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Narodzenie Bożej dzieciny poprze-
dza wigilijna wieczerza, najwspanialsza 
uczta w roku rozpoczynająca się z po-
jawieniem pierwszej gwiazdki. Dawniej 
miejscem wigilii była tzw. biała izba 
bielona wapnem, przy stole nakrytym 
białym obrusem pod który kładziono 
siano. Nogi stołu okręcano powrósła-
mi ze słomy, zaś w rogu izby gospodarz 
stawiał snop niemłóconego zboża. Pisał  
o tym poeta Wincenty Pol :

„Jak obrządek każe dzienny, 
snopy wnosi sam gumienny 
Bo trza chleba do wesela  - 
I sam siankiem stół zaściela.”
Wieczerzę rozpoczynano modlitwą 

i dzieleniem się opłatkiem, po czym 
zasiadano do stołu by spożyć potrawy 
przyrządzone z płodów ziemi i darów 
lasu. Rodzaj, ilość i kolejność potraw za-
leżało od lokalnych tradycji. Przeważnie 
na wsi przygotowywano od pięciu do 
siedmiu potraw, u ludzi bardziej zamoż-
nych do dwunastu.

W dzisiejszych czasach nawiązu-
jemy do tradycji tak, jak robili to nasi 
przodkowie. Najczęściej na stołach wi-
gilijnych goszczą: barszcz, kapusta nie-
maszczona z grochem, suszone grzyby, 
kluski z makiem, świeże ryby, suszone 
owoce, placek z białej mąki, kiszony żur, 
gołąbki nadziewane kaszą gryczaną, pie-
rogi ruskie, pierogi z kapusta i grzyba-
mi, barszcz z uszkami oraz wiele innych 
lokalnych potraw. Do omasty używany 
jest olej lniany wyciskany tradycyjną 
metodą. Z wypieków najczęściej sma-
kujemy piernika staropolskiego oraz 
makowca. Mówiąc o potrawach wigilij-
nych warto wspomnieć o kutii, trady-
cyjnym daniu które do chwili obecnej 
zachowało się we wschodnich regionach 
kraju. Do jej przyrządzenia używana 
jest obtłukiwana w żarnach pszenica 
maczana w mleku przyprawiana mio-
dem i  makiem, mieszana z migdała-
mi, orzechami czy śliwkami. Na stole 
nie może zabraknąć kompotu z suszu.  
Powszechnym zwyczajem wieczerzy 
wigilijnej jaki zachował się do dziś jest 
tradycja pozostawienia jednego wol-

nego miejsca przy stole, dla kogoś kto 
niespodziewanie mógłby przybyć w ten 
wieczór. Kolację wigilijną tak samo jak 
kiedyś rozpoczynamy modlitwą oraz 
wspólnym łamaniem się opłatkiem. 
Tradycja ta jest dalekim echem form 
kultu życia wspólnotowego pierwszych 
chrześcijan. Opłatek stał się symbo-
lem jedności, pragnieniem zjedno-
czenia się z bliskimi choćby na odle-
głość, oblewany nieraz łzami tęsknoty  
i żalu za tymi którzy odeszli. Bardzo czę-
sto dołączany jest do tradycyjnych kar-
tek świątecznych, które sobie nawzajem 
wysyłamy. Przełamywanie się opłatkiem 
to autentyczna miłość do tych, z który-
mi nas coś łączy i do tych którzy są od 
nas daleko, z którymi mamy może ja-
kiejś zatargi  i nie odzywamy się latami. 

Wieczerza Wigilijna
Każde Boże Narodzenie wyzwala w nas wspomnienia cichej 
nocy Betlejemskiej, kiedy na ziemię przyszedł długo oczekiwany  
Mesjasz - Syn Boży. 

Ciąg dalszy na str. 2 >>>

Wieczerza wigilijna w Muzeum Kresów w Lubaczowie przygotowana przez Zespół Śpiewaczy Niespodzianka  
z Krowicy Samej w 2010 r. 
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Nieodłącznym elementem głęboko zakorzenionej  
w naszej tradycji jest zwyczaj ubierania  żywej pachnącej 
choinki wnoszącej radość i nadzieję, dekorowanej wymyśl-
nymi ozdobami, zdobnymi bańkami rozświetlonej lamp-
kami. Często pod choinką znajdujemy prezenty, którymi 
obdarowujemy się nawzajem w ten szczególny magiczny 
wieczór, a w domach słychać piękne kolędy i pastorałki bę-
dące skarbem naszej religijności i kultury narodowej. 

Starsi mieszkańcy wspominają wigilię kiedy towa-
rzyszyły jej wróżby odnoszące się do przyszłorocznego 
urodzaju. Do dawnych wróżb zaliczyć możemy rzuca-
nie łyżką kutii do sufitu, wiązanie łyżek słomą by go-
spodarz nie zgubił swojego stada. W czasie posiłku nie 
wolno było wstawać od stołu czy odkładać łyżek.

Po wigilijnej wieczerzy nadchodzi czas wspólnego 
wyjścia na pasterkę, gdzie kapłan w asyście wnosi fi-

gurkę dzieciątka Jezus, kładąc ją w żłóbku w misternie 
przygotowanej szopce betlejemskiej przy wspólnym 
śpiewie „Bóg się rodzi ...”.

Mówiąc o wieczerzy wigilijnej, musimy pamiętać  
o podtrzymywaniu i kultywowaniu pięknych zwycza-
jów i tradycji naszych przodków.                                         

SM

Wieczerza Wigilijna

SKŁADNIKI:
15 g drożdży
1 jajko 
50 g masła
120 g miodu płynnego
100 g cukru
250 g mąki pszennej
½ łyżeczki proszku do pieczenia
2-3 ziarna pieprzu angielskiego (utłu-
czone lub zmielone)
3 goździki (utłuczone lub zmielone)
2-3 łyżki stołowe rodzynek
2-3 łyżki pokrojonych orzechów wło-
skich

WYKONANIE:
Pokruszone drożdże, jajko, masło, 
trochę cukru - dobrze utrzeć. Uciera-
jąc dodawać pozostały cukier. Dalej 
ucierając wlać miód oraz przesianą 
mąkę. Na koniec wmieszać oprószo-
ne w mące rodzynki i orzechy. Piec 
ok. 50 min. w małej wąskiej foremce  
w temp. 180°C.
Ciasto jest niewysokie i pachną-
ce miodem. Jest to klasyczny, stary 
miodownik - nieprzekładany żadną 
masą. Oczywiście można go przekroić  
i przełożyć powidłem, np. śliwkowym 
lub masą kajmakową z orzechami.

Dokończenie ze str. 1 >>>

Przepisy na świąteczne, kresowe słodkości
Święta to radosny czas spędzany w rodzinnym 

gronie. Nic dziwnego, że każda gospodyni chce, aby 
wszystko wyglądało idealnie i nic nie zakłóciło świę-
towania, a dom pachniał świeżo upieczonym ciastem 
i smakołykami.

Poniżej prezentujemy przepisy kresowych słodkości,  
goszczących na stołach naszych dziadków i pradziadków: 
cwibak, miodownik Litwińskiego, oraz strucla jabłkowa. 

Wg poniższych receptur dzieci z gminy Lubaczów 
przygotowywały ciasta wspólnie z Wójtem Wiesławem 

Kaplem podczas warsztatów kulinarnych w czasie trzech 
ostatnich edycji Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Zachęca-
my Państwa do wykorzystania przepisów i przygotowa-
nia proponowanych wypieków na nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia.

SKŁADNIKI:
7 jaj
250 g mąki
250 g cukru
bakalie (orzechy włoskie, rodzynki, morele suszone, 
żurawina)
cukier puder

WYKONANIE:
Ucieramy żółtka z cukrem, łączymy z mąką i jednym całym 
jajkiem. Ubijamy pianę z białek na sztywno. Bakalie obta-
czamy w mące i dodajemy do masy z żółtek, cukru i mąki. 
Delikatnie łączymy z pianą. Następnie całość przelewamy do 
formy. Pieczemy ok. 50 min. w temperaturze 180°C. Po upie-
czeniu posypujemy cukrem pudrem.

SKŁADNIKI NA CIASTO:
250 g mąki tortowej
2 łyżki oleju
sól
ok. 125 ml letniej wody

SKŁADNIKI NA NADZIENIE:
500 g jabłek
30 g bułki tartej
30 g masła
30 g rodzynek
40 g cukru
1 łyżeczka cynamonu
masło do posmarowania
cukier puder

WYKONANIE:
Wsypać mąkę na stolnicę, dodać olej, sól, letnią wodę i deli-
katnie zagnieść. Ciasto ugniatać tak długo, aż będzie odsta-
wać od deski i od ręki, podsypać mąką, posmarować olejem 
i odstawić na ½ godz.
Następnie możliwie równo rozwałkować ciasto na posypanej 
mąką lnianej ściereczce. Obsypanymi mąką dłońmi bardzo 
ostrożnie naciągać we wszystkich kierunkach, rozpoczynając 
od środka, aby ciasto było cienkie. Grubsze brzegi poobcinać 
i postępować dalej według poniższych wskazówek.

Ciasto posmarować roztopionym masłem. 2/3 powierzchni 
ciasta posypać podsmażoną na złoto bułką tartą. Rozłożyć 
obrane i pokrojone w plasterki jabłka, posypać cukrem, cy-
namonem i rodzynkami.
Ciasto zrolować i położyć na wysmarowanej tłuszczem bla-
sze. Posmarować rozpuszczonym masłem i piec w rozgrza-
nym do 200° C piekarniku ok. 25 min. Po upływie połowy 
czasu ponownie posmarować masłem. Wyjąć z piekarnika, 
pokroić w porcje i posypać cukrem pudrem.
Strucla świetnie smakuje z sosem waniliowym. 

SOS WANILIOWY, SKŁADNIKI:
500 ml mleka
100 g cukru
20 g waniliowego proszku budyniowego
2 żółtka
rum
Połowę mleka zagotować z cukrem. Pozostałą część rozmie-
szać z budyniem waniliowym i żółtkami. Powstałą masę wlać 
do gotującego się mleka i stale mieszając ponownie zagoto-
wać na małym ogniu, po ostudzeniu doprawić rumem. Po-
łowa ilości mleka może być zastąpiona śmietaną do kawy lub 
śmietanką kremówką. 

Udanych wypieków i smacznego!

CWIBAK

STRUCLA JABŁKOWA

MIODOWNIK 
LITWIŃSKIEGO
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Z Prac Rady
Poniżej prezentujemy informację o najważniej-
szych tematach będących przedmiotem obrad 
Rady Gminy Lubaczów w okresie od dnia 30 paź-
dziernika 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r.

W dniu 30 października 2019 r. miała miejsce XIII 
sesja Rady Gminy Lubaczów. Zebrani wysłuchali in-
formacji o realizacji zadań oświatowych w tym, o wy-
nikach sprawdzianów i egzaminów oraz informacji na 
temat stopnia realizacji inwestycji gminnych i na temat 
pozyskanych środków z programów UE i krajowych.

  W tym dniu Rada Gminy podjęła następujące 
uchwały:

• w sprawie ustanowienia obchodów Dni Gminy Lu-
baczów. Podczas sesji Radni jednomyślnie postanowili, 
aby w 85. rocznicę utworzenia Gminy Lubaczów wpro-
wadzić do gminnego kalendarza imprez kulturalnych 
obchody Dni Gminy Lubaczów,

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. Aktualne stawki podatku od nierucho-
mości oraz ich wysokość dostępna jest na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Lubaczów,

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych,

• w spawie pozostawienia bez dalszego biegu kandy-
data na ławnika,

• w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowe-
go w Lubaczowie na kadencję 2020-2023. Procedura 
wyboru ławników rozpoczęła się w miesiącu maju b.r., 
pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu, który 
poinformował, że do Sądu Rejonowego w Lubaczowie 
będzie wybranych maksymalnie 4 ławników z terenu 
Gminy Lubaczów.

Termin dokonywania zgłoszeń  kandydatów upłynął 
z  końcem czerwca br.

Do Urzędu Gminy wpłynęło 4 zgłoszenia. Jedno nie-
kompletne, nie spełniające wymogów formalnych zo-
stało  pozostawione bez rozpatrzenia. Natomiast zgło-
szenia Pani Doroty Bożeny Cozac, Pani Beaty Kornaga 
i Pani Urszuli Zofii Turczanik były poprawne i zostały 
dokonane w terminie.

W wyniku głosowania tajnego Radni wybrali: Pa-
nią Dorotę Bożenę Cozac, Panią Beatę Kornaga i Panią 
Urszulę Turczanik na ławników do Sądu Rejonowego  
w Lubaczowie  na kadencję 2020-2023,

• w sprawie zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady 
Gminy Lubaczów z dnia 10 lutego 2016 roku w spra-

wie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysoko-
ści dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy 
Lubaczów, poboru opłaty targowej i opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa 
oraz ustalenia inkasentów do poboru opłaty targowej  
i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Lubaczów,

• w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum im. prof. Franciszka Misztala 
w Lisich Jamach,

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

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

• w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla powia-
tu lubaczowskiego w kwocie 1818 zł. z przeznaczeniem 
na realizację zadania organizacji publicznego transpor-
tu zbiorowego  w zakresie przewozów osobowych,

• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w ramach 
inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone  
w budżecie gminy na 2019 r. na zadanie pod nazwą: 
modernizacja centrum wsi Basznia Dolna  poprzez 
urządzanie skweru przy byłej zlewni mleka,

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Lubaczów na 2019 r. Uchwałą dokonano przeniesień  
w budżecie Funduszu Sołeckiego sołectwa Krowica 
Sama, Lisie Jamy, Tymce, Krowica Lasowa, Krowica 
Hołodowska , Mokrzyca i Załuże, 

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

Kolejna XIV sesja Rady Gminy Lubaczów odbyła się 
w dniu 27 listopada 2019 r.

Tematy sesji wynikające z planu pracy Rady Gmi-
ny dotyczyły przyjęcia Programu współpracy Gmi-
ny Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2020 r. Nakreślone zostały kierunki działań na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Lubaczów na lata 
2020-2023 oraz zakres współpracy ze Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu” w za-
kresie promocji i rozwoju przedsiębiorczości. Powoła-
ny został zespół ds. opracowania Programu Rozwoju 
Przedsiębiorczości na terenie Gminy Lubaczów na lata 
2020 – 2023 składający się z przedstawicieli: Rady Gmi-
ny, Urzędu Gminy, Stowarzyszenia Rozwoju Przedsię-
biorczości „Lubaczowskie Forum Biznesu” oraz przed-
stawicieli oświaty.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pono-

szenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bez-
domnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usłu-
gami opiekuńczymi,

• w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów.  
Niniejszą uchwałą Regulamin został dostosowany do 
zapisów obecnie obowiązujących przepisów prawnych,

• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci 
samochodu strażackiego o wartości 5 900 zł.  dla  Pań-
stwowej Straży Pożarnej dla Gminy Niemirów, z któ-
rą Gmina Lubaczów współpracuje  w ramach umowy 
partnerskiej,

• w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem i ochroną dróg. Wysokość stawek zawartych 
w ustawie o drogach publicznych znalazła swoje od-
zwierciedlenie  w obecnej uchwale,

• radni na tej sesji zdecydowali o zaciągnięciu zo-
bowiązania w wysokości 310 tys. zł.  z przeznaczeniem 
na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP  
w Baszni Dolnej, na który Gmina Lubaczów uzyskała do-
finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwo-
cie 247 999,99 zł. Wkład gminy to kwota 62 000,01 zł,

• również w sprawie zaciągnięcia zobowiązania  
w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty 
ustalone w budżecie gminy na 2019 r .w związku z przy-
stąpieniem Gminy Lubaczów do programu rewitalizacji 
obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z za-
gospodarowaniem otoczenia,

• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie 
inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone  
w budżecie gminy na 2019 r. w związku z przystąpie-
niem do realizacji zadania pod nazwą  „Budowa Sali 
gimnastycznej wraz z przebudową boisk sportowych 
przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej,

• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie 
inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone 
w budżecie gminy na 2019 r. na realizację zadnia pod 
nazwą Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej  
w Lisich Jamach wraz z zagospodarowaniem otoczenia,

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Lubaczów na 2019 r. Uchwałą dokonano przeniesień 
między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wpro-
wadzono dotację na zwrot części wydatków wykona-
nych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r.

Treść wszystkich wymienionych uchwał jak również 
zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów  oraz transmisja ob-
rad sesji Rady Gminy Lubaczów dostępna jest na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubaczów 
pod adresem http://bip.lubaczow.com.pl/.

MN

Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Radni postanowili o opracowaniu Programu Roz-
woju Przedsiębiorczości na lata 2020-2023, w którym 
zostaną zidentyfikowane potrzeby i możliwości w za-
kresie rozwoju przedsiębiorczości, oraz instrumenty 
wsparcia ze strony samorządu. Dla sprawnego i efek-
tywnego sporządzenia dokumentu podczas obrad po-
wołany został zespół osób, który zajmie się pracą nad 
projektem programu.

Sesja była okazją do podkreślenia roli i znaczenia 
dla naszego samorządu działalności Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu”,  
z którym współpracuje Gmina Lubaczów.

Wójt Gminy Lubaczów zabierając głos w temacie 
zaznaczył, że rozwój przedsiębiorczości to podstawa 
lokalnego wzrostu gospodarczego i przeciwdziałanie 
bezrobociu, co wpływa na powstanie większej liczby 
nowo powstających firm oraz nakładami finansowy-
mi na inwestycje już istniejące.

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom Gmina 
Lubaczów prowadzi Punkt Obsługi Przedsiębiorców, 

gdzie pomoc znajdują osoby chcące rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą. Poprzez uchwalenie sprzyjają-
cego przedsiębiorcom prawa, wprowadzony będzie 
system ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości. 
Samorząd nawiązał także współpracę między innymi 
z: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Pod-
karpackim Klubem Biznesu, Krajową Administracją 
Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i  Po-
wiatowym Urzędem Pracy.

MN

Podczas XIV sesji Rady Gminy Lubaczów podjęto temat związany z nakreśleniem kierunków działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczo-
ści w Gminie Lubaczów. Przewodniczący Rady przypomniał, że do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego należy wspie-
ranie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez: promowanie przedsiębiorczości, prowadzenie działalności informacyjnej  
i edukacyjnej w tym zakresie, oraz współpracę z organizacjami przedsiębiorców.
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W ramach tych działań w ostatnich dniach OSP  
w Baszni Górnej od 27 listopada br. posiada nowy lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy wart 228 780,00 zł.

Zakupu OPLA MOVANO dokonano dzięki zaan-
gażowaniu środków z budżetu gminy Lubaczów w wy-
sokości 50% wydatków na ten cel, oraz 50% dofinanso-
wania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Poprzedni blisko trzy-
dziestoletni samochód został przeznaczony do sprzedaży.

Życzymy wszystkim druhom OSP w Baszni Górnej, 
aby nowy pojazd skutecznie wspomagał ich służbę na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Nowe auto otrzyma także należąca do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego- OSP w Baszni Dol-
nej. Zarząd Województwa Podkarpackiego przychylnie 
odniósł się do projektu Gminy Lubaczów pt. „Poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów po-
przez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla 
OSP w Baszni Dolnej”, dzięki czemu do końca bieżącego 
roku zostanie podpisana umowa o wsparcie finansowe  
i na zakup nowego pojazdu. Rada Gminy na posiedze-
niu w dniu 27 listopada br. zdecydowała o zaciągnięciu 
zobowiązania w wysokości 310 tys. zł z przeznaczeniem 

Nowy samochód ratowniczo- gaśniczy dla OSP Basznia Górna.

Modernizacja jednostek OSP w Gminie Lubaczów
Istotna dla rozwoju Gminy Lubaczów jest realizacja wieloletniego pro-
gramu modernizacji infrastruktury i doposażania miejscowych jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zadania związane z remon-
tami budynków OSP i zakupem nowego sprzętu.

na zakup samochodu, na któ-
ry uzyskano dofinansowanie  
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-
2020 w kwocie 247 999,99 zł,  
z czego wkład własny wynosi 
62 000,01 zł.

 Planuje się, aby lekki po-
jazd ratowniczo-gaśniczy tra-
fił do jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Baszni Dol-
nej – do maja 2020 roku. Sa-
mochód wyposażony będzie 
m.in. w wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy  
z wysokociśnieniową linią szybkiego natarcia, zbiornik 
wody o pojemności min. 1000 l, oświetlenie, motopom-
pę szlamową, agregat prądotwórczy i zestaw narzędzi 
hydraulicznych (kombi). 

Zakupione pojazdy znacznie usprawnią możliwości 
skutecznego działania strażaków i udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia, oraz 
zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców gminy Lubaczów.

Realizacja wieloletniego programu modernizacji  
infrastruktury i doposażania miejscowych jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Luba-
czów zmierza ku końcowi. Obecnie trwa jeszcze re-
mont remizy w Szczutkowie, a w przyszłym roku 
planowana jest rozbudowa budynku świetlicy wraz  
z budową nowego garażu  OSP w Baszni Górnej.

BB

W punkcie dotyczącym przyjęcia programu współ-
pracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowy-
mi na 2020 r., Wójt Wiesław Kapel przypomniał misję 
Hufca jaką jest: „wychowanie młodego człowieka, czyli 
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształto-
wanie charakteru poprzez stawianie wyzwań na wzór 
Bohatera Hufca Lubaczów ks. hm. Wiktora Haasa Pa-
neckiego”. Podkreślił ponadto liczne inicjatywy orga-
nizacji realizowane na terenie gminy, oraz istotną rolę 
działalności harcerskiej – zuchów i harcerzy z gromad 
i drużyn działających na terenie gminy. Zapewnił także 
o otwartości miejscowego samorządu na nowe inicjaty-
wy, wyrażając chęć podejmowania dalszych wspólnych 
działań.

Podczas obrad Przewodniczący Rady oraz Wójt 
Gminy Lubaczów złożyli podziękowania Pani Harc-
mistrz Danucie Kasprzak dotychczasowej Komendant-
ce Lubaczowskiego Hufca, składając wyrazy uznania 
i szacunku za wieloletnie krzewienie idei harcerstwa 
wśród dzieci  i młodzieży. Pani Harcmistrz Annie Ha-
wrylak– nowej Komendantce Komendy Hufca ZHP  
w Lubaczowie samorządowcy pogratulowali nomina-
cji, życząc wytrwałości i niegasnącej energii w służbie 
społecznej, a także pogody ducha i zapału we wcielaniu  
w życie zasad wynikających z harcerskiego przyrzeczenia. 

Po podjęciu przez Radnych uchwały w sprawie rocz-
nego programu współpracy Gminy Lubaczów z or-
ganizacjami pozarządowymi na 2020 rok głos zabrała 

Współpraca Gminy Lubaczów 
z Hufcem ZHP Lubaczów
W dniu 27 listopada br. odbyła się XIV sesja Rady Gminy Lubaczów. Obrady były okazją do zaznaczenia współpracy samorządu z Hufcem 
ZHP w Lubaczowie i obecności harcerzy w życiu społeczności lokalnej, w tym w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez gmi-
nę Lubaczów. 

Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel przekazuje gratulacje 
Pani Harcmistrz Annie  Hawrylak – nowej Komendantce  

Komendy Hufca ZHP w Lubaczowie.

XIV sesja Rady Gminy Lubaczów.

Pani Marta Dobrowolska, która zreferowała działalność 
świetlic podwórkowych w Gminie Lubaczów. Poinfor-
mowała, że w dniu 1 marca 2018 roku Chorągiew Pod-
karpacka ZHP rozpoczęła realizację projektu „Podkar-
packa Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny”. 
Projekt zakłada udział dzieci i młodzieży w „pozytyw-
nej grupie rówieśniczej” i wsparcie rodziców w opiece 
i wychowaniu dzieci. W ramach Projektu od kwietnia 
2018 r. na terenie powiatu lubaczowskiego powstało  
i funkcjonuje 8 Świetlic Podwórkowych, w tym 4 na te-

renie Gminy Lubaczów. Bezpośrednim wsparciem ob-
jęto 120 osób w wieku 6-18 lat.

Gmina Lubaczów z uwagi na dobrze rozwiniętą sieć 
świetlic wiejskich w pełni wyposażonych w media jest 
szczególnie predystynowana do tego typu działalności. 
Dodatkowym atutem są bezpieczne place zabaw i infra-
struktura sportowa, zapewniająca komfort organizacji 
zajęć i pracy z dziećmi oraz młodzieżą. 

 BB
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Kościół w Hruszowie w trakcie prac renowacyjnych.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 
we współpracy z Gminą Lubaczów sukcesywnie pozy-
skuje środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego na ratowanie tej „pamiątki Rzeczypospolitej”.  
Pierwsze prace wszczęto w 2017 r., kiedy to ręcznie od-
gruzowano wnętrze świątyni. Zabezpieczono oryginal-
ne elementy więźby dachowej, detale architektoniczne 
i dachówki. Całość  budowli przykryto folią. W 2018 r. 
 dotacja z MKiDN umożliwiła wykonanie niezbędnej 
dokumentacji budowalnej, przygotowanie projektu re-
nowacji kościółka oraz zakup drewna na więźbę dacho-
wą na świątyni. W 2019 r. Stowarzyszenie otrzymało po 
raz kolejny dotację  w wysokości 60 000,00 również od 

Ministerstwa na realizację zadania „Remont zabytkowe-
go kościoła w Hruszowie – etap 2”. Fundusze te, wsparte 
pieniędzmi z kwesty przeprowadzonej podczas Festiwalu 
Dziedzictwa Kresów przez członków Towarzystwa Miłoś-
ników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, oraz 
harcerzy pozwoliły na kolejny etap prac zabezpieczają-
cych przed dalszym niszczeniem budowli.  Oczyszczono 
i osuszono fundamenty, wykonano izolację przeciwwil-
gociową,  oraz drenaż opaskowy wokół całego budynku, 
a także niwelację terenu wokół obiektu. Dodatkowo zo-
stały wymienione zniszczone fragmenty pokrycia z folii 
w celu dalszego zabezpieczenia obiektu przed działaniem 
warunków atmosferycznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dotych-
czas wsparli inicjatywę gminy Lubaczów. Pozyskane 
środki są bardzo cenne, jednak potrzeby wciąż duże. 
Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe 
dalszych starań na rzecz ocalenia naszego wspólnego 
dziedzictwa, jakim niewątpliwie jest Kościółek w Hru-
szowie. Pieniądze na ten cel można wpłacać na konto 
Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych 
GminyLubaczów: 48 9101 0003 2001 0012 2018 0001.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom.
Zebrane fundusze pozwolą na przeprowadzenie ko-

lejnych prac w 2020 roku.
AK

Gmina Lubaczów ratuje zabytki dawnych Kresów

Kościół pw. Św. Józefa w Hruszowie został wybudowany w 1898 r. jako kaplica dworska. Głównym fundatorem był Franciszek Wojciech 
Dzierżykaj- Morawski herbu Nałęcz. Z wypisów Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie wynika, że  obiekt od samego początku 
służył wojsku, które stacjonowało w pobliskich koszarach. Po drugiej wojnie światowej świątynia podzieliła los innych, które znalazły się 
poza granicami Polski. Była użytkowana jako magazyn rolny przez miejscowy kołchoz, który zlikwidowano w 1991 r. Od tego momentu koś-
ciółek popadał w ruinę. 

Warsztaty te były II etapem programu, skierowa-
nym w szczególności dla kadry pedagogicznej, mają-
ce na celu popularyzację wiedzy i propagujące „kultu-
rę pamięci” o dawnych Kresach.

Program Popularyzacja to jeden z trzech stra-
tegicznych programów instytutu Polonika. Jedną  
z zasadniczych jego część jest blok edukacyjno – 
szkoleniowy w ramach którego przeprowadzane są 
szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla dzieci.

Część oficjalną spotkania poprowadził Pan Mate-
usz Werner z Departamentu Kultury i Ochrony Dzie-
dzictwa Narodowego w Rzeszowie. Kolejno głos za-
brali: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
Pan Piotr Pilch, Pani Małgorzata Rauch z Podkarpa-
ckiego Kuratorium Oświaty oraz Pan Wiesław Ka-
pel Wójt Gminy Lubaczów. Warsztaty poprowadziła  
dr Magdalena Gutowska – Szef Programu Strate-
gicznego Popularyzacja Narodowego Instytutu Pol-
skiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLO-
NIKA.

W dalszej części wydarzenia uczestnicy mieli oka-
zje wysłuchać prezentacji modeli nauczania o pol-
skim dziedzictwie kulturowym.

„Szkolenia dla pedagogów realizowane w roku 
2018/2019 zatytułowane: „Jak uczyć o  dziedzictwie” są 
skierowane do nauczycieli różnych przedmiotów m.in. 
chemii, matematyki po j. polski i historię. Ich celem 
jest pokazanie w jaki sposób elementy polskiego dzie-
dzictwa kulturowego można wykorzystać w edukacji, 
jak opowiadać o tym w sposób ciekawy, zaangażować 
ucznia i co zrobić aby zainteresować tematem młodzież 
szkolną. Celem szkoleń jest także chęć  wprowadzenia 
dziedzictwa kulturowego do tematów realizowanych  
w czasie lekcji” – mówiła dr Magdalena Gutowska.

W ostatniej części spotkania pedagodzy uczest-
nicząc we wspólnej dyskusji mogli wymienić się po-
mysłami o propagowaniu i upowszechnieniu wiedzy  
o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą. Spot-
kanie było doskonałą okazją do rozmów i wymiany 
spostrzeżeń na  temat technik i metod pracy z młodzie-

żą oraz sposobu na kreatywne przekazywanie wiedzy  
o ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

W warsztatach odbywających się w dniach 7-8 li-
stopada uczestniczyło 62 pedagogów z następujących 
powiatów województwa podkarpackiego: rzeszow-
skiego, lubaczowskiego, mieleckiego, łańcuckiego, 
sanockiego, tarnobrzeskiego, przeworskiego, kolbu-
szowskiego, dębickiego, przemyskiego, jarosławskie-
go, brzozowskiego, leżajskiego, stalowowolskiego, 
ropczycko- sędziszowskiego, niżańskiego, krośnień-
skiego i jasielskiego. Każdy uczestnik warsztatów 
otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

Przypominamy, że dla pedagogów uczestniczą-
cych w obydwu częściach programu organizatorzy 
przygotowują na przełomie II i III kwartału 2020 roku 
wizytę studyjną „Podróż na Kresy”.

Organizatorem programu są: Województwo 
Podkarpackie oraz Gmina Lubaczów, we współpracy 
z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Podkarpa-
ckim Centrum Edukacji Nauczycieli.                        JK

Kolejny etap warsztatów „Kultura 
pamięci o dawnych Kresach” za nami
W dniach 7-8 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbył się kolejny cykl spotkań edukacyjno- szkoleniowych z zakre-
su popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej, pod hasłem „Kresy w polskiej świado-
mości narodowej – dziedzictwo i współczesność”.

Roboty izolacyjne fundamentów kościoła. Wymiana pokrycia dachowego na kościele.



6

Miejscem rozpoczęcia tegorocznych obchodów 
Święta Niepodległości w gminie Lubaczów był Krzyż-
-Pomnik w Załużu, na którym widnieje napis: „Na 
Chwałę Bożą Orlętom Na Pamiątkę Bohaterom Na 
Otuchę w Rocznicę 10 lecia Niepodległości POL-
SKI dnia 11 XI 1928 R”. W niedzielne przedpołudnie 
10 listopada zebrani na uroczystości się odśpiewali 
wspólnie hymn państwowy, oraz odmówili modlitwę 
za Ojczyznę, którą poprowadził ks. Tadeusz Maciej-
ko, proboszcz miejscowej parafii. Kolejnym punktem 
wydarzenia była ceremonia złożenia kwiatów przy po-
mniku przez delegacje reprezentujące: Społeczną Szko-
łę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu, 
26 Drużynę Harcerską Wielopoziomową z Załuża, Jed-
nostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Załużu, Związek 
Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, 
Związek Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenie Spad-
kobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej 
Okręg Południoworoztoczański, Jednostkę Strzelecką 
JS 2033 Lubaczów, Sołtysów ościennych miejscowości, 
Samorząd Wsi Załuże, Samorząd Gminy Lubaczów. 
Po części oficjalnej przy pomniku uczestnicy na cze-
le z pocztami sztandarowymi udali się do miejsco-
wego kościoła parafialnego. Na dziedzińcu kościoła, 
przy tablicy pamiątkowej odsłoniętej przed rokiem  
w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości, odmó-
wiono modlitwę oraz złożono wiązanki kwiatów.  
W kościele odbył się koncert pieśni patriotycznych  
w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły. Mszy Świętej  
odprawionej za Ojczyznę przewodniczył ks. Sławomir 
Skowroński, który wygłosił okolicznościową homi-
lię nawiązując do postaw patriotycznych na co dzień.  
W dalszej części gminnych uroczystości upamiętniają-
cych 101. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, Delegacje Samorządu Gminy Lubaczów oraz 
miejscowych Sołectw złożyły kwiaty przy Krzyżach 
Niepodległościowych w Dąbkowie i Opace, oraz oddali 
hołd bohaterom walczącym o wolność Polski.

Rankiem 11 listopada br. mieszkańcy gminy spoty-
kając się w parku wiejskim przy  pomniku Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Baszni Dolnej, oddali hołd twórcy 
niepodległego państwa polskiego. Uroczystości rozpo-
częły się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Wójt 
Gminy Lubaczów-Wiesław Kapel w swoim wystąpieniu 
wspominając o odrodzeniu się państwa polskiego pod-
kreślał, że odzyskanie przez Polskę Niepodległości jest 
najważniejszym dniem dla wszystkich Polaków, dniem 
pełnym radości i patriotycznej dumy. Przypomniał 
także o inicjatywie wzniesienia pomnika, który dzięki 
Gminie Lubaczów i Instytutowi Pamięci Narodowej 

Narodowe Święto Niepodległości 
w Gminie Lubaczów

może dziś stać w parku i przypo-
minać wszystkim mieszkańcom  
o wolnej Polsce.

Po okolicznościowych prze-
mówieniach proboszcz parafii pw. 
św. Andrzeja Boboli w Baszni Dol-
nej ks. Leszek Bruśniak odprawił 
modlitwę przy pomniku, po czym 
nastąpiła ceremonia złożenie 
kwiatów przez delegacje reprezen-
tujące:  Panią Teresę Pamułę- po-
sła na sejm RP, Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Baszni Dolnej na 
czele z Dyrektorem Bolesławem 
Dydykiem, Samorząd Sołectwa 
Baszni Dolnej, Przedstawicieli 
Klubu Seniora w Baszni Dolnej, 
miejscową Jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Harcerzy z Ze-
społu Szkolno–Przedszkolnego  
w Baszni Dolnej, Jednostkę Strze-
lecką 2033 im. gen. Bryg. Józefa 
Kustronia w Lubaczowie, Gminne 
Instytucje Kultury oraz Samorząd 
Gminy Lubaczów w osobach Wie-
sława Kapla- Wójta Gminy oraz 
Romana Cozaca- Przewodniczą-
cego Rady Gminy.

Następnie uczestnicy udali się 
do kościoła, gdzie ks. Leszek Bruś-
niak odprawił uroczystą mszę św. 
w intencji Ojczyzny. Bezpośred-
nio po nabożeństwie młodzież  
z Zespołu Szkolno –Przedszkol-
nego w Baszni Dolnej zaprezen-
towała krótką akademię patrio-
tyczną. Wartę honorową przy 
pomniku pełnili Harcerze z ZSP 
w Baszni Dolnej oraz Jednostka 
Strzelecka 2033 im. gen. Bryg. Jó-
zefa Kustronia w Lubaczowie.

W niedzielne przedpołudnie uroczystą mszą św.  
w kościele pw. św. Marii Magdaleny w intencji Ojczy-
zny zainaugurowano obchody 101. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w Młodowie. Eucharystii 
przewodniczył ks. Sławomir Szewczak.

Dalsza część świętowania odbyła się w Parku Nie-
podległości w Karolówce, gdzie stanęła tablica upamięt-
niająca o następującej treści:

„Park Niepodległości w Karolówce założony 12 paź-
dziernika 2018 roku w ramach gminnych obchodów Na-
rodowego Święta Niepodległości i międzypokoleniowej 
akcji społecznej pn: „100 Lip na 100 – lecie Niepodle-
głości”. Dla upamiętnienia 100. rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości oraz lokalnych bohaterów 
walk o niepodległość- mieszkańców Karolówki: Karola 
Baumana, Karola Sandera i Karola Świstowicza”.

Część oficjalną poprowadzili: Pani Danuta Antonik-
-Leja -Wicedyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
w Młodowie oraz Pan Bartosz Kosior- nauczyciel tu-
tejszej szkoły, którzy powitali wszystkich gości, miesz-
kańców sołectwa, nauczycieli oraz obecnych radnych  

i sołtysów. Następnie włączając się do akcji „Niepodle-
gła do hymnu” wspólnie odśpiewano Mazurek Dąbrow-
skiego. Ostatnim punktem obchodów było odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy, którego dokonał Pan Wiesław 
Kapel- Wójt Gminy Lubaczów, i wysłuchanie koncertu 
piosenek patriotycznych w wykonaniu uczniów Zespo-
łu Szkolno- Przedszkolnego w Młodowie. 

Również 11 listopada w Podlesiu o godzinie 15.30 od-
było się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej 
tablicy, na której widnieje napis o następującej treści:

KRZYŻ NIEPODLEGŁOŚCI
POSTAWIONY W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ 

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ MIESZKAŃCÓW REICHAU (OBECNIE 

PODLESIE)
 

 W 80. ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

MIESZKAŃCY PODLESIA 
POSTAWILI W TYM SAMYM MIEJSCU

 NOWY KRZYŻ.

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”
/Józef Piłsudski/

Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości 
w Baszni Dolnej.

14 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przeka-
zała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową 
i naczelne dowództwo podległych jej wojsk 
polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisa-
li zawieszenie broni kończące I wojnę świato-
wą. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała 
Niepodległość. 11 listopada jest dla wszyst-
kich Polaków najważniejszym świętem pań-
stwowym. W tym dniu czcimy pamięć o tych, 
którym zawdzięczamy wolną Ojczyznę.

Złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej zamieszczonej na frontonie kościoła w Załużu przez 
delegację Gminy Lubaczów.
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 W 100. ROCZNICĘODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI

SAMORZĄD GMINY LUBACZÓW
SPOŁECZNOŚĆ PODLESIA

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ  
W RZESZOWIE

Po odsłonięciu tablicy i złożeniu kwiatów przy Krzy-
żu Niepodległości zebrani udali się do Pastorówki, aby 
wziąć udział w wieczornicy patriotycznej. Spotkanie 
przygotowali i poprowadzili członkowie Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodych w Baszni Dolej pod opie-
ką ks. dr Leszka Bruśniaka. Wykład o ciężkiej drodze 
Polski do niepodległości wygłoszony przez Panią Ju-
lię Mazurkiewicz oraz poezja recytowana przez Wojt-
ka Szagańca, Karolinę Tryniecką, Julię Wawrzoszek 
członków KSM, a zarazem uczniów Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Baszni Dolnej wprowadził uczest-
ników wieczornicy w nastrój zadumy i wzruszenia. 
Całości dopełniły pieśni patriotyczne, które śpiewali 

Wieczornica patriotyczna w Podlesiu.Złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej w Podlesiu przez delegację Gminy Lubaczów.

W uroczystościach uczestniczyli: Pan 
Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, 
Pan Roman Cozac–  Przewodniczący Rady 
Gminy Lubaczów, miejscowi radni i sołtysi, 
przedstawiciele Koła Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych w Horyńcu – Zdroju oraz Sto-
warzyszenia Spadkobierców Polskich Kom-
batantów II Wojny Światowej w Lubaczowie, 
Pani Dyrektor Jadwiga Chomyszyn, nauczy-
ciele, poczty sztandarowe Szkoły Podstawo-
wej w Krowicy Samej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej, harcerze 
9 Drużyny Harcerskiej im.  Straży Granicznej 
oraz społeczność lokalna.

Po odprawieniu mszy św. koncelebro-
wanej przez ks. Pawła Kruka i ks. Mateusza 
Maksima w intencji Ojczyzny oraz poległych 
i pomordowanych mieszkańców Budomie-
rza, Krowicy Hołodowskiej, Krowicy Laso-
wej, Krowicy Samej – upamiętnionych na 
pomniku, harcerze Szkoły Podstawowej im. 
Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Sa-

mej przedstawili poruszający montaż słowno 
– muzyczny pt.: „I łzą serdeczną zabłyśnie 
wam oko”, przedstawiający polskie drogi do 
niepodległości oraz lata II wojny światowej.

Po części artystycznej uczestnicy spotka-
nia udali się pod Pomnik Poległych i Pomor-
dowanych, gdzie głos zabrał Pan Wiesław Ka-
pel – Wójt Gminy Lubaczów, który podkreślił 
rangę uroczystości oraz podziękował wszyst-
kim za udział i kultywowanie tradycji patrio-
tycznych,  a szczególnie młodemu pokoleniu, 
które dba o tradycje narodowe.

W atmosferze ciszy i zadumy nastąpiło 
złożenie kwiatów pod pomnikiem przez dele-
gacje: Gminy Lubaczów, Rady Pedagogicznej 
SP w Krowicy Samej, Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika, Związku Kombatantów, 
harcerzy, samorząd wsi i przedstawicieli spo-
łeczności lokalnej. Nad przebiegiem uroczy-
stości czuwały: Pani Dyrektor mgr Jadwiga 
Chomyszyn, druhna phm. Elżbieta Oleszy-
cka oraz Pani Agnieszka Bielecka-Krasulak.

SPKS

Pamięć o tych, których nie ma…

Złożenie kwiatów pod pod pomnikiem poległych i pomordowanych w Krowicy Samej.

wszyscy uczestnicy  przy akompaniamencie Pana Ja-
nusza Strojnego. Po wieczornicy gospodarze Podlesia 
zaprosili uczestników  na wspólny poczęstunek. Była to 
dobra okazja, aby porozmawiać i wyrazić swoja dumę  
z tego, że żyjemy w wolnym kraju.

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości zakończył „Wieczór niepodległościowy” w Domu 
Kultury w Krowicy Samej. Z inicjatywy dyrektor miej-
scowej szkoły Pani Jadwigi Chomyszyn oraz instruk-
tor GOK Urszuli Pukas przygotowano montaż słowno 
– muzyczny, do udziału w którym zaproszono dzieci, 
młodzież, nauczycieli, strażaków, Zespół Śpiewaczy 
„Niespodzianka”, filię biblioteczną  – mieszkańców Kro-
wicy Hołodowskiej, Samej i Budomierza. Mottem tego 
szczególnego wieczoru były strofy piosenki harcerskiej 
„Niech im pokłon odda nasze pokolenie”. Powszechnie 
znane, śpiewane pieśni (legionowe i harcerskie) oraz re-
cytowane teksty poezji patriotycznej związanej z  naszą 
wędrówką ku niepodległości były dla odbiorców bar-
dzo podniosłym przeżyciem. Klimatu zadumy i reflek-

sji dodawała piękna chorografia i wystrój sali. Aktorzy 
tego widowiska udowodnili że szacunek dla narodowej 
przeszłości decyduje o tym kim jesteśmy, że wolność nie 
została nam dana raz na zawsze i  że musimy zabiegać 
by nie została nam odebrana.

Gmina Lubaczów wzięła także udział w obchodach 
upamiętniających Odzyskanie Niepodległości organi-
zowanych przez Miasto Lubaczów. Uroczystości roz-
poczęły się od zbiórki pocztów sztandarowych i spo-
łeczności przed miejskim Ratuszem, po czym nastąpił 
przemarsz pod Pomnik Niepodległości. Po odśpiewa-
niu Mazurka Dąbrowskiego i okolicznościowych prze-
mówieniach złożono kwiaty i oddano hołd bohaterom 
walczącym o wolną Polskę. Dalsza część wydarzenia 
odbyła się w  kościele pw. św. Stanisława BM w Luba-
czowie, gdzie młodzież z Teatru Dziecięcego Lentylki 
oraz sekcji wokalnej MDK przedstawiła krótki montaż 
słowno- muzyczny, po którym ks. Sławomir Skowroń-
ski odprawił mszę św. w intencji Ojczyzny.

GOK/GL

W niedzielny poranek przy promykach wschodzącego słońca 3 listopada 2019 r. w kościele parafialnym w Krowicy Samej odbyły się uroczy-
ste obchody 101. rocznicy  Odzyskania przez Polskę Niepodległości, połączone z 9. rocznicą poświęcenia Pomnika Poległych i Pomordowa-
nych oraz 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. 
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Podczas XIII sesji Rady Gminy Lubaczów, która odbyła się 30 paź-
dziernika br. zaznaczono 85. rocznicę utworzenia Gminy Lubaczów, 
która powstała na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 21 lipca 1934 r. o podziale powiatu lubaczowskiego,  
w województwie lwowskim na gminy wiejskie. W ówczesnym czasie 
w skład Gminy Lubaczów wchodziły następujące miejscowości: Bihale, 
Borchów, Dąbrowa, Felsendorf, Łukawiec, Nowa Grobla, Opaka, Sucha 
Wola oraz Szczutków.

Szczegóły utworzenia Gminy Lubaczów oraz zmian administra-
cyjnych dotyczących jednostki, przedstawił podczas sesji Pan Piotr 
Zubowski – dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, 
którego prezentacja pt.: „Gmina Lubaczów – w 85. rocznicę powstania 
(1934-2019)” znajduje się na stronie Urzędu Gminy w Lubaczowie.

Podczas sesji Radni jednomyślnie postanowili, aby w 85. rocznicę 
utworzenia Gminy Lubaczów wprowadzić  do  gminnego kalendarza 
imprez kulturalnych  obchody Dni Gminy Lubaczów (Uchwała Nr 
/132/2019 z 30.10.2019 r.).

BB

Upamiętnienie 85. rocznicy 
utworzenia Gminy Lubaczów

XIII sesja Rady Gminy Lubaczów.

20 listopada br. podczas uroczystej gali połączo-
nej z regionalnymi obchodami Światowego Dnia 
Turystyki w Pstrągowej, wręczone zostały nagro-
dy Marszałka Województwa Podkarpackiego „Za 
szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej 
promocji”. Wśród 9 podmiotów, które otrzymały 
wyróżnienie znalazł się Gminny Ośrodek Kultury 
w Lubaczowie, który doceniono m.in. za współor-
ganizację Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Nagro-
dę odebrał Pan Stanisław Myśliwy Dyrektor GOK  
w Lubaczowie.

Tego dnia wręczono także 6 statuetek w konkur-
sie „Podkarpackie Mistrzowskie Zmiany”. Do kon-
kursu zgłoszono 62 projekty w pięciu kategoriach: 
dla gospodarki, dla mobilności, dla środowiska, dla 
lepszego jutra oraz dla rodziny. Właśnie w tej ostat-
niej kategorii „Mistrzem Zmian” została wyróżniona 
Gmina Lubaczów za projekt „Rozbudowa i przebu-
dowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy 
Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na 
potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej.”

Nagrodę odebrał Pan Wiesław Kapel Wójt Gmi-
ny Lubaczów oraz Pani Patrycja Mulawa Dyrektor 
DPS w Krowicy Lasowej.

GL

Gmina Lubaczów i Gminny Ośrodek Kultury 
w Lubaczowie w gronie podmiotów nagrodzonych 
przez Marszałka Województwa Podkarpackiego

Laureaci konkursu Podkarpackie Mistrzowskie Zmiany.
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Wydarzenie rozpoczęło oficjalne przywitanie uczest-
ników i zaproszonych gości, wśród których obecni byli 
m. im. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Jarosław Stawiarski - Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego, Jerzy Szwaj - Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Lubelskiego, Piotr Plich - Wice-
marszałek Województwa Podkarpackiego, Michał Mu-
lawa-  Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubel-
skiego, Zenon Swatek- Starosta Lubaczowski, Wiesław 
Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, samorządowcy z terenu 
powiatu lubaczowskiego i tomaszowskiego, regiona-
liści, przedstawiciele branży turystycznej i producenci 
tradycyjnych regionalnych wyrobów.

Kluczowym punktem Forum było podpisanie listu 
intencyjnego pomiędzy Podkarpaciem a Lubelszczyzną 
w zakresie wspólnych działań zmierzających do rozwoju 
marki turystycznej Roztocze. Działania pomiędzy wo-
jewództwami zapoczątkowano już w maju br., kiedy to  
w lubaczowskim Muzeum Kresów podpisano „Dekla-
rację współpracy na rzecz wzmocnienia spójności oraz 
zrównoważonego rozwoju obu Regionów”. Marszałko-
wie podkreślali wtedy jak wiele łączy nasze województwa  
i jak ważna jest współpraca miedzy nimi.

 „Cieszę się bardzo, że możemy się dziś spotkać  
i wspólnie z Panem marszałkiem podpisać ten list in-
tencyjny i deklarację, która będzie nas prowadziła do 
wspólnej promocji Roztocza. Pragę przypomnieć, że 
jesteśmy beneficjentem programu Polska Wschodnia,  
w związku z czym jesteśmy zobowiązani do tego, aby 
przygotowywać wspólne, sieciowe zadania i projekty bo 
ten program właśnie takie, finansuje. Ważną sprawą jest 
budowa nowej strategii do roku 2030 (…) Musimy po-
dejść projektowo do działań związanych ze wspólną mar-
ką i promowaniem Roztocza. 

Pamiętajmy, że Roztocze jest elementem który groma-
dzi kulturę i tradycję kresową, kiedyś to tu znajdował się 
Centralny Okręg Kulturowy. (…) Idąc formułą „turysty-
ka nie zna granic” pamiętajmy, że Roztocze zaczyna się 
pod Kraśnikiem, a kończy we Lwowie, musimy zapraszać 
na Kresy Rzeczypospolitej, a wspólna kultura stołu jest 
elementem który nam przyświeca” – mówił Marszałek 
Władysław Ortyl.

O promocji, przemyśle turystycznym i działaniach 
na rzecz marki Roztocze mówił także - Jarosław Sta-
wiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego.

„Warto zabiegać o wypromowanie marki bo to jest 
element działań samorządów wojewódzkich, aby przy-

V Transgraniczne Forum Turystyki 
pt. „Smak miejsc - czyli kulinaria w turystyce”
Wystąpienia, prezentacje spe-
cjalistów zajmujących się sze-
roko rozumianymi kulinaria-
mi oraz ich wykorzystaniem  
w promocji regionów, gotowa-
nie na żywo, a także uroczyste 
podpisanie listu intencyjnego 
pomiędzy Województwem Pod-
karpackim i Lubelskim na rzecz 
współpracy subregionu Rozto-
cze jako jednej marki turystycz-
nej – to wszystko działo się 22 
listopada br. na V Transgranicz-
nym Forum Turystyki w Kreso-
wej Osadzie w Baszni Dolnej. 

ciągać to co się nazywa przemysłem turystycznym. (…) 
Powinniśmy chwalić się terenami rozwijającymi się  
w sposób naturalny, które nie są jeszcze skażone wielkim 
przemysłem. Mam nadzieję, że ludzie będą przyjeżdżali 
tu chętnie, odpoczywali, podziwiali i  wracali co roku, aby 
ładować akumulatory.”

Temat potencjału Roztocza podczas konferencji pra-
sowej poruszył także pan Piotr Lutek- ekspert ds. marki, 
który podkreślił  potencjał kulinarny, aktywny i rozwo-
jowy tego regionu, zaznaczając, że jest to brakujący ele-
ment w układance rozwijających się marek turystycz-
nych w Polsce.

„Wierzę, że ten moment dzisiaj to będzie takie nowe 
otwarcie dla Roztocza, dzięki któremu uzupełni ono te 
puzzle jako brakujący element, czyli silny subregion mar-
kowy. Dzięki swojemu potencjałowi ten region powinien 
powalczyć o wzrost liczby turystów”. 

Podczas dalszej części wydarzenia wysłuchano prelek-
cji i wykładów specjalistów zajmujących się szeroko rozu-
mianymi kulinariami oraz ich wykorzystaniu w promo-
cji regionów. O „roli produktów regionalnych i dobrego 
smaku w wyborze destynacji turystycznych” opowiadał 
pan Hubert Gonera -twórca strategii rozwoju turystyki 
polskich województw, miast, powiatów i gmin, koncepcji 
rozwoju szlaków turystycznych i projektu budowy marek 
miejsc. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę turystyki 
kulinarnej w Polsce i na świecie zaznaczając, że należy 
kłaść nacisk na unikatowość i budowanie więzi klienta  
z marką za pomocą opowieści (storytelling). Kuchnia 
daje dostęp do kulturowego dziedzictwa poprzez smako-
wanie, doświadczanie i nabywanie.

Pan Gonera zapoznał obecnych z trendami konsu-
menckimi na rynku gastronomicznym i turystycznym, 
a także ekonomiką turystyki kulinarnej. Zaznaczył, że 
Istotnym elementem bazy produktu turystyki kultural-
nej jest jego lokalność, a ogromny wpływ na jej rozwój  
w dzisiejszych czasach powinni mieć przedsiębiorcy.

W dalszej części Forum nie zabrakło wystąpień eks-
pertów ds. marki. Pan Piotr Lutek w swojej prezentacji 
przybliżył znaczenie słowa „marka”, jej model na tere-
nie Lubelszczyzny, najważniejsze cechy – kulturę, oso-
bowość, cel i wspólnotę zaznaczając, że „jest symbolem 
godnych zaufania produktów i usług tworzonych przez 
autentycznych pasjonatów dla świadomych wartości 
konsumentów”.

Nie zabrakło prelekcji i wystąpień na temat: szlaku 
kulinarnego „Podkarpackie smaki”- pani Eweliny Nycz, 

„wycieczki gastronomicznej do Klubu Kuchni Galicyj-
skiej”- pana Igora Lylo oraz wykładu „Dzika kuchnia” 
pana Łukasza Łuczaja - botanika, doktora nauk biolo-
gicznych i podróżnika, który tematem dzikich roślin 
jadalnych, oraz prezentacją technik przeżycia w dzikiej 
przyrodzie zainteresował uczestników spotkania.

Enoturystyką - czyli turystyką winiarską zacieka-
wił forumowiczów pan Bartosz Wilczyński- konsultant 
marketingowy, promotor kulinarny i dziennikarz Radia 
Kraków. Rzadko spotykana forma aktywności polegają-
ca na odwiedzaniu miejsc związanych z winem i kultu-
rą wina zyskuje coraz większą rzeszę fanów. Prelegent 
podkreślił, że winnica powinna się stać turystycznym 
produktem rynkowym, ponieważ jest podstawowym 
czynnikiem umożliwiającym funkcjonowanie małych 
gospodarstw winiarskich na całym świecie. O „Karpa-
ckim Szlaku Wina” opowiedziała pani Agnieszka Pie-
niążek,  zaś o „Podkarpackich winnicach” pan Jarosław 
Reczek.

Podczas „Gotowania na żywo” miłośnicy kuchni 
kresowej mieli okazję degustować dania przygotowane 
przez znanego i cenionego kucharza oraz restauratora 
pana Jarosława Uścińskiego, który serwując przepyszną 
ziemniaczaną roladę z farszem z kaczki oraz czerwoną 
kapustą w żurawinie pobudził kubki smakowe uczest-
ników Forum.

Podczas tegorocznego wydarzenia nie zabrakło 
także wyśmienitych, tradycyjnych wyrobów regional-
nych serwowanych przez lokalnych producentów oraz 
restauratorów. Stoiska przygotowali i zaprezentowali: 
Producent serów domowych „LEDA SER” z Wólki Kro-
wickiej, Gospodarstwo Rybackie Smolin Fish z Rudy 
Różanieckiej, AgroRaj z Nowego Dzikowa, Stowarzy-
szenie Pszczelarzy „EKO-BARĆ”, Olejarnia Cewków, 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Luba-
czów, Cafe Sanacja Z Horyńca-Zdroju, „Leśna Chata” 
z Kowalówki, Restauracja Pałacowa z Narola. Podczas 
Forum można  było także pokosztować wędlin pana 
Bogusława Szymańskiego z Nowego Sioła, pieczywa  
z Piekarni „Słoneczko” z Baszni Dolnej, oraz lokalnej 
dziczyzny.

Organizatorem wydarzenia było Województwo 
Podkarpackie, na zlecenie którego Forum przygotowa-
ło Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 
Gminy Lubaczów przy współpracy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lubaczowie oraz Gminy Lubaczów.

JK

Uczestnicy  Forum. Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl oraz Marszałek 
Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski po podpisaniu listu 

intencyjnego.



10

W tegoroczną akcję zbierania zni-
czy zaangażowali się m.in.: pracownicy 
Urzędu Gminy Lubaczów, radni Rady 
Gminy Lubaczów, pracownicy gminnych 
instytucji kultury, szkoły wraz z oddzia-
łami przedszkolnymi z terenu Gminy Lu-
baczów, Przedszkola Miejskie nr 1, 2, 3  
w Lubaczowie, Niepubliczne Przedszkole 
„Kraina Malucha” w Dąbkowie, Niepublicz-
ne Przedszkole „Magiczny Zakątek”, Żłobek 
Gminny w Dąbkowie, Stowarzyszenie Kół 
Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów, 
harcerze, wolontariusze oraz społeczność 
uczniowska Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Łukawcu, Muzeum Kresów w Luba-

czowie, Towarzystwo Muzyczne w Luba-
czowie, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, 
Firma Produkcyjno-Handlowa „Lider” Le-
sław Weber Lubaczów, Delikatesy „Piotruś 
Pan” w Lubaczowie, Delikatesy „Centrum”  
w Lubaczowie, „Domus” Leonard Sochań  
w Lubaczowie, Kwiaciarnia „Magnolia” Ja-
nina Bartoszko w Lubaczowie, Jan Szyk Za-
kład Instalacji Sanitarnych w Lubaczowie, 
Firma H.U.T Ryszard Nieckarz, Placówka 
Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju, Para-
fia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Dachno-
wie, OSP Dachnów, Urząd Miasta i Gminy 
Cieszanów, Poczta Polska w Lubaczowie 
oraz wielu prywatnych darczyńców.

Rekordowy finał akcji 
„Światełko Pamięci dla Łyczakowa”

Znicze zebrane podczas akcji Światełko dla Łyczakowa.

1 i 2 listopada to dni, w któ-
rych w szczególny sposób pamię-
tamy o zmarłych. Wychowawcy 
wraz z dziećmi i uczniami z Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego  
w Baszni Dolnej porządkowali 
groby i zapalali znicze, wspomina-
jąc przy tym zarówno naszych bli-
skich, jak i tych, którzy zapisali się  
w historii – tej ogólnonarodowej 
i lokalnej. Pamięć o nich jest wy-
razem naszego szacunku dla ich 
życia i dokonań.

Bardzo ważne jest aby w roku 
ważnych wydarzeń – 80. roczni-
cy wybuchu II wojny światowej 
i 75. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego – uwrażliwić 
małe dzieci i uczniów na potrzebę 
pielęgnowania pamięci o bohate-
rach naszej wolności, szczególnie 
tych, którzy są związani z historią 
danego miejsca, naszego regionu, 
naszej społeczności. 

W ramach akcji „Szkoła pa-
mięta” szkoła podjęła się różnych 
działań mających na celu upa-
miętnienie ważnych postaci i wy-
darzeń: 

– uporządkowano  i odwiedzo-
no groby osób zasłużonych i ce-
nionych w danej społeczności; 

–odwiedzono lokalne miejsca 
pamięci i zgłębiono ich historię;

– zapalono  znicze w miejscach 
związanych z ważnymi wydarze-
niami historii lokalnej;

– posprzątano bezimienne  
i opuszczone groby, zorganizowa-
no zbiórkę zniczy, by udekorować 
groby; 

– odwiedzono groby zmarłych 
nauczycieli z naszej szkoły;

– wsparto  działania organi-
zacji opiekujących się polskimi 
cmentarzami i miejscami pamięci 
za granicą.

ZSPBD

AKCJA MEN – „Szkoła pamięta”
Dzieci z Publicznego Przedszkola oraz uczniowie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Baszni Dolnej aktywnie włą-
czyli się do Akcji MEN – „Szkoła pamięta”.

Najmłodsi uczestnicy Akcji MEN podczas prac porządkowych na opuszczonych grobach.

Co roku akcja „Światełko Pamięci dla Łyczakowa” cieszy wielkim po-
wodzeniem i zaangażowaniem tysięcy ludzi, również i w tym roku dar-
czyńcy okazali wyjątkową hojność i wrażliwość patriotyczną. Dzięki 
ich poświęceniu zebrano rekordową ilość zniczy tj. około 2500 szt., 
za które serdecznie podziękowała koordynująca akcję redaktor Bea-
ta Wolańska z TVP Rzeszów. Białe i czerwone znicze 1 listopada roz-
świetliły polskie nekropolie we Lwowie (Cmentarz Orląt Lwowskich, 
Łyczakowski, Janowski) a także polskie groby m.in. w Strzelczyskach, 
Mościskach, Pnikucie, Niżankowicach i innych miejscowościach.

„Światełko Pamięci dla Łyczakowa” – 
wspólny pomysł Polskiego Radia Lwów 
i Konsulatu RP we Lwowie jest wyrazem 
solidarności z Polakami mieszkającymi 
za wschodnią granicą. Dla wszystkich 
ofiarodawców na ręce przedstawicieli 

Gminy Lubaczów, Pani Agaty Antonik 
oraz Pana Stanisława Myśliwego, koor-
dynatorów akcji wręczono pamiątkowe 
dyplomy oraz podziękowania.

AA
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4 sierpnia podczas trwania finału Festiwalu Dziedzi-
ctwa Kresów odbyła się inauguracja takiej przestrzeni bi-
bliotecznej. Zostały przygotowane miejsca do wspólnego 
czytania książek i bajek. Zaproszony gość specjalny Pani 
Małgorzata Machowska, aktorka z Teatru im. W. Sie-
maszkowej w Rzeszowie wprowadzała odwiedzających 
Festiwal w otwartą przestrzeń pod nazwą „Biblioteka pod 
Chmurką”. Było wspólne czytanie i opowieść o fascynu-
jącym, magicznym świecie książek. Odbyło się również 
spotkanie autorskie z Panią Dorotą Combrzyńską – No-
gala, autorką powieści obyczajowych dla dorosłych oraz 
książek dla dzieci i młodzieży takich jak „Wysiedleni”, 
„Bezsenność Jutki” czy „Syberyjskie przygody Chmur-

Projekt „Biblioteka pod Chmurką” zakończony

W miesiącu październiku zakończył się re-
alizowany przez Gminną Bibliotekę Pub-
liczną w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej 
projekt „Biblioteka pod Chmurką”, którego 
podstawowym celem było rozszerzenie za-
kresu usług biblioteki i dostosowanie ich do 
potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników 
młodych oraz wzmocnienie funkcji biblioteki 
jako ośrodka animującego kulturę i aktywi-
zującego społeczności lokalne. Innowacyjną 
formą dotarcia do odbiorców były otwar-
te przestrzenie biblioteczne, czyli specjalne 
miejsca pozwalające na swobodne korzysta-
nie z literatury m.in. kresowej tworzone przy 
okazji organizacji imprez kulturalnych. 

ki”. W ramach trwającego w Gminie Lubaczów Festiwalu 
Dziedzictwa Kresów przeprowadzone zostały prelekcje  
Tomasza Kuby Kozłowskiego połączone z prezentacja-
mi multimedialnymi pt. „Od litewskich mateczników po 
karpackie rykowiska. Z myśliwymi na Kresach” oraz „Hi-
storie Kresowych Miasteczek”.

Głównym punktem realizacji zadań projektowych 
było zorganizowanie 7 września „Dnia z Mikołajem 
Rejem”. Wydarzenie to nawiązywało do przypadającej  
w tym roku 450 rocznicy śmierci ojca literatury polskiej. 
W Centrum Edukacyjno – Kulturalnym „Pastorówka”  
w Podlesiu o godz. 15.00 rozpoczęły się dla młodzieży 
warsztaty tańca dawnego, dzięki zaangażowaniu pana 
Mariusza Rodziewicza,  prowadzone przez muzyków  
z Zespołu „Rocal Fuza” ze Świeradowa – Zdroju. Zespół 
specjalizuje się w wykonywaniu muzyki średniowiecza 
i renesansu. Oryginalność grupy to przede wszystkim 
utwory wykonywane tylko na podstawie własnych opra-
cowań i wielość niespotykanych już instrumentów, które 
w większości powstają w warsztacie założyciela i prowa-
dzącego zespół Pana Ryszarda Dembińskiego. Instrukto-
rzy w strojach z epoki przy dźwiękach dawnych melodii 
zaprezentowali młodzieży kroki i układy tańców dawnych 
m.in. pawany, galliardy czy basse danse. W tym samym 
czasie inna grupa młodzieży brała udział w warsztatach 
kaligrafii pod kierunkiem Pana Janusza Korzeniowskie-
go, pracownika Muzeum Pałacu Króla J. III Sobieskiego  
w Wilanowie. Uczestnicy poznawali krój pisma stosowa-
nego w epoce renesansu, technikę pisania zarówno sta-
lówką w drewnianej obsadce jak i gęsim piórem na spe-

cjalnie przygotowanym papierze. Okazało się że napisanie 
własnego imienia dawną techniką nie jest wcale takie 
proste. Uczniowie mieli okazję przekonać się jak mozol-
ną i ciężką pracą było w czasach średniowiecza kopiowa-
nie ksiąg zanim wynaleziono druk. Postać Mikołaja Reja  
a także charakterystykę epoki, w której żył i tworzył przy-
bliżyła zebranym na spotkaniu autorskim Pani Anna Od-
rzywolska, autorka książki pt. „Mikrokosmos „Człowieka 
poczciwego” według Mikołaja Reja”. W publikacji swej 
autorka zawarła życie codzienne ludzi tamtej epoki, ich 
upodobania, styl i sposób myślenia, standardy zachowań, 
system wartości, wzorce kulturowe, sposób postrzegania 
świata, stosunek do Boga i natury oraz postawę i opinie 
samego Mikołaja Reja na temat życia. Dzień ten pełen 
wrażeń zakończył koncert Zespołu „Rocal Fuza”.

Rowerem z Kresów na Ural – pod tym tytułem bi-
blioteka zorganizowała dwa spotkania autorskie z Panią 
Agnieszką Martinką, która na kanwie swojej podróży 
rowerowej do miejsca zesłania ojca do kopalni węgla na 
Uralu, napisała książkę „Połowinka. Rowerem na Ural do 
miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia 
córki.” Spotkania odbyły się  w Filiach Bilbioteki w Opace 
i Lisich Jamach. (Więcej na ten temat w artykule „Rowe-
rem z Kresów na Ural – spotkanie autorskie z Agnieszką 
Martinką” na str. 13).

Projekt „Biblioteka pod Chmurką” realizowany był 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.           

  GBP

Biblioteka pod Chmurką.

Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lisich Jamach. Część artystyczna przy-
gotowana została z udziałem zarówno najmłod-
szych żłobkowiczów, jak i ich starszych kolegów 
z Niepublicznego Przedszkola „Kraina Malucha”, 
którzy są absolwentami żłobka. 

Obecny na urodzinach Wójt Gminy Lubaczów 
podziękował dyrekcji i pracownikom za wzo-
rowe funkcjonowanie placówki, wysiłek wkła-
dany w pracę na rzecz wychowania i nauczania 
najmłodszych pokoleń, oraz okazywane im ser-
ce; a rodzicom za zaufanie i powierzenie swoich 
pociech pod opiekę Gminnego Żłobka w Dąb-

kowie. Pan Wiesław Kapel życzył najmłodszym 
niezapomnianych chwil spędzonych w „Krainie 
Malucha”, wiele uśmiechu i radości; wręczył także 
pamiątkową „laurkę” i prezent. 

Po występach tanecznych odbyło się pasowanie 
na żłobkowicza i przedszkolaka. Jak na urodziny 
przystało nie zabrakło również jubileuszowego 
tortu i innych słodkości. Zwieńczeniem całej uro-
czystości była krótka prezentacja wspomnień i wy-
darzeń, które miały miejsce w przeciągu 5 lat. 

Gratulujemy i życzymy wielu kolejnych lat, 
owocnej pracy wzbogaconej dziecięcymi uśmie-
chami, które są najprzyjemniejszą nagrodą.

Gminny Żłobek „Kraina Malucha” ma już 5 lat!
29 listopada br. swoje urodziny obchodził Gminny Żłobek w Dąbkowie, który od  
5 lat działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i jest miejscem radosnej zaba-
wy oraz bezpiecznego poznawania świata.

Dzieci z Gminnego Żłobka Kraina Malucha w Dąbkowie podczas występu artystycznego.
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W ramach zadania „Przystanek Biblioteka” odbyły 
się następujące wydarzenia. 

27 lipca 2019 r. w Państwowej Szkole Muzycznej 
im. K. Komedy w Lubaczowie podczas Ogólnopolskie-
go Spotkania Środowisk Kresowych zostały przepro-
wadzone m.in.  prelekcje połączone z prezentacjami 
multimedialnymi. Jedną z nich pt. „Kresy niepodległe 
1919 – 1939” zaprezentował Pan Tomasz Kuba Kozłow-
ski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Drugim 
prelegentem był profesor Jacek Kowalski, autor książek 
popularnonaukowych, gospodarz spotkań popularno-
naukowych i wykładów popularyzatorskich. Tematem 
prelekcji była „Twórczość Moniuszki a Kresy w kon-
tekście kresowych dziejów jego rodziny i recepcji jego 
twórczości na Kresach”. Końcowym akcentem Ogól-
nopolskich Spotkań Środowisk Kresowych był koncert  
w wykonaniu jednego z największych polskich współ-
czesnych mistrzów w grze na lutni Pana Henryka Ka-
sperczaka pt. „Kresowe Dumy Jacka Kowalskiego”. 

 28 lipca 2019 r. na Rynku w Lubaczowie w trakcie 
trwania imprezy plenerowej „Lata 20ste, Lata 30ste” GBP 
zorganizowała dla uczestników imprezy otwartą prze-
strzeń biblioteczną. Oprócz wspólnego czytania książek, 
rozwiązywania krzyżówek, quizów literackich zaproszo-
ne do współpracy wydawnictwa i księgarnie oferowały 
bogaty wybór literatury dziecięcej, młodzieżowej a także 
dla dorosłych. Były to m.in. „Księgarnia Kresowa”, Księ-
garnia „Nova”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut 

„Polonika”, Wydawnictwo 
„Literatura”. Punktem kul-
minacyjnym było spotkanie 
autorskie z Panią Izabellą 
Klebańską, autorką ksią-
żek, scenariuszy radiowych 
i telewizyjnych dla dzieci  
i młodzieży. W Miej-
skiej Bibliotece Publicznej  
w Lubaczowie 30 lipca 2019 r.  
miała miejsce prelekcja To-
masza Kuby Kozłowskiego 
pt. „Kresy niepodległe 1919 
– 1939”. W Centrum Eduka-
cyjno – Kulturalnym „Pasto-
rówka” w Podlesiu 31 lipca 
2019 r. odbyło się spotkanie 
autorskie z Agnieszką Rybak  
i Anną Smółką autorkami 
książki „Wieża Eiffla nad 
Piną. Kresowe marzenia  
II RP.” Autorki opowiadały 
m.in. o tym jaki obraz w polskiej pamięci pozostawiły 
Kresy i jaki wkład wnieśli ich mieszkańcy do dorobku 
naszej nauki i kultury. 4 sierpnia podczas finału Festi-
walu w „Przystanku biblioteka” swoje miejsce znalazły 
zaproszone do współpracy wydawnictwa i księgarnie.

Realizacja zadania „Przystanek Biblioteka” poprzez 

swą rolę edukacyjną, przyczyniła się do popularyzacji 
literatury i czytelnictwa, rozbudzenia potrzeb litera-
ckich wśród mieszkańców gminy jak również do inte-
gracji różnych grup społecznych.

GBP

Przystanek biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej zakończyła realizację projektu „Przystanek Biblioteka” dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Głównym założeniem projektu była pro-
mocja czytelnictwa poprzez organizację cyklu działań kulturalnych takich jak prezentacje multimedialne, koncerty oraz konferencje skupia-
jące  przedstawicieli różnych organizacji działających na rzecz kształtowania świadomości historycznej oraz szacunku do tradycji i dorobku 
Kresów II Rzeczypospolitej, a także spotkania autorskie mające na celu m.in. przybliżenie literatury polskiej zawierającej wątki kresowe.

Przystanek Biblioteka.

Wierzymy, że wizyta w bibliotece może 
być początkiem wspaniałej przygody na 
całe życie, a wspólne czytanie książek  
w rodzinie wpływa pozytywnie na rozwój 
dziecka i wzmacnia poczucie bliskości z ro-
dzicami. Dlatego Instytut Książki kontynu-
uje i rozwija program prowadzony od 2017 
roku. Wówczas rozpoczęliśmy dystrybucję 
wyprawek czytelniczych dla noworodków 
w  szpitalach. Do połowy 2019 roku prze-
kazano już około 600 tysięcy książek. Te-
raz w  5200 bibliotekach, biorących udział 
w programie, na młodych czytelników  
w wieku 3–6 lat czeka wyjątkowy prezent 
– książka „Pierwsze czytanki dla…”, dosto-
sowana pod względem formy i treści do po-
trzeb przedszkolaka i spełniająca najwyższe 
standardy w projektowaniu pięknych i  mą-
drych książek dla najmłodszych. Od wrześ-
nia 2019 roku już ponad 80 tysięcy dzieci 
odebrało swoją Wyprawkę Czytelniczą,  
z czego blisko 50 000 to nowi użytkownicy 
– dzieci, które po raz pierwszy zapisały się 
do biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Luba-
czowie z/s w Baszni Dolnej od dnia rozpo-

Projekt „Mała książka – wielki człowiek”
 „PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – półmetek tegorocznej edycji kampanii Mała książka – wielki człowiek, organizowanej 
przez Instytut Książki.

Najmłodsi czytelnicy z Baszni Dolnej.

częcia projektu przekazała małym czy-
telnikom 104 wyprawki i tym samym 
pozyskała liczne grono nowych miłoś-

ników książek. Najbardziej aktywnym 
uczestnikom projektu zostały wręczone 
pierwsze dyplomy gratulacyjne. Projekt 

wciąż trwa więc Biblioteka i jej Filie ser-
decznie zapraszają  do swoich siedzib.

GBP
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Agnieszka Martinka – „urodziła się w Tomaszowie 
Lubelskim w upalne lato roku Pańskiego 1961, w któ-
rym urodzaj zrazu zdawał się niewyraźny, ale okazało 
się, że jest zboże namłotne, kartofli dość, aż prosięta 
zdrożały mocno. Buraki cukrowe nadzwyczajne. Owo-
ców niewiele, jabłka są, gruszek brak, czereśni mało. 
Wiśni też, śliwek dużo, chleba dość, ale wszystko drogie. 
Mała panika polityczna, brak soli” (z pamiętnika dziad-
ka autorki, Eugeniusza Martinki).

Z wykształcenia geolog, z zamiłowania wielbicielka 
turystyki pieszej, rowerowej oraz trekkingu górskiego. 
Pionierka wyprawy rowerowej wokół Jeziora Wiktorii  
w Afryce. Zdobywczyni Kilimandżaro. Autorka afry-
kańskiego dziennika podróży „Szybsza niż lew” i książ-
ki „Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania 
ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki”. Lau-
reatka kilku nagród. Dzięki „przejażdżce” rowerem 
przez Kenię, Tanzanię i Ugandę została pierwszą w Pol-
sce laureatką nagrody Johnnie Walker Keep Walking 
Award „za pasje i odważne zrealizowanie marzenia”. Za 
wyprawę rowerową z dwójką towarzyszy na Ural, do 

Rowerem z Kresów 
na Ural – spotkanie autorskie 
z Agnieszką Martinką
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej, zorganizowała w dniu  
17 października br. w filii w Lisich Jamach spotkanie autorskie  z Panią Agnieszką Martinką-
-autorką książki „Połowinka. Rowerem na Ural do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, 
wspomnienia córki”.

Wśród laureatów znalazła się Społeczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Za-
łużu zajmując I miejsce w kategorii „Przedszko-
le Roku 2019” w powiecie lubaczowskim, oraz   
X miejsce w województwie podkarpackim. 

Nagrody w postaci: vouchera o wartości 800 zł 
na prezentację przedszkola na portalu www.nowi-
ny24.pl, zestawu do gry w piłkę nożną oraz okolicz-
nościową tablicę potwierdzającą zdobycie tytułu, 
odebrali dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej  
z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu Pani Barba-
ra Jaremkiewicz oraz wychowawca podopiecznych 
placówki Pani Marzena Pukas. 

-Już sama nominacja była dla nas ogromnym 
wyróżnieniem, a wygrana sprawiła nam ogromną 

radość, bo świadczy o zaufaniu jakim obdarzają nas 
rodzice naszych maluchów.

Wszyscy jesteśmy zwycięzcami, ponieważ pra-
cujemy dla wyjątkowej grupy, jaką są dzieci. Każdy 
dzień spędzony z nimi przynosi nowe doświadczenia 
i daje mnóstwo radości – mówi Pani Marzena Pu-
kas.

Serdecznie gratulujemy!

Oddział przedszkolny w Załużu 
„Przedszkolem na medal”
W środę 4 grudnia 2019 r. w Hotelu Pre-
zydenckim w Rzeszowie odbyła się uro-
czysta gala plebiscytu „Przedszkole na 
medal”. Przez blisko dwa miesiące trwa-
nia akcji maluchy i starszaki z podkarpa-
ckich przedszkoli oraz ich nauczycielki 
gościli na łamach „Nowin” i na stronie 
serwisu nowiny24.pl.

Nagrody i wyróżnienia przyznane w plebiscycie Przedszkole na 
medal.

miejsca zesłania jej ojca, podczas IX Ogólnopolskich 
Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów „KOLOSY 
2006” otrzymała wyróżnienie, a magazyn turystyczny 
„Podróże” przyznał jej tytuł Podróżnika Roku. Mieszka  
w Lublinie i Tomaszowie Lubelskim.

„Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesła-
nia Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki” to 
nieszablonowa, nie mieszcząca się w ramach podręcz-
nika historii opowieść, łącząca elementy pamiętnika, 
reportażu, książki podróżniczej, eseju i powieści hi-
storycznej. To także hołd, jaki autorka złożyła swemu 
ojcu, Zdzisławowi Martince (1927-2007), lekarzowi  
z Tomaszowa Lubelskiego. W książce zostały wykorzy-
stane jego prywatne zapiski, opisy wydarzeń politycz-
nych rozgrywających się w latach 1939-1958, opisy 
przygód z czasów, gdy był młodym chłopcem – harce-
rzem, potem młodzieńcem i dorosłym mężczyzną, oraz 
informacje z publikacji, które ukazywały się w miejsco-
wym periodyku „ReWizje Tomaszowskie”.

Nad wątkami retrospektywnych opowieści równo-
rzędną jest relacja z podróży rowerami, która zaczę-

ła się w Lublinie, przebiegała przez Białystok, Wilno, 
Moskwę, Połowinkę do Jekaterynburga i trwała półtora 
miesiąca, od sierpnia do września 2006 roku. W trakcie  
opowieści o wyprawie rowerowej śladami podróży ojca 
do miejsca zesłania na ciężkie roboty, autorka zapre-
zentowała dwie prezentacje multimedialne zawierające 
fotografie odwiedzanych miejsc, spotkanych ludzi. Pre-
zentacje przeplatała opowieścią o losach mieszkańców 
Kresów zesłanych wraz z jej ojcem na ciężkie roboty do 
kopalń na Uralu, gdzie w tragicznych warunkach, urą-
gających człowieczeństwu walczyli oni o przetrwanie  
i doczekanie powrotu do kraju.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji pro-
jektu „Biblioteka pod Chmurką” finansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

GBP

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 Lu-
belskiej 8A (za Miejskim Domem Kultury  
w Lubaczowie).

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

Telefon:  167362038/ 167362039

Zmiana siedziby GOPS

U W A G A !
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Okazją do integracji, wspólnie spędzonego czasu 
i rozmów były wieczory andrzejkowe dla Kół Go-
spodyń Wiejskich oraz Klubów Seniora działających 
na terenie Gminy Lubaczów. W sobotę 23 listopa-
da br. w Domu Kultury w Krowicy Samej spotkały 
się członkinie z KGW. Podczas wieczoru uczestnicy 
brali udział w różnego rodzaju wróżbach zorganizo-
wanych przez miejscowe koło, na czele z przewod-
niczącą Panią Małgorzatą Głuszek. Panie przygo-
towały wróżby, których motyw przewodni brzmiał 
- zamożność. Wspomnienia oraz wspólne zabawy 
przy zespole muzycznym urozmaiciły wieczór.

W dniu 28 listopada br. Dom Kultury  
w Załużu był miejscem spotkania andrzejkowego 
Klubów Seniora z terenu Gminy Lubaczów, pod-
czas którego zaznaczono obchody Ogólnopolskiego 
Dnia Seniora. Uczniowie z miejscowej szkoły recy-
towali okolicznościowe wiersze, a prawdziwą furorę 
wśród zebranych zrobił występ pracownic Gminne-
go Ośrodka Kultury w Lubaczowie. Wieczór ten był 
okazją do spędzenia czasu przy wróżbach i zabawie 
tanecznej.

GOK

Wieczór Andrzejkowy Klubów Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich

Międzypokoleniowe 
spotkania 
Bożonarodzeniowe

Andrzejki – wróżby zwyczaje, przesądy. Według dawnych wierzeń noc Świętego Andrzeja miała magiczną moc- pozwalała zerknąć w przy-
szłość.  Wróżenie o losach swojego życia to sprawa stara jak ludzkość. Dzień ten traktowany był z powagą. Panny modliły się o dobrych mę-
żów, a wróżby andrzejkowe miały wyłącznie charakter matrymonialny. Dzisiaj Andrzejki to raczej dobra zabawa, do której wróżby są tylko 
dodatkiem. Z uwagi na to, że jest to przede wszystkim tradycja, staramy się ją pielęgnować i kultywować.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie zorganizował spot-
kania w Klubach Seniora, których motywem przewodnim 
były zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.  
Seniorzy z terenu gminy przybliżyli zebranym tradycje zwią-
zane z przygotowaniem wieczerzy wigilijnej, oraz obrzędami 
jakie jej towarzyszą. 

Spotkania były okazją do 
wspomnień z dzieciństwa i cza-
sów, kiedy w krajobrazie naszych 
miejscowości można było spot-
kać grupy kolędnicze (odgry-
wające krótkie inscenizacje) czy 
też kolędników z instrumentami  
i gwiazdą. Odwiedzały one miesz-
kańców „od domu do domu” skła-
dając im życzenia i śpiewając kolędy. 

Seniorzy podzielili się wiedzą 
praktyczną związaną z wykony-

waniem tradycyjnych ozdób cho-
inkowych, misternych łańcuchów, 
gwiazd, bombek czy bibułkowych 
aniołków. Nieodłącznym elemen-
tem było wspólne kolędowanie oraz 
składanie życzeń przełamując się 
opłatkiem.

Spotkania odbyły się w: Opace, 
Załużu, Lisich Jamach, Młodowie, 
Krowicy Samej oraz w Baszni Dol-
nej.

GOK

Wieczór Andrzejkowy Klubów Seniora w Załużu.

Międzypokoleniowe Spotkanie w Opace.
Międzypokoleniowe Spotkanie 

Bożonarodzeniowe w Załużu.

W rozgrywkach udział wzięło 15 ze-
społów, których skład w tym roku został 
po raz pierwszy zwiększony z 3 do 4 osób. 
Ubiegłoroczny zwycięzca – SP w Horyńcu-
-Zdroju tym razem musiał uznać wyższość 
drużyny z Baszni Dolnej. Wysoki poziom 
gry oraz to, że w drużynach było wielu me-
dalistów mistrzostw Polski a nawet Euro-
py i Świata daje powody do dumy. Dzięki 
wsparciu nauczycieli, dyrekcji szkół oraz 
samorządów, nasi warcabiści należą do naj-
lepszych w Polsce. Podkarpacki Okręgowy 
Związek Warcabowy dziękuje organizato-
rom, wspierającym finansowo i organiza-
cyjnie imprezę, dzięki czemu warcabiści 
mogą uczestniczyć i doskonalić grę oraz in-
tegrować się z rówieśnikami innych szkół. 

Organizowane turnieje to już kolejny 
etap przygotowań do wiosennych indywi-
dualnych mistrzostw Polski w warcabach 
64 i 100-polowych, które będą kwalifikacją 
do mistrzostw Europy i Świata.

Końcowa klasyfikacja:
1. ZSP Basznia Dolna I (Łukasz Malec, 

Mateusz Hanasiewicz, Tobiasz Weber, Kin-
ga Krzych)

2. SP Horyniec-Zdrój (Dawid Basznianin, 
Klara Kornaga, Jakub Papiernicki, Julia Banaś)

3. SP Nr 1 Lubaczów (Bartłomiej Szy-
meczko, Kacper Tobuch, Dawid Siteń, Kin-
ga Hulak)

4. SP Stare Oleszyce I (Filip Kalmuk, 
Dawid Gier, Wiktoria Niechaj, Oliwia 
Szpunar)

5. ZSP Basznia Dolna II (Sebastian 
Młodowiec, Norbert Ludwik, Adam Dene-
ka, Wiktoria Haliniak)

6. SP Oleszyce (Radosław Butyński, Ja-
kub Błaż, Anna Demska, Julia Bartman)

7. ZSP Basznia Dolna III (Dawid Cie-
pły, Jakub Juzwa, Marek Malec, Anastazja 
Krzych, Emilia Hypiak)

8. ZSP Młodów (Maciej Myklusz, Ma-
ciej Szczygieł, Paweł Czernysz, Zuzanna 
Hawrylak)

9. SP Stare Oleszyce II (Bartosz Gier, Ju-
styna Janusz, Amelia Szpunar, Nina Kalmuk)

10. ZSP Wielkie Oczy II (Krzysztof Jan-

czura, Dawid Kaczmar, Sebastian Łoziński, 
Milena Szmagara)

11. ZSP Wielkie Oczy I (Szymon Sa-
dowski, Anna Jastrzębska, Kinga Kołowaj, 
Katarzyna Jastrzębska)

12. SP Łukawiec (Julia Kociuba, Milena 
Sopel, Anna Kawalerska)

13. SP Futory (Weronika Kornaga, 
Oliwia Gancarz, Milena Jaremko, Marika 
Gancarz)

14. SP Zalesie II (Wojciech Petranik, Kac-
per Linek, Martyna Kuras, Weronika Sopel)

15. SP Zalesie I (Paweł Linek, Gabriel 
Biały, Patryk Syryło, Anna Balawender)

Nad rozgrywkami czuwał główny sę-
dzia zawodów Jan Artymowicz – sędzia 
PZW przy współpracy z Michałem Szczy-
było. W imieniu organizatorów nagrody 
dla zwycięzców wręczyli: Mariusz Pieróg 
– Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Lu-
baczowie, Stanisław Myśliwy – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie 
oraz Bolesław Dydyk – Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej.

Organizatorami turnieju byli: Urząd 
Gminy w Lubaczowie, Starostwo Powiatowe 
w Lubaczowie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Lubaczowie i Międzyszkolny Uczniow-
ski Klub Sportowy „LIBERO” Basznia Dol-
na. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim 
uczestnikom życzymy sukcesów podczas 
kolejnych wyzwań na warcabnicy.          MSz

Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
w warcabach 100-polowych 2019

Laureaci XIX Drużynowych Mistrzostw Powiatu 
Lubaczowskiego Szkół Podstawowych w Warcabach 

100-polowych.

W sobotę 23 listopada br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Basz-
ni Dolnej odbyły się XIX Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Lubaczow-
skiego Szkół Podstawowych w Warcabach 100-polowych. 



15

Istnieje  wiele sposobów na uczczenie tej symbolicz-
nej daty. Obok oficjalnych obchodów, w całej Polsce od-
bywa się wiele akcji i imprez towarzyszących, w jedną 
z nich zaangażowali się także uczniowie szkół podsta-
wowych gminy Lubaczów, którzy postanowili w sposób 
aktywny upamiętnić 101. rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

Dnia 8 listopada 2019 r. najmłodsi wzięli udział  
w zorganizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawo-
wą z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu Biegu Nie-
podległości. Do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół 
z: Młodowa, Krowicy Hołodowskiej, Lisich Jam, Baszni 
Dolnej oraz Załuża.

Po zbiórce na placu przed szkołą w Załużu i rejestra-
cji wszystkich kandydatów biorących udział w biegu, 
dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym w Załużu Pani Barbara Jaremkiewicz 
serdecznie przywitała uczniów wraz z ich opiekunami, 
rodziców oraz nauczycieli. Następnie uczestnicy prze-
szli pod Pomnik Niepodległości  gdzie złożyli kwiaty, 
zapalili symboliczny znicz i oddali hołd walczącym  
o wolność Polski.

Po intensywnej rozgrzewce uczniowie ustawili się na 
starcie i  rozpoczęli rywalizację. Pomimo niskiej tempe-
ratury nie brakowało energii i motywacji do biegania, 
najmłodsi z uśmiechami na twarzach dzielnie pokonali 
trasę: Krzyż Niepodległości- Społeczna Szkoła Podsta-
wowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu, w sumie 
1000 m. Po przybyciu na metę zawodnicy mogli się roz-
grzać i zregenerować, wypijając gorącą herbatę i posila-
jąc się ciepłym posiłkiem.

Po krótkiej przerwie wszyscy zebrali się przed bu-
dynkiem szkoły i wspólnie odśpiewali hymn państwowy.  
W kolejnym punkcie wydarzenia głos zabrał Wójt Gminy 
Lubaczów- Wiesław Kapel, który serdecznie podzięko-
wał uczestnikom Biegu Niepodległości ich opiekunom  
i wychowawcom, oraz wszystkim zaangażowanym  
w organizację tego wydarzenia. Dodał, że przypada-

Aktywnie uczcili Niepodległość Rzeczypospolitej
B i e g  N i e p o d l e g ł o ś c i

11 listopada to największe święto narodowe 
obchodzone na pamiątkę Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości w 1918 r.

Najmłodsi laureaci na podium w towarzystwie dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym w Załużu Panią Barbarą Jaremkiewicz oraz Wójtem Gminy.

Wspólne zdjęcie uczestników Biegu Niepodległości.

jące 11 listopada Święto Niepodległości można uczcić  
w różny sposób, ale jedną z ciekawszych opcji jest świę-
towanie aktywnie- na sportowo. Podkreślił także, że ma 
nadzieję na kontynuację biegu przez kolejne lata.

Słowa podziękowania do uczestników i organizato-
rów skierowała także Pani Barbara Jaremkiewicz - dy-
rektor szkoły, po czym przystąpiono do wręczenia dy-
plomów i medali laureatom biegu.

Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach wie-
kowych, z których wyłoniono następujących zwycięzców:

Rocznik 2005/2006 
Dziewczyny:
1. Natalia Wałczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Baszni Dolnej,
2. Justyna Załuska - Społeczna Szkoła Podstawowa  

z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu,
3. Wiktoria Hanus - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Lisich Jamach.
 Chłopcy:
1. Karol Janczura - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Lisich Jamach,
2. Dawid Antosz - Szkoła Podstawowa w Krowicy 

Samej,
3. MiłoszNowosiadło - Szkoła Podstawowa w Kro-

wicy Samej.

Rocznik 2007/2008 
Dziewczyny:
1. Patrycja Maszlanka - Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny w Lisich Jamach,
2. Martyna Antosz - Szkoła Podstawowa w Krowicy 

Samej,
3. Sandra Mielnik - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Młodowie.
Chłopcy:
1. Maciej Kisyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Baszni Dolnej,
2. Patryk Żak - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Baszni Dolnej,
3. Marcin Furgała - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Młodowie.

Rocznik 2009/2010:
 Dziewczyny:
1. Lena Nazarczuk - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Młodowie,
2. Karolina Bernacka - Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny w Młodowie,
3. Julia Kudyba - Społeczna Szkoła Podstawowa  

z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.
Chłopcy:
1. Patryk Górski - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Baszni Dolnej,
2. Piotr Górski - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Baszni Dolnej,
3. Jakub Baran - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Lisich Jamach.

Rocznik 2011 i młodsi:
Dziewczyny:
1. Julia Tworko - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Li-

sich Jamach,
2. Nikola Antonik - Społeczna Szkoła Podstawowa  

z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu,
3. Zuzanna Urbaniak - Społeczna Szkoła Podstawo-

wa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.
Chłopcy:
1. Jakub Kornaga - Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Lisich Jamach,
2. Maksymilian Janczura - Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Lisich Jamach,
3. Mikołaj Sienkiewicz - Społeczna Szkoła Podsta-

wowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.
Nad bezpieczeństwem najmłodszych czuwali: funk-

cjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Luba-
czowa, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej  
w Lubaczowie, oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Opiekę 
medyczną sprawował Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie. Wszystkim składa-
my serdeczne wyrazy wdzięczności, a zwycięzcom gra-
tulujemy.

JK
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Jak co roku zachęcamy do udziału w Świątecznym Kiermaszu   
Bożonarodzeniowym organizowanym przez Gminę Lubaczów  
i Miasto Lubaczów oraz Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich. 

Kiermasz odbędzie się 23 grudnia 2019 r. na Rynku Miejskim  
w Lubaczowie, gdzie zaprezentują się wystawcy, oferujący swoje 
usługi oraz wykonane przez nich towary i dekoracje. Wśród pachną-
cych lasem choinek, nie zabraknie świątecznych potraw i aromatycz-
nych wypieków, a o magiczną atmosferę zadbają Zespoły Śpiewacze.  

Serdecznie zapraszamy!

Kiermasz 
Świąteczny

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie serdecznie zaprasza do 
Podlesia na Wieczór Kolęd i Pastorałek. Spotkanie zorganizowane 
przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Baszni Dolnej pod 
kierunkiem ks. dr Leszka Bruśniaka odbędzie się dn. 5.01.2020 r. 
o godz. 17:00 w Pastorówce. W trakcie poczęstunek przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Zapraszamy!

Wieczór Kolęd i Pastorałek

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Krowicy Samej

Wspólne zdjęcie ze Świętym Mikołajem.

Przegląd ma na celu kultywowanie tradycji kolędniczych, ocalenie od zapo-
mnienia najstarszych kolęd i pastorałek, odkrywanie staropolskich i regional-
nych kolęd i pastorałek, a także promowanie młodych talentów.

Do udziału w przeglądzie zapraszamy solistów, duety, grupy kolędnicze  
i inne grupy śpiewacze działające na terenie naszej gminy. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczo-
wie ul. Wyszyńskiego 25, 37-600 Lubaczów, e-mail: gok.lubaczow@gmail.com, 
lub dostarczyć osobiście do budynku GOK w Lubaczowie do dnia 03.01.2020 r.

I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
Wójt Gminy Lubaczów, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczo-
wie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie zaprasza-
ją na I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się  
12 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w Domu Kultury w Krowicy  
Samej. 

Oczekując upragnionego gościa najmłodsi 
z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wy-
stępu grupy śpiewaczej „Gwiazdki” z miejsco-
wej szkoły, przygotowanego przez Panie Ja-
dwigę Chomyszyn – dyr. szkoły oraz Urszulę 
Pukas – instruktora GOK. Napięcie sięgnęło 
zenitu, gdy oczom dzieci ukazał się Święty Mi-
kołaj w asyście Śnieżynek. Zgromadzeni nie 
kryli szczęścia i radości. Oprócz darowanych 
prezentów wyczekiwany gość przysporzył 
wiele uśmiechu nie tylko najmłodszym, ale  
także rodzicom i opiekunom. Rozmawiając 

z najmłodszymi zachęcał aby były grzeczne, 
słuchały rodziców i pań w szkole. „Gwiazdki” 
odwdzięczyły się pięknie zaśpiewanymi pio-
senkami. Uczestnicy wydarzenia zostali „ob-
darowani” słodkim upominkiem przygotowa-
nym przez Śnieżynki.

Oczekiwana cały rok wizyta minę-
ła w bardzo miłej atmosferze i przynio-
sła wiele radości. Święty Mikołaj odwie-
dza nasz Dom Kultury od kilkunastu lat  
i nigdy nie zawiódł oczekujących dzieci oraz 
ich rodziców.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem każdego roku w grudniu Świę-
ty Mikołaj z podarunkami odwiedza grzeczne dzieci. W czwartek  
5 grudnia z workiem pełnym prezentów przybył również  do Domu Kultury w 
Krowicy Samej.

Zapowiedzi wydarzeń


