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W dniu 23.02.2018 r. Gmina Lu-
baczów zawarła umowę na przebu-
dowę nawierzchni dróg gminnych i 
wewnętrznych. Roboty budowlane po-
dzielono na dwa zadania:

– Przebudowa nawierzchni dróg 
gminnych i wewnętrznych w miej-
scowościach: Basznia Dolna, Basznia 
Górna, Borowa Góra, Młodów, Bała-
je, Antoniki, Załuże.  Koszt inwesty-
cji to 540.550 zł, termin realizacji - do 
31.07.2018 r.

 – Przebudowa nawierzchni dróg 
gminnych w miejscowościach: Dąbro-
wa, Szczutków, Krowica Sama, Budo-
mierz, Hurcze, Lisie Jamy, Krowica 
Hołodowska, Opaka. Koszt inwestycji 
to 610.379 zł, termin realizacji – do 
31.07.2018 r. 

Aktualnie przygotowywane jest 
postępowanie przetargowe na za-
danie nr 3 obejmujące dodatkowe 
odcinki dróg gminnych i wewnętrz-
nych.

Inwestycje w Gminie Lubaczów
Jednym z priorytetowych zadań  Samorządu Gminy Lubaczów jest 
poprawa jakości życia mieszkańców. W tym celu podejmowane są 
intensywne działania, które pozwalają na systematyczną moder-
nizację i rozbudowę infrastruktury drogowej, sportowej, oświato-
wej, a także społecznej.  Gmina realizuje te zadania wykorzystując 
środki z UE, krajowe oraz własne. Poniżej przedstawiamy aktual-
nie zrealizowane inwestycje.

Rozstrzygnięto również przetarg 
i podpisano umowę na moderniza-
cję budynku świetlicy wiejskiej po-
łożonego w Hurczu. Prace obejmą 
kompleksową przebudowę obiektu 

i zagospodarowanie terenu. Termin 
zakończenia prac planowany jest na 
wrzesień 2018 r., a całkowity koszt za-
dania wynosi 394.708 zł. 
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W dniu 11 grudnia 2017 r. radni podjęli nastę-
pujące uchwały:

● W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
poręczenia przez Gminę Lubaczów weksla in 
blanco w ramach umowy o przyznanie jednora-
zowej dotacji i wsparcia pomostowego na utwo-
rzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecz-
nym Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Złote 
Runo” z siedzibą w Dąbkowie. Rada Gminy wy-
raziła zgodę na udzielenie poręczenia przez Gmi-
nę Lubaczów dla realizacji w/w projektu. Celem 
projektu jest kompleksowe wyposażenie w urzą-
dzenia kuchenne restauracji „Mikroklimat” ob-
sługiwanej przez Wielobranżową Spółdzielnię 
Socjalną „Złote Runo” oraz zatrudnienie dodat-
kowych pracowników. W ramach projektu udzie-
lone zostało wsparcie pomostowe w kwocie 108 
000,00 zł  oraz dotacja inwestycyjna w kwocie 152 
000,00 zł.

● W sprawie zmiany uchwały w sprawie bu-
dżetu Gminy Lubaczów na 2017 r. Rada Gminy 
zmieniła limity zobowiązań z tytułu zaciąganych 
kredytów  i pożyczek oraz ustaliła maksymalną 
wysokość poręczeń długoterminowych udziela-
nych przez gminę na lata 2017-2019.

● W sprawie ustalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Lubaczów,

● W sprawie udzielenia z budżetu Gminy Lu-
baczów w 2017 r pomocy finansowej dla Gminy 
Miejskiej Lubaczów  na realizację zadania pn.: 
„Budowa parkingów przy ul. Kolejowej i ul. Ofiar 
Katynia w Lubaczowie”.

● W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy Lubaczów na 2017 r. Podjęta przez Radę 
Gminy  uchwała dotyczy przeniesienia wydatków 
między działami kwalifikacji budżetowej. 

Podczas sesji Rady Gminy Lubaczów w dniu 
21 grudnia 2017 r.  uchwalony został Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na 2018 r. Radni wysłuchali informacji 
z działalności Społecznej Rady SP ZOZ w Luba-
czowie za 2017 r 

● W trakcie tej  sesji Rada Gminy  wyraziła  
zgodę na utworzenie spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialności celem realizacji zadań związanych 
ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniem ścieków  oraz innych za-
dań z zakresu gospodarki komunalnej w Gminie 
Lubaczów. Jedynym wspólnikiem nowoutworzo-
nej spółki jest Gmina Lubaczów. 

● Podjęta została uchwała w sprawie wyra-
żenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 
stanowiącej własność Pana Andrzeja Broź poło-
żonej w obrębie geodezyjnym Mokrzyca z prze-
znaczeniem na poprawienie zagospodarowania 
działki stanowiącej własność Gminy Lubaczów 
oraz uchwała  w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Gminy Lubaczów na 2018 r.

 Kolejna sesja miała miejsce w dniu 28 grud-
nia 2017 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Młodowie.

● Rada Gminy wprowadziła zmiany do uchwa-
ły w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2018r.

● Zmieniła również uchwałę w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gmi-
nę Lubaczów weksla in blanco w ramach umowy 
o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia 

pomostowego na utworzenie miejsc pracy w 
przedsiębiorstwie społecznym Wielobranżowej 
Spółdzielni Socjalnej „Złote Runo” z siedzibą w 
Dąbkowie.

● Wprowadziła zmiany w budżecie Zakładu 
budżetowego pn. ”Centrum Integracji Społecznej 
w Dąbrowie” na 2017 r. a także zmiany w budżecie 
Gminy Lubaczów na 2018 r.

W związku z   uczęszczaniem dzieci z Gmin: 
Oleszyce, Horyniec Zdrój, Cieszanów i Wielkie 
Oczy do Gminnego Żłobka „Kraina Malucha” w 
Dąbkowie podjęte zostały uchwały w sprawie za-
warcia porozumień w sprawie przyjęcia do pro-
wadzenia przez Gminę Lubaczów zadania pub-
licznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gmin 
Oleszyce, Horyniec Zdrój, Cieszanów i Wielkie 
Oczy w Gminnym Żłobku „Kraina Malucha” w 
Dąbkowie.

W dniu 30 stycznia 2018 r. odbyła się  46 se-
sja Rady Gminy Lubaczów. Głównym punktem 
porządku obrad tej sesji było uchwalenie budżetu 
Gminy Lubaczów. Budżet to najważniejszy doku-
ment finansowy każdego samorządu zawierający 
plan dochodów i wydatków oraz przychodów i 
rozchodów na dany rok kalendarzowy.  Zebrani 
wysłuchali również sprawozdania z działalności 
Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Baszni Dol-
nej za 2017 r. sprawozdania z działalności Gmin-
nego Ośrodka Kultury za 2017 r. oraz informacji 
o założeniach w zakresie organizacji działalności 
kulturalnej na rok 2018 r.

Uchwały podjęte podczas tej sesji dotyczyły:
● udzielenia pomocy finansowej w formie do-

tacji celowej w kwocie 58 000,00 zł dla Powiatu 
Lubaczowskiego na realizację zadania pod na-
zwą „Przebudowa drogi powiatowej Opaka przez 
wieś”

● udzielenia pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej w kwocie 130 000,00 zł dla Powiatu 
Lubaczowskiego na realizację zadania pod nazwą 
„Budowa chodnika 

w ciągu drogi powiatowej Nr 15880 R Lisie 
Jamy ul. Wspólna,

● ustalenia wysokości zobowiązań Gminy 
Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji 
i remontów o wartości przekraczającej granicę 
ustaloną przez Radę Gminy na 2018 rok w zakre-
sie realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa 
gminnego targowiska w Krowicy Hołodowskiej”,

● ustalenia wysokości zobowiązań Gminy 
Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji 
i remontów o wartości przekraczającej granicę 
ustaloną przez Radę Gminy na 2018 rok w zakre-
sie realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Hurczu”

● W sprawie uchwalenia wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Lubaczów,

● W sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu 
rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Lubaczów 
dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo 
– wychowawczych prowadzonych przez osoby 
fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego,

● W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania 
z placów zabaw, siłowni plenerowych, terenów 

rekreacyjnych oraz obiektów sportowych zlokali-
zowanych na terenie Gminy Lubaczów. Uchwała 
określa zasady korzystania z placu zabaw, siłow-
ni plenerowej lub z obiektów sportowych. Każdy  
użytkownik zobowiązany jest dbać o utrzymanie 
należytego porządku i estetyki na jego terenie 
oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt sta-
nowiący jego wyposażenie. Wszelkie uszkodzenia 
należy zgłaszać administratorowi  lub do Urzędu 
Gminy Lubaczów- nr telefonu: 16 736 20 68,

● W sprawie ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych funkcjonujących w Gminie 
Lubaczów. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, 
który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę Lubaczów otrzymuję ekwiwa-
lent pieniężny za każdą godzinę udziału w działa-
niu ratowniczym w wysokości 15 zł oraz w szko-
leniu pożarniczym w wysokości 5 zł,

● W sprawie częściowego powierzenia prowa-
dzenia zadań własnych z zakresu zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków do prowadzenia przez Miasto Lubaczów. 
Zawarcie porozumienia pozwoli na ujednolice-
nie obsługi w zakresie dostawy wody i odbioru 
ścieków dla mieszkańców obydwu gmin, których 
posesje położone są na styku granic administra-
cyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów i Gminy Lu-
baczów,

● W sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Opaka 2018”,

● W sprawie uzgodnienia zakresu prac wyko-
nywanych na potrzeby ochrony pomników przy-
rody na terenie gminy Lubaczów. Uzgodnione 
prace pielęgnacyjne polegać będą na usunięciu 
martwych, chorych, połamanych gałęzi i konarów 
drzew w celu zachowania bezpieczeństwa ludzi i 
mienia znajdującego się w obrębie drzew pomni-
kowych.

W dniu 28 lutego  2018 r.  obecni na sesji wy-
słuchali sprawozdania z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r., sprawo-
zdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Prob-
lemów Społecznych Gminy Lubaczów na lata 
2016 -2022” za 2017 r., informacji z działalności 
Gminnego Żłobka w Dąbkowie „Kraina Malu-
cha” za 2017 r., sprawozdania z realizacji Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2017 r. oraz  sprawozdanie z re-
alizacji rocznego programu współpracy Gminy 
Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za 2017 rok

Podjęte zostały następujące uchwały:
● W sprawie zmiany uchwały Nr V/42/07 

Rady Gminy  Lubaczów z dnia 28 lutego 2007 r. w 
sprawie określenia zasad nabywania i obciążania 
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierża-
wiania lub najmu na okres   dłuższy niż 3 lata,

● Wsprawie zmiany uchwały Nr V/43/07 Rady 
Gminy Lubaczów z dnia 28 lutego 2007 r. w spra-
wie zasad gospodarowania mieniem gminnym,

● W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni-
żek obowiązkowego tygodniowego wymiaru go-
dzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i na-
uczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze 
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Lubaczów

● W sprawie wyrażenia zgody na podjęcie 
działań mających na celu uzyskanie pomocy fi-
nansowej na zakup średniego pojazdu ratowniczo 
- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Baszni Dolnej w formie  dotacji z budżetu pań-
stwa na „Zapewnienie gotowości bojowej jedno-
stek ochrony przeciwpożarowej działających w 

Z Prac Rady
Przedstawiamy sprawozdanie z prac Rady Gminy Lubaczów 
za okres od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 14 marca 2018 r.

ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśni-
czego”,

● W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po-
rozumienia międzygminnego w sprawie powie-
rzenia Gminie Miasto Przemyśl zadania publicz-
nego z zakresu pomocy społecznej polegającego 
na zapewnieniu schronienia osobom bezdom-
nym  dla których gmina Lubaczów jest gminą 
ostatniego zameldowania na pobyt stały,

● W sprawie ustalenia zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w schronisku dla osób bez-
domnych,

● W sprawie wprowadzenia zmian w budże-
cie gminy Lubaczów. Zmiany w budżecie dotyczą 
przeniesień wydatków między rozdziałami i pa-
ragrafami w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Pierwsza część 47 sesji odbyła się w dniu 14 
marca 2018 r. 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utwo-
rzenia Domu Pomocy Społecznej dla Osób Prze-
wlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej. 
Celem działania jest zapewnienie mieszkańcom 
tej placówki całodobowej opieki polegającej na 
świadczeniu usług opiekuńczych w postaci udzie-
lenia miejsca zamieszkania, pełnego wyżywienia 
oraz warunków bezpiecznego i godnego życia. 

Rada Gminy Lubaczów wraziła zgodę na złoże-
nie wniosku o dofinansowanie ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach progra-
mu „Sportowa Polska – Program Rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej” na następujące zadania: 
budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego na sta-
dionie sportowym w Lisich Jamach oraz budowa 
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. 
Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej. 

Następnie radni rozpatrzyli skargę wniesioną 
na Wójta Gminy Lubaczów. 

Ze względu na uwagi organu nadzoru Rada 
Gminy wprowadziła zmiany do uchwały w spra-
wie przyjęcia regulaminu korzystania z placów 
zabaw, siłowni plenerowych, terenów rekreacyj-
nych oraz obiektów zlokalizowanych na terenie 
Gminy Lubaczów. 

Ustalona została wysokość zobowiązań Gmi-
ny Lubaczów z zakresie podejmowania inwesty-
cji i remontów o wartości przekraczającej granicę 
ustaloną przez Radę Gminy Lubaczów na 2018 r. 
w zakresie inwestycji: Budowa Świetlicy w miej-
scowości Mokrzyca, rozbudowa budynku remizy 
OSP w Krowicy Hołodowskiej - IV etap oraz bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoś-
ciach Basznia Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci 
wodociągowej w miejscowości Dąbków (osiedle). 

Zmieniono budżet Gminy Lubaczów na 2018 
r. poprzez  wprowadzenie dotacji w kwocie 30 
000,00 zł od partnerskich gmin na obsługę pro-
jektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł 
energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, 
Gorzyce, Horyniec - Zdrój, Lubaczów, Miasto 
Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”. 

Podjęte zostały uchwały w sprawie zaciągnię-
cia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie na finasowanie inwestycji pod nazwą budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Basznia Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Dąbków (osiedle). 

Również na tej sesji uchwalona została Wie-
loletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubaczów.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy Lubaczów zostały przesłane Wojewodzie 
Podkarpackiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej w celu zbadana ich zgodności z prawem.

Treść wszystkich wymienionych uchwał jak 
również zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów do-
stępna jest na stronie Biuletynu Informacji Pub-
licznej Gminy Lubaczów pod adresem http://bip.
lubaczow.com.pl/
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Gmina od wielu lat stara się o poprawę czystości 
wód gruntowych i środowiska. W tym celu sukce-
sywnie podejmuje działania mające na celu budowę 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W marcu br. Wójt Gminy Lubaczów podpi-
sał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Basznia 
Górna, Podlesie, Tymce oraz sieci wodociągowej w 
miejscowości Dąbków (osiedle)”. W ramach powyż-
szego przedsięwzięcia realizowane będą następujące 
zadania: 

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
uzbrojeniem i urządzeniami w miejscowości Tymce 
oraz kanałów tłocznych i grawitacyjnych w miejsco-
wości Załuże na kwotę 1.348.678 zł, termin zakoń-
czenia 30 sierpień 2018 r.

– budowa sieci kanalizacji ścieków bytowych w 
miejscowości Basznia Górna – przysiółek Dąbrowa 
na kwotę 627.718 zł. termin zakończenia inwestycji 
to marzec 2019 r.

– budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Dąbków – osiedle na kwotę 120 131 zł, termin za-
kończenia 30 sierpień 2018 r.

Na ukończeniu jest  procedura przetargowa na re-
alizację zadania - budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z uzbrojeniem i urządzeniami w miejscowości 
Basznia Górna i Podlesie. Podpisanie umowy nastąpi 
na początku kwietnia br. Najniższa oferta wyniosła 1 
888 566zł, a termin zakończenia przewidziany jest na 
31 lipiec 2019 r.

Wszystkie wyżej wymienione zadania kanaliza-
cyjne i wodociągowe współfinansowane są z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020. Dofinansowanie z UE wynosi 1 962 463 zł.

Z kolei w ramach złożonego wniosku do Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego 2014 – 2020 pn. „Przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Załużu” trwa jej moderniza-
cja. Koszt robót to 1 260 452 zł, z terminem zakoń-
czenia prac 31  lipiec 2018 r. 

Wójt Gminy podpisał również umowę na remont 
mostu Mielniki III na rzece Lubaczówce w miejsco-
wości Krowica Hołodowska. Inwestycję planuje się 
zakończyć 31 lipca 2018 r. Koszt robót to 70 000 zł.

Zostały także rozstrzygnięte przetargi:
- na budowę targowiska w Krowicy Hołodowskiej 

(projekt realizowany przy udziale środków z PROW). 

Koszt zadania to 1 496 080 zł, w tym dofinansowanie 
750 433 zł.

- na budowę szatni sportowej w Lisich Jamach 
(współfinansowany przy udziale środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki ). Koszt zadania to 442 371 
zł, w tym dofinansowanie 221 185 zł.

Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia na te-
renie gminy Lubaczów. Inwestycja została podzielo-
na na dwa zadania, które obejmą: 

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowoś-
ciach: Budomierz Mały, Wólka Krowicka, Krowica 
Sama (do Głuszka), Krowica Lasowa (Boble),Krowica 
Sama (Blusy).

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowoś-
ciach: Antoniki, Borowa Góra, Opaka (za wsią), Lisie 
Jamy (Misztale), Dąbrowa, Basznia Dolna (ul. Mierz-
wy).

Przewidywany termin zakończenia obu zadań to 
13 lipca 2018 r.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi 
na IV etap rozbudowy Remizy Strażackiej w Krowi-
cy Hołodowskiej, przewidywany termin zakończenia 
prac to wrzesień br. i dokończenie prac przy budowie 
świetlicy w Mokrzycy z terminem zakończenia listo-
pad br.

Zakończyła się również realizacja projektów 
współfinansowanych z RPOWP 2014 – 2020:  

-  „Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowo-
czesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne”. Przebu-
dowano wejście do szkoły, sale lekcyjne, korytarze i 
sanitariaty. Wykonano również remont sali sporto-
wej. Koszt inwestycji 1 722 795 zł, w tym środki z UE 
983 828 zł.

- „Budowa i przebudowa budynku byłej szkoły 
podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospoda-
rowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu 
Pomocy Społecznej”. Do dyspozycji przyszłych 
mieszkańców przygotowano 12 przestronnych, dwu-
osobowych pokoi, każdy z osobnym węzłem sani-
tarnym oraz sale do zajęć ruchowych i prowadzenia 
warsztatów. W otoczeniu niebawem powstanie park, 
a także ogrody: warzywny i kwiatowy.  Termin uru-
chomienia DPS w Krowicy Lasowej to czerwiec br. 
Koszt inwestycji to 3 515 930zł, w tym środki z UE to 
2 300 497 zł i budżetu państwa 600 000 zł.

mtr

Inwestycje 
w Gminie Lubaczów

Oczyszczalnia Ścieków w Załużu

Ciąg dalszy na str. 3 >>>
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Tematyka rozmów obejmowała sprawy progospo-
darcze i proturystyczne istotne dla rozwoju Ziemi Luba-
czowskiej.

Pan Wiesław Kapel Przewodniczący Zarządu Związ-
ku przedstawił Panu Marszałkowi plan działań Związku 
na 2018 r. Wśród gospodarczych zamierzeń wymienił 
organizację kwietniowej konferencji branżowej w Lu-
baczowie; mającej na celu promocję terenów inwesty-
cyjnych oraz surowców naturalnych (siarka, borowina, 
wody siarczkowo-wodorowe) na Ziemi Lubaczowskiej, 
pozyskanie inwestorów oraz nawiązanie kontaktów ko-
operacyjnych i  biznesowych. 

Na czerwiec zaplanowano w Lubaczowie wyjazdo-
we posiedzenie Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go oraz Komisji Sejmikowych: Współpracy z Zagranicą 
Turystyki i Promocji,  Gospodarki i Infrastruktury oraz 
Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Śro-
dowiska które połączone zostanie z otwarciem Kopalni 
Siarki Basznia II.

W październiku odbędzie się Forum Przedsiębior-
czości na Ziemi Lubaczowskiej, w którego organizację w 
roku bieżącym planuje włączyć się także Związek.

Duże znaczenie dla Zarządu Związku ma rozwój tu-
rystyki na naszym terenie. Wśród przedsięwzięć w tym 
obszarze Panu Marszałkowi przedstawiono inicjatywę 
utworzenia turystycznej strony internetowej, promują-
cej walory turystyczne ośmiu gmin/członków Związ-
ku w sposób spójny i kompleksowy; oraz stanowiącej 
źródło pełnej informacji o wydarzeniach, spotkaniach, 
przeglądach, atrakcjach Ziemi Lubaczowskiej oraz ofer-
cie przedsiębiorców działających w branży turystycznej. 
Zakończenie prac związanych z tym przedsięwzięciem 
zaplanowano w marcu br.

Sezon turystyczny Związek zamierza ponadto roz-
począć kwietniową akcją promocyjną w Rzeszowie. W 
planach jest stworzenie „miasteczka Ziemi Lubaczow-
skiej” na placu przed Urzędem Marszałkowskim oraz 
stałej wystawy wewnątrz budynku. A wszystko po to, aby 
pokazać bogatą ofertę wydarzeń i zachęcić do przyjazdu 
w nasz region, skorzystania z programów festiwalowych 
i zaplanowania spędzenia wakacyjnego czasu na Luba-
czowszczyźnie w myśl idei „weź drugi oddech na Ziemi 
Lubaczowskiej i chłoń emocje, zdrowie, naturę”.

Do akcji promocyjnej Związek zamierza zaprosić 
przedsiębiorców a szczególnie tych, których produkty czy 
wyroby turysta może na co dzień zakupić podczas poby-
tu np.: sery, wędliny, ryby czy rękodzieło.

II Festiwal Questingu to kolejne przedsięwzięcie w 
planach Związku na 2018 r. W tegorocznym programie 
wydarzeń towarzyszących festiwalowi znajdzie się  Rajd 
Niepodległości, którego organizatorem jest Starostwo 
Powiatowe w Lubaczowie, a Związek będzie współtwo-
rzył przedsięwzięcie. Czas na promocję „Questowych 
wędrówek po Ziemi Lubaczowskiej” to 25-27 maja; rajd 
odbędzie się w sobotę 26 maja.

Związek chce ponadto uczcić 100. rocznicę Odzy-
skania Niepodległości  organizacją jednego z wydarzeń 
w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na 
Podkarpaciu, które co roku odbywają się we wrześniu.

Sprawy proturystyczne, w tym także koncepcja roz-
woju marki turystycznej Ziemi Lubaczowskiej będą te-
matami posiedzenia Komisji Współpracy z Zagranicą, 
Turystyki i Promocji  Sejmiku Województwa Podkarpa-
ckiego w Lubaczowie w czerwcu br.

Marszałek Województwa Podkarpackiego z aprobatą 
odniósł się do planu Związku na 2018 r. przedstawione-
go przez Przewodniczącego Zarządu. Podkreślił, iż takie 
działania są potrzebne, a województwo powinno aktyw-

Spotkanie Zarządu Związku Międzygminnego 
„Ziemia Lubaczowska” z Panem Władysławem Ortylem 
- Marszałkiem Województwa Podkarpackiego
Robocze spotkania Zarządu Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” z Samorządem Województwa Podkarpackiego to od dwóch 
lat stały, ważny element współpracy pomiędzy tymi jednostkami. Kolejna z debat odbyła się 26 stycznia br. w Kresowej Osadzie w Baszni 
Dolnej. Wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele gmin / członków Związku spotkali się z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 
Panem Władysławem Ortylem.

nie włączyć się w ich 
organizację. Zachęcał 
także do uwzględnienia 
w przygotowanej ofercie 
elementów związanych z 
Green Velo oraz podró-
żowania w nasze strony 
pociągiem jako akcji cy-
klicznej.

Jak na każdym z 
dotychczasowych spot-
kań tak i na tym istotną 
z poruszanych kwestii 
był stan realizacji  inwe-
stycji w infrastrukturę 
dróg wojewódzkich na 
Ziemi Lubaczowskiej. 
Wójtowie i burmistrzo-
wie podziękowali Panu 
Marszałkowi za dotychczasowe przedsięwzięcia, ale także 
bardzo mocno wyartykułowali potrzeby dalszej poprawy 
nawierzchni dróg.

Pan Wiesław Kapel Przewodniczący Zarządu Związku 
podkreślał w trakcie spotkania, że stan dróg i komunika-
cji Ziemi Lubaczowskiej  warunkują powodzenie przed-
sięwzięć inicjowanych i realizowanych przez Związek, 
zarówno w obszarze turystyki jak i rozwoju gospodarcze-
go. Zwrócił się ponownie do Pana Marszałka z prośbą o 
przesunięcie ze wstępnej listy projektów drogowych prze-
widzianych do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-
2020 zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 
Jarosław-Bełżec od m. Jarosław do skrzyżowania  z drogą 
powiatową w m. Zapałów” do wykazu projektów zidenty-
fikowanych przez IZRPO WP 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego. Rozbudowa tego odcinka zapewni 
połączenie naszego regionu z autostradą A4 i drogami 
oraz obwodnicami, których rozbudowę i budowę planu-
je prowadzić Samorząd Województwa Podkarpackiego. 
Zaznaczył, że inwestycja od m. Zapałów do m. Oleszyce 
już wpisana do wykazu projektów w ramach trybu poza-
konkursowego  bez rozbudowy odcinka Jarosław – Zapa-
łów w dalszym ciągu nie zapewni dobrego połączenia z 
autostradą. Jednocześnie Wójt Gminy Lubaczów zawnio-
skował o przyśpieszenie prac związanych z rozpoczęciem 
robót na odcinku Zapałów-Oleszyce.

Pan Wiesław Kapel Przewodniczący Zarządu Związ-
ku podziękował Panu Marszałkowi za starania w zakresie 
realizacji inwestycji drogowej na odcinkach Lubaczów-
-Basznia, Basznia-Horyniec-Zdrój, którą Samorząd 
Województwa objął wnioskiem do Programu Polska-
-Białoruś-Ukraina. W 2018 r. zostanie wykonana doku-
mentacja, wydana decyzja ZRID oraz przeprowadzona 
procedura przetargowa dla tego przedsięwzięcia; termin 
realizacji inwestycji przewidziano na przyszły rok.

Pan Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i 
Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszał-
kowskiego w Rzeszowie obecny na spotkaniu poinformo-
wał zebranych, że dla odcinka drogi nr 865 Zapałów-Ole-
szyce Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji tej 
inwestycji i ogłoszeniu procedury przetargowej na wyło-
nienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie in-
westycji planowane jest na 2019/2020 rok; prace związane 
z obwodnicą Oleszyc rozpoczęły się, termin zakończenia 
robót podstawowych przewidziano na 2018 r.; wydłuża 
się procedura uzyskania pozwoleń dla obwodnicy Lu-
baczowa, gdyż do tej pory nie ma wszystkich pozwoleń 
wodno-prawnych, w I kwartale br. powinny się zakoń-
czyć sprawy formalne, w połowie wakacji zostanie wyda-

na decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wych, w tym roku inwestycja rozpocznie się z terminem 
zakończenia w sierpniu 2019 r.; obwodnica Cieszanowa 
posiada już decyzję ZRID i w 2018 powinna zostać zre-
alizowana; obwodnica Narola jest obecnie projektowana, 
na etapie uzgodnień szczegółowych, z końcem tego roku 
powinna zostać wykonana dokumentacja.

Pan Marszałek odnosząc się do kwestii odcinka drogi 
Jarosław – Zapałów zasygnalizował problemy z dużym 
obciążeniem ruchu  pomiędzy Szówskiem a mostem na 
Sanie, potrzeby w zakresie budowy drugiego mostu oraz 
plany województwa związane ze staraniami o przekwali-
fikowanie tej drogi na krajową.

Pan Zdzisław Zadworny Burmistrz Cieszanowa oraz 
Pan Stanisław Woś podkreślali w trakcie spotkania ko-
nieczność inwestycji na drodze Oleszyce-Narol w kie-
runku do Bełżca i poprosili Pana Marszałka o ujęcie jej 
modernizacji w przyszłej perspektywie programowej.

Pan Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów w toku 
rozmów wspomniał także o dwóch projektach turystycz-
nych złożonych przez Związek: do Programu Interreg 
V-A Polska – Słowacja na zadanie pn.: „Geocoin nową 
jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza” 
oraz do Programu Polska-Białoruś-Ukraina na zadanie: 
„Turystyka rowerowa sposobem na zrównoważony roz-
wój pogranicza polsko-ukraińskiego z wykorzystaniem 
lokalnych zasobów przyrodniczych”. Zaznaczył, że Zwią-
zek bardzo liczy na realizację zamierzeń w obszarze zło-
żonych projektów, które z uwagi na swój zakres i innowa-
cyjność stanowić będą duży wkład w rozwój turystyki na 
Ziemi Lubaczowskiej.

W obradach uczestniczyła także przedstawicielka 
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
która zachęcała przedstawicieli gmin/członków Związku 
do podjęcia stałej współpracy z PROT.

Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska” na 
spotkanie z Panem Marszałkiem przygotował stół degu-
stacyjny z produktami lokalnych przedsiębiorców. Wśród 
nich znalazły się wyroby: Kresowej Osady w Baszni Dol-
nej, piekarni „Słoneczko” z Baszni Dolnej, Gospodarstwa 
Rybackiego „Smolik” w Rudzie Różanieckiej, LEDA – 
SER Producenta serów domowych z Wólki Krowickiej 
oraz wędliny Bogusława Szymańskiego z Nowego Sioła. 
Celem takiej prezentacji była promocja miejscowych 
producentów, z których stałej oferty sprzedażowej mogą 
skorzystać odwiedzający Ziemię Lubaczowską.

Kolejne spotkanie Zarządu Związku Międzygminne-
go „Ziemia Lubaczowska” z Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego planowane jest na wiosnę 2018 r.

Spotkanie Zarządu Związku z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego

W Urzędzie Gminy od poniedziałku 12 
marca br. można zapłacić kartą płatniczą i te-
lefonem. Gmina Lubaczów uczestniczy w Pro-
gramie upowszechniania płatności bezgotów-
kowych w administracji publicznej przy użyciu 
terminali płatniczych POS oraz WebPOS Pay-
bynet. Dzięki temu klienci mogą regulować 
opłaty kartami płatniczymi i urządzeniami 
mobilnymi bez prowizji od transakcji.

Program jest wdrażany przez Ministerstwo 
Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Roz-
liczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora 
Programu oraz wspiera finansowo jego funk-
cjonowanie.

Możliwość dokonywania płatności bezgo-
tówkowych w naszym Urzędzie jest odpowie-
dzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, 
że przyjmowanie opłat w formie bezgotówko-
wej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi 
czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla 
Urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej 
instytucji.

W Urzędzie Gminy 
Lubaczów można 
już zapłacić 
kartą płatniczą

W listopadzie 2017 roku ogłoszony został prze-
targ na dostawę i montaż urządzeń OZE oraz na 
pełnienie funkcji Inspektora nadzoru. Ze względu 
na dużą kwotę zadania, przetarg odbywał się na zasa-
dach unijnych, co znacznie wydłużyło w czasie jego 
rozstrzygnięcie.

Na dzień dzisiejszy zakończone jest postępowanie 
w części dotyczącej dostawy i montażu instalacji fo-
towoltaicznych. 

W dniu 22 marca w Urzędzie Gminy Lubaczów 
została podpisana umowa z firmą ML System S.A. 
na montaż paneli fotowoltaicznych. W imieniu 
Partnerstwa gmin Baranów Sandomierski, Gorzyce, 
Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasta Lubaczów, Na-
rol i Nowa Dęba umowę z prezesem firmy ML Sy-
stem S.A. Panem Dawidem Cyconiem podpisał Wójt 
Gminy Lubaczów Pan Wiesław Kapel. Wartość umo-
wy, w ramach której zamontowanych zostanie 936 
instalacji fotowoltaicznych opiewa na kwotę 13 494 
978,05 zł brutto, z czego na gminę Lubaczów przypa-
da odpowiednio 185 instalacji na kwotę 2 663 414,91 

OZE – umowa na montaż instalacji 
fotowoltaicznych podpisana

Przedsiębiorcy powiatu lubaczowskiego 
zainteresowani funduszami na rozwój firm…
W dniu 23 lutego br. w siedzibie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie od-
było się spotkanie informacyjno-doradcze dotyczące możliwości pozyskania środków na 
rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Organizatorem tego wydarzenia był 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Przedsiębiorców Lubaczowskie Forum Biznesu oraz Gminą Lubaczów, 
która współpracuje z Głównym Punktem Informacyjnym  FE w Rzeszowie już od kilku 
lat w zakresie szkoleń jak i konsultacji indywidualnych w ramach punktu mobilnego w 
Punkcie Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów.  

Spotkanie cieszyło sie dużym zainteresowaniem 
ze strony przedsiębiorców.

Na spotkanie przybyło liczne grono przedsiębior-
ców z terenu powiatu lubaczowskiego, a głównym 
tematem który zainteresował uczestników było prze-
de wszystkim zagadnienie dotyczące wsparcia z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie 
MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 
projektu: Rozwój MŚP oraz TIK.

W ramach typu projektu Rozwój MŚP będzie moż-
na pozyskać wsparcie na rozwój czy też rozbudowę fir-
my w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne 
maszyny, urządzenia czy sprzęt w celu wprowadzenia 
na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. 
Pracownicy GPIFE przedstawili to działanie przede 
wszystkim z punktu widzenia kryteriów i punktacji 
jaką mogą uzyskać w drodze naboru przedsiębiorcy 
zamieszkali w powiecie lubaczowskim. Omówiono 
szczegółowo zasady ubiegania się o ten rodzaj wspar-
cia jak również  kwoty możliwe do pozyskania. W ra-
mach tego instrumentu można pozyskać nawet do 70 
% kosztów kwalifikowanych wsparcia. Równie szcze-
gółowo omówiono zasady i kryteria ubiegania się o 
środki w ramach typu projektu TIK.

W związku z tym, że procedury związane z 
ubieganiem się o wsparcie w ramach tego rodzaju 

Umowa w sprawie montażu paneli fotowoltaicznych  podpisana

zł brutto, Realizacja rozpocznie się w maju i potrwa 
do końca września b.r. Dokładny harmonogram wy-
konawca przygotuje do 6 kwietnia.

19 marca odbyło się spotkanie informacyjne dla 
uczestników projektu, na którym Wójt Gminy Lu-
baczów przekazał aktualne informacje na temat to-
czących się postępowań przetargowych na dostawę 
i montaż kotłów na biomasę i pomp ciepła oraz na 
pełnienie funkcji Inspektora nadzoru. Po ich roz-
strzygnięciu, możliwe będzie podpisanie z uczestni-
kami projektu (mieszkańcami gminy) aneksów do 
umów, które będą zawierały ostateczne kwoty do za-
płaty oraz terminy dokonywania wpłat.

O dalszych działaniach będziemy Państwa infor-
mować za pomocą strony internetowej gminy Luba-
czów oraz Radnych i Sołtysów.

W.S.

Jak już informowaliśmy Państwa we 
wcześniejszych numerach Nowej Gazety, 
partnerski projekt umożliwiający montaż 
urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii, którego gmina Lubaczów 
jest Liderem, otrzymał dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego. 

Nabory zaplanowano w następujących termi-
nach:

Typ projektu TIK: czerwiec 2018
Typ projektu: Rozwój MŚP – październik 2018
Podczas spotkania zostały omówione również za-

sady ubiegania się o preferencyjne pożyczki na roz-
wój firm, w tym także dla firm działających w branży 
turystycznej, jak również instrumenty finansowe na 
podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców oraz ich 
pracowników.

Szczegółowe informacje nt. omówionych działań 
można uzyskać u pracowników GPIFE w Rzeszowie, 
a także w „punkcie mobilnym” prowadzonym raz w 
miesiącu w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców Gminy 
Lubaczów przy ul Kościuszki 5 w Lubaczowie, który 
czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w 
godzinach; 7:00 – 15:00.

Można również skorzystać z konsultacji drogą 
telefoniczną (798 771 080) lub e-mailową: (zapytaj@
podkarpackie.pl).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie za-
praszamy do kontaktu.

E.C.

projektów wymagają niejednokrotnie wcześniej-
szego przygotowania pod względem technicznym 
i merytorycznym organizatorzy przeprowadzili 
przedmiotowe spotkanie z dużym wyprzedze-
niem, tak aby zainteresowani przedsiębiorcy mo-
gli rzetelnie przygotować się do czasu ogłoszenia 
naborów.
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Po powitaniu gości , Pani Danuta Głuszyk – 
przewodnicząca KGW wraz z Panem Stanisławem 
Myśliwym – dyrektorem GOK, przybliżyli historię 
koła. W imieniu władz samorządowych serdeczne 
gratulacje  i podziękowania na ręce Pań złożył Pan 
Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów. U progu 
nowego roku podziękował wszystkim osiemnastu 
kołom z terenu gminy za dotychczasową działalność 
społeczną na rzecz środowiska lokalnego, składając 
życzenia noworoczne. Podniosłą chwilą tej uroczy-
stości było wręczenie listu gratulacyjnego, kwiatów 
oraz upominków.

 Na scenie Wójtowi towarzyszyli : Pan Janusz Hy-
piak – radny Rady Gminy, Pan Jan Potym – były sołtys 
i radny (współzałożyciel koła),  pan Marek Bojarski 
– sołtys wsi  Krowica oraz dyrekcja GOK Lubaczów 
. Z gratulacjami dołączyli: Pani Marta Dobrowolska 
– prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Lubaczów, Pani Maria Gawlik – prezes  miej-
scowego Klubu Seniora , Pani Urszula Pukas – in-
struktor „Zespołu Śpiewaczego Niespodzianka” oraz 
Pani Maria Kowaliszyn – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej. 
Uhonorowano jedenaście pań aktualnie tworzących 
KGW tj. Danutę Głuszyk – przewodniczącą, Annę 
Bojarską , Anne Furgałę, Helenę Furgałę, Małgorza-
tę Głuszek, Jadwigę Juchno, Lucynę Jaremus, Janinę 
Kasicką, Jolantę Semerak, Teresę Sycz, Marię Szuper 
oraz Beatę Antoniszyn, byłą przewodniczącą koła. 

O miłą niespodziankę dla wszystkich zaproszo-
nych postarały się same jubilatki przygotowując 
koncert regionalnych przyśpiewek. W trakcie spot-
kania uczestnicy usłyszeli również krótki recital 
sióstr Aleksandry i  Karoliny Bojarskich. Dla Jubila-
tek przygotowano tort z dedykacją oraz odśpiewano 
gromkie „Sto lat”. Końcowym akcentem Jubileuszu 
była wspólna zabawa przy zespole „Braciaki”.

Historia Koła Gospodyń w Krowicy Samej sięga 
do przełomu 1991/1992 roku, kiedy to z inicjatywy 
ówczesnego sołtysa Jana Potyma rozpoczęło ono 
swoją działalność. Samorząd wiejski zakupił nie-
zbędne wyposażenie tj. kuchnię gazową oraz serwis 
obiadowy dla stu osób. Pierwszy zarząd koła utwo-

Srebrny Jubileusz 
Koła Gospodyń Wiejskich w Krowicy Samej
W sobotę 20.01.2018 r. Dom Kultury w Krowicy Samej był miejscem szczególnego wydarzenia. Zorganizowano tam spotkanie nowo-
roczne Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów połączone z jubileuszem 25-lecia działalności miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

rzyły panie Da-
nuta Głuszyk – 
przewodnicząca, 
Helena Bojarska – 
zastępca, Ewa Bo-
jarska – sekretarz 
oraz Małgorzata 
Głuszek – skarb-
nik.

P o c z ą t k o w o 
swą aktywność w 
kole zadeklarowało 
19 pań. Sukcesyw-
nie kompletowano 
zestaw naczyń, któ-
re wypożyczano na 
organizację przyjęć 
weselnych i innych 
uroczystości, a 
zdobyte środki pie-
niężne przeznacza-
no na doposażenie. 
Zorganizowano dla pań kurs gotowania i pieczenia. 
Koło włączało się w organizację imprez z zespołem 
śpiewaczym „Niespodzianka”, miejscową szkołą pod-
stawową i samorządem wiejskim. Angażowało się w 
kwesty np. dla powodzian w tarnobrzeskim, przed-
sięwzięcia lokalne (ufundowanie sztandaru dla OSP, 
naprawę  drogi, rozbudowę budynku szkoły podsta-
wowej w Krowicy Samej  i inne).

W 2005 roku wybrano nowy zarząd koła. Jego 
przewodniczącą została Pani Beata Antoniszyn, któ-
ra pełniła swoje obowiązki do 2008 r. Następnie  rola 
przewodniczącej wróciła do Pani Danuty Głuszyk, 
obecnie przewodniczącą Koła jest Pani Małgorzata 
Głuszek.

Panie aktywnie uczestniczą w różnych uroczy-
stościach lokalnych w swojej miejscowości, para-
fii, konkursach i wydarzeniach na szczeblu gminy 
i powiatu. Dziś Krowickie koło spotkać można na 
wszystkich promocyjnych wydarzeniach gminy Lu-
baczów, kiermaszach itp. Uczestniczy w różnego ro-
dzaju konkursach, przeglądach, zdobywając laury i 

wyróżnienia. KGW najbardziej ceni sobie zdobyte:
III miejsce za „skrzydełka w miodzie”(potrawa na 

bazie miodu) na IX Wojewódzkiej Majówce Pszcze-
larskiej – Kresowa Osada 2014 r.

I miejsce w Konkursie wieńca dożynkowego (w 
kształcie „Korony”) na Powiatowym Święcie Plonów 
– Narol 2014 r.

III miejsce w Powiatowym Konkursie Palmy 
Wielkanocnej – Oleszyce 2016 r.

I miejsce w Konkursie Kulinarnym za „ Zupę 
owocową z kluskami” w ramach Festiwalu Kultur i 
Kresowego Jadła – Basznia Dolna 2016 r.

   W 2012 r. obchodzono jubileusz 20-lecia dzia-
łalności Koła co było bardzo miłym wydarzeniem. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że od początku swo-
jej działalności prowadzi kronikę, która jest potwier-
dzeniem jego owocnej działalności. Ponadto, Koło 
postarało się o fotokronikę, która jest sukcesywnie 
wzbogacana i udostępniona dla odwiedzających 
Dom Kultury w Krowicy Samej.

GOK

Jubilatki z Krowicy Samej

W wydarzeniu przygotowa-
nym przez samych seniorów, 
wspieranych przez pracowników 
GOK i GBP udział wzięli Wójt 
Gminy Lubaczów Pan Wiesław 
Kapel, proboszcz parafii Basznia 
Dolna ks. dr Leszek Bruśniak 
oraz zastępca Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Luba-
czowie Pani Marta Tabaczek. 

Do dyspozycji seniorów od-
dano odnowioną salę z aneksem 
kuchennym, szatnię oraz toaletę. 
Nowe miejsce, z którego będą 
korzystać starsi mieszkańcy 

Baszni i sąsiednich miejscowo-
ści, służyć będzie przede wszyst-
kim rozwijaniu ich zaintereso-
wań, umiejętności i talentów. 
Planowane są  zajęcia artystycz-
ne, rekreacyjne oraz nauka języ-
ka angielskiego.

Klub Seniora w Baszni Dol-
nej należy do jednych z najdłu-
żej i najprężniej działających na 
terenie Gminy Lubaczów grup 
społecznych.  Członkowie Klubu 
udowadniają swoją aktywnością, 
że mimo upływającego czasu 
można cieszyć się życiem.

Klub Seniora w Baszni Dolnej ma nową siedzibę

Seniorzy z Baszni Dolnej i okolicznych miejscowości cieszą się ze swojego nowego Klubu

W dniu 16 stycznia 2018 r. w budynku Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Baszni Dolnej zorganizowano uroczystość 
otwarcia i poświęcenia nowego pomieszczenia Klubu 
Seniora. 

Medal za Długoletnią Służbę  przyznawany jest za 
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków wynikających z pracy zawodowej. Składa-
my Paniom serdeczne gratulacje i podziękowania za 
tę długoletnią, wytężoną i wzorową pracę na rzecz 
Gminy Lubaczów. Wyjątkowe zaangażowanie,  boga-
ta wiedza i niezwykłe oddanie w wykonywaniu swo-

ich obowiązków, zasługują   w pełni na wyróżnienie, 
a także są wzorem do naśladowania przez młodszych 
stażem pracowników.

Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje i wyrazy 
wielkiego uznania za wieloletnią pracę. Życzymy wielu lat 
w zdrowiu i radości. Niech czas wolny od pracy zawodo-
wej pozwoli na realizację wielu planów, zamierzeń i pasji.

Złote Medale za Długoletnią Służbę
W dniu 13 lutego 2018 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła 
się uroczystość wręczenia, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, od-
znaczeń państwowych i wyróżnień honorowych. Wśród odznaczonych były: Pani He-
lena Dubielak i Pani Halina Mach, długoletnie pracownice  Urzędu Gminy Lubaczów, 
które w ostatnich miesiącach przeszły na emeryturę.  Pani Ewa Leniart – Wojewoda 
Podkarpacki wręczyła Paniom Złote Medale za Długoletnią Służbę.

Główną ideą tych warsztatów było umożliwienie 
uczestnikom pogłębienia wiedzy z różnych dziedzin  
(biologia, chemia, fizyka, humanistyka, matematyka) 
pod okiem specjalistów w laboratoriach różnych in-
stytutów Uniwersytetu Warszawskiego oraz w pracow-
niach Muzeum Narodowego w Warszawie. Podczas 
warsztatów uczestnicy zwiedzili również Muzeum 
Narodowe, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów. W 
programie znalazło się także wspólne wyjście do Tea-
tru Nowego na spektakl pt. „Biblia”.

Uczestnictwo w wykładach Pana dra Takao Ishika-
wy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 
(,,DNA jako komputer – czy to możliwe?”) oraz Pana 
dra Jakuba Bochińskiego z Centrum Nauki Kopernik 
(„Kongres Planetarny”) stanowiły dla ucznia budującą 
i pouczającą możliwość poznania jak wyglądają profe-
sjonalne wykłady naukowe, a także wyposażyły go w 
wiedzę o wyzwaniach przyszłości. 

Mateusz wygłosił również referat pt. „Budowa mię-
dzywojennej Jugosławii a namiętności narodowościo-
we”, który przy pomocy opiekuna merytorycznego 
Pana dra Konrada Morawskiego przygotował spe-
cjalnie z myślą o Wielodyscyplinarnych Warsztatach 
Naukowych. Takie doświadczenie z pewnością będzie 
procentować w jego  rozwoju w przyszłości.

Uczestnicy warsztatów zostali zainspirowani w 
ten sposób do dalszej  całorocznej pracy, której efek-
ty będzie można zaprezentować na bliźniaczym wie-
lodyscyplinarnym obozie ogólnorozwojowym, który 
zorganizowany zostanie  w czerwcu 2018 roku.

Podsumowując swój udział w Wielodyscyplinar-
nych Warsztatach Naukowych, Mateusz stwierdził że 
„Doświadczenie zebrane podczas warsztatów przyczy-
ni się do wykorzystania mojej wiedzy i umiejętności w 
sposób bardziej efektywny, niż dotychczas, co równo-
cześnie wpłynie na rozwój mojej szkoły oraz gminy, w 
której mieszkam. Chciałbym też, aby Krajowy Fundusz 

na Rzecz Dzieci or-
ganizował więcej 
wydarzeń poświę-
conych historii. Jest 
to bowiem nauka, 
która pozwala bu-
dować konstruk-
tywne wnioski z 
przeszłości, wypo-
saża ludzi w reflek-
syjność na temat 
wydarzeń dziejo-
wych oraz kształtu-
je ich tożsamość. To 
z perspektywy historii mojego kraju, Polski, wydaje się 
szczególnie ważne.”

 Gratulujemy serdecznie Mateuszowi udziału w 
warsztatach i życzymy wielu naukowych sukcesów.

ZSP Lisie Jamy

Mateusz Kornaga stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

Mateusz Kornaga

W dniach od 3 do 9 grudnia w Warszawie odbyły się Wielodyscyplinarne Warsztaty Naukowe, zorganizo-
wane w ramach Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, w których uczestniczył uczeń klasy siódmej Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach - Mateusz Kornaga. 

Duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych: 
angielskiego, szwedzkiego, hiszpańskiego i włoskie-
go. W nauczaniu bardzo często wykorzystuje się pro-
jekty, a szczególnie „learning by doing”, czyli naukę 
przez działanie. Sale lekcyjne wyposażone są w dużą 
ilość urządzeń multimedialnych, które ułatwiają na-
ukę. Zaskoczeniem były niektóre przedmioty np: 
„home economic” (ekonomia domowa), na którym 
uczą się gotowania, a szczególnie serwowania posił-
ków przy określonych chorobach, przechowywania 
żywności, prania, prasowania, utrzymywania czy-
stości. Do tego mają w szkole wszystkie nowoczesne 
sprzęty, nawet magiel.

Podczas zajęć technicznych uczniowie już od kla-
sy VI  spawają, obrabiają drewno, malują specjali-
stycznymi sprzętami. Aby wykonać określoną rzecz, 
najpierw uczą się projektowania.  

Nauczyciele ZSP w Baszni Dolnej wymieniali 
doświadczenia oświatowe w Finlandii

Spotkanie w Finlandii bylo okazją do poznania innych 
modeli nauczania

Na zajęciach „texstil”  szyją na nowoczesnych ma-
szynach do szycia. W klasie VII muszą uczestniczyć 
we wszystkich tych zajęciach, aby w VIII już zdecy-
dować, co im się najbardziej podoba.

Uczniowie od najmłodszych klas uczą się progra-
mowania na specjalnych robotach. Na zajęciach „do-
radztwo zawodowe” uczą się zasad wybierania zawo-
du i radzenia sobie w sprawach  administracyjnych.

Główną formą zajęć sportowych jest narciarstwo i 
łyżwiarstwo. 

Dzieci w klasach I-III obowiązkowo po każdej 
lekcji wychodzą na 15min przerwę na powietrze.

Zaproszeni nauczyciele z innej szkoły prezento-
wali swoje doświadczenia w ramach programu Era-
smus+. Na tym spotkaniu zostały nawiązane kon-
takty do –być może –dalszej współpracy w ramach 
nowego projektu.

Od 22 do 26 stycznia 2018r. w ramach programu Erasmus+ nauczyciele z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Baszni Dolnej- Anna Rawska-Śmieciuch i Łukasz Soroń uczestniczyli 
w międzynarodowej wymianie doświadczeń oświatowych w Finlandii. Wraz z nauczycie-
lami z Hiszpanii i Litwy przyglądali się pracy uczniów oraz nauczycieli w fińskiej szkole 
podstawowej, gimnazjum, a także szkole średniej. Dzięki udziałowi w lekcjach, konferen-
cjach i zajęciach warsztatowych mieli okazję poznać działanie fińskiego systemu oświaty. 

Podczas wizyty  nauczyciele  poznali również 
piękne środowisko przyrodnicze otaczające szkołę, 
wsie i miasto. Koncentruje się ono  na naturalnych 
walorach i zasobach. Finlandia, to kraj gór, lasów i 
jezior wśród których rozwija się przemysł, żyją, uczą 
się i pracują ludzie, których największą pasją jest 
narciarstwo i łyżwiarstwo, najkrócej rzecz ujmując. 
Finowie urzekają swoją szczerością, uprzejmością 
i prostotą w działaniu, która przy bardzo wysokim 
poziomie techniki dąży do prostych rozwiązań uła-
twiających codzienne życie ludzi.

Anna Rawska-Śmieciuch

Panie Halina Mach i Helena Dubielak z Wojewodą Podkarpackim 
Panią Ewą Leniart
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Aby zostać mistrzem, nale-
żało wykazać się umiejętnością 
poprawnego posługiwania się 
językiem ojczystym w mowie i 
piśmie, znajomością zasad or-
tograficznych i gramatycznych.

Nad konkursem czuwała 
komisja w składzie :

Pani Marta Polak nauczy-
cielka języka polskiego z ZSP w 
Lisich Jamach, Pani Janina Łep-
cio emerytowana nauczycielka 
języka polskiego.

Tytuł „Mistrza Języka Oj-
czystego” przyznano:

Kamilowi Hanusowi
Karolowi Misztalowi
Pawłowi Kubiszynowi
Maciejowi Mazurkowi
Oliwii Furgała

Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy w postaci książek i dyplo-
mów okolicznościowych.

Dzień Języka 
Ojczystego w Filii GBP 
w Lisich Jamach

Młodzi Mistrzowie Języka Ojczystego

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma 
na celu popularyzowanie wśród dzieci i mło-
dzieży znajomości przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na 
temat technik pożarniczych, organizacji ochro-
ny przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ru-
chu strażackiego.

Turniej składał się z dwóch etapów części 
pisemnej  i ustnej.  Do eliminacji ustnych z naj-
większą liczbą punktów zakwalifikowało się 5 
osób z  I grupy wiekowej (szkoły podstawowe 
klasy od 1 – do 6) i 5 osób z II grupy wiekowej 
(7 klasa szkoły podstawowej i gimnazja).

Wyniki rozgrywek finałowych przedsta-
wiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa
Dawid Antosz – Szkoła Podstawowa w Kro-

wicy Samej.
Mateusz Lasowy  – Szkoła Podstawowa w 

Krowicy Samej.
Maciej Zieliński  –Zespół Szkolno – Przed-

szkolny  w Lisich Jamach.
 II grupa wiekowa – siódma klasa szkoły 

podstawowej i gimnazja
Julia Czarny – Zespół Szkolno – Przed-

szkolny w Baszni Dolnej.
Sebastian Furgała – Zespół Szkolno - Przed-

szkolny w Lisich Jamach.
Karolina Kogut – Społeczna Szkoła Podsta-

wowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.
Dwóch laureatów z każdej grupy wiekowej 

weźmie udział w eliminacjach powiatowych, 
które odbędą się 23 marca br. w siedzibie Ko-
mendy Powiatowej PSP w Lubaczowie.

W trakcie trwania Turnieju odbył się pokaz 
pierwszej pomocy wykonany przez strażaków 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lubaczowie oraz pokaz sprzętu ra-
towniczego i pojazdu ratowniczo - gaśniczego 
należącego do PSP.  

Na zakończenie wszystkim uczestnikom 
konkursu zostały wręczone dyplomy i upo-
minki, natomiast zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody rze-
czowe.

Głównymi Organizatorami wydarzenia 
był Urząd Gminy Lubaczów, Związek Gminny 
OSP RP w Lubaczowie oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Lubaczowie.

W imieniu Wójta Gminy Lubaczów – gra-
tulujemy zwycięzcom turnieju oraz wszystkim 
uczestnikom i życzymy kolejnych sukcesów. 
Słowa podziękowania kierujemy również w 
stronę opiekunów uczestników konkursu, ko-
misji sędziowskiej, która czuwała nad prawid-
łowych przebiegiem turnieju.

W dniu 23 marca 2018 roku odbył się po-
wiatowy etap konkursu. Miło nam poinformo-
wać, że uczeń Szkoły Podstawowej w Krowicy 
Samej Dawid Antosz zajął pierwsze miejsce i 
tym samym będzie reprezentował gminę Luba-
czów na etapie wojewódzkim, który odbędzie 
się 18 maja br. w Strzyżowie.

Gratulujemy Dawidowi i życzymy dalszych 
sukcesów.

Gminne eliminacje OTWP 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Młodzież wykazała sie niezbędnymi informacjami z zakresu pożarnictwa.

Dzieci i młodzież zawsze chętnie uczestniczą w zorganizowanych wyjazdach.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się ko-
lejne już spotkanie z panem Andrzejem Bara-
nem ratownikiem medycznym, który przy-
pomniał zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Biwak z noclegiem w świet-
licy to ulubione wydarzenie dzieci, zwłaszcza 
gdy połączone jest z atrakcjami kulinarnymi 
pod postacią sałatek owocowych, pysznych 
kanapek, a także dyskoteką. Przekonać się 
o tym mogły dzieci ze świetlicy wiejskiej w 
Opace. Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
też „Spotkanie ze sztuką”, które polegało na 
poznaniu techniki pisania ikon. Wyczerpu-
jącej wiedzy na ten temat udzieliła zebranym 
pani Ewelina Dubaj.

Tegoroczne obchody Dnia Babci i 
Dziadka przy współpracy z miejsco-
wymi szkołami szczególnie uroczyście 
obchodzono w Młodowie, Opace i Za-
łużu. Bale Karnawałowe zorganizowane 
w Pastorówce w Podlesiu, Borowej Gó-
rze, Szczutkowie i Opace. Przygotowano 
je dzięki pomocy rodziców jak również 
miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich. 
Dzieci mogły liczyć na liczne atrakcje jak: 
stroje karnawałowe z „Magicznego Za-
kątka”, malowanie twarzy, pyszne wypieki 
i smakowite kanapeczki. Dla młodzieży 
starszej organizowano dyskoteki.

Szczególnie atrakcyjna była wycieczka 
do Rzeszowa. W piękny choć wietrzny 
dzień ponad 40 młodych osób  z terenu 
gminy Lubaczów miało możliwość w Te-

atrze im. Wandy Siemaszkowej obejrzeć 
wesołą sztukę teatralną pt. „Przygody 
Koziołka Matołka”. Prawdziwych emocji 
dostarczyła wyśmienita zabawa w Parku 
Trampolin „Fly Park”. Dzieci pełne wra-
żeń i uśmiechu na buzi wróciły późnym 
wieczorem do domu.

Nieodłącznym elementem aktywnych 
ferii zimowych w naszej gminie jest wy-
jazd na lodowisko w Cieszanowie. W tym 
roku cieszył się tak dużym powodzeniem, 
że z możliwości wyjazdu na łyżwy skorzy-
stało ponad 130 osób.

Spora grupa dzieci i młodzieży trady-
cyjnie korzystała z pracowni interneto-
wych w bibliotekach, w których ponadto 
organizowano quizy i konkursy literackie, 
a także zajęcia plastyczne. 

W Załużu licznie korzystano z siłow-
ni, rywalizowano przy stole tenisowym w 
mini turnieju, a dla młodszych dzieci zor-
ganizowane zostały warsztaty śpiewu sce-
nicznego. Ponadto odbywały się tam próby 
do Przeglądu Grup Kolędniczych „Hero-
dy2018”, co zaowocowało drugim miej-
scem dla małych artystów, którzy swoim 
kunsztem scenicznym mogli się również 
pochwalić w miejscowym kościele. 

W świetlicy w Borowej Górze mia-
ły miejsce zajęcia plastyczne, w Załużu 
warsztaty z masą solną, w Młodowie war-
sztaty robienia masek karnawałowych, w 
Opace i Baszni Dolnej zajęcia kulinarne.  

Ferie 2018

Każdego roku - 21 lutego przypada Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji GBP w Lubaczo-
wie z/s Baszni Dolnej Filia w Lisich Jamach włączyła 
się w podkreślenie ważności tego święta, przygotowu-
jąc dla dzieci kl. V z Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
konkurs pt. „Mistrz Języka Ojczystego”.

Tegoroczne zimowe ferie dzieci spędziły aktywnie i ciekawie, korzy-
stając z bogatej oferty programowej GOK i GBP w Lubaczowie. Pla-
cówki te połączyły wspólne działania, które przyczyniły się do zorga-
nizowania szeregu atrakcyjnych przedsięwzięć. Na dobry początek 
maluchy z Opaki odwiedziły „Magiczny Zakątek”, gdzie zostały ser-
decznie przyjęte słodkim poczęstunkiem i miały możliwość nie tylko 
skorzystać z sali zabaw, ale też poczuć się jak na prawdziwym balu 
przymierzając stroje karnawałowe rożnych znanych postaci z bajek. 

Bal dla najmłodszych

W Budomierzu przy współpracy 
miejscowego KGW i sołtysa odbyły się 
zabawy ruchowe przy muzyce, a także 
konkursy plastyczne. Ponadto panie z 
Domu Kultury i biblioteki w Krowicy 
Samej prowadziły cykliczne zajęcia pla-
styczne i zabawy sportowe przy muzy-
ce. Wspólne czytanie dla najmłodszych 
czytelników i warsztaty plastyczne 
odbyły się także w świetlicy w Cetyni. 
Dom Kultury w Lisich Jamach zaofero-
wał najmłodszym warsztaty modelar-
skie, z których skorzystali pasjonaci tej 
formy spędzania wolnego czasu.

Podsumowaniem tegorocznych 
ferii były zorganizowane w Do-

mach Kultury i świetlicach spotka-
nia z okazji Tłustego Czwartku. Pod 
czujnym okiem seniorek z miejsco-
wych Klubów Seniora dzieci przy-
gotowywały pyszne pączki i chrusty. 
Była to wyśmienita okazja do za-
cieśniania więzi międzypokolenio-
wych i przekazywania miejscowych 
tradycji. Na tegorocznych feriach 
każdy znalazł coś dla siebie z boga-
tej oferty, która zapewniła chętnym 
tyle atrakcji, że nie sposób wszyst-
kich wymienić. Jak doskonale się 
bawiliśmy widać na fotorelacjach z 
wydarzeń…

GOK Lubaczów

Do konkursu zostało zgłoszonych 9 posesji. 
Wieczorem 4 stycznia 2018 r., komisja konkur-
sowa w składzie: Pani Monika Szwed – Stowa-
rzyszenie Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej, 
Pan Tomasz Mielnik – Fotograf, Pan Marcin 
Materniak – Artysta Fotografik UG, dokonała 
oceny ozdób świetlnych. W wyniku zsumowa-
nych punktów wyłoniono zwycięzców.

We wtorek 30.01.2018 r. podczas Sesji Rady 
Gminy Lubaczów, nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu na „Najładniejszą iluminację świet-
lną gospodarstw w Gminie Lubaczów w okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
2017”. Pierwsze miejsce zajęła Pani Beata Szoł-

tysek, drugie Pani Lucyna Mosiężny, a trzecie 
Pani Jolanta Chomyszyn. Nagrody i pamiąt-
kowe dyplomy wręczyli Pani Monika Szwed 
– przewodnicząca Jury, Pan Wiesław Kapel 
- Wójt Gminy Lubaczów i Pan Roman Cozac - 
Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów. 

Konkurs na „Najładniejszą iluminację świetlną 
gospodarstw w Gminie Lubaczów w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku”, stał się już 
wydarzeniem cyklicznym. Ze strony organizato-
rów gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom oraz 
zachęcamy kolejnych zainteresowanych o włącze-
nie się do wspólnej zabawy w roku obecnym.

mtr

Konkurs na „Najładniejszą iluminację świetlną gospodarstw 
w Gminie Lubaczów w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2017” rozstrzygnięty

Laureaci konkursu

Konkurs został ogłoszony w grudniu 2017 r., a jego celem było zaproszenie do wspólnej zabawy i rywalizacji wszystkich mieszkańców 
z terenu gminy Lubaczów. To działanie na rzecz upiększenia iluminacjami i ozdobami świątecznymi swoich posesji, miało również 
wpłynąć pozytywnie na poprawę wizerunku gminnych miejscowości w okresie świątecznym.

Jak nakazuje tradycja swoje spotkanie tłustoczwart-
kowe zorganizowało Stowarzyszenie Kół Gospodyń 
Wiejskich Gminy Lubaczów. Gospodarzem tego przed-
sięwzięcia było KGW w Szczutkowie z jego przewod-
niczącą Elżbietą Pietraszek na czele, oraz Martą Do-
browolską prezesem tego stowarzyszenia. Obecnością 
swoja zaszczycili ks. Janusz Sokołowski proboszcz para-
fii w Łukawcu, Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów, 
Krzysztof Kozioł Zastępca Wójta, Roman Cozac Prze-
wodniczący Rady Gminy Lubaczów, Wojciech Cozac 
Sołtys i Jan Krućko Prezes OSP Szczutków. W spotka-
niu uczestniczyły delegacje KGW terenu Gminy Luba-
czów, wraz z całym miejscowym kołem.

Własne stoisko wystawiła Lokalna Grupa Działa-
nia Rozwój Ziemi Lubaczowskiej z ofertą promocyj-
no- informacyjną skierowaną na wnioski tzw. małe 

Gdy w tłusty czwartek człek w jedzeniu pofolguje, 
łaskawy Pan Bóg grzech obżarstwa daruje.
Tłusty czwartek potocznie zwany zapustami rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Jak 
tradycja nakazuje, w tym dniu można i należy objadać się do syta. Najpopularniejsze 
potrawy tego dnia to pączki, faworki inaczej zwane chrustem lub chruścikami. Dla prze-
sądnych: jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka w dalszym życiu nie bę-
dzie mu się wiodło.

granty dla stowarzyszeń. Oprócz pączków i fawor-
ków uczestnicy spotkania mogli spróbować wielu in-
nych potraw przygotowanych na te ostatkowe wyda-
rzenie, którego dopełnieniem była wspólna zabawa 
taneczna.

Ostatki obchodziły również Kluby Seniora. W so-
botni wieczór w Domu Kultury w Załużu zagościli 
seniorzy z sześciu klubów: Baszni Dolnej, Młodowa, 
Krowicy Samej, Opaki, Lisich Jam, oraz Załuża. Swą 
obecnością seniorów zaszczycili Wiesław Kapel Wójt 
Gminy Lubaczów, miejscowi Radni Jan Załuski i Jó-
zef Krygowski oraz Sołtys Stanisław Szpyt. Uczestnicy 
„zapustów” zabawą i wspólnym śpiewem w doskona-
łych humorach żegnali karnawał. W przygotowanie 
tego wieczoru i poczęstunku zaangażowało się KGW 
w Załużu wraz z pracownikami GOK i GBP Lubaczów.

W świetlicy w Szczutkowie jak i w Załużu Wójt 
Gminy Lubaczów z uznaniem odniósł się do ini-
cjatyw jakie miały miejsce w tych miejscowościach, 
integrujących całe środowisko KGW i seniorów. 
Gmina Lubaczów jest miejscem gdzie jest najwięk-
sza liczba KGW i Klubów Seniora na terenie powiatu 
lubaczowskiego, co jest dowodem, że znajdują one 
dobry klimat i warunki do działania oraz rozwoju. 
Wspiera to aktywność społeczną, która jest ważnym 
elementem życia w środowisku lokalnym.

Bardzo oryginalny Tłusty Czwartek zorganizo-
wano w Klubie Seniora w Opace. W klimacie daw-
nych lat zorganizowano potańcówkę przy adapterze 
pn. „Ze starej płyty”. W roli prezentera muzycznego 
wystąpił Marian Wus, właściciel przebogatej kolekcji 
płyt winylowych. Seniorzy mogli posłuchać i bawić 
się przy najstarszych utworach: Ireny Santor, Haliny 
Frąckowiak, Zdzisławy Sośnickiej, Jerzego Połom-
skiego, Waldemara Koconia i innych wykonawców 
znanych seniorom z lat ich młodości. Pomoc przy or-
ganizacji tego wydarzenia okazało miejscowe KGW.

GOK
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Grupa  Artystyczno - Patriotyczna Zaklinacze Znaczeń po uroczystym apeluDlaczego Zaklinacze Znaczeń czcząc pamięć o 
Żołnierzach Wyklętych wybrali akurat Inkę jako 
symbol pamięć o ich bohaterstwie?

Ona, jak wielu polskich żołnierzy, sanitariuszy 
i cywilów w okresie II wojny światowej i po jej za-
kończeniu, była gotowa oddać życie za niepodległą 
Polskę. Wyraźnie przeciwstawiała się okupacji, którą 
naszej ojczyźnie narzucił Związek Radziecki. Wywo-
dząc się z domu napełnionego przykładnym przy-
wiązaniem do patriotyzmu – ojciec służył w armii 
generała Władysława Andersa, zaś matka należała 
do siatki Armii Krajowej – Danuta Siedzikówna od-
dała swoje życie na ołtarzu Polski, wynosząc jej nie-
podległościowe idee na firmamenty międzypokole-
niowych znaczeń. Jej heroizm należy równocześnie 
utożsamiać z nastoletnim wiekiem, co dla współ-

Uczniowie z Lisich Jam oddali hołd Żołnierzom Wyklętym
Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. 
prof. Franciszka Misztala w Lisich Ja-
mach, zrzeszeni w Grupie Artystyczno-
-Patriotycznej Zaklinacze Znaczeń pod 
kierunkiem Pana Konrada Morawskiego, 
dowodzą, że pamięć historyczna nie jest 
tylko sloganem. Napełnieni patriotyczną 
świadomością uczniowie wczesno-marco-
wym przedpołudniem wystawili akademię, 
której przyświecało hasło: „Żołnierzom 
Wyklętym – Nasza Pamięć”, a jej głównym 
przesłaniem było oddanie hołdu Żołnie-
rzom Wyklętym na bazie odniesienia do 
życiorysu Danuty Siedzikówny (ps. Inka).

czesnego pokolenia uczniów 
powinno stanowić inspirację na 
bazie kształtowania patriotycz-
nych postaw. Każdy z nas może 
być Inką, każdy z nas może być 
Żołnierzem Wyklętym, poprzez 
pielęgnowanie pamięci o Pola-
kach, którzy nie zrezygnowali z 
wolności nawet za cenę własne-
go życia.

Kolejne akty akademii napisa-
nej i wyreżyserowanej przez Pana 
Konrada Morawskiego pieśnią, 
słowem i czynem obrazowały 
owe dążenia do wolności leżące u 
podstaw działalności Żołnierzy 
Wyklętych. Oprócz Inki (w tej 
roli Karolina Kapel) na scenie zaprezentowali się tak-
że Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka (Antoni Sopel), 
Józef Kuraś ps. Ogień (Konrad Trojnar), Witold Pilecki 
(Bartosz Frant), August Emil Fieldorf ps. Nil (Sebastian 
Furgała), symboliczne wcielenia kobiet Żołnierzy Wy-
klętych Krysia i Wanda (Magdalena Sarlej i Wiktoria 
Smoliniec), echa Żołnierzy Wyklętych (Michał Skibi-
cki i Przemysław Misztal), anioły symbolizujące nie-
rozerwalne połączenie religii z ideami wyznawanymi 
przez Żołnierzy Wyklętych (Wiktoria Czucha i Kinga 
Kopciuch), a także porucznik Związku Radzieckiego 
(Wiktor Malinowski). Całość relacjonowała spikerka z 
Radia Wolna Europa (Kornelia Konopka), która w fina-
le akademii we wzruszający sposób zaśpiewała pieśń pt. 
„Ślady wilczych kłów” według muzyki Marcina Siwca.

Po zakończeniu przedstawienia głos zabrała Pani 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich 
Jamach Jolanta Włoch, która cytując jednego z oj-
ców odrodzenia polskiej niepodległości w 1918 roku 
Romana Dmowskiego, a także Żołnierza Wyklętego 
Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, podkreśliła 
wagę pamięci o heroizmie Żołnierzy Wyklętych. Pani 
Dyrektor zauważyła, iż: „Pamięć o Żołnierzach Wy-
klętych jest sprawą kolejnych młodych pokoleń Pola-
ków”, co doskonale wpisuje się w filozofię twórczości 
prezentowanej w ramach Grupy Artystyczno-Patrio-
tycznej Zaklinacze Znaczeń.

Pamiętamy. Oddajemy hołd. Nadajemy historii 
patriotycznych znaczeń.

ZSP Lisie Jamy

Komunistyczne władze PRL, wspomagane przez 
sowieckich doradców a nawet całe formacje walczyły 
z nimi tysiącami uzbrojonych funkcjonariuszy. Prze-
ciwko nim uruchomiono również całą machinę propa-
gandową, przedstawiając ich jako bandytów, nazywając 
„zaplutymi karłami reakcji”, a organizacje, do których 
należeli, jako faszystowskie. Wielu bohaterów antyko-
munistycznego podziemia, zabitych w nierównej walce 
lub w ubeckich katowniach, pochowano – ukrywając 
ich groby przed najbliższymi. Władze PRL chciały ich 
nie tylko zabić, ale także pohańbić ich pamięć i „ze-
pchnąć ich historię w obszar zbiorowej niepamięci”.

W ostatni czwartek w Domu Kultury w Załużu 
zorganizowano wydarzenie poświęcone Żołnierzom 
Wyklętym. Rozpoczęto je montażem słowno-mu-
zycznym w wykonaniu miejscowego Teatru Młodych 
pod kierunkiem Danuty Rudnik. Następnie mgr Da-
riusz Sałek z Muzeum Kresów w Lubaczowie wygło-
sił referat pt. „ Żołnierze Wyklęci – lokalni patrioci, 
konspiracja na terenie powiatu Lubaczów w latach 
1945-1956”.  Przybliżył on postać m.in. majora Łu-
kasza Cieplińskiego ps. „ Ostrowski”, który 1 marca 
1951 r. został stracony w więzieniu mokotowskim. 
Stąd jego data śmierci została ustanowiona Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szczególnie skupił się 
na osobach, bohaterach powiatu lubaczowskiego tj.:

Karolu Kazimierzu Kosteckim ps. „Kostek”, ur. 
w Stanisławowie, walczącego w obronie ludności i 
ziem polskich przed nacjonalistami z UPA, 22 maja 
1944 obronił ze swoim oddziałem Narol i okolice, 
czym zniechęcił UPA do atakowania Tomaszowa Lu-
belskiego,

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Załużu

Ks. Tadeusz Maciejko przyblizył młodzieży postać arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Zdzisławie Zatheju ps. Gładzicki, Jasnota, ur. w 
Lubaczowie, który od 1942 roku zaangażował się w 
działalność konspiracyjną w AK, jesienią 1945 roku 
włączył się w działania Ruchu Oporu bez wojny i 
Dywersji „ Wolność i Niezawisłość”, był organiza-
torem oraz kierownikiem Rady Powiatowej WiN w 
Lubaczowie, był długoletnim nauczycielem języka 
niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym w Lu-
baczowie. Zmarł w 2004 r.

Tadeuszu Czubrycie ps. Zagończyk, ur. W Cie-
szanowie, w 1944 r. bierze udział w wyzwalaniu róż-
nych miejscowości tuż przed wkroczeniem armii 
czerwonej, zginął w lipcu 1945 r. zastrzelony przez 
inny oddział AK z niewyjaśnionych do końca przy-
czyn.

ks. Józefie Walągu ps. Góral, Marian, ur. w 
Moszczenicy koło Gorlic, od 1941 r. do 1946 r. był 
na parafii w miejscowości Łukawiec, został zaprzy-
siężony jako kapelan oddziałów AK z przydziałem 

do Inspektoratu Przemyśl Obwód Lubaczów. Przyjął 
pseudonim „Góral”. Brał aktywny udział w groma-
dzeniu broni, prowadził tajne nauczanie, dostarczał 
meldunki, kolportował tajną prasę, chronił żołnierzy 
AK przed wywózką na roboty przymusowe do Nie-
miec. Zmarł w 1997 r.      

Na zakończenie tego wydarzenia ks. Tadeusz Ma-
ciejko, proboszcz parafii w Załużu, przybliżył postać 
arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – biskupa nie-
złomnego. W roku bieżącym obchodzona jest 100 
rocznica jego urodzin. Od 1966 do 1993 r. był arcy-
biskupem, metropolitą przemyskim. W czasie swojej 
posługi biskupiej w diecezji wybudowano około 400 
kaplic i kościołów. Był prześladowany i inwigilowany 
przez SB. Zmarł w 2012 r.

Uroczystość w Domu Kultury zgromadziła ucz-
niów i nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej z 
Oddziałem Przedszkolnym, rodziców oraz seniorów.

GOK i GBP

Spotkanie rozpoczął Pan Stanisław Myśli-
wy, dyrektor GOK w Lubaczowie, który przy-
witał zgromadzonych i złożył życzenia wszyst-
kim Paniom  przybyłym w tym dniu. Następnie 
głos zabrał Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy 
Lubaczów, który oprócz życzeń w swoim wy-
stąpieniu niejednokrotnie podkreślał unikato-
wą rolę kobiet nie tylko jako strażniczek domo-
wego ogniska, ale również kultury, obrzędów i 
tradycji. 

Po części oficjalnej Panowie Wiesław Ka-
pel – Wójt Gminy Lubaczów, Roman Cozac 
– Przewodniczący Rady Gminy oraz Stanisław 
Myśliwy – dyrektor GOK złożyli wszystkim 
Paniom życzenia oraz wręczyli kwiaty, listy 
gratulacyjne oraz słodycze. 

Zgromadzeni goście wzięli udział w uro-
czystym obiedzie przygotowanym przez Koło 

Gospodyń Wiejskich w Młodowie i spróbowali 
wyśmienitego tortu upieczonego  specjalnie na 
tę uroczystość. 

Nie zabrakło także uczty duchowej w posta-
ci trzech mini  recitali barda z Cewkowa Ma-
riusza Maksymowicza.

Tegoroczny Dzień Kobiet  na długo zosta-
nie w pamięci wszystkich również za sprawą  
atrakcyjnego  pokazu barmańskiego w wyko-
naniu mistrza  Sławomira Szylara, po którym 
każdy mógł spróbować  przygotowanych przez 
niego niezwykle kolorowych drinków.

Ten wyjątkowy wieczór stał się symbolicz-
ną formą podziękowania wszystkim Paniom za 
ich dobroć,  szczerość, osobiste zaangażowanie 
na rzecz lokalnego środowiska i dotychczaso-
wą aktywność  zawodową.

mtr

Był tort, mini recital, 
pokaz barmański, 
czyli Dzień Kobiet 
w gminie Lubaczów

Pokaz Barmański

Recital w wykonaniu Mariusza Maksymowicza

Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel złożył najserdeczniejsze życzeniw wszystkim 
Kobietom.

To właśnie przedstawienie teatralne pod 
takim tytułem swojej wiernej widowni zapro-
ponował Zespół Śpiewaczy Niespodzianka. 
Jako, że pozostajemy w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia, wydarzenie to rozpoczęto wspól-
ną kolędą. Na scenie pojawili się wykonawcy, 
praktycznie „od przedszkola do seniora”. Kli-
mat najbardziej rodzinnych świąt udzielił się 
widowni, która chętnie włączyła się w śpiew.

Po występie kolędników, miejscowa mło-
dzież przygotowała skecz dedykowany „rodzi-
com naszych rodziców”, czyli naszym babciom i 
dziadkom, albowiem tydzień wcześniej obcho-
dzili oni swoje święto. „Niespodzianka” zaś po-
starała się o bardzo praktyczną niespodziankę. 
Wystawiła przedstawienie w trzech odsłonach. 
W pierwszej odsłonie przybliżyła tajniki medy-
cyny niekonwencjonalnej w wiejskiej chacie da-
towane na lata 50-te. Druga odsłona traktowała 
o latach 70-tych i rodzącą się modę na lecze-
nie i uciechy sanatoryjne. No i współczesność 
w trzecim akcie - dotykająca diety cud i innych 
modnych specyfików.

Po zakończonym przedstawieniu Wiesław Ka-
pel Wójt Gminy Lubaczów podziękował wszystkim 
wykonawcom a szczególnie zespołowi śpiewacze-
mu na czele z Urszulą Pukas za przygotowanie tego 
wydarzenia, które połączyło praktycznie wszystkie 
pokolenia. Miejscowe środowisko jest doskonałym 
przykładem integracji międzypokoleniowej co jest 
cechą godną do naśladowania. Końcowym akcen-
tem tego przedstawienia był poczęstunek widowni 
słodkimi wypiekami przygotowanymi przez zespół, 
co w rewanżu spotkało się z gromkimi brawami.

Wydarzenie zakończyło tradycje spotkanie 
noworoczne zespołów działających na terenie 
gminy - ZPiT Kresy i Zespołu Śpiewaczego 
Niespodzianka.

Słowa podziękowań za przygotowanie całego 
przedsięwzięcia organizatorzy kierują do Marka 
Bojarskiego i Szymona Pukasa, którzy zadbali o 
stronę techniczną oraz  KGW z Krowicy Hołodow-
skiej za przygotowanie spotkania noworocznego. 
W całość wydarzenia bardzo aktywnie włączyła się 
miejscowa filia Gminnej Biblioteki Publicznej.

GOK

Antidotum na zdrowie
i urodę w Krowicy Samej

Młodzi artyści wystąpili z koncertem kolęd

Niespodzianka przygotowała dla widzów prawdziwą niespodziankę

Dniem upamiętniającym bohaterstwo Żoł-
nierzy Wyklętych jest 1 marca. Mianem 
Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych na-
zwano żołnierzy, którzy walkę o suweren-
ną i niepodległą Polskę kontynuowali po 
1944 r., występując przeciwko sowieckiej 
agresji i narzuconemu siłą reżimowi.

W czwartkowy wieczór 8 marca br. w budynku Domu Kultury w Młodowie od-
były się gminne obchody Dnia Kobiet. W uroczystościach wzięły udział Panie 
pełniące funkcje radnych, sołtysów, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, 
Klubów Seniora, Zespołu Pieśni i Tańca „Kresy”, Zespołu Śpiewaczego „Nie-
spodzianka” z Krowicy, Gminnej Biblioteki Publicznej  oraz Gminnego Ośrod-
ka Kultury.

Receptę „Jak zdrowym być i pięknym być” mógł poznać każdy kto 28.01.2018 r. 
wybrał się do Domu Kultury w Krowicy Samej.
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Beztroska komedia, w któ-
rej autor kpi z wszechwiedzącej, 
snobistycznej medycyny peł-
nej bufonady i głupoty stała się 
najpopularniejszą i najchętniej 
wystawianą sztuką Moliera. Re-
żyserem widowiska była Helena 
Zając, natomiast za scenografię 

odpowiadał Władysław Dubaj.
Zgromadzeni widzowie z 

miejscowości Lisie Jamy i okolic 
bardzo ciepło i serdecznie przy-
jęli zaprezentowaną sztukę, która 
była adresowana do szerokiego 
grona odbiorców. 

GOK

- sztuka teatralna w Domu Kultury w Lisich Jamach

Aktorzy z Tarnogrodzkiego Domu Kultury wystąpili na scenie Domu Kultury w Lisich Jamach

W miesiącu grudniu dzieci z te-
renu Gminy Lubaczów miały okazję 
przenieść się do świata bajek. Tema-
tyka  książek nawiązywała m.in. do 
przygotowań świąt Bożego Naro-
dzenia. Nie zabrakło również spot-
kań ze Świętym Mikołajem, który z 
workiem pełnym prezentów obda-
rowywał najgrzeczniejsze dzieci.

Akcja „Czytająca Gmina” ze 
względu na duże zainteresowa-
nie, będzie organizowana również 
w roku 2018. Dlatego też już dziś 
serdecznie zapraszamy  wszystkich 
chętnych do aktywnego włączenia 
się w spotkania promujące czytel-
nictwo.

GBP

Świąteczna akcja „Czytająca Gmina” 

Akcja Czytająca Gmina cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży

W tym roku przez ponad tydzień go-
ście Festiwalu będą mieli okazję wziąć 
udział w wielu interesujących wydarze-
niach: Mszy Świętej Kresowej, konfe-
rencjach (Ogólnopolskie Spotkanie Śro-
dowisk Kresowych, Dziedzictwo Ziem 
Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej) 
, spotkaniach, koncertach, wystawach i 
warsztatach. Do współpracy gmina Lu-
baczów zaprosiła znane osoby, którym 
tematyka Kresów jest bliska. Będzie 
można spotkać się z Andrzejem Sewe-
rynem, Krzesimirem Dębskim, Stanisła-
wem Nicieją, Mariuszem Olbromskim i 
Tomaszem Kubą Kozłowskim. 

W piątek 3 sierpnia w Kresowej Osa-
dzie w Baszni Dolnej odbędzie się Ogól-
nopolskie spotkanie Ormian, a w sobotę 

zainteresowani  będzie Ogólnopolskie 
spotkanie Ormian, a w sobotę 5 sierp-
nia wszyscy zainteresowani będą mogli 
uczestniczyć w Ormiańskokatolickiej 
Mszy Świętej, która zostanie odprawiona 
w lubaczowskiej Konkatedrze.  Po mszy 
wystąpi młodzieżowy zespół Organic 
Noises z repertuarem inspirowanym mu-
zyką ormiańską, a następnie Kazik Sta-
szewski z kwartetem Proforma.  

Tradycyjnie w niedzielę 29 lipca uczest-
nicy Festiwalu „przeniosą” się do lat 20 – tych 
XX w. Będzie można przejechać się bryczką, 
posłuchać koncertów na lubaczowskim ryn-
ku, a także wziąć udział w konkursie na naj-
piękniejsze przebranie z epoki. 

 Nie zabraknie również atrakcji dla 
miłośników sportu. 5 sierpnia w Kresowej 

Zapraszamy na XIV edycję Festiwalu Dziedzictwa Kresów
Już po raz XIV Gmina Lubaczów wraz z Samorządem Województwa 
Podkarpackiego będzie gospodarzem Festiwalu Dziedzictwa Kre-
sów. Wydarzenie to na przestrzeni lat z małej lokalnej imprezy stało 
się jednym z najbardziej rozpoznawalnych na Podkarpaciu, w Pol-
sce, a za pomocą mediów na świecie. Zamierzeniem organizatorów 
jest kultywowanie pamięci o Dawnych Kresach Rzeczypospolitej – 
terenach, które przed drugą wojną światową tworzyły swoisty tygiel, 
gdzie żyły obok siebie i przenikały się kultury polska, ruska, żydow-
ska i niemiecka. Wielokulturowość tamtych ziem tworzyła jedyny w 
swoim rodzaju, niepowtarzalny klimat.

Gwiazda Festiwalu 2017 Sylwia Grzeszczak

Zespół Pieśni i Tańca Kresy

Msza Święta Kresowa

Podczas Festiwalu uczestnicy biorą udział w konkursie 
na najładniejsze przebranie z epoki

W sobotni poranek w szpitalnej kapli-
cy młodzi kolędnicy przygotowali oprawę 
Mszy Św. sprawowaną przez kapelana ks. 
Romana Karpowicza. Liturgia ta zgroma-
dziła wielu pacjentów jak również personel 
medyczny.

Po Mszy Św. krowiccy harcerze udali 
się na oddział dziecięcy by śpiewem ko-
lęd i pastorałek choć na chwilę przywrócić 
najmłodszym pacjentom radość Świąt Bo-
żego Narodzenia.

Wizyta młodych harcerzy była szczegól-
nie wyczekiwana w Zakładzie Opiekuńczo-
-Leczniczym, gdzie jak co roku sędziwi i 
schorowani pacjenci  przyjęli ich ze wzru-
szeniem i radością.

Na wysokości zadania stanęły panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Krowi-
ckiej na czele z przewodniczącą Panią Zofią 
Huk, przygotowując  dla pacjentów i perso-
nelu pyszne pączki i faworki.

Wizyta harcerzy z Krowicy Samej 
w lubaczowskim szpitalu

Harcerze wprowadzili w szpitalu świąteczny nastrój

W Święto Trzech Króli zwane powszechnie Dniem Objawienia Pańskiego 
uczniowie z 9 Drużyny Harcerskiej z SP im. Ks. Jana Twardowskiego w 
Krowicy Samej wraz z druhną Elżbietą Oleszycką i Urszulą Pukas gościli 
w lubaczowskim szpitalu.

„Lekarz mimo woli” Moliera to szuka teatralna, którą  w 
niedzielę 4 lutego 2018 r. obejrzała widownia w Domu 
Kultury w Lisich Jamach. Na scenie wystąpił amatorski 
zespół teatralny Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, któ-
ry wystawił sztukę w trzech aktach.

Spełniając oczekiwania mieszkańców gminy, go-
ści oraz zainteresowanych w niedzielę 22 kwietnia 
2018r.  od godziny 12 w Kresowej Osadzie w Baszni 
Dolnej odbędzie się III Wiosenna Giełda Ogrodnicza 
organizowana przez Gminę Lubaczów.  

Wydarzenie to będzie doskonałą okazją aby 
bezpośrednio od producentów po atrakcyjnych 
cenach kupić m.in. materiał szkółkarski owoco-
wy i ozdobny, kwiaty, krzewy, cebulki i kłącza 
kwiatowe, byliny rabatowe, a także nasiona wa-
rzyw. 

Wiosenna Giełda Ogrodnicza 22.04.2018 r. 
Kresowa Osada w Baszni Dolnej

Giełda to dobra okazja aby skorzystać z facho-
wych porad doświadczonych ogrodników oraz 
specjalistów zajmujących się aranżacją terenów zie-
lonych. Dla szukających inspiracji do stworzenia i 
urządzenia własnego ogrodu organizatorzy oferują 
konferencję pt. „Ogród – taki jak chcę”, którą popro-
wadzi dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Początek godz. 15 w sali konferen-
cyjnej w dworze. 

Na dziedzińcu Kresowej Osady uczestnicy będą 
mogli zasmakować ryb i przetworów rybnych z Go-
spodarstwa Rybackiego „Smolin Fish” w Rudzie Róża-
nieckiej, serów firmy „Leda-Ser” Leszka Jakimowicza 
z Wólki Krowickiej, wyrobów wędliniarskich z Go-

spodarstwa Agroturystycznego Bożeny i Leszka Za-
łuskich z Załuża, czy skorzystać z  małej gastronomii.  
Nie zabraknie również stoiska z produktami tradycyj-
nymi i wyrobami na bazie miodu. Ponadto oferowana 
będzie  szeroka gama galanterii ogrodowej z wikliny.

Organizatorzy giełdy dla uczestników przygotu-
ją loterię fantową i przy odrobinie szczęścia będzie 
można wzbogacić się o drobne narzędzia ogrodni-
cze, nasiona, krzewy, kwiaty ofiarowane przez wy-
stawców. 

Uczestnicząc w giełdzie, nabędziemy rośliny oraz 
wiedzę, dzięki czemu nasze ogrody, obejścia  będą 
stawać się coraz piękniejsze. 

GOK 

Osadzie odbędzie się  „Aktywna so-
bota”. Goście Festiwalu wezmą udział 
w biegu i marszu nordic walking, a po 
południu na Stadionie Miejskim w 
Lubaczowie rozegrany zostanie mecz 
pomiędzy drużynami Pogoń Lwów – 
MKS Pogoń – Sokół Lubaczów. 

Festiwalowy tydzień zakończy Fi-
nał Festiwalu Dziedzictwa Kresów, 
podczas którego na błoniach koło 
Kresowej Osady w Baszni Dolnej od-
będą się koncerty grup folklorystycz-
nych, wystąpią zespoły pieśni i tańca. 
Rozstrzygnięte zostaną konkursy na 
„Kresowe Jadło” i na „Najlepszą po-

trawę na bazie miodu”. Oprócz tych 
wydarzeń uczestnicy Festiwalu będą 
mogli spróbować potraw przygoto-
wanych przez producentów żywno-
ści, Koła Gospodyń wiejskich, a także 
delegacje z zagranicy (Węgry, Słowa-
cja, Ukraina). Finał zakończy koncert 
gwiazdy wieczoru Krzysztofa Cu-
gowskiego ( wokalisty Budki Suflera).  

Serdecznie zapraszamy Państwa 
w imieniu organizatorów. Szczegóło-
we informacje znajdą 

Państwo na stronie:
www.festiwalkresow.pl 

mtr

Wiosna to najlepsza pora na urządzenie i 
upiększenie ogrodów.

„Lekarz mimo woli”

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni 
Dolnej po raz kolejny zorganizowała spotkanie w ramach 
akcji „Czytająca Gmina”. Głównym jej celem jest promo-
wanie i pobudzanie  zainteresowań czytelniczych wśród 
najmłodszych mieszkańców, ale również przypomnienie 
dorosłym o wartości książki i pożytku z czytania.
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W sobotę 17.02.2018 r. na hali spor-
towej w Baszni Dolnej mecze rozgry-
wały drużyny złożone w większości z 
byłych zawodników Ludowych Klubów 
Sportowych terenu Gminy Lubaczów, 
dla których ta dyscyplina sportu ciągle 
mobilizuje do podejmowania aktyw-
ności. Do Turnieju zgłosiło się 4 dru-
żyny. Każda rozgrywająca drużyna li-
czyła 5 zawodników (4 zawodników w 
polu oraz bramkarza). Po dokonanym 
losowaniu odbywały się mecze trwają-
ce 2 x 10 minut, z 5-minutową przerwą 
według systemu „każdy z każdym”.

Wyniki rozgrywek poszczególnych 
drużyn przedstawiają się następująco:

• Wólka Krowicka v Basznia Dolna - 4 :1
• Lisie Jamy v Młodów - 2 : 2
• Wólka Krowicka v Lisie Jamy - 3 : 2
• Basznia Dolna v Młodów - 1 : 1
• Wólka Krowicka v Młodów - 1 : 2
• Basznia Dolna v Lisie Jamy - 4 : 3
W efekcie sportowych zmagań w 

Turnieju OLD BOY 40+ drużyny zajęły 
następujące lokaty:

• I miejsce - LKS „ROLNIK” Wólka 
Krowicka (6 pkt)

• II miejsce - LKS „ZRYW” Młodów 
(5 pkt)

• III miejsce – LKS „HURAGAN” 
Basznia Dolna (4 pkt)

• IV miejsce – LKS „START” Lisie 
Jamy (1 pkt)

Z rąk Wójta Gminy Lubaczów Pana 
Wiesława Kapla zwycięska drużyna otrzy-
mała okazały puchar. Zgodnie z regula-
minem kapitanowie drużyn i sędziowie 
piłkarscy wybrali „króla strzelców” i „naj-
lepszego bramkarza” Turnieju. W związ-
ku z tym, że dwóch zawodników – Robert 
Mazgaj (LKS „START” Lisie Jamy) i Woj-
ciech Słotwiński (LKS „ROLNIK” Wól-
ka Krowicka) zdobyło w Turnieju równą 
liczbę bramek (4) zadecydowano, że oby-
dwaj zostaną „królem strzelców”. Tytuł 
najlepszego bramkarza otrzymał Tomasz 
Weselak z LKS „ZRYW” Młodów. Otrzy-
mali oni okolicznościowe statuetki.

Niespodzianką Turnieju był wybór 
„Najstarszego Zawodnika”, którym został 

Najlepsi Oldboje 40+ z Wólki Krowickiej

Oldboje udowadniają, że przy uprawianiu sportu wiek nie ma znaczenia.

Zaproszenie do udziału w Turnieju 
przyjęło 6 drużyn: Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczo-
wie, Komenda Powiatowa Policji w Lu-
baczowie, Placówka Straży Granicznej w 
Lubaczowie, Strażacy Ochotnicy Gminy 
Lubaczów, Jednostka Strzelecka 2033 Lu-
baczów i debiutująca drużyna V Luba-

czowskiej klp 34 btl Obrony Terytorialnej.
Jednogłośną decyzją kapitanów dru-

żyn Turniej odbywał się systemem grupo-
wym. Po uprzednim dokonaniu losowa-
nia drużyn i ustaleniu kolejności meczy 
zawodnicy przystąpili do rozgrywek. W 
kolejnych spotkaniach meczowych padły 
następujące wyniki:

V Lubaczowska klp 34 btl OT v 
KPP Lubaczów - 4 : 2

J.S 2033 Lubaczów v PSG Luba-
czów - 3 : 3

V Lubaczowska klp 34 btl OT v 
OSP Gminy Lubaczów - 4 : 2

PSG Lubaczów v KP PSP Luba-
czów - 0 : 3

KPP Lubaczów v OSP Gminy 
Lubaczów - 1 : 5

J.S 2033 Lubaczów v KP PSP Lu-
baczów - 1 : 4

W meczach półfinałowych za-
grały drużyny:

KP PSP Lubaczów v OSP Gminy 
Lubaczów – 4 : 0

V Lubaczowska klp 34 btl OT v 
J.S 2033 Lubaczów – 8 : 3

Do ścisłego finału zakwalifiko-
wały się drużyny:

V Lubaczowska klp 34 btl OT v 
KP PSP Lubaczów - 1 : 7

J.S 2033 Lubaczów v OSP Gminy 
Lubaczów - 2 : 5

Tym samym zwycięzcą Halo-
wego Turnieju Piłki Nożnej Służb 
Mundurowych o puchar Wójta 
Gminy Lubaczów 2018 została dru-
żyna Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Luba-
czowie.

Kolejne miejsca zajęły drużyny:
II miejsce - V Lubaczowska klp 

34 btl Obrony Terytorialnej
III miejsce - drużyna Ochotni-

czych Straży Pożarnych Gminy Lu-
baczów

IV miejsce - J.S 2033 Lubaczów
V miejsce - PSG Lubaczów
VI miejsce - KPP Lubaczów
Zgodnie z Regulaminem Turnie-

ju wybrany został „Najlepszy strze-
lec” Turnieju, którym został Michał 
Mularczyk – zdobył łącznie 7 bra-
mek. „Najlepszego bramkarza” wy-
brali sędziowie Turnieju. Został nim 
Bartłomiej Pacuła. Obydwaj zawod-
nicy reprezentują zwycięską druży-
nę Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lubaczowie.

Wszystkie drużyny z rąk Pana 
Wójta otrzymały pamiątkowe dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe, zaś 
drużyna zwycięska otrzymała oka-
zały puchar. Pamiątkowymi statuet-
kami nagrodzeni zostali „Najlepszy 
strzelec” oraz „Najlepszy bramkarz”.

Mecze sędziowali sędziowie pił-
karscy: Pani Anna Klufas i Pan Ro-
bert Mazgaj. Wszyscy uczestnicy 
turnieju, zawodnicy, opiekunowie 
zespołów, kierownicy drużyn sko-
rzystali z poczęstunku przygotowa-
nego przez gospodarza turnieju.

Służby mundurowe w akcji

Pamiątkowa fotografia zawodników

Monika jest szczególnie uzdolniona w 
zakresie przedmiotów ścisłych, pracuje 
bardzo systematycznie poszerzając swoje 
umiejętności, a swój talent rozwija pod 
kierunkiem nauczycielki matematyki 
Pani Elżbiety Szczybyło.

Za sukcesami Moniki stoi ciężka pra-
ca, wytrwałość, wsparcie rodziców, na-
uczycieli oraz dyrekcji. Monika w tym 
roku szkolnym ma na koncie wiele osiąg-
nięć:

laureat konkursu ogólnopolskiego z 
matematyki „Potyczki matematyczne”,

finalista wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z języka polskiego 
organizowanego przez KO w Rzeszo-
wie,

laureat w ogólnopolskiej olimpia-
dzie przedmiotowej z języka polskiego 
OLIMPUS Sesja jesienna,

laureat w ogólnopolskim konkursie 
czytelniczym „Kreator”,

finalista w ogólnopolskim konkursie 
ortograficznym „Ortograf ”,

finalista w ogólnopolskim konkursie 
literackim „Polonus”.

Do konkursów z języka polskiego 
Monika była przygotowywana przez Pa-
nią Barbarę Dydyk. 

Cieszymy się z jej osiągnięć, gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

ZSP Basznia Dolna

Monika Pelikan - Laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z matematyki

Monika Pelikan

Monika Pelikan - uczennica klasy siódmej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Baszni Dolnej została lau-
reatem w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki organizowanym przez Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie. 

W ramach projektu uczniowie 
ze szkoły w Baszni wyjeżdżali na ty-
godniowe pobyty do Czech i Litwy, 
natomiast nauczyciele do Hiszpanii 
i Finlandii. Ostatni etap projektu to 
raport końcowy i ewaluacja podczas 
spotkania nauczycieli w Finlandii. 

W dniach 13 – 23 marca Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Baszni 
Dolnej gościł w swoich murach mło-
dzież i nauczycieli  z krajów partner-
skich. Uczniowie mieszkali u polskich 
rodzin, natomiast ich opiekunowie 
(nauczyciele) w hotelu w Lubaczowie. 

Głównymi zadaniami projektu 
były obserwacja i udział w lekcjach, 
wydanie gazetki, projekty między-

przedmiotowe, ewaluacja do euro-
pejskich projektów zintegrowanych. 
Dodatkowo młodzież uczestniczyła w 
zajęciach integracyjnych, sportowych, 
warsztatach w Piekarni „ Słoneczko ” 
w Baszni Dolnej, Muzeum Kresów w 
Lubaczowie, Kresowej Osadzie oraz 
warsztatach chemicznych podczas 
których wytwarzane były mydełka i 
peeling z kwiatami. Rodzice przygo-
towali specjalne menu, nasze narodo-
we potrawy na pożegnalne spotkanie. 
Duże wrażenie na wszystkich zrobiło 
zwiedzanie Muzeum – Obozu Śmierci 
w Bełżcu. 

Pomimo tego, że głownymi benefi-
cjentami projektu jest młodzież gim-

Wizyta studyjna w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej

Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel przywitał gości z krajów partnerskich  poodczas uroczystego apelu

Zawodnicy MUKS Libero Basznia Dolna 
otrzymali Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego

Trzech zawodników MUKS Libero Basznia Dolna: 
Kinga Krzych, Łukasz Malec i Patryk Żak zostali nagro-
dzeni stypendium Marszałka Województwa Podkarpa-
ckiego za wybitne osiągnięcia sportowe w warcabach 
100-polowych za 2017 rok.

W ubiegłym roku Kinga Krzych została:
Mistrzynią Ogólnopolskiej Olimpiady w kategorii 

dziewczyn do lat 10,
Mistrzynią Polski w warcabach aktywnych dziew-

czyn do lat 10,
Vice- Mistrzynią Polski w grze na długi czas dziew-

czyn do lat 10,
Srebrną medalistką w Drużynowych Mistrzostwach 

Polski dziewczyn do lat 10,
Łukasz Malec:
Mistrzem Polski w warcabach aktywnych chłopców do lat 10,
Mistrzem Polski w Drużynie chłopców do lat 10,
Brązowym medalistą Mistrzostw Poslki w grze błyska-

wicznej,

Patryk Żak:
Mistrz Polski w Drużynie chłopców do lat 10,
Vice-Mistrz Polski w warcabach aktywnych,
Srebrnym medalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-

dzieży chłopców do lat 10,
Dzięki, tym osiągnięciom, każdy z zawodników MUKS 

Libero otrzymał stypendium Marszałka Województwa Pod-
karpackiego wypłacane miesięcznie, przez okres całego roku.

Uroczysta gala odbyła się w poniedziałek 19 mar-
ca w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie gdzie 
najlepsi sportowcy, trenerzy i działacze sportowi z Pod-
karpacia otrzymali stypendia oraz nagrody zarządu wo-
jewództwa. Uczestniczył w niej wicemarszałek Bogdan 
Romaniuk i przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

 Są to kolejny stypendyści z klubu z Baszni Dolnej: 
dwa lata temu stypendium otrzymał Dawid Mańczak, a 
w roku ubiegłym Tobiasz Weber.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
M.S. Młodzi stypendyści

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baszni Dolnej od 2016r. reali-
zuje międzynarodowy projekt Erasmus + pod hasłem „ Fostering 
motivation to competence development ”, - „ Rozwijanie moty-
wacji do podnoszenia kompetencji”, w którym uczestniczą mło-
dzież i nauczyciele z Czech, Finlandii, Hiszpanii, Litwy i Polski. 

nazjum, cała szkoła jest zaangażowana 
w projekt Erasmus +. Nawet najmłodsze 
dzieci próbują mówić do gości po an-

gielsku i doświadczają radości z pierw-
szych międzynarodowych kontaktów.

ZSP Basznia Dolna

Doskonałą formą wykazali się zawodnicy podczas Halowego turnieju 
piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Lubaczów „OLD BOY 40+”. 

Bolesław Nowakowicz z LKS „HU-
RAGAN” Basznia Dolna.

Nagrody wręczał Wójt Gminy 
Lubaczów Pan Wiesław Kapel i go-
spodarz Turnieju Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Baszni 
Dolnej Pan Bolesław Dydyk. Słowa 
podziękowania i uznania za sporto-
wą postawę oraz zaangażowanie w 

rozgrywki turniejowe Wójt skiero-
wał do wszystkich uczestników.

Turniej sędziowali sędziowie pił-
karscy – Pani Anna Klufas i Pan Ma-
riusz Furgała.

Od wielu już lat utrzymuje się 
tradycja organizacji w/w Turnie-
ju, więc na zakończenie wszyscy 
okrzyknęli „do zobaczenia za rok!”

Hala sportowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach 
od wczesnych godzin sobotniego poranka 10.02.2018 r. tętniła emo-
cjami sportowymi. Spotkały się tam bowiem drużyny służb munduro-
wych aby wziąć udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Służb Mun-
durowych o puchar Wójta Gminy Lubaczów.
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Drużyny podzielone zostały na 
2 grupy A i B

Grupa A: MKS Pogoń - Sokół 
Lubaczów, Maaw Sport Lubaczów, 
Victoria 2018 Dzików - Cewków

Grupa B: „START” Lisie Jamy, 
Maaw Sport Przeworsk, Kormed Lu-
baczów, SLZ Lubaczów

W efekcie rozegranych meczy 
drużyny z Grupy A uzyskały nastę-
pujące wyniki:

MKS Pogoń - Sokół Lubaczów 
x Victoria 2018 Dzików – Cew-
ków 1:1

Maaw Sport Lubaczów x Victoria 
2018 Dzików – Cewków 1:1

Sukces drużyny „START” Lisie Jamy

START Lisie Jamy nie miał sobie równych

Wszystkie uczestniczące w roz-
grywkach drużyny z rąk Pana Wójta 
Gminy Wiesława Kapla, przy współ-
udziale Dyrektora Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Lisich Jamach Pani 
Jolanty Włoch oraz koordynatora ligi 
gminnej z ramienia Gminy Pani Anny 
Janczura otrzymały dyplomy i nagrody 
rzeczowe.

MISTRZ Halowej Ligi Gminnej Piłki 
Nożnej Ludowych Klubów Sportowych 
terenu Gminy Lubaczów 2017/2018 -  
drużyna Ludowego Klubu Sportowego 
„Start” Lisie Jamy otrzymała pamiąt-
kowy puchar i talon na zakup sprzętu 
sportowego. Drużyny z miejsc II – III 

również nagrodzone zostały talonami 
na zakup sprzętu sportowego. Statuet-
ką nagrodzony został najlepszy strze-
lec VI edycji Ligi Gminnej Ludowych 
Klubów Sportowych Gminy Lubaczów 
2017/2018. Został nim zawodnik LKS 
„Huragan” Basznia Dolna Jarosław 
Gutkowski, który zdobył łącznie 26 
bramek.  Wszyscy uczestnicy tego dnia 
skorzystali z posiłku przygotowanego 
w szkolnej stołówce. Na zakończenie 
Pan Wójt pogratulował wszystkim za-
wodnikom oraz podziękował druży-
nom, ich kierownictwu oraz sędziom 
sportowym za włożony wkład w konty-
nuowanie rozgrywek.

Lp Drużyna M P Z R P

1. „Start” Lisie Jamy 12 29 9 2 1

2. „Huragan” Basznia Dolna 12 28 9 1 2

3. „Rolnik” Wólka Krowicka 12 27 8 3 1

4. „Graniczni” Krowica Hoł. 12 21 7 - 5

5. „Piast” Antoniki 12 9 3 - 9

6. „Walter” Opaka 12 9 3 - 9

7. „Zryw” Młodów 12 9 0 0 12

Tabela po VI FINAŁOWYM turnieju:

Finał VI edycji Halowej Ligi Gminnej Piłki Nożnej

Pamiątkowa fotografia

3 lutego 2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Lisich Jamach rozegrana została VI – FINAŁOWA kolejka w ra-
mach VI edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej Ludowych Klubów Spor-
towych terenu Gminy Lubaczów 2017/2018.  

Dnia 11.02.2018 r. odbył się halowy turniej piłki nożnej o 
Puchar dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Lubaczowie. Udział wzięło 7 drużyn: Maaw Sport Lubaczów, 
Maaw Sport Przeworsk, Kormed Lubaczów, SLZ Lubaczów, 
Victoria 2018 Dzików - Cewków, „START” Lisie Jamy, MKS 
Pogoń - Sokół Lubaczów.

Maaw Sport Lubaczów x MKS Pogoń 
- Sokół Lubaczów 4:0

W Grupie B padły następujące wy-
niki:

Maaw Sport Lubaczów x MKS Pogoń 
- Sokół Lubaczów 4:0

SLZ Lubaczów x „START” Lisie Jamy 4:5
Maaw Sport Przeworsk x Kormed Lu-

baczów 2:1
„START” Lisie Jamy x Maaw Sport 

Przeworsk 4:1
Kormed Lubaczów x SLZ Lubaczów 7:2
„START” Lisie Jamy x Kormed Luba-

czów 4:3
Drużyny uzyskały następującą licz-

bę punktów:
Grupa A:
1 miejsce: Maaw Sport Lubaczów 4 

pkt
2 miejsce: Victoria 2018 Dzików - 

Cewków 2 pkt
3 miejsce: MKS Pogoń - Sokół Luba-

czów 1 pkt
Grupa B:
1 miejsce: „START” Lisie Jamy 9 pkt
2 miejsce: Maaw Sport Przeworsk 6 

pkt
3 miejsce: Kormed Lubaczów 3 pkt
4 miejsce: SLZ Lubaczów 0 pkt
W pierwszym półfinale zagrały dru-

żyny:
Maaw Sport Lubaczów x Maaw Sport 

Przeworsk 1:5

2 półfinał:
„START” Lisie Jamy x Victoria 2018 

Dzików – Cewków 6:2

Mecz o 3 miejsce:
Maaw Sport Lubaczów x Victoria 

2018 Dzików – Cewków zakończył się 
remisem 2:2

Po rzutach karnych zwyciężyła dru-
żyna Maaw Sport Lubaczów z wyni-
kiem 4:3

W meczu finałowym zagrały druży-
ny: „START” Lisie Jamy x Maaw Sport 
Przeworsk. W związku remisem 2:2, rzu-
tami karnymi z wynikiem 5:4 zwyciężyła 
drużyna „START” Lisie Jamy.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: „START” Lisie Jamy
II miejsce: Maaw Sport Przeworsk
III miejsce: Maaw Sport Lubaczów
IV miejsce: Victoria 2018 Dzików - 

Cewków
V miejsce: Kormed Lubaczów
VI miejsce: MKS Pogoń - Sokół Lu-

baczów
VII miejsce: SLZ Lubaczów
Za pierwsze trzy miejsca drużyny 

otrzymały puchary oraz dyplomy po-
zostałe drużyny otrzymały pamiątko-
we dyplomy. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został Robert Mazgaj zespołu 
„START” Lisie Jamy, który otrzymał 
statuetkę. Najlepszym strzelcem został 
zawodnik z Maaw Sport Przeworsk, 
który otrzymał statuetkę.

Drużyna Ludowego Klubu Sporto-
wego „START” Lisie Jamy będzie re-
prezentowała nasz rejon 4 marca 2018 
r. w Cmolasie na Podkarckiej Lidze Mi-
strzów. 

Powodzenia!!!

W wyniku rozegranych meczy podczas VI kolejki padły następujące wyniki:

• „HURAGAN” Basznia Dolna - „WALTER” Opaka  7 : 2
• „START” Lisie Jamy - „ZRYW” Młodów  8 : 2
• „ROLNIK” Wólka Krowicka  - „GRANICZNI” Krowica 3 : 0  (wo)
• „WALTER” Opaka - „PIAST” Antoniki  3 : 6
• „ZRYW” Młodów - „HURAGAN” Basznia Dolna  3 : 8
• „GRANICZNI” Krowica - „START” Lisie Jamy  0 : 3 (wo)
• „PIAST” Antoniki - „ROLNIK” Wólka Krowicka    3 : 6 


