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11 Listopada w Gminie Lubaczów
Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim 

świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę Niepodle-
głości w 1918 roku.  Polska po 123 latach niewoli stała się wolnym, niepod-
ległym krajem. 

Jak co roku w różnym miejscach Gminy Lubaczów mają miejsce obcho-
dy związane z uczczeniem pamięci Narodowego Święta Niepodległości.  
W związku z tym planowane są następujące wydarzenia:

• 8 listopada: Załuże
Godz. 10.00 – „BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” z udziałem uczniów szkół pod-
stawowych z Gminy Lubaczów (na trasie 1 000 m: Krzyż Niepodległościowy  
w Załużu - Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu 
Organizator biegu: Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu

• 10 listopada: Załuże
Godz. 11.30 – modlitwa i złożenie kwiatów pod Krzyżem Niepodległościowym
Godz. 11.50 – przemarsz do kościoła pw. Opieki Matki Bożej 
Godz. 11.55 – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100. rocznicę odzy-
skania niepodległości
Godz. 12.00 – msza św. odpustowa w kościele pw. Opieki Matki Bożej, w inten-
cji Ojczyzny
Godz. 13.00 – koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Społecznej 
Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu

Dąbków
Godz.15.00 - złożenie kwiatów pod Krzyżem Niepodległościowym w Dąbkowie 

Opaka
Godz. 15.30 -  złożenie kwiatów pod Krzyżem Niepodległościowym w Opace

• 11 listopada: Basznia Dolna
Godz. 7.25 – zbiórka pocztów sztandarowych
Godz. 7.30 – modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

1 listopada Kościół katolicki obcho-
dzi uroczystość Wszystkich Świętych. 
Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zni-
czem, grobem bliskich osób, cmenta-
rzem, dla innych z wiązanką kwiatów, 
jeszcze dla innych z modlitwą i pa-
mięcią o tych, którzy wyprzedzili nas  
w drodze do wieczności. Nie mniej jed-
nak w tym dniu udajemy się z całymi 
rodzinami na cmentarz i nawiedza-
my groby naszych bliskich, przyjaciół, 
rodziców, krewnych, znajomych, sta-
wiając kwiaty, zapalając ten „płomyk 
nadziei” wierząc, że już cieszą się oni 
chwałą w domu Ojca Niebieskiego. 
Kościół w tym dniu oddaje cześć tym 
wszystkim, którzy już weszli do chwały 

niebieskiej, a wiernym pielgrzymują-
cym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, 
która ma zaprowadzić ich do świętości. 

Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych Kościół obchodzi  
2 listopada i w tradycji polskiej dzień 
ten jest nazywany Dniem Zadusznym 
lub inaczej „zaduszkami”. W tym dniu 
wspominamy zmarłych, których dusze 
pokutują za grzechy w czyśćcu, ofiaro-
wujemy za nich odpusty i modlitwę.

W pogoni za dobrami materialnymi 
zatracamy to co powinno być dla nas 
najistotniejsze, miłość, szacunek a naj-
ważniejsze sama obecność najbliższych 
nam osób. Dopiero gdy kogoś tracimy 
dociera do nas ile słów nie zostało wy-

powiedzianych a dobrych gestów nie 
okazanych.

Pomyślmy przez chwilę także  
o tych, na których grobach nikt nie za-
pali lampki, nikt nie przyklęknie i nikt 
nie odmówi modlitwy. Zapalmy znicze 
i tam w dowód naszej pamięci. 

Święto zmarłych to również pa-
mięć o tych, którzy polegli w obronie 
Ojczyzny. W tym roku obchodzimy  
80. rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej. Chylimy nisko głowy oddając hołd 
bohaterskim obrońcom Polski, wspo-
minając ofiary wojny i wszystkich żoł-
nierzy walczących pod biało-czerwo-
nym sztandarem,  zapalmy znicz na ich 
grobach przystając w zadumie.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Palą się znicze... przypominają, że ktoś 
odchodzi, inni zostają.
Pośród cmentarzy cichych uliczek jak 
wierna pamięć - palą się znicze... „

/Ryszard Przymus „Znicze”/

Godz. 8.00 – msza św. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej w in-
tencji Ojczyzny 
Godz. 9.00 – montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów ZSP w Baszni 
Dolnej 

Młodów, Karolówka 
Godz. 10.30 – msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Marii Magdaleny 
w Młodowie
Godz. 11.30 – przemarsz do Parku Niepodległości w Karolówce 
Godz. 12.00 – odśpiewanie hymnu państwowego - włączenie się do akcji „Niepodle-
gła do hymnu” poprzez wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego 
- odsłonięcie tablicy 
- koncert piosenek patriotycznych
- wypuszczenie w niebo  biało-czerwonych  balonów

Podlesie 
Godz. 15.30 – modlitwa przy Krzyżu Niepodległościowym, odsłonięcie i poświę-
cenie tablicy pamiątkowej, złożenie kwiatów
Godz. 16.00 – w Pastorówce: montaż słowno-muzyczny w wykonaniu KSM Basz-
nia Dolna

Miasto Lubaczów (z udziałem delegacji Gminy Lubaczów)
Godz. 9.45 – zbiórka delegacji, pocztów sztandarowych i społeczności Lubaczowa 
na Rynku przed Ratuszem
Godz. 9.50 – przemarsz ulicami miasta pod pomnik Niepodległości: 
- odegranie hymnu państwowego  
- okolicznościowe wystąpienia
- składanie wiązanek kwiatów
Godz. 10.40 – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Teatru Dziecięcego Lentyl-
ki oraz sekcji wokalnej MDK- Konkatedra
Godz. 11.00 – msza święta w intencji Ojczyzny- Konkatedra
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W 2018 r. w ramach powyższego projektu w domach mieszkań-
ców Gminy Lubaczów zamontowano również kotły na biomasę oraz 
instalacje fotowoltaiczne. W sumie w ubiegłym roku na terenie Gmi-
ny Lubaczów przyłączono 19 kotłów na biomasę oraz 185 instalacji 
fotowoltaicznych. Koszt zakupu instalacji fotowoltaicznych wyniósł 
2 566 735,43 zł, z czego 1 689 094,07 zł stanowiło dofinansowanie  
z funduszy UE, zaś 988 641,36 zł to wkład mieszkańców Gminy Luba-
czów. Z kolei koszt zakupu i montażu kotłów na biomasę wyniósł 337 
173,77 zł, z czego 191 100,00 zł stanowiło dofinansowanie z UE, zaś 146 
073,77 zł to wkład uczestników projektu. Również w 2018 r. Gmina Lu-
baczów udzieliła mieszkańcom dotacji celowych z przeznaczeniem na 
zakup i montaż instalacji OZE – odpowiednio 27 020,00 zł na kotły na 
biomasę oraz 10 320,00 zł na instalacje fotowoltaiczne.

Tym samym zakończył się trwający od 2017 r. projekt partnerski 
gmin z terenu powiatów lubaczowskiego i tarnobrzeskiego o łącznej 
wartości niemal 13 500 000 zł, z czego ponad 9 820 000,00 zł to dofi-
nansowanie ze środków UE.

Dodatkowo zaplanowano zakup sta-
łego wyposażenia do sali gimnastycz-
nej. Wniosek złożono w ramach pro-
gramu „Sportowa Polska– program 
rozwoju lokalnej infrastruktury spor-
towej”. Projekt uzyskał dofinansowanie 
Ministra Sportu i Turystyki w kwocie  
1 000 000,00 zł, natomiast całkowity 
koszt inwestycji wynosi  2 638 400,00 zł. 
Zakończenie prac planowane jest na 
30.06.2020 r. 

Zakończono także budowę ogólnodo-
stępnej infrastruktury turystycznej przy 
zbiorniku wodnym w Krowicy Hoło-
dowskiej. W ramach zadania wykonano 
zagospodarowanie terenu wokół zbiorni-
ka w Krowicy Hołodowskiej tj. budowę 
ogrodzeń, bram wjazdowych, wiat grillo-
wych, pomostów drewnianych, boiska do 
gry w siatkówkę, stanowisk wędkarskich 
oraz utwardzenie placu postojowego  

i dojść z placu do wiat, a także pomostów. 
Koszt całego zadania to 326 207,60 zł.  
z czego dofinansowanie z Lokalnej Grupy 
Działania w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Społeczno Gospodarczych Gminy 
Lubaczów wyniosło 293 586,84 zł.

Kolejną z zakończonych inwesty-
cji jest budowa ogólnodostępnej in-
frastruktury w miejscowości Hurcze.  
W ramach zadania utworzono boisko 
do piłki ręcznej, koszykówki i siatków-
ki plażowej, wybudowano plac zabaw, 
wiaty z grillem, alejki dla pieszych, oraz 
oczko wodne z pomostem. Koszt całej 
inwestycji wyniósł 458 991,50 zł. z czego  
220 000,00 zł. stanowiły środki pozyska-
ne z Programu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze 2014 – 2020”.

RCz

Infrastruktura sportowo-rekreacyjnaOdnawialne źródła energii

Nowe boisko do siatkówki oraz 
zmodernizowany plac zabaw w Baszni Górnej

Jednym z priorytetowych działań samorzą-
du gminy Lubaczów jest systematyczna mo-
dernizacja oraz zagospodarowanie centrów 
wsi z przeznaczeniem ich głównie na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe. Inwestycje w tym 
zakresie stanowią ważny element, który ma 
decydujący wpływ zarówno na poprawę wa-
runków życia, jak i wzrost integracji i aktywi-
zacji mieszkańców. Dlatego też, z wykorzysta-
niem środków własnych budżetu gminy oraz 
dotacji zewnętrznych, realizowanych jest wiele 
zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Jednym  
z nich jest zakończony właśnie projekt w Baszni 
Górnej, współfinansowany z Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.  

W ramach przedsięwzięcia ogrodzono plac 
zabaw i doposażono w dodatkowe urządze-
nia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelę 
tarczową z siedziskami oraz bujak. Utworzone 
zostało boisko sportowe do siatkówki, zakupio-
no również małą architekturę (ławki, kosze na 
śmieci). Ważnym elementem zadania było tak-
że doposażenie miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich poprzez zakup zmywarki, chłodziar-
ko - zamrażarki oraz kuchenki mikrofalowej.

Głównym założeniem projektu był wzrost in-
tegracji mieszkańców Basznia Górna, którzy, wraz 
z samorządem sołectwa oraz lokalną jednostką 
OSP aktywnie włączyli się w działania projektowe 
– m.in. uporządkowali i przygotowali teren pod 
budowę boiska oraz ogrodzili plac zabaw.  

Podsumowaniem działań było wydarzenie ple-
nerowe (Święto Pieczonego Ziemniaka), zorgani-
zowane w dniu 19 października przez samorząd 
sołectwa oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Baszni 
Górnej. 

Dzięki realizacji zadania powstało atrak-
cyjne miejsce spotkań dla mieszkańców w róż-
nym wieku. Będzie ono z pewnością służyło 
zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i mło-
dzieży oraz integracji lokalnej społeczności. 
Wybudowana w wyniku realizacji projektu in-
frastruktura stanowić będzie również zaple-
cze techniczne na potrzeby organizacji imprez  
i wydarzeń kulturalnych. 

BGR

Gmina Lubaczów kontynuuje prace związane z rozwojem infrastruk-
tury sportowej i rekreacyjnej. Zmodernizowana i rozbudowana baza, 
ma służyć zarówno rozwijaniu sportu, jak też zachęcaniu mieszkań-
ców do aktywności fizycznej. Wśród realizowanych inwestycji znala-
zła się rozbudowa szkoły w Krowicy Samej o salę gimnastyczną i część 
dydaktyczną z łącznikiem. Dobudowany budynek będzie składał się  
z dwóch segmentów, „A” – sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-
-socjalnym oraz segment „B”- rekreacja z salą do ćwiczeń korekcyj-
nych z częścią dydaktyczną. 

W październiku br. Gmina Lubaczów zakończyła reali-
zację projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii 
na terenie gmin Baranów Sandomierski, Gorzyce, Ho-
ryniec-Zdrój, Lubaczów, miast: Lubaczów, Narol, Nowa 
Dęba”. W tym czasie zamontowano ostatnie powietrzne 
pompy ciepła z zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Na 
terenie Gminy Lubaczów za łączną kwotę 409 585,08 zł 
zainstalowano 34 pompy ciepła, z czego 196 969,37 zł 
stanowiły wpłaty od mieszkańców Gminy Lubaczów, zaś 
212 615,70 zł to dofinansowanie z funduszy UE. Ponadto 
Gmina Lubaczów udzieliła mieszkańcom dotacji celo-
wych z przeznaczeniem na zakup i montaż pomp ciepła 
na łączną kwotę 58 000,00 zł.

Nowe boisko do siatkówki.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego  
w imieniu samorządu Gminy Lubaczów, pragniemy  

przekazać serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek 
oraz zaangażowanie w służbie drugiemu człowiekowi.  

Pracownik socjalny to zawód, misja i powołanie.  
To wielka odpowiedzialność i ciężka praca,  

do której potrzeba niezwykłych ludzi  
odznaczających się wrażliwością i wyrozumiałością.

Dziękując za pracowity rok życzę,  
aby zadania które wykonujecie co dzień przynosiły  

pożądane efekty, dawały zadowolenie i poczucie dobrze  
spełnionej misji.  

Jednocześnie składam Państwu życzenia  
dalszych sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej  

oraz wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym.

Wójt 
Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel

Przewodniczący 
Rady Gminy Lubaczów 

Roman Cozac
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Poniżej publikujemy informację o najważniejszych sprawach będą-
cych przedmiotem obrad Rady Gminy Lubaczów w okresie od dnia 
30 lipca  2019 r. do dnia 27 września 2019 r.

W  dniu 30 lipca 2019 r. miała miejsce dziesiąta se-
sja Rady Gminy Lubaczów, podczas której Rada Gmi-
ny podjęła następujące uchwały:

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wo-
jewództwa Podkarpackiego na realizację zadnia pod 
nazwą „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej  
nr 867 w miejscowości Młodów”,

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Lubaczów na 2019 r.  Rada Gminy niniejszą uchwa-
ła wprowadziła do budżetu kwotę dotacji w wysokości  
20 tys. zł. przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zada-
nie pod nazwą „Pielęgnacja drzew- pomników przyrody 
w Krowicy Samej” oraz dotację w wysokości 7 tys. zł  na 
przeprowadzenie kampanii edukacyjnej Gminy Lubaczów 
„Segregujesz Dobrze Postępujesz”,

• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie 
inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone  
w budżecie gminy na 2019 r. dla realizacji zadania pod 
nazwą  ”Wykonanie dokumentacji technicznej  w za-
kresie odprowadzenia  i oczyszczania ścieków komu-
nalnych w miejscowościach: Dąbrowa, Krowica Sama  
i Krowica Hołodowska”,

• w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Woje-
wódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławni-
ków zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2020 r.  
do 2023 r.,

• w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowa-
nia kandydatów na ławników. Zadaniem zespołu jest 
przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy opinii 
o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów po-
wszechnych na kadencję 2020 do 2023 r.

Kolejna jedenasta  sesja Rady Gminy Lubaczów po-
dzielona została na dwie części. Pierwsze posiedzenie 
Rady Gminy odbyło się w dniu 17 września  2019 r. 
Głównym punktem porządku obrad sesji było przedsta-
wienie informacji z wykonania budżetu Gminy Luba-
czów za pierwsze półrocze 2019 r.

Następnie Rada Gminy podjęła uchwały:  
• w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lubaczów 

do składu Rady Społecznej SP ZOZ w Lubaczowie, któ-
rym jest Pan Janusz Czernysz – Kierownik Referatu Or-
ganizacyjnego i Oświaty w Urzędzie Gminy Lubaczów, 

• w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lu-
baczów. Na postawie przeprowadzonego postepowania 
wyjaśniającego  Rada Gminy Lubaczów uznała skargę 
Pani Anny Melcer za bezzasadną,

• w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru „Cmentarz Dąbków”. Plan 
obejmuje część miejscowości Dąbków  o powierzchni 
6,15 ha.  W obszarze planowanego cmentarza znajduje 
się zabytkowy cmentarz ewangelicki wraz z pomnikami 
nagrobnymi i starodrzewiem,

• w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gmi-
ny Lubaczów z przeznaczeniem na realizowane  
w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy 
Lubaczów nie stanowiących jej własności dla Parafii 
Objawienia Pańskiego w Łukawcu na konserwację oł-
tarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem  w kościele filial-
nym p.w. Świętego Wawrzyńca w Szczutkowie, 

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Lubaczów na 2019 r. Uchwałą dokonano prze-
niesień wydatków w budżecie Funduszu Sołeckiego  
w sołectwach Borowa Góra, Dąbków, Krowica  
Hołodowska oraz w jednostkach: Zespół Szkolno Przed-
szkolny w Baszni Dolnej i Zespół Szkolno Przedszkolny 
Lisich Jamach.

Druga część jedena-
stej sesji odbyła się w  dniu  
27 września 2019 r.  W tym 
dniu Rada Gminy podjęła 
następujące uchwały:

• w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego 
wysokość i warunki przy-
znawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa 
oraz ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Lubaczów,

• w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obo-
wiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla 
dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących 
inne stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczy-
cieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubaczów,

• w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Młodowie,

• w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Baszni Dolnej,

• sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia dzia-
łalności Publicznego Gimnazjum im. Prof. Franciszka 
Misztala w Lisich Jamach,

• w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/252/2016 
Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 grudnia 2016 r.  
w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz 
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku 
prowadzonym przez Gminę Lubaczów oraz warunków 
zwolnienia od ponoszenia opłat. Maksymalna dzien-
na opłata za wyżywienie w żłobku została ustalona  
w wysokości 8 zł dla każdego  dziecka,

• w sprawie zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady 
Gminy Lubaczów z dnia 10 lutego 2016 roku w spra-
wie wprowadzenia opłaty targowej ustalenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lu-
baczów, poboru opłaty targowej i opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
ustalenia inkasentów do poboru opłaty targowej i opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tere-
nie gminy Lubaczów.  Rada Gminy wprowadziła nowe 
stawki opłaty  targowej w wiatach targowych na terenie 
targowiska gminnego w Krowicy Hołodowskiej,

• w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez 
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mok-
rzycy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Bu-
dowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowościach Opaka (Żuki) i Dąbków 
(Osiedle) wraz z rozbudową stacji uzdatniania 
wody w Szczutkowie” planowanego do realizacji  
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związa-
nych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020,

• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w za-
kresie inwestycji o wartości przekraczającej kwo-
ty ustalone w budżecie gminy na 2019 r. na reali-
zację zadania  pn. Budowa Sali gimnastycznej wraz  
z przebudową boisk sportowych przy Szkole Podstawo-
wej w Krowicy Samej,

• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie 
inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalo-

ne w budżecie gminy na 2019 r. na realizację zadania 
pn. Modernizacja centrum wsi Basznia Dolna poprzez 
urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka,

• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w za-
kresie inwestycji o wartości przekraczającej kwo-
ty ustalone w budżecie gminy na 2019 r. w związku  
z realizację zadania pod nazwą  „Budowa oświetlenia przy 
drodze wojewódzkiej Nr 867 w miejscowości Młodów”,

• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w posta-
ci dokumentacji technicznej  o wartości 20.050,00 zł 
 dla Powiatu Lubaczowskiego  na opracowanie doku-
mentacji architektoniczno – budowlanej niezbędnej dla 
przebudowy dróg poprzez budowy chodników  w miej-
scowościach Krowica Sama i Dąbrowa,

• w sprawie zmian w budżecie gminy Lubaczów na 
2019 r. Niniejsza uchwała dotyczy zwiększenia docho-
dów i wydatków budżetowych oraz zwiększenia planu 
wydatków w szkołach na terenie Gminy Lubaczów,

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

• w sprawie nadania nazwy ”ulica Konwaliowa” dro-
dze prowadzącej do osiedla  w miejscowości Dąbków.

Po zakończeniu obrad jedenastej sesji  radni  
i zaproszeniu gości udali się do Zespołu  Szkolno – 
Przedszkolnego w Lisich Jamach, gdzie miała miejsce 
uroczysta sesja Rady Gminy Lubaczów poświęcona 80. 
rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.  

Szczegóły uroczystości opisane są  w odrębnym  ar-
tykule. 

Treści wszystkich wymienionych uchwał jak również 
zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów  oraz transmisje ob-
rad sesji Rady Gminy Lubaczów dostępne są na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubaczów pod 
adresem http://bip.lubaczow.com.pl/. 

MN

Sesja Rady Gminy z dnia 17.09.2019 r.

Z Prac Rady

Wójt Gminy Lubaczów informuje,  
że z dniem 28.10.2019 r. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lubaczowie   
rozpoczął urzędowanie w nowej siedzibie 
znajdującej się przy ul. Unii Lubelskiej 8A (za 
Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie).

Godziny urzędowania pozostają bez zmian  
t.j. poniedziałek -piątek  7.00 – 15.00 

Telefon:  (16) 736-20-38/ 20 lub 39

Zmiana 
siedziby 
GOPS

U W A G A !
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Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów Pan Ro-
man Cozac  powitał serdecznie zaproszonych go-
ści oraz przedstawił tematykę i porządek obrad. Za-
znaczył, że samorząd Gminy Lubaczów uroczystą 
sesją chce uczcić 80. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej oraz pamięć wszystkich poległych, zabitych i re-
presjonowanych w latach 1939-1945. Przypomniał, że  
II wojna światowa była największą w historii, spowodo-
wała wiele cierpień ludzkich. Uczestniczyło w niej po-
nad 1,5 miliarda ludzi na całym świecie a zginęło około 
70 milionów. Polska jest krajem, w którym wojna zebrała 
największe żniwo ludzkich ofiar, zginęło około 22% ludno-
ści. Spowodowała ogrom ludzkich cierpień, także w sferze 
materialnej i społecznej. Polacy poddani zostali licznym 
represjom takim jak egzekucje, przesiedlenia czy zabór 
mienia. Miało to miejsce zarówno ze strony nazistowskich 
Niemiec jak i Związku Sowieckiego. Na okupowanym te-
rytorium Polski Niemcy utworzyli obozy koncentracyjne 
– miejsca, w których dokonywano na niespotykaną wcześ-
niej skalę masowej eksterminacji ludności pochodzenia 
żydowskiego, Polaków oraz wielu innych narodów.

Następnie wszyscy zebrani odśpiewali hymn 
państwowy a proboszcz  parafii pw. Matki Bo-
żej Fatimskiej w Lisich Jamach ks. Jan Słotwiński 
odczytał modlitwę ks. Piotra Skargi za ojczyznę. 
Z okazji uroczystej sesji odczytano listy skierowane 
do samorządu  od Wojewody Podkarpackiego, Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego oraz Wiceprze-
wodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Kolejno głos zabrał Wiesław Kapel- Wójt Gminy 
Lubaczów, który przybliżył historię wybuchu II woj-
ny światowej oraz podkreślił jak ważna jest pamięć  
o pomordowanych cywilach i bohaterach wojennych: 
„Pamiętamy o żołnierzach Armii Krajowej, którzy 
zwłaszcza pod koniec wojny stawili zbrojny opór 
Ukraińskiej Powstańczej Armii, ratując tym samym 
życie polskiej ludności w naszym regionie, a także o 
żołnierzach Wojska Polskiego, walczących o wolną 
Polskę na frontach II wojny światowej. Pamiętamy 
o osobach cywilnych zamordowanych przez nacjo-
nalistów ukraińskich, których imiona i nazwiska 
widnieją na tablicach i pomnikach w Krowicy Sa-
mej, Wólce Krowickiej, Podlesiu, Dąbrowie i Dąb-

Uroczysta sesja Rady Gminy Lubaczów 
poświęcona obchodom 80. rocznicy II wojny światowej

Wójt Gminy Lubaczów dokonuje wpisu do Księgi Pamiątkowej Gminy Lubaczów.Wspólne zdjęcie zaproszonych gości pod odsłoniętą tablicą upamiętniającą osobę Juliana Dąbka.

W piątek 27 września w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lisich Jamach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Lubaczów, poświęcona 
obchodom 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

nym za postawę wierności prawdzie, pielęgnowanie 
pamięci o bohaterach  oraz ofiarach walk i męczeń-
stwa.

Dokonujemy odsłonięcia tablicy pamiątkowej  
w hołdzie nauczycielowi i żołnierzowi Julianowi Dąb-
kowi o następującej treści:

Julian Dąbek (1902 – 1992) – harcerz, członek 
Związku Strzeleckiego, żołnierz III Powstania Śląskie-
go, więzień NKWD (1939-1942), żołnierz II Korpu-
su gen. Władysława Andersa, członek i działacz Koła 
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych im. gen. Stanisława 
Dąbka w Nowym  Jorku.

Odznaczony: Krzyżem na Śląskiej Wstędze  
Waleczności i Zasług, Gwiazdą Górnośląską, Krzyżem 
Pamiątkowym Monte Cassino, kierownik Publicznej 
Szkoły Powszechnej w Lisich Jamach (1935-1939).”

Podpisy złożyli: Przedstawiciel rodziny Juliana 
Dąbka – Stanisław Nowak, Przewodniczący Rady 
Gminy Lubaczów – Roman Cozac, Wójt Gminy Luba-
czów – Wiesław Kapel.

W kolejnym punkcie uroczystej sesji nastąpiło wrę-
czenie podziękowań i okolicznościowych medali  „za 
postawę wierności prawdzie, pielęgnowanie pamięci  
o bohaterach oraz ofiarach walk i męczeństwa”.

Istotnym momentem podczas wydarzenia było 
odsłonięcie w holu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  
w Lisich Jamach. tablicy upamiętniającej osobę Juliana 
Dąbka. Aktu dokonali: Stanisław Nowak- potomek ro-
dziny Juliana Dąbka, Tomasz Bereza – przedstawiciel 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, 
Roman Cozac – Przewodniczący Rady Gminy Luba-
czów, Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów, dr Zyg-
munt Kubrak, Tomasz Róg – Dyrektor Muzeum Kre-
sów w Lubaczowie, Jolanta Włoch –  Dyrektor Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Lisich Jamach oraz Lesław 
Młodziński –reprezentujący wiceprzewodniczącą Sej-
miku Województwa Podkarpackiego. Delegacje złoży-
ły także wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą.

Ostatnim punktem uroczystości był montaż słow-
no-muzyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Lisich Jamach pod kierowni-
ctwem Pani Marty Polak i dr. Konrada Morawskiego.

JK

kowie oraz tych niewinnych osobach cywilnych  
z Załuża -Podłęża, Czarnych i Dachnowa zamor-
dowanych w 1941 r. przez Niemców, -upamiętnio-
nych na obelisku w przysiółku Czarne i na tablicy  
w miejscowym Kościele (…) Ku pamięci i przestrodze-
-dbajmy o to, aby w sercach młodych ludzi była obecna 
Polska, nasza wspólna Ojczyzna. Niech obchody tra-
gicznej rocznicy zachęcą nas do kształtowania mło-
dego pokolenia w duchu patriotyzmu, szacunku dla 
przeszłości i pragnienia budowania świata bez wojny, 
przemocy, fałszu, a także wspierania wszelkich form 
szerzenia pełnej prawdy o przyczynach, przebiegu  
i skutkach II wojny światowej oraz bohaterskich czy-
nach Polaków w tych tragicznych wydarzeniach”.

Następnie zaproszeni goście mieli okazję wy-
słuchać prelekcji pt:. „Wrzesień 1939 w Lubaczowie  
i okolicach” Pana Tomasza Roga- dyrektora Muzeum 
Kresów w Lubaczowie, który przybliżył historię i wy-
darzenia z września 1939 roku.

W kolejnym punkcie uroczystości głos zabrał dr 
Zygmunt Kubrak z wykładem zatytułowanym  „Wpro-
wadzenie do monografii o Julianie Dąbku”, przybliża-
jąc postać opisywał jego życie i dokonania.

Rada Gminy Lubaczów podczas uroczystej sesji 
podjęła jednomyślnie uchwaływ sprawie:

– upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej,

– nadania nazwy ulicy – drogi powiatowej nr 
1674R w miejscowości Dąbków – nazwy gen. Stanisła-
wa Dąbka,

– wpisu do Księgi Pamiątkowej Gminy Lubaczów.
Kolejno w Księdze Pamiątkowej Gminy Lubaczów 

dokonano wpisu o następującej treści:
„Uroczysta sesja Rady Gminy Lubaczów w kaden-

cji 2018-2023 poświęcona upamiętnieniu 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej- Lisie Jamy, 27.09.2019 r.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej ze-
brani na uroczystej sesji Rady Gminy Lubaczów od-
dajemy hołd walczącym o wolność, cześć poległym  
i pomordowanym, a przyszłym pokoleniom przekazu-
jemy przesłanie „Pamięć i przestroga”.

Składamy podziękowania kombatantom, organiza-
cjom i instytucjom, oraz osobom świeckim i duchow-
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Uroczystości zainaugurowała Msza Św. w koś-
ciele filialnym w Podlesiu, której przewodniczył 
ks. dr Leszek Bruśniak – proboszcz parafii Baszni 
Dolnej, pod koniec której młodzież przedstawiła 
montaż słowno – muzyczny upamiętniający tamte 
tragiczne wydarzenia.

Po Mszy przed kościołem okolicznościowe prze-
mówienia wygłosili Teresa Pamuła – Wiceprzewod-
nicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
oraz Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, którzy  
w swoich wystąpieniach podkreślali szczególnie po-
trzebę pielęgnowania pamięci o tragedii ludności 

polskiej. Po nich nastąpiło odczytanie Apelu Pamięci,  
a Wojskowa Asysta Honorowa 34 batalionu lekkiej 
piechoty w Jarosławiu – 3 Podkarpackiej Brygady 
Obrony Terytorialnej oddała salwę honorową, po 
której nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą pa-
miątkową 31 ofiar – mieszkańców Podlesia i Baszni 
Górnej.

Wydarzenie zakończyło się na miejscowym 
cmentarzu ewangelickim modlitwą i zapaleniem 
zniczy na zbiorowej mogile rodziny Kosiorów  
i Stafów.

GOK

75. rocznica mordu 
na mieszkańcach Podlesia 
i Baszni Górnej przez nacjonalistów ukraińskich

Tablica upamiętniająca pomordowanych mieszkańców.

„Zanim cud jakiś przyjdzie z którąś wiosną,
I znowu jutrznią zabłyśnie firmament
Tę Waszą pamięć – żywą, bezlitosną
Wnukom przekażcie – jako Wasz testament…”

Feliks Konarski

11 sierpnia 2019 r. odbyły się obchody 75. rocznicy mordu na mieszkańcach wsi Pod-
lesie i Basznia Górna dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich. 

1 września 1939 roku wybuchła największa wojna 
światowa w historii. Jednocześnie rozpoczęła się tra-
gedia ludzi, którym przyszło żyć w tamtych czasach. 
Ich strach, ból i cierpienie, ich rozłąka z rodzinami, 
tułaczka, rozpacz, ale także bohaterstwo, patriotyzm  
i poświęcenie były tematem spotkań w domach kultu-
ry oraz świetlicach wiejskich, by zachować w pamięci 
miniony tragiczny czas, a także oddać hołd wszyst-
kim walczącym i poległym. To dzięki nim żyjemy dziś  
w wolnej Polsce.

W Domu Kultury w Lisich Jamach swoimi wspo-
mnieniami podzieliły się Pani Joanna Rudnik  
z Załuża oraz Pani Janina Łepcio. Zebrani na spotkaniu 
mieszkańcy wsi mieli okazję wysłuchać również wierszy 
i pieśni patriotycznych w wykonaniu miejscowej mło-
dzieży. W Krowicy Samej w tym samym dniu wspomi-
nano lokalnych żołnierzy, którzy przeszli szlak bojowy 
od Lenino do Berlina. Dziś już nie ma wśród nas Pana 
Józefa Huka, Wawrzyńca Krywcun, Emiliana Barszcza, 
Józefa Furgały ale pamięć o ich losach wciąż jest żywa 
i pielęgnowana w rodzinnych wspomnieniach. Żyjący 
świadkowie tamtych wydarzeń przejmująco opowiadali 
o wojnie, jej przerażających skutkach i okrucieństwie. 
Panie Stefania Kamińska, Eugenia Furgała, Katarzyna 
Konopka, Maria Głuszyk, Maria Zjawin do dziś pamię-
tają okrutny czas głodu, śmierci bliskich, czas strachu  
i nieprzespanych nocy w piwnicach.

W Załużu obecni na spotkaniu mieszkańcy wraz  
z zaproszonymi przedstawicielami Spadkobierców 
Kombatantów Armii Krajowej wysłuchali montażu 
słowno-muzycznego w wykonaniu Zespołu „Cztery 
Pory Roku” z Oleszyc. Swoimi wspomnieniami podzie-

Cykl spotkań upamiętniających 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej

Wykład podczas jednego ze spotkań.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie 
z/s w Baszni Dolnej w dniach 27 – 30 wrześ-
nia zorganizowała cykl spotkań upamiętnia-
jących 80. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej.

liła się z uczestnikami Pani Joanna Rudnik, emerytowa-
na nauczycielka z Załuża a z tomiku jej wierszy mło-
dzież przeczytała utwory o tematyce wojennej.

W Świetlicy Wiejskiej w Opace 30 września od-
było się spotkanie autorskie  z Agnieszką Martinką 
autorką książki „Połowinka. Rowerem na Ural do 
miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspo-
mnienia córki”. W trakcie opowieści o wyprawie 
rowerowej śladami podróży ojca do miejsca zesła-
nia na ciężkie roboty Pani Agnieszka przedstawi-
ła prezentację multimedialną. Fotografie odwiedza-

nych miejsc, spotkanych ludzi przeplatała opowieścią  
o losach zesłanych wraz z jej ojcem na ciężkie roboty 
do kopalń na Uralu, gdzie w tragicznych warunkach, 
urągających człowieczeństwu walczyli oni o przetrwa-
nie i doczekanie powrotu do kraju. Spotkania zorga-
nizowano w ramach realizacji projektu „Biblioteka 
pod Chmurką” finansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury.

GBP



6

Obchody zainaugurowała Msza Święta w koście-
le pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbkowie, 
odprawiona w koncelebrze ks. kan. Andrzeja Stopy-
ry i ks. Witolda Słotwińskiego, z udziałem pocztów 
sztandarowych: Związku Kombatantów RP, Jednostki 
Strzeleckiej 2033 im. gen. Brygady Józefa Kustronia 
w Lubaczowie, Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec 
Lubaczów, Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen Stani-
sława Dąbka w Lubaczowie, Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Młodowie oraz Gminy Lubaczów.

Podczas liturgii proboszcz podkreślał  jak waż-
ne jest przywołanie pamięci o bohaterach wo-
jennych, ich czynach i heroicznej postawie. Wy-
mienił nazwiska mieszkańców Dąbkowa i Opaki 
– ofiar II wojny światowej: Franciszka Maze-
py- poległego w wojnie obronnej Polski w 1939 r., 
Szymona Ptasznika- zamordowanego z rąk so-
wietów w 1940 r. oraz Szymona Cencorę, Józe-
fa Jońca, Piotra Łukasiewicza i  Jana Szweca - za-
mordowanych przez ukraińskich nacjonalistów  
w sierpniu 1941 r. w lesie Niwki pod Lubaczowem.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości udali się pod 
pomnik – obelisk, gdzie odmówiono modlitwę w in-
tencji św. pamięci gen. Stanisława Dąbka, poległych 
i pomordowanych mieszkańców Dąbkowa i Opaki 
oraz ofiar represji sowieckich i niemieckich poległych  
w czasie II wojny światowej. W dalszej części głos za-

Upamiętniono gen. 
Stanisława Dąbka 
oraz pomordowanych 
mieszkańców 
Dąbkowa i Opaki
W dniu 22 września 2019 r. w Dąbkowie odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą śmierci gen. Stanisława Dąbka, połączone z uczcze-
niem pamięci o mieszkańcach Dąbkowa (Felsendorfu) i Opaki, pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1944-1947, oraz 
o ofiarach represji sowieckich i niemieckich poległych w czasie II wojny światowej.

Tablica upamiętniająca. Złożenie kwiatów przy pomniku- obelisku. 

brał Wójt Gminy Lubaczów –Wiesław Kapel, który 
wzywał do zachowania pamięci o ofiarach zbrodni 
wojennych dokonanych przez Ukraińską Powstańczą 
Armię jak i nazistowskie Niemcy, oraz rozpowszech-
niania prawdy o tych wydarzeniach. Podkreślił rów-
nież bohaterskość żołnierzy walczących z wrogiem,  
przytaczając postać gen. Stanisława Dąbka.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie 
nowej tablicy pamiątkowej oraz złożenie wiązanek kwia-
tów przy pomniku- obelisku przez delegacje: Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  
w Lubaczowie, Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich 
Kombatantów II Wojny Światowej, Związku Inwalidów 
Wojennych RP, Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen bry-
gady Józefa Kustronia, Związku Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Lubaczów, Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Sta-
nisława Dąbka w Lubaczowie, Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Młodowie,  potomków rodzin pomordowa-
nych, Samorządu Sołectw Opaki i Dąbkowa, Samorządu 
Gminy Lubaczów oraz Powiatu Lubaczowskiego.

Po złożeniu kwiatów Pani Karolina Strojna- sołtys 
sołectwa Dąbków, odczytała okolicznościowy wiersz 
napisany przez Panią Elżbietę Frankowską- mieszkan-
kę Dąbkowa pt. „Na cześć generała”:

Na cześć żołnierza polskiego wojaka,
Stanisława Dąbka – generała.

Z obcej nazwy Felsendorf, nasza wioska

Dąbkowem nazwana została.
Ten twardy żołnierz wojska polskiego

chłopski syn z Dąbkowa.
Walczył z atakami agresora ukraińskiego,

dowodził obroną Lubaczowa.
Bohaterstwem wykazał się w obronie Wybrzeża,

honor cenił nad życie.
Wybitny dowódca polskiego oręża,
obowiązek swój spełnił należycie.

Umilkł Twój głos na Oksywskim wale,
skończyła się służba Twa.

Wśród swych żołnierzy śpisz generale,
dziś trębacz „Ciszę” Ci zagra.

Po odegraniu na trąbce „Ciszy” nastąpiło złożenie 
kwiatów pod krzyżem niepodległościowym, postawio-
nym przez mieszkańców w 1934 r.

Wartę honorową pod pomnikiem – obeliskiem 
pełnili Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen 
brygady Józefa Kustronia oraz harcerze ze Związku 
Harcerstwa Polskiego Hufiec Lubaczów.

Zbrodnie popełnione przez ukraińskich nacjonali-
stów i niemieckich nazistów przyniosły zagładę setek 
tysięcy Polaków, pamięć o Nich zobowiązuje by przy-
szłość budować na prawdzie, a współczesnym Pola-
kom nie wolno o tym zapomnieć. 

JK

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
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Ratujemy zabytkowe nagrobki

Wykonane w ramach projektu prace polegały na od-
nowieniu pomnika Jana III Sobieskiego w Niemirowie 
(Ukraina) poprzez gruntowne oczyszczenie jego elewa-
cji oraz konserwację i zamontowanie tablicy informa-
cyjnej. Ponadto uporządkowano otoczenie pomnika,  
a także odnowiono ogrodzenie. 

Zadanie obejmowało także wykonanie prac porząd-
kowych na cmentarzu w Niemirowie, polegających na 
wyczyszczeniu pomników z mchu, traw, liści oraz starych 
zniczy i wieńców;  poprawie metalowych ogrodzeń oraz 
pochylonych  lub przewróconych krzyży. 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie  
w sierpniu br. zakończył realizację zada-
nia pn.: „Prace konserwatorskie i porząd-
kowe w Niemirowie” dofinansowanego  
z programu Polskie dziedzictwo kulturo-
we za granicą - wolontariat 2019. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 19 900,00 zł, z czego  
17 400,00 zł to środki pochodzące z dotacji.

Istotnym elementem projektu było przeszkolenie 30 
wolontariuszy, przez ekspertów z dziedziny ochrony  
i opieki nad zabytkami, na temat prac konserwatorskich 
przy zabytkach. Zajęcia miały na celu popularyzację 
polskiego dziedzictwa kulturowego za naszą granicą 
oraz zwiększenie wiedzy wśród wolontariuszy na jego 
temat. Uczestnicy zostali zapoznani ze sposobem usu-
wania inwazyjnej zieleni z pomników oraz metodami 
oczyszczania kamiennych nagrobków. Szkolenie odby-
ło się w okresie poprzedzającym wyjazd wolontariuszy 
wraz z opiekunami na Ukrainę w celu przeprowadzenia 
prac porządkowych.

Gmina Lubaczów realizuje także prace konser-
watorskie nagrobków na wpisanym do rejestru za-
bytków cmentarzu ewangelickim w Dąbkowie. Cał-
kowity koszt zadania wynosi 20 000,00 zł, z czego  
8 000,00 zł to dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Przemyślu a  10 000,00 zł 
z Województwa Podkarpackiego.

Kolejnym cmentarzem, na którym realizowane 

są prace konserwatorskie jest zabytkowy cmentarz  
w Szczutkowie,  gdzie  konserwacją techniczną i este-
tyczną objęto zespół dwóch nagrobków Mikołaja  
i Marii Nazarewiczów, pochodzących z lat 30. 
XX wieku. Wsparcia finansowego w tym zada-
niu w kwocie 6 000,00 zł udzielił Podkarpacki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemy-
ślu zaś całkowity koszt wykonanych prac wyniósł  
15 800,00 zł.

Wspominając o renowacji zabytkowych cmentarzy 
nie można zapomnieć o zespole nagrobków znajdują-
cym się na greckokatolickim cmentarzu w  Sieniawce. 
Całkowity koszt prac wykonanych na nekropolii wyniósł 
20 000,00 zł., z czego 10 000,00 zł. pochodzi od Pod-
karpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Przemyślu a  8 000,00 zł. z Nadleśnictwa Lubaczów.

Prace konserwatorskie na zabytkowych cmentarzach 
gminy Lubaczów i Niemirowa ratują kolejne nekropolie, 
na których czas odcisnął swoje piętno. Niestety z roku na 
rok coraz więcej nagrobków potrzebuje fachowej opieki   
i często gruntownego remontu. Na szczęście dzięki wspar-
ciu finansowemu i zaangażowaniu ludzi, możemy urato-
wać nasze wielokulturowe dziedzictwo kulturowe przy-
wracając mu dawną świetność.

BB,JK

W miejscowym kościele pw. Św. Brata Alberta zo-
stała odprawiona Msza Św. w intencji  pomordowanych 
mieszkańców wsi Kornagi, odprawiona przez ks. kano-
nika Andrzeja Stopyrę, proboszcza parafii pw. Św. Stani-
sława Biskupa Męczennika  w Lubaczowie.

W homilii ks. proboszcz odniósł się do mordów do-
konanych na ludności cywilnej przez nacjonalistów ukra-
ińskich. Apelował aby historia była dla nas nauczycielką,  
z której należy wyciągać wnioski na przyszłość i której nie 
możemy zatracić. Nawiązując do obchodzonego tego dnia 
święta Wojska Polskiego, proboszcz  wspominał: „Dzień 
15 sierpnia jest dniem chwały polskiego pogranicza. 
Dzień w którym odczuwamy dumę a jednocześnie uświa-
damiamy sobie, że  zawdzięczając ojczyźnie własne życie  
i szczęście, niejednokrotnie musieliśmy jako naród sta-
wać w obronie szczęścia, godności pomyślności i życia. 
Niech Bóg, Honor, Ojczyzna nie będą tylko słowami wy-
pisanymi  na sztandarach.”

Dalsza część uroczystości miała miejsce na dzie-
dzińcu przy kaplicy, gdzie Teresa Pamuła-Wice-
przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkar-
packiego przypomniała historię tragicznej nocy  
z 14 na 15 sierpnia 1944r., która stała się udziałem miesz-
kańców tej miejscowości, wspominając inne wsie zroszo-
ne krwią niewinnych ludzi (Rudka k. Brusna, Cieszanów, 
Basznia Górna – Podlesie, Krowica Sama, Dąbków, Dą-
browa). Dziękowała jednocześnie wszystkim, którzy pie-
lęgnują pamięć o przeszłości, przekazują historię tamtych 
dni kolejnym pokoleniom ocalając ją od zapomnienia. 
Następnie Starszy Chorąży Związku Strzeleckiego To-
masz Szczygieł odczytał Apel Pamięci Poległych, po któ-
rym nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową 
12 ofiar – mieszkańców wsi Kornagi (obecnie Dąbrowa).

Wiązanki złożyli: przedstawiciele rodzin pomordo-
wanych, Teresa Pamuła Wiceprzewodnicząca Sejmiku 

75. rocznica spalenia wsi i mordu 
na mieszkańcach sołectwa 
Dąbrowa (Kornagi)

Tablica upamiętniająca pomordowanych wsi  Dąbrowa (dawniej Kornagi). Zbiorowa mogiła pomordowanych.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.”
Wisława Szymborska

15 sierpnia br. we wsi Dąbrowa odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 75. rocznicę spalenia wsi i mordu na mieszkań-
cach, dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich „OUN – UPA”.  

Województwa Podkarpackiego, Tomasz Bereza- z Biura 
Badań Historycznych IPN w Rzeszowie, oraz delegacje: 
Samorządu Gminy Lubaczów, Samorządu wsi Dąbrowa, 
Związku Inwalidów Wojennych Oddział w Lubaczowie, 
Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej II Wojny Światowej Okręgu Lu-
baczowskiego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich 

Jamach, Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 
w Lubaczowie, Jednostki Strzeleckiej 2033 „Strzelec” im. 
gen. brygady Józefa Kustronia w Lubaczowie.

Uroczystość upamiętniająca zakończyła się na miej-
scowym cmentarzu modlitwą i zapaleniem zniczy na 
zbiorowej mogile rodzin pomordowanych.

JK
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Uroczystości rozpoczęła msza święta dziękczynna za zebrane 
plony w kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Dąbkowie, pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Lubaczow-
skiego ks. Andrzeja Stopyry. Następnie korowód dożynkowy 
przemaszerował na plac przy świetlicy wiejskiej w Opace, gdzie 
zaprezentowano obrzęd zakończenia żniw w wykonaniu Zespołu 
Śpiewaczego „Niespodzianka”; obrzęd dzielenia chlebem; wystą-
pienia okolicznościowe, oraz część artystyczna. Na uczestników 
święta czekał także kiermasz kulinarny oraz rękodzieła; konkursy 
dla dzieci i dorosłych; dla najmłodszych przygotowano plac za-
baw, a także animacje, gry i zabawy. Gminna Biblioteka Publicz-
na w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej otworzyła po raz kolejny 
„Przystanek Biblioteka” gdzie na milusińskich czekały koloro-
wanki, bajki, słodki poczęstunek a dla dorosłych kącik czytelni-
czy i literatura kresowa. Wieczorną zabawę dożynkową uświetnił 
zespół „Chromatic Plus”.

Podczas dożynek przeprowadzono konkurs na „Najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy”, do którego zgłoszono 21 wieńców.

Komisja w składzie:
1. Krystyna Trojanowska – Przewodnicząca Komisji - etnograf, 

emerytowany pracownik Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
2. Janusz Mazur – Kustosz Muzeum Kresów w Lubaczowie,
3. Anna Pryjma – Przedstawiciel ARiMR w Lubaczowie,

wytypowała następujących zwycięzców:
I miejsce – KGW Załuże
II miejsce – KGW Szczutków,
III miejsce – KGW Antoniki.
Przyznano także dwa wyróżnienia, które przypadły KGW 

Opaka oraz KGW Basznia Górna.
Do drugiego z przeprowadzonych konkursów pn.: „Najlepszy 

chleb” zgłoszeń dokonały 23 podmioty.
Wypieki oceniała Komisja w składzie:
1. Krzysztof Zieliński – Przewodniczący Komisji, regionalista, re-

daktor kulinarny,
2. Natalia Kornak – Przedstawiciel ODR  w Boguchwale,
3. Janina Furgała – gospodyni domowa, członkini Zespołu 

Śpiewaczego Niespodzianka.
Istotnymi kryteriami branymi pod uwagę przy wytypowaniu 

najlepszego chleba było: zastosowanie tradycyjnej receptury, wy-
gląd, aromat, smak, oraz struktura w przekroju. Miejsca na po-
dium zajęli:

I miejsce – KGW Krowica Hołodowska, za chleb wiejski na 
zakwasie z posypką koprową,

II miejsce – Klub Seniora w Załużu, za chleb pszenno-żytni 
na zakwasie,

III miejsce – KGW Szczutków, za chleb pszenno-żytni.
Wyróżnienia przyznano KGW Lisie Jamy i KGW Wólka 

Krowicka.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Opaki i Dąbkowa za 

zaangażowanie oraz wkład pracy w przygotowanie uroczy-
stości.

BB

Gminno-Dekanalne 
Święto Plonów w Opace

Gminno- Dekanalne Święto Plonów.

Występ Zespołu Pieśni i Tańca Kresy.

Wieńce konkursowe.

1 września br. w Opace odbyło się Gminno-Deka-
nalne Święto Plonów, które dzięki dużemu zaan-
gażowaniu samorządu Opaki i współpracy z samo-
rządem Dąbkowa zaliczyć można do wyjątkowo 
udanych. Mieszkańcy obydwu sołectw zadbali, 
aby wioski były bogato przyozdobione, a dożynko-
we umajenia wzbudzały zainteresowanie przyby-
łych gości.
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Zdrowo Rosnę z KOWR.

Uczniowie klas od I do III szkół podstawowych 
oraz przedszkolaki z terenu powiatu jarosławskiego  
i lubaczowskiego przybyli tłumnie do Kresowej 
Osady, gdzie czekały na nich liczne atrakcje. War-
sztaty: kowalskie, garncarskie, warsztaty wyrobu 
mydła, pieczenia amoniaczków i pierników, a tak-
że animacje połączone z malowaniem twarzy. Dzie-
ci miały okazję spróbować swoich sił w przeciąga-
niu liny i rzucie woreczkiem z piaskiem w dal. Mali 
artyści malowali na folii rozwiniętej na stelażach,  
a zespoły małych piosenkarzy próbowały swoich 
sił w przeglądzie piosenki o warzywach i owocach. 
Nadleśnictwo Lubaczów przygotowało stanowisko 
edukacyjne związane z gospodarką leśną połączone   
z malowankami dla dzieci. Przedstawiciele szkół wzię-
li również udział w konkursie przygotowania rzeźb 

„Zdrowo Rosnę” z Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa 
15 października br. w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbyło się wydarzenie plenerowe pod nazwą „Zdrowo Rosnę”. Przedsięwzięcie, w któ-
rym udział wzięło ponad 600 dzieci zorganizował Odział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w  Rzeszowie wraz z Jarosławskim 
Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu oraz Wójtem Gminy Lubaczów.

warzywno-owocowych. Bardzo dużą popularnością 
cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie i karuzela, które 
nieustannie były oblegane przez najmłodszych.

Pokaz kulinarny oraz smakowity i zdrowy poczę-
stunek przygotowany przez Restaurację Klasyczna  
z Jarosławia przy pomocy wolontariuszy z Zespołu 
Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących 
im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu był świet-
nym uzupełnieniem dnia. Wydarzenie było okazją do 
promowania „Programu dla szkół”.

W przedsięwzięcie zaangażował się Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Baszni Dolnej. W związku z przy-
należnością placówki do sieci szkół promujących 
zdrowie, rodzice uczniów szkoły przygotowali stoisko 
ze zdrowymi przekąskami.  Grupa wolontariuszy-  
uczniów tej szkoły prowadziła podczas wydarzenia 

zajęcia sportowe, a także pomagała w kwestiach orga-
nizacyjnych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jerzy Borcz 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go, który ufundował dodatkowe nagrody dla zwycięzców 
konkursów i wręczał je wraz z pozostałymi organizatora-
mi oraz przybyłą na miejsce Teresą Pamuła – Dyrektorem 
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Rzeszowie.

Ogromne podziękowania zebrali wszyscy młodzi wo-
lontariusze zaangażowani w przygotowanie tak dużego 
wydarzenia dla najmłodszych. Piękna polska, złota jesień, 
ruch na świeżym powietrzu, zdrowe posiłki i liczne zabawy 
oraz edukacja pro zdrowotna – tak można podsumować 
imprezę plenerową „Zdrowo Rosnę” z KOWR.      

GOK

Dyrektorzy szkół podstawowych z Gminy Lubaczów 
odebrali z rąk  Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, 
Podkarpackiego Kuratora  Oświaty Małgorzaty Rauch, 
wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Jerzego Cyprysia oraz dyrektora Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej Łukasza Kardasa wspaniałe  
nagrody, w postaci najnowocześniejszej mobilnej pra-
cowni multimedialnej.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół  
z całej Polski. Komisja Konkursowa zdecydowała o przy-
znaniu 764 nagród – w naszym województwie pracow-
nie trafią do 71 placówek, a w powiecie lubaczowskim 
do 4 szkół. Wśród laureatów znalazły się:  Społeczna 
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Za-
łużu, Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardow-
skiego w Krowicy Samej, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Lisich Jamach, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Baszni Dolnej.

Dzięki nagrodom, szkoły będą 
mogły prowadzić cyfrowe lekcje,  
a uczniowie będą korzystać z inter-
netowych zasobów edukacyjnych. 
Ponadto szkoły uzyskają dostęp do 
bezpiecznego, szybkiego i bezpłatne-
go Internetu oraz nowoczesną mLe-
gitymację szkolną, którą uczniowie 
będą mieli w swoich smartfonach.

Nagrody przyznane w Konkur-
sie #OSEWyzwanie będą przeka-
zywane do szkół w bieżącym roku 
szkolnym 2019/20.

Organizatorem konkursu był NASK Państwowy In-

stytut Badawczy – operator projektu OSE, który powstał 
dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!                SSPZ

Wręczenie nagród dla zwycięzców Konkursu #OSEWyzwanie
2 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odby-
ło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców Konkursu #OSEWyzwa-
nie, organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zwycięzcy Konkursu #OSEWyzwanie.

Uczestnicy imprezy plenerowej.
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W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Lubaczów 
wraz z Zastępcą, przedstawiciel wykonawcy budynku, 
Radni Gminy Lubaczów, Sołtysi, przedstawicielki Koła 
Gospodyń Wiejskich w Mokrzycy, dzieci i młodzież 
oraz mieszkańcy wsi. 

Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zaproszo-
nych gości i mieszkańców wsi przez Panią Martę Ta-
baczek, zastępcę dyrektora GOK-u w Lubaczowie, głos 
zabrał Wójt Gminy Lubaczów- Wiesław Kapel, który 
przybliżył historię powstania świetlicy oraz etapy jej 
budowy. Podkreślił jak ważne dla mieszkańców so-
łectwa Mokrzyca jest to miejsce i ile starań zostało 
włożonych aby projekt został zrealizowany. Dziękując 
wszystkim osobom zaangażowanym w jej budowę ży-
czył aby nowy obiekt służył mieszkańcom, łączył po-
kolenia i był miejscem do rozwijania talentów i wy-
miany doświadczeń.

Po okolicznościowych przemówieniach miało 
miejsce uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokona-
li: Wójt Gminy Lubaczów- Wiesław Kapel, Zastępca 
Wójta Gminy Lubaczów- Krzysztof Kozioł, ks. Roman 
Karpowicz- proboszcz parafii św. Karola Boromeu-
sza w Lubaczowie, Jan Mełech- kierownik budowy, 
Krzysztof Rogowski- sołtys sołectwa Mokrzyca, Eu-
geniusz Załuski- Radny Gminy Lubaczów, Krystyna 
Załuska- Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Mokrzycy oraz Angelika Rogowska - uczennica  
VI kl. Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie. Kolej-
nym punktem uroczystości było poświęcenie obiektu 
przez ks. Romana Karpowicza oraz zwiedzanie nowo 
otwartego budynku.

Podczas uroczystości nie brakowało oficjalnych 

Mieszkańcy Mokrzycy 
mają nową świetlicę

Nowa świetlica wiejska w Mokrzycy.

W niedzielę 13 października 2019 r. miało 
miejsce oficjalne otwarcie nowej świetlicy 
wiejskiej w Mokrzycy.

podziękowań i życzeń składanych na ręce przedsta-
wicieli sołectwa Mokrzyca. Wójt Gminy Lubaczów  
z okazji oddania do użytku świetlicy na ręce Pani Kry-
styny Załuskiej wręczył list gratulacyjny, w którym pod-
kreślił zaangażowanie i trud jaki włożyli mieszkańcy  
w rozwój sołectwa, życząc aby świetlica stała się miej-
scem przyjaznym lokalnej społeczności. Prezent  
w postaci stołu do gry w tenisa odebrali Radny Gminy 

Do konkursu mogły zostać zgłoszone projek-
ty dofinansowane z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-
2020.Zrealizowane przez gminę Lubaczów zadanie  
pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły pod-

Dom Pomocy Społecznej  
w Krowicy Lasowej 
nominowany w ramach konkursu  
„Podkarpackie Mistrzowskie 
zmiany” zorganizowanym 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego 

stawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Spo-
łecznej” znalazło się w gronie finalistów „Podkarpackich 
Mistrzowskich zmian” w kategorii „dla rodziny”. Kapituła 
konkursowa wskaże zwycięzcę w drugiej połowie listopada.

Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej

Nominacja i wyróżnienie projektu pokazuje, że Dom Po-
mocy Społecznej w Krowicy Lasowej to obiekt o najwyższym 
standardzie. Warunki tam panujące można bez wątpienia 
porównać do najlepszych placówek tego typu w Europie.

BB

Lubaczów Pan Eugeniusz Załuski oraz sołtys sołectwa 
Mokrzyca Pan Krzysztof Rogowski.

Dodatkową atrakcją podczas otwarcia świetlicy był 
występ uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej  
z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.

Otwarcie uatrakcyjniły również występy Kapeli 
„Pawlaki” oraz „Radość”.                                         

    JK
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Rozstrzygnięcie konkursu „Segregujesz – dobrze postępujesz”

Gmina Lubaczów systematycznie promuje i koordy-
nuje działania ekologiczne, zarówno wśród jej mieszkań-
ców jak i placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży. 
Działania związane z kształtowaniem postaw proekolo-
gicznych oraz wzmocnienie zaangażowania w ochronę 
środowiska poprzez selektywną zbiórkę surowców wtór-
nych buduje już od najmłodszych lat i pozwala młodemu 
pokoleniu nabierać „dobrych nawyków”.

Jednym z  elementów kampanii edukacyjnej prowa-
dzonej w Gminie Lubaczów  na temat świadomości eko-
logicznej segregacji był konkurs pn:”Segregujesz-dobrze 
postępujesz”, organizowany w ramach projektu dofinan-
sowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zaangażowanie w realizację zadania cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem. Podczas trwania kon-
kursu wpłynęło 214 prac uczniów ze szkół podstawo-
wych klas I-VIII.

Pomysłowość, kreatywność oraz wiedzę na te-
mat segregacji śmieci i recyklingu oceniała komisja  
w składzie: Pani Renata Polczak – plastyczka, malarka 
oraz Pan Stanisław Sobczyk – plastyk, emerytowany pra-
cownik Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie.

Dnia 16 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Lu-
baczów odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Na wstę-
pie Wójt Wiesław Kapel serdecznie przywitał wszystkich 
uczniów biorących udział w konkursie oraz ich nauczy-
cieli, po czym przedstawił jego ideę i podkreślił jak wiel-
kie znaczenie w dzisiejszych czasach ma segregacja i recy-
kling odpadów. Dodał, że świadomość ekologiczną należy 
kształtować już u najmłodszych, gdyż to oni są przyszłoś-
cią naszej planety. Zachęcił do systematycznej segregacji 
odpadów w domu podkreślając, że tylko konsekwencja  
i systematyczność pozwoli najskuteczniej zadbać  
o środowisko.

W dalszej części głos zabrała Pani Małgorzata Kol-
czak – specjalista ds. ochrony środowiska i edukacji leś-
nej w Nadleśnictwie Lubaczów, podkreślając znaczenie 
edukacji przyrodniczo- leśnej, dzięki której dzieci i do-
rośli kształtują wiedzę o leśnym świecie, zachęciła także 
najmłodszych do podjęcia starań o dbanie o środowisko 
oraz zachowanie czystości w lesie.

Następnie najmłodsi mieli okazję obejrzeć pre-
zentację dotyczącą ocieplenia klimatu, jego skutków  

i  działań zapobiegającym jego dalszej zmianie, po czym 
przystąpiono do wręczenia wyróżnień oraz nagród 
ufundowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Auto-
rzy zwycięskich prac otrzymali nagrody w postaci: dro-
nów, okularów VR oraz  smartwatchy, które wręczyli 
Wójt Gminy Lubaczów oraz Pani Małgorzata Kolczak 
z Nadleśnictwa Lubaczów. Oprócz nagród rzeczowych 
wygrani otrzymali również pamiątkowe dyplomy. Zwy-
cięzców wyłoniono w dwóch kategoriach: klas I-III 
oraz klas IV-VIII.

Laureatami konkursu w kategorii klas I-III zostali:
1. Tymoteusz Pamuła kl. I, ZSP w Lisich Jamach
2. Patrycja Janczura kl. III, ZSP w Młodowie
3. Hanna Buczko kl. III, ZSP W Lisich Jamach

Wyróżnienia otrzymali:
1. Kacper Wawer kl. III, SP w Krowicy Samej
2. Julia Deneka kl. III, SP w Załużu
3. Dawid Ciepły kl. III, ZSP w Baszni Dolnej
4. Malwina Kasicka, kl. II, SP w Krowicy Samej
5. Oliwia Dryblak kl.II, ZSP w Młodowie
6. Kornelia Nicpoń kl. I, ZSP w Lisich Jamach
7. Julia Tworko kl. I, ZSP w Lisich Jamach
8. Justyna Kubiszyn, kl. I, SP w Krowicy Samej
9. Klaudia Kubiszyn, kl. III, SP w Krowicy Samej

Laureatami konkursu w kategorii klas IV-VIII  
zostali:
 Wiktor Szołtysek kl. IV, ZSP w Lisich Jamach
1. Amelia Antonik kl. IV, ZSP w Baszni Dolnej
2. Norbert Ludwik kl. IV, ZSP w Baszni Dolnej

Wyróżnienia otrzymali:
1. Bartosz Przybylski kl. VII, ZSP w Młodowie
2. Gabrysia Broź kl. VII, ZSP w Baszni Dolnej
3. Viktoria Haliniak kl. IV, ZSP w Baszni Dolnej
4. Martyna Polak kl. V, ZSP w Baszni Dolnej
5. Kinga Krzych kl. VI, ZSP w Baszni Dolnej
6. Gabriela Mach kl. IV, ZSP w Baszni Dolnej
7. Patryk Żak kl. VI, ZSP w Baszni Dolnej

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu za wkład oraz zaangażowanie  
w przygotowanie prac. Jednocześnie gratulujemy talen-
tu oraz pomysłowości w doborze materiałów i technik 
wykonania.

 MR,JK

Jednym z najważniejszych aspektów troski o nasze środowisko jest segregacja śmieci. Z roku na rok, dzięki ekologicznej kampanii organizo-
wanej w całej Polsce świadomość ekologiczna wśród społeczeństwa wzrasta. Celem prowadzenia segregacji i selektywnej zbiórki odpadów 
jest motywowanie do działań proekologicznych. Decydując się na takie rozwiązania dąży się do zmniejszenia strumienia odpadów przeka-
zywanych bezpośrednio na składowiska.

Uczestnicy konkursu.

Wspólne zdjęcie uczestników konkursu z nauczycielami, Wójtem 
Gminy Lubaczów, Kierownikiem Referatu Oświaty-Januszem 
Czernyszem i Małgorzatą Kolczak z Nadleśnictwa Lubaczów.

Zwycięskie prace.

Najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych 2019, spośród kandydatów  
z Ziemi Lubaczowskiej, osiągnęła Pani Teresa Pamuła. Startując z ósmego miej-
sca listy Prawa i Sprawiedliwości otrzymała 12 905 głosów, co dało szósty wynik 

na liście i mandat poselski na nową kadencję. Podkreślić należy, że powiat luba-
czowski dzięki wygranej Pani Teresy Pamuły będzie miał swojego przedstawicie-
la w sejmie po 22 latach przerwy.

Dziewięcioro kandydatów z pięciu list reprezentujących powiat lubaczowski 
ubiegało się o mandat poselski w wyborach parlamentarnych 2019

Nazwisko i imiona Komitet Wyborczy Liczba głosów

PAMUŁA Teresa KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 905

RYDZIK Łukasz Michał KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 10 391

ZADWORNY Zdzisław KOMITET WYBORCZY PSL 2 879

MAŁECKA Barbara Danuta KOMITET WYBORCZY PSL 985

SZWED Michał KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 894

ZADWORNY Waldemar KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 700

ZUCHOWSKI Jan Maria KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 423

WOJTUCH Ryszard Jan KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 251

WEŁYCZKO Zbigniew KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 184 JK, PKW

Wyniki kandydatów z powiatu lubaczowskiego:

W imieniu Samorządu Gminy Lubaczów  
składamy serdeczne gratulacje Pani Poseł.  

Życzymy wielu sukcesów  
oraz zadowolenia z pełnionej funkcji.  

Niech ta zaszczytna służba przyniesie Pani  
wiele satysfakcji, spełnienie osobistych  

planów i przyczyni się do pomyślności naszej Ojczyzny.
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Jednym z odznaczonych Złotym Medalem za 
Długoletnią Służbę był emerytowany kierownik Re-
feratu Rozwoju i Promocji Gminy Lubaczów Pan 
Stefan Chomyszyn. Medal przyznawany przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest nagrodą za 
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie 
Państwa.

Państwowe odznaczenia wręczane są osobom, 
które szczególnie wyróżnili się wybitnymi zasługami 
w działalności związkowej oraz na rzecz społeczno-
ści lokalnej, w działalności społecznej, charytatyw-
nej, samorządowej, zasługami na rzecz upamięt-
nienia historii Polski i upowszechniania wiedzy 

historycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego, 
upowszechniania czytelnictwa, działalnością na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratowania życia  
i zdrowia ludzkiego a także wzorowym, wyjątkowo 
sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikają-
cych z pracy zawodowej.

Wojewoda Ewa Leniart skierowała do wszyst-
kich odznaczonych podziękowania i słowa uznania 
– Chcemy dziś symbolicznie podziękować wyjątko-
wym osobom, które – poprzez pełną poświęcenia 
aktywność na różnych płaszczyznach – podejmują 
cenne działania  dla dobra Państwa i społeczeństwa. 

Serdecznie gratulujemy Panu Stefanowi Cho-
myszynowi!                                                                JK

Złoty Medal za Długoletnia Służbę od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej dla Pana Stefana Chomyszyna

Odznaczony Złotym Medalem Pan Stefan Chomyszyn w towarzystwie Wojewody 
Podkarpckiego Ewy Leniart, Barbary Broź i Marty Tabaczek.

Natomiast przeżycie ze sobą 50 lat to dodatkowy 
sukces potwierdzający, że w rodzinie tkwi siła  i dobre 
małżeństwo może przetrwać wszystko. Wspólne pół 
wieku to na pewno dowód wzajemnej miłości, zrozu-
mienia oraz prawdziwej przyjaźni. 

Dnia 15 października 2019 r. w Gminie Lubaczów 
15 par świętowało swoje Złote Gody, czyli okrągły Jubi-
leusz 50 lat pożycia małżeńskiego.

To wyjątkowe wydarzenie rozpoczęła uroczy-
sta Msza św. w intencji Jubilatów, odprawiona  
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie. 
Eucharystii przewodniczył ks. Dziekan Andrzej Stopy-
ra- proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Lubaczowie 
w koncelebrze ks. Mariusza Pastuszaka, podczas której 
pary odnowiły przysięgę małżeńską złożoną sobie 50 
lat temu.

Następnie dostojni Jubilaci udali się do restau-
racji „Mikroklimat”, gdzie odbyła się druga część 
obchodów Złotych Godów. Wójt Gminy Luba-
czów Wiesław Kapel serdecznie powitał zapro-
szonych gości, złożył na ręce  Jubilatów życzenia  
i gratulacje:

„Wspólne życie wymaga cierpliwości, wyrozumia-
łości, wzajemnej akceptacji i przeżycia nawet trud-
nych momentów. Przez wszystkie te lata stoicie  u swe-
go boku odważnie, niezłomnie, z ufnością. Takie życie 
staje się wzorem dla Państwa dzieci, wnuków i pra-
wnuków, kierunkowskazem na ich drogach i pięknym 
świadectwem wspólnoty małżeńskiej oraz wytrwa-
nia w ślubnym przyrzeczeniu” - mówił Wójt Gminy. 
Życzył Jubilatom zdrowia, szczęścia i zadowolenia  
z życia, pogody ducha oraz małżeńskiej radości. Do gra-
tulacji dołączył się również ks. Dziekan Andrzej Stopyra.

Kolejnym punktem uroczystości był akt deko-
racji Jubilatów medalami „Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie” od Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy, wręczane przez Wójta  
Gminy Lubaczów następującym parom: Józefie 
i Piotrowi Baranom z Krowicy Hołodowskiej, We-
ronice i Henrykowi Baranowskim z Młodowa, Wła-
dysławie i Romanowi Bernackim z Baszni Dolnej, 
Czesławie i Zbigniewowi Bernatom z Lisich Jam, 
Jadwidze i Tadeuszowi Dorotom z Lisich Jam, Ma-

„Złote gody”- 50 lat razem

Wspólne zdjęcie Jubilatów z Wójtem Gminy Lubaczów- Wiesławem Kaplem i ks. dziekanem Andrzejem Stopyrą.

5 września b.r. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie od-
była się uroczystość, podczas której Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła or-
dery, odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom 
województwa. 

Rocznica Ślubu to ważny dzień w życiu każdej pary. Jest okazją do tego aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęło się  
w ciągu całego małżeństwa. Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil, oraz rozwiązanych problemów. 

rii i Ludwikowi Furgała z Dąbkowa, Janinie i Sta-
nisławowi Greniom z Baszni Dolnej (medal w 
imieniu własnym i małżonki odebrał Pan Stani-
sław), Marii i Romanowi Gwozdom z Krowicy 
Hołodowskiej, Mieczysławie i Tadeuszowi Lejom  
z Tymców, Halinie i Stanisławowi Misztalom  
z Lisich Jam,  Marii i Tadeuszowi Młodzińskim  
z Dąbrowy, Teresie i Edwardowi Peszko z Zału-
ża, Marii i Tadeuszowi Wałczykom z Tymców,  
Krystynie i Tadeuszowi Wywrockim z Baszni Dol-
nej, Bernardynie i Józefowi Żakom z Karolówki.

 „Złote” pary wraz z życzeniami otrzymały listy 
gratulacyjne od Samorządu Gminy Lubaczów, któ-
re przekazał Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów 
Pan Roman Cozac oraz Urzędu Stanu Cywilnego  
w Lubaczowie, wręczone przez Kierownika USC Panią 
Annę Gorzelnik.  Ksiądz Dziekan przekazał Jubilatom 
list z błogosławieństwem od Jego Ekscelencji Biskupa 

Mariana Rojka. Do życzeń i gratulacji dołączyli się rów-
nież Radni oraz Sołtysi z Gminy Lubaczów.

Następnie przyszedł czas na toast, odśpiewanie 
gromkiego sto lat, oraz uroczysty obiad zakończo-
ny tortem. Poczęstunek był okazją do wspomnień  
i rozmów o rodzinie, wnukach i  latach spędzonych razem. 

 I choć różnymi słowami, to małżonkowie zgodnie 
podkreślali, że najlepszą receptą na wspólne życie jest mi-
łość, szacunek, bliskość nawet w najtrudniejszych sytua-
cjach oraz mówione na co dzień a nie tylko od wielkiego 
święta słowa: przepraszam i dziękuję.

Uroczystość uświetnił występ zespołu śpiewaczego Nie-
spodzianka z Krowicy przy akompaniamencie Pana Jana 
Gancarza z Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaczowie.

Dostojnym Jubilatom życzymy wspólnych lat spę-
dzonych w zdrowiu, zgodzie i szczęściu, wielu cudow-
nych wspomnień i kolejnych jubileuszy.

JK

Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć
tę miłość w ręce i przenieść ją przez cale życie” 

/Konstanty Ildefons Gałczyński/
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Panie z KGW w Krowicy Hołodowskiej dzięki do-
tacji w wysokości 7 500,00 zł zrealizują projekt pod na-
zwą „Kucharki-zielarki”. Członkinie KGW uczestniczyć 
będą w warsztatach z zakresu ziołolecznictwa i domo-
wej uprawy ziół kuchennych, sprawdzą jak funkcjonują 
inne ogródki ziołowe, istniejące obecnie w wielu mia-
stach, a także zbudują, wyposażą oraz będą prowadzić 
swój własny ogródek zielarski.

Z kolei strażacy z OSP w Krowicy Hołodowskiej 
otrzymają 10 000,00 zł na projekt pod nazwą „100 lat 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej”. 
Fundusze te zostaną wykorzystane m.in. w celu organi-

OSP i KGW z Krowicy Hołodowskiej 
z grantami Fundacji ORLEN
Fundacja ORLEN Dar Serca wyłoniła laureatów II edycji programu „Moje miejsce na ziemi”. 
Wśród organizacji, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się dwie z terenu Gminy Luba-
czów: Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Krowicy Hołodowskiej.

zacji uroczystości z tej okazji. Wydany zostanie również 
album przedstawiający służbę strażaków ochotników na 
przestrzeni 100 lat istnienia lokalnej OSP.

Uroczysta gala, w czasie której wręczone zostaną dy-
plomy oraz podpisane umowy dotyczącej otrzymanego 
dofinansowania, odbędzie się 9 października w Muzeum 
Hutnictwa Cynku Walcowania w Katowicach.

 OSP KH

Z Książką 
na Start

Gminna Biblioteka Publiczna w Luba-
czowie z/s w Baszni Dolnej zaprasza do 
udziału w projekcie „MAŁA KSIĄŻKA – 
WIELKI CZŁOWIEK”!

Drogi Rodzicu
Przyjdź z dzieckiem do biblioteki i odbierz 

WYPRAWKĘ CZYTELNICZĄ!
• Odwiedź z dzieckiem naszą Bibliotekę lub jej 

Filie, zapisz dziecko do biblioteki, wspólnie wypo-
życzcie książkę i odbierzcie Wyprawkę Czytelniczą  
a w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz 
Kartę Małego Czytelnika, do której Twoje dziecko 
będzie zbierało naklejki – jedną za każdą wizytę  
w bibliotece zakończoną wypożyczeniem książki  
z księgozbioru dziecięcego.

• Pozwól dziecku samemu dokonać wyboru 
książki. Przeczytajcie ją wspólnie, postaraj się 
poświęcić czas całkowicie na wspólne czytanie. 
Odłóż telefon, wyłącz radio/telewizor, usiądź-
cie wygodnie i spraw by ten czas był wyjątko-
wy. Niech wspólne czytanie stanie się rytuałem 
każdego dnia, z którego oboje będziecie czerpać 
wielką przyjemność.

• Podczas każdej wizyty w bibliotece mały czy-
telnik po wypożyczeniu książki otrzyma naklejkę 
do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, po-
twierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
Dziecko pozna ciekawe miejsce jakim jest biblio-
teka, oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzi-
ce – przygotowana dla nich broszura informacyj-
na przypomni o nieocenionej roli czytania w roz-
woju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Więcej informacji na stronie: www.wielki-czlo-

wiek.pl.

W ramach międzynarodowych targów Polagra 
FOOD w Poznaniu, odbył się finał XVIII edycji ogól-
nopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzi-
ctwo- Smaki Regionów”. Wśród zwycięzców znaleźli 
się Państwo Leszek i Danuta Jakimowiczowie- właś-
ciciele „Leda Ser” z Wólki Krowickiej i ich ser „Wól-
czan” z kozieradką. 

„Perła” to nagroda przyznawana najlepszym re-
gionalnym i tradycyjnym produktom żywnoś-
ciowym oraz regionalnym i tradycyjnym daniom  
i potrawom. Celem konkursu jest identyfikacja produk-
tów i dań regionalnych oraz ich promocja, zachęcenie 
rolników i właścicieli lokalnych firm do korzystania 
z dorobku polskiego dziedzictwa kulinarnego w celu 
wzbogacenia swojej oferty rynkowej. 

Targi są okazją do zaprezentowania tego, co każdy 
region w Polsce ma najlepszego. Ekologiczna, certyfi-
kowana żywność i regionalne potrawy stanowiące dzie-
dzictwo kulturalne, przygotowane według dawnych 
receptur, z roku na rok cieszą się większym zainte-
resowaniem. Organizatorem centralnym konkursu 
jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego  

„PERŁA 2019” dla sera z Wólki Krowickiej

Państwo Leszek i Danuta Jakimowiczowie. 
Fot. www.gospodarkapodkarpacka.pl

w partnerstwie ze Związkiem Województw RP i ośrodka-
mi doradztwa rolniczego. 

Dewizą Państwa Jakimowiczów są słowa: trady-
cyjnie,  zdrowo i smacznie. Dowodem na to są liczne  
nagrody i dyplomy zdobyte w wielu konkursach i targach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
JK

Od ostatniego sprzątania minęło niespełna trzy mie-
siące, ale przyroda nie stoi w miejscu i znów pojawiły 
się zakrzaczenia oraz mnóstwo chwastów, które zostały 
wycięte i wyniesione na stos kompostowy. Wyzbierane 
zostały śmieci pomiędzy grobami, a zniszczone frag-
menty nagrobków złożono przy rodzimych pomnikach 
w oczekiwaniu na renowację. Dla dopełnienia wyglądu 
cmentarza, a szczególnie jego zabytkowej i najstarszej 
części, uczestnicy wyjazdu wycięli narastające akacje  
i jeżyny oraz uporządkowali pas pobocza i cmentarza 
od strony drogi.

Dzięki sprawnej akcji naszych wolontariuszy, również 
u mieszkańców Niemirowa rozbudzone zostało poczucie 

Mieszkańcy gminy Lubaczów pamiętają 
także o pochowanych poza granicami kraju

„Najważniejsze we wspomnieniach jest to,
żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać.”

 (Terry Pratchett)

Kontynuując działania związane z pielęgna-
cją i porządkowaniem starych polskich cmen-
tarzy za wschodnia granicą, 12-osobowa gru-
pa wolontariuszy z gminy Lubaczów udała się 
25 października br. do Niemirowa, aby upo-
rządkować przed Świętem Zmarłych groby 
dawnych mieszkańców uzdrowiskowego mia-
steczka wraz z ich otoczeniem. 

potrzeby zadbania o miejsce spoczynku swoich zmarłych. Kil-
kanaście osób przybyło na cmentarz, aby uporządkować groby 
swoich bliskich wraz z otoczeniem. Tym samym kolejny raz 
daliśmy dowód na to, że potrafimy być przykładem dla innych 
w swoich działaniach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za do-
tychczasowy wkład pracy i zapraszamy do udziału w ko-
lejnych akcjach.                                                                      JG

Prace porządkowe na cmentarzu w Niemirowie.
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Działki położone w miejscowościach: Dąbków  
i Szczutków objęte są obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego; do bu-
dowy domu wystarczy tylko projekt techniczny  
i pozwolenie na budowę. Na osiedlu Dąbków wybudo-

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

wano pierwsze domy, a gmina sukcesywnie inwestuje w 
rozbudowę infrastruktury.

Na działki zlokalizowane w miejscowościach: Mło-
dów, Piastowo, Hurcze, Basznia Dolna, Lisie Jamy, 
Krowica Sama o powierzchni od 0,09 ha -0,20 ha  

opracowane zostały decyzje o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Lubaczów w pokoju nr 15 lub nr 33, a także na 
stronie internetowej https://www.gminalubaczow.pl/.

Atrakcyjne działki budowlane na sprzedaż

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

1340/58
1340/59

0,1012 ha Działka budowlana przetarg 29 363,00

1340/46 0,1454 ha Działka budowlana przetarg 42 955,00

1340/47 0,1623 ha Działka budowlana przetarg 48 691,00

1340/72 0,1102 ha Działka budowlana przetarg 28 804,00

1340/73 0,1100 ha Działka budowlana przetarg 30 782,00

1340/74 0.1099 ha Działka budowlana przetarg 31 877,00

1340/85 0,1357 ha Działka budowlana przetarg  34.349,00

1340/86 0,1109 ha Działka budowlana przetarg 29.663,00

Młodów – przetargi  4 listopada 2019 r.

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

36/44 0.1405 ha Działka budowlana przetarg 40 337,00

36/45 0.1368 ha Działka budowlana przetarg 39 278,00

103/7 0.1438 ha Działka budowlana przetarg 38 469,00

103/8 0,1459 ha Działka budowlana przetarg 39 029,00

103/9 0,1389 ha Działka budowlana przetarg 37 163,00

103/27 0,1159 ha Działka budowlana przetarg 31 029,00

103/28 0,1293 ha Działka budowlana przetarg 34 602,00

103/30 0,1367 ha Działka budowlana przetarg 36 576,00

103/31 0,1224 ha Działka budowlana przetarg 32 762,00

Dąbków- przetargi 5 listopada 2019 r.

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

16/1 0.1539 ha Działka  budowlana przetarg 41 177,00

Hurcze -  przetarg 6 listopada 2019 r.

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

1344/8 0.1651 ha Działka  budowlana przetarg 47 097,00 zł.

Piastowo - przetarg 4 listopada 2019 r.

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

535/1 0,1038 ha Działka  budowlana przetarg 24 336,00 

1206/1 0,1817 ha Działka  budowlana przetarg 43 426,00

Krowica Sama - przetargi – 5 listopada 2019 r.

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

368/7 0,1072 ha Działka  budowlana przetarg 37 900,00 

368/10 0,0903 ha Działka  budowlana przetarg 36 182,00 

932/29 0,1598 ha Działka  budowlana przetarg 50 188,00

932/44 0,1576 ha Działka  budowlana przetarg 47 367,00

932/39 0,1833 ha Działka  budowlana przetarg 50 416,00

932/40 0,1645 ha Działka  budowlana przetarg 46 681,00 

Lisie Jamy - przetargi 15 listopada 2019 r.

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

62/5 0,1540 ha Działka  budowlana przetarg 37 396,00

62/6 0,1523 ha Działka  budowlana przetarg 36 986,00

62/7 0,1523 ha Działka  budowlana przetarg 38 916,00 

112/2 0,0887 ha Działka  budowlana przetarg 24 921,00

Szczutków – przetargi  15 listopada 2019 r.

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

766/2, 767/2 0,1716 ha Działka  budowlana przetarg 56 958,00

767/3 0,1720 ha Działka  budowlana przetarg 60 798,00 

Basznia Dolna - przetargi 15 listopada 2019 r.

Gmina Lubaczów oferuje atrakcyjne obiekty handlowe i magazynowe do 
wynajęcia na rozbudowanym targowisku gminnym w Krowicy Hołodow-
skiej, 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 bezpo-
średnio 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 przygo-

towanych 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. 

Hale targowe przy przejściu granicznym w Budomierzu.

Hale magazynowe
 i obiekty handlowe 

w pobliżu drogowego 
przejścia granicznego 

w Budomierzu
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Dużym zainteresowaniem cieszyły się Nocne Grun-
towe Zawody Wędkarskie organizowane przez Stowarzy-
szenie Wędkarskie „Oczko”, które odbyły się 27 lipca 2019 
r. Do rozgrywek przystąpiło 20 uczestników - członkowie 
stowarzyszenia, niezrzeszeni oraz zaproszeni goście. Po 
trzygodzinnej rywalizacji od 21.00 do 24.00 , I miejsce zdo-
był Maciej Młodziński, II miejsce Tobiasz Wojciechowski, 
a III miejsce Karolina Janczura. Dekoracji dokonali człon-
kowie stowarzyszenia a nad całością zawodów czuwał Pan 
Janusz Borchowiec- członek Rady Gminy Lubaczów.

Miłośników Wędkowania przyciągnęły również 

Zawody wędkarskie w Gminie Lubaczów

Rywalizacja o Puchar  Wójta.

Co roku mieszkańcy gminy Lubaczów mają okazję rywalizować w zawodach wędkarskich od-
bywających się na zbiorniku wodnym „Oczko” w Opace.

Gminne Spławikowe Zawody Wędkarskie o „Puchar 
Wójta Gminy Lubaczów”, które miały miejsce 22 wrześ-
nia 2019 r. Do zmagań przystąpili mieszkańcy z Lubaczo-
wa oraz Opaki.  Po uroczystym powitaniu przez Zarząd 
Stowarzyszenia „Oczko” uczestników i przybyłych gości, 
wśród których obecni byli: Wójt Gminy Lubaczów Pan 
Wiesław Kapel z małżonką oraz Radny Gminy Lubaczów 
Pan Janusz Borchowiec, rozpoczęto zawody. 

 Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Pani Judy-
ty Dyś, kolejne miejsca zajęli Pani Karolina Janczura- II 
miejsce oraz Karolina Pacuła-III miejsce. Prezes Stowa-

rzyszenia Stanisław Baran wraz z Wójtem Gminy Lu-
baczów uhonorowali wygranych nagrodami w postaci 
sprzętu wędkarskiego.  Nagrodę specjalną jako najmłod-
szy uczestnik zawodów otrzymał Jarosław Serafin.

Z Indywidualnych Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski, które odbyły się w Szklarskiej Porębię przy-
wieźliśmy 14 medali. Trzy złote medale w katego-
rii juniorów do lat 10 zdobył Mateusz Hanasiewicz,  
a srebrny medal w grze błyskawicznej zdobył Patryk 
Lorenc. W kategorii juniorek do lat 10 dwa złote me-
dale i jeden srebrny wywalczyła Julia Banaś, nato-
miast druga nasza reprezentantka Wiktoria Haliniak 
wywalczyła jeden złoty, jeden srebrny i jeden brązo-
wy medal. W kategorii juniorek do lat 13 dwa meda-
le dla MUKS Libero zdobyła Kinga Krzych: srebrny 
w Mistrzostwach Polski w grze aktywnej i brązowy 
w grze błyskawicznej, a w kategorii juniorów do lat 13 
Łukasz Malec uzyskał brązowy medal w grze błyska-
wicznej. W kategorii juniorek do lat 16 Zuzanna Bosak  
w turnieju głównym została II-Vice Mistrzynią Polski.  
W klasyfikacji medalowej klubów MUKS Libero Basznia 
Dolna uplasowało się na 3 miejscu w Polsce.

Drugim najważniejszym turniejem był wyjazd nad 
morze do Dąbek na Drużynowe Mistrzostwa Polski. 
Tym razem zdobywamy sześć medali: cztery złote, 

Sukcesy warcabistów MUKS Libero
Basznia Dolna w roku szkolnym 2018/2019

Wspólne zdjęcie warcabistów MUKS Libero Basznia Dolna.

Zawodnicy MUKS Libero Basznia Dolna przez okres całego roku uczestniczyli  
w wielu turniejach gminnych, powiatowych i ogólnopolskich, które miały na 
celu przygotowanie zawodników do udziału w dwóch najważniejszych turnie-
jach: Indywidualnych Mistrzostw Polski, oraz Drużynowych Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski.

dwa srebrne i w klasyfikacji medalowej 
plasujemy się na pierwszym miejscu  
w Polsce. Mistrzami Polski juniorów do 
lat 8 zostali:Adam Deneka, Jakub Juzwa 
i Marek Malec. Mistrzyniami Polski 
juniorek do lat 10 zostały Julia Banaś  
i Wiktoria Haliniak. Vice-Mistrzyniami 
Polski do lat 10 zostały Anna i Katarzyna 
Jastrzębskie. Mistrzami Polski juniorów 
do lat 10 zostali Mateusz Hanasiewicz, 
Sebastian Młodowiec i Norbert Ludwik, a w kategorii 
do lat 13 Mistrzami Polski zostali: Dawid Siteń, Kinga 
Krzych, Maciej Kisyk i Mateusz Sysak, natomiast srebro 
w tej kategorii wywalczyła druga drużyna MUKS Libe-
ro w składzie: Tobiasz Weber, Łukasz Malec i Filip Kal-
muk. W klasyfikacji medalowej klubów MUKS Libero 
Basznia Dolna uplasowało się na 1 miejscu w Polsce.

Dobre wyniki uzyskane w tych turniejach sprawiły, 
iż ośmiu naszych zawodników: Wiktoria Haliniak, Julia 
Banaś, Zuzanna Bosak, Anna Jastrzębska, Mateusz Ha-
nasiewicz, Norbert Ludwik, Sebastian Młodowiec i Łu-

kasz Malec zostało powołanych do kadry Polski przez 
Polski Związek Warcabowy na Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Europy i Świata,

W tym roku uczeń klasy V SP  Maciej Kisyk oraz 
uczeń klasy VI Tobiasz Weber za osiągnięcia warcabo-
we z ubiegłego roku zostali stypendystami Programu 
Stypendialnego organizowanego przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Edukacji. Podczas uroczystej gali uczniowie 
ZSP i zawodnicy MUKS Libero Basznia Dolna otrzy-
mali stypendia w wysokości 1 500 zł.

MSz

Na klasyfikację generalną składała się suma punktów ze 
startów w zawodach w różnych państwach Europy: Niemcy 
(Roding), Polska (Legnica), Włochy (Tirano) i Austria (Fer-
lach). Ile to trzeba siły, determinacji, samozaparcia, walki 
z przeciwnościami losu, aby pomimo straconych punktów  
(z powodu nie wystartowania w Słowenii), nie tylko gonić 
swoje rywalki, ale je doścignąć, prześcignąć i zostawić daleko 
w tyle. To mogło udać się tylko naszej Mistrzyni Nordic Wal-
king mieszkance gminy Lubaczów.

Przed zdobyciem Pucharu Europy Małgorzata Kubiszyn 
zmagała się z dystansem półmaratonu (21 km) w Austrii. Ry-
walizacja była zacięta i trwała do ostatnich metrów. Zawod-
niczki były zdeterminowane, każda z nich chciała ze wszyst-
kich sił wygrać. Jednak ilość kilometrów, szybkie tempo  
i trudność trasy zweryfikowały poziom przygotowania 
uczestniczek. Nie przeszkodziło to jednak wielokrotnej Mi-
strzyni z gminy Lubaczów na zdobycie miejsca na podium. 

Gratulujemy!

Małgorzata Kubiszyn zwyciężczynią Pucharu Europy!

Małgorzata Kubiszyn na podium.

Małgorzata Kubiszyn z Wólki Krowickiej została zwyciężczynią klasyfikacji kobiet i triumfatorką sezonu  
w ramach Pucharu Europy w Nordic Walking na dystansie 10 km.
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W kategorii seniorów Mistrzem został Piotr Pa-
luch z Sanoka reprezentujący klub LKS Unia Hory-
niec Zdrój, który wyprzedził zawodnika MUKS Li-
bero Łukasza Malec oraz Józefa Bajdaka z Hetmana 
Lublin. W kategorii juniorów do lat 13 dzięki drugiej 
lokacie w turnieju Mistrzem został Łukasz Malec, 
który wyprzedził dwóch kolegów z klubu Mateusza 
Hanasiewicza i Tobiasza Weber.   W kategorii junio-
rów do lat 10 najlepszym okazał się zawodnik MUKS 
Libero Basznia Dolna Mateusz Hanasiewicz, który 
wyprzedził Mateusza Padzik z Mińska Mazowieckie-
go oraz Jakuba Papiernickiego z LKS Unia Horyniec 
Zdrój.

XXI Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Seniorów 
i Seniorek w warcabach 100-polowych w Baszni Dolnej zakończone 

Wspólne zdjęcie zwycięzców.

Od 4 do 6 października na Hali Sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym 
w Baszni Dolnej odbywały się XXI Indywidualne Mistrzostwa Województwa 
Podkarpackiego Seniorów i Seniorek w warcabach 100-polowych. W Mistrzo-
stwach wzięło udział ponad 60 zawodników, którzy rywalizowali o zwycięstwa 
w kategoriach seniorów, seniorek, juniorów do lat 10 i 13 oraz juniorek do lat 
10 i 13.

W kategorii seniorek Mistrzy-
nią została Klaudia Zaborniak  
z LKS Unia Horyniec Zdrój, któ-
ra wyprzedziła dwie reprezentant-
ki MUKS Libero, Zuzannę Bo-
sak oraz Kingę Krzych. Mistrzynią  
w kategorii juniorek do lat 13 została Kin-
ga Krzych, a kategorii juniorek do lat 10, 
również zawodniczka MUKS Libero Julia 
Banaś.

Organizatorami Mistrzostw Podkarpacia byli:
– MUKS Libero Basznia Dolna,
– Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy,

– Gmina Lubaczów,
– Starostwo Powiatowe w Lubaczowie,
– ZSP Basznia Dolna
 MSz

Zachęcamy nauczycieli z terenu wo-
jewództwa podkarpackiego do wzięcia 
udziału w warsztatach z cyklu spotkań 
edukacyjno-szkoleniowych dla kadry pe-
dagogicznej z zakresu popularyzacji pol-
skiego dziedzictwa kulturowego wschod-
nich ziem dawnej Rzeczypospolitej, które 
odbędą się 7 i 8 listopada br. w sali nr 212 
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

Program- uruchomiony na Podkar-
paciu z inicjatywy Gminy Lubaczów- 
stanowi element popularyzacji wiedzy  
i propagowania „kultury pamięci”  
o dawnych Kresach, umożliwi innowacyj-
ne prowadzenie zajęć o polskim dorobku 
kulturowym poza granicami kraju, oraz 
w odpowiedni sposób - zgodnie z podsta-

wą programową oraz etapami kształcenia 
- przekazanie młodzieży zdobytych infor-
macji.

Warsztaty są II etapem Programu, skie-
rowanym przede wszystkim do uczestni-
ków pierwszego bloku, którym było spotka-
nie inauguracyjne (05.06.2019 r. Rzeszów). 
Przypominamy, że dla pedagogów uczest-
niczących w obydwu częściach programu 
organizatorzy przygotowują na przełomie II  
i III kwartału 2020 roku wizytę studyjną 
„Podróż na Kresy”.

Organizatorem programu są: Gmina 
Lubaczów oraz Województwo Podkarpa-
ckie we współpracy z Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie oraz Podkarpackim Centrum 
Edukacji Nauczycieli.

 Główną tematyką porusza-
ną podczas wydarzenia będzie 
rola produktów regionalnych  
i dobrego smaku w wyborze desty-
nacji turystycznych, w tym: tury-
styka kulinarna w Polsce i na świe-
cie, trendy konsumenckie na rynku 
gastronomicznym i turystycznym, 
ekonomika i lokalność turystyki kuli-
narnej, oraz case study regionów eu-
ropejskich, które postawiły na kuch-
nię. Nie zabraknie także prezentacji 
winiarskich. 

Podczas forum uczestnicy będą 
mogli wysłuchać prelekcji wykładow-
ców akademickich i specjalistów ds. 
marketingu, wystąpią min.: Hubert 
Gonera- marketingowiec, współwłaści-
ciel i dyrektor zarządzający landbrandt 
s.c. z siedzibą w Poznaniu; Łukasz Łu-
czaj- dr hab. nauk biologicznych, bota-
nik, wykładowca akademicki; Bartosz 
Wilczyński- konsultant marketingowy, 
promotor kulinarny i wykładowca Pod-
karpackiej Akademii Wina, dziennikarz 
Radia Kraków.

Forum Turystyki Kulturowej
Kultura Pamięci o dawnych Kresach 
„Kresy w polskiej świadomości narodowej – dziedzictwo  
i współczesność”  - warsztaty.

22 listopada 2019 r. w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej od-
będzie się Transgraniczne Forum Turystyki Kulturowej pt. 
„Smak miejsc- czyli kulinaria w turystyce”.

Zapowiedzi wydarzeń

Czyste Powietrze to kompleksowy program, które-
go celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie  emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do at-
mosfery z mieszkań i domów jednorodzinnych. Pro-
gram skupia się na wymianie starych pieców i kotłów 
na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych. Działania te pomogą chronić środo-
wisko.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących 
właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielone-
go w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, 
albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budo-
wy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lubaczów, a Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,  szczegółowe in-
formacje w sprawie programu i sporządzenia  wniosku  o dofinansowanie można uzyskać   
w Urzędzie Gminy Lubaczów pok. nr 15  tel. 16 632 16 84 wew. 25.

Program „Czyste Powietrze”
Wójt Gminy Lubaczów informuje, 

że w dniu 30 sierpnia 2019 r. został 
ogłoszony przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej pierwszy nabór konkursowy 
wniosków o dofinansowanie w ra-
mach Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie w formie do-
tacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i nie więcej niż 
5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie obejmujące zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r.  
w formie papierowej na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Szczegółowe informacje w sprawie programu i sporządzenia  wnio-
sku  o dofinansowanie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów 
pok. nr 15  tel. 16 632 16 84 wew. 25, wnioski dostępne są na stronie 
internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad.

Program „Mój Prąd”


