereg zabaw prowadzonych przez pracownika GOK
w Lubaczowie, słodki poczęstunek, smakołyki z grilla, rozgrywki piłki siatkowej
i drobne upominki zakupione przez Gminę.
W dniach 7- 8 czerwca w Szczutkowie
z okazji Dnia Dziecka oraz pierwszej rocznicy działania Świetlic Podwórkowych odbył
się piknik edukacyjno-integracyjny połączony z noclegiem dla dzieci-uczestników Świetlic Podwórkowych z powiatu lubaczowskiego
działających w ramach prowadzonego przez
Chorągiew Podkarpacką ZHP projektu „Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny”. Organizatorami imprezy byli: Hufiec ZHP w Lubaczowie, Wychowawcy Świetlic
Podwórkowych i Gminny Ośrodek Kultury
w Lubaczowie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Sołectwem w Szczutkowie.
Organizatorzy tych wydarzeń serdecznie
dziękują wszystkim za zaangażowanie, które
pozwoliło najmłodszym wesoło spędzić wolny czas i aktywnie świętować ten szczególny dzień. Atrakcje, poczęstunek oraz drobne
upominki ufundowane zostały przez Gminny
Ośrodek Kultury w Lubaczowie, Gminę Lubaczów a także z Funduszu Sołeckiego poszczególnych miejscowości.
GOK

Zabawy z okazji Dnia Dziecka w świetlicy w Szczutkowie.

Dzień Dziecka w Szczutkowie. Malowanie twarzy.

Dzień Dziecka w Kresowej Osadzie.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
w Gminie Lubaczów
W niedzielę 7 lipca br., na boisku sportowym w Lisich Jamach odbyły się zawody
sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Lubaczów. Do udziału w zawodach zgłosiło
się dwanaście drużyn, w tym: 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 1 Drużyna Pożarnicza Kobiet (grupa C) i 8 Drużyn Pożarniczych Mężczyzn (grupa A).
Głównym celem zawodów było sprawdzenie
sprawności i szybkości działania jednostek OSP oraz
popularyzacja wśród społeczności lokalnej ochrony
przeciwpożarowej.
Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami 7 x 50 m
dla grupy A,C oraz 400 m dla MDP, ćwiczenie bojowe dla grupy A, C oraz MDP.
Warto zaznaczyć, że oprócz szybkości w wykonywaniu zadań, liczyła się również precyzja, gdyż za błędne
wykonanie naliczane były punkty karne. Nad przestrzeganiem regulaminu zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP
w Lubaczowie mł. bryg. Janusza Jabłońskiego, a sędzią
głównym zawodów był mł. bryg. Dariusz Stankiewicz.
Zawody zakończyły się następującymi wynikami:
MDP Dziewczęta:
1. Krowica Hołodowska 936,34 pkt
MDP Chłopcy:

1. Krowica Hołodowska
972,91 pkt
2. Młodów 884,33 pkt
Grupa C:
1. Lisie Jamy 139,95 pkt
Grupa A:
1. Lisie Jamy 114,17 pkt
2. Krowica Lasowa 125,54 pkt
3. Basznia Dolna 126,05 pkt
4. Krowica Hołodowska 130,88 pkt
5. Młodów 135,35 pkt
6. Basznia Górna 149,26 pkt
7. Załuże 149,87 pkt
8. Szczutków 154,53 pkt
Pamiątkowe dyplomy, puchary
oraz nagrody rzeczowe wręczyli:
Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Lubaczowie kap. Wojciech Wus, Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie druh
Krzysztof Szczybyło oraz Kapelan Straży Pożarnych
Powiatu Lubaczowskiego ks. Sławomir Szewczak.
Na zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu
powiatowym w poszczególnych kategoriach Gminę
Lubaczów reprezentować będą:
– MDP Dziewcząt OSP Krowica Hołodowska,
– MDP Chłopcy OSP Krowica Hołodowska,
– Kobiecych Drużyn Pożarniczych grupa C OSP
Lisie Jamy,

Strażacy Ochotnicy bioracy udział w zawodach.
– Męskich Drużyn Pożarniczych grupa A OSP
Lisie Jamy.
Wójt Gminy Lubaczów serdeczne podziękowania
za zorganizowanie zawodów sportowo – pożarniczych kieruje w stronę: Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lisich Jamach – gospodarzom, Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, Zarządu Oddziału Gminnego Związku ZOSP RP w Lubaczowie oraz Pań
z Koła Gospodyń Wiejskich w Lisich Jamach, które
przygotowały poczęstunek dla zawodników.
AA
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„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”
Gminny Dzień Strażaka
11 maja Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Lubaczów obchodzili Gminny Dzień Strażaka. Tegoroczne uroczystości
miały miejsce w Krowicy Hołodowskiej. Zainaugurowała je Msza św. w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej, koncelebrowana w intencji strażaków pod przewodnictwem ks. Sławomira Szewczaka – kapelana straży pożarnych,
ks. Mateusza Maksima – wikariusza parafii oraz ks. Mariusza Pastuszaka – redaktora Katolickiego Radia Zamość.

Zaproszeni goście, oraz odznaczeni i wyróżnieni strażacy OSP.
Po Eucharystii nastąpił przemarsz na plac przy
remizie OSP w Krowicy Hołodowskiej, gdzie miała
miejsce oficjalna część obchodów. Na zaproszenie
Wójta Gminy Lubaczów, Prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krowicy Hołodowskiej na uroczystość przybyli
m.in.: Pani Poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy
Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie - st. bryg. mgr inż.
Ireneusz Szpyrka, Komendant Powiatowy PSP w Lubaczowie - młd. bryg. mgr inż. Janusz Jabłoński, Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie – podinsp.
mgr Grzegorz Błaszczak, Komendant PSG - ppłk SG
Aleksander Kopek.
Po złożeniu raportu przez dowódcę pododdziału
oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt, odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło wręczenie
odznaczeń i wyróżnień strażackich dla zasłużonych
członków OSP z Gminy Lubaczów:
- Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
odznaczeni zostali: dh Janusz Furgała, dh Jacek Pukas, dh Przemysław Furgała, dh Wojciech Duda
-Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: dh Grzegorz Sycz, dh Krzysztof Pruchnik, dh Mateusz Furgała, dh Marek Skibicki, dh Łukasz Flis, dh Kamil
Szmagara,
- Listem Pochwalnym Wójta Gminy Lubaczów za
aktywną działalność strażacką w 2018 r. wyróżnieni
zostali: dh Bronisław Koczan, dh Rafał Drozd, dh
Anna Strzop, dh Kamil Baran OSP, dh Adam Dorota, dh Adrian Antonik, dh Mariusz Chmiel, dh Jan
Młodowiec.
Okolicznościowy grawerton otrzymała również
OSP w Lisich Jamach, która zdobyła I miejsca w
powiecie lubaczowskim w plebiscycie na Jednostkę
Roku 2019 organizowanym przez gazetę codzienną
„Nowiny”.

Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, oddanie do użytku zmodernizowanego
obiektu Remizy OSP Krowica Hołodowska, a także
poświęcenie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.
Następnie miały miejsca okolicznościowe przemówienia. Pani Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz
w swoim wystąpieniu podkreślała, że ta uroczystość
jest wyjątkową okazją do złożenia podziękowań dla
strażaków za ich wyjątkową służbę, misję ratowania
ludzkiego życia, zapewnianie bezpieczeństwa oraz
poświęcenie dla drugiego człowieka. Pani Poseł skierowała również słowa podziękowania w stronę osób,
które wsparły inicjatywę modernizacji budynku OSP
w Krowicy Hołodowskiej.
Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy
Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie - st. bryg. mgr inż.
Ireneusz Szpyrka, który przybył na uroczystości
w imieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Andrzeja Babca zaznaczał, że nie jest to Jego pierwsza wizyta w Krowicy:
„Jestem tu w waszej Jednostce po raz drugi. Pierwszy raz byłem prawdopodobnie 4 lata temu. Przyjechałem z inspekcjonować jednostkę, która została
włączona do krajowego systemu. Dzisiaj jestem po
raz drugi i przecieram oczy z wrażenia. Ten okazały budynek remizy, który został zmodernizowany,
te kolejne samochody, które macie na wyposażeniu
każdej jednostki świadczą o tym, że jesteście doceniani”.
Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Lubaczów – Wiesław Kapel, który również druhom strażakom złożył podziękowania, życzenia oraz gratulacje. Pan Wójt zwrócił również uwagę na to, że
obecny stan budynku remizy OSP Krowicy Hołodowskiej to efekt zaangażowania i aktywności różnych podmiotów: „To co udało się w tej jednostce

zdziałać jest wynikiem współpracy pomiędzy druhami ochotnikami z tej miejscowości, Samorządem
Gminy Lubaczów, ale także w partnerstwie z innymi osobami i podmiotami, które w tym dziele pomogły. Ta modernizowana remiza była realizowana
przez ostatnie 4 lata. Nie wszyscy wiedzą, że ten
wysiłek inwestycyjny kosztował samorząd blisko
1 000 000 zł.”. Pan Wójt podkreślił również, że środki na modernizację remizy strażackiej w większości pochodziły z gminy, ale cześć pieniędzy została
przekazana również za sprawą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej w Warszawie poprzez Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej do budżetu Jednostki OSP Krowica Hołodowska.
Szczególne słowa podziękowania Pan Wójt skierował w stronę Pani Poseł Anny Schmidt –Rodziewicz za wsparcie przy pozyskiwaniu środków finansowych na modernizację remizy OSP w Krowicy
Hołodowskiej, która również pełnić będzie funkcje
świetlicy. Wyrazem wdzięczności dla Pani Poseł oraz
wszystkich osób zaangażowanych w modernizację
remizy i pozyskanie nowego samochodu były okolicznościowe statuetki.
Oprawę muzyczną podczas uroczystości Gminnego Dnia Strażaka zapewniła Strażacka Orkiestra
Dęta z Brzózy Królewskiej.
W imieniu Wójta Gminy Lubaczów składamy
serdeczne podziękowania za pracę i trud włożony
we współorganizacje wydarzenia strażakom OSP
w Krowicy Hołodowskiej, Kołu Gospodyń Wiejskich
w Krowicy Hołodowskiej, Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Lubaczowie oraz wszystkim pozostałym
osobom, które przyczyniły się do organizacji Gminnego Święta Strażackiego.
AM
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Ćwiczenie obronne w Gminie Lubaczów
W dniu 30 maja br. nieznani sprawcy
podłożyli ładunki wybuchowe pod most
na rzece Lubaczówce w Wólce Krowickiej oraz podjęli próbę zniszczenia Stacji Uzdatniania Wody w tej miejscowości.
Po otrzymaniu tych niepokojących wiadomości Wójt Gminy Lubaczów zwołał
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego i zarządził powiadomienie o zdarzeniu
Państwowej Straży Pożarnej, Komendy
Powiatowej Policji oraz 3. Podkarpackiej
Brygady Obrony Terytorialnej.
Nie były to jednak prawdziwe zdarzenia lecz elementy ćwiczenia obronnego, które w tym dniu odbywały się w Gminie Lubaczów. Tematem ćwiczenia
było „Zgrywanie gminnego systemu kierowania i ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa” pod kryptonimem „WIOSNA 2019”.
Celem ćwiczenia obronnego było:
1. Zgranie współdziałania w czasie służb odpowiedzialnych za akcję ratunkową i bezpieczeństwo publiczne.
2. Sprawdzenie stopnia gotowości alarmowej
stałego dyżuru i zdolności reagowania Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego na sytuacje
kryzysowe.

Brygada Obrony Terytorialnej uczestnicząca w ćwiczeniach.
Po zakończeniu epizodów praktycznych uczestnicy ćwiczeń zebrali się w Urzędzie Gminy Lubaczów w celu podsumowania i omówienia przebiegu
ćwiczeń, wypracowaniu wniosków i dokonania ich
analizy.

Diamentowe Gody
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną
uwagę zasługują tak wspaniałe wydarzenia jak 60-lecie pożycia
małżeńskiego. Właśnie taką rocznicę - Diamentowe Gody - obchodzili Państwo Katarzyna i Grzegorz Jóźwiakowie z Krowicy
Hołodowskiej.

Jako organizatorzy, składamy podziękowanie
wszystkim uczestnikom ćwiczenia, za ich zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań. Ich
działanie zdecydowanie przyczynia się do poprawy
ZC
bezpieczeństwa na naszym terenie.

Nabór wniosków w ramach
rządowego programu

„Rodzina 500+”
oraz „Dobry Start”
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” oraz „Dobry Start”. Od 1 lipca wnioski można składać drogą elektroniczną przez internet. Natomiast od 1 sierpnia wnioski będzie można
złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Lubaczowie ul. Jasna 1.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od
1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do
ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje dzieciom od 7 do 20 roku życia na rozpoczęcie roku szkolnego. W kwocie 300 zł o świadczenie mogą też starać się
rodzice sześciolatków, które w tym roku rozpoczną naukę w pierwszej klasie
szkoły podstawowej. Ponadto świadczenie (wyprawka do szkoły) przysługuje
do 24 roku życia, osobom niepełnosprawnym, które uczą się w szkołach czy
ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Rodziny otrzymają świadczenie
bez względu na dochód.
Istnieją dwie możliwości składania wniosków przez internet (w zakresie obu
programów „500+” i „Dobry Strat”)

Wspólne zdjęcie Jubilatów z Wójtem Gminy Lubaczów.
25 czerwca 2019 r. w Urzędzie
Gminy Lubaczów odbyła się uroczystość, podczas której Wójt Gminy
Lubaczów Wiesław Kapel serdecznie
pogratulował Państwu Jóźwiakom
wspaniałego stażu małżeńskiego wręczając dostojnym Jubilatom list gratulacyjny oraz medale przyznawane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Dostojni Jubilaci wychowali troje
dzieci, doczekali się dziewięcioro wnuków oraz dwunastu prawnuków. Wójt
w słowach skierowanych do Państwa
Jóźwiaków pogratulował im wspaniałego stażu małżeńskiego, a wręczając wiązankę pięknych kwiatów życzył dużo
zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwości ludzkiej, przyjaznego otoczenia
oraz kolejnych pięknych jubileuszy.
LS

1. Poprzez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl.
2. Poprzez bankowość internetową: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank
Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Credit Agricole Bank Polska SA, BGŻ BNP Paribas, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski
SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank
SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.
Więcej szczegółowych informacji na temat Programu „Rodzina 500+” oraz
„Dobry start” można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubaczowie ul. Jasna 1, pod nr telefonu: (16) 632 16
84 w.18 lub mailowo od pracowników: a.mazurkiewicz@gops.lubaczow.com.
pl, a.maryjko@gops.lubaczow.com.pl.
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Jubileusz 40-lecia LKS ZRYW Młodów
W niedzielę – 14 lipca br. miał miejsce Jubileusz 40-lecia Ludowego Klubu Sportowego „Zryw” Młodów, który rozpoczął się od Mszy
Świętej w intencji sportowców i działaczy.

Zawodnicy drużyny seniorskiej LKS ZRYW Młodów. Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel oraz
przedstawiciele władz samorządowych.
Mieszkańcy Młodowa i okolic zebrani na stadionie sportowym mieli okazję zapoznania się z historią klubu, którą zaprezentował Prezes Ludowego Klubu Sportowego – Artur Puk. Już na wstępie
zaznaczył, iż „Zryw” Młodów tworzą mieszkańcy,
związani emocjami i dumą lokalnego patriotyzmu.
Stwierdził również, iż patrząc z perspektywy minionych lat, sportowcy żałują, że nie udało im się
więcej dokonać. Podkreślił także, iż ci, którzy reprezentowali klub w tamtych czasach mogą mieć
satysfakcję, że bez kompleksów, z sukcesami rywalizowali z drużynami, które miały o wiele większy
potencjał, zarówno ludzki, jak i materialny.
Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Młodów zarejestrował w 1979 r. w Okręgowym Związku Piłki
Nożnej w Przemyślu drużynę piłki nożnej do rozgrywek w klasie „C” grupy III na sezon 1979/1980.
W historycznym meczu „otwarcia klubu” LKS
„Zryw” Młodów pokonał LKS „Hetman” Laszki 6:1. Był to początek sukcesów drużyny, która
awansowała do klasy „B”, by już po dwóch latach
rywalizacji w sezonie 1981/1982 wywalczyć sobie
awans do wojewódzkiej klasy „A”.
Podczas 30-lecia istnienia klubu rozmawiano
o budowie stadionu wielofunkcyjnego, co stało się
faktem w 2010 r. Pierwszy mecz na nowym stadionie Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Młodów
rozegrał 16 września 2012 r. z drużyną „Gwiazda”
Wielkie Oczy, który zakończył się sukcesem gospodarzy 2:1. Już wówczas stadion posiadał nową,
profesjonalną płytę boiska z niezbędnym wyposażeniem. W następnych latach miały miejsce
kolejne zmiany. W 2017 r. podczas finału Pucharu Wójta została oddana do użytku nowa szatnia
sportowa.
Na przestrzeni tych czterdziestu lat trenowało w klubie „Zryw” Młodów wielu zawodników
wspomaganych przez zarząd, trenerów, kibiców,
lokalną społeczność oraz samorząd Gminy Lubaczów.
Na uroczyste obchody 40-lecia przybyło wielu znamienitych gości, między innymi: Senator
RP i Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – Mieczysław Golba, Starosta Powiatu Lubaczowskiego – Zenon Swatek, Wójt Gminy Lubaczów – Wiesław Kapel, delegaci Zarządu PZPN-u
i OZPN-u z Jarosławia, a także przedstawiciele
władz samorządowych powiatu i gminy, którzy
w swoich wystąpieniach podkreślili rangę działalności klubu na przestrzeni tych czterdziestu lat.

Podczas jubileuszu uczczono również minutą
ciszy pamięć nieżyjących już zawodników i działaczy LKS-u „Zryw” Młodów: Andrzeja Zaborniaka, Stanisława Kopciucha, Zbigniewa Antonika, Zbigniewa Polczaka, Józefa Hakało, Dariusza
Przybylskiego, Mariusza Pałysa, Karola Tabaczka
i Mariana Tabaczka. Podkreślono, iż to dzięki takim ludziom klub zapisywał swoją aktywną działalność na kartach tej czterdziestoletniej historii.
Jubileusz Klubu Sportowego „Zryw” Młodów
to również czas podsumowań. W tym szczególnym dniu doceniono tych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do uświetnienia działalności
klubu. Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – Mieczysław Golba wręczył zasłużonym działaczom klubu odznaczenia. Odznakę honorową
otrzymał Feliks Mazurek, złotą – Henryk Antosz,
zaś srebrne odznaki otrzymali: Jan Baran, Wiesław
Kosior, Antoni Tabaczek, Jan Tabaczek i Mirosław
Wojtowicz.
Złotą Odznakę Okręgowego Związku Piłki
Nożnej otrzymali również z rąk prezesa Golby
i przedstawicieli OZPN-u: Bogusław Antonik, Stanisław Antonik, Marian Baran, Ryszard Krzych,
Wiesław Mamczura, Antoni Polczak, Artur Puk,
Krzysztof Szczybyło, Stanisław Skibicki, Krzysztof
Suchy, Tomasz Weselak, Krzysztof Wojtowicz oraz
Wojciech Woszczak.
Srebrną Odznakę Okręgowego Związku Piłki
Nożnej otrzymali: Krzysztof Gruszczyk, Piotr Hypiak, Michał Kuziemski, Stanisław Lewandowski,
Waldemar Łuczak, Janusz Meder, Andrzej Oleszycki, Kamil Polczak, Krzysztof Szmagara, Mariusz
Szmagara, Marcin Szmul, Waldemar Szmul, Rafał
Szpyt, Witold Szpyt, Artur Szymeczko, Marcin Tabaczek, Piotr Tabaczek, Tomasz Tabaczek, Stanisław Weselak, Dariusz Żak i Mariusz Żak.
Brązową Odznakę Okręgowego Związku Piłki
Nożnej otrzymali: Adrian Antonik, Kamil Antonik,
Paweł Hakało, Wojciech Łuczak, Marek Mach, Kamil Młodziński, Łukasz Suchy, Damian Szmul, Arkadiusz Tabaczek, Piotr Zaremba i Hubert Wójciak.
Do podziękowań i gratulacji dla byłych i obecnych sportowców i działaczy klubu dołączył się
również Wójt Gminy Lubaczów, doceniając wkład
pracy trenerów, członków zarządu oraz najwierniejszych kibiców, podkreślając jednocześnie liczne osiągnięcia klubu.
Podczas uroczystości zawodnicy drużyny juniorskiej i seniorskiej wystąpili w nowych strojach

sportowych ufundowanych przez Wójta Gminy
Lubaczów – Wiesława Kapla i sponsorów: Teresę
Horoń – Firmę „ROLNIK”, Mariusza Żaka – Firmę
„MARIO”, Angelikę Bryl – Sklep „MISZ MASZ”,
Krzysztofa Antosza – Firmę „KOSTO BRUK”, Bożenę Suchy – „BAR U SUCHEJ”, Tomasza Hawrylaka – Wiceprezesa LKS-u „Zryw” Młodów – Firmę „INSTAL CENTER”.
W podziękowaniu za aktywną działalność klubu z życzeniami dalszych sukcesów na kolejne lata,
Przewodnicząca Rady Powiatu – Marta Tabaczek
wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Lubaczów – Wiesławem Kosiorem, ufundowali zawodnikom okolicznościowe koszulki sportowe.
Do życzeń przyłączyli się także Prezesi Ludowych
Klubów Sportowych z Gminy Lubaczów oraz
miejscowe Koło Gospodyń.
Na zakończenie obchodów jubileuszu Prezesi LKS-u „Zryw” Młodów: Tomasz Hawrylak
i Artur Puk podziękowali Senatorowi RP – Mieczysławowi Golbie, Wójtowi Gminy Lubaczów,
Przewodniczącej Rady Powiatu i sponsorom, bez
pomocy których nie udałoby się klubowi zrealizować wielu przedsięwzięć. Radnym Rady Gminy
– Wiesławowi Kosiorowii Krzysztofowi Suchemu
oraz sołtysom Młodowa i Karolówki – Ryszardowi Antonikowi i Robertowi Hawrylakowi – wręczyli podziękowania za trud i zaangażowanie
w życie sportowe klubu oraz w organizację jubileuszu.
Nie zabrakło także podziękowań dla Koła Gospodyń Wiejskich, Dyrekcji i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Młodowie, strażaków z Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodowie oraz byłych prezesów i trenerów oraz wszystkich zawodników i działaczy LKS-u „Zryw” Młodów.
Podczas jubileuszu 40-lecia istnienia klubu nie
sposób wymienić każdego z imienia i nazwiska,
kto przyczynił się do tworzenia tej jakże bogatej
czterdziestoletniej historii klubu „Zryw” Młodów
ani też zaprezentować wszystkich dotychczasowych osiągnięć zespołu, ale z całą pewnością można stwierdzić, iż było to wielkie wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Młodowa i okolic, ale również
dla całej Gminy Lubaczów. Następne pokolenia
będą mogły korzystać z dotychczasowego dorobku
zawodników, trenerów, prezesów czerpiąc wzorce
do dalszych wyzwań i naśladując dobre przykłady
MT
współzawodnictwa.		
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KWIETNY BIEG 2019
dla Jana Pawła II
„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi !” – słowa te były hasłem i
inspiracją „Kwietnego biegu” w Gminie
Lubaczów edycji 2019 roku – roku szczególnego, w którym obchodzimy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża do Polski, podczas której na Placu Zwycięstwa
w Warszawie Jan Paweł II wypowiedział te
znamienne słowa.

Uczestnicy Kwietnego Biegu.

Dnia 4 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 wszyscy
uczestnicy „Kwietnego biegu 2019” zebrali się na
placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Krowicy
Samej. Zdecydowana większość z nich dojechała na
to miejsce rowerem pokonując odległość od swoich
szkół i miejsc zamieszkania do miejsca zbiórki. Po
części oficjalnej, w której uczestniczyli: Wójt Gminy Lubaczów Pan Wiesław Kapel, Proboszcz Parafii
Krowica Sama Paweł Kruk, Pani Maria Kowaliszyn
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej,
Pani Jolanta Włoch Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach, uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Lisich Jam w swoim występie artystycznym rozwinęli zacytowane na
wstępie zawołanie Ojca Świętego.
Następnie po wspólnej modlitwie zainicjowanej
przez ks. Pawła Kruka i odśpiewaniu „Barki” uczestnicy
z kijkami nordic-walking, biegacze a na końcu najbardziej liczna grupa rowerzystów wyruszyła w kierunku
„Pięciu sosen”. Zaproszenie do udziału w „Kwietnym
Biegu 2019” przyjęły szkoły terenu Gminy Lubaczów,
tradycyjnie Zespół Placówek im. Jana Pawła II z Lubaczowa, członkowie „Klubu biegacza” i „Biegomani”
z Lubaczowa oraz wiele indywidualnych osób.
Tradycyjnie już udział w biego-rajdzie nie wiązał
się z rywalizacją sportową i zajętym miejscem lecz
był wyrazem hołdu dla dokonań Ojca Świętego Jana
Pawła II w drodze do wolności, podziękowaniem za
autorytet moralny i wiecznie żywą katechezę, która
umacnia ducha patriotyzmu kolejnych pokoleń.
Wszyscy uczestnicy „Kwietnego biegu 2019”
szczęśliwie dotarli do celu, po czym przyszedł czas
na regenerację sił przy wspólnym biesiadowaniu
i grillowaniu pod okiem strażaków OSP Krowica
Hołodowska, pracowników GOK i wolontariuszy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali znaczki upamiętniające „Kwietny bieg 2019” w Gminie Lubaczów.
Dodatkową atrakcją „Kwietnego biegu” był udział
w loterii nagród. Losowaniu towarzyszyło wiele sympatycznych emocji.
Nad bezpieczeństwem naszego przedsięwzięcia
czuwali: funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Lubaczowa, funkcjonariusze Placówki Straży
Granicznej w Lubaczowie, pracownicy Nadleśnictwa Lubaczów, oraz miejscowa Ochotnicza Straż
Pożarna z Krowicy Hołodowskiej. Opiekę medyczną sprawował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie. Wszystkim składamy
serdeczne wyrazy wdzięczności.
Uczestnikom „Kwietnego biegu 2019” składamy
gorące podziękowanie za sportową postawę. Za rok
znów się spotkamy !
AJ
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Podsumowanie VII i VIII edycji Ligi Gminnej Szkół
Czerwiec był miesiącem, w którym nauczyciele i uczniowie dokonywali wielu ocen i podsumowań. Jedno z takich wydarzeń miało
miejsce 13 czerwca 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Młodowie gdzie zebrali się uczniowie, nauczyciele wychowania
fizycznego, dyrektorzy szkół wraz z Zastępcą Wójta Gminy Lubaczów Panem Krzysztofem Koziołem, na uroczystym podsumowaniu
wyników VII i VIII edycji Ligi Gminnej Szkół Gminy Lubaczów.
Od 4 listopada 2017 do 12 czerwca 2018 roku
odbywały się rozgrywki w ramach VII edycji Ligi
Gminnej Szkół 2017/2018. Drużyny piłki nożnej
i piłki siatkowej złożone z uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w okresie tym spotykały się
na turniejach, które rozgrywane były na obiektach
sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” i salach sportowych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach. Zawodnicy
rozegrali po 3 turnieje piłki nożnej w następujących
kategoriach wiekowych:
– chłopcy klas I-III szkół podstawowych;
– dziewczęta klas IV-VII szkół podstawowych;
– chłopcy klas IV-VII szkół podstawowych;
– dziewczęta klas II-III gimnazjów;
– chłopcy klas II-III gimnazjów.
W 3 turniejach piłki siatkowej uczestniczyli uczniowie gimnazjów:
– dziewczęta klas II-III gimnazjów;
– chłopcy klas II-III gimnazjów.
Po dokonaniu podliczenia wyników z całego
okresu rozgrywek VII edycji Ligi Gminnej Szkół
2017/2018 poszczególnych kategorii wiekowych
i dyscyplin sportowych ustalony został następujący
końcowy ranking szkół:
kat. SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – punktacja
końcowa
• Szkoła Podstawowa w Baszni dolnej- I miejsce
• Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach- II miejsce
• Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej- III miejsce
• Szkoła Podstawowa w Młodowie- IV miejsce
• Społeczna Szkoła Podstawowa w ZałużuV miejsce
kat. GIMNAZJÓW – punktacja końcowa

• Publiczne Gimnazjum w Baszni Dolnej- I miejsce
• Publiczne Gimnazjum w Lisich Jamach- II miejsce
• Publiczne Gimnazjum w Młodowie- III miejsce
Zwycięskie drużyny z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymały pamiątkowe dyplomy, zaś
zwycięskie w punktacji łącznej szkoły otrzymały puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów.
W związku z tym, że Publiczne Gimnazjum
w Baszni Dolnej po raz trzeci z rzędu w kolejnych edycjach Ligi Gminnej Szkół zdobyło największą liczbę
punktów, zgodnie z regulaminem puchar przechodni
Wójta Gminy Lubaczów zawodnicy otrzymali na stałe.
Puchar odebrali wspólnie: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej Pan Bolesław Dydyk, nauczyciele wychowania fizycznego oraz zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych.

Puchar Wójta Gminy Lubaczów
dla LKS Zryw Młodów
Wiele emocji sportowych i niespodzianek przysporzyły letnie rozgrywki w piłce nożnej
Ludowych Klubów Sportowych o Puchar Wójta Gminy Lubaczów, którego półfinały
i finały rozegrane zostały na boisku sportowym w Młodowie w dniu 14 lipca 2019 r.
podczas Jubileuszu 40-leciadziałalności Ludowego Klubu Sportowego „Zryw” Młodów.
Pierwszy mecz półfinałowy rozegrany został
pomiędzy drużynami „Zryw” Młodów x „Huragan” Basznia Dolna i zakończył się wynikiem remisowym 1 : 1. Takim samym wynikiem zakończyła
się dogrywka meczu. O ostatecznym rezultacie zadecydowała seria rzutów karnych, czego efektem
był wynik 5 : 4 dla drużyny LKS „Zryw” Młodów.
Drugi mecz półfinałowy rozegrany pomiędzy
drużynami LKS „Graniczni” Krowica Hołodowska
x LKS „Walter” Opaka przyniósł wynik 5 : 0.
Walka o III miejsce rozegrana została pomiędzy
drużynami: „Huragan” Basznia Dolna x „Walter”
Opaka serią rzutów karnych, które przyniosły zwycięstwo drużynie „Walter” Opaka wynikiem 0 : 3.
MECZ FINAŁOWY zwycięskich drużyn o Puchar Wójta Gminy Lubaczów rozegrały drużyny
„ZRYW” Młodów” x „Graniczni” Krowica Hołodowska z wynikiem 3 : 1
Tak więc MISTRZEM letniego turnieju piłki nożnej Ludowych Klubów Sportowych o puchar Wójta
Gminy Lubaczów 2019 została drużyna „ZRYW”
Młodów”!!!
Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny:
II – „Graniczni” Krowica Hołodowska
III -„Walter” Opaka;
IV -„Huragan” Basznia Dolna
V -„ Piast” Antoniki”
Wszystkie uczestniczące w Turnieju druży-

Puchar Wójta.
ny otrzymały dyplomy i piłki nożne ufundowane
przez Gminę Lubaczów. Zwycięska drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, komplet strojów sportowych oraz talon na zakup sprzętu sportowego
wartości 700 zł. Zwycięzcy II i III miejsca otrzymali talony na zakup sprzętu sportowego wartości
odpowiednio 500 zł i 300 zł.
O regenerację sił zawodników zatroszczył się
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Młodowa wraz z
pracownikami kuchni Zespołu Szkół Publicznych
którzy przygotowali smakołyki według tylko im
znanych receptur.
AJ

Od 02 lipca do 30 maja 2019r. odbywały się kolejne spotkania VIII edycji Ligi Gminnej Szkół
2018/2019. Zawodnicy rozegrali po 3 turnieje piłki
nożnej w następujących kategoriach wiekowych:
– chłopcy klas I-III szkół podstawowych;
– dziewczęta klas IV-VII szkół podstawowych;
– chłopcy klas IV-VII szkół podstawowych;
– dziewczęta klas VIII SP/III Gimn.;
– chłopcy klas VIII SP/III Gimn.
W jednym turnieju piłki siatkowej uczestniczyły
dziewczęta i chłopcy klas VIII SP/III Gimn gimnazjów. Wyniki tego turnieju nie były jednak liczone
w punktacji łącznej.
kat. SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – punktacja
końcowa
• Szkoła Podstawowa w Baszni dolnej- I miejsce
• Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach- II miejsce
• Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej- III miejsce
• Szkoła Podstawowa w Młodowie- IV miejsce
• Społeczna Szkoła Podstawowa w ZałużuV miejsce
Po dokonaniu podliczenia wyników z całego
okresu rozgrywek poszczególnych drużyn i kategorii wiekowych w piłce nożnej ustalony został następujący ranking klas III gimnazjów i klas VIII szkół
podstawowych:
kat. GIMNAZJÓW – punktacja końcowa
• Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
w Młodowie- I miejsce
• Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
w Lisich Jamach- II miejsce
• Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
w Baszni Dolnej- III miejsce
• Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej- IV miejsce
Mistrzem VIII edycji Ligi Gminnej 2018/2019
szkół podstawowych została Szkoła Podstawowa
w Baszni Dolnej. W związku z tym, że było to trzecie
z rzędu zwycięstwo, puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów przejęła na stałe Szkoła Podstawowa
w Baszni Dolnej.
W kategorii gimnazjów zwyciężyło Publiczne
Gimnazjum z Młodowa, które otrzymało puchar
przechodni Wójta Gminy Lubaczów.
Zwycięskie drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych i dyscyplinach sportowych otrzymały złote medale, puchary i pamiątkowe dyplomy. Wszystkie uczestniczące w rozgrywkach szkoły
otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Bardzo miłym i efektownym uzupełnieniem
uroczystości podsumowania VII i VIII edycji Ligi
Gminnej Szkół był występ chóru szkolnego prowadzonego przez Panią Małgorzatę Fiszer Szczepańską
oraz grupy artystycznej złożonej z uczniów miejscowej szkoły prowadzonej przez Panią Martę Magoła.
Serdecznie dziękujemy gospodarzom oraz
wszystkim osobom zaangażowanym w podsumowanie Ligi Gminnej Szkół, zapraszając jednocześnie do
uczestnictwa w kolejnych edycjach.
AJ
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Letni Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych 2019
o puchar Wójta Gminy Lubaczów
29 czerwca br. na boisku sportowym „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Lisich Jamach rozegrano Letni Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych 2019 o puchar Wójta Gminy Lubaczów.
Zaproszenie do udziału w turnieju przyjęło
7 drużyn: Jednostka Strzelecka 2033 im gen. Józefa
Kustronia w Lubaczowie, Strażacy Ochotnicy Gminy Lubaczów, Ratownictwo Medyczne w Lubaczowie Gminy Lubaczów, Placówka Straży Granicznej
w Lubaczowie, 34. Batalion Lekkiej Piechoty Batalionu Obrony Terytorialnej WKU Jarosław, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie
oraz Placówka Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju.
Jednogłośną decyzją kapitanów drużyn Turniej
odbywał się systemem grupowym. Po uprzednim
dokonaniu losowania i ustaleniu kolejności meczy
zawodnicy przystąpili do rozgrywek. W kolejnych
spotkaniach meczowych padły następujące wyniki:
• KP Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie
x Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie – 0 : 0
• Wojska Obrony Terytorialnej x Placówka Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju x – 2 : 2,
• Strażacy Ochotnicy Gminy Lubaczów x J.S
„STRZELEC” – 9 : 1,
• KP Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie
x Wojska Obrony Terytorialnej – 0 : 5,
• Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie x Placówka Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju – 2 : 2,
• Strażacy Ochotnicy Gminy Lubaczów x Ratownictwo Medyczne w Lubaczowie – 8 : 1,
• Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie
x Wojska Obrony Terytorialnej – 1 : 4,
• KP Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie
x Placówka Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju – 3 : 3,
• J.S „STRZELEC” x Ratownictwo Medyczne w
Lubaczowie – 2 : 10.
W meczach półfinałowych zagrały drużyny:
• Strażacy Ochotnicy Gminy Lubaczów x Placówka Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju – 2 : 5,
• Wojska Obrony Terytorialnej x Ratownictwo
Medyczne w Lubaczowie – 4 : 1.
O Puchar Wójta Gminy Lubaczów i zajęcie
I miejsca rywalizowali:
Placówka Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju
x Wojska Obrony Terytorialnej. Regulaminowy czas
gry zakończył się remisem 3 : 3.
Wspólną decyzją drużyny przystąpiły do oddawania rzutów karnych w wyniku czego zwycięzcą
Pucharu Wójta Gminy Lubaczów 2019 z wynikiem
5:6 została drużyna Wojsk Obrony Terytorialnej.
Kolejne miejsca zajęły drużyny:
• II miejsce - Placówka Straży Granicznej w Horyńcu
Zdroju,
• III miejsce – Strażacy Ochotnicy Gminy Lubaczów,
• IV miejsce – Ratownictwo Medyczne w Lubaczowie,
• V miejsce - Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie,
• VI miejsce - Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Lubaczowie,
• VII miejsce – J.S „STRZELEC” w Lubaczowie.
„Najlepszym strzelcem” turnieju został Klubas
Grzegorz- zawodnik drużyny Wojsk Obrony Terytorialnej, „Najlepszym bramkarzem” zaś Zenon Tkacz,
zawodnik drużyny Ratownictwa Medycznego w Lubaczowie wybrany przez sędziów i kapitanów drużyn.
Wszystkie drużyny z rąk Wójta Gminy Lubaczów
Pana Wiesława Kapla oraz Pani Jolanty Włoch – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich
Jamach otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz piłki
nożne, natomiast drużyna zwycięska dodatkowo
otrzymała okazały puchar. Nagrodzeni zostali również „Najlepszy strzelec” oraz „Najlepszy bramkarz” odbierając okolicznościowe statuetki. Wszyscy
uczestnicy turnieju, zawodnicy, opiekunowie zespołów, kierownicy drużyn skorzystali z poczęstunku
przygotowanego przez gospodarza turnieju.
AJ

Zwycięzcy Turnieju

Sukcesy młodych warcabistów
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Miesiące ciężkiej pracy, zaangażowania i poświęcenia zaowocowały licznymi sukcesami naszych najmłodszych warcabistów. W ostatnim czasie mogliśmy śledzić zmagania zawodników w kilku ważnych turniejach.
Pierwszy z nich rozegrał się w piątek 24 maja
2019 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej, gdzie odbyły się XVIII
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego
Szkół Podstawowych w Warcabach 100-polowych.
Mistrzostwa zostały rozegrane w dwóch kategoriach
wiekowych: dziewcząt i chłopców (2010 i młodsi)
gdzie prym wiedli Anna Jastrzębska ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach i Dawid Ciepły ze
Szkoły Podstawowej w Baszni Dolnej oraz dziewcząt
i chłopców (VIII klasa i młodsi), tu zwyciężyli Kinga
Hulak ze Szkoły Podstawowej w Lubaczowie i Filip
Kalmuk uczeń Szkoły Podstawowej w Starych Oleszycach.
W turnieju udział wzięło 101 zawodników z 12
Szkół: SP Horyniec-Zdrój, SP Młodów, SP Lubaczów,
SP Dachnów, SP Cieszanów, SP Oleszyce, SP Stare
Oleszyce, SP Wielkie Oczy, SP Łukawiec, SP Stary
Dzików, SP Cewków i SP Basznia Dolna.
Kolejnym ważnym turniejem był Finał Podkarpackiej Indywidualnej Ligi Warcabowej, rozegrany w
dniach 11-12 maja w Miejsko- Gminnym Ośrodku
Kultury w Oleszycach. Dwudniowy Finał rozegrany
systemem ,, każdy z każdym” w dwóch kategoriach
wiekowych, wyłonił następujących zwycięzców: w
kategorii Open zwyciężył zawodnik MUKS Libero Basznia Dolna Łukasz Malec, który wyprzedził
dwóch swoich kolegów z klubu: Dawida Siteń i Tobiasza Weber. W kategorii do lat 8 wygrał jedyny zawodnik MUKS Libero Adam Deneka, który wyprzedził Oliwię Gancarz i Ninę Kalmuk reprezentantki
SGU ,,Czarni’’ Oleszyce.
W dniach od 28 do 30 czerwca w Słupnie k/Warszawy odbyła się kolejna rozgrywka warcabowa, tym

Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych w Warcabach 100-polowych
razem Mistrzostwa Polski do lat 6 i 8 w warcabach
100-polowych z których dwoje z naszych reprezentantów wróciło z medalami.
W kategorii juniorów do lat 8 tytuł Wicemistrza
Polski zdobył zawodnik MUKS Libero Basznia Dolna Jakub Juzwa. Brązowy medal wywalczył drugi
z zawodników „Libero” Adam Deneka, a trzeci z re-

prezentantów Baszni Dolnej Marek Malec uplasował
się na 15 miejscu. Mistrzem Polski juniorów do lat
8 został Dawid Gotowski z Bydgoszczy.
W kategorii Juniorek do lat 6 Anastazja Krzych
zajęła 7 miejsce.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy
MSz
dalszych sukcesów kolejnych turniejach.

Małgorzata Kubiszyn – Mistrzynią w Górskich Mistrzostwach Europy
Najlepsi europejscy zawodnicy rywalizowali
na trasie prowadzącej wokół Stolicy Bieszczad.
W niedzielę (14.07) w Ustrzykach Dolnych odbyły
się Górskie Mistrzostwa Europy w Nordic Walking.
W zawodach zwyciężyła nasza zawodniczka – Małgorzata Kubiszyn.
„Trasa ogólnie była wymagająca z racji stromych
podejść i zejść. Już od startu powiało nas podejście o
długości ok 500 m, co nie
sprawiło nikomu żadnej
trudności, gdyż podłoże było
utwardzone i stabilnie stawało się kroki. Przy drugim
bardziej stromym i dłuższym
wzniesieniu było już gorzej.
Podłoże było miękkie, a poziom trudności napiętnował
padający wcześniej deszcz.
Było ślisko, a z upływem
przechodzących zawodni-

ków robiło się grząskie błoto.
(…) Gdy wydawało się już, że
to koniec pagórka za zakrętem okazało się, że jest jeszcze wyżej, bardziej stromo
i oczywiście trudniej. Nogi
odmawiały posłuszeństwa
i brakowało tchu do dalszego
marszu. Wejście na szczyt nie
było pełnym sukcesem, ponieważ trzeba było jeszcze z
niego zejść. – relacjonuje dla
eLubaczow.com Małgorzata
Kubiszyn”.
Źródło: elubaczow.com

Małgorzata Kubiszyn na podium. Fot. elubaczow.
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Zapowiedzi wydarzeń
Festiwal Dziedzictwa Kresów

135 lat linii kolejowej Jarosław – Sokal

Uroczystym koncertem z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki zainaugurowany zostanie tegoroczny Festiwal Dziedzictwa Kresów. Festiwalowych wydarzeń w regionie będzie
jednak znacznie więcej, bo Festiwal trwać będzie od
26 lipca do 4 sierpnia. Od kilku lat Festiwal Dziedzictwa Kresów inauguruje koncert w cerkwi w Radrużu. Obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO jest idealnym miejscem do organizacji
tego typu koncertów. Świątynia wprowadza słuchaczy w wyjątkowy klimat, przez co każde wydarzenie
muzyczne staje się niezapomnianym przeżyciem.
W tym roku właśnie tu, z okazji dwusetnej rocznicy
urodzin Stanisława Moniuszki, w ramach FDK, wystąpią Bogusław Morka (tenor), Agnieszka Kozłowska (sopran) i Artur Janda (bas, baryton). Artystom
akompaniować będzie Orkiestra Kameralna Alla
Vienna pod dyrekcją prof. Adama Manijaka.
Koncert w Radrużu to dopiero początek festiwalowej wędrówki po Ziemi Lubaczowskiej. W jej
ramach odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Kresowych, Piknik „Retro”, Potańcówka „Dawnych zabaw czar” i III Forum – Polacy na Wschodzie. Tradycyjnie lubaczowski Rynek przeniesie się
do lat 20. i 30. XX wieku. Wyświetlony zostanie
Mapping „Kresy Niepodległe”. Ponadto uczcimy
135 lat linii kolejowej „Jarosław-Sokal”, spotkamy się
z Anną Smółką, Agnieszką Rybak i Tomaszem Kubą
Kozłowskim, wyruszymy w rajd rowerowy, poznamy „Dziedzictwo polskiego harcerstwa” i historię
kresowych miasteczek. Organizatorzy Festiwalu nie
zapomnieli o najmłodszych odbiorcach. Dla dzieci przygotowane zostały m.in. warsztaty kulinarne
„Strudle, bajgle, piszingery” oraz zaprezentowana
zostanie zapomniana już zabawka jarosławska.
Nieodłącznym elementem Festiwalu są koncerty. W tegorocznej edycji zaprezentują się dla nas
polskie zespoły folklorystyczne z Ukrainy, Litwy
i Białorusi oraz Warszawskie Combo Taneczne.
Odbędzie się także koncert z okazji 80. rocznicy
urodzin Czesława Niemena w wykonaniu solistów
i grup młodzieżowych. Tegoroczną gwiazdą festiwalu, który odbędzie się 4. sierpnia na błoniach
Kresowej Osady w Baszni Dolnej, będzie zespół Varius Manx z Kasią Stankiewicz, natomiast kulinarną
Jarosław Uściński, kucharz, restaurator master szef.
W trakcie festiwalu przedstawiona zostanie rekonstrukcja Bitwy pod Zadwórzem, dostępne będą wystawy i pokazy rękodzieła oraz rozstrzygnięte zostaną konkursy kulinarne.
Zachęcamy do śledzenia strony Festiwalu www.
festiwalkresow.pl, gdzie na bieżąco uzupełniany jest
program.

W tym roku mija 135 lat od uruchomienia linii kolejowej Jarosław – Sokal przebiegającej przez
ziemię lubaczowską (obecnie nr 101 Munina –
Hrebenne). To doskonała okazja do przedstawienia jej historii i udziału w Pikniku Kolejowym,
który odbędzie się 1 sierpnia w Baszni Dolnej.
Linię kolejową budowali przez dwa lata Polacy
i Włosi. Ma ona długość 83 km. Pierwszy transport
odbył się 6 lipca 1884 roku. W czasach jej rozkwitu
przejeżdżało przez nią 48 pociągów w ciągu doby.
Na czym polegał fenomen kolei galicyjskich? Jak
przedstawia się architektura kresowych dworców?
Jak przebiega rewitalizacja dawnych obiektów pokolejowych i zabytkowego taboru kolejowego? Jakie prowadzone są działania inwestycyjne podejmowane na linii kolejowej nr 101? Odpowiedzi
na te pytania udzielą w czasie konferencji, która
rozpocznie się o godz. 10:00: Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie,

dr hab. Michał Pszczółkowski z Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku, Mieczysław Borowiec – dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A.
w Rzeszowie, przedstawiciel Samorządu Województwa Podkarpackiego, Paweł Szczerbakow –
ekspert z zakresu renowacji taboru kolejowego oraz
Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel.
Jednocześnie przy Stacji Basznia trwać będzie
Piknik Kolejowy, który rozpocznie się o godz.
9:00). Na uczestników czekać będą przejażdżki
drezyną spalinową oraz tradycyjną (z napędem
ręcznym), darmowy kurs szynobusu z Baszni Dolnej do Horyńca-Zdroju i prezentacja nowoczesnego sprzętu służącego zabezpieczeniu kolei przez
funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei. Dostępne
będzie stoisko promocyjne Przewozów Regionalnych Oddział w Rzeszowie. Ponadto zwiedzić
będzie można pociąg ratownictwa kolejowego
i przejechać się tym pojazdem.

Niejedno oblicze podkarpackiego proziaka
Wójt Gminy Lubaczów oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” organizują 4 sierpnia
2019 r. w Baszni Dolnej konkurs kulinarny pod nazwą „Niejedno oblicze podkarpackiego proziaka”
w ramach „II Festiwalu Podkarpackiego Proziaka
” – wydarzenia towarzyszącego Festiwalowi Dziedzictwa Kresów.
Proziak to podkarpacki przysmak sielskiej wsi
z udokumentowaną tradycją wyrobu od ponad 150
lat. Są to placki mączne z dodatkiem sody oczyszczonej, zwanej kiedyś „prozą”. Stąd właśnie ich nazwa.
Przepis na proziaka jest bardzo prosty, mąkę
wystarczy wymieszać z wodą, dodać niewielką
ilość sody oczyszczonej, lekko posolić, zagnieść

ciasto, podzielić na kawałki, rozwałkować na płaski, okrągły krążek i upiec na rozgrzanej blasze
kuchni kaflowej opalanej drewnem. Dzięki temu
szybkiemu przepisowi proziaki były przygotowywane przez gospodynie w wielu domach, w których często zabrakło już chleba.
Zwiedzając podkarpackie koniecznie trzeba
spróbować tego prawdziwego wypiekanego proziaka, który doczekał się swojego Festiwalu.
Już po raz drugi zagości on w Baszni Dolnej
jako wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Dziedzictwa Kresów. Tym razem oprócz wypieków
i degustacji proziakowych przysmaków organizatorzy zaplanowali tematyczny konkurs, skierowany
do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń działających na terenie województwa podkarpackiego.

Dożynki w Opace
Wójt Gminy Lubaczów serdecznie zaprasza na
Gminne Święto Plonów, którew tym roku odbędzie się 1 września w Opace. Dożynki zainauguruje Msza św. w kościele filialnym pw. Serca Jezusa
w Dąbkowie. Oficjalna część uroczystości odbę-

dzie się na stadionie Ludowego Klubu Sportowego
„Walter” Opaka. Jak co roku w programie nie zabraknie konkursu na „Najlepszy chleb” i „Najpiękniejszy wieniec”, występów artystycznych, śpiewu,
tańca oraz zabawy dożynkowej.

Półmaraton oraz sztafeta
Akademia Sportu w Lubaczowie we współpracy z Gminą Lubaczów, Miastem Lubaczów i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lubaczowie
zapraszają do udziału w półmaratonie oraz sztafe-

cie. Startujemy 15.09.2019 r. z Rynku w Lubaczowie z metą w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej.
Serdecznie zapraszamy!

75. rocznica mordu na mieszkańcach wsi Basznia Górna, Podlesie, Dąbrowa
Samorządy mieszkańców sołectw
Podlesie i Basznia Górna, ks. dr Leszek
Bruśniak - proboszcz parafii pw. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej oraz Pan
Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów,
serdecznie zapraszają do udziału w obchodach 75. rocznicy mordu na mieszkańcach Podlesia i Baszni Górnej przez
nacjonalistów ukraińskich z UON UPA.
Uroczystość odbędzie się 11 sierpnia
2019 roku w Podlesiu.
Program:
15.40 – zbiórka uczestników przy dzwonnicy obok Centrum Edukacyjno-Kulturalnego „ Pastorówka”
15.50 – przemarsz do kościoła filialnego
w Podlesiu

16.00 – Msza Święta w intencji pomordowanych mieszkańców Podlesia i Baszni
Górnej
Dziedziniec przy kościele:
- odśpiewanie hymnu państwowego
i podniesienie flagi na maszt
- powitanie uczestników uroczystości
- przemówienia okolicznościowe
- apel pamięci
- salwa honorowa
- złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej
Przemarsz na cmentarz ewangelicki:
- modlitwa i zapalenie zniczy na zbiorowej mogile rodziny Kosiorów i Stafów.

Samorząd mieszkańców sołectwa Dąbrowa, ks. kanonik Andrzej
Stopyra - proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie,
Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów serdecznie zapraszają na
obchody 75. rocznicy mordu na mieszkańcach wsi Kornagi (obecnie
Dąbrowa) przez Ukraińskich nacjonalistów. Uroczystość odbędzie
się 15 sierpnia 2019 r. w Dąbrowie.
Program:
10.00 – Msza Św. w intencji pomordowanych mieszkańców wsi Kornagi
w kaplicy p.w. Św. Brata Alberta
Dziedziniec przy kościele:
- powitanie uczestników uroczystości
- przemówienia okolicznościowe
- apel pamięci
- złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej
Przemarsz na cmentarz grzebalny:
- modlitwa i zapalenie zniczy na zbiorowej mogile rodzin pomordowanych.

