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Egzemplarz bezpłatny

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE DAWNIEJ I DZIŚ
Boże Narodzenie – najpiękniejsze święta w roku, które powodują że
ciemne zimowe dni radośnie się rozświetlają. Cichną spory, panuje
życzliwość, na twarzach dorosłych gości uśmiech, a na buziach dzieci pojawia się napięcie i wyczekiwanie na prezenty pod choinką.
Wraz z początkiem adwentu sklepy
i centra handlowe zachęcają do dokonywania różnego rodzaju zakupów kusząc
promocjami, świątecznymi iluminacjami, tworząc wyimaginowany obraz tych
świąt. Oferują nam gotowe potrawy,
sztuczne choinki i wiele elementów zapożyczonych, często sprzecznych z istotą
tego wyjątkowego czasu. W całym zabieganiu nie zauważamy, że umyka nam
właściwe przesłanie świąt narodzenia
Bożej Dzieciny. Mimo szalejącej komercji staramy się zachować nasze chrześcijańskie tradycje, zwyczaje i obyczaje.
Boże Narodzenie wyzwala w nas
wspomnienia tej cichej nocy betlejemskiej, kiedy na ziemię przyszedł długo

oczekiwany Mesjasz, Syn Boży. Narodzenie dzieciątka Jezus w ubogiej
stajni poprzedza najwspanialsza uczta
w roku, rozpoczynająca się z pojawieniem
pierwszej gwiazdy. Potrawy wigilijne
przyrządzane są z płodów ziemi i darów
lasu. Zgodnie z tradycją przygotowuje się
około 12 dań. Są to najczęściej: barszcz,
kapusta niemaszczona z grochem, kluski z makiem, świeże ryby, suszone owoce, grzyby, placek z białej mąki, groch,
kluski z miodem i makiem, kiszony żur,
gołąbki z kapusty nadziewane kaszą gryczaną, pierogi ruskie, pierogi z kapustą
i grzybami, barszcz z uszkami.
Ciąg dalszy na str. 2 >>>

Wigilia w wiejskiej chacie w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Niespodzianka w Krowicy Samej w 2009 r.
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Do omasty stosowany jest olej lniany wyciskany metoda tradycyjną. Z wypieków najczęściej na
stołach gości piernik staropolski i makowiec. Warto wspomnieć o kutii – tradycyjnym daniu kuchni
kresowej. Przyrządzana jest ona z obtłukiwanych
ziaren pszenicy namaczanych w mleku, przyprawionych miodem i makiem, często mieszanych
z migdałami, orzechami oraz śliwkami. Potrawa
ta jest nie tylko smaczna, ale i symbolizuje spokojną przyszłość. Pszenica oznacza sytość, mak –
spokojny sen, miód – słodycz życia. Na stole nie
może zabraknąć kompotu z suszu. Stół wigilijny zastawiony potrawami odzwierciedla tradycje kulinarne regionu.
Powszechny stał się zwyczaj zostawiania jednego miejsca przy stole dla kogoś kto niespodziewanie
mógłby przyjść w ten wieczór. Wieczerzę wigilijną
rozpoczyna się wspólną modlitwą, czytając fragment pisma świętego o narodzeniu Jezusa w Betlejem. Nieodłącznym elementem wigilii tj. czuwania –
od najdawniejszych czasów jest wzajemne łamanie
się opłatkiem i składanie sobie życzeń.
Łamanie się opłatkiem jest przekazywanym
z dziada, pradziada zwyczajem życia wspólnotowego
pierwszych chrześcijan. Jakże wiele rodzin przy wigilijnym stole odnajdywało się jakby na nowo, czasem po latach rozbicia i rozłąki. Dla Polaków dom
rodzinnym to nie tylko cztery ściany, ma on wartości cenniejsze, jest miejscem autentycznej miłości
rodziców do dzieci, dzieci do rodziców, dziadków
i krewnych. Wigilijna wieczerza jednoczy wszystkich.
Głęboko w tradycji zakorzeniony jest zwyczaj
ubierania żywej pachnącej choinki wnoszącej radość i nadzieję, dekorowanej wymyślnymi ozdobami, papierowymi wycinkami, zdobionymi bańkami.

To piękny symbol Bożego Narodzenia, coraz częściej
wypierany jest przez sztuczne drzewka zdobione zakupionymi ozdobami.
Ubogie byłyby święta bez radosnych pieśni sławiących cud Bożej miłości i fakt narodzin Jezusa
wśród ludzi. Polskie kolędy! Są pieśniami niestarzejącymi się, żywymi - skarbem polskiej kultury i naszej religijności. Pierwsze wzmianki o kolędach pojawiły się już w XIII w. kiedy franciszkanie wzorem
swego założyciela św. Franciszka z Asyżu zaczęli po
świątyniach urządzać szopki ze żłóbkiem dzieciątka
Jezus. Zwyczaj ten przetrwał do dziś i obok świętej
rodziny, pastuszków, spotykamy w nich wiele postaci, figur zwierząt.
Po wieczerzy wigilijnej nadchodzi czas pójścia do
kościoła na pasterkę, by przywitać Maleńkiego i pełną piersią zaśpiewać „Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony…”
Najstarsi mieszkańcy pamiętają wigilię, kiedy
odbywała się ona w tzw. małej izbie bielonej wapnem, przy stole nakrytym lnianym obrusem, pod
który kładziono siano. W rogu izby gospodarz stawiał snop niemłóconego zboża. Podczas tej niezwykłej kolacji parobek jadł z gospodarzami przy
jednym stole, rzecz nie do pomyślenia w inne dni.
Towarzyszyły jej wróżby, które w znacznej mierze
dotyczyły urodzaju w przyszłym roku. Do dawnych
wróżb wigilijnych możemy zaliczyć: rzucanie łyżką kutii do powały (sufitu), wiązanie łyżek słomą
by gospodarz nie zgubił swojego stada. W czasie
posiłku nie wolno było wstawać od stołu, ani nawet odkładać łyżek. Ze zwyczajów tych przetrwało
niewiele.
Dzień Bożego Narodzenia jest świętem rodzinnym, gdzie nawzajem się odwiedzamy.

W dniu św. Szczepana święcimy owies, którym
dawniej obsypywano idącego przez kościół kapłana, a po nabożeństwie siebie nawzajem. Zwyczajem
tym przypominamy ukamienowanie św. Szczepana,
pierwszego chrześcijańskiego męczennika
Nieodłącznym elementem dni okresu Bożego Narodzenia są kolędnicy wędrujący z instrumentami
muzycznymi i gwiazdą od domu do domu, umilając
czas gospodarzom, składając życzenia świąteczno-noworoczne, śpiewając piękne kolędy i pastorałki, przedstawiając szopkę czy żywe sceny jasełkowe
z Herodem w roli głównej. Gospodarze w rewanżu
częstują ich potrawami świątecznymi bądź zapłatą.
Współczesne przedstawienia bożonarodzeniowe to
okrojone treści dawnych widowisk herodowych, które
niegdyś wprowadzały do obrzędu kolędowego elementy teatru ludowego. Grupę kolędniczą tworzyły wówczas takie postacie jak: król Herod wraz ze swą małżonką Herodiadą, Marszał, Żołnierze, Śmierć, Aniołowie
oraz Diabeł. Pojawiał się też Żyd albo Dziad.
W wielu miejscowościach od najdawniejszych
czasów wystawiane są teatralne przedstawienia
scen Bożego Narodzenia potocznie zwane jasełkami. Ukazują one sceny z historii biblijnej mówiące
głównie o Narodzinach Bożej Dzieciny. W centrum
prezentowanych wydarzeń pojawiała się Rodzina
Święta, aniołowie, pastuszkowie oraz Trzej Mędrcy,
którzy przybyli oddać pokłon Nowonarodzonemu.
Sztuki te to trwały element polskiej religijności, które świadczą o wielkiej potrzebie wiązania tradycji
z dniem dzisiejszym.
Okres Świąt Bożego Narodzenia (Świąt Godnych)
kończy Święto Ofiarowania Pańskiego (02.02.2019 r.)
zwane potocznie Matki Bożej Gromnicznej.
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Wspólne kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca „KRESY”
W atmosferze radosnego świętowania Wójt
Gminy Lubaczów oraz Zespół Pieśni i Tańca
„KRESY” serdecznie zapraszają na Koncerty Kolęd i Pastorałek:
• 5 stycznia 2019 r. – Koncert Noworoczny sala teatralna w podziemiach Konkatedry Lubaczowskiej - godz. 16.00.
• 6 stycznia 2019 r. - Opawa Mszy św. oraz koncert w Święto Objawienia Pańskiego w Konkatedrze w Lubaczowie - godz. 9.15. Po Mszy

•

Św. udział w Orszaku Trzech Króli na Rynku
Miejskim w Lubaczowie.
24 luty 2019 r. - KONCERT GALOWY „KRESY I PRZYJACIELE” - hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaczowie.

O kolejnych koncertach i ich terminach informować będziemy Państwa na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubaczów oraz plakatach okolicznościowych.

Zespół Pieśni i Tańca „KRESY”

Podsumowanie wyborów samorządowych 2018
21 października br. odbyły się wybory samorządowe. Tego dnia wybieraliśmy
radnych do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Lubaczów. Lokale wyborcze otwarte były w godz.
od 7:00 do 21:00, a frekwencja wyborcza w gminie Lubaczów wyniosła 57,98%.
W wyborach samorządowych w 2018 r. na
terenie gminy Lubaczów o 15 mandatów do
Rady Gminy Lubaczów, w 15 okręgach ubiegało
się 32 kandydatów zgłoszonych przez 5 komitetów wyborczych. Najwięcej kandydatów zgłosił
KW PIS tj. – 15, którzy łącznie otrzymali 2 016
głosów, Komitet Wyborczy PSL zgłosił 12 kandydatów, którzy łącznie otrzymali 1170 głosów,
Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie
dla Gminy Lubaczów zgłosił 2 kandydatów
i otrzymał łącznie 194 głosy. Komitet Wyborczy
Wolni i Solidarni zarejestrował 4 kandydatów,
którzy otrzymali 313 głosów a Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowo Gospodarcze zgłosił 1 kandydata, który otrzymał
100 głosów. Najwięcej kandydatów zarejestrowano w okręgu nr 2 obejmującym sołectwa
Basznia Dolna, Basznia Górna, Huta Kryształowa, Podlesie, Tymce gdzie o mandat ubiegało
się 4 kandydatów.

Z kolei w okręgu jednomandatowym nr 5 obejmującym sołectwa Krowica Lasowa, Szczutków i w okręgu
wyborczym Nr 12 obejmującym część miejscowości Młodów i Karolówka został zgłoszony tylko jeden kandydat, wobec czego
zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego
(art. 482 par. 1) w tym okręgu wyborów nie przeprowadzono, a za wybranych uznani zostali zarejestrowani kandydaci.
W wyborach Wójta Gminy Lubaczów
zarejestrowanych zostało dwóch kandydatów. Zgłoszenia dokonał KW Prawo i Sprawiedliwość oraz Komitet Wyborczy PSL.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w dniu
21-10-2018 r. Pan Wiesław Krzysztof Kapel otrzymał 3407 głosów a Pan Józef Krygowski otrzymał
858 głosów. Tym samym Pan Wiesław Krzysztof
Kapel został wybrany Wójtem Gminy Lubaczów.
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Okręg wyborczy

Imię i Nazwisko radnego

Poparcie w okręgu

1.

Bernadeta Młodowiec

208

2.

Jan Kuryś

122

3.

Agnieszka Czyrny

185

4.

Marek Bojarski

152

5.

Roman Cozac

Bez glosowania

6.

Andrzej Mindziak

236

7.

Wiesław Smoliniec

140

8.

Zofia Huk

163

9.

Justyna Cozac

116

10.

Janusz Borchowiec

185

11.

Helena Frant

216

12.

Krzysztof Suchy

139

13.

Wiesław Kosior

Bez głosowania

14.

Eugeniusz Załuski

125

15.

Stanisław Szpyt

102
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Z prac Rady
Poniżej prezentujemy informacje o najważniejszych sprawach będących przedmiotem obrad Rady
Gminy Lubaczów w kadencji 2014-2018 i kadencji
2018-2023.
W dniu 16 października 2018 r. miała miejsce
54 sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2014-2018.
Tego dnia dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Lubaczów
przedstawili informację o realizacji zadań oświatowych
w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów. W trakcie sesji dokonano oceny realizacji inwestycji gminnych oraz informacji na temat pozyskanych środków
z programów UE i krajowych w kadencji 2014- 2018.
Na zakończenie sesji podsumowania kadencji
Rady Gminy 2014-2018 dokonał Pan Roman Cozac
– Przewodniczący Rady .
Podczas tej sesji Rada Gminy podjęła następujące
uchwały:
• w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Lubaczów. Wójt Gminy ma obowiązek dokonania oceny określonej
w uchwale Rady Gminy w okresie trwania kadencji.
• w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Lubaczów Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
• w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy
Lubaczów Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Lubaczów na 2018 r. Zmiany w budżecie
wynikają z decyzji Wojewody Podkarpackiego
i dotyczą zwiększenia planu dotacji na zwrot
części wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
Kolejna 55 sesja Rady Gminy Lubaczów odbyła się
w dniu 8 listopada 2018 r. w Domu Kultury w Młodowie i składała się z dwóch części: roboczej i uroczystej
poświęconej gminnym obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W trakcie pierwszej części sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubaczów.
Zmiana statutu polega na powołaniu przez Radę
Gminy Komisji Skarg , Wniosków i Petycji,
• w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
Gminy Lubaczów. Rada Gminy Lubaczów ustaliła zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
• w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie
przez inne formy wychowania przedszkolnego,
prowadzone na terenie Gminy Lubaczów przez
osoby prawne inne niż Gmina Lubaczów, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie
o finansowaniu zadań oświatowych,
• w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie
zamierzonego rozwiązania stosunku pracy radnego Rady Gminy Lubaczów,
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubaczów dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie
159 376,71 zł w formie dotacji celowej na realizację
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Lisie
Jamy – Dabrowa poprzez przebudowę chodnika”,
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Lubaczów na 2018 r. Zmiany w budżecie
polegają na wprowadzeniu do budżetu Gminy
Lubaczów kwoty 279 000 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej na zakup lekkiego
samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczych Strażom Pożarnej
w Krowicy Hołodowskiej,

•

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów,
• w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
Podczas uroczystej części sesji Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie wpisu
do Księgi Pamiątkowej Gminy Lubaczów.
Rada Gminy Lubaczów podczas uroczystej sesji w dniu 8 listopada 2018 r. uhonorowała wpisem do Księgi –pamiątkowej
Gminy Lubaczów bohaterów walk o Niepodległość Ziemi Lubaczowskiej: Karola
Sandera, Karola Baumana i Karola Świstowicza.
W dniu 11 listopada 2018 r. uroczystą
wspólną sesją Rada Powiatu Lubaczowskiego, Rada Miejska w Lubaczowie i Rada
Gminy Lubaczów podjęły uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
W dniu 23 listopada 2018 r. miała
miejsce pierwsza inauguracyjna sesja
Rady Gminy Lubaczów zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego
w Przemyślu. Sesję rady otworzyła Pani
Helena Frant - najstarsza wiekiem radna, która przewodniczyła jej do czasu
wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy
Lubaczów. Podczas sesji Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej złożył sprawozdawanie
z przebiegu wyborów samorządowych, a następnie wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Gminy Lubaczów oraz o wyborze Wójta
Gminy Lubaczów. W trakcie sesji nowo wybrani
radni oraz Wójt Gminy Lubaczów złożyli ślubowanie.
Na Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów
radni ponownie wybrali Pana Romana Cozaca,
a na wiceprzewodniczących Rady - Panią Agnieszkę
Czyrny i Pana Wiesława Kosiora. Rada Gminy powołała pięć stałych Komisji:
Komisję Rewizyjną w składzie:
1. radny Szpyt Stanisław – przewodniczący Komisji,
2. radny Załuski Eugeniusz,
3. radny Bojarski Marek,
4. radny Borchowiec Janusz,
5. radna Huk Zofia,
Komisję Skarg Wniosków i Petycji
1. radna Młodowiec Bernadeta – przewodnicząca
Komisji,
2. radna Frant Helena,
3. radny Mindziak Andrzej,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Komisję Budżetową w składzie:
radny Mindziak Andrzej – przewodniczący Komisji,
radny Kuryś Jan,
radna Frant Helena,
radny Kosior Wiesław,
radny Cozac Roman,
radny Suchy Krzyszof,
radna Smoliniec Wiesław,
radny Szpyt Stanisław,
radna Cozac Justyna,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisję Rolnictwa w składzie:
radny Bojarski Marek - przewodniczący komisji
radna Frant Helena,
radna Czyrny Agnieszka ,
radny Załuski Eugeniusz,
radny Szpyt Stanisław,
radny Borchowiec Janusz,
radna Huk Zofia,
radny Kuryś Jan,

Inauguracjna sesja Rady Gminy Lubaczów kadencji 2018-2023

Nowo wybrany przewodniczący rady i jego zastępcy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisję Spraw Społecznych w składzie:
radny Smoliniec Wiesław – przewodniczący komisji,
radna Cozac Justyna,
radna Huk Zofia,
radna Czyrny Agnieszka,
radny Załuski Eugeniusz,
radny Mindziak Andrzej,
radny Borchowiec Janusz,
radny Kosior Wiesław.

Pierwsza część drugiej sesja w kadencji 20182023 odbyła się w dniu 6 grudnia 2018 r. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubaczów na lata 2019-2023,
• w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXV/356/2013
Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
• w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych
przedstawicieli Gminy Lubaczów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska”. Rada Gminy Lubaczów wyznaczyła
dodatkowych przedstawicieli Gminy Lubaczów do
zgromadzenia Związku Międzygminnego w osobach : Pani Agnieszki Czyrny i Pana Krzysztofa
Kozioł,
• w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego
na zakup posiłku i żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
• w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023,
• w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubaczów.
Treść wszystkich wymienionych uchwał jak również zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów oraz transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubaczów dostępna jest na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubaczów pod adresem http://bip.lubaczow.com.pl/.
MN
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Międzypokoleniowa akcja społeczna w Karolówce
„100 lip na 100-lecie niepodległości Polski” – pod takim hasłem 12 października
w Karolówce odbyła się międzypokoleniowa akcja społeczna, mająca na celu upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz trzech lokalnych bohaterów: Karola Baumana, Karola
Sandera oraz Karola Świstowicza.
Wszystkich zgromadzonych mieszkańców Młodowa i Karolówki oraz zaproszonych gości powitała Marta Tabaczek Zastępca Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Lubaczowie. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać wiersza pt. „Trzech Karoli” autorstwa Józefa Furgały (lokalnego poety), który zaprezentowała Amelia
Tabaczek, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie.
Następnie głos zabrał Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów, który podkreślał jak ważną rolę
w walkach o wolność Polski odegrali lokalni bohaterowie i jak istotną kwestią jest zachowanie w pamięci
ich zasług. Zacytował również fragment uchwały
Rady Gromadzkiej Wsi Burgau z dnia 05.01.1938,
która traktowała o zmianie nazwy miejscowości Burgau na nową Karolówka. Podczas swojego wystąpienia Wójt Gminy Lubaczów poinformował również
uczestników o tym, że w miejscu gdzie zostaną posadzone lipy w przyszłości powstanie Park Niepodległości, do którego zostanie przeniesiony zabytkowy
budynek leśniczówki, zaadaptowany na izbę pamięci
poświęconej trzem bohaterom z Karolówki, a także
historii leśnictwa na terenie Gminy Lubaczów.
Uczestnicy wydarzenia wysłuchali również
dra Zygmunta Kubraka historyka, który przybliżył
różne fakty z życia trzech Karoli, a także podzielił się

Dęby Niepodległości
Mieszkańcy gminy Lubaczów włączając się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości posadzili pamiątkowe dęby. Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel podkreślał, że
drzewa te symbolizują siłę, sławę, szlachetność i nieprzemijanie,
czyli cechy, którymi powinna okrywać się pamięć o tym wyjątkowym Jubileuszu.

Potomkowie trzech Karoli z Dębami Niepodległościowymi
osobistymi wspomnieniami związanymi z Karolem
Baumanem.
Wyjątkowym momentem podczas akcji były wystąpienia potomków Karoli. Pan Andrzej Gembowski, wnuk Karola Sandera tak mówił o swoim dziadku: „Od lat dziecięcych, młodzieńczych, dorosłych
po lata obecne zarówno ja jak i cała moja rodzina
byliśmy dumni z naszego ojca, dziadka, pradziadka
i dzisiaj już prapradziadka, który swoim szlachetnym
życiem wpisał się w historię tego terenu, miejsca (…)
jeżeli w dniu dzisiejszym są z nami duchem nasi bohaterowie to na pewno będą to miejsce chronić i otaczać opieką przez następne lata”. Głos zabrała również Pani Wiesława Bauman córka Karola Baumana,
która ze wzruszeniem dziękowała za zorganizowanie
takiego wydarzenia: „Chcę serdecznie podziękować
organizatorom dzisiejszej uroczystości. Cieszę się,

ze uczczona jest pamięć o moim ojcu, który całym
swoim życiem zasłużył na szacunek (...) Ojciec był
człowiekiem prawym, szanowanym przez każde środowisko. Cieszył się, że znalazł tu uznanie”.
Po okolicznościowych wystąpieniach nastąpił moment poświęcenia drzew, którego dokonał ks. Sławomir Szewczak, proboszcz parafii w Młodowie. Następnie potomkowie trzech Karoli w centralnym miejscu
placu posadzili trzy dęby, które mają przypominać
o zasługach lokalnych patriotów. Do sadzenia lip przystąpili również zaproszeni goście oraz mieszkańcy
Młodowa i Karolówki, a także dzieci i młodzież.
Przy każdym drzewku widniała kartka z numerem oraz nazwiskami osób, które dokonały posadzenia. Dzięki temu utworzono rejestr, w którym zostały
zapisane wszystkie lipy wraz z ich „właścicielami”.
AM

Akcję społeczną zainaugurowali 12 października
potomkowie trzech Karoli (Karola Sandera, Karola
Baumana i Karola Świstowicza), którzy podczas otwarcia Parku Niepodległości w Karolówce wśród lip
zasadzili trzy dęby.
Kolejne drzewa w tym samym miejscu zostały
dosadzone w dniu 8 listopada po uroczystej Sesji
Rady Gminy Lubaczów, poświęconej gminnym obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nasadzenia dokonali wówczas Pan Bogdan
Skibiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie oraz przedstawiciele społeczności Młodowa i Karolówki.
„Dęby Niepodległości” trafiły również do każdego sołectwa w gminie Lubaczów.
W symbolicznym sadzeniu drzewa w każdej miejscowości w dniu 9 listopada brali udział jej przed-

stawiciele, ale również
dzieci, młodzież, harcerze oraz strzelcy.
W Baszni Dolnej posadzenia dębu dokonano 10 listopada podczas
głównych,
gminnych
obchodów 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę
Niepodległości połączonych z odsłonięciem popiersia Marszałka Józefa
Społeczność sołectwa Lisie Jamy podczas sadzenia Dębu Niepodległości
Piłsudskiego.
Dodatkowo do parku wiejskiego w Baszni Dolnej Dolna oraz miejscowości ościennych tj. Tymce, Piastowo,
udało się pozyskać 8 dębów z nadleśnictwa Oleszyce, któ- Basznia Górna oraz członkowie Klubu Seniora, dzieci,
re zostały posadzone w dniu 17 listopada. Do akcji upa- młodzież szkolna. Drzewa będą symbolem upamiętniemiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Nie- nia jubileuszu, ale również upiększą park wiejski.
AM
podległości przyłączyły się delegacje z sołectwa Basznia

Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uroczysta Sesja Rady Gminy Lubaczów
„Rok 2018 został ustanowiony przez
Sejm RP Rokiem Jubileuszu 100-lecia
odzyskania Niepodległości. 11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na
nowo po rozbiorach i 123 latach niewoli,
po wielkich powstaniach, wolna Polska
powróciła na mapę świata. Odzyskanie
wolności Ojczyzny możliwe było dzięki
bohaterstwu Polaków na polach bitewnych, ale też codziennej walce o zachowanie duchowego, intelektualnego i materialnego dorobku Polaków. Nie mógł
zginąć naród o wielowiekowej historii,
tradycji i własnej kulturze”.
8 listopada 2018 r. w Domu Kultury w Młodowie
odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Lubaczów
poświęcona gminnym obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszystkich
przybyłych gości powitał Roman Cozac – Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów, rozpoczynając sesję słowami: „Samorząd Gminy Lubaczów pragnie
dzisiejszą uroczystością uczcić lokalnych bohaterów
walk o Niepodległość Ziemi Lubaczowskiej, mieszkańców Karolówki: Karola Sandera, Karola Baumana, Karola Świstowicza.”
Następnie uroczyście wprowadzono sztandar
Gminy Lubaczów oraz odśpiewano hymn państwowy, po czym Przewodniczący Rady poprosił ks. Sławomira Szewczaka – proboszcza parafii w Młodowie, o poprowadzenie wspólnej modlitwy w intencji
Ojczyzny.
Kolejno głos zabrał Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, który w swoim wystąpieniu przybli-

żył ideę uroczystej sesji oraz podkreślił jak ważną
rolę w walkach o wolność Polski odegrali lokalni
bohaterowie i jak istotną kwestią jest zachowanie
w pamięci ich zasług. Zacytował również fragment
uchwały Rady Gromadzkiej Wsi Burgau z dnia
5 stycznia 1938 r. o zmianie nazwy miejscowości
z Burgau na Karolówkę. Wójt zakończył przemówienie słowami: „Nasza pamięć o bohaterach
polskiej niepodległości, to nie tylko obowiązek jaki
powinniśmy wypełnić wobec ich poświęcenia dla odbudowy Ojczyzny, ale też żywa celebracja patriotyzmu i wartości leżących u podstaw Rzeczypospolitej
Polskiej. Zatem pamiętajmy o 100-leciu odzyskania
przez Polskę Niepodległości, cieszmy się nią i pozostańmy wobec niej w dziejowym szacunku. Niech
żyje Niepodległa!”
Następnym punktem programu był wykład historyka dr Zygmunta Kubraka pt. „Bohaterowie
walk o Niepodległość Ziemi Lubaczowskiej”. Podczas prelekcji mówca przedstawił zasługi i czyny bohaterskie z życia wspomnianych wcześniej postaci.
Podczas uroczystej sesji Radni jednogłośnie
przyjęli uchwałę w sprawie dokonania wpisu do
Księgi Pamiątkowej Gminy Lubaczów. Wyjątkowym momentem było odczytanie przez dr. Konrada
Morawskiego autorskiego wpisu, pod którym swoje
podpisy złożyli potomkowie „Trzech Karoli”: Pani
Janina Miśkiewicz Ptak – Wnuczka Karola Sandera,
Pan Paweł Bauman – wnuk Karola Baumana,
Pani Maria Bauman – synowa Karola Baumana,
Pan Zdzisław Damm – wnuk Karola Świstowicza
oraz Wójt Gminy Lubaczów i Przewodniczący Rady
Gminy Lubaczów. Wpis do Księgi Pamiątkowej zakończył część związaną z obradami uroczystej sesji.
Po krótkiej przerwie uczestnicy wydarzenia
mieli okazję wysłuchać wiersza pt. „Trzech Karoli”

Wspólne zdjęcie po odsłonięciu pomnika

Wpis do księgi pamiatkowej potomków Trzech Karoli
autorstwa Józefa Furgały – lokalnego poety, który
zaprezentowała praprawnuczka Karola Świstowicza
oraz montażu słowno-muzycznego pt. „Wolność”
w wykonaniu dzieci i młodzieży z Miejskiego
Domu Kultury w Lubaczowie pod kierunkiem Pana
Andrzeja Kindrata – Dyrektora Miejskiego Domu
Kultury w Lubaczowie oraz Pani Krystyny Czura.
Po części artystycznej Radni oraz zaproszeni
goście udali się do założonego 12 października br.
Parku Niepodległości, gdzie Pan Bogdan Skibiński –
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, przedstawiciele społeczności Młodowa oraz
Karolówki zasadzili trzy „Dęby Niepodległości”.
Na zakończenie uroczystości wszystkim sołtysom gminy Lubaczów rozdano jubileuszowe dęby,
które zostaną posadzone 9 listopada w każdym sołectwie.
MŚ, BB

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, a więc 10 listopada Gmina Lubaczów upamiętniła 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Wydarzenia
te zainaugurowały uroczystości przy Krzyżach Niepodległościowych w Dąbkowie
i Podlesiu, gdzie przedstawiciele: samorządu Gminy Lubaczów, Stowarzyszenia
Spadkobierców Polskich Kombatantów
II Wojny Światowej, jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy,
delegacje miejscowych szkół oraz społeczność lokalna złożyli kwiaty i oddali hołd
bohaterom walczącym o wolność Polski.
Następnie okolicznościowe przemówienie
wygłosił Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów, który przypomniał zgromadzonym
historię istniejących krzyży, podziękował
za obecność i pamięć o tych, którzy oddali
własne życie za ojczyznę.
Kolejnym punktem gminnych obchodów 100
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
była uroczysta Msza Św. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej, sprawowana w intencji
Ojczyzny. Eucharystii przewodniczyli: ks. Leszek

Kompania honorowa 34BLP w Jarosławiu wraz ze sztandarem AK Okręgu Lubaczowskiego „Lusia”

Bruśniak oraz ks. dziekan Andrzej Stopyra, który
w kazaniu podkreślał jak ważną kwestią jest miłość
do Ojczyzny. „My jesteśmy spadkobiercami tamtego
dziedzictwa, my dzisiaj w tej świątyni powinniśmy
i musimy się modlić się o to, abyśmy naszą Ojczyznę
jeszcze bardziej umiłowali. Jest to zadanie, które zostało nam dane i zadane. Miłować Ojczyznę to jest
trud na całe życie”- zaznaczał kapłan.
Dalsza część świętowania odbyła się w parku wiejskim, gdzie nastąpiło odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, sfinansowanego ze środków
Gminy Lubaczów i Instytutu Pamięci Narodowej.
Autorem pomnika był dr Marek Dryniak adiunkt na
Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uroczystości rozpoczęły się od podniesienia
flagi państwowej na maszt oraz odśpiewania hymnu
państwowego. Następnie, po powitaniu zaproszonych gości, pocztów sztandarowych, harcerzy, strzelców, nauczycieli, strażaków oraz mieszkańców miały
miejsce okolicznościowe przemówienia. Wójt Gminy
Lubaczów Wiesław Kapel w swoim wystąpieniu podkreślał, że Narodowe Święto Niepodległości to dzień
szczególny, pełen radości i patriotycznej dumy z bycia Polakiem, ale Ojczyzna to również zbiorowy obowiązek, z którego nikt nie może być zwolniony. Głos
zabrał również Tomasz Bereza z Oddziałowego Biura
Badań Naukowych IPN w Rzeszowie, który przeczy-

tał okolicznościowy list od dr Dariusza Iwaneczko,
dyrektora IPN w Rzeszowie.
Po okolicznościowych wystąpieniach, uroczystego odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego dokonali: Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów,
Tomasz Bereza przedstawiciel IPN w Rzeszowie,
podpułkownik Paweł Brzęka dowódca 34 Batalionu
Lekkiej Piechoty z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Jarosławiu, ks. dr Leszek Bruśniak
proboszcz parafii w Baszni Dolnej, ks. Andrzej Stopyra dziekana dekanatu Lubaczów, Zdzisław Maziarz
radny Rady Gminy oraz Andrzej Kaczmarczyk sołtys
sołectwa Basznia Dolna.
Po poświęceniu pomnika przez ks. dziekana Andrzeja Stopyrę, ppor. Lesław Słoma odczytał Apel Pamięci, a Kompania Honorowa 34 Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony
Terytorialnej w Rzeszowie oddała salwę honorową.
Zwieńczeniem obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Baszni Dolnej
było posadzenie „Dębu Niepodległości” przez przedstawicieli samorządu wsi Basznia Dolna i organizacji
działających na terenie sołectwa oraz występ uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej .
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła strażacka Orkiestra Dęta z Łopuszki Wielkiej.
AM
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Uroczyste Obchody 100-lecia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości w Lubaczowie
Powiat lubaczowski, Miasto Lubaczów i Gmina Lubaczów wspólnie upamiętnili 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rankiem
11 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie miała miejsce uroczysta sesja trzech rad, podczas której radni
powiatowi, miejscy i gminni przyjęli uchwałę upamiętniającą wszystkich,
którzy przyczynili się do wielkiego dzieła odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po zakończeniu obrad i odprowadzeniu sztandarów, Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Następnie głos zabrali włodarze miast partnerskich Miasta Lubaczowa, którzy przybyli, aby z Polakami świętować ten wyjątkowy i piękny jubileusz.
Po uroczystej sesji na lubaczowskim rynku posadzono pamiątkowego „Dęba Niepodległości”, mającego przypominać o tym niezwykłym wydarzeniu,
jakim była 100. rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Nasadzenia dokonali Starosta Powiatu Lubaczowskiego Józef Michalik, Burmistrz
Lubaczowa Krzysztof Szpyt, Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel oraz Dziekan Dekanatu Lubaczów
ks. Andrzej Stopyra.
Kolejnym punktem programu uroczystości niepodległościowych była Msza św. w kościele pw. św.
Stanisława BM w Lubaczowie, sprawowana w intencji ojczyzny. We wspólnej modlitwie uczestniczyli
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,
radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, kom-

batanci, delegacje szkół oraz jednostek organizacyjnych z terenu
miasta, Kompania Honorowa
34 |Batalionu Lekkiej Piechoty
w Jarosławiu z 3 Podkarpackiej
Brygady Obrony Terytorialnej
w Rzeszowie, harcerze, strzelcy, poczty sztandarowe
oraz mieszkańcy Ziemi Lubaczowskiej. Eucharystię koncelebrowali J.E ks. bp Mariusz Leszczyński,
ks. dziekan Andrzej Stopyra i ks. Lesław Hypiak. Po
Mszy św. została odsłonięta pamiątkowa tablica oraz
poświęcono krzyż, który w tą wyjątkową rocznicę
został postawiony przy lubaczowskiej Konkatedrze.
Po uroczystościach kościelnych nastąpił przemarsz uczestników pod Pomnik Niepodległości,

Uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości w Lubaczowie
gdzie złożono kwiaty i oddano hołd bohaterom walczącym o wolną Polskę. Ostatnim punktem programu
była uroczysta zbiórka z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości z udziałem 34 Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie ze sztandarem Armii
Krajowej Obwodu Lubaczowkiego „Lusia”.
AM

Obchody 100. rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości w Załużu
11 listopada to największe święto narodowe obchodzone na pamiątkę odzyskania
przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
To piękne święto jest okazją do oddania
hołdu twórcom niepodległego państwa
polskiego Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Ignacemu Daszyńskiemu
oraz Wincentowi Witosowi. Od prawie wieku na pamiątkę odzyskania niepodległości
postawiono w Polsce wiele pomników.
Jednym z nich jest krzyż niepodległościowy w Załużu. Został on wzniesiony w 1928r. dzięki staraniom
mieszkańców wsi. Przez lata otoczony był opieką Oddziału Związku Strzeleckiego oraz mieszkańców. Z upływem czasu uległ on spękaniu i konieczne stały się zabiegi konserwatorskie. Przy zaangażowaniu środków Rady
Ochrony Walk i Męczeństwa oraz Samorządu Gminy
Lubaczów w 2009 roku dokonano jego renowacji.
Od tej daty corocznie odbywają się przy nim
uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.
W roku jubileuszu miały one szczególną oprawę.
Uroczystość rozpoczęto rankiem przy Krzyżu
Niepodległościowym, gdzie wartę honorową pełnili
żołnierze 34 Batalionu Lekkiej Piechoty z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z miejscowymi harcerzami. Po przywitaniu i wprowadzeniu, modlitwę za ojczyznę poprowadził ks. Tadeusz
Maciejko – Proboszcz Parafii pw. Opieki Matki Bożej.
Kolejnym punktem wydarzenia była ceremonia
złożenia przy pomniku wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy przez delegacje reprezentujące: Społeczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym
w Załużu na czele z Dyrektor Edytą Kudyba, 26 Drużynę Harcerską Wielopoziomową z Załuża pod kierownictwem Agnieszki Skiba, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej
– Okręg Lubaczowski - z Panem Tadeuszem Antoni-

kiem, Służby mundurowe w osobach podinspektora
Grzegorza Błaszczyka – Komendanta Powiatowego
Policji w Lubaczowie oraz kpt Wojciecha Wusa –
z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie,
Jednostkę Strzelecką 2033 im. Gen Józefa Kustronia w
Lubaczowie na czele z Tomasz Szczygłem, Jednostkę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Załużu, Samorząd Wsi
Załuże na czele z sołtysem Stanisławem Szpytem, Samorząd Gminy Lubaczów w osobach Wiesława Kapla
– Wójta Gminy, Romana Cozaca – Przewodniczącego
Rady Gminy, Mariusza Pieroga – Sekretarza Gminy.
Następnie głos zabrał Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów wspominając o historii odrodzenia się
państwa polskiego oraz wydarzeniach zainicjowanych
przez Samorząd Gminy wpisujących się w obchody
Jubileuszowe, w które licznie angażują się mieszkańcy
gminy Lubaczów. Podkreślił także jak ważnym elementem było wykonanie utwardzenia placu kostką brukową przy posesji na której usytuowany jest pomnik, gdzie
uczestnicy uroczystości będą mogli się gromadzić.
W dalszej kolejności uczestnicy udali się do kościoła, by uczestniczyć w ceremonii i poświęceniu tablicy
pamiątkowej Jubileuszu Odzyskania Niepodległości na
frontonie kościoła. Aktu odsłonięcia dokonała Pani Joanna Rudnik – emerytowana nauczycielka przy współudziale miejscowych harcerzy. Poświęcenia dokonał
ks. biskup Mariusz Leszczyński, który przewodniczył
Mszy św. za Ojczyznę oraz wygłosił homilię. Bezpośrednio po Mszy Św. zebrani obejrzeli ujmujący spektakl „Dla Niepodległej” wystawiony przez Teatr Młodych z Załuża, przygotowany przez Jolantę Szczerbinin.
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” – wspólnie wyśpiewane słowa Roty wybrzmiały w tym uroczystym
dniu jak święta obietnica.
Na zakończenie ks. biskup zaprezentował odezwę
do ludu, która przed 100-laty oznajmiała odzyskanie
niepodległości.
Wspomnieć należy również, że 26.10.2018 r.
w Załużu odbyło się kolejne „Spotkanie Załuskie”,

„Naród, który traci pamięć,
traci swoją tożsamość.”
Jan Paweł II

„Nasza Niepodległa” Obchody 100 - lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Krowicy Samej
W listopadowe popołudnie 12 listopada
2018r. w kościele parafialnym w Krowicy Samej odbyły się uroczyste obchody
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości połączone z 8 rocznicą poświęcenia pomnika poległych i pomordowanych mieszkańców Krowicy Samej,
Krowicy Hołodowskiej, Krowicy Lasowej
i Budomierza.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele samorządu Gminy Lubaczów na czele z Panem Wiesławem Kaplem – Wójtem Gminy Lubaczów, Panem
Romanem Cozacem – Przewodniczącym Rady Gminy Lubaczów, radni Gminy Lubaczów, a także Koło
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Horyńcu – Zdroju, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej w Lubaczowie, poczty
sztandarowe Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej, zuchy i harcerze 9 Drużyny Harcerskiej
im. Straży Granicznej działającej przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej.
Na początku uroczystości uczniowie z miejscowej szkoły przedstawili poruszający montaż
słowno – muzyczny „Nasza Niepodległa” przedstawiający polskie drogi do niepodległości. Następnie została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny oraz poległych i pomordowanych
mieszkańców wsi Budomierz, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, upamiętnionych na pomniku. Eucharystię koncelebrowali ks. Stanisław Gorczyński, ks. Paweł Kruk,
ks. Mateusz Maksim.

Wspólne zdjęcie przy pomniku, fot. Roman Zygarlicki
Po zakończonej Mszy Św. uczestnicy uroczystości
udali się pod pomnik poległych i pomordowanych.
Tam głos zabrał Pan Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów, który podkreślił rangę tej uroczystości oraz
podziękował wszystkim za udział i kultywowanie
tradycji patriotycznych.
W atmosferze ciszy i zadumy, w scenerii wieczoru
oświetlonego blaskiem zapalonych pochodni przed-

stawiciele: Samorządu Gminy Lubaczów, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Związków Kombatanckich, Rady Pedagogicznej SP w Krowicy Samej
rodzin osób upamiętnionych na pomniku, harcerzy,
samorządów wsi i społeczności lokalnej złożyli pod
pomnikiem poległych i pomordowanych wiązanki
kwiatów oraz zapalone znicze.
SP w Krowicy Samej

Obchody Święta Niepodległości w bibliotekach
W miesiącu listopadzie w bibliotekach na
terenie gminy Lubaczów odbyły się kolejne spotkania nawiązujące do 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Tablica pamiątkowa Jubileuszu Odzyskania Niepodległości
nawiązujące do Roku Jubileuszowego, a także do rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
Uczestnicy mieli okazję obejrzeć tematyczne
prezentacje multimedialne, wysłuchać fragmentu patriotycznego opowiadania Marii Dąbrowskiej
pt. „Marcin Kozera” oraz obejrzeć montaż słowno – muzyczny o tematyce patriotycznej. Podniosły charakter tego wydarzenia podkreślili również
swoją obecnością Spadkobiercy Kombatantów
II Wojny Światowej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie
z/s w Baszni Dolnej – Filia w Załużu przy współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Załużu.
GOK

W Opace miał miejsce uroczysty wieczór wspomnień „Póki my żyjemy”. Częścią artystyczną
w wykonaniu dzieci i młodzieży z Koła Przyjaciół
Biblioteki rozpoczęto świętowanie odzyskania Niepodległości. Montaż słowno-muzyczny oparty był
o fakty historyczne, przeplatany śpiewem żołnierskich
i patriotycznych piosenek. W ten sposób oddano hołd
Polakom, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę.
Podczas wieczoru wspomnień gość specjalny Pani Maria Szumilak opowiedziała o swojej rodzinie zesłanej na Sybir w 1940 r.. Były to wspomnienia
Pani Antoniny Kułakowskiej (mamy pani Marii),
która za swego życia opowiedziała o losie jaki spotkał
jej rodzinę, a konkretnie, o tym co przeżyła jako mała
dziewczynka będąc na zesłaniu. Stare fotografie jakie
wykorzystano w prezentacji multimedialnej wzbudziły u zebranych ogromny sentyment i wzruszenie.
Uczestnicy tego wieczorku wspomnień dali dowód
na to, iż pielęgnują pamięć o przeszłości, zwłaszcza
tej dotyczącej naszej lokalnej historii.
W Lisich Jamach filia biblioteki była organizatorem spotkania pt. „Biblioteka dla Niepodległej”,
na którą przybyli nauczyciele i uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Lisich Jamach oraz seniorzy z miejscowego Klubu Seniora. Na uroczystości zostały zaprezentowane wiersze, piosenki i utwory o tematyce
żołnierskiej.

Wieczór wspomnień „Póki my żyjemy” w Opace
We wszystkich bibliotekach odbyły się również
spotkania prowadzone z okazji przypadającego w
listopadzie święta „Pluszowego Misia”, które miały
inny charakter niż dotychczas. Tegorocznym bohaterem był niedźwiadek Wojtek, niezwykły żołnierz
armii Andersa. Dzieci poznały jego prawdziwą historię na podstawie książki Łukasza Wierzbickiego
pt. „Dziadek i niedźwiadek”. Urozmaiceniem tych

spotkań były warsztaty plastyczne, na których
najmłodsi malowali postać misia bohatera, układały puzzle a akcentem niepodległościowym było
wykonywanie chorągiewek w ojczystych barwach.
Nie zabrakło również słodkiego co nieco. Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie spotkań.
GBP
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Bieg Pamięci Obrońców Lubaczowa

Podatki i opłaty w Gminie Lubaczów w 2019 roku
W dniu 06.12.2018 r. odbyła się II sesja Rady
Gminy Lubaczów. Przedmiotem obrad było m. in.
ustalenie wysokości stawek podatków lokalnych:
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu
oraz wysokości opłat za wodę, ścieki i opłat z tytułu czynszu dzierżawnego na rok 2019.
Na wniosek Wójta, Rada Gminy Lubaczów,
jako podstawę do obliczania podatku rolnego na
2019 r. przyjęła cenę kwintala żyta podaną w obwieszczeniu Prezesa GUS z dnia 18 października
2018 r., w wysokości 54,36 zł. Kwota ta stanowi
również podstawę do obliczenia czynszu dzierżawnego za działki rolne stanowiące mienie gminne.
Do celów obliczenia podatku leśnego przyjęta
została średnia cena sprzedaży drewna wynikają-

6 grudnia, to dzień kojarzony wyłącznie z Mikołajkami. W różnych ośrodkach kulturalnych, szkołach, świetlicach organizowane są spotkania dla najmłodszych, którzy z utęsknieniem czekają
na wymarzone prezenty. Mało kto wie, że 100 lat temu ten dzień
był wyjątkową chwilą dla Lubaczowa. Bohaterscy synowie Ziemi
Lubaczowskiej: Stanisław Dąbek, Karol Sander, Ignacy Argasiński, Jan Demus, Michał Drzystek, Romuald Gajewski, Jan Hadel,
Antoni Łopuch, Leon Mazurkiewicz, Bronisław Motyka zdołali
wyzwolić miasto spod natarcia ukraińskiego.
Gmina Lubaczów wraz z Miastem Lubaczów postanowili uczcić to wydarzenie poprzez patriotyczno-edukacyjny Bieg Pamięci Obrońców Lubaczowa.
Uczestnicy wydarzenia spotkali się pod Pomnikiem Niepodległości w Lubaczowie, aby po krótkim
wprowadzeniu w historię walk o wolny Lubaczów,
wspólnej modlitwie i złożeniu kwiatów, wystartować
o godz. 11.11 w około 4 km trasę, która swoją metę
miała w Parku Niepodległości w Karolówce.
Zaplanowana trasa łączyła miejsca starań mieszkańców Ziemi Lubaczowskiej o utrwalenie pamięci o tradycjach niepodległościowych Lubaczowa
i jego Obrońców. To także symboliczny związek różnych pokoleń mieszkańców – walczących o wolność
Lubaczowa, utrwalających pamięć o tej wolności

i pragnących tą wolność
pielęgnować.
Dalsza część uroczystości miała miejsce
w Zespole Szkół w Młodowie, gdzie wręczono
pamiątkowe
medale
oraz wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Głos
zabrał również Pan Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów, który podziękował wszystkim zaangażowanym
w tworzenie tego wydarzenia, a w szczególności koordynatorom biegu Pani Beacie Streit i Panu Konradowi
Morawskiemu, nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie za podjęcie tej inicjatywy.

Uczestnicy biegu
W biegu wzięli udział przedstawiciele Gminy Lubaczów, Miasta Lubaczów oraz uczniowie
z ponad 10 szkół z Lubaczowa, gminy Lubaczów
i Oleszyc.
Patriotyczny charakter wydarzenia podkreśliła
15 metrowa biało-czerwona flaga trzymana przez
uczestników na całej trasie biegu.
AA

ca z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. która wynosi 191,98 zł za 1 m³.
Zgodnie z decyzją Rady Gminy Lubaczów,
stawki podatku od nieruchomości i podatku
od środków transportowych oraz stawki czynszu za lokale mieszkalne, lokale usługowe i za
grunty stanowiące mienie komunalne przeznaczone pod działalność gospodarczą, które będą
obowiązywać w 2019 r. nie uległy zmianie
w stosunku do roku 2018. Bez zmian pozostała
również cena wody oraz ścieków. Niezmienna
pozostaje również opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Tabela poniżej zawiera podstawowe informacje o stawkach podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2019. 		
AT

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące na terenie gminy Lubaczów

stawka w zł

1. Podatek od nieruchomości dla gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (od m²)

0,79

b) pozostałych (od m2)

0,21

2. Podatek od nieruchomości od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych (od m2)

0,60

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (od m²)
c) od pozostałych (od m2)

17,00
5,00

Wójt Gminy Lubaczów uhonorowany
Medalem 100-lecia Niepodległości

3. Stawka podatku rolnego:

118 osób z Podkarpacia odebrało „Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości” przyznane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Wśród odznaczonych przedstawicieli różnych środowisk związanych z nauką,
kultura, sztuką i kościołem, były również osoby zasłużone w działalności społecznej, samorządowej, kombatanci, przedsiębiorcy.

a) od 1 ha użytków zielonych Ł/III, Ps III

434,88

b) od 1 ha użytków zielonych ŁIV, Ps IV

402,26

c) od 1 ha użytków zielonych Ł V, Ps V

342,47

d) od 1 ha użytków zielonych ŁVI, Ps VI

309,85

To okolicznościowa odznaka ustanowiona uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 maja 2018 r. dla uczczenia
100-lecia odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę
odrodzenia Państwa Polskiego. Jej awers przedstawia orła
w koronie oraz wizerunki ojców polskiej niepodległości Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego Wojciecha Korfantego, oraz Józefa Hallera, a w dolnej,
lewej części znajduje się napis: 100-LECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI. Na rewersie widnieje napis „TO, CO
ZDOŁAŁY POKOLENIA TAMTE, DLACZEGO BYŚCIE
TEMU NIE MOGLI PODOŁAĆ I WY?”, a w dolnej jego
części wizerunek Legionów Polskich.
W imieniu Prezesa Rady Ministrów, medale wręczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki podczas
uroczystego spotkania, które odbyło się 27 listopada b.r.
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.
W gronie wyróżnionych znalazł się Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, który odebrał nagrodę
za aktywną działalność Samorządu Gminy Lubaczów
w organizacji obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości oraz upamiętnianie tragicznych
wydarzeń i bohaterów - mieszkańców gminy Lubaczów,
związanych z walką o Niepodległość i wolność Ojczyzny.
Gmina Lubaczów w tym obszarze podjęła liczne
działania zarówno w roku Jubileuszowym jak i w latach
wcześniejszych. W 2014 r. Rada Gminy Lubaczów nadała gen. Stanisławowi Dąbkowi - obrońcy Lubaczowa
w latach 1918-1921 i dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r., pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Lubaczów. Tego samego roku
w Dąbkowie odbyły się również uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego postać
gen. Stanisława Dąbka oraz mieszkańców Dąbkowa
(dawniej Felsendorfu) i Opaki – ofiar II wojny światowej i pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów
z OUN-UPA w latach 1944-1947.

Na terenie gminy Lubaczów pielęgnowane są również miejsca pamięci narodowej, gdzie co roku społeczność lokalna
gromadzi się by wspólnie oddać hołd, tym
którzy poświęcili życie za wolną Polskę,
ale również za to, że byli Polakami. Do
takich miejsc należą krzyże niepodległościowe: w Załużu, Podlesiu i Dąbkowie,
tablice upamiętniające: ofiary nacjonalistów ukraińskich w Wólce Krowickiej,
Dąbrowie i Podlesiu, ofiary mordu przez
wojska hitlerowskiego Wehrmachtu
w Załużu oraz pomnik w Krowicy Samej
Wręczenie medalu przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewę Leniart
poświęcony ofiarom II wojny światowej,
mieszkańcom Krowicy Samej, Krowicy Hołodowskiej, sadzili trzy dęby, które mają przypominać o zasługach
Krowicy Lasowej i Budomierza, którzy zginęli z rąk na- lokalnych Patriotów. Nasadzenia te zainaugurowały
cjonalistów OUN-UPA, zostali pomordowani w obo- również akcję sadzenia dębów Niepodległościowych
zach okupantów i polegli na frontach.
w każdym sołectwie, która nie tylko zintegrowała lokalZnaczenie czynu niepodległościowego Marszał- ną społeczność, ale dała możliwość wspólnego świętoka Józefa Piłsudskiego oraz jego zasługi dla państwa wania tak wspaniałego Jubileuszu.
jako męża stanu, organizatora i polityka, a także
Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Dziedzictwa
rocznic (150 urodzin i 82 śmierci) przypadających Kresów również zorganizowano prelekcje o naszej Niena rok 2017, Rada Gminy Lubaczów podkreśliła podległej, które wygłosił Pan Tomasz Kuba Kozłowski
okolicznościową uchwałą XXXV/318/2017 z dnia 30 z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Dodatkomaja 2017 r. Symbolem pamięci o tym Ojcu Nie- wo 1 sierpnia odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy
podległej jest również Jego pomnik-popiersie, Lubaczów w kadencji 2014-2018 „Piękna Niepodległa
którego odsłonięcie i poświęcenie miało miejsce Ziemia Lubaczowska”, podczas której przyjęto jedno10 listopada 2018r. w Baszni Dolnej podczas obcho- głośnie uchwały w sprawie utworzenia Parku Niepodledów 100-lecia Niepodległości.
głości, budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
Pamięci trzech lokalnych bohaterów walk o Niepod- oraz dokonania wpisu do Księgi Pamiątkowej Gminy
ległość Ziemi Lubaczowskiej, mieszkańców Karolówki: Lubaczów.
Karola Sandera, Karola Baumana, Karola Świstowicza
Część wydarzeń związanych z organizacją obchopoświęcono uroczystą sesję Rady Gminy Lubaczów, dów Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości
która miała miejsce 8 listopada. Dodatkowo potomko- było organizowanych również we współpracy z Samowie trzech Karoli podczas akcji społecznościowej „100 rządem Miasta Lubaczów, organizacjami pozarządowylip na 100 lecie Niepodległości” w centralnym miejscu mi i samorządami mieszkańców wsi.
powstającego Parku Niepodległości w Karolówce, poAM

a) dla gruntów powyżej 1 ha (od 1ha przeliczeniowego)

135,90

b) dla gruntów poniżej 1 ha (od 1 ha fizycznego)

271,80

4. Stawka podatku leśnego
a) podatek leśny od 1 ha lasu

42, 2356

5. Stawki czynszu dzierżawnego za działki rolne (od 1 ha fizycznego)

6. Cena wody i ścieków
a) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (za 1m3) - cena netto/brutto

2,17 / 2,34

b) dla zbiorowego odprowadzania ścieków (za 1m3) -cena netto/brutto

4,77 / 5,15

Gospodarowanie odpadami
Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w 2019
roku odbiór odpadów komunalnych z terenu
Gminy Lubaczów prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu wspólnie z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu
Sp. z o.o. z Lubaczowa, które w ofercie firmy z Jarosławia zostało wskazane jako podwykonawca.
Odpady, zarówno zmieszane (pojemnik/
czarny worek) jak i odpady segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura gromadzone odpowiednio w workach koloru żółtego,
zielonego i białego, niebieskiego) odbierane
będą w tym samym dniu jeden raz w miesiącu.
Przypomina się, że od 1 lipca 2013 r. w ramach
wnoszonej do gminy opłaty firma odbiera od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady
komunalne bez względu na ich ilość. Właściciele
nieruchomości, na których wytwarzana jest duża
ilość odpadów segregowanych (plastiki, szkło,
makulatura) mogą je również bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych znajdującego się w Lubaczowie, ul.
Kraszewskiego 7, tel./fax. 16 632 14 47 (siedziba
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu sp. z o. o.). PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK) czynny będzie w dni robocze: 10.00 18.00, a w soboty: 10.00 - 14.00.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy
uiszczać w terminach dwumiesięcznych
Rata Miesiąc

Termin płatności

I
II
III
IV
V
VI

28.02.2019 r.
30.04.2019 r.
30.06.2019 r.
31.08.2019 r.
31.10.2019 r.
31.12.2019 r.

Styczeń, luty
Marzec, kwiecień
Maj, czerwiec
Lipiec, sierpień
Wrzesień, październik
Listopad, grudzień

Opłat można dokonywać również za I półrocze do 28.02.2019 r. za II półrocze do 31.08.2019 r.
oraz za cały rok z góry w terminie do 28.02.2019 r.
Wpłat można dokonywać: u inkasenta przy okazji poboru opłat za wodę i ścieki (w budynkach
świetlic), przelewem na Państwa indywidualny
rachunek bankowy, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubaczów: PBS Lubaczów
nr konta 54 9101 0003 2001 0007 1954 0001 z zaznaczeniem „za odpady” lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. W celu uniknięcia dodatkowych
kosztów postępowania egzekucyjnego prosi się
o dokonywanie wpłat w w/w terminach.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2015 r. pozostaje niezmienna
i wynosi - za odpady zbierane w sposób selektywny - 16,00 zł miesięcznie od gospodarstwa wieloosobowego oraz 8,00 zł miesięcznie od gospodarstwa jednoosobowego.
		
UG

WAŻNE INFORMACJE!
Zmiana przepisów dotyczących utrzymywania psów!

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 15 listopada
2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń wprowadzające zmiany w zakresie wzrostu kar za nie zachowanie środków ostrożności przy
trzymaniu zwierząt (w tym psów przebywających poza terenem
posesji bez opieki). Dotychczasowe kary grzywny za nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, wynoszące do 250 zł zostały zwiększone do
kary grzywny do 1 000 złotych, kary nagany oraz dodatkowo
wprowadzono możliwość zastosowania kary ograniczenia
wolności (art. 77 § 1. Kodeks wykroczeń)
Zgodnie z w/w zmianą przepisów w przypadkach niewłaściwego utrzymywania zwierzęcia, które powoduje niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, kara grzywny została zwiększona do 5 000 złotych (art. 77 § 2, art. 78 i art. 108
w związku z art. 1 § 1 Kodeks wykroczeń).
Aby uniknąć wyżej wymienionych kar przypominam właścicielom psów o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa, do których w szczególności należą:
• sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności
nie pozostawianie ich bez dozoru jeżeli nie są uwiązane, nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym;
utrzymywania ich na uwięzi, w kojcu lub ogrodzonej posesji,
• wykonywanie co rocznych szczepień psów przeciwko wściekliźnie,
• wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów agresywnych w kagańcu, na tereny przeznaczone do użytku publicznego,
• usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z miejsc publicznych,
• oznaczenie wejścia na posesję, na której znajduje się pies, tabliczką ostrzegawczą o treści „Uwaga pies” lub podobnej.
Nie dostosowanie się do w/w przepisów skutkuje skierowaniem
na Policję wniosku o ukaranie mandatem karnym właściciela psa.
Nie czekajmy aż wydarzy się tragedia. Pogryzienie przez
psa wiąże się z długotrwałym i bolesnym leczeniem, a właściciel zwierzęcia zawsze ponosi pełną odpowiedzialność i konsekwencje karne oraz finansowe. Postępowanie każdego posiadacza psa ma wpływ na poziom bezpieczeństwa. Zadbajmy,
aby było ono w naszej Gminie na najwyższym poziomie.

Informacja dla właścicieli nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Lubaczów przypomina właścicielom działek
rolnych położonych w szczególności przy drogach pomiędzy
miejscowościami oraz właścicielom nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych o obowiązku utrzymywania nieruchomości w stanie wolnym od zakrzaczeń i zachwaszczeń.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany do zabezpieczenia terenu przed zagrożeniem pożarowym, które stwarzają
uschnięte trawy i chwasty. Nie dostosowanie się do tego obowiązku powoduje sankcje prawne i podlegać będzie kontroli
przez Urząd Gminy Lubaczów oraz Strażą Pożarną pod kątem
przeciwdziałania pożarom i poprawie bezpieczeństwa.
Pamiętajmy, że zadbana posesja świadczy o jej mieszkańcach i wpływa na estetykę całej miejscowości.

Informacja dla użytkowników sieci kanalizacyjnej

Wójt Gminy Lubaczów oraz Zakład Usług Komunalnych
w Mokrzycy informują, o występowaniu licznych awarii przepompowni ścieków spowodowanych wrzucaniem do toalety i studzienek kanalizacyjnych materiałów powodujących zatykanie sieci
i awarię pomp tłoczących (części ubrań, mopy, popiół, odpady
z kuchni – kości, pióra, worki z opakowań po żywności, itp.)
Apelujemy do Państwa o prawidłowe korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji powoduje zwiększone koszty naprawy urządzeń pompujących ścieki,
a w konsekwencji będzie wpływało na podwyższenie opłat
za ścieki, ponoszonych przez mieszkańców gminy.

Informacja dla właścicieli budynków

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na frontowej ścianie budynku lub na ogrodzeniu
tabliczki z numerem porządkowym.
Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym
wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Dzięki właściwemu oznakowaniu nieruchomości możliwe jest
przede wszystkim szybkie dotarcie z pomocą do potrzebujących –
dojazd karetki pogotowia, interwencja policji lub straży pożarnej.
UG
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Kościół w Hruszowie

Fotowoltaika na obiektach komunalnych

Kościół pw. św. Józefa w Hruszowie znajduje się tuż za granicą z Ukrainą, nieopodal głównej drogi prowadzącej do Niemirowa.
Świątynia została wybudowana w 1898 r. jako kaplica dworska. Głównym fundatorem był Franciszek Wojciech Dzierżykraj - Morawski herbu Nałęcz (1868 - 1938). Z wypisów Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie wynika, że kościółek garnizonowy
w Hruszowie od samego początku służył wojsku, które stacjonowało w pobliskich koszarach. Po drugiej wojnie światowej, świątynia
podzieliła los innych, które znalazły się poza granicami Polski. Użytkowano ją jako magazyn rolny przez miejscowy kołchoz, który
zlikwidowano w 1991 r. Od tego momentu rozpoczęła się degradacja tego obiektu.
W 2012 r. zawaliła się część dachu z sygnaturką
i kryciem. Stan świątyni ciągle wymaga prac zabezpieczająco – konserwatorskich, które uchronią ją
przed całkowitym zniszczeniem. W ubiegłym roku
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
Gminy Lubaczów, otrzymało na realizację zadania
„Remont zabytkowego kościoła w Hruszowie” dotację. Pieniądze wsparte funduszami z kwesty przeprowadzonej we współpracy z Gminą Lubaczów podczas
Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2017 pozwoliły rozpocząć pierwsze prace budowlane. Wnętrze kościoła
zostało ręcznie odgruzowane. Zabezpieczono oryginalne elementy więźby dachowej, detale architektoniczne i dachówki. Następnie rozebrano istniejący
dach oraz odeskowano zachowaną konstrukcję ciesielską. Całość budowli przykryto folią. Dzięki tym
zabiegom wnętrze i mury kościoła zostały osłonięte
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Kolejna dotacja, którą Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów otrzymało w 2018r. od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na realizację zadania pn. „Opracowanie

prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele
w Hruszowie” oraz zbiórka publiczna podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2018 (zebrano 4630,76 zł)
umożliwiły wykonanie niezbędnej dokumentacji budowlanej i przygotowanie projektu renowacji świątyni.
W 2019 r. przy kościółku garnizonowym w Hruszowie zaplanowano oczyszczenie i osuszenie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
pionowej i poziomej, drenaż opaskowy kamienny
wokół całego budynku z niwelacją terenu, demontaż
istniejącej sterczyny (pinakla) i zabezpieczenie jej
na potrzeby wykonania drugiej, zakup oryginalnej
dachówki i gąsiorów z przełomu XIX/XX wieku, jej
oczyszczenie i transport na miejsce przeznaczenia.
To ogromne przedsięwzięcie jakim jest odbudowa tej zabytkowej świątyni wymaga sporych nakładów finansowych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób, którym los kościółka
w Hruszowie nie jest obojętny o wsparcie finansowe
inicjatywy Gminy Lubaczów i Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów.

W gminie Lubaczów dobiegły końca prace związane
z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na obiektach komunalnych w ramach zadania pn.: „Rozwój
odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
W ramach inwestycji wykonano 3 instalacje fotowoltaiczne na terenie: Oczyszczalni
Ścieków w Załużu, Stacjach
Uzdatniania Wody w Mokrzycy i Wólce Krowickiej o łącznej
mocy 114 kW a także w budynku OSP w Krowicy Samej
zainstalowano kocioł na biomasę. Działania te przyczynią się

Kościół w Hruszowie, 2018 r.
Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć to przedsięwzięcie prosimy o wpłaty i rozważenie przekazania
1% podatku na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów o numerze: 48 9101 0003 2001 0012 2018 0011 z dopiskiem
„Pomoc na kościół w Hruszowie”.
AK, AM

do obniżenia kosztów zużycia
energii elektrycznej (które mają
istotny wpływ na ustalenie taryfy
cen za wodę i ścieki) oraz spadku
emisji gazów cieplarnianych.
Łączna wartość inwestycji
wyniosła 818.013,96 zł, a dofinansowanie w wysokości 85%
kosztów kwalifikowanych wyniosło 565.294,20 zł.
WSZ

Instalacje fotowoltaiczne na terenie Stacji Uzdatniania
Wody w Wólce Krowickiej

Otwarcie świetlicy w Hurczu

Gmina Lubaczów
w złotej
dziesiątce
10. Dekady
100-lecia
11 października br. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie miała miejsce uroczysta gala
podsumowująca kolejną edycję rankingu aktywności gospodarczej Złota Setka Gmin Podkarpacia, podczas
której zaprezentowano 100 najlepiej
rozwijających się gmin (wiejskich,
miejsko-wiejskich i miejskich). Gmina Lubaczów w ogólnym rankingu
gmin wiejskich zajęła 30 miejsce.

Wolontariusze na cmentarzu w Niemirowie
We wtorek 16.10.2018 r. do Niemirowa na Ukrainie udała się grupa wolontariuszy,
by przed Świętem Wszystkich Świętych uprzątnąć miejscowy cmentarz.
Kilka godzin intensywnej pracy z kosami spalinowymi i grabiami w ręku dało naprawdę piękny
efekt. Po zakończonych pracach porządkowych
przywrócono do pierwotnego stanu dwa powalone nagrobki oraz ogrodzenie jednego z nich.
Udział wolontariuszy w pracach na miejscowym cmentarzu spotykał się z uznaniem mieszkańców Niemirowa, którzy w ten piękny słoneczny dzień czynili prace porządkowe na grobach
swoich bliskich.
Wśród uczestników wyprawy byli między inPrace porządkowe na cmentarzu w Niemirowie nymi sołtysi z Krowicy Hołodowskiej i Budomie-

rza wraz z mieszkańcami, dyrektor GOK w Starym
Dzikowie oraz pracownicy GOK w Lubaczowie.
Nekropolia w Niemirowie powoli odzyskuje swój
dawny blask dzięki cyklicznym akcjom sprzątania.
Jest to dobry przykład do naśladowania oraz dbałości o inne cmentarze zwłaszcza te, gdzie znajdują
się groby opuszczone i przez nikogo nie pielęgnowane.
Przed uroczystością Wszystkich Świętych na
cmentarzu tym zapłoną znicze jako wyraz naszej
pamięci o spoczywających tam rodakach.
GOK

Światełko Pamięci dla Łyczakowa

Zmodernizowany budynek swietlicy w Hurczu
Mieszkańcy Hurcza w sobotę, 13 października świętowali otwarcie zmodernizowanej świetlicy wiejskiej, która tego dnia zachwyciła niejedną osobę.

„Na te groby powinni z daleka przychodzić pielgrzymi,
by się uczyć miłości do Ojczyzny.”
Kornel Makuszyński
W dniu 25 października do Oddziału TVP3 Rzeszów dostarczone
zostały znicze zebrane w ramach akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”. Po raz siódmy z kolei w to piękne
przedsięwzięcie włączyła się Gmina
Lubaczów. Szczególne słowa uznania
należą się wszystkim darczyńcom,
którzy z sercem i hojnością zaangażowali się w zbiórkę zniczy.
Tegoroczna akcja była wyjątkowa ze względu na przypadającą
100-rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, co dodatkowo
zmotywowało darczyńców. Udało się
przekazać rekordową liczbę zniczy

(ok. 1600), które w dzień Wszystkich
Świętych rozświetliły polskie nekropolie we Lwowie (Cmentarz Orląt
Polskich, Łyczakowski i Janowski),
a także polskie groby m.in. w Strzelcyskach, Mościskach, Pnikucie, Niżankowicach i innych miejscowościach.
Koordynująca akcję Pani redaktor
Beata Wolańska serdecznie podziękowała za przekazane znicze wręczając dyplomy dla wszystkich ofiarodawców.
Samorząd Gminy Lubaczów również przyłącza się do podziękowań.
GOK

Finał akcji w Rzeszowie

W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli m.in.
Wójt Gminy Lubaczów, Zastępca Wójta Gminy Lubaczów, Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów, Radna
Gminy Lubaczów, Wykonawcy zmodernizowanego budynku, Sołtysi, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich
z gminy Lubaczów, a przede wszystkim dzieci, młodzież
oraz mieszkańcy wsi.
Po oficjalnym przywitaniu uczestników przez Martę Tabaczek, zastępcę dyrektora GOKu w Lubaczowie
głos zabrał Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów, który przybliżył historię obiektu oraz poszczególne etapy
jego remontu. Podkreślał również ogromną determinację i zaangażowanie mieszkańców wsi w dążeniu do
modernizacji starego obiektu, bez których nie byłoby tej
wspaniałej świetlicy. Następnie Wójt Gminy Lubaczów
na ręce Pani Soltys przekazał okolicznościowy list gratulacyjny oraz prezenty.
Po okolicznościowych przemówieniach miało
miejsce uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali:

Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, Zastępca Wójta
Gminy Lubaczów Krzysztof Kozioł, ks. Marek Saj, wikariusz parafii konkatedralnej, Sołtys wsi Hurcze Alicja
Sroczyk, Radna Gminy Lubaczów Justyna Cozac, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Hurczu Marta
Świątek-Cichocka, Wykonawca Pan Leszek Kak oraz
przedstawicielka dzieci i młodzieży Aleksandra Sroczyk. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie obiektu przez ks. Marka Saja oraz zwiedzanie nowo
otwartego budynku.
Miłą niespodzianką był występ Pani Alicji Sroczyk Sołtysa wsi Hurcze, która wykonała autorską piosenkę napisaną specjalnie na tą okazję. Ponadto nie zabrakło również
tradycyjnego sto lat, okolicznościowych prezentów, wspaniałego tortu oraz przekąsek i słodkości przygotowanych
przez panie z miejscowego koła gospodyń wiejskich.
Wspólne świętowanie umiliła kapela Pawlaki z Lubaczowa.
AM

W bieżącym roku z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
przeprowadzono dodatkowe plebiscyty wyłaniające Liderów 10 Dekad Niepodległej w
pięciu kategoriach: Turystyczna Gmina Podkarpacia, Inwestor Dekady, Skuteczny Beneficjent Środków Unijnych, Kreator Kapitału
Społecznego oraz Lider Globalizacji.
Wśród Złotej 10. Dekady 100-lecia Gmina Lubaczów uplasowała się na 5 miejscu
w dwóch kategoriach:
• Turystyczna Gmina Podkarpacia - oceniane były działania podejmowane
przez samorządy gminne na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej,
• Kreator Kapitału Społecznego - pod
uwagę brane były działania podejmowane w zakresie wspierania rozwoju
kultury i wartości patriotycznych, inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
i jakość kształcenia, a także tworzenie
podmiotów ekonomii społecznej oraz
nowych placówek edukacyjnych przy
wsparciu m.in. środków zewnętrznych.
To nie pierwszy sukces samorządu Gminy Lubaczów w rankingu aktywności gospodarczej Złota Setka Gmin Podkarpacia,
organizowanej przez Małopolski Instytut
Gospodarczy w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Gazetę Codzienną Nowiny. W 2011r. gmina znalazła się
w „złotej dziesiątce” w kategorii Skuteczny
Beneficjent Środków Unijnych. Natomiast w
2016 r. była liderem w kategorii Turystyczna
Gmina Podkarpacia.
AM
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Otwarcie Domu Pomocy Społecznej
w Krowicy Lasowej
Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej funkcjonuje od 2 października, ale
oficjalne otwarcie placówki miało miejsce
w poniedziałkowe popołudnie (15.10.2018 r.)
W uroczystościach udział wzięli m.in. Pani Anna
Schmidt-Rodziewicz – Poseł na Sejm RP, Pan Józef
Michalik – Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Pan
Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów, Pan Krzysztof Kozioł – Zastępca Gminy Lubaczów, Pan Roman
Cozac - Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów wraz
z radnymi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
pracownicy Urzędu Gminy Lubaczów oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, a przede
wszystkim mieszkańcy i personel placówki.
Po oficjalnym przywitaniu gości przez Panią Martę Tabaczek - Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, głos zabrał Wójt Gminy
Lubaczów, który przedstawił historię inwestycji,
wskazując na wcześniejsze funkcje budynku oraz
etapy jego modernizacji i przebudowy. Pan Wójt podziękował również wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej, a w szczególności Pani Poseł Annie
Schmidt-Rodziewicz, która przyczyniła się do pozyskania dodatkowych środków z budżetu państwa
umożliwiających dokończenie inwestycji.
W dowód wdzięczności Pani Poseł otrzymała
okolicznościową statuetkę.
W swoim wystąpieniu Pani Anna Schmidt-Rodziewicz Poseł na Sejm RP podkreślała, że zapewnienie
opieki osobom potrzebującym to obowiązek parlamentarzystów oraz władz samorządowych. Zwróciła również uwagę na potrzebę funkcjonowania takich ośrodków, które gwarantują profesjonalną opiekę i pomoc.
Na zakończenie Pani Justyna Mulawa dyrektor
placówki podkreślała, ze wraz z personelem dołoży
wszelkich starań, aby zapewnić podopieczny profesjonalną opiekę, odpowiednie warunki do spokojnego, bezpiecznego i godnego życia oraz stworzyć
prawdziwą, rodzinną atmosferę.
Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie
wstęgi oraz poświęcenie budynku przez ks. Pawła
Kruka. Następnie zaproszeni goście mieli możliwość
zwiedzenia nowo otwartego obiektu.
Dzień później, a więc 16 października w DPS
w Krowicy Lasowej gościła Pani Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny,

Uroczyste przecięcie wstęgi do nowo otwartego budynku DPS w Krowicy Lasowej

14 października społeczność Krowicy Samej świętowała jubileusz
85-lecie konsekracji drewnianego kościoła pw. Przemieniania Pańskiego. Świątynia należy do najcenniejszych zabytków drewnianej
architektury sakralnej na terenie gminy i powiatu lubaczowskiego.
Kościół wzniesiony został w latach 1932- 1933, jego fundatorem była
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie. Obiekt należy do nielicznych drewnianych świątyń obrządku rzymskokatolickiego, wybudowanych w latach trzydziestych XX wieku na terenie województwa
i zachowanych do naszych czasów.
Uroczystości zainaugurowała Msza Św. w zabytkowym kościele, w której uczestniczyli mieszkańcy
wsi, poczty sztandarowe szkoły podstawowej w Krowicy Samej i OSP w Krowicy Hołodowskiej oraz zaproszeni goście. Eucharystię koncelebrowali ks. Zbigniew Szalko i ks. Paweł Kruk.
Druga część wspólnego świętowania odbyła się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Krowicy Samej. Tam
o godz. 15.00 uczestnicy spotkania mogli obejrzeć
występ uczniów z miejscowej Szkoły Podstawowej im.
ks. poety Jana Twardowskiego, którzy pod opieką Pani
Jadwigi Chomyszyn przygotowali montaż słowno-muzyczny o historii kościoła. Dzieciom towarzyszył
Zespół Śpiewaczy Niespodzianka z Krowicy Samej.
Po występie najmłodszych Pani Anna Furgała przed-

stawiła sprawozdanie z przebiegu prac konserwatorskich.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy
Lubaczów Wiesław Kapel,
który opowiedział o wszelkich pracach naprawczych
i konserwatorskich oraz
o działaniach jakie zostały podjęte, aby ten obiekt
nie uległ degradacji i zniszczeniu. Następnie na ręce
ks. Pawła Kruka, proboszcza parafii przekazał obraz
przedstawiający drewniany kościół namalowany
z perspektywy dzwonnicy, który powstał podczas pleneru malarskiego zorganizowanego w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2018.

Okolicznościowa wystawa
Głos zabrała również Maria Kowaliszyn, dyrektor miejscowej szkoły, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w prace na rzecz zachowania
drewnianego kościoła w jak najlepszym stanie.
Na zakończenie uczestnicy jubileuszu wysłuchali
recitalu Gaby Janusz, polskiej wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów.
AM

O turystyce kulturowej w Baszni Dolnej
W Baszni Dolnej, 16 listopada odbyło się IV Transgraniczne Forum Turystyki Kulturowej, którego organizatorem był Samorząd Województwa Podkarpackiego we
współpracy z Gminą Lubaczów. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: „Lokalne
jest oryginalne”.

Wizyta Podsekretarz Stanu MRPiPS w DPS w Krowicy Lasowej
Pracy i Polityki Społecznej, która miała okazję
spotkać się z mieszkańcami domu oraz zwiedzić
placówkę. Pani Podsekretarz towarzyszyli również
Pani Małgorzata Dankowska Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Pani Teresa Pamuła Dy-

rektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie,
Pani Marlena Golenia Zastępca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Lubaczowie.
AM

Złote Gody
10 października 2018r. w Gminie Lubaczów odbyła się wyjątkowa uroczystość.
15 par małżeńskich świętowało Jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, której przewodniczył ks. Roman Karpowicz
wicedziekan Dekanatu Lubaczów. Podczas Eucharystii Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską złożoną sobie 50 lat temu.
Następnie wszyscy udali się do restauracji Mikroklimat, gdzie z rąk Wójta
Gminy Lubaczów, Pana Wiesława Kapla
otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę. Gratulacje, kwiaty
i upominki każdej parze wręczali radni

Jubileusz 85-lecia zabytkowego kościoła
pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej

i sołtysi Gminy Lubaczów oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubaczowie Pani Anna Gorzelnik.
Po oficjalnych uroczystościach Jubilaci, zostali zaproszeni na wspólny posiłek.
Był to czas na rozmowy i wspomnienia
o początkach ich znajomości i wspólnym
życiu w małżeństwie.
Uroczystość uświetnił występ zespołu
śpiewaczego Niespodzianka z Krowicy
Samej oraz uczennic Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie Amelii Tabaczek i Aleksandry Staromiejskiej.
Dostojnym Jubilatom życzymy dużo
zdrowia i pogody ducha na kolejne lata
pożycia małżeńskiego.
LS

Podczas piątkowego spotkania jako pierwszy
głos zabrał dr Bartłomiej Walas specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego, który omówił fakty i mity dotyczące marki, przedstawił czym tak naprawdę jest lokalność
i gdzie jej szukać. W kolejnym wystąpieniu, dr inż.
arch. Anny Sołtysik z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
słuchacze mogli dowiedzieć się jaką rolę w promowaniu regionu odgrywa jego krajobraz. Następnie
z wykładem pt. „Lokalność i autentyczność siłą
marki Carpathia” wystąpił Dawid Lasek Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Na
zakończenie mgr Regina Pazdur z Fundacji Memo
opowiedziała o archiwach społecznych będących
źródłem informacji o lokalnej tożsamości.

Zaproszeni goście dzieląc się swoimi praktykami
i doświadczeniami zwracali uwagę na to, że to co dla
mieszkańców jest codziennością staje się nietuzinkowe w oczach odwiedzających turystów. Należy pamiętać, że to właśnie lokalność staje się źródłem turystycznej atrakcyjności i niepowtarzalności naszej „Małej
Ojczyzny”, jednak wymaga ona umiejętnego eksponowania, promocji oraz marketingu terytorialnego.
Punktem kulminacyjnym były warsztaty toczenia łyżki metodą „nowicką” (tj. na tradycyjnej
tokarce ręcznej), które poprowadził Pan Piotr
Michnik, rzemieślnik i rękodzielnik ludowy.
Uczestnicy forum mieli również możliwość poznania lokalnych twórców, którzy podczas spotkania prezentowali swoje prace.
AM

Warsztaty toczenia łyżki metodą nowicką

Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
19 października br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Wójt Gminy Lubaczów podpisał z Ministrem Sprawiedliwości umowę na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wartość
otrzymanego wsparcia finansowego wynosi 279 000,00 zł.

Medale wręczone Jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie

Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy Renault Master VD nabyty w trybie
postępowania przetargowego zostanie
dostarczony do końca 2018 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej funkcjonującej w Krajowym
Systemie Ratowniczo Gaśniczym.
Wspomniany samochód będzie kolejnym, który w ostatnim czasie otrzymały
jednostki OSP, w październiku tego roku
został przekazany średni pojazd ratowniczo – gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej
Mikołaj Pawlak, Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Wiesław Kapel, Wójt Gminy Lubaczów w Baszni Dolnej o wartości 750 000,00 zł.

Wcześniej, w drugim kwartale br.
roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lubaczów również otrzymały wsparcie finansowe ze
środków Funduszu Sprawiedliwości
w kwocie 38 250,60 zł, dzięki czemu zostały wyposażone w profesjonalny sprzęt
ratowniczy.
Zakupione samochody i przekazany
sprzęt zwiększają możliwości skutecznego działania strażaków i udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym na
miejscu zdarzenia.		
AT
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Wieczór andrzejkowy Klubów Seniora

Wojewódzka Gala Dnia Edukacji Narodowej

„Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów… wróżb.”

Dnia 15 października 2018 r. Podkarpacki Kurator
Oświaty na uroczystej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Przemyślu odznaczył Medalem Komisji Edukacji Narodowej Panią Marię Kowaliszyn – dyrektora
i Panią Elżbietę Oleszycką – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej.

Andrzejki to wyjątkowy wieczór w roku, który
sprzyja zabawie. Wigilię świętego Andrzeja, czyli noc
z 29 na 30 listopada celebrują zarówno uczniowie
spotykając się na szkolnych dyskotekach andrzejkowych, jak również dorośli uczestnicząc w różnych
balach.
Coraz częściej do grona świętujących osób dołączają również seniorzy. Przykładem może być
spotkanie andrzejkowe zorganizowane w dniu 27
listopada w Domu Kultury w Młodowie, w którym
uczestniczyli seniorzy 6 Klubów Seniora z terenu
Gminy Lubaczów.
Dodatkową okolicznością do zorganizowania
wspólnej zabawy był przypadający na 20 listopada
Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkich serdecznie powitał Prezes miejscowego klubu – Pan Roman
Krawczyk, życząc zgromadzonym dużo zdrowia
w jesieni życia, udanej zabawy i niezapomnianych
wrażeń. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lubaczów - Pan Wiesław Kapel, który podziękował za zaproszenie i również złożył świętującym życzenia.
Po przemówieniach, uczennice z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie oraz seniorzy zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny ukazujący starość jako piękny okres w życiu człowieka.
Podczas spotkania nie zabrakło również gromkiego „sto lat”, degustacji pyszności przygotowanych
przez panie z miejscowego Klubu Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich, a przede wszystkim wspaniałej
zabawy. Po wspólnych śpiewach i tańcach przyszedł
czas na wróżby. Choć wszyscy traktowali je z lekkim
przymrużeniem oka, to wzbudzały uśmiech i zainteresowanie. Uczestnicy mogli dowiedzieć się co „czeka” nas w niedalekiej przyszłości.

Medale zostały przyznane
w uznaniu dorobku i osiągnięć
w pracy zawodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Panią Annę Zalewską
– Minister Edukacji Narodowej.
Ponadto Pani Elżbieta Oleszycka w uznaniu za osiągnięcia,
sukcesy zawodowe w pracy dy-

daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z rąk Pani Małgorzaty
Rauch odebrała nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Panie
odebrały również gratulacje z rąk
Posłów na Sejm RP Pana Marka
Rząsy i Pana Andrzeja Matusiewicza.
SP Krowica Sama
Pani Maria Kowaliszyn i Pani Elżbieta Oleszycka z medalami

Monika Pelikan wśród najlepszych uczniów
Podkarpacia
Andrzejkowe wróżby
Po raz kolejny seniorzy udowodnili, że potrafią
się integrować i z dystansem podchodzić do wróżb
i zabaw.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół AKCES. Zabawę andrzejkową wsparli pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury w Lubaczowie.

Spotkanie andrzejkowe to jedno z wielu form
aktywności oferowanej seniorom przez Samorząd
Gminy Lubaczów, które cieszyło się sporym zainteresowaniem.
GOK Lubaczów, UM

Mikołajki literackie - spotkanie autorskie
z Wiesławem Drabikiem
6 grudnia, jak co roku przypadają imieniny św. Mikołaja, który w tym dniu rozdaje dzieciom prezenty. Gminna Biblioteka
Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej przygotowała w tym szczególnym dniu specjalny
prezent dla dzieci w postaci spotkania autorskiego z jednym z najpopularniejszych
pisarzy dla dzieci Wiesławem Drabikiem,
autorem ponad dwustu książek.

Najmłodsi w oczekiwaniu na autograf pana Wiesława Drabika

Są to pięknie ilustrowane, pouczające i pełne humoru wierszowane bajeczki, chętnie czytane przez
dzieci. Najbardziej znane to m.in. „Bajka o Smoku
i Kraku i o tym, jak powstał Kraków”, „Awantura na
podwórku”, „Łakomczucha” czy „Kocie łakocie”.
Uczestnikami spotkania były dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej- przedszkolaki i uczniowie klas 0-3.
Autor opowiadał o tym jak powstaje książka, czytał najzabawniejsze fragmenty swoich bajek. Zadawał wiele zabawnych zagadek, a dzieci na nie chętnie
odpowiadały. Nagrodami za poprawne odpowiedzi
były naklejki i zakładki do książek, a ci którzy uzbierali największą ich ilość otrzymali w nagrodę książki
z dedykacją pisarza.
Na zakończenie mali uczestnicy spotkania otrzymali autografy autora oraz wręczyli gościowi wykonane przez siebie laurki.
GBP

Monika Pelikan - uczennica klasy VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej w roku szkolnym 2018/2019 otrzymała
stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.
Uroczysta Gala wręczenia stypendiów i nagród Zarządu Województwa
Podkarpackiego odbyła się 15 października 2018r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie.
Ponadprzeciętne zdolności matematyczne, poznawcze, literackie pomogły Monice zdobyć wiele osiągnięć
w licznych konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych z matematyki
i języka polskiego na etapie szkolnym,
rejonowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim uzyskując wysokie wyniki:
• Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z matematyki organizowany
przez KO w Rzeszowie - laureat.
• Ogólnopolski Konkurs przedmiotowy z matematyki PANDA - laureat.
• Ogólnopolski Konkurs „Potyczki
matematyczne” - laureat.
• Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia - laureat.
• Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z języka polskiego organizowany przez KO w Rzeszowie - finalista.
• Ogólnopolski Konkurs Łamaniec
Ortograficzny - laureat.
• Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka Polskiego
OLIMPUS Sesja Jesienna - laureat.

•

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy „Kreator” - laureat.
• Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Ortograf ” - finalista.
• Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Polonus” - finalista.
Za ogromne zaangażowanie w wykonywanie określonych zadań, kreatywność, płynność, giętkość i oryginalność myślenia oraz otwartość
i ciekawość poznawczą została nagrodzona tytułem „Najlepszego Ucznia
Szkoły Podstawowej” - nagrodę fundowaną przez Wójta Gminy Lubaczów.
Za osiągnięcia otrzymała tytuł „Złoty Talent” Powiatu Lubaczowskiego
w kategorii Naukowiec oraz Społecznik w X edycji programu Talent Powiatu Lubaczowskiego organizowanego
przez PPP w Lubaczowie. Za sukcesami tymi stoi ciężka praca, wytrwałość,
determinacja oraz wsparcie nauczycieli
i rodziców. Do konkursów matematycznych była przygotowywana przez
Panią Elżbietę Szczybyło, natomiast
polonistycznych przez Panią Barbarę
Dydyk.
Stypendium, które otrzymała Monika może być przykładem i motywacją dla innych uczniów, a także powodem do dumy. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w nauce.
ZSP Basznia Dolna

Monika Pelikan - uczennica klasy VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej
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Sukcesy historyczne uczniów z Lisich Jam
Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisich Jamach, Mateusz Kornaga, Magdalena Huk i Jakub Serafin, mogą
poszczycić się dużymi sukcesami w zakresie konkursów o tematyce historycznej. Cała trójka uczniów pod opieką Pana Konrada Morawskiego uzyskała kwalifikację do etapu rejonowego XXIV edycji prestiżowego konkursu
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 1939–1948. W walce o wolną Polskę”.
Na etapie szkolnym uczniowie musieli
zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi przyczyn, przebiegu i skutków II wojny światowej.
Wymienieni wcześniej uczniowie wykazali niezwykłe umiejętności w rozumieniu procesów
historycznych, które znajdowały bezpośrednie
odniesienie do wydarzeń II wojny światowej.
Nasi wybitnie uzdolnieni w sensie historycznym uczniowie zmierzą się z etapem rejonowym konkursu w dniu 13 grudnia 2018 roku.
Dodatkowo warto wspomnieć, iż Mateusz Kornaga uzyskał kwalifikację do Inter-

dyscyplinarnych Warsztatów Naukowych,
które odbędą się w ramach ogólnopolskiego Funduszu na Rzecz Dzieci w dniach
od 2 do 8 grudnia 2018 roku. Do warsztatów
zostało zakwalifikowanych tylko 20 uczniów
z całego kraju, stąd też naszemu uczniowi,
Mateuszowi, składamy dodatkowe gratulacje z pomyślnością realizacji dalszych sukcesów. Nauczycielem prowadzącym ucznia
w ramach Fundusz na Rzecz Dzieci jest Pan
Konrad Morawski.
ZSP Lisie Jamy

Drużynowe Mistrzostwa
Powiatu Lubaczowskiego
w warcabach 100-polowych
12 grudnia w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej zgromadzili się młodzi warcabiści z Ziemi Lubaczowskiej, by rywalizować w XVIII Drużynowych Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych w warcabach 100-polowych. Podczas rozgrywek najlepiej wypadli uczniowie z Horyńca-Zdroju i Baszni Dolnej, którzy opanowali podium.
Tuż za nimi uplasowała się drużyna z Oleszyc, a na dalszych pozycjach także zespoły
z Lubaczowa, Wielkich Oczu, Starego Dzikowa, Cieszanowa i Łukawca.
Organizatorami mistrzostw byli:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Partner” w Młodowie i Kresowa
Osada w Baszni Dolnej.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. SP Horyniec-Zdrój I (Dawid Basznianin, Klara Kornaga, Julia Banaś)
2. SP Basznia Dolna II (Maciej Kisyk,
Mateusz Hanasiewicz, Wiktoria Haliniak,
Mateusz Sysak)
3. SP Basznia Dolna I (Tobiasz Weber,
Łukasz Malec, Kinga Krzych)
Zwycięzcy XVIII Drużynowych Mistrzostw Powiatu Lubaczowskiego w warcabach
4. SP Oleszyce I (Jakub Błaż, Radosław
100-polowych, fot. Jan Artymowicz
Butyński, Natalia Dobosz)
5. SP Horyniec-Zdrój II (Wiktoria Węgrzyn, Miłosz 13. SP Wielkie Oczy II (Szymon Sadowski, Konrad
Grabarz, Julia Nazarko)
Jastrzębski, Wiktoria Szpindor)
6. SP Lubaczów Nr 1 (Bartłomiej Szymeczko, Kacper 14. SP Oleszyce II (Eryk Kopciuch, Julia Bartman,
Tobuch, Kinga Hulak)
Anna Demska)
7. SP Wielkie Oczy I (Katarzyna Jastrzębska, Anna 15. SP Młodów (Krystian Dorosz, Karolina Janczura,
Jastrzębska, Klaudia Lorenc)
Anastazja Kuchciak)
8. SP Stare Oleszyce II (Wiktoria Niechaj, Justyna Ja- 16. SP Cieszanów (Kacper Krasoń, Łukasz Kudyba,
nusz, Zuzanna Stefanów)
Maja Zając)
9. SP Stare Oleszyce I (Filip Kalmuk, Dawid Gier, 17. SP Łukawiec I (Bartłomiej Miś, Kamil Tworko,
Oliwia Szpunar)
Anna Kawalerska)
10. SP Lubaczów Nr 2 (Maciej Ważny, Szymon Ma- 18. SP Łukawiec II (Karol Kaciuba, Mateusz Kolano,
terniak, Zuzanna Rozmus, Martyna Lewandowska)
Julia Kaciuba)
11. SP Stary Dzików II (Jagoda Kozicka, Maja OziGłównym celem zawodów była popularyzacja
mek, Diana Mazurkiewicz, Milena Śliwa)
warcabów w środowisku szkolnym, doskonalenie gry
12. SP Stary Dzików I (Hubert Goraj, Krzysztof Go- warcabowej oraz integracja dzieci z różnych szkół.
AM
raj, Marta Brzyska)

Uczniowie wraz z nauczycielem historii Panem Konradem Morawskim

Zawodnicy
MUKS Libero
Basznia Dolna
na Młodzieżowych
Mistrzostwach
Świata

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w warcabach 100-polowych na Białorusi
Od 28 października do 4 listopada w Gomel
na Białorusi pięciu zawodników MUKS Libero Basznia Dolna wzięło udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w warcabach 100-polowych.
Najwyżej z zawodników MUKS Libero uplasowała się Zuzanna Bosak, która w kategorii juniorek
do lat 16 zajęła 18 miejsce. W kategorii juniorek do
lat 10 do kadry Polski zostały powołane dwie nasze
reprezentantki MUKS ,,Libero”: Julia Banaś, która
zawody ukończyła na 19 miejscu i Wiktoria Haliniak-23 miejsce.
W kategorii juniorów do lat 10 Mateusz Hanasiewicz uplasował się na 25 miejscu, podobnie jak Kinga Krzych w kategorii juniorek do lat 13.
Serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe
dla Pana Wójta Gminy Lubaczów Wiesława Kapla,
Pana Leszka Żukowicza, Jacka Rozwoda oraz Nadleśnictwa Wipsowo, dzięki którym wyjazd naszych
zawodników był możliwy.
MSz

