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INWESTYCJE DROGOWE
Jednym z priorytetowych działań samorządu gmi-

ny Lubaczów jest systematyczna rozbudowa i moder-
nizacja infrastruktury drogowej. Inwestycje w tym 
zakresie stanowią istotny element mający wpływ na 
poprawę warunków życia mieszkańców, wzrost do-
stępności komunikacyjnej czy turystycznej, a także 
rozwój gospodarczy. 

Przy wsparciu środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały przebudo-
wane następujące drogi i obiekty mostowe: 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 105119R Wól-
ka Krowicka – Brozie km 0+020 – km 0+850 wraz  
z obiektem mostowym przez rzekę Lubaczówkę.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 105114R Podlesie 
przez wieś km 0+000 – km 0+918.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 105117R Lisie 
Jamy – Wygnańce km 0+000 – 0+670.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 105123R Budo-
mierz – młyn km 0+398 – km 1+360 wraz z obiektem 
mostowym.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 105104R Basz-
nia Dolna – Piaski – PKP km 0+003 - km 0+800 wraz  
z obiektem mostowym przez rzekę Sołotwę.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 105101R Załuże – 
Czarne km 0+490 – km 1+335.

Łączny koszt przebudowy ww. dróg wyniósł 2 661 
103 zł, a kwota dofinansowania jakie uzyskała gmina 
Lubaczów to 1 693 119 zł.

Inwestycje drogowe prowadzone były również  
z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu 
Państwa. Objęły one następujące drogi. 

1. Remont mostu w ciągu drogi dz. ewid. 548/1  
w Krowicy Hołodowskiej – Żeliski w km 1+114

2. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 860 Wólka Kro-
wicka – Brozie w km 0+000-0+530 wraz z przebudo-
wą przepustu w km 0+100

3. Przebudowa drogi gminnej nr 105104R Basznia 
Dolna – Piaski w km 0+810 – 1+210

Inwestycje w Gminie Lubaczów 
w  latach 2015-2018

Dobiega końca kolejna kadencja samo-
rządu obejmująca lata 2014-2018. To do-
skonały czas na dokonanie podsumowań, 
bilansu osiągnięć, a także przypomnienia 
o najważniejszych działaniach samorządu 
gminy w tym okresie. 
Gmina Lubaczów w ciągu mijającej kadencji zre-
alizowała szereg inwestycji zarówno w zakresie 
przebudowy dróg, budowy i modernizacji infra-
struktury oświatowej, społecznej, infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, sportowo-rekreacyjnej,  
a także odnawialnych źródeł energii. Do realizacji 
poszczególnych zadań gmina Lubaczów wykorzy-
stała zarówno środki pozyskane z zewnątrz, w tym 
unijne i krajowe jak również z własnego budżetu.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty. 
Dziękuję Państwu za pracę i entuzjazm w tworzeniu dobrej jakości pracy szkół i placówek oświatowych. 

To Państwa zaangażowanie przyczynia się do tego, że nasze szkoły stają się coraz bardziej otwarte i przyja-
zne dzieciom i młodzieży.

To święto jest szczególną okazją, aby serdecznie podziękować Państwu za rzetelność i oddanie w służbę 
na rzecz wychowania młodego pokolenia, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy oraz 
budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć.

Najważniejszy etap rozwoju i wychowania młodych ludzi odbywa się właśnie w środowisku przedszko-
li, szkół podstawowych, gimnazjów. Tylko Państwo wiedzą ile trudu, cierpliwości i zaangażowania trzeba 
włożyć w kształtowanie charakterów i wrażliwości uczniów oraz poświęcić czasu na pomoc w rozwijaniu 
ich uzdolnień.

Wiem, że są to zadania bardzo odpowiedzialne, które wymagają szczególnych predyspozycji, a przede 
wszystkim żmudnej i systematycznej pracy. Jestem przekonany, iż Nauczyciele pracujący w placówkach 
oświatowych na terenie gminy Lubaczów doskonale zdają sobie sprawę z odpowiedzialności wynikającej 
z pełnionej przez siebie misji i każdego dnia dokładają wszelkich starań, by być jak najbliżej spraw ucznia.

Pamiętając o powołaniu Nauczycieli i Wychowawców pragnę życzyć, aby Państwa praca spotykała się 
ze zrozumieniem i wdzięcznością uczniów, wychowanków oraz ich rodziców. Niech towarzyszy Państwu 
przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.

 Życzę Wam, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty wiary oraz odwagi w walce  
z przeciwnościami, cierpliwości, niegasnącego zapału, a przede wszystkim satysfakcji z pracy zawodowej. 
Niech towarzyszy Wam poczucie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej kształt, a Wasze zaangażowanie 
niech znajdzie odwzorowanie w trwałej i wdzięcznej pamięci Waszych uczniów. Proszę przyjąć życzenia 
zdrowia, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Oświaty.

„ Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i do-
ciekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, 
poznawania, próbowania, działania!”

B. Conklin

Szkoła w Baszni Dolnej po przebudowie
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4. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa nr 

132527R w km 0+000-0+321 wraz z przebudową 
przepustu w km 0+321 w Lisich Jamach

5. Przebudowa drogi gminnej Tymce – Ślimaki 
Nr 105112R w km 0+000-0+430 wraz z przebudową 
przepustu w km 0+242 w Tymcach

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 132586R Załuże 
- Pilipy w km 0+000 – 0+150 w miejscowości Załuże.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 105132R Ruda 
Szczutkowska km 0+009-0+600      

8. Remont drogi gminnej  Mokrzyca obwodnica  
w km 0+250-0+580 –

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 132586R Załuże 
- Pilipy km 0+150-0+567

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682R Lu-
baczów – Borowa Góra, km 0+000-1+080  w miej-
scowości Młodów wraz z wykonaniem chodnika  
o długości 630 mb, (w tym na terenie miasta 238 mb 
od drogi wojewódzkiej w kierunku SKR-u) i drogi 
gminnej Młodów za szkołą km 0+000 – 1+226 (ul. 
Leśna wraz z przebudową chodnika na odcinku 432 
mb),  Wartość zadania wyniosła 1 637 106 zł., a do-
finansowanie z budżetu państwa w ramach Narodo-
wego Programu Dróg Lokalnych 818 553 zł. 

Całkowity koszt podjętych inwestycji współfinan-
sowanych ze środków budżetu Państwa wyniósł 2 870 
004 zł. Kwota dofinansowania to 1 697 006 zł.

Ponadto oprócz ww. inwestycji gmina realizowała 
przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych wyko-
rzystując do tego środki własne. Tylko w 2018 r. zo-
stało przebudowanych 22 odcinki dróg gminnych za 
kwotę 1 276 503 zł. 

Gmina udzieliła również dotacji Powiatowi Luba-
czowskiemu na przebudowy odcinków dróg znajdu-
jących się na terenie gminy Lubaczów oraz budowę 
chodników:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1695R Dąbro-
wa- Łukawiec wraz z przebudową przepustu” (na od-
cinku  od skrzyżowania koło CIS do zjazdu do kopalni 
gazu ) w wysokości 95.000 zł – 2015 r.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1682R Luba-
czów – Borowa Góra” ( na odcinku od wjazdu do koś-
cioła w Młodowie do budynku leśniczówki w Karo-
lówce)  w wysokości 149.835 zł – 2016 r.

- Przebudowa drogi powiatowej Szczutków - Wiel-
kie Oczy - Granica Państwa”  - (odcinek od skrzyżowa-
nia z drogą do Nowej Grobli do skrzyżowania z drogą 
gminną Mielniki ) w wysokości  453 388 zł. – 2017 r.

- Budowa chodnika w Krowicy Hołodowskiej  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1693R Krowica Hoło-
dowska  w wysokości    98 868 zł – 2017 r.

-Przebudowa drogi powiatowej Lisie Jamy - Dą-
browa poprzez przebudowę chodnika (w Lisich Ja-
mach, ul. Wspólna) w wysokości  153.376 zł – 2018 r.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673R Opaka 
przez wieś w wysokości  62.099 zł – 2018 r.

Łączna wartość przekazanych dotacji wyniosła  
1 012 566 zł. 

Należy w tym miejscu wspomnieć również  
o przeprowadzonych przebudowach obiektów mo-
stowych w Krowicy Hołodowskiej (2 mosty - Mielni-
ki i Żeliski), Lisich Jamach, Baszni Górnej  na rzece 
Papiernia i remontach mostów w Antonikach i Ba-
łajach. Koszt tych zadań zamyka się w kwocie 241 
619 zł. Natomiast 3 mosty w Budomierzu, Wólce 
Krowickiej i w Baszni Dolnej (ul. Sportowa) zosta-
ły przebudowane przy wsparciu środków  z PROW  
w ramach przebudowy dróg gminnych. 

Ważnym elementem poprawy infrastruktury dro-
gowej była budowa i remont oświetlenia ulicznego, 
które realizowane były niemal we wszystkich miejsco-
wościach w gminie Lubaczów (20 sołectw). Łączna 
wartość wykonanych zadań wyniosła 997 401 zł. 

Podsumowując w mijającej kadencji prowadzo-
no prace na około 140 odcinkach dróg gminnych  
i wewnętrznych. Na infrastrukturę drogową i budowę 
oświetlenia wydano łącznie ponad 10 mln zł, w tym dofi-
nansowanie z UE i budżetu państwa wyniosło 3,3 mln zł.

INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA I SPOŁECZNA
Ważnym obszarem w zakresie inwestycji w gmi-

nie Lubaczów była również rozbudowa infrastruktury 
oświatowej i społecznej przy udziale środków z Unii 
Europejskiej. Zrealizowane  przedsięwzięcia z tego za-
kresu to:

1. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół 
Publicznych w Młodowie”. Projekt obejmował przebu-
dowę budynku przedszkola w Lisich Jamach, rozbudo-
wę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich 
Jamach o kontener, a także modernizację sali sportowej 
i utworzenie pracowni multimedialnej w Zespole Szkół 
Publicznych w Młodowie. Całkowity koszt projektu to 
1,7 mln zł, a w tym dofinansowanie z RPO WP 2007-
2013 wyniosło 750 tyś zł. Dodatkowo, w ZSP Młodów, 
ze środków budżetu gminy wykonano przebudowę toalet 
szkolnych i parkingu o łącznej kwocie 136 tyś zł.

2. „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Pub-
licznych w Baszni Dolnej z modernizacją istniejącej 
kotłowni”. Całkowita wartość projektu to : 1,8 mln,  
w tym dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020 
wyniosło 744 tyś zł.

3. „Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposa-
żenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktycz-
ne”. Projekt obejmował kompleksową modernizację sali 
sportowej, przebudowę  budynku szkoły wraz z wypo-
sażeniem placówki w nowoczesny sprzęt ICT i materia-
ły dydaktyczne do pracowni przyrodniczej. Całkowita 
wartość projektu to 1,8 mln zł, w tym dofinansowanie 
z RPO WP na lata 2014 – 2020:  989 tyś. zł. Ponadto  
z budżetu gminy  wykonano dojście i ogrodzenie szkoły.

4. W dniu 02.10.2018 r. została podpisana umo-
wa na wykonanie jeszcze w tym roku (do 30.11.2018)  
I etapu (stan zerowy) rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Krowicy Samej o salę gimnastyczną  
i część dydaktyczną z łącznikiem. W 2019 roku inwe-
stycja będzie kontynuowana. 

5. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szko-
ły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz  z zagospo-
darowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu 
Pomocy Społecznej”.  Dzięki tej inwestycji udało się 
stworzyć miejsce gdzie przyszli pensjonariusze mogą 
liczyć na profesjonalną opiekę medyczną, a także 
odpowiednie warunki do spokojnego, bezpiecznego  
i godnego życia. Przyszli mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej do swojej dyspozycji będą mieli 12 prze-
stronnych pokoi dwuosobowych, każdy z osobnym 
węzłem sanitarnym, sale do zajęć ruchowych i war-
sztatów oraz pokój do dziennego pobytu.  W otoczeniu 
obiektu nie zabraknie zieleni. Dostępny będzie ogród 
warzywny, sad oraz park, w którym podopieczni będą 
mogli spędzić czas na świeżym powietrzu.

Całkowity koszt projektu 3,76 mln zł, w tym dofi-
nansowanie z RPO WP na lata 2014-2020  -  2,3 mln zł 
oraz z budżetu państwa 600 tyś. zł.

6. W miesiącu wrześniu br. gmina  podpisała umo-
wę z Zarządem Województwa Podkarpackiego na 
dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Edu-
kacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem 
wyposażenia i zagospodarowania otoczenia”. Działania 
jakie będą podejmowane w ramach eksploatacji tego 
projektu przyczynią się do wykreowania społeczeń-
stwa świadomego wzajemnych powiązań pomiędzy 
zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi a ekolo-
gicznymi. Zakres projektu obejmuje: remont istnieją-
cego budynku wraz z wykonaniem tarasu, wykonanie 
dwóch kontenerów laboratoryjnych, wiaty edukacyjnej 
i warsztatowej, altany widokowej i wiaty do rozdrab-
niania roślin energetycznych, warzywno-zielarskiego 

i kwiatowego, zagospodarowanie istniejącego oczka 
wodnego z wykonaniem mola, organizację siłowni 
odnawialnych źródeł energii, ogrodzenie centrum. 
Projekt obejmuje również zakup niezbędnego wyposa-
żenia do nowo powstałych warsztatów tematycznych. 
Całkowity koszt projektu 1 mln zł, kwota dofinansowa-
nia  z RPO WP na lata 2014-2020  - 823 tyś zł.

7. W 2015 zakończono realizację projektu „Ad-
aptacja byłej szkoły w Wólce Krowickiej na świetlicę 
wiejską i modernizacja świetlicy wiejskiej w Piasto-
wie”. Łączny koszt obu inwestycji wyniósł 1,14 mln zł, 
w tym dofinansowanie z PROW wyniosło 500 tyś. zł.

8. Także w 2015 r. dokończono i rozliczono pro-
jekt” Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej  
w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu”. 
Przedsięwzięcie zrealizowano  za kwotę ogółem  214 
tyś.  zł, przy dofinansowaniu z PROW  110 tyś. zł.

9. Zakończono modernizację świetlicy wiejskiej  
w Hurczu. Prace obejmowały kompleksową przebu-
dowę obiektu i zagospodarowanie terenu. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 455 tyś zł.

10. Dobiega końca budowa świetlicy w Mokrzycy. 
Całkowity koszt zadania z budżetu gminy wynosi 408 
tyś zł. Planowane zakończenie prac jeszcze w tym roku. 

Gmina Lubaczów sukcesywnie inwestuje również  
w rozbudowę remiz OSP i ich wyposażenie. Dobiega 
końca przebudowa remizy OSP w Krowicy Hołodow-
skiej, którą realizowano w czterech etapach od 2015 r. 
Wartość tej inwestycji łącznie w czterech etapach to 908 
tyś zł., w tym dofinansowanie z Komendy Głównej PSP 
100 tyś zł. Również prowadzone były prace remontowe 
w remizach w Lisich Jamach, Krowicy Lasowej i Szczut-
kowie (łącznie wydatki 100 tyś zł). W tym roku gmina 
Lubaczów zakupiła również średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy dla OSP w Baszni Dolnej o wartości 750 tyś 
zł, w tym dofinansowanie ze środków krajowych  wynio-
sło 431 tyś zł.

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA
Inwestycje infrastruktury wodociągowo-kanaliza-

cyjnej to również priorytetowe zadania w naszej gmi-
nie.  W mijającej kadencji  realizowano ważne projek-
ty w tym zakresie: 

1. W 2015 roku w ramach realizacji projektu dofinan-
sowanego ze środków PROW 2007-2013 „Poprawa wa-
runków życia i infrastruktury technicznej w zakresie go-
spodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubaczów 
poprzez modernizację stacji uzdatniania i przepompow-
ni wody w Szczutkowie, budowę sieci wodociągowych w 
Młodowie, Karolówce, Dąbkowie, Bałajach, Mokrzycy  
i Lisich Jamach, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Lisie Jamy i Mokrzyca, wizualizację pracy 
urządzeń pompowych na sieci wodno-kanalizacyjnej  
i dostawę agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania 
wody w Mokrzycy” wykonano: wymianę pomp na stacji 
uzdatnia wody w Szczutkowie , rozbudowano przepom-
pownię wody w Szczutkowie o zbiornik wody uzdatnio-
nej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbu-
dowano wodociągi w Młodowie, Karolówce, Dąbkowie 
(osiedle), Bałajach, Mokrzycy i Lisich Jamach (osiedle), 
rozbudowano kanalizację sanitarną w Lisich Jamach  
i Mokrzycy, wizualizację pracy urządzeń sieciowych oraz  
zakupiono agregat dla SUW w Mokrzycy. 

Całkowity koszt inwestycji 1,91 mln zł, w tym dofi-
nansowanie unijne 539 tyś. zł

2. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu  
z budową sieci kanalizacyjnej”. 

W ramach tego zadania zakończono budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Mokrzycy i Antonikach, zaś 
nadal trwają prace przy przebudowie oczyszczalni 
ścieków w Załużu. Całkowity koszt wykonania pro-
jektu wynosi 1,6 mln zł, natomiast dofinansowanie  
z RPO WP na lata 2014-2020 – 902 tyś zł.

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Basznia Górna, Podlesie, Tymce, oraz sieci 
wodociągowej w miejscowości Dąbków (osiedle)”. 

Zrealizowano już sieć kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Tymce za kwotę 1,3 mln i wybudowano 
wodociąg na osiedlu w Dąbkowie (120 tyś zł). Rozpo-
czynają się  prace przy budowie kanalizacji w Baszni 
Górnej i Podlesiu, które planuje się zakończyć do koń-
ca lipca 2019 r., zaś kanalizacja na przysiółku Dąbro-
wa zostanie ukończona do końca marca 2019.   Cał-
kowity koszt zadania wynosi 4 mln zł, dofinansowane  
z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1,96 mln zł.

4. W trakcie realizacji znajduje się również projekt 
„Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 
Lubaczów i Horyniec-Zdrój”. W ramach operacji 
planuje się zakup i montaż trzech instalacji fotowol-
taicznych o łącznej mocy 0,11 MW na Oczyszczalni 
Ścieków w Załużu, Stacji Uzdatniana Wody w Wólce 
Krowickiej i Mokrzycy. Zamontowany zostanie rów-
nież piec na biomasę w OSP Krowica Hołodowska. 
Koszt całkowity zadania 843 tyś zł. Wnioskowane do-
finansowanie z RPO WP na lata 2014-2020 582 tyś. zł.

Oprócz ww. zadań  realizowanych ze wsparciem 
środków UE, rozbudowywane były sieci wodocią-
gowe i kanalizacyjne ze środków własnych. Wydatki  
z budżetu Gminy Lubaczów na rozbudowę sieci wo-
dociągowej w latach 2015-2018 wyniosły łącznie 149 
740 zł.,  a koszty związane z budową krótkich od-
cinków sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych 
miejscowościach zamknęły się w kwocie 485 259 zł. 

INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA
Gmina Lubaczów zrealizowała oraz kontynuuje 

prace związane z rozwojem infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej.  Zmodernizowana i rozbudowana baza, 
ma służyć zarówno rozwijaniu sportu, jak też zachę-
caniu mieszkańców do aktywności fizycznej. Wśród 
zrealizowanych inwestycji, znalazły się m.in.:

1. „Budowa szatni sportowej przy stadionie wielo-
funkcyjnym w Młodowie i przebudowa boiska spor-
towego w Lisich Jamach”. Wniosek złożono w ramach 
„Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sporto-
wej – edycja 2016” finansowanego ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach projektu dokoń-
czono budowę budynku szatni przy stadionie w Młodo-
wie na kwotę 375 tyś zł i przebudowę boiska sportowe-
go w Lisich Jamach (270 tyś zł) w tym wykonano nową 
nawierzchnię trawiastą boiska sportowego z instalacją 
nawadniająca, montażem niezbędnego wyposażenia 
boiska (bramki, piłkochwyty 5,5x42,00 m, kabiny dla 
zawodników rezerwowych, płotek bezpieczeństwa  
z paneli stalowych o wys. 1,2m , elektroniczna tablica 
wyników), wykonanie ogrodzenia boiska, utwardzenie 
terenu i montaż stojaków na rowery. Projekt uzyskał 
dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach 
Programu modernizacji infrastruktury sportowej, dofi-
nansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 300 
tyś zł. W bieżącym roku przebudowano również szatnię 
sportową w Lisich Jamach i wybudowano trybuny przy 
boisku. Łączny koszt prac to 477 tyś zł. 

2. „Modernizacja i rozbudowa kompleksu spor-
towego w Krowicy Hołodowskiej”. Wniosek złożono  
w ramach „Programu rozwoju regionalnej infrastruk-
tury sportowej – edycja 2016” finansowanego ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach 
inwestycji  zakończono prace remontowe w budynku 
szatni, zmodernizowano istniejące boisko trawiaste. 
Wybudowano boiska treningowe z trawą syntetyczną, 
boiska wielofunkcyjne do siatkówki/koszykówki/ teni-
sa, plac zabaw dla dzieci. Wartość zadania: 1,3 mln zł,  
w tym dofinansowanie z budżetu Państwa 600 tyś zł.

3. Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miej-
scowości Basznia Dolna poprzez modernizację boi-
ska sportowego do piłki nożnej wykonano trybuny 
zewnętrzne dwurzędowe oraz utwardzono dojście do 
boiska sportowego. Koszt całkowity to 48 tyś zł, w tym 
dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odno-
wy Wsi 20 tyś zł.

4. Budowa zaplecza szatniowo -sanitarnego przy 
boisku w Antonikach – koszt zadania 65 tyś  zł

5. Budowa boiska przy szkole w Załużu – koszt za-
dania 64 tys. zł.

6. Urządzenie parku wiejskiego w Borowej Górze. 

Wykonano w centrum wsi zbiornik wodny i zagospo-
darowano przyległy do niego plac, wyłożono alejki  
z kamyka, zamontowano ławeczki parkowe oraz nasa-
dzono kwiaty.

7. Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa do 
celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Wykonano 
boisko do siatkówki plażowej i piłki nożnej. Powstała 
altana, grill i dojście z kostki brukowej.

8. Zagospodarowanie placu rekreacyjno – zabawo-
wego na terenie sołectwa Dąbków.

9. „Modernizacja placu zabaw, boiska sportowego, 
siłowni zewnętrznej oraz otoczenia świetlicy w Tym-
cach”. W ramach zadania zakupiono oraz zamonto-
wano urządzenia do ćwiczeń siłowych, karuzelę, pił-
kochwyt oraz magazyn na narzędzia. Wybudowano 
również zadaszenie grilla. 

Wydatki na infrastrukturę sportowo -rekreacyjne-
go w latach 2015 -2018 wyniosły 2,75 mln zł, w tym 
dofinansowanie z budżetu państwa 930 tyś zł.

Ponadto, w zakresie infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej przygotowywane do realizacji są następu-
jące inwestycje :

1. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej przy zbiorniku wodnym w Krowicy 
Hołodowskiej”. W ramach projektu zaplanowano 
zagospodarowanie teren wokół zbiornika w Krowi-
cy Hołodowskiej tj. budowę ogrodzeń, bram wjaz-
dowych, wiat grillowych, pomostów drewnianych, 
boiska do gry w siatkówkę, stanowisk wędkarskich 
oraz utwardzenie placu postojowego i dojść z placu 
do wiat, a także pomostów. Całkowity koszt zadania 
to 332 tyś zł, dofinansowanie z PROW na lata 2014-
2020 wynosi 298 tyś zł. Termin zakończenia prac 
wrzesień 2019 r.

2. Rozpoczęto prace przy projekcie „Budowa ogól-
nodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejsco-
wości Hurcze”. W ramach zadania przewidziano wy-
budowanie drewnianej wiaty z grillem, boiska do piłki 
nożnej, siatkówki koszykówki, placu zabaw, alejek dla 
pieszych, pomostu oraz stanowisk wędkarskich. Koszt 
realizacji zadania to 455 tyś zł, dofinansowanie z Pro-
gramu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”– 220 tyś zł. 
Termin zakończenia prac  to 15.05.2019 r.

W ramach otrzymanego dofinansowania z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 
i Regionalnego  Programu Operacyjnego WP na lata 
2014 - 2020, Gmina Lubaczów realizuje również na-
stępujące zadania:  

1. „Przebudowa gminnego targowiska w Krowicy 
Hołodowskiej”. W ramach operacji planuje się wybu-
dowanie i wyposażenie budynku usługowego z prze-
znaczeniem na cele promocji lokalnych produktów 
oraz przebudowę istniejącego targowiska poprzez 
m.in. budowę nowej wiaty, kontenerów handlowych, 
chodników oraz utwardzenie istniejącego placu kost-
ką brukową. Całkowity koszt zadania-1,45 mln zł do-
finansowanie  z PROW na lata 2014-2020 to 750 tyś zł.

2. „Rozwój  odnawialnych  źródeł  energii  na terenie 
gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, 
Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”. Jest to 
projekt partnerski, liderem jest Gmina Lubaczów. W ra-
mach złożonego wniosku zaplanowano zamontowanie w 
gospodarstwach Gminy Lubaczów 185 instalacji fotowol-
taicznych, 19 kotłów centralnego ogrzewania na biomasę 
oraz 32 powietrznych pomp ciepła. Całkowita wartość 
zadania to 15,8 mln zł w tym dofinansowanie z RPO WP 
na lata 2014-2020 to 9,9 mln zł. /odpowiednio na terenie 
gminy – koszty ogółem – 3,4 mln zł zł, zaś dofinansowanie 
– 2,1 mln zł. Wkład mieszkańców to 1,3 mln zł.

3. „Cyfrowy Urząd, e Usługi w gminach powiatu 
lubaczowskiego”. Celem głównym projektu było pod-
niesienie jakości oraz rozszerzenie zakresu usług pub-
licznych świadczonych drogą elektroniczną przez gmi-
ny: Lubaczów, Narol, Horyniec-Zdrój, Wielkie Oczy  
i Gmina Miejska Lubaczów poprzez poprawę komu-
nikacji i interoperacyjności A2A/B/C. Wdrożonych 
zostało łącznie 97e-usług. Całkowity koszt zadania – 
3,1 mln zł, dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-
2020  -  2,6 mln zł. /odpowiednio dla gminy – koszty 
ogółem -650 tyś zł, zaś dofinansowanie – 547 tyś zł/.

W 2018 r. Gmina złożyła również wnioski o dofi-
nansowanie ze środków unijnych i z budżetu państwa, 
które są w trakcie oceny.  Poniżej przedstawiamy pro-
jekty oczekujące na rozstrzygnięcie:

1. „Modernizacja Centrum Wsi Basznia Dolna po-
przez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka”. Pro-
jekt zakłada zagospodarowanie działki przy budynku 
byłej zlewni mleka poprzez urządzenie zieleni, wyko-
nanie małej architektury w postaci atrapy tężni, pergoli, 
altany i kosze na śmieci, remont mostku, a także oświet-
lenie terenu w oparciu o zamontowanie paneli fotowol-
taicznych.  Koszt całkowity - 170 tyś zł,  Kwota dofinan-
sowania z PROW na lata 2014-2020 – 108,5 tyś zł.

2. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy”. 
Projekt obejmuje rozbudowę placówki o salę gim-
nastyczną i łącznik z częścią dydaktyczną. Budynek 
dobudowany będzie składał się z dwóch segmentów, 
„A” – sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-socjal-
nym oraz segment „B”- rekreacja z salą do ćwiczeń 
korekcyjnych z częścią dydaktyczną. Dodatkowo za-
planowano zakup stałego wyposażenia do sali gim-
nastycznej. Koszt całkowity zadania to – 2,6 mln zł, 
Wnioskowana kwota dofinansowania do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki „Sportowa Polska” 1,1 mln zł.

Ostatnie cztery lata upłynęły bez wątpienia pod 
znakiem wielu inwestycji, które w części przedstawi-
liśmy Państwu w powyższym artykule.

Podsumowując, w kadencji 2014 – 2018 wydatki  
inwestycyjne gminy Lubaczów wyniosły 39 mln zł,  
w tym pozyskane środki finansowe z UE w kwocie 
16,14 mln zł, a z budżetu państwa 3,78 mln zł.

Referat Rozwoju i Promocji Gminy

Inwestycje w Gminie Lubaczów w latach 2015-2018

Kompleks sportowy w Krowicy Hołodowskiej  po modernizacji i rozbudowie
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Ciąg dalszy ze str. 1 >>>
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa nr 

132527R w km 0+000-0+321 wraz z przebudową 
przepustu w km 0+321 w Lisich Jamach

5. Przebudowa drogi gminnej Tymce – Ślimaki 
Nr 105112R w km 0+000-0+430 wraz z przebudową 
przepustu w km 0+242 w Tymcach

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 132586R Załuże 
- Pilipy w km 0+000 – 0+150 w miejscowości Załuże.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 105132R Ruda 
Szczutkowska km 0+009-0+600      

8. Remont drogi gminnej  Mokrzyca obwodnica  
w km 0+250-0+580 –

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 132586R Załuże 
- Pilipy km 0+150-0+567

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682R Lu-
baczów – Borowa Góra, km 0+000-1+080  w miej-
scowości Młodów wraz z wykonaniem chodnika  
o długości 630 mb, (w tym na terenie miasta 238 mb 
od drogi wojewódzkiej w kierunku SKR-u) i drogi 
gminnej Młodów za szkołą km 0+000 – 1+226 (ul. 
Leśna wraz z przebudową chodnika na odcinku 432 
mb),  Wartość zadania wyniosła 1 637 106 zł., a do-
finansowanie z budżetu państwa w ramach Narodo-
wego Programu Dróg Lokalnych 818 553 zł. 

Całkowity koszt podjętych inwestycji współfinan-
sowanych ze środków budżetu Państwa wyniósł 2 870 
004 zł. Kwota dofinansowania to 1 697 006 zł.

Ponadto oprócz ww. inwestycji gmina realizowała 
przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych wyko-
rzystując do tego środki własne. Tylko w 2018 r. zo-
stało przebudowanych 22 odcinki dróg gminnych za 
kwotę 1 276 503 zł. 

Gmina udzieliła również dotacji Powiatowi Luba-
czowskiemu na przebudowy odcinków dróg znajdu-
jących się na terenie gminy Lubaczów oraz budowę 
chodników:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1695R Dąbro-
wa- Łukawiec wraz z przebudową przepustu” (na od-
cinku  od skrzyżowania koło CIS do zjazdu do kopalni 
gazu ) w wysokości 95.000 zł – 2015 r.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1682R Luba-
czów – Borowa Góra” ( na odcinku od wjazdu do koś-
cioła w Młodowie do budynku leśniczówki w Karo-
lówce)  w wysokości 149.835 zł – 2016 r.

- Przebudowa drogi powiatowej Szczutków - Wiel-
kie Oczy - Granica Państwa”  - (odcinek od skrzyżowa-
nia z drogą do Nowej Grobli do skrzyżowania z drogą 
gminną Mielniki ) w wysokości  453 388 zł. – 2017 r.

- Budowa chodnika w Krowicy Hołodowskiej  
w ciągu drogi powiatowej Nr 1693R Krowica Hoło-
dowska  w wysokości    98 868 zł – 2017 r.

-Przebudowa drogi powiatowej Lisie Jamy - Dą-
browa poprzez przebudowę chodnika (w Lisich Ja-
mach, ul. Wspólna) w wysokości  153.376 zł – 2018 r.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1673R Opaka 
przez wieś w wysokości  62.099 zł – 2018 r.

Łączna wartość przekazanych dotacji wyniosła  
1 012 566 zł. 

Należy w tym miejscu wspomnieć również  
o przeprowadzonych przebudowach obiektów mo-
stowych w Krowicy Hołodowskiej (2 mosty - Mielni-
ki i Żeliski), Lisich Jamach, Baszni Górnej  na rzece 
Papiernia i remontach mostów w Antonikach i Ba-
łajach. Koszt tych zadań zamyka się w kwocie 241 
619 zł. Natomiast 3 mosty w Budomierzu, Wólce 
Krowickiej i w Baszni Dolnej (ul. Sportowa) zosta-
ły przebudowane przy wsparciu środków  z PROW  
w ramach przebudowy dróg gminnych. 

Ważnym elementem poprawy infrastruktury dro-
gowej była budowa i remont oświetlenia ulicznego, 
które realizowane były niemal we wszystkich miejsco-
wościach w gminie Lubaczów (20 sołectw). Łączna 
wartość wykonanych zadań wyniosła 997 401 zł. 

Podsumowując w mijającej kadencji prowadzo-
no prace na około 140 odcinkach dróg gminnych  
i wewnętrznych. Na infrastrukturę drogową i budowę 
oświetlenia wydano łącznie ponad 10 mln zł, w tym dofi-
nansowanie z UE i budżetu państwa wyniosło 3,3 mln zł.

INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA I SPOŁECZNA
Ważnym obszarem w zakresie inwestycji w gmi-

nie Lubaczów była również rozbudowa infrastruktury 
oświatowej i społecznej przy udziale środków z Unii 
Europejskiej. Zrealizowane  przedsięwzięcia z tego za-
kresu to:

1. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół 
Publicznych w Młodowie”. Projekt obejmował przebu-
dowę budynku przedszkola w Lisich Jamach, rozbudo-
wę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich 
Jamach o kontener, a także modernizację sali sportowej 
i utworzenie pracowni multimedialnej w Zespole Szkół 
Publicznych w Młodowie. Całkowity koszt projektu to 
1,7 mln zł, a w tym dofinansowanie z RPO WP 2007-
2013 wyniosło 750 tyś zł. Dodatkowo, w ZSP Młodów, 
ze środków budżetu gminy wykonano przebudowę toalet 
szkolnych i parkingu o łącznej kwocie 136 tyś zł.

2. „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Pub-
licznych w Baszni Dolnej z modernizacją istniejącej 
kotłowni”. Całkowita wartość projektu to : 1,8 mln,  
w tym dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020 
wyniosło 744 tyś zł.

3. „Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposa-
żenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktycz-
ne”. Projekt obejmował kompleksową modernizację sali 
sportowej, przebudowę  budynku szkoły wraz z wypo-
sażeniem placówki w nowoczesny sprzęt ICT i materia-
ły dydaktyczne do pracowni przyrodniczej. Całkowita 
wartość projektu to 1,8 mln zł, w tym dofinansowanie 
z RPO WP na lata 2014 – 2020:  989 tyś. zł. Ponadto  
z budżetu gminy  wykonano dojście i ogrodzenie szkoły.

4. W dniu 02.10.2018 r. została podpisana umo-
wa na wykonanie jeszcze w tym roku (do 30.11.2018)  
I etapu (stan zerowy) rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Krowicy Samej o salę gimnastyczną  
i część dydaktyczną z łącznikiem. W 2019 roku inwe-
stycja będzie kontynuowana. 

5. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szko-
ły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz  z zagospo-
darowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu 
Pomocy Społecznej”.  Dzięki tej inwestycji udało się 
stworzyć miejsce gdzie przyszli pensjonariusze mogą 
liczyć na profesjonalną opiekę medyczną, a także 
odpowiednie warunki do spokojnego, bezpiecznego  
i godnego życia. Przyszli mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej do swojej dyspozycji będą mieli 12 prze-
stronnych pokoi dwuosobowych, każdy z osobnym 
węzłem sanitarnym, sale do zajęć ruchowych i war-
sztatów oraz pokój do dziennego pobytu.  W otoczeniu 
obiektu nie zabraknie zieleni. Dostępny będzie ogród 
warzywny, sad oraz park, w którym podopieczni będą 
mogli spędzić czas na świeżym powietrzu.

Całkowity koszt projektu 3,76 mln zł, w tym dofi-
nansowanie z RPO WP na lata 2014-2020  -  2,3 mln zł 
oraz z budżetu państwa 600 tyś. zł.

6. W miesiącu wrześniu br. gmina  podpisała umo-
wę z Zarządem Województwa Podkarpackiego na 
dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Edu-
kacji Ekologicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem 
wyposażenia i zagospodarowania otoczenia”. Działania 
jakie będą podejmowane w ramach eksploatacji tego 
projektu przyczynią się do wykreowania społeczeń-
stwa świadomego wzajemnych powiązań pomiędzy 
zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi a ekolo-
gicznymi. Zakres projektu obejmuje: remont istnieją-
cego budynku wraz z wykonaniem tarasu, wykonanie 
dwóch kontenerów laboratoryjnych, wiaty edukacyjnej 
i warsztatowej, altany widokowej i wiaty do rozdrab-
niania roślin energetycznych, warzywno-zielarskiego 

i kwiatowego, zagospodarowanie istniejącego oczka 
wodnego z wykonaniem mola, organizację siłowni 
odnawialnych źródeł energii, ogrodzenie centrum. 
Projekt obejmuje również zakup niezbędnego wyposa-
żenia do nowo powstałych warsztatów tematycznych. 
Całkowity koszt projektu 1 mln zł, kwota dofinansowa-
nia  z RPO WP na lata 2014-2020  - 823 tyś zł.

7. W 2015 zakończono realizację projektu „Ad-
aptacja byłej szkoły w Wólce Krowickiej na świetlicę 
wiejską i modernizacja świetlicy wiejskiej w Piasto-
wie”. Łączny koszt obu inwestycji wyniósł 1,14 mln zł, 
w tym dofinansowanie z PROW wyniosło 500 tyś. zł.

8. Także w 2015 r. dokończono i rozliczono pro-
jekt” Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej  
w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu”. 
Przedsięwzięcie zrealizowano  za kwotę ogółem  214 
tyś.  zł, przy dofinansowaniu z PROW  110 tyś. zł.

9. Zakończono modernizację świetlicy wiejskiej  
w Hurczu. Prace obejmowały kompleksową przebu-
dowę obiektu i zagospodarowanie terenu. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 455 tyś zł.

10. Dobiega końca budowa świetlicy w Mokrzycy. 
Całkowity koszt zadania z budżetu gminy wynosi 408 
tyś zł. Planowane zakończenie prac jeszcze w tym roku. 

Gmina Lubaczów sukcesywnie inwestuje również  
w rozbudowę remiz OSP i ich wyposażenie. Dobiega 
końca przebudowa remizy OSP w Krowicy Hołodow-
skiej, którą realizowano w czterech etapach od 2015 r. 
Wartość tej inwestycji łącznie w czterech etapach to 908 
tyś zł., w tym dofinansowanie z Komendy Głównej PSP 
100 tyś zł. Również prowadzone były prace remontowe 
w remizach w Lisich Jamach, Krowicy Lasowej i Szczut-
kowie (łącznie wydatki 100 tyś zł). W tym roku gmina 
Lubaczów zakupiła również średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy dla OSP w Baszni Dolnej o wartości 750 tyś 
zł, w tym dofinansowanie ze środków krajowych  wynio-
sło 431 tyś zł.

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA
Inwestycje infrastruktury wodociągowo-kanaliza-

cyjnej to również priorytetowe zadania w naszej gmi-
nie.  W mijającej kadencji  realizowano ważne projek-
ty w tym zakresie: 

1. W 2015 roku w ramach realizacji projektu dofinan-
sowanego ze środków PROW 2007-2013 „Poprawa wa-
runków życia i infrastruktury technicznej w zakresie go-
spodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubaczów 
poprzez modernizację stacji uzdatniania i przepompow-
ni wody w Szczutkowie, budowę sieci wodociągowych w 
Młodowie, Karolówce, Dąbkowie, Bałajach, Mokrzycy  
i Lisich Jamach, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Lisie Jamy i Mokrzyca, wizualizację pracy 
urządzeń pompowych na sieci wodno-kanalizacyjnej  
i dostawę agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania 
wody w Mokrzycy” wykonano: wymianę pomp na stacji 
uzdatnia wody w Szczutkowie , rozbudowano przepom-
pownię wody w Szczutkowie o zbiornik wody uzdatnio-
nej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbu-
dowano wodociągi w Młodowie, Karolówce, Dąbkowie 
(osiedle), Bałajach, Mokrzycy i Lisich Jamach (osiedle), 
rozbudowano kanalizację sanitarną w Lisich Jamach  
i Mokrzycy, wizualizację pracy urządzeń sieciowych oraz  
zakupiono agregat dla SUW w Mokrzycy. 

Całkowity koszt inwestycji 1,91 mln zł, w tym dofi-
nansowanie unijne 539 tyś. zł

2. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu  
z budową sieci kanalizacyjnej”. 

W ramach tego zadania zakończono budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w Mokrzycy i Antonikach, zaś 
nadal trwają prace przy przebudowie oczyszczalni 
ścieków w Załużu. Całkowity koszt wykonania pro-
jektu wynosi 1,6 mln zł, natomiast dofinansowanie  
z RPO WP na lata 2014-2020 – 902 tyś zł.

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Basznia Górna, Podlesie, Tymce, oraz sieci 
wodociągowej w miejscowości Dąbków (osiedle)”. 

Zrealizowano już sieć kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Tymce za kwotę 1,3 mln i wybudowano 
wodociąg na osiedlu w Dąbkowie (120 tyś zł). Rozpo-
czynają się  prace przy budowie kanalizacji w Baszni 
Górnej i Podlesiu, które planuje się zakończyć do koń-
ca lipca 2019 r., zaś kanalizacja na przysiółku Dąbro-
wa zostanie ukończona do końca marca 2019.   Cał-
kowity koszt zadania wynosi 4 mln zł, dofinansowane  
z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1,96 mln zł.

4. W trakcie realizacji znajduje się również projekt 
„Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 
Lubaczów i Horyniec-Zdrój”. W ramach operacji 
planuje się zakup i montaż trzech instalacji fotowol-
taicznych o łącznej mocy 0,11 MW na Oczyszczalni 
Ścieków w Załużu, Stacji Uzdatniana Wody w Wólce 
Krowickiej i Mokrzycy. Zamontowany zostanie rów-
nież piec na biomasę w OSP Krowica Hołodowska. 
Koszt całkowity zadania 843 tyś zł. Wnioskowane do-
finansowanie z RPO WP na lata 2014-2020 582 tyś. zł.

Oprócz ww. zadań  realizowanych ze wsparciem 
środków UE, rozbudowywane były sieci wodocią-
gowe i kanalizacyjne ze środków własnych. Wydatki  
z budżetu Gminy Lubaczów na rozbudowę sieci wo-
dociągowej w latach 2015-2018 wyniosły łącznie 149 
740 zł.,  a koszty związane z budową krótkich od-
cinków sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych 
miejscowościach zamknęły się w kwocie 485 259 zł. 

INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA
Gmina Lubaczów zrealizowała oraz kontynuuje 

prace związane z rozwojem infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej.  Zmodernizowana i rozbudowana baza, 
ma służyć zarówno rozwijaniu sportu, jak też zachę-
caniu mieszkańców do aktywności fizycznej. Wśród 
zrealizowanych inwestycji, znalazły się m.in.:

1. „Budowa szatni sportowej przy stadionie wielo-
funkcyjnym w Młodowie i przebudowa boiska spor-
towego w Lisich Jamach”. Wniosek złożono w ramach 
„Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sporto-
wej – edycja 2016” finansowanego ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach projektu dokoń-
czono budowę budynku szatni przy stadionie w Młodo-
wie na kwotę 375 tyś zł i przebudowę boiska sportowe-
go w Lisich Jamach (270 tyś zł) w tym wykonano nową 
nawierzchnię trawiastą boiska sportowego z instalacją 
nawadniająca, montażem niezbędnego wyposażenia 
boiska (bramki, piłkochwyty 5,5x42,00 m, kabiny dla 
zawodników rezerwowych, płotek bezpieczeństwa  
z paneli stalowych o wys. 1,2m , elektroniczna tablica 
wyników), wykonanie ogrodzenia boiska, utwardzenie 
terenu i montaż stojaków na rowery. Projekt uzyskał 
dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach 
Programu modernizacji infrastruktury sportowej, dofi-
nansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 300 
tyś zł. W bieżącym roku przebudowano również szatnię 
sportową w Lisich Jamach i wybudowano trybuny przy 
boisku. Łączny koszt prac to 477 tyś zł. 

2. „Modernizacja i rozbudowa kompleksu spor-
towego w Krowicy Hołodowskiej”. Wniosek złożono  
w ramach „Programu rozwoju regionalnej infrastruk-
tury sportowej – edycja 2016” finansowanego ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach 
inwestycji  zakończono prace remontowe w budynku 
szatni, zmodernizowano istniejące boisko trawiaste. 
Wybudowano boiska treningowe z trawą syntetyczną, 
boiska wielofunkcyjne do siatkówki/koszykówki/ teni-
sa, plac zabaw dla dzieci. Wartość zadania: 1,3 mln zł,  
w tym dofinansowanie z budżetu Państwa 600 tyś zł.

3. Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miej-
scowości Basznia Dolna poprzez modernizację boi-
ska sportowego do piłki nożnej wykonano trybuny 
zewnętrzne dwurzędowe oraz utwardzono dojście do 
boiska sportowego. Koszt całkowity to 48 tyś zł, w tym 
dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odno-
wy Wsi 20 tyś zł.

4. Budowa zaplecza szatniowo -sanitarnego przy 
boisku w Antonikach – koszt zadania 65 tyś  zł

5. Budowa boiska przy szkole w Załużu – koszt za-
dania 64 tys. zł.

6. Urządzenie parku wiejskiego w Borowej Górze. 

Wykonano w centrum wsi zbiornik wodny i zagospo-
darowano przyległy do niego plac, wyłożono alejki  
z kamyka, zamontowano ławeczki parkowe oraz nasa-
dzono kwiaty.

7. Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa do 
celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Wykonano 
boisko do siatkówki plażowej i piłki nożnej. Powstała 
altana, grill i dojście z kostki brukowej.

8. Zagospodarowanie placu rekreacyjno – zabawo-
wego na terenie sołectwa Dąbków.

9. „Modernizacja placu zabaw, boiska sportowego, 
siłowni zewnętrznej oraz otoczenia świetlicy w Tym-
cach”. W ramach zadania zakupiono oraz zamonto-
wano urządzenia do ćwiczeń siłowych, karuzelę, pił-
kochwyt oraz magazyn na narzędzia. Wybudowano 
również zadaszenie grilla. 

Wydatki na infrastrukturę sportowo -rekreacyjne-
go w latach 2015 -2018 wyniosły 2,75 mln zł, w tym 
dofinansowanie z budżetu państwa 930 tyś zł.

Ponadto, w zakresie infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej przygotowywane do realizacji są następu-
jące inwestycje :

1. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej przy zbiorniku wodnym w Krowicy 
Hołodowskiej”. W ramach projektu zaplanowano 
zagospodarowanie teren wokół zbiornika w Krowi-
cy Hołodowskiej tj. budowę ogrodzeń, bram wjaz-
dowych, wiat grillowych, pomostów drewnianych, 
boiska do gry w siatkówkę, stanowisk wędkarskich 
oraz utwardzenie placu postojowego i dojść z placu 
do wiat, a także pomostów. Całkowity koszt zadania 
to 332 tyś zł, dofinansowanie z PROW na lata 2014-
2020 wynosi 298 tyś zł. Termin zakończenia prac 
wrzesień 2019 r.

2. Rozpoczęto prace przy projekcie „Budowa ogól-
nodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejsco-
wości Hurcze”. W ramach zadania przewidziano wy-
budowanie drewnianej wiaty z grillem, boiska do piłki 
nożnej, siatkówki koszykówki, placu zabaw, alejek dla 
pieszych, pomostu oraz stanowisk wędkarskich. Koszt 
realizacji zadania to 455 tyś zł, dofinansowanie z Pro-
gramu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”– 220 tyś zł. 
Termin zakończenia prac  to 15.05.2019 r.

W ramach otrzymanego dofinansowania z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 
i Regionalnego  Programu Operacyjnego WP na lata 
2014 - 2020, Gmina Lubaczów realizuje również na-
stępujące zadania:  

1. „Przebudowa gminnego targowiska w Krowicy 
Hołodowskiej”. W ramach operacji planuje się wybu-
dowanie i wyposażenie budynku usługowego z prze-
znaczeniem na cele promocji lokalnych produktów 
oraz przebudowę istniejącego targowiska poprzez 
m.in. budowę nowej wiaty, kontenerów handlowych, 
chodników oraz utwardzenie istniejącego placu kost-
ką brukową. Całkowity koszt zadania-1,45 mln zł do-
finansowanie  z PROW na lata 2014-2020 to 750 tyś zł.

2. „Rozwój  odnawialnych  źródeł  energii  na terenie 
gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, 
Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”. Jest to 
projekt partnerski, liderem jest Gmina Lubaczów. W ra-
mach złożonego wniosku zaplanowano zamontowanie w 
gospodarstwach Gminy Lubaczów 185 instalacji fotowol-
taicznych, 19 kotłów centralnego ogrzewania na biomasę 
oraz 32 powietrznych pomp ciepła. Całkowita wartość 
zadania to 15,8 mln zł w tym dofinansowanie z RPO WP 
na lata 2014-2020 to 9,9 mln zł. /odpowiednio na terenie 
gminy – koszty ogółem – 3,4 mln zł zł, zaś dofinansowanie 
– 2,1 mln zł. Wkład mieszkańców to 1,3 mln zł.

3. „Cyfrowy Urząd, e Usługi w gminach powiatu 
lubaczowskiego”. Celem głównym projektu było pod-
niesienie jakości oraz rozszerzenie zakresu usług pub-
licznych świadczonych drogą elektroniczną przez gmi-
ny: Lubaczów, Narol, Horyniec-Zdrój, Wielkie Oczy  
i Gmina Miejska Lubaczów poprzez poprawę komu-
nikacji i interoperacyjności A2A/B/C. Wdrożonych 
zostało łącznie 97e-usług. Całkowity koszt zadania – 
3,1 mln zł, dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-
2020  -  2,6 mln zł. /odpowiednio dla gminy – koszty 
ogółem -650 tyś zł, zaś dofinansowanie – 547 tyś zł/.

W 2018 r. Gmina złożyła również wnioski o dofi-
nansowanie ze środków unijnych i z budżetu państwa, 
które są w trakcie oceny.  Poniżej przedstawiamy pro-
jekty oczekujące na rozstrzygnięcie:

1. „Modernizacja Centrum Wsi Basznia Dolna po-
przez urządzenie skweru przy byłej zlewni mleka”. Pro-
jekt zakłada zagospodarowanie działki przy budynku 
byłej zlewni mleka poprzez urządzenie zieleni, wyko-
nanie małej architektury w postaci atrapy tężni, pergoli, 
altany i kosze na śmieci, remont mostku, a także oświet-
lenie terenu w oparciu o zamontowanie paneli fotowol-
taicznych.  Koszt całkowity - 170 tyś zł,  Kwota dofinan-
sowania z PROW na lata 2014-2020 – 108,5 tyś zł.

2. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy”. 
Projekt obejmuje rozbudowę placówki o salę gim-
nastyczną i łącznik z częścią dydaktyczną. Budynek 
dobudowany będzie składał się z dwóch segmentów, 
„A” – sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-socjal-
nym oraz segment „B”- rekreacja z salą do ćwiczeń 
korekcyjnych z częścią dydaktyczną. Dodatkowo za-
planowano zakup stałego wyposażenia do sali gim-
nastycznej. Koszt całkowity zadania to – 2,6 mln zł, 
Wnioskowana kwota dofinansowania do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki „Sportowa Polska” 1,1 mln zł.

Ostatnie cztery lata upłynęły bez wątpienia pod 
znakiem wielu inwestycji, które w części przedstawi-
liśmy Państwu w powyższym artykule.

Podsumowując, w kadencji 2014 – 2018 wydatki  
inwestycyjne gminy Lubaczów wyniosły 39 mln zł,  
w tym pozyskane środki finansowe z UE w kwocie 
16,14 mln zł, a z budżetu państwa 3,78 mln zł.

Referat Rozwoju i Promocji Gminy

Inwestycje w Gminie Lubaczów w latach 2015-2018
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Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów 
na lata 2016-2024 to wieloletni, zintegrowany plan 
działań w sferze przestrzeni, społeczeństwa i gospo-
darki, bazujący na współpracy różnych podmiotów. 

Dokument ten został opracowany zgodnie z Usta-
wą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 
i wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014 – 2020, wydanymi przez 
Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016r. oraz 
przyjęty na sesji Uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr 
L/474/2018 z dnia 16.05.2018r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów 
na lata 2016-2024. 

We wrześniu b.r. Gmina Lubaczów złożyła wnio-
sek o dofinansowanie na poszczególne zadania ujęte 
w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-
2024, których celem jest rewitalizacja nieczynnej in-
frastruktury pokolejowej i poprzemysłowej poprzez 
nadanie im nowej jakości funkcjonalnej, a także 
przybliżenie turystom ciekawego świata dawnych 
Kresów. 

Program Rewitalizacji obejmuje rozbudowę  
i przebudowę budynku stacji Basznia (obok Kresowej 
Osady) oraz obiektów gospodarczych znajdujących 
się w bezpośrednim jej otoczeniu i zagospodarowa-
nie przyległego otoczenia. W budynku stacji i byłych 
budynkach gospodarczych zaplanowano utworzenie 
Galerii Kolejnictwa. Turyści dzięki temu będą mo-
gli poznać historię powstawania linii kolejowej Jaro-
sław-Sokal, a także dowiedzieć się o najważniejszych 
wydarzeniach i osobach z czasu funkcjonowania tej 
linii, jako odcinka kolei lwowskich. Jedno z pomiesz-
czeń zostanie zaadaptowane na dawną poczekalnię 
dworcową. Ponadto budynek gospodarczy, będzie 

Gminny Program Rewitalizacji
W ubiegłym roku na łamach „Nowej Ga-
zety” informowaliśmy Państwa o tym, że 
Gmina Lubaczów pracowała nad przygo-
towaniem Gminnego Programu Rewita-
lizacji na lata 2016-2024. Wynikiem po-
dejmowanych działań jest wpisanie tego 
dokumentu do wykazu programów rewita-
lizacji gmin Województwa Podkarpackie-
go, co pozwoliło gminie na złożenie wnio-
sku o dofinansowanie ze środków UE.

zawierać elementy edukacyjne m.in. makietę z mo-
delem kolejki, salę stereoskopową i salę edukacyjną 
dla dzieci. Dodatkowo w otoczeniu obiektu powsta-
nie plac zabaw dla dzieci oraz mini kolejka wąsko-
torowa składająca się z lokomotywy z węglarką oraz 
3 wagoników dla najmłodszych. Obok budynku sta-
cji zostaną umieszczone 2 żelazne mosty pozyskane  
z linii kolejowej 101, które będą pełnić funkcję eks-
ponatów. Ze względu na rok budowy (1880 i 1949) 
oraz zastosowane rozwiązania techniczne, stanowią 
one istotny przykład budownictwa inżynieryjnego  
z XIX i XX w. Planowane jest również utworzenie 
wystawy zewnętrznej poświęconej kolejom kreso-
wym, renowacja zabytkowej lokomotywy parowej  
i trzech przedwojennych wagonów (jeden pasażerski 
i dwa towarowe).

Kolejnym przedsięwzięciem, które zostało ujęte 
we wniosku o dofinansowanie jest przebudowa wie-
ży ciśnień w Tymcach z przeznaczeniem na obser-
watorium astronomiczne oraz modernizacja byłej 
hydroforni (znajdującej się obok wieży) i dostosowa-
nie jej do potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych. Plano-
wane jest również zagospodarowanie otoczenia ww. 
obiektów poprzez instalację edukacyjnych urządzeń 
zewnętrznych (wykorzystujących zjawiska optycz-
ne, mechaniczne i aerodynamiczne) oraz wykonanie 
niezbędnej infrastruktury technicznej (sieć wodocią-
gowa, kanalizacyjna, elektryczna). 

Z kolei rewitalizacja obiektów przy stacji Basznia 
Dolna polegać będzie na dostosowaniu ich do pełnie-
nia funkcji zaplecza socjalno-sanitarnego związane-
go z obsługą obserwatorium. Do opisywanych wyżej 
obiektów zostaną przebudowane drogi wewnętrzne, 
które ułatwią pomiędzy nimi komunikację.

Następnym zadaniem zaplanowanym w ramach 
rewitalizacji jest przebudowa i nadbudowa budynku 
byłej zlewni mleka w Baszni Dolnej, który po mo-
dernizacji udostępniony zostanie zainteresowanym 
podmiotom (wyłonionym w drodze konkursu) do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ostatnim działaniem rewitalizacyjnym zaplano-
wanym we wniosku jest modernizacja zabytkowej 
Plebanii w Baszni Dolnej, w której zostanie utwo-
rzona lokalna izba pamięci poświęcona historii tej 
miejscowości i jej okolic oraz zasłużonym kapłanom: 
ks. kard. Marianowi Jaworskiemu i ks. Tadeuszowi 
Lewanderskiemu, proboszczowi miejscowej parafii 
w latach 1938 -1969.

Rewitalizacja wszystkich wymienionych obiek-
tów przyczyni się do stworzenia odpowiednich wa-
runków służących edukacji dzieci i młodzieży, roz-
woju szeroko rozumianej turystyki, co bezpośrednio 
wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy, zwięk-
szenie dochodów mieszkańców, a tym samym popra-
wę jakości ich życia.

A.M.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczył 
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamrysz-
czak oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl.

O tym, że droga wojewódzka nr 867 na odcin-
ku Lubaczów-Horyniec Zdrój wymaga remontu nie 
trzeba nikogo przekonywać. O jej modernizację od 
lat zabiegała Gmina Lubaczów. 

Dofinansowanie ze środków Programu Polska-Bia-
łoruś-Ukraina na lata 2014-2020 w wysokości 3,5 mln 
euro umożliwi modernizację ponad 21 km dróg (18,7 
km po stronie polskiej i 2,7 po stronie ukraińskiej). Po 
stronie polskiej będzie wymieniona nawierzchnia dro-
gi wojewódzkiej nr 867 na odcinkach od Lubaczowa 
do Baszni Górnej (na wysokości przysiółka Dąbrowa) 
oraz od Baszni Górnej do Horyńca Zdroju. Zaplanowa-
no również wykonanie chodników (część przy jezdni  

i część za rowem) na całym odcinku od Lubaczowa do 
zjazdu do Kresowej Osady. Natomiast po stronie ukra-
ińskiej zostaną zmodernizowane drogi w rejonie (po-
wiecie) jaworowskim, Obwodzie Lwowskim. Chodzi  
o odcinki Starzyska - Szkło  oraz Szkło - Nowojaworowsk.

„Drogi, które wyremontujemy po obu stro-
nach granicy, są zlokalizowane w pobliżu przejścia 
Budomierz-Hruszew. Modernizacja ta daje szan-
sę na odciążenie położonego bardziej na północ –  
aktualnie jednego z najbardziej obciążonych polsko-
-ukraińskich przejść drogowych. Dzięki realizacji 
projektów skróci się czas przejazdu na tych trasach, 
co w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy 
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu” – 
podkreślał Adam Hamryszczak.

Modernizacja drogi od Lubaczowa do Horyńca 
Zdroju rozpocznie się w 2019 r.                           A.M.

Ponad 15 mln zł dofinansowania na 
modernizację drogi Lubaczów-Horyniec Zdrój
W Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Jasionce, w  dniu 28.09.2018r. podczas  kongresu motoryzacyjnego TSLA EXPO Rze-
szów podpisano umowę na modernizację ponad dwudziestokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 867. Przedsięwzięcie bę-
dzie realizowane ze środków Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.

Minister Adam Hamryszczak i Piotr Miąso - Dyrektor PZDW 
w Rzeszowie  źródło podkarpackie.pl

Z Prac Rady
W dniu 1 sierpnia 2018 r. odbyła się 52 sesja Rady 

Gminy Lubaczów.
Podczas pierwszej części sesji Rada Gminy podjęła 

uchwały:
– w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Po-

wiatu Lubaczowskiego w postaci ułożenia korytek  oraz 
płytek na skarpie rowu w miejscowości Borowa Góra.

– w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gmi-
ny Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji  
i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalo-
ną przez Radę Gminy na 2018 r. dla realizacji inwestycji 
pod nazwą :”Rozbudowa budynku remizy OSP w Kro-
wicy Hołodowskiej –IV etap.

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Lubaczów na 2018 rok.

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

– w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Lisie Jamy 2011”.

Druga uroczysta część 52 sesji Rady Gminy Luba-
czów zatytułowana „Piękna Niepodległa Ziemia Luba-
czowska, odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I 
stopnia  im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie.

Wszystkich przybyłych na  sesję powitał Pan Roman 
Cozac, przewodniczący Rady Gminy Lubaczów. Ze względu 
na fakt iż sesja odbywała się w dniu 1 sierpnia minutą ciszy 
uczczono pamięć uczestników Powstania Warszawskiego. 

Obecni na sesji wysłuchali prelekcji wygłoszonych 
przez: Pana Zenona Swatka - „Obrońcy Lubaczowa 
1918”, Pana dr Zygmunta Kubraka - „Lubaczowianie 
w walce o Niepodległość i granice 1914-1920,  i Pana 
Tomasza Kuby Kozłowskiego – „Nieznany rok 1918.  
w 100-lecie odzyskania niepodległości”. 

Podczas uroczystej sesji  Rada Gminy podjęła nastę-
pujące  uchwały:

– w sprawie utworzenia Parku Niepodległości. Rada 
Gminy Lubaczów postanowiła trwale upamiętnić Ju-
bileusz 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości w przestrzeni publicznej i utworzyć Park Nie-
podległości w miejscowości Karolówka, jednocześnie 
fundując w nim okolicznościowy obelisk. Rada Gminy 
Lubaczów wyrażając wdzięczność trzem bohaterom 
walk o Niepodległość Ojczyzny pochodzącym z Ka-
rolówki a to KAROL SANDERA, KAROL BAUMAN, 
KAROL ŚWISTOWICZ, zdecydowała o umieszczeniu 
na obelisku tablicy Im poświęconej.

– w sprawie  budowy pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Rada Gminy Lubaczów wyraziła  wolę 
wzniesienia w Roku Jubileuszowym 100 – lecia odzy-
skania przez Polskę Niepodległości pomnika upamięt-
niającego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik zosta-
nie usytuowany  w parku wiejskim w Baszni Dolnej.

– w sprawie dokonania wpisu do Księgi Pamiątko-
wej Gminy Lubaczów. Rada Gminy Lubaczów upamięt-
niła wpisem do Księgi Pamiątkowej Gminy Lubaczów 
uroczystą sesję Rady Gminy Lubaczów w kadencji 
2014-2018 „Piękna Niepodległa Ziemia Lubaczowska” 

odbywającą się w Jubileuszowym roku 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystą sesję Rady Gminy Lubaczów zakończył 
występ Amelii Tabaczek – uczennicy Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Młodowie oraz Justyny Porzeckiej 
z Grodna przebywającej w Gminie Lubaczów na kolonii 
Polacy dla Polonii – „Edukacja latem”.

W dniu 7 września 2018 r. miała miejsce pierwsza 
część 53 sesji Rady Gminy Lubaczów.

Wiodącym tematem tej części sesji było przedsta-
wienie informacji z wykonania budżetu Gminy Luba-
czów za pierwsze półrocze 2018 r.

Radni podczas tej sesji podjęli uchwały:
– w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 

o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ograniczenie 
problemów społecznych, gospodarczych i przestrzen-
nych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegra-
dowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych 
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”  
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna 
i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni re-
gionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

– w sprawie zmiany Nr 1/2017 studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lubaczów.

– w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości. Rada Gminy wyraziła zgodę na za-
kup przez Gminę Lubaczów nieruchomości położonej   
w miejscowości Basznia Dolna na poprawienie zago-
spodarowania działki stanowiącej własność Gminy 
Lubaczów, działki położonej w miejscowości Dąbków,  
z przeznaczeniem pod boisko sportowe wielofunkcyjne, 
plac zabaw dla dzieci i plac rekreacyjny z wiatą grillową,  
działki położonej w miejscowości Lisie Jamy na posze-
rzenie drogi gminnej oraz działki położonej w obrębie 
geodezyjnym Młodów. Grunt znajduje się w drodze, 
która stanowi podłączenie pomiędzy sołectwami Mło-
dów i Karolówka oraz pomiędzy drogą gminną  (Mło-
dów ul. Jana Pawła II), a drogą leśną w kompleksach 
gruntów leśnych stanowiących własności Gminy  oraz 
drogą gminną (Młodów ul. Leśna).  

– w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gmin-
nych oraz ustalenia ich przebiegu. Do kategorii dróg 
gminnych zaliczono drogi: Dąbków – osiedle, Młodów 
-  Antoniki (droga w kierunku strzelnicy), Baszni Górna 
Malce, Hurcze – PKP.

– w sprawie wprowadzania na obszarze Gminy 
Lubaczów Regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków. Regulamin określa prawa i obowiązki 
przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych dzia-
łających na terenie Gminy Lubaczów oraz odbiorców 
usług  z terenu Gminy Lubaczów.

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji  celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realiza-
cję zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Opaka 
przez wieś” w kwocie 62 099 zł.

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację 
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Lisie Jamy – 
Dąbrowa poprzez budowę chodnika” w kwocie 153 376 zł.

– w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gmi-
ny Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji  
i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
przez Radę Gminy na 2018 r. w zakresie realizacji in-
westycji pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury 
rekreacyjnej w miejscowości Hurcze”.

– w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gmi-
ny Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji  
i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalo-
ną przez Radę Gminy na 2018 r. w zakresie realizacji 
inwestycji pn.: „Rozbudowa Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia 
i zagospodarowaniem otoczenia”.

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy Lubaczów. Rada Gminy dokonała przeniesień  
w budżecie Funduszu Sołeckiego w sołectwach Antoni-
ki, Basznia Dolna, Bałaje, Wólka Krowicka i Załuże.

– W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Lubaczów na 2018 r. Uchwałą dokonano przeniesień 
wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. 

– W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gmi-
ny Lubaczów.

Druga część 53 sesji odbyła się w dniu 28 września 
2018 r.

Radni podjęli następujące uchwały:
– w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc  

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lu-
baczów. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych mogą 
być zlokalizowane  jedynie w lokalach oddalonych co 
najmniej 100 metrów od szkół i  przedszkoli, domów 
kultury, świetlic, bibliotek oraz obiektów  sakralnych.

– w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż  napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubaczów,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej dla Gminy Oleszyce na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa budynku po byłej stacji PKP w Oleszycach”.

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Lubaczów na 2018 r. Uchwałą dokonano przeniesień 
między działami, rozdziałami i paragrafami.

– w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Luba-
czów Nr XXV/355/2013 z dnia 29.07.2013r. w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Lubaczów na lata 2014 – 2018.  
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzi 5 lo-
kali mieszkalnych i 4 lokale socjalne znajdujących się  
w budynkach stanowiących własność Gminy Lubaczów.

W miesiącu październiku planowana jest ostatnia  
w  kadencji 2014-2018 sesja Rady Lubaczów. Podczas 
tej sesji przedstawiona zostanie informacja  dyrektorów 
szkół o realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach 
sprawdzianów i egzaminów. W trakcie sesji zaprezen-
towana zostanie ocena stanu realizacji inwestycji gmin-
nych oraz informacja na temat pozyskanych środków  
z programów UE i krajowych w kadencji 2014- 2018.

Podsumowania kończącej się kadencji dokona Pan 
Roman Cozac – Przewodniczący Rady.

Treść wszystkich wymienionych uchwał jak rów-
nież zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów dostępna jest 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lu-
baczów pod adresem http://bip.lubaczow.com.pl/   M.N.

Plener Malarski na Ziemi lubaczowskiej
Podczas trwania pleneru od 26 lipca do 5 

sierpnia mieliśmy wspaniałą okazje wspólnie 
malować i zwiedzać piękne okolice Lubaczowa. 
Dzięki takim wyjazdom malarze mogli z natu-
ry malować zabytki Krowicy Samej, Szczutko-
wa, Podlesia, Lipowej Doliny i Lubaczowa.  Na 
obrazach można też zobaczyć kapliczki i krzyże 
przydrożne. 

Poplenerowa wystawa odbyła się w Kreso-
wej Osadzie na której każdy artysta pokazał 
kilka swoich prac. 

W trakcie pleneru malarskiego Władysław 
Maławski i Wiera Kalinowska przeprowadzi-
li warsztaty artystyczne dla dzieci z Kresów 

Wschodnich. Uczestnicy warsztatów malowali 
Kresowych aniołów na drewnie i poznali tech-
nikę malowania pastelami. 

Dziękujemy organizatorom i gospodarzom 
festiwalu za wspaniałą atmosferę i miłe przyjęcie. 

prof. Mieczysław Maławski
Prezes LTPSP

W plenerze malarskim uczestniczyli: Wiera 
Wanda Kalinowska, Małgorzata Wilamowska, 
Jarosława Kuratorem Kresowego Pleneru Ma-
larskiego „ Ziemia Lubaczowska w kamieniu” 
był Jerzy Tandecki - dyrektor zarządu Fundacji 
Kresowej „ SEMPER FIDELIS” z Wrocławia.

W ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów odbył się pierwszy plener malarski „Ziemia Lubaczowska w kamieniu”. Przez organizato-
rów została zaproszona grupa artystów z Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz z Krakowa i Bytomia. 

Wystawa poplenerowa w Baszni Dolnej

Wieża ciśnień w Tymcach (stan obecny) Stacja w Baszni Dolnej (stan obecny)
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Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów 
na lata 2016-2024 to wieloletni, zintegrowany plan 
działań w sferze przestrzeni, społeczeństwa i gospo-
darki, bazujący na współpracy różnych podmiotów. 

Dokument ten został opracowany zgodnie z Usta-
wą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 
i wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014 – 2020, wydanymi przez 
Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016r. oraz 
przyjęty na sesji Uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr 
L/474/2018 z dnia 16.05.2018r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów 
na lata 2016-2024. 

We wrześniu b.r. Gmina Lubaczów złożyła wnio-
sek o dofinansowanie na poszczególne zadania ujęte 
w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-
2024, których celem jest rewitalizacja nieczynnej in-
frastruktury pokolejowej i poprzemysłowej poprzez 
nadanie im nowej jakości funkcjonalnej, a także 
przybliżenie turystom ciekawego świata dawnych 
Kresów. 

Program Rewitalizacji obejmuje rozbudowę  
i przebudowę budynku stacji Basznia (obok Kresowej 
Osady) oraz obiektów gospodarczych znajdujących 
się w bezpośrednim jej otoczeniu i zagospodarowa-
nie przyległego otoczenia. W budynku stacji i byłych 
budynkach gospodarczych zaplanowano utworzenie 
Galerii Kolejnictwa. Turyści dzięki temu będą mo-
gli poznać historię powstawania linii kolejowej Jaro-
sław-Sokal, a także dowiedzieć się o najważniejszych 
wydarzeniach i osobach z czasu funkcjonowania tej 
linii, jako odcinka kolei lwowskich. Jedno z pomiesz-
czeń zostanie zaadaptowane na dawną poczekalnię 
dworcową. Ponadto budynek gospodarczy, będzie 

Gminny Program Rewitalizacji
W ubiegłym roku na łamach „Nowej Ga-
zety” informowaliśmy Państwa o tym, że 
Gmina Lubaczów pracowała nad przygo-
towaniem Gminnego Programu Rewita-
lizacji na lata 2016-2024. Wynikiem po-
dejmowanych działań jest wpisanie tego 
dokumentu do wykazu programów rewita-
lizacji gmin Województwa Podkarpackie-
go, co pozwoliło gminie na złożenie wnio-
sku o dofinansowanie ze środków UE.

zawierać elementy edukacyjne m.in. makietę z mo-
delem kolejki, salę stereoskopową i salę edukacyjną 
dla dzieci. Dodatkowo w otoczeniu obiektu powsta-
nie plac zabaw dla dzieci oraz mini kolejka wąsko-
torowa składająca się z lokomotywy z węglarką oraz 
3 wagoników dla najmłodszych. Obok budynku sta-
cji zostaną umieszczone 2 żelazne mosty pozyskane  
z linii kolejowej 101, które będą pełnić funkcję eks-
ponatów. Ze względu na rok budowy (1880 i 1949) 
oraz zastosowane rozwiązania techniczne, stanowią 
one istotny przykład budownictwa inżynieryjnego  
z XIX i XX w. Planowane jest również utworzenie 
wystawy zewnętrznej poświęconej kolejom kreso-
wym, renowacja zabytkowej lokomotywy parowej  
i trzech przedwojennych wagonów (jeden pasażerski 
i dwa towarowe).

Kolejnym przedsięwzięciem, które zostało ujęte 
we wniosku o dofinansowanie jest przebudowa wie-
ży ciśnień w Tymcach z przeznaczeniem na obser-
watorium astronomiczne oraz modernizacja byłej 
hydroforni (znajdującej się obok wieży) i dostosowa-
nie jej do potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych. Plano-
wane jest również zagospodarowanie otoczenia ww. 
obiektów poprzez instalację edukacyjnych urządzeń 
zewnętrznych (wykorzystujących zjawiska optycz-
ne, mechaniczne i aerodynamiczne) oraz wykonanie 
niezbędnej infrastruktury technicznej (sieć wodocią-
gowa, kanalizacyjna, elektryczna). 

Z kolei rewitalizacja obiektów przy stacji Basznia 
Dolna polegać będzie na dostosowaniu ich do pełnie-
nia funkcji zaplecza socjalno-sanitarnego związane-
go z obsługą obserwatorium. Do opisywanych wyżej 
obiektów zostaną przebudowane drogi wewnętrzne, 
które ułatwią pomiędzy nimi komunikację.

Następnym zadaniem zaplanowanym w ramach 
rewitalizacji jest przebudowa i nadbudowa budynku 
byłej zlewni mleka w Baszni Dolnej, który po mo-
dernizacji udostępniony zostanie zainteresowanym 
podmiotom (wyłonionym w drodze konkursu) do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ostatnim działaniem rewitalizacyjnym zaplano-
wanym we wniosku jest modernizacja zabytkowej 
Plebanii w Baszni Dolnej, w której zostanie utwo-
rzona lokalna izba pamięci poświęcona historii tej 
miejscowości i jej okolic oraz zasłużonym kapłanom: 
ks. kard. Marianowi Jaworskiemu i ks. Tadeuszowi 
Lewanderskiemu, proboszczowi miejscowej parafii 
w latach 1938 -1969.

Rewitalizacja wszystkich wymienionych obiek-
tów przyczyni się do stworzenia odpowiednich wa-
runków służących edukacji dzieci i młodzieży, roz-
woju szeroko rozumianej turystyki, co bezpośrednio 
wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy, zwięk-
szenie dochodów mieszkańców, a tym samym popra-
wę jakości ich życia.

A.M.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczył 
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamrysz-
czak oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl.

O tym, że droga wojewódzka nr 867 na odcin-
ku Lubaczów-Horyniec Zdrój wymaga remontu nie 
trzeba nikogo przekonywać. O jej modernizację od 
lat zabiegała Gmina Lubaczów. 

Dofinansowanie ze środków Programu Polska-Bia-
łoruś-Ukraina na lata 2014-2020 w wysokości 3,5 mln 
euro umożliwi modernizację ponad 21 km dróg (18,7 
km po stronie polskiej i 2,7 po stronie ukraińskiej). Po 
stronie polskiej będzie wymieniona nawierzchnia dro-
gi wojewódzkiej nr 867 na odcinkach od Lubaczowa 
do Baszni Górnej (na wysokości przysiółka Dąbrowa) 
oraz od Baszni Górnej do Horyńca Zdroju. Zaplanowa-
no również wykonanie chodników (część przy jezdni  

i część za rowem) na całym odcinku od Lubaczowa do 
zjazdu do Kresowej Osady. Natomiast po stronie ukra-
ińskiej zostaną zmodernizowane drogi w rejonie (po-
wiecie) jaworowskim, Obwodzie Lwowskim. Chodzi  
o odcinki Starzyska - Szkło  oraz Szkło - Nowojaworowsk.

„Drogi, które wyremontujemy po obu stro-
nach granicy, są zlokalizowane w pobliżu przejścia 
Budomierz-Hruszew. Modernizacja ta daje szan-
sę na odciążenie położonego bardziej na północ –  
aktualnie jednego z najbardziej obciążonych polsko-
-ukraińskich przejść drogowych. Dzięki realizacji 
projektów skróci się czas przejazdu na tych trasach, 
co w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy 
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu” – 
podkreślał Adam Hamryszczak.

Modernizacja drogi od Lubaczowa do Horyńca 
Zdroju rozpocznie się w 2019 r.                           A.M.

Ponad 15 mln zł dofinansowania na 
modernizację drogi Lubaczów-Horyniec Zdrój
W Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Jasionce, w  dniu 28.09.2018r. podczas  kongresu motoryzacyjnego TSLA EXPO Rze-
szów podpisano umowę na modernizację ponad dwudziestokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 867. Przedsięwzięcie bę-
dzie realizowane ze środków Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.

Minister Adam Hamryszczak i Piotr Miąso - Dyrektor PZDW 
w Rzeszowie  źródło podkarpackie.pl

Z Prac Rady
W dniu 1 sierpnia 2018 r. odbyła się 52 sesja Rady 

Gminy Lubaczów.
Podczas pierwszej części sesji Rada Gminy podjęła 

uchwały:
– w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Po-

wiatu Lubaczowskiego w postaci ułożenia korytek  oraz 
płytek na skarpie rowu w miejscowości Borowa Góra.

– w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gmi-
ny Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji  
i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalo-
ną przez Radę Gminy na 2018 r. dla realizacji inwestycji 
pod nazwą :”Rozbudowa budynku remizy OSP w Kro-
wicy Hołodowskiej –IV etap.

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Lubaczów na 2018 rok.

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

– w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Lisie Jamy 2011”.

Druga uroczysta część 52 sesji Rady Gminy Luba-
czów zatytułowana „Piękna Niepodległa Ziemia Luba-
czowska, odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I 
stopnia  im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie.

Wszystkich przybyłych na  sesję powitał Pan Roman 
Cozac, przewodniczący Rady Gminy Lubaczów. Ze względu 
na fakt iż sesja odbywała się w dniu 1 sierpnia minutą ciszy 
uczczono pamięć uczestników Powstania Warszawskiego. 

Obecni na sesji wysłuchali prelekcji wygłoszonych 
przez: Pana Zenona Swatka - „Obrońcy Lubaczowa 
1918”, Pana dr Zygmunta Kubraka - „Lubaczowianie 
w walce o Niepodległość i granice 1914-1920,  i Pana 
Tomasza Kuby Kozłowskiego – „Nieznany rok 1918.  
w 100-lecie odzyskania niepodległości”. 

Podczas uroczystej sesji  Rada Gminy podjęła nastę-
pujące  uchwały:

– w sprawie utworzenia Parku Niepodległości. Rada 
Gminy Lubaczów postanowiła trwale upamiętnić Ju-
bileusz 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości w przestrzeni publicznej i utworzyć Park Nie-
podległości w miejscowości Karolówka, jednocześnie 
fundując w nim okolicznościowy obelisk. Rada Gminy 
Lubaczów wyrażając wdzięczność trzem bohaterom 
walk o Niepodległość Ojczyzny pochodzącym z Ka-
rolówki a to KAROL SANDERA, KAROL BAUMAN, 
KAROL ŚWISTOWICZ, zdecydowała o umieszczeniu 
na obelisku tablicy Im poświęconej.

– w sprawie  budowy pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Rada Gminy Lubaczów wyraziła  wolę 
wzniesienia w Roku Jubileuszowym 100 – lecia odzy-
skania przez Polskę Niepodległości pomnika upamięt-
niającego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik zosta-
nie usytuowany  w parku wiejskim w Baszni Dolnej.

– w sprawie dokonania wpisu do Księgi Pamiątko-
wej Gminy Lubaczów. Rada Gminy Lubaczów upamięt-
niła wpisem do Księgi Pamiątkowej Gminy Lubaczów 
uroczystą sesję Rady Gminy Lubaczów w kadencji 
2014-2018 „Piękna Niepodległa Ziemia Lubaczowska” 

odbywającą się w Jubileuszowym roku 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystą sesję Rady Gminy Lubaczów zakończył 
występ Amelii Tabaczek – uczennicy Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Młodowie oraz Justyny Porzeckiej 
z Grodna przebywającej w Gminie Lubaczów na kolonii 
Polacy dla Polonii – „Edukacja latem”.

W dniu 7 września 2018 r. miała miejsce pierwsza 
część 53 sesji Rady Gminy Lubaczów.

Wiodącym tematem tej części sesji było przedsta-
wienie informacji z wykonania budżetu Gminy Luba-
czów za pierwsze półrocze 2018 r.

Radni podczas tej sesji podjęli uchwały:
– w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 

o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ograniczenie 
problemów społecznych, gospodarczych i przestrzen-
nych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegra-
dowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych 
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”  
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna 
i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni re-
gionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

– w sprawie zmiany Nr 1/2017 studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lubaczów.

– w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości. Rada Gminy wyraziła zgodę na za-
kup przez Gminę Lubaczów nieruchomości położonej   
w miejscowości Basznia Dolna na poprawienie zago-
spodarowania działki stanowiącej własność Gminy 
Lubaczów, działki położonej w miejscowości Dąbków,  
z przeznaczeniem pod boisko sportowe wielofunkcyjne, 
plac zabaw dla dzieci i plac rekreacyjny z wiatą grillową,  
działki położonej w miejscowości Lisie Jamy na posze-
rzenie drogi gminnej oraz działki położonej w obrębie 
geodezyjnym Młodów. Grunt znajduje się w drodze, 
która stanowi podłączenie pomiędzy sołectwami Mło-
dów i Karolówka oraz pomiędzy drogą gminną  (Mło-
dów ul. Jana Pawła II), a drogą leśną w kompleksach 
gruntów leśnych stanowiących własności Gminy  oraz 
drogą gminną (Młodów ul. Leśna).  

– w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gmin-
nych oraz ustalenia ich przebiegu. Do kategorii dróg 
gminnych zaliczono drogi: Dąbków – osiedle, Młodów 
-  Antoniki (droga w kierunku strzelnicy), Baszni Górna 
Malce, Hurcze – PKP.

– w sprawie wprowadzania na obszarze Gminy 
Lubaczów Regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków. Regulamin określa prawa i obowiązki 
przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych dzia-
łających na terenie Gminy Lubaczów oraz odbiorców 
usług  z terenu Gminy Lubaczów.

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji  celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realiza-
cję zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Opaka 
przez wieś” w kwocie 62 099 zł.

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację 
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Lisie Jamy – 
Dąbrowa poprzez budowę chodnika” w kwocie 153 376 zł.

– w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gmi-
ny Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji  
i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
przez Radę Gminy na 2018 r. w zakresie realizacji in-
westycji pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury 
rekreacyjnej w miejscowości Hurcze”.

– w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gmi-
ny Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji  
i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalo-
ną przez Radę Gminy na 2018 r. w zakresie realizacji 
inwestycji pn.: „Rozbudowa Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Lisich Jamach wraz z zakupem wyposażenia 
i zagospodarowaniem otoczenia”.

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy Lubaczów. Rada Gminy dokonała przeniesień  
w budżecie Funduszu Sołeckiego w sołectwach Antoni-
ki, Basznia Dolna, Bałaje, Wólka Krowicka i Załuże.

– W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Lubaczów na 2018 r. Uchwałą dokonano przeniesień 
wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. 

– W sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gmi-
ny Lubaczów.

Druga część 53 sesji odbyła się w dniu 28 września 
2018 r.

Radni podjęli następujące uchwały:
– w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc  

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lu-
baczów. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych mogą 
być zlokalizowane  jedynie w lokalach oddalonych co 
najmniej 100 metrów od szkół i  przedszkoli, domów 
kultury, świetlic, bibliotek oraz obiektów  sakralnych.

– w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż  napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubaczów,

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej dla Gminy Oleszyce na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa budynku po byłej stacji PKP w Oleszycach”.

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmi-
ny Lubaczów na 2018 r. Uchwałą dokonano przeniesień 
między działami, rozdziałami i paragrafami.

– w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Luba-
czów Nr XXV/355/2013 z dnia 29.07.2013r. w sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Lubaczów na lata 2014 – 2018.  
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzi 5 lo-
kali mieszkalnych i 4 lokale socjalne znajdujących się  
w budynkach stanowiących własność Gminy Lubaczów.

W miesiącu październiku planowana jest ostatnia  
w  kadencji 2014-2018 sesja Rady Lubaczów. Podczas 
tej sesji przedstawiona zostanie informacja  dyrektorów 
szkół o realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach 
sprawdzianów i egzaminów. W trakcie sesji zaprezen-
towana zostanie ocena stanu realizacji inwestycji gmin-
nych oraz informacja na temat pozyskanych środków  
z programów UE i krajowych w kadencji 2014- 2018.

Podsumowania kończącej się kadencji dokona Pan 
Roman Cozac – Przewodniczący Rady.

Treść wszystkich wymienionych uchwał jak rów-
nież zarządzeń Wójta Gminy Lubaczów dostępna jest 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lu-
baczów pod adresem http://bip.lubaczow.com.pl/   M.N.

Plener Malarski na Ziemi lubaczowskiej
Podczas trwania pleneru od 26 lipca do 5 

sierpnia mieliśmy wspaniałą okazje wspólnie 
malować i zwiedzać piękne okolice Lubaczowa. 
Dzięki takim wyjazdom malarze mogli z natu-
ry malować zabytki Krowicy Samej, Szczutko-
wa, Podlesia, Lipowej Doliny i Lubaczowa.  Na 
obrazach można też zobaczyć kapliczki i krzyże 
przydrożne. 

Poplenerowa wystawa odbyła się w Kreso-
wej Osadzie na której każdy artysta pokazał 
kilka swoich prac. 

W trakcie pleneru malarskiego Władysław 
Maławski i Wiera Kalinowska przeprowadzi-
li warsztaty artystyczne dla dzieci z Kresów 

Wschodnich. Uczestnicy warsztatów malowali 
Kresowych aniołów na drewnie i poznali tech-
nikę malowania pastelami. 

Dziękujemy organizatorom i gospodarzom 
festiwalu za wspaniałą atmosferę i miłe przyjęcie. 

prof. Mieczysław Maławski
Prezes LTPSP

W plenerze malarskim uczestniczyli: Wiera 
Wanda Kalinowska, Małgorzata Wilamowska, 
Jarosława Kuratorem Kresowego Pleneru Ma-
larskiego „ Ziemia Lubaczowska w kamieniu” 
był Jerzy Tandecki - dyrektor zarządu Fundacji 
Kresowej „ SEMPER FIDELIS” z Wrocławia.

W ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów odbył się pierwszy plener malarski „Ziemia Lubaczowska w kamieniu”. Przez organizato-
rów została zaproszona grupa artystów z Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz z Krakowa i Bytomia. 

Wystawa poplenerowa w Baszni Dolnej

Wieża ciśnień w Tymcach (stan obecny) Stacja w Baszni Dolnej (stan obecny)
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Święto plonów zainaugurowała uroczysta Msza 
Św. w kościele filialnym pw. Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, którą celebrowali ks. dziekan Andrzej 
Stopyra, ks. Tadeusz Maciejko, ks. Leszek Bruśniak 
oraz ks. Franciszek Kościelski. W Słowie Bożym 
skierowanym do wiernych, dekanalny duszpasterz 
rolników ks. Tadeusz Maciejko zwrócił uwagę na 
długoletnią tradycję Święta Plonów: „Po wojennych 
latach, starsi pamiętają dożynkowe święto przegięto 
w ideologię ateistyczną nadając jej zwłaszcza obcho-
dom świecki charakter. Jednakże od pamiętnego roku 
1980 dożynki obchodzone w świątyniach, ale także 
na stadionach, w miejscach publicznych zgromadzeń, 
są przede wszystkim świętem dziękczynienia Bogu, 
które uświadamia Bożą obecność w cudzie urodzaju,  
w cudzie siania i zbierania obfitego plonu. A ten Boży 
inny wymiar dożynek uświadamia nam drodzy rolni-
cy wielką wartość tego co czynicie”. Po nabożeństwie 
dożynkowy korowód prowadzony przez orkiestrę 
dętą z Grodziska Dolnego przemaszerował na plac 
przy wiejskiej świetlicy, gdzie miała miejsce dalsza 
część uroczystości. 

Zgodnie z tradycją, starostowie dożynkowi 
gminni Małgorzata Głuszek z Krowicy Samej i Józef 
Jędrys z Baszni Dolnej oraz starostowie dożynkowi 
wiejscy Maria Dec i Antoni Pukas przekazali na ręce 
Wiesława Kapla - Wójta Gminy Lubaczów oraz Re-
naty Mączki - Sołtysa miejscowości Tymce piękny 
bochen chleba.  „Korzystając z tej okazji chcieliby-
śmy wszem i wobec oznajmić, że żniwa tegoroczne 
2018 zostały zakończone. W trudnych, bo trudnych 
warunkach, ale zakończone. Dziękujemy za zaprosze-
nie i życzymy udanej zabawy wszystkim rolnikom” – 
podkreślał Józef Jędrys. 

Kolejnym punktem uroczystości był obrzęd 
zakończenia żniw w wykonaniu Zespołu Śpiewa-
czego „Niespodzianka” z Krowicy Samej oraz ob-
tańcowania darów żniwnych przez Zespół Pieśni  
i Tańca „Kresy”. Następnie głos zabrał Wiesław Ka-
pel - Wójt Gminy Lubaczów, który podziękował 
wszystkim rolnikom za całoroczną pracę: „Drodzy 
Państwo z tych ziaren zbóż, które zostały tutaj przy-
niesione oraz zebrane podczas tegorocznych żniw 
zostanie zrobiona mąka i upieczony chleb, który 
będzie podstawą pożywienia przez cały rok. Za ten 
trud ciężkiej pracy dla naszych żniwiarzy, wszyst-
kich rolników pracujących na roli w gminie Luba-
czów, ale także w powiecie lubaczowskim chciałbym 
wyrazić w imieniu swoim własnym i  nas wszystkich 

gorące słowa wdzięczności za to poświęcenie, trwa-
nie na roli i tą trudną pracę, którą wykonujecie po to 
abyśmy wszyscy mieli pożywienie”.  

Słowa uznania, wdzięczności i szacunku w stronę 
rolników skierowali również zaproszeni goście. „Je-
steśmy tu dzisiaj, żeby modlić się i dziękować Panu 
Bogu za obfitość plonów i piękną pogodę. Wam sza-
nowni, drodzy rolnicy za trud pracy na roli, za ten 
znój i wysiłek dzięki, którym nas karmicie. Wszyscy 
korzystamy  z tego wyjątkowego bogactwa i obfitości 
naszej polskiej ziemi, ale także tej ziemi lubaczow-
skiej. Jesteśmy tu po to, aby wspólnie radować się  
i świętować, w gronie naszych rodzin, sąsiadów, przy-
jaciół i wszystkich mieszkańców Gminy Lubaczów” 
– podkreślała Anna Schmidt-Rodziewicz poseł na 
Sejm RP.  Trud oraz wysiłek rolników włożony w te-
goroczne żniwa docenił również Mieczysław Golba 
Senator RP: „Bardzo serdecznie chciałbym podzięko-
wać za zaproszenie na dzisiejszą jakże piękną uro-
czystość, która wieńczy Wasz całoroczny trud, troskę, 
poświęcenie o ziemię- Matkę, która nas żywi i dostar-
cza chleba na nasze stoły. Dzięki tej pracy rolnika na 
pewno go nie zabraknie”.  

Każdego roku elementem, którego nie sposób po-
minąć przy organizacji Święta Plonów jest konkurs 
na najładniejszy wieniec dożynkowy. To właśnie one 
są symbolem i wyrazem całorocznej pracy rolników 
oraz zebranych zbiorów. Komisja oceniająca w skład 
której wchodzili: Magdalena Joniec, Monika Szwed 
oraz Janusz Mazur miała nie lada wyzwanie, gdyż 
spośród 22 zgłoszonych wieńców musiała wybrać 
ten najpiękniejszy. Biorąc pod uwagę kryteria oceny 
tj. nawiązanie do tradycji ludowych, poziom wyko-
nania wieńców, zastosowanie tradycyjnej techniki 
wykonania, zdobienia oraz wykorzystanie materia-
łów postanowiła przyznać: 3 miejsca oraz 3 wyróż-
nienia:

- I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Budo-
mierzu

-II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich i Sołectwa 
Opaka 

-III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Mok-
rzycy

Wyróżnienia otrzymały wieńce przygotowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tymcach, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Antonikach oraz koło Go-
spodyń Wiejskich w Młodowie. 

Po raz pierwszy został zorganizowany również 
konkurs na „Najlepszy chleb”. Wypieki zostały oce-

Gminno-Dekanalne 
Święto Plonów w Tymcach
Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminno-Dekanalnych były Tymce. To właśnie do 
tej miejscowości w dniu 2 września przyjechali rolnicy z całej gminy Lubaczów, aby 
wspólnie świętować zakończenie żniw oraz prac polowych. 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 Mszą Św. 
w Kościele Parafialnym pw. MB. Fatimskiej w Lisich 
Jamach w intencji wszystkich zawodników i działa-
czy sportowych żyjących i zmarłych, którą odprawili  
w koncelebrze ks. proboszcz Jan Słotwiński i ks. Ma-
rian Wyrwa będący jednocześnie aktywnym zawod-
nikiem drużyny seniorów LKS „START” Lisie Jamy. 

W pięknej homilii ks. Marian Wyrwa oscylu-
jąc wokół definicji „MĄDROŚCI” odniósł się do 
wielkiej złożoności aspektów związanych z faktem 
uprawiania sportu. Po Mszy Św. dalsze uroczystości 
przeniesione zostały na zmodernizowany stadion 
sportowy w Lisich Jamach. Tam został rozegrany 
mecz piłki nożnej juniorów pomiędzy drużynami 
LKS „START” Lisie Jamy i reprezentacją LKS-ów 
z terenu Gminy Lubaczów złożoną z zawodników: 
„GRANICZNI” Krowica Hołodowska, „ROLNIK” 
Wólka Krowicka, „ZRYW” Młodów. Wygrała druży-
na LKS „START” Lisie Jamy wynikiem 4 : 0. Wszyst-
kie uczestniczące drużyny otrzymały pamiątkowe 
statuetki oraz dyplomy.

Następnie Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Ka-
pel przedstawił zgromadzonym działania samorzą-
du gminy Lubaczów dotyczące modernizacji boiska 
sportowego, budowy szatni oraz przebudowy drogi 
dojazdowej i miejsc postojowych. 

Około godziny 14-tej po modlitwie poświęcenia 
wygłoszonej przez ks. Jana Słotwińskiego zaprosze-
ni goście wraz z Wójtem Gminy Lubaczów Wiesła-

nione przez komisję w składzie Elżbieta Klimczak, 
Anna Kosiba i Zdzisław Czabanek pod kątem kolo-
ru, aromatu, smaku, struktury w przekroju, spójno-
ści, sprężystości oraz wrażeń ogólnych. 

Po naradzie jury postanowiło przyznać 3 miej-
sca oraz 2 wyróżnienia: 

- I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Bała-
jach, 

- II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Krowi-
cy Hołodowskiej, 

- III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Kro-
wicy Lasowej

Wyróżnienia otrzymał Klub Seniora w Baszni 
Dolnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Krowicy 
Samej. Wszystkie koła biorące udział w konkursie 
na „Najpiękniejszy wieniec” oraz „Najlepszy chleb” 
zostały obdarowane pamiątkowymi dyplomami 
oraz nagrodami ufundowanymi przez Wójta Gmi-
ny Lubaczów.

Podczas Święta Plonów nie mogło oczywiście 
zabraknąć występów artystycznych, śpiewu oraz 
tańca. Na dożynkowej scenie zaprezentowały się 
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni 
Dolnej, Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka”, „Ze-
spół Pieśni i Tańca „Kresy”, kapela podwórkowa 
„Nad Brusienką z Cieszanowa”, kapela podwórkowa 
„Od nowa” z Łukawca.

Tegoroczne Gmino-Dekanalne Święto Plonów 
w Tymcach zakończyła zabawa dożynkowa z zespo-
łem „Akces”.

Wójt Gminy Lubaczów składa serdeczne podzię-
kowania mieszkańcom Tymców za przygotowanie 
tegorocznych dożynek, a w szczególności za upo-
rządkowanie i udekorowanie posesji i ich otocze-
nia. Za aktywny udział w przygotowaniach dziękuje 
pani sołtys, paniom z kół gospodyń wiejskich, człon-
kom Klubu Seniora w Tymcach, strażakom ochot-
nikom z OSP w Załużu, starostom dożynkowym 
oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lubaczowie i Gminnej Bibliotece Publicznej.

A.M.

Piękny Jubileusz 50-lecia działalności 
świętowali w dniu 23 września 2018 r. pił-
karze, działacze sportowi i kibice Ludowe-
go Klubu Sportowego „START” Lisie Jamy.

Jubileusz 50-lecia Ludowego Klubu Sportowego „START” Lisie Jamy
wem Kaplem dokonali ceremonialnego przecięcia 
wstęgi symbolizującego oficjalne oddanie do użytku 
zmodernizowanego boiska i szatni sportowej w Li-
sich Jamach. Kolejnym punktem uroczystości było 
przekazanie kluczy do obiektu, którego dokonał Wójt 
Gminy Lubaczów na ręce Wiesława Litwina Prezesa 
LKS „START” Lisie Jamy. Konferansjerem i głównym 
prowadzącym uroczystości na stadionie był Pan Jan 
Gancarz, który na bieżąco zapowiadał i komentował 
kolejne wydarzenia. W bardzo interesującej formie, 
urozmaiconej wspomnieniami pierwszych aktywi-
stów i działaczy przedstawił historię Klubu.

Po wprowadzeniu w miłą atmosferę, rozpoczęło się 
wręczenie odznaczeń brązowych, srebrnych i złotych 
zawodnikom oraz działaczom sportowym nadanych 
przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu  
i Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie.
Odznaczenia wraz z gratulacjami wręczali odpowied-
nio: Józef Ozimek-Członek Zarządu Podkarpackiego 
Związku Piłki Nożnej i Marcin Król – Członek Zarzą-
du Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu 
w asyście Wójta Gminy Lubaczów. Okolicznościowe 
dyplomy i podziękowania otrzymali z rąk Pana Wój-
ta i Pana Prezesa Klubu również pozostali zawodnicy 
oraz  działacze sportowi. Wdzięczną pamięcią objęci 
zostali również zmarli sportowcy, za których dyplomy 
uznania odebrali przedstawiciele rodzin.

W dalszej części  programu miały miejsce prze-
mówienia zaproszonych gości. 

Na początku głos zabrał Józef Ozimek - Członek 
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, któ-
ry w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wysoką 
klasę zmodernizowanego boiska i szatni sporto-
wej. Składając Jubilatom życzenia przekazał na ręce 

Prezesa LKS-u Pana 
Wiesława Litwina 
okolicznościowy gra-
werton oraz piłkę noż-
ną. Następne życzenia 
i gratulacje wraz z pa-
miątkowymi grawer-
tonami składali:  Mar-
cin Król – Członek 
Zarządu Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej 
w Jarosławiu, Andrzej 
Nepelski – Radny Sej-
miku Województwa 
Podkarpackiego, Józef 
Michalik - Starosta 
Powiatu Lubaczow-
skiego oraz Wiesław 
Kapel Wójt Gminy Lubaczów. Zawodnicy Klubu  
z rąk Wójta Gminy Lubaczów otrzymali w prezencie 
równeiż komplet 3 meczowych piłek nożnych. 

Miłym akcentem uroczystości były życzenia 
uwiecznione na statuetkach złożone osobiście przez 
Prezesów okolicznych Ludowych Klubów Sportowych 
z miejscowości: Młodów, Opaka, Wólka Krowicka 
oraz sąsiedniej gminy od Prezesa LKS „Viktoria” Stary 
Dzików.

W swoim wystąpieniu Wiesław Litwin Prezes 
LKS „START” Lisie Jamy wyraził swoją wdzięcz-
ność za wszystkie lata współpracy ze środowiskiem 
sportowym i tworzenia coraz lepszych warunków 
do uprawiania gry w piłkę nożną. 

Jakość murawy na „nowym” boisku mogły ocenić 
drużyny seniorów LKS „START” Lisie Jamy i MKS” 

Niedzielne uroczystości zainaugurował przemarsz 
kampanii strażackiej z placu OSP w Baszni Dolnej 
do miejscowego kościoła pw. św. Andrzeja Bobo-
li. Eucharystię w intencji strażaków koncelebrowali  
ks. Leszek Bruśniak proboszcz parafii oraz ks. Sławo-
mir Szewczak, kapelan OSP powiatu lubaczowskiego. 
Bezpośrednio po Mszy Św. zaproszeni goście, strażacy 
oraz mieszkańcy Baszni Dolnej przy akompaniamen-
cie orkiestry dętej przeszli do Parku Wiejskiego, gdzie 
odbyła się dalsza część uroczystości.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę pododdzia-
łu, odegraniu hymnu państwowego oraz podniesie-
niu flagi państwowej na maszt, nastąpiło poświęcenie 
wozu strażackiego, którego dokonali ks. Leszek Bruś-
niak i ks. Sławomi Szewczak. Następnie Wójt Gminy 
Lubaczów Wiesław Kapel wraz z Komendantem Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie 
mł. bryg. Januszem Jabłońskim oficjalnie przekazali 
na ręce Naczelnika OSP w Baszni Dolnej dh Tomasza 
Lei dowód rejestracyjny i kluczyki do nowego samo-
chodu.

Oficjalną część uroczystości zakończyły przemó-
wienia zaproszonych gości oraz Wójta Gminy Luba-
czów, który pogratulował jednostce OSP w Baszni 
Dolnej samochodu i przedstawił zgromadzonym hi-
storię jego pozyskania oraz plany na przyszłość mo-
dernizacji OSP na terenie gminy Lubaczów. Następ-
nie słowa podziękowania za zaangażowanie w zakup 
pojazdu Wójt skierował w stronę Komendanta PSP  
w Lubaczowie, wręczając pamiątkową statuetkę  i Pre-
zesa OSP w Baszni Dolnej, przekazując okolicznościo-
wy grawerton. 

Z kolei dh Bronisław Koczan Prezes Zarządu OSP 
w Baszni Dolnej podkreślił jak ważną rolę odegrały 

Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy w gminie Lubaczów
W niedzielę 7 października 2018 r. w Baszni 
Dolnej miało miejsce poświęcenie i przekaza-
nie nowego samochodu ratowniczo – gaśni-
czego VOLVO FLD3C FL strażakom z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Baszni Dolnej. 

osoby i instytucje wspierające nabycie pojazdu, któ-
rym w dowód wdzięczności wręczył pamiątkowe gra-
wertony. 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO 
FLD3C FL trafił do jednostki już w wrześniu br. Wy-
konawcą pojazdu jest firma BOCAR. Koszty zakupu 
pojazdu, którego wartość wyniosła 750 000 zł pokry-
wa dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200 000 
zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 80 000 
zł, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  
w kwocie 151 000 zł oraz gminy Lubaczów w kwocie 
319 000 zł. 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną sporządzoną 
specjalnie na potrzeby jednostki OSP w Baszni Dol-
nej, samochód jest przystosowany do prowadzenia 
działań gaśniczych jak również ratowniczych.

W dniu 9 października jednostkę Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Baszni Dolnej odwiedził Zastępca Pod-
karpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rzeszowie bryg. mgr inż. Daniel 
Dryniak. Spotkanie było okazją do podziękowań za 

otrzymane wsparcie przy pozyskiwaniu środków fi-
nansowych na zakup samochodu. W dowód wdzięcz-
ności  Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel i Prezes 
Zarządu OSP w Baszni Dolnej dh Bronisław Koczan 
przekazali Panu bryg. mgr inż. Danielowi Dryniakowi 
okolicznościową statuetkę oraz grawerton.

W imieniu Wójta Gminy Lubaczów i Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni Dolnej serdecz-
ne podziękowania składamy kapłanom za wspólną 
modlitwę w intencji strażaków, przedstawicielom: 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, 
Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, Straży 
Granicznej w Lubaczowie, Nadleśnictwa Lubaczów,  
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  
w Lubaczowie, Zarządu Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP RP w Lubaczowie, strażakom ochotnikom  
z terenu gminy Lubaczów, mieszkańcom Baszni Dolnej 
za udział w uroczystościach, strażakom OSP z Baszni 
Dolnej, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lubaczowie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Baszni Dolnej  za zaangażowanie  i wysiłek włożony 
w przygotowanie wydarzenia.

A.T.

ROZTOCZE” Narol, które o godz. 16.00 rozpoczę-
ły mecz piłki nożnej klasy A grupy lubaczowskiej. 
Początek meczu nie był zbyt pomyślny dla drużyny 
„START” Lisie Jamy bowiem  prowadzenie  strze-
lonym golem objęła drużyna MKS” ROZTOCZE” 
Narol. W drugiej połowie, około 10 minut przed za-
kończeniem meczu sędzia podyktował rzut karny dla 
drużyny „START” Lisie Jamy, który przyniósł wy-
równanie wyniku i mecz zakończył się remisem 1:1. 

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „START” 
Lisie Jamy składa serdeczne podziękowanie wszyst-
kim osobom, firmom i instytucjom, które wykazały 
swoją życzliwość w przygotowanie i przeprowadze-
nie historycznego wydarzenia, jakim jest niewątpli-
wie Jubileusz 50-lecia działalności Klubu.

A.J.    

Obrzęd obtańcowania darów żniwnych Najładniejszy wieniec dożynkowy KGW 
w Budomierzu

Poświęcenie wybudowanej szatni i zmodernizowanego boiska

Wizyta bryg. Daniela Dryniaka z-cy kom. woj. PSP w Rzeszowie Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy OSP w Baszni Dolnej
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Święto plonów zainaugurowała uroczysta Msza 
Św. w kościele filialnym pw. Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, którą celebrowali ks. dziekan Andrzej 
Stopyra, ks. Tadeusz Maciejko, ks. Leszek Bruśniak 
oraz ks. Franciszek Kościelski. W Słowie Bożym 
skierowanym do wiernych, dekanalny duszpasterz 
rolników ks. Tadeusz Maciejko zwrócił uwagę na 
długoletnią tradycję Święta Plonów: „Po wojennych 
latach, starsi pamiętają dożynkowe święto przegięto 
w ideologię ateistyczną nadając jej zwłaszcza obcho-
dom świecki charakter. Jednakże od pamiętnego roku 
1980 dożynki obchodzone w świątyniach, ale także 
na stadionach, w miejscach publicznych zgromadzeń, 
są przede wszystkim świętem dziękczynienia Bogu, 
które uświadamia Bożą obecność w cudzie urodzaju,  
w cudzie siania i zbierania obfitego plonu. A ten Boży 
inny wymiar dożynek uświadamia nam drodzy rolni-
cy wielką wartość tego co czynicie”. Po nabożeństwie 
dożynkowy korowód prowadzony przez orkiestrę 
dętą z Grodziska Dolnego przemaszerował na plac 
przy wiejskiej świetlicy, gdzie miała miejsce dalsza 
część uroczystości. 

Zgodnie z tradycją, starostowie dożynkowi 
gminni Małgorzata Głuszek z Krowicy Samej i Józef 
Jędrys z Baszni Dolnej oraz starostowie dożynkowi 
wiejscy Maria Dec i Antoni Pukas przekazali na ręce 
Wiesława Kapla - Wójta Gminy Lubaczów oraz Re-
naty Mączki - Sołtysa miejscowości Tymce piękny 
bochen chleba.  „Korzystając z tej okazji chcieliby-
śmy wszem i wobec oznajmić, że żniwa tegoroczne 
2018 zostały zakończone. W trudnych, bo trudnych 
warunkach, ale zakończone. Dziękujemy za zaprosze-
nie i życzymy udanej zabawy wszystkim rolnikom” – 
podkreślał Józef Jędrys. 

Kolejnym punktem uroczystości był obrzęd 
zakończenia żniw w wykonaniu Zespołu Śpiewa-
czego „Niespodzianka” z Krowicy Samej oraz ob-
tańcowania darów żniwnych przez Zespół Pieśni  
i Tańca „Kresy”. Następnie głos zabrał Wiesław Ka-
pel - Wójt Gminy Lubaczów, który podziękował 
wszystkim rolnikom za całoroczną pracę: „Drodzy 
Państwo z tych ziaren zbóż, które zostały tutaj przy-
niesione oraz zebrane podczas tegorocznych żniw 
zostanie zrobiona mąka i upieczony chleb, który 
będzie podstawą pożywienia przez cały rok. Za ten 
trud ciężkiej pracy dla naszych żniwiarzy, wszyst-
kich rolników pracujących na roli w gminie Luba-
czów, ale także w powiecie lubaczowskim chciałbym 
wyrazić w imieniu swoim własnym i  nas wszystkich 

gorące słowa wdzięczności za to poświęcenie, trwa-
nie na roli i tą trudną pracę, którą wykonujecie po to 
abyśmy wszyscy mieli pożywienie”.  

Słowa uznania, wdzięczności i szacunku w stronę 
rolników skierowali również zaproszeni goście. „Je-
steśmy tu dzisiaj, żeby modlić się i dziękować Panu 
Bogu za obfitość plonów i piękną pogodę. Wam sza-
nowni, drodzy rolnicy za trud pracy na roli, za ten 
znój i wysiłek dzięki, którym nas karmicie. Wszyscy 
korzystamy  z tego wyjątkowego bogactwa i obfitości 
naszej polskiej ziemi, ale także tej ziemi lubaczow-
skiej. Jesteśmy tu po to, aby wspólnie radować się  
i świętować, w gronie naszych rodzin, sąsiadów, przy-
jaciół i wszystkich mieszkańców Gminy Lubaczów” 
– podkreślała Anna Schmidt-Rodziewicz poseł na 
Sejm RP.  Trud oraz wysiłek rolników włożony w te-
goroczne żniwa docenił również Mieczysław Golba 
Senator RP: „Bardzo serdecznie chciałbym podzięko-
wać za zaproszenie na dzisiejszą jakże piękną uro-
czystość, która wieńczy Wasz całoroczny trud, troskę, 
poświęcenie o ziemię- Matkę, która nas żywi i dostar-
cza chleba na nasze stoły. Dzięki tej pracy rolnika na 
pewno go nie zabraknie”.  

Każdego roku elementem, którego nie sposób po-
minąć przy organizacji Święta Plonów jest konkurs 
na najładniejszy wieniec dożynkowy. To właśnie one 
są symbolem i wyrazem całorocznej pracy rolników 
oraz zebranych zbiorów. Komisja oceniająca w skład 
której wchodzili: Magdalena Joniec, Monika Szwed 
oraz Janusz Mazur miała nie lada wyzwanie, gdyż 
spośród 22 zgłoszonych wieńców musiała wybrać 
ten najpiękniejszy. Biorąc pod uwagę kryteria oceny 
tj. nawiązanie do tradycji ludowych, poziom wyko-
nania wieńców, zastosowanie tradycyjnej techniki 
wykonania, zdobienia oraz wykorzystanie materia-
łów postanowiła przyznać: 3 miejsca oraz 3 wyróż-
nienia:

- I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Budo-
mierzu

-II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich i Sołectwa 
Opaka 

-III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Mok-
rzycy

Wyróżnienia otrzymały wieńce przygotowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tymcach, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Antonikach oraz koło Go-
spodyń Wiejskich w Młodowie. 

Po raz pierwszy został zorganizowany również 
konkurs na „Najlepszy chleb”. Wypieki zostały oce-

Gminno-Dekanalne 
Święto Plonów w Tymcach
Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminno-Dekanalnych były Tymce. To właśnie do 
tej miejscowości w dniu 2 września przyjechali rolnicy z całej gminy Lubaczów, aby 
wspólnie świętować zakończenie żniw oraz prac polowych. 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 Mszą Św. 
w Kościele Parafialnym pw. MB. Fatimskiej w Lisich 
Jamach w intencji wszystkich zawodników i działa-
czy sportowych żyjących i zmarłych, którą odprawili  
w koncelebrze ks. proboszcz Jan Słotwiński i ks. Ma-
rian Wyrwa będący jednocześnie aktywnym zawod-
nikiem drużyny seniorów LKS „START” Lisie Jamy. 

W pięknej homilii ks. Marian Wyrwa oscylu-
jąc wokół definicji „MĄDROŚCI” odniósł się do 
wielkiej złożoności aspektów związanych z faktem 
uprawiania sportu. Po Mszy Św. dalsze uroczystości 
przeniesione zostały na zmodernizowany stadion 
sportowy w Lisich Jamach. Tam został rozegrany 
mecz piłki nożnej juniorów pomiędzy drużynami 
LKS „START” Lisie Jamy i reprezentacją LKS-ów 
z terenu Gminy Lubaczów złożoną z zawodników: 
„GRANICZNI” Krowica Hołodowska, „ROLNIK” 
Wólka Krowicka, „ZRYW” Młodów. Wygrała druży-
na LKS „START” Lisie Jamy wynikiem 4 : 0. Wszyst-
kie uczestniczące drużyny otrzymały pamiątkowe 
statuetki oraz dyplomy.

Następnie Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Ka-
pel przedstawił zgromadzonym działania samorzą-
du gminy Lubaczów dotyczące modernizacji boiska 
sportowego, budowy szatni oraz przebudowy drogi 
dojazdowej i miejsc postojowych. 

Około godziny 14-tej po modlitwie poświęcenia 
wygłoszonej przez ks. Jana Słotwińskiego zaprosze-
ni goście wraz z Wójtem Gminy Lubaczów Wiesła-

nione przez komisję w składzie Elżbieta Klimczak, 
Anna Kosiba i Zdzisław Czabanek pod kątem kolo-
ru, aromatu, smaku, struktury w przekroju, spójno-
ści, sprężystości oraz wrażeń ogólnych. 

Po naradzie jury postanowiło przyznać 3 miej-
sca oraz 2 wyróżnienia: 

- I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Bała-
jach, 

- II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Krowi-
cy Hołodowskiej, 

- III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Kro-
wicy Lasowej

Wyróżnienia otrzymał Klub Seniora w Baszni 
Dolnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Krowicy 
Samej. Wszystkie koła biorące udział w konkursie 
na „Najpiękniejszy wieniec” oraz „Najlepszy chleb” 
zostały obdarowane pamiątkowymi dyplomami 
oraz nagrodami ufundowanymi przez Wójta Gmi-
ny Lubaczów.

Podczas Święta Plonów nie mogło oczywiście 
zabraknąć występów artystycznych, śpiewu oraz 
tańca. Na dożynkowej scenie zaprezentowały się 
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni 
Dolnej, Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka”, „Ze-
spół Pieśni i Tańca „Kresy”, kapela podwórkowa 
„Nad Brusienką z Cieszanowa”, kapela podwórkowa 
„Od nowa” z Łukawca.

Tegoroczne Gmino-Dekanalne Święto Plonów 
w Tymcach zakończyła zabawa dożynkowa z zespo-
łem „Akces”.

Wójt Gminy Lubaczów składa serdeczne podzię-
kowania mieszkańcom Tymców za przygotowanie 
tegorocznych dożynek, a w szczególności za upo-
rządkowanie i udekorowanie posesji i ich otocze-
nia. Za aktywny udział w przygotowaniach dziękuje 
pani sołtys, paniom z kół gospodyń wiejskich, człon-
kom Klubu Seniora w Tymcach, strażakom ochot-
nikom z OSP w Załużu, starostom dożynkowym 
oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lubaczowie i Gminnej Bibliotece Publicznej.

A.M.

Piękny Jubileusz 50-lecia działalności 
świętowali w dniu 23 września 2018 r. pił-
karze, działacze sportowi i kibice Ludowe-
go Klubu Sportowego „START” Lisie Jamy.

Jubileusz 50-lecia Ludowego Klubu Sportowego „START” Lisie Jamy
wem Kaplem dokonali ceremonialnego przecięcia 
wstęgi symbolizującego oficjalne oddanie do użytku 
zmodernizowanego boiska i szatni sportowej w Li-
sich Jamach. Kolejnym punktem uroczystości było 
przekazanie kluczy do obiektu, którego dokonał Wójt 
Gminy Lubaczów na ręce Wiesława Litwina Prezesa 
LKS „START” Lisie Jamy. Konferansjerem i głównym 
prowadzącym uroczystości na stadionie był Pan Jan 
Gancarz, który na bieżąco zapowiadał i komentował 
kolejne wydarzenia. W bardzo interesującej formie, 
urozmaiconej wspomnieniami pierwszych aktywi-
stów i działaczy przedstawił historię Klubu.

Po wprowadzeniu w miłą atmosferę, rozpoczęło się 
wręczenie odznaczeń brązowych, srebrnych i złotych 
zawodnikom oraz działaczom sportowym nadanych 
przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu  
i Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie.
Odznaczenia wraz z gratulacjami wręczali odpowied-
nio: Józef Ozimek-Członek Zarządu Podkarpackiego 
Związku Piłki Nożnej i Marcin Król – Członek Zarzą-
du Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu 
w asyście Wójta Gminy Lubaczów. Okolicznościowe 
dyplomy i podziękowania otrzymali z rąk Pana Wój-
ta i Pana Prezesa Klubu również pozostali zawodnicy 
oraz  działacze sportowi. Wdzięczną pamięcią objęci 
zostali również zmarli sportowcy, za których dyplomy 
uznania odebrali przedstawiciele rodzin.

W dalszej części  programu miały miejsce prze-
mówienia zaproszonych gości. 

Na początku głos zabrał Józef Ozimek - Członek 
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, któ-
ry w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wysoką 
klasę zmodernizowanego boiska i szatni sporto-
wej. Składając Jubilatom życzenia przekazał na ręce 

Prezesa LKS-u Pana 
Wiesława Litwina 
okolicznościowy gra-
werton oraz piłkę noż-
ną. Następne życzenia 
i gratulacje wraz z pa-
miątkowymi grawer-
tonami składali:  Mar-
cin Król – Członek 
Zarządu Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej 
w Jarosławiu, Andrzej 
Nepelski – Radny Sej-
miku Województwa 
Podkarpackiego, Józef 
Michalik - Starosta 
Powiatu Lubaczow-
skiego oraz Wiesław 
Kapel Wójt Gminy Lubaczów. Zawodnicy Klubu  
z rąk Wójta Gminy Lubaczów otrzymali w prezencie 
równeiż komplet 3 meczowych piłek nożnych. 

Miłym akcentem uroczystości były życzenia 
uwiecznione na statuetkach złożone osobiście przez 
Prezesów okolicznych Ludowych Klubów Sportowych 
z miejscowości: Młodów, Opaka, Wólka Krowicka 
oraz sąsiedniej gminy od Prezesa LKS „Viktoria” Stary 
Dzików.

W swoim wystąpieniu Wiesław Litwin Prezes 
LKS „START” Lisie Jamy wyraził swoją wdzięcz-
ność za wszystkie lata współpracy ze środowiskiem 
sportowym i tworzenia coraz lepszych warunków 
do uprawiania gry w piłkę nożną. 

Jakość murawy na „nowym” boisku mogły ocenić 
drużyny seniorów LKS „START” Lisie Jamy i MKS” 

Niedzielne uroczystości zainaugurował przemarsz 
kampanii strażackiej z placu OSP w Baszni Dolnej 
do miejscowego kościoła pw. św. Andrzeja Bobo-
li. Eucharystię w intencji strażaków koncelebrowali  
ks. Leszek Bruśniak proboszcz parafii oraz ks. Sławo-
mir Szewczak, kapelan OSP powiatu lubaczowskiego. 
Bezpośrednio po Mszy Św. zaproszeni goście, strażacy 
oraz mieszkańcy Baszni Dolnej przy akompaniamen-
cie orkiestry dętej przeszli do Parku Wiejskiego, gdzie 
odbyła się dalsza część uroczystości.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę pododdzia-
łu, odegraniu hymnu państwowego oraz podniesie-
niu flagi państwowej na maszt, nastąpiło poświęcenie 
wozu strażackiego, którego dokonali ks. Leszek Bruś-
niak i ks. Sławomi Szewczak. Następnie Wójt Gminy 
Lubaczów Wiesław Kapel wraz z Komendantem Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie 
mł. bryg. Januszem Jabłońskim oficjalnie przekazali 
na ręce Naczelnika OSP w Baszni Dolnej dh Tomasza 
Lei dowód rejestracyjny i kluczyki do nowego samo-
chodu.

Oficjalną część uroczystości zakończyły przemó-
wienia zaproszonych gości oraz Wójta Gminy Luba-
czów, który pogratulował jednostce OSP w Baszni 
Dolnej samochodu i przedstawił zgromadzonym hi-
storię jego pozyskania oraz plany na przyszłość mo-
dernizacji OSP na terenie gminy Lubaczów. Następ-
nie słowa podziękowania za zaangażowanie w zakup 
pojazdu Wójt skierował w stronę Komendanta PSP  
w Lubaczowie, wręczając pamiątkową statuetkę  i Pre-
zesa OSP w Baszni Dolnej, przekazując okolicznościo-
wy grawerton. 

Z kolei dh Bronisław Koczan Prezes Zarządu OSP 
w Baszni Dolnej podkreślił jak ważną rolę odegrały 

Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy w gminie Lubaczów
W niedzielę 7 października 2018 r. w Baszni 
Dolnej miało miejsce poświęcenie i przekaza-
nie nowego samochodu ratowniczo – gaśni-
czego VOLVO FLD3C FL strażakom z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Baszni Dolnej. 

osoby i instytucje wspierające nabycie pojazdu, któ-
rym w dowód wdzięczności wręczył pamiątkowe gra-
wertony. 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO 
FLD3C FL trafił do jednostki już w wrześniu br. Wy-
konawcą pojazdu jest firma BOCAR. Koszty zakupu 
pojazdu, którego wartość wyniosła 750 000 zł pokry-
wa dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200 000 
zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 80 000 
zł, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  
w kwocie 151 000 zł oraz gminy Lubaczów w kwocie 
319 000 zł. 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną sporządzoną 
specjalnie na potrzeby jednostki OSP w Baszni Dol-
nej, samochód jest przystosowany do prowadzenia 
działań gaśniczych jak również ratowniczych.

W dniu 9 października jednostkę Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Baszni Dolnej odwiedził Zastępca Pod-
karpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rzeszowie bryg. mgr inż. Daniel 
Dryniak. Spotkanie było okazją do podziękowań za 

otrzymane wsparcie przy pozyskiwaniu środków fi-
nansowych na zakup samochodu. W dowód wdzięcz-
ności  Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel i Prezes 
Zarządu OSP w Baszni Dolnej dh Bronisław Koczan 
przekazali Panu bryg. mgr inż. Danielowi Dryniakowi 
okolicznościową statuetkę oraz grawerton.

W imieniu Wójta Gminy Lubaczów i Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni Dolnej serdecz-
ne podziękowania składamy kapłanom za wspólną 
modlitwę w intencji strażaków, przedstawicielom: 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, 
Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, Straży 
Granicznej w Lubaczowie, Nadleśnictwa Lubaczów,  
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  
w Lubaczowie, Zarządu Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP RP w Lubaczowie, strażakom ochotnikom  
z terenu gminy Lubaczów, mieszkańcom Baszni Dolnej 
za udział w uroczystościach, strażakom OSP z Baszni 
Dolnej, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lubaczowie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Baszni Dolnej  za zaangażowanie  i wysiłek włożony 
w przygotowanie wydarzenia.

A.T.

ROZTOCZE” Narol, które o godz. 16.00 rozpoczę-
ły mecz piłki nożnej klasy A grupy lubaczowskiej. 
Początek meczu nie był zbyt pomyślny dla drużyny 
„START” Lisie Jamy bowiem  prowadzenie  strze-
lonym golem objęła drużyna MKS” ROZTOCZE” 
Narol. W drugiej połowie, około 10 minut przed za-
kończeniem meczu sędzia podyktował rzut karny dla 
drużyny „START” Lisie Jamy, który przyniósł wy-
równanie wyniku i mecz zakończył się remisem 1:1. 

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „START” 
Lisie Jamy składa serdeczne podziękowanie wszyst-
kim osobom, firmom i instytucjom, które wykazały 
swoją życzliwość w przygotowanie i przeprowadze-
nie historycznego wydarzenia, jakim jest niewątpli-
wie Jubileusz 50-lecia działalności Klubu.

A.J.    

Obrzęd obtańcowania darów żniwnych Najładniejszy wieniec dożynkowy KGW 
w Budomierzu

Poświęcenie wybudowanej szatni i zmodernizowanego boiska

Wizyta bryg. Daniela Dryniaka z-cy kom. woj. PSP w Rzeszowie Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy OSP w Baszni Dolnej
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Informacja o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach 
Wójta Gminy Lubaczów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. KAPEL Wiesław Krzysztof, lat 49, wykształcenie wyższe, nie należy do partii 
politycznej, zam. Lisie Jamy,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 
2. KRYGOWSKI Józef, lat 53, wykształcenie średnie, członek Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, zam. Załuże,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach 
do Rady Gminy Lubaczów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1 (BASZNIA DOLNA)

1. CISEK Antoni Henryk, lat 66, zam. Basznia Dolna,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. MŁODOWIEC Bernadeta, lat 35, zam. Basznia Dolna,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 2 
(BASZNIA GÓRNA, HUTA KRYSZTAŁOWA, PODLESIE, TYMCE)

1. LASOWY Tomasz Marian, lat 56, zam. Basznia Górna,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. MĄCZKA Renata, lat 43, zam. Tymce,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

3. KURYŚ Jan, lat 57, zam. Basznia Górna,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZÓW - 
Lista nr 15

4. MAZURKIEWICZ Maciej Adam, lat 47, zam. Podlesie,
zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 3 
(BUDOMIERZ, KROWICA HOŁODOWSKA)

1. CZYRNY Agnieszka, lat 31, zam. Krowica Hołodowska,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. RYŚ Mieczysław Antoni, lat 47, zam. Krowica Hołodowska,
zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 4 
(KROWICA SAMA)

1. KONOPKA Janusz Andrzej, lat 42, zam. Krowica Sama,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. BOJARSKI Marek Andrzej, lat 44, zam. Krowica Sama,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

3. STYPKO Józef, lat 53, zam. Krowica Sama,
zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 5 
(KROWICA LASOWA, SZCZUTKÓW)

1. COZAC Roman, lat 53, zam. Szczutków,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 6 
(LISIE JAMY, ULICE: CICHA; KRÓTKA; LWOWSKA; NADRZECZNA; 

SPORTOWA;  WESOŁA; WSPÓLNA; JANA III SOBIESKIEGO; 
OGRODOWA; PARKOWA;  SPOKOJNA)

1. DOROTA Bogdan Tomasz, lat 47, zam. Lisie Jamy,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. MINDZIAK Andrzej, lat 53, zam. Lisie Jamy,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 7
(LISIE JAMY, ULICE: DŁUGA; LEŚNA; POLNA;  SMOLIŃCE;  WĄSKA; ZIELONA;)

1. PILIP Marek, lat 46, zam. Lisie Jamy,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. SMOLINIEC Wiesław, lat 54, zam. Lisie Jamy,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 8
(DĄBROWA; WÓLKA KROWICKA; DĄBKÓW; HURCZE)

1. HIRNY Zbigniew Władysław, lat 62, zam. Dąbrowa,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. HUK Zofia, lat 60, zam. Wólka Krowicka,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

3. SOPEL Maria, lat 57, zam. Dąbrowa,
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 9 
(DĄBKÓW; HURCZE)

1. WALCZAK Dariusz, lat 42, zam. Dąbków,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. COZAC Justyna, lat 41, zam. Dąbków,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

3. POŁYNKIEWICZ Magdalena Monika, lat 31, zam. Hurcze,
zgłoszona przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE - 
Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 10  
(OPAKA)

1. SOROŃ Zbigniew, lat 55, zam. Opaka,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. BORCHOWIEC Janusz, lat 49, zam. Opaka,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 11 
(ANTONIKI; BAŁAJE; BOROWA GÓRA;  PIASTOWO)

1. BARAN Ewa Zofia, lat 36, zam. Bałaje,
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. FRANT Helena, lat 66, zam. Antoniki,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 12 
(MŁODÓW, ULICE: BŁONIE; CZESŁAWA MIŁOSZA; 

JANA PAWŁA II; KRÓTKA; LEŚNA; MAJOWA; PIASKOWA; PILIPY; RZECZNA; 
SŁONECZNA; SPORTOWA; ULICA SZKOLNA numery od 1 do 19, nieparzyste od 

21 do 39; WARSZAWSKA; WODNA; TECHNICZNA) 

1. ANTONIK Czesława Elżbieta, lat 52, zam. Młodów,
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. SUCHY Krzysztof Józef, lat 48, zam. Młodów,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 13 
(KAROLÓWKA; MŁODÓW, ULICE: SZKOLNA numery parzyste 

od 20 do 42 i od numeru 43 do końca ulicy; 
ŚW. FLORIANA; TADEUSZA KOŚCIUSZKI)

1. KOSIOR Wiesław Stanisław, lat 56, zam. Karolówka,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 14
(MOKRZYCA;  ZAŁUŻE numery od 1 do 165)

1. ZAŁUSKI Jan, lat 67, zam. Załuże,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. ZAŁUSKI Eugeniusz Andrzej, lat 60, zam. Mokrzyca,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 15 
(ZAŁUŻE od numeru 166 do końca miejscowości)

1. KRYGOWSKI Józef, lat 53, zam. Załuże,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. PRZESZŁOWSKI Henryk Adam, lat 49, zam. Załuże,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

3. SZPYT Stanisław, lat 59, zam. Załuże,
zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI - Lista nr 16

W roku szkolnym 2017/2018 w gminie Lubaczów 
zostały realizowane dwa projekty unijne w ramach 
Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształ-
cenia ogólnego dofinansowane ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 
projektów odbyły się szkolenia dla nauczycieli i ucz-
niów z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy, kreatywności, innowa-
cyjności, nauczania przedmiotów przyrodniczych za 
pomocą metody eksperymentu oraz podnoszenia 
kompetencji cyfrowych przy wykorzystaniu sprzętu 
komputerowego. 

W projekcie pt. „Wzrost jakości kształcenia ogól-
nego w szkołach podstawowych gminy Lubaczów” 
uczestniczyły Szkoły Podstawowe w Baszni Dolnej, 
Młodowie i Załużu. Wartość projektu wyniosła 730 
000,00 zł w tym dofinansowanie z UE 693 500,00 
zł. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla na-
uczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów  
a także doradztwo edukacyjno-zawodowe. Zakupio-
ne zostały autorskie programy zajęć pozalekcyjnych 
dla uczniów o łącznej wartości ponad 200 000 zł,  
w skład których wchodzą podręczniki trenerskie 
wraz ze scenariuszami, podręczniki do zajęć dla 
uczniów, licencje dostępu do panelu e-learningo-
wego, opieka metodyczna, hospitacje zajęć oraz gry 
edukacyjne. Dodatkowo szkoły zostały doposażone  
w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (laptopy, ru-
tery, drukarki, projektor, tablica interaktywna) oraz 
otrzymały wyposażenie pracowni przyrodniczych  
o łącznej wartości ok. 190 000,00 zł.

Realizacja projektów unijnych dla szkół i przedszkoli

Ponad 1065 uczniów i przedszkolaków rozpo-
częło w poniedziałek (04.09) nowy rok szkolny  
w placówkach edukacyjnych Gminy Lubaczów. Peł-
ni energii, zapału i siły przybyli do swoich szkół by 
wraz z dyrekcją, gronem pedagogicznym, rodzicami, 
przedstawicielami władz lokalnych i przede wszyst-
kim, swoimi przyjaciółmi, wspólnie zapoczątkować 
kolejny rok wytężonej pracy. W inauguracji roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana 
Twardowskiego w Krowicy Samej uczestniczył Wójt 
Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, który przedstawił 
plan budowy sali sportowej wraz z salami dydaktycz-
nymi przy szkole oraz złożył życzenia skierowane do 
nauczycieli, rodziców i uczniów.

Do gminnych przedszkoli uczęszcza 227 milusiń-
skich, a oddziały zerowe liczą 80 dzieci. Najliczniej-
szą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych 
w liczbie 658 uczniów, natomiast do gimnazjum 
uczęszcza 100 uczniów. W trosce o bezpieczeństwo 
oraz w celu ułatwienia uczniom dotarcia do placó-
wek edukacyjnych Gmina Lubaczów zapewnia bez-
płatny transport.

Rozpoczęcie 
roku szkolnego 
2018/2019
Wakacyjny czas niestety dobiegł końca… Uczniowie na-
szych szkół rozpoczęli kolejny rok szkolny 2018/2019, 
który z pewnością dla wielu z nich będzie czasem nowych 
wyzwań, sukcesów i ciężkiej pracy.

W sumie  
w skład gmin-
nego systemu 
edukacji wcho-
dzi 4 placówki 
publiczne, z następującą liczbą uczniów:  

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie (gim-
nazjum-43, szkoła podstawowa-208, zerówka-15, przed-
szkolaki-33)

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach 
(gimnazjum-28, szkoła podstawowa -111, zerów-
ka-15, przedszkolaki-40)

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej, 
(gimnazjum -29, szkoła podstawowa-160, zerów-
ka-15, przedszkolaki-44)

- Szkoła Podstawowa w im. Poety ks. Jana Twar-
dowskiego w Krowicy Samej, (szkoła podstawo-
wa-108, zerówka-9)

oraz 4 placówki niepubliczne:
- Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

przedszkolnym w Załużu, (szkoła podstawowa-71, 
zerówka-18)

- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”  
w Dąbkowie (zerówka-8, przedszkolaki-46)

- Niepubliczne Przedszkole „Magiczny Zakątek” 
w Dąbkowie (przedszkolaki-26)

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krowicy 
Samej (przedszkolaki – 8)

Tego dnia dopisała nie tylko pogoda, ale również 
nastroje, które miejmy nadzieję utrzymają się przez 
kolejne dziesięć miesięcy. Uczniom życzymy by szkoła 
była miejscem, gdzie oprócz zdobywania wiedzy roz-
wijać będziecie swoje zainteresowania i pasje, a także 
miejscem, gdzie nawiążecie długoletnie przyjaźnie. 
Nieocenioną pomocą będzie wsparcie nauczycieli od-
powiedzialnych za kształcenie i wychowywanie. Życzy-
my wszystkim wytrwałości i satysfakcji z pracy, niech 
ten rok pełen będzie sukcesów i miłych wspomnień.

 A.A.

Drugim projektem skierowanym do szkół gimna-
zjalnych pt. „Poprawa kształcenia ogólnego w szko-
łach gimnazjalnych na terenie gminy Lubaczów” 
objęte zostały Gimnazja w Baszni Dolnej, Młodowie 
oraz Lisich Jamach. Wartość projektu wyniosła 524 
059,75 zł w tym dofinansowanie z UE 497 449,75 zł. 
W ramach projektu zostały zrealizowane szkolenia 
dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 
oraz wyjazdy pozaszkolne na uczelnie wyższe w celu 
uczestnictwa uczniów w warsztatach z zakresu roz-
wijania kompetencji kluczowych. Do każdej szkoły 
zostały zakupione laptopy, tablice interaktywne oraz 
rzutniki o łącznej wartości ponad 84 000 zł. 

Ponadto w ubiegłym roku szkolnym zakończyła 
się również realizacja projektu przedszkolnego pt. 
„Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkol-
nego w Przedszkolu „Kraina Malucha” w Dąbkowie” 
dofinansowanego w ramach Działania 9.1 Rozwój 
edukacji przedszkolnej ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem 
projektu było Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
-Gospodarczych Gminy Lubaczów a jego wartość 
wyniosła blisko 198 935,18 zł z czego 176 759,18 zł 
stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Ce-
lem projektu było utworzenie nowych miejsc przed-
szkolnych dla 22 dzieci, rozszerzenie oferty Przed-
szkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne tj. logopedia i rytmika, a także doposaże-

nie placówki w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce 
dydaktyczne oraz dostosowanie istniejącej bazy lo-
kalowej do nowo utworzonych miejsc, dzięki wymia-
nie starego parkietu na wykładzinę w sali zajęciowej.

Również w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji 
przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
od 1 września 2018 r. rozpoczęła się realizacja pro-
jektu pt. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych 
w Publicznym Przedszkolu w Baszni Dolnej”, którego 
wartość wynosi 212 802,94 zł, w tym dofinansowa-
nie z UE 190 122,94 zł.  Projekt ma na celu zwięk-
szenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego 
dla 20 dzieci oraz rozszerzenie oferty przedszkola  
o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyj-
ne dla dzieci tj. logopedia, zajęcia psychoruchowe  
i teatralne. Ponadto placówka zostanie doposażona  
w zestaw meblowy, sprzęt RTV i pomoce dydaktycz-
ne do zajęć.

Udział w projektach unijnych z dziedziny oświa-
ty wpływa korzystnie na rozwój szkół i przedszkoli 
w gminie Lubaczów, dzięki nim uczniowie oraz na-
uczyciele zdobywają nowe kompetencje i  kwalifika-
cje oraz rozwijają swoje umiejętności a zakupiony 
sprzęt  przyczynia się do prowadzenia zajęć w spo-
sób innowacyjny i atrakcyjny dla uczniów, co sprzyja 
rozszerzeniu oferty edukacyjnej placówek i podnie-
sieniu jakości kształcenia ogólnego na terenie naszej 
gminy.

M. Ś.

Inauguracja roku szkolnego w SP w Krowicy Samej
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Informacja o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach 
Wójta Gminy Lubaczów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. KAPEL Wiesław Krzysztof, lat 49, wykształcenie wyższe, nie należy do partii 
politycznej, zam. Lisie Jamy,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 
2. KRYGOWSKI Józef, lat 53, wykształcenie średnie, członek Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, zam. Załuże,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach 
do Rady Gminy Lubaczów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1 (BASZNIA DOLNA)

1. CISEK Antoni Henryk, lat 66, zam. Basznia Dolna,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. MŁODOWIEC Bernadeta, lat 35, zam. Basznia Dolna,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 2 
(BASZNIA GÓRNA, HUTA KRYSZTAŁOWA, PODLESIE, TYMCE)

1. LASOWY Tomasz Marian, lat 56, zam. Basznia Górna,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. MĄCZKA Renata, lat 43, zam. Tymce,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

3. KURYŚ Jan, lat 57, zam. Basznia Górna,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZÓW - 
Lista nr 15

4. MAZURKIEWICZ Maciej Adam, lat 47, zam. Podlesie,
zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 3 
(BUDOMIERZ, KROWICA HOŁODOWSKA)

1. CZYRNY Agnieszka, lat 31, zam. Krowica Hołodowska,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. RYŚ Mieczysław Antoni, lat 47, zam. Krowica Hołodowska,
zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 4 
(KROWICA SAMA)

1. KONOPKA Janusz Andrzej, lat 42, zam. Krowica Sama,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. BOJARSKI Marek Andrzej, lat 44, zam. Krowica Sama,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

3. STYPKO Józef, lat 53, zam. Krowica Sama,
zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 5 
(KROWICA LASOWA, SZCZUTKÓW)

1. COZAC Roman, lat 53, zam. Szczutków,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 6 
(LISIE JAMY, ULICE: CICHA; KRÓTKA; LWOWSKA; NADRZECZNA; 

SPORTOWA;  WESOŁA; WSPÓLNA; JANA III SOBIESKIEGO; 
OGRODOWA; PARKOWA;  SPOKOJNA)

1. DOROTA Bogdan Tomasz, lat 47, zam. Lisie Jamy,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. MINDZIAK Andrzej, lat 53, zam. Lisie Jamy,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 7
(LISIE JAMY, ULICE: DŁUGA; LEŚNA; POLNA;  SMOLIŃCE;  WĄSKA; ZIELONA;)

1. PILIP Marek, lat 46, zam. Lisie Jamy,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. SMOLINIEC Wiesław, lat 54, zam. Lisie Jamy,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 8
(DĄBROWA; WÓLKA KROWICKA; DĄBKÓW; HURCZE)

1. HIRNY Zbigniew Władysław, lat 62, zam. Dąbrowa,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. HUK Zofia, lat 60, zam. Wólka Krowicka,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

3. SOPEL Maria, lat 57, zam. Dąbrowa,
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY LUBACZÓW - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 9 
(DĄBKÓW; HURCZE)

1. WALCZAK Dariusz, lat 42, zam. Dąbków,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. COZAC Justyna, lat 41, zam. Dąbków,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

3. POŁYNKIEWICZ Magdalena Monika, lat 31, zam. Hurcze,
zgłoszona przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE - 
Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 10  
(OPAKA)

1. SOROŃ Zbigniew, lat 55, zam. Opaka,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. BORCHOWIEC Janusz, lat 49, zam. Opaka,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 11 
(ANTONIKI; BAŁAJE; BOROWA GÓRA;  PIASTOWO)

1. BARAN Ewa Zofia, lat 36, zam. Bałaje,
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. FRANT Helena, lat 66, zam. Antoniki,
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 12 
(MŁODÓW, ULICE: BŁONIE; CZESŁAWA MIŁOSZA; 

JANA PAWŁA II; KRÓTKA; LEŚNA; MAJOWA; PIASKOWA; PILIPY; RZECZNA; 
SŁONECZNA; SPORTOWA; ULICA SZKOLNA numery od 1 do 19, nieparzyste od 

21 do 39; WARSZAWSKA; WODNA; TECHNICZNA) 

1. ANTONIK Czesława Elżbieta, lat 52, zam. Młodów,
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. SUCHY Krzysztof Józef, lat 48, zam. Młodów,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 13 
(KAROLÓWKA; MŁODÓW, ULICE: SZKOLNA numery parzyste 

od 20 do 42 i od numeru 43 do końca ulicy; 
ŚW. FLORIANA; TADEUSZA KOŚCIUSZKI)

1. KOSIOR Wiesław Stanisław, lat 56, zam. Karolówka,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 14
(MOKRZYCA;  ZAŁUŻE numery od 1 do 165)

1. ZAŁUSKI Jan, lat 67, zam. Załuże,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. ZAŁUSKI Eugeniusz Andrzej, lat 60, zam. Mokrzyca,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

Okręg wyborczy Nr 15 
(ZAŁUŻE od numeru 166 do końca miejscowości)

1. KRYGOWSKI Józef, lat 53, zam. Załuże,
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

2. PRZESZŁOWSKI Henryk Adam, lat 49, zam. Załuże,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

3. SZPYT Stanisław, lat 59, zam. Załuże,
zgłoszony przez KW WOLNI I SOLIDARNI - Lista nr 16

W roku szkolnym 2017/2018 w gminie Lubaczów 
zostały realizowane dwa projekty unijne w ramach 
Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształ-
cenia ogólnego dofinansowane ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 
projektów odbyły się szkolenia dla nauczycieli i ucz-
niów z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy, kreatywności, innowa-
cyjności, nauczania przedmiotów przyrodniczych za 
pomocą metody eksperymentu oraz podnoszenia 
kompetencji cyfrowych przy wykorzystaniu sprzętu 
komputerowego. 

W projekcie pt. „Wzrost jakości kształcenia ogól-
nego w szkołach podstawowych gminy Lubaczów” 
uczestniczyły Szkoły Podstawowe w Baszni Dolnej, 
Młodowie i Załużu. Wartość projektu wyniosła 730 
000,00 zł w tym dofinansowanie z UE 693 500,00 
zł. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla na-
uczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów  
a także doradztwo edukacyjno-zawodowe. Zakupio-
ne zostały autorskie programy zajęć pozalekcyjnych 
dla uczniów o łącznej wartości ponad 200 000 zł,  
w skład których wchodzą podręczniki trenerskie 
wraz ze scenariuszami, podręczniki do zajęć dla 
uczniów, licencje dostępu do panelu e-learningo-
wego, opieka metodyczna, hospitacje zajęć oraz gry 
edukacyjne. Dodatkowo szkoły zostały doposażone  
w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (laptopy, ru-
tery, drukarki, projektor, tablica interaktywna) oraz 
otrzymały wyposażenie pracowni przyrodniczych  
o łącznej wartości ok. 190 000,00 zł.

Realizacja projektów unijnych dla szkół i przedszkoli

Ponad 1065 uczniów i przedszkolaków rozpo-
częło w poniedziałek (04.09) nowy rok szkolny  
w placówkach edukacyjnych Gminy Lubaczów. Peł-
ni energii, zapału i siły przybyli do swoich szkół by 
wraz z dyrekcją, gronem pedagogicznym, rodzicami, 
przedstawicielami władz lokalnych i przede wszyst-
kim, swoimi przyjaciółmi, wspólnie zapoczątkować 
kolejny rok wytężonej pracy. W inauguracji roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana 
Twardowskiego w Krowicy Samej uczestniczył Wójt 
Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, który przedstawił 
plan budowy sali sportowej wraz z salami dydaktycz-
nymi przy szkole oraz złożył życzenia skierowane do 
nauczycieli, rodziców i uczniów.

Do gminnych przedszkoli uczęszcza 227 milusiń-
skich, a oddziały zerowe liczą 80 dzieci. Najliczniej-
szą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych 
w liczbie 658 uczniów, natomiast do gimnazjum 
uczęszcza 100 uczniów. W trosce o bezpieczeństwo 
oraz w celu ułatwienia uczniom dotarcia do placó-
wek edukacyjnych Gmina Lubaczów zapewnia bez-
płatny transport.

Rozpoczęcie 
roku szkolnego 
2018/2019
Wakacyjny czas niestety dobiegł końca… Uczniowie na-
szych szkół rozpoczęli kolejny rok szkolny 2018/2019, 
który z pewnością dla wielu z nich będzie czasem nowych 
wyzwań, sukcesów i ciężkiej pracy.

W sumie  
w skład gmin-
nego systemu 
edukacji wcho-
dzi 4 placówki 
publiczne, z następującą liczbą uczniów:  

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie (gim-
nazjum-43, szkoła podstawowa-208, zerówka-15, przed-
szkolaki-33)

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach 
(gimnazjum-28, szkoła podstawowa -111, zerów-
ka-15, przedszkolaki-40)

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej, 
(gimnazjum -29, szkoła podstawowa-160, zerów-
ka-15, przedszkolaki-44)

- Szkoła Podstawowa w im. Poety ks. Jana Twar-
dowskiego w Krowicy Samej, (szkoła podstawo-
wa-108, zerówka-9)

oraz 4 placówki niepubliczne:
- Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

przedszkolnym w Załużu, (szkoła podstawowa-71, 
zerówka-18)

- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Malucha”  
w Dąbkowie (zerówka-8, przedszkolaki-46)

- Niepubliczne Przedszkole „Magiczny Zakątek” 
w Dąbkowie (przedszkolaki-26)

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krowicy 
Samej (przedszkolaki – 8)

Tego dnia dopisała nie tylko pogoda, ale również 
nastroje, które miejmy nadzieję utrzymają się przez 
kolejne dziesięć miesięcy. Uczniom życzymy by szkoła 
była miejscem, gdzie oprócz zdobywania wiedzy roz-
wijać będziecie swoje zainteresowania i pasje, a także 
miejscem, gdzie nawiążecie długoletnie przyjaźnie. 
Nieocenioną pomocą będzie wsparcie nauczycieli od-
powiedzialnych za kształcenie i wychowywanie. Życzy-
my wszystkim wytrwałości i satysfakcji z pracy, niech 
ten rok pełen będzie sukcesów i miłych wspomnień.

 A.A.

Drugim projektem skierowanym do szkół gimna-
zjalnych pt. „Poprawa kształcenia ogólnego w szko-
łach gimnazjalnych na terenie gminy Lubaczów” 
objęte zostały Gimnazja w Baszni Dolnej, Młodowie 
oraz Lisich Jamach. Wartość projektu wyniosła 524 
059,75 zł w tym dofinansowanie z UE 497 449,75 zł. 
W ramach projektu zostały zrealizowane szkolenia 
dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 
oraz wyjazdy pozaszkolne na uczelnie wyższe w celu 
uczestnictwa uczniów w warsztatach z zakresu roz-
wijania kompetencji kluczowych. Do każdej szkoły 
zostały zakupione laptopy, tablice interaktywne oraz 
rzutniki o łącznej wartości ponad 84 000 zł. 

Ponadto w ubiegłym roku szkolnym zakończyła 
się również realizacja projektu przedszkolnego pt. 
„Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkol-
nego w Przedszkolu „Kraina Malucha” w Dąbkowie” 
dofinansowanego w ramach Działania 9.1 Rozwój 
edukacji przedszkolnej ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem 
projektu było Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
-Gospodarczych Gminy Lubaczów a jego wartość 
wyniosła blisko 198 935,18 zł z czego 176 759,18 zł 
stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych. Ce-
lem projektu było utworzenie nowych miejsc przed-
szkolnych dla 22 dzieci, rozszerzenie oferty Przed-
szkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne tj. logopedia i rytmika, a także doposaże-

nie placówki w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce 
dydaktyczne oraz dostosowanie istniejącej bazy lo-
kalowej do nowo utworzonych miejsc, dzięki wymia-
nie starego parkietu na wykładzinę w sali zajęciowej.

Również w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji 
przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
od 1 września 2018 r. rozpoczęła się realizacja pro-
jektu pt. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych 
w Publicznym Przedszkolu w Baszni Dolnej”, którego 
wartość wynosi 212 802,94 zł, w tym dofinansowa-
nie z UE 190 122,94 zł.  Projekt ma na celu zwięk-
szenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego 
dla 20 dzieci oraz rozszerzenie oferty przedszkola  
o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyj-
ne dla dzieci tj. logopedia, zajęcia psychoruchowe  
i teatralne. Ponadto placówka zostanie doposażona  
w zestaw meblowy, sprzęt RTV i pomoce dydaktycz-
ne do zajęć.

Udział w projektach unijnych z dziedziny oświa-
ty wpływa korzystnie na rozwój szkół i przedszkoli 
w gminie Lubaczów, dzięki nim uczniowie oraz na-
uczyciele zdobywają nowe kompetencje i  kwalifika-
cje oraz rozwijają swoje umiejętności a zakupiony 
sprzęt  przyczynia się do prowadzenia zajęć w spo-
sób innowacyjny i atrakcyjny dla uczniów, co sprzyja 
rozszerzeniu oferty edukacyjnej placówek i podnie-
sieniu jakości kształcenia ogólnego na terenie naszej 
gminy.

M. Ś.

Inauguracja roku szkolnego w SP w Krowicy Samej
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21 września br. w Kresowej Osadzie w Baszni 
Dolnej odbyła się konferencja gospodarcza „Per-
spektywy dla rozwoju”, której organizatorami 
byli: Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel oraz 
Poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego.

Konferencja zgromadziła liczne grono przedsię-
biorców z terenu Ziemi Lubaczowskiej, dla których 
przygotowano i przedstawiono pakiet informacji o 
zmianach w przepisach podatkowych oraz prawie 
pracy. Omówiono także zasady zatrudniania obco-
krajowców, skuteczne metody weryfikacji kontra-
hentów. Nie zabrakło również dyskusji o kreatyw-
ności w biznesie, a także na temat rozporządzenia 
RODO, czyli zmianach dotyczących ochrony danych 
osobowych. Sporo uwagi poświęcono Konstytucji dla 
biznesu – ułatwieniach dla przedsiębiorców w ob-
szarze działalności nierejestrowej oraz ulgi na start.  
Ważne dla prowadzących działalność gospodarczą 
treści zaprezentowane zostały przez przedstawicieli 
ZUS-u, Urzędu Skarbowego i radców prawnych. 

O pakiecie ustaw mających zmienić polską 
przedsiębiorczość na lepsze mówił oprócz prelegen-
tów także gość honorowy konferencji Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam 
Hamryszczak. Przedstawił działania rządu mają-
ce na celu rozwój przedsiębiorczości szczególnie 
w Polsce Wschodniej. Podkreślił, że ministerstwu 
zależy, aby zatrzymać w kraju i wspierać młodych 
oraz rozwijać innowacyjność. Pan Minister w swo-
im wystąpieniu zapewniał także, że środki na prze-
budowę drogi z Lubaczowa do Horyńca zostały już 
wygospodarowane i jeszcze w czwartym kwartale 
tego roku zostaną zakontraktowane (umowa o do-
finansowaniu modernizacji ww. drogi ze środków 
Programu Polska-Białoruś – Ukraina na lata 2014-
20120 została podpisana 28.09.2018r. w Jasionce).

Istnienie ogromnego potencjału wśród przedsię-
biorców na Ziemi Lubaczowskiej zauważyła i podkre-
śliła w swoim wystąpieniu Pani Poseł Anna Schmidt-
-Rodziewicz. Zaznaczyła, że fakt ten jest głównym 
powodem wyboru powiatu lubaczowskiego na kon-
ferencję z udziałem Wiceministra Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju. Dowodem na to jest m.in. skutecznie 
działające Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Luba-
czowskie Forum Biznesu”, o którym podczas spot-
kania z dużym uznaniem wypowiadał się gospodarz 
konferencji – Wójt Gminy Lubaczów.

Spotkanie moderowali Alicja Antonik – Radna 
Rady Miejskiej w Lubaczowie i Mariusz Łeski lokal-
ny przedsiębiorca.

B.B.

Konferencja 
gospodarcza 
„Perspektywy 
dla rozwoju”

„11 listopada 1918r. spełnił się sen pokoleń Po-
laków – Państwo Polskie narodziło się od nowa po 
rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germa-
nizacji, po wielu powstaniach, wolna Polska powró-
ciła na mapę świata” – czytamy w uchwale Sejmu 
ustanawiający 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. „Odzy-
skanie niepodległości dokonało się poprzez walkę 
pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach 
bitew, ale w codziennych zmaganiach o zachowanie 
duchowej i materialnej substancji narodowej oraz  
w codziennym trwaniu polskich rodzin”.

Gmina Lubaczów  w sposób szczególny włączy-
ła się Ogólnonarodowe Obchody Jubileuszu cze-
mu dała wyraz w uchwale z dnia 28 marca 2018 r.  
w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

Przyjęto do  realizacji program zawierający 
szereg wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych na 
terenie gminy, zapraszając do uczestnictwa w nich  
mieszkańców, szkoły, organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty. 

W „przeddzień” święta flagi Samorząd Gminy 
Lubaczów obdarował mieszkańców flagami na-
rodowymi, by w dniach 2-3 maja zawisły one na 
budynkach mieszkalnych oraz stale służyły jako 
wyraz patriotyzmu. 

W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek w dniu 9 maja 2018r. w Domu Kultury  
w Lisich Jamach odbył się konkurs recytatorski pt. 
„Moja Ojczyzna”  adresowany do uczniów szkół 
podstawowych – klasy IV – VI – terenu gminy Lu-
baczów.

Szczególnymi  akcentami niepodległościowy-
mi ubogacony był tegoroczny program Festiwalu 
Dziedzictwa Kresów. W Państwowej Szkole Mu-
zycznej I Stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lu-
baczowie w dniu 1.08.2018r. odbyła się uroczysta 
Sesja Rada Gminy „Piękna Niepodległa Ziemia 
Lubaczowska”. Jej uczestnicy wysłuchali prelekcji 
Zenona Swatka pt.„Obrońcy Lubaczowa 1918 r.” 
oraz dr Zygmunta Kubraka pt. „Lubaczowianie 
w walce o Niepodległość i granice 1914-1920”,  
a  Tomasz Kuba Kozłowski wygłosił referat pt. 
„Nieznany rok 1918. W 100-lecie odzyskania nie-
podległości”. Wykłady z cyklu „Piękna Niepodle-
gła Ziemia Lubaczowska” były elementem zadania 
„Kresowa Niepodległa” dofinansowanego ze środ-
ków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017-2021  w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”. Sesji tej towarzyszyła wystawa pt. 
„ Teraz będzie Polska” udostępniona przez Dom 
Spotkań  z Historią w Warszawie. Należy nad-
mienić, że wystawa ta będzie prezentowana we 
wszystkich szkołach na terenie gminy Lubaczów. 
Również placówki oświatowe aktywnie włączają 
się w obchody organizując konkursy i apele.

NIEPODLEGŁOŚCI
100-LECIE

P O L S K I

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Antoniki; Bałaje; Basznia Dolna; Młodów, ul. Pilipy; 
Piastowo; Tymce 

Gminny Ośrodek Kultury w Baszni Dolnej, ul. Jana III Sobieskiego 11, 37-621 Basznia Dolna

2 Basznia Górna; Huta Kryształowa; Podlesie Świetlica Wiejska w Baszni Górnej, Basznia Górna 71, 37-621 Basznia Dolna

3 Budomierz; Krowica Hołodowska; Krowica Lasowa; 
Krowica Sama 

Gminny Ośrodek Kultury w Krowicy Samej, Krowica Sama 183, 37 – 625 Krowica Sama

4 Borowa Góra; Karolówka; Młodów z wyjątkiem ul. Pilipy Zespół Szkolno - Przedszkolny w Młodowie, Młodów, ul. Szkolna 48, 37-600 Lubaczów

5 Dąbrowa; Lisie Jamy; Wólka Krowicka Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach, Lisie Jamy, ul. Lwowska 45, 37-600 Lubaczów

6 Dąbków; Hurcze; Opaka; Szczutków Świetlica Wiejska w Dąbkowie, Dąbków 101, 37-600 Lubaczów

7 Mokrzyca; Załuże Gminny Ośrodek Kultury w Załużu, Załuże 202, 37-600 Lubaczów

Informacja o o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wójt Gminy Lubaczów infor-
muje o ogłoszeniu przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie naboru wniosków o do-
finansowanie w ramach Programu 
priorytetowego Czyste Powietrze.

Celem Programu jest poprawa 
efektywności energetycznej i zmniej-
szenie emisji pyłów i innych zanie-
czyszczeń do atmosfery z istnieją-
cych jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych lub uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza pocho-
dzącej z nowo budowanych jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjentami Programu są 
osoby fizyczne:

• posiadające prawo własno-
ści lub będące współwłaścicielami 
jednorodzinnego budynku miesz-
kalnego, o którym mowa w ust.  
1 Programu. W przypadku gdy jed-
norodzinny budynek mieszkalny 
jest we współwłasności kilku osób 
dofinansowanie przysługuje współ-
właścicielowi, pod warunkiem wy-
rażenia zgody przez pozostałych 
współwłaścicieli tego budynku.

• które uzyskały zgodę na roz-
poczęcie budowy jednorodzinne-
go budynku mieszkalnego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. – Pra-
wo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz.1202, z późn. zm.) i budynek 
nie został jeszcze przekazany lub 
zgłoszony do użytkowania.

Dofinansowaniu podlegają 
przedsięwzięcia mające na celu 
ograniczenie lub uniknięcie niskiej 
emisji związane z podnoszeniem 
efektywności energetycznej oraz 
wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii w budynkach jedno-
rodzinnych, w szczególności:

1. demontaż i wymiana źródeł 
ciepła na paliwo stałe starej gene-
racji nie spełniających wymagań 
określonych w załączniku do Roz-
porządzenia Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.  
w sprawie wymagań dla kotłów na pa-
liwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)

2. instalacja urządzeń i instalacji 
spełniających wymagania technicz-
ne określone w załączniku nr 1 do 
Programu priorytetowego: kotły  na 
paliwa stałe, węzły cieplne, systemy 
ogrzewania elektrycznego, kotły 
olejowe, kotły gazowe kondensacyj-
ne, pompy ciepła powietrze, pompy 
ciepła odbierające ciepło z gruntu 
lub wody,  wraz z przyłączami

3. zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii: kolektory słoneczne, 
mikroinstalacje fotowoltaiczne speł-
niających wymagania techniczne 
określone w załączniku nr 1 do Pro-
gramu priorytetowego, dofinanso-
wanie wyłącznie w formie pożyczki

4. wykonanie termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych, w za-
kresie pozostałym niż określone od 
pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie 
przegród zewnętrznych i wewnętrz-
nych, wymiana i montaż stolarki ze-
wnętrznej, montaż i modernizacja 
instalacji wewnętrznych ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej).

W ramach Programu można 
otrzymać pomoc w formie dotacji, 
pożyczki lub dotacji i pożyczki łącz-
nie.

Wnioski należy składać w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie, w terminie od 19 
września 2018 r. od godz. 8.00 do 
30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

 Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie internetowej Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie pod adresem: 

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.
pl/index.php/programy/programy-
-wspolne/czyste-powietrze/788-oglo-
szenie-o-naborze

W.Sz.

Program „Czyste Powietrze” Program 500+ i Dobry Start 
w Gminie Lubaczów

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony 
państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest 
przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicz-
nego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci.

Główne zasady przyznawania świad-
czeń pozostają bez zmian. Świadczenie 
wychowawcze przysługuje w kwocie 500 
zł. miesięcznie matce, ojcu, opiekuno-
wi faktycznemu oraz opiekunowi praw-
nemu dziecka do ukończenia 18 roku 
życia. Świadczenie na drugie i kolejne 
dziecko przysługuje niezależnie od do-
chodu. Wsparcie na pierwsze dziecko 
rodzice otrzymają po spełnieniu kryte-
rium dochodowego 800 zł netto na osobę  
w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę 
w rodzinie, w której wychowywane jest 
dziecko niepełnosprawne.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lubaczowie, od 1 lipca 2018 r. 
wpłynęło 540 wniosków o ustalanie prawa 
do świadczenia wychowawczego (500+), 
w tym 55 wpłynęło drogą elektroniczną, 
natomiast do rozpatrzenia Wojewodzie 
Podkarpackiemu zostało przekazanych 
44 wniosków. 

Wnioski o świadczenia wychowaw-
cze na okres zasiłkowy, który rozpoczął 
się od 1 października 2018r., a kończy 30 
września 2019 r. należy złożyć do 31 paź-
dziernika  b.r. Rodziny, u których nastąpi 
zmiana sytuacji materialnej lub urodzi się 
dziecko, będą mogły w dowolnym mo-
mencie dołączyć do programu  „Rodzina 
500+”.

Równie dużą popularnością w gminie 
Lubaczów cieszy się nowy program ,,Do-
bry Start”, który  jest kolejnym elementem 
kompleksowej i długofalowej prowadzo-
nej przez rząd polityki rodzinnej. 

To 300 złotych jednorazowego wspar-
cia dla wszystkich uczniów rozpoczyna-
jących rok szkolny. Świadczenie „Dobry 

Start” przysługuje dzieciom od 7 do 20 
roku życia na rozpoczęcie roku szkol-
nego. Wniosek o świadczenie mogą zło-
żyć również rodzice sześciolatków, które  
w tym roku rozpoczęły naukę w pierw-
szej klasie szkoły podstawowej.  Program 
obejmuje dzieci wychowujące się zarów-
no w rodzinach, jak i te przebywające  
w pieczy zastępczej. Ponadto 300 zło-
tych  na wyprawkę do szkoły przysługu-
je do 24 roku życia osobom niepełno-
sprawnym, które uczą się w szkołach czy 
ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 
W  ramach tego programu w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Luba-
czowie zostało złożonych 754 wniosków  
o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry 
Start”, w tym 284 wpłynęło drogą elektro-
niczną.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia „Dobry Start” przyjmowane 
są w terminie od 1 sierpnia do 30 listopa-
da, a w przypadku wniosków składanych 
drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 li-
stopada. 

W trosce o jak najszybsze załatwienie 
przez mieszkańców gminy spraw związa-
nych ze złożeniem wniosków w ramach 
programu „Rodzina 500+” oraz „Do-
bry Start”, pracownicy GOPS Lubaczów 
udzielają pomocy w wypełnianiu wnio-
sku oraz  niezbędnych informacji osobom 
zainteresowanym prawem do świadczeń.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie 
Gminy Lubaczów w pok. nr 9, gdzie rów-
nież można złożyć wniosek o przyznanie 
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego.

M.B., M.I.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodle-
głości  planowane są następujące wydarzenia:

● 12 października, godz. 15.00,  plac pozrębowy przy 
ulicy Jana III Sobieskiego w Karolówce – Międzypoko-
leniowa akcja społeczna „100 LIP NA 100-LECIE NIE-
PODLEGŁOŚCI”
W programie:
- przedstawienie historii lokalnych bohaterów walk  
o Niepodległość Polski
- posadzenie trzech dębów przez potomków Karola 
Baumana, Karola Sandera i Karola Świstowicza
- sadzenie 100 lip przez mieszkańców Karolówki i Mło-
dowa oraz uczestników akcji

● 8 listopada – uroczysta Sesja Rady poświęcona 100-le-
ciu Odzyskania Przez Polskę Niepodległości 

● 10 listopada
Godz. 9:30
- modlitwa i złożenie wiązanek kwiatów przy Krzyżach 
Niepodległościowych w Załużu, Dąbkowie i Podlesiu
Godz. 11.00
- Msza Św. w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Baszni 
Dolnej w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztan-
darowych
-odsłonięcie i poświęcenie pomnika z popiersiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego  Park Wiejski w Baszni Dolnej  

● 11 listopada 
Godz. 9.00  uroczysta wspólna Sesja Rady Powiatu, 
Rady Miejskiej i Rady Gminy w Państwowej Szkole Mu-
zycznej im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie
Godz. 11:30 montaż słowno-muzyczny „Drogi do Nie-
podległości”
Godz. 12.00 Msza Św. z homilią, z okazji 100-rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Polskiej, pod przewodni-
ctwem JE ks. bp. dr hab.. Mariusza Leszczyńskiego – 
biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z udziałem 
pocztów sztandarowych i orkiestry dętej Towarzystwa 
Muzycznego w Lubaczowie (Konkatedra).
Godz. 13:30 złożenie kwiatów przy Pomniku Niepod-
ległości 
Godz. 13:55 uroczysta zbiórka z okazji 100-lecia Odzy-
skania  Niepodległości z udziałem 34 batalionu lekkiej 
piechoty z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorial-
nej (Rynek Miejski)
Godz. 14.00 rozpoczęcie uroczystości 
- pokaz sprzętu wojskowego, degustacja grochówki
Godz. 17.00  koncert z okazji odzyskania Niepodległo-
ści (sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Krzysztofa Komedy w Lubaczowie)
Zapraszamy serdecznie do aktywnego włączenia się  
w wyżej wymienione wydarzenia.                                                  

S.M.

Powyższe informacje sporządzono na postawie Obwieszczenia Gminnej Komisji wyborczej z dnia 2 i 3 października. Informujemy, że w okręgu nr 5 i nr 13 głosowanie na radnych 
w wyborach do Rady Gminy Lubaczów nie będzie przeprowadzone  z uwagi na zgłoszenie jednego kandydata i zgodnie z przepisami jest on uznany za wybranego. 

Uczestnicy Konferencji



1110

21 września br. w Kresowej Osadzie w Baszni 
Dolnej odbyła się konferencja gospodarcza „Per-
spektywy dla rozwoju”, której organizatorami 
byli: Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel oraz 
Poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego.

Konferencja zgromadziła liczne grono przedsię-
biorców z terenu Ziemi Lubaczowskiej, dla których 
przygotowano i przedstawiono pakiet informacji o 
zmianach w przepisach podatkowych oraz prawie 
pracy. Omówiono także zasady zatrudniania obco-
krajowców, skuteczne metody weryfikacji kontra-
hentów. Nie zabrakło również dyskusji o kreatyw-
ności w biznesie, a także na temat rozporządzenia 
RODO, czyli zmianach dotyczących ochrony danych 
osobowych. Sporo uwagi poświęcono Konstytucji dla 
biznesu – ułatwieniach dla przedsiębiorców w ob-
szarze działalności nierejestrowej oraz ulgi na start.  
Ważne dla prowadzących działalność gospodarczą 
treści zaprezentowane zostały przez przedstawicieli 
ZUS-u, Urzędu Skarbowego i radców prawnych. 

O pakiecie ustaw mających zmienić polską 
przedsiębiorczość na lepsze mówił oprócz prelegen-
tów także gość honorowy konferencji Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam 
Hamryszczak. Przedstawił działania rządu mają-
ce na celu rozwój przedsiębiorczości szczególnie 
w Polsce Wschodniej. Podkreślił, że ministerstwu 
zależy, aby zatrzymać w kraju i wspierać młodych 
oraz rozwijać innowacyjność. Pan Minister w swo-
im wystąpieniu zapewniał także, że środki na prze-
budowę drogi z Lubaczowa do Horyńca zostały już 
wygospodarowane i jeszcze w czwartym kwartale 
tego roku zostaną zakontraktowane (umowa o do-
finansowaniu modernizacji ww. drogi ze środków 
Programu Polska-Białoruś – Ukraina na lata 2014-
20120 została podpisana 28.09.2018r. w Jasionce).

Istnienie ogromnego potencjału wśród przedsię-
biorców na Ziemi Lubaczowskiej zauważyła i podkre-
śliła w swoim wystąpieniu Pani Poseł Anna Schmidt-
-Rodziewicz. Zaznaczyła, że fakt ten jest głównym 
powodem wyboru powiatu lubaczowskiego na kon-
ferencję z udziałem Wiceministra Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju. Dowodem na to jest m.in. skutecznie 
działające Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Luba-
czowskie Forum Biznesu”, o którym podczas spot-
kania z dużym uznaniem wypowiadał się gospodarz 
konferencji – Wójt Gminy Lubaczów.

Spotkanie moderowali Alicja Antonik – Radna 
Rady Miejskiej w Lubaczowie i Mariusz Łeski lokal-
ny przedsiębiorca.

B.B.

Konferencja 
gospodarcza 
„Perspektywy 
dla rozwoju”

„11 listopada 1918r. spełnił się sen pokoleń Po-
laków – Państwo Polskie narodziło się od nowa po 
rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germa-
nizacji, po wielu powstaniach, wolna Polska powró-
ciła na mapę świata” – czytamy w uchwale Sejmu 
ustanawiający 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. „Odzy-
skanie niepodległości dokonało się poprzez walkę 
pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach 
bitew, ale w codziennych zmaganiach o zachowanie 
duchowej i materialnej substancji narodowej oraz  
w codziennym trwaniu polskich rodzin”.

Gmina Lubaczów  w sposób szczególny włączy-
ła się Ogólnonarodowe Obchody Jubileuszu cze-
mu dała wyraz w uchwale z dnia 28 marca 2018 r.  
w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

Przyjęto do  realizacji program zawierający 
szereg wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych na 
terenie gminy, zapraszając do uczestnictwa w nich  
mieszkańców, szkoły, organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty. 

W „przeddzień” święta flagi Samorząd Gminy 
Lubaczów obdarował mieszkańców flagami na-
rodowymi, by w dniach 2-3 maja zawisły one na 
budynkach mieszkalnych oraz stale służyły jako 
wyraz patriotyzmu. 

W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek w dniu 9 maja 2018r. w Domu Kultury  
w Lisich Jamach odbył się konkurs recytatorski pt. 
„Moja Ojczyzna”  adresowany do uczniów szkół 
podstawowych – klasy IV – VI – terenu gminy Lu-
baczów.

Szczególnymi  akcentami niepodległościowy-
mi ubogacony był tegoroczny program Festiwalu 
Dziedzictwa Kresów. W Państwowej Szkole Mu-
zycznej I Stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lu-
baczowie w dniu 1.08.2018r. odbyła się uroczysta 
Sesja Rada Gminy „Piękna Niepodległa Ziemia 
Lubaczowska”. Jej uczestnicy wysłuchali prelekcji 
Zenona Swatka pt.„Obrońcy Lubaczowa 1918 r.” 
oraz dr Zygmunta Kubraka pt. „Lubaczowianie 
w walce o Niepodległość i granice 1914-1920”,  
a  Tomasz Kuba Kozłowski wygłosił referat pt. 
„Nieznany rok 1918. W 100-lecie odzyskania nie-
podległości”. Wykłady z cyklu „Piękna Niepodle-
gła Ziemia Lubaczowska” były elementem zadania 
„Kresowa Niepodległa” dofinansowanego ze środ-
ków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017-2021  w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”. Sesji tej towarzyszyła wystawa pt. 
„ Teraz będzie Polska” udostępniona przez Dom 
Spotkań  z Historią w Warszawie. Należy nad-
mienić, że wystawa ta będzie prezentowana we 
wszystkich szkołach na terenie gminy Lubaczów. 
Również placówki oświatowe aktywnie włączają 
się w obchody organizując konkursy i apele.

NIEPODLEGŁOŚCI
100-LECIE

P O L S K I

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Antoniki; Bałaje; Basznia Dolna; Młodów, ul. Pilipy; 
Piastowo; Tymce 

Gminny Ośrodek Kultury w Baszni Dolnej, ul. Jana III Sobieskiego 11, 37-621 Basznia Dolna

2 Basznia Górna; Huta Kryształowa; Podlesie Świetlica Wiejska w Baszni Górnej, Basznia Górna 71, 37-621 Basznia Dolna

3 Budomierz; Krowica Hołodowska; Krowica Lasowa; 
Krowica Sama 

Gminny Ośrodek Kultury w Krowicy Samej, Krowica Sama 183, 37 – 625 Krowica Sama

4 Borowa Góra; Karolówka; Młodów z wyjątkiem ul. Pilipy Zespół Szkolno - Przedszkolny w Młodowie, Młodów, ul. Szkolna 48, 37-600 Lubaczów

5 Dąbrowa; Lisie Jamy; Wólka Krowicka Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach, Lisie Jamy, ul. Lwowska 45, 37-600 Lubaczów

6 Dąbków; Hurcze; Opaka; Szczutków Świetlica Wiejska w Dąbkowie, Dąbków 101, 37-600 Lubaczów

7 Mokrzyca; Załuże Gminny Ośrodek Kultury w Załużu, Załuże 202, 37-600 Lubaczów

Informacja o o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wójt Gminy Lubaczów infor-
muje o ogłoszeniu przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie naboru wniosków o do-
finansowanie w ramach Programu 
priorytetowego Czyste Powietrze.

Celem Programu jest poprawa 
efektywności energetycznej i zmniej-
szenie emisji pyłów i innych zanie-
czyszczeń do atmosfery z istnieją-
cych jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych lub uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza pocho-
dzącej z nowo budowanych jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjentami Programu są 
osoby fizyczne:

• posiadające prawo własno-
ści lub będące współwłaścicielami 
jednorodzinnego budynku miesz-
kalnego, o którym mowa w ust.  
1 Programu. W przypadku gdy jed-
norodzinny budynek mieszkalny 
jest we współwłasności kilku osób 
dofinansowanie przysługuje współ-
właścicielowi, pod warunkiem wy-
rażenia zgody przez pozostałych 
współwłaścicieli tego budynku.

• które uzyskały zgodę na roz-
poczęcie budowy jednorodzinne-
go budynku mieszkalnego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. – Pra-
wo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz.1202, z późn. zm.) i budynek 
nie został jeszcze przekazany lub 
zgłoszony do użytkowania.

Dofinansowaniu podlegają 
przedsięwzięcia mające na celu 
ograniczenie lub uniknięcie niskiej 
emisji związane z podnoszeniem 
efektywności energetycznej oraz 
wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii w budynkach jedno-
rodzinnych, w szczególności:

1. demontaż i wymiana źródeł 
ciepła na paliwo stałe starej gene-
racji nie spełniających wymagań 
określonych w załączniku do Roz-
porządzenia Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.  
w sprawie wymagań dla kotłów na pa-
liwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)

2. instalacja urządzeń i instalacji 
spełniających wymagania technicz-
ne określone w załączniku nr 1 do 
Programu priorytetowego: kotły  na 
paliwa stałe, węzły cieplne, systemy 
ogrzewania elektrycznego, kotły 
olejowe, kotły gazowe kondensacyj-
ne, pompy ciepła powietrze, pompy 
ciepła odbierające ciepło z gruntu 
lub wody,  wraz z przyłączami

3. zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii: kolektory słoneczne, 
mikroinstalacje fotowoltaiczne speł-
niających wymagania techniczne 
określone w załączniku nr 1 do Pro-
gramu priorytetowego, dofinanso-
wanie wyłącznie w formie pożyczki

4. wykonanie termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych, w za-
kresie pozostałym niż określone od 
pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie 
przegród zewnętrznych i wewnętrz-
nych, wymiana i montaż stolarki ze-
wnętrznej, montaż i modernizacja 
instalacji wewnętrznych ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej).

W ramach Programu można 
otrzymać pomoc w formie dotacji, 
pożyczki lub dotacji i pożyczki łącz-
nie.

Wnioski należy składać w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie, w terminie od 19 
września 2018 r. od godz. 8.00 do 
30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

 Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie internetowej Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie pod adresem: 

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.
pl/index.php/programy/programy-
-wspolne/czyste-powietrze/788-oglo-
szenie-o-naborze

W.Sz.

Program „Czyste Powietrze” Program 500+ i Dobry Start 
w Gminie Lubaczów

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony 
państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest 
przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicz-
nego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci.

Główne zasady przyznawania świad-
czeń pozostają bez zmian. Świadczenie 
wychowawcze przysługuje w kwocie 500 
zł. miesięcznie matce, ojcu, opiekuno-
wi faktycznemu oraz opiekunowi praw-
nemu dziecka do ukończenia 18 roku 
życia. Świadczenie na drugie i kolejne 
dziecko przysługuje niezależnie od do-
chodu. Wsparcie na pierwsze dziecko 
rodzice otrzymają po spełnieniu kryte-
rium dochodowego 800 zł netto na osobę  
w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę 
w rodzinie, w której wychowywane jest 
dziecko niepełnosprawne.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lubaczowie, od 1 lipca 2018 r. 
wpłynęło 540 wniosków o ustalanie prawa 
do świadczenia wychowawczego (500+), 
w tym 55 wpłynęło drogą elektroniczną, 
natomiast do rozpatrzenia Wojewodzie 
Podkarpackiemu zostało przekazanych 
44 wniosków. 

Wnioski o świadczenia wychowaw-
cze na okres zasiłkowy, który rozpoczął 
się od 1 października 2018r., a kończy 30 
września 2019 r. należy złożyć do 31 paź-
dziernika  b.r. Rodziny, u których nastąpi 
zmiana sytuacji materialnej lub urodzi się 
dziecko, będą mogły w dowolnym mo-
mencie dołączyć do programu  „Rodzina 
500+”.

Równie dużą popularnością w gminie 
Lubaczów cieszy się nowy program ,,Do-
bry Start”, który  jest kolejnym elementem 
kompleksowej i długofalowej prowadzo-
nej przez rząd polityki rodzinnej. 

To 300 złotych jednorazowego wspar-
cia dla wszystkich uczniów rozpoczyna-
jących rok szkolny. Świadczenie „Dobry 

Start” przysługuje dzieciom od 7 do 20 
roku życia na rozpoczęcie roku szkol-
nego. Wniosek o świadczenie mogą zło-
żyć również rodzice sześciolatków, które  
w tym roku rozpoczęły naukę w pierw-
szej klasie szkoły podstawowej.  Program 
obejmuje dzieci wychowujące się zarów-
no w rodzinach, jak i te przebywające  
w pieczy zastępczej. Ponadto 300 zło-
tych  na wyprawkę do szkoły przysługu-
je do 24 roku życia osobom niepełno-
sprawnym, które uczą się w szkołach czy 
ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 
W  ramach tego programu w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Luba-
czowie zostało złożonych 754 wniosków  
o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry 
Start”, w tym 284 wpłynęło drogą elektro-
niczną.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia „Dobry Start” przyjmowane 
są w terminie od 1 sierpnia do 30 listopa-
da, a w przypadku wniosków składanych 
drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 li-
stopada. 

W trosce o jak najszybsze załatwienie 
przez mieszkańców gminy spraw związa-
nych ze złożeniem wniosków w ramach 
programu „Rodzina 500+” oraz „Do-
bry Start”, pracownicy GOPS Lubaczów 
udzielają pomocy w wypełnianiu wnio-
sku oraz  niezbędnych informacji osobom 
zainteresowanym prawem do świadczeń.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie 
Gminy Lubaczów w pok. nr 9, gdzie rów-
nież można złożyć wniosek o przyznanie 
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego.

M.B., M.I.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodle-
głości  planowane są następujące wydarzenia:

● 12 października, godz. 15.00,  plac pozrębowy przy 
ulicy Jana III Sobieskiego w Karolówce – Międzypoko-
leniowa akcja społeczna „100 LIP NA 100-LECIE NIE-
PODLEGŁOŚCI”
W programie:
- przedstawienie historii lokalnych bohaterów walk  
o Niepodległość Polski
- posadzenie trzech dębów przez potomków Karola 
Baumana, Karola Sandera i Karola Świstowicza
- sadzenie 100 lip przez mieszkańców Karolówki i Mło-
dowa oraz uczestników akcji

● 8 listopada – uroczysta Sesja Rady poświęcona 100-le-
ciu Odzyskania Przez Polskę Niepodległości 

● 10 listopada
Godz. 9:30
- modlitwa i złożenie wiązanek kwiatów przy Krzyżach 
Niepodległościowych w Załużu, Dąbkowie i Podlesiu
Godz. 11.00
- Msza Św. w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Baszni 
Dolnej w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztan-
darowych
-odsłonięcie i poświęcenie pomnika z popiersiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego  Park Wiejski w Baszni Dolnej  

● 11 listopada 
Godz. 9.00  uroczysta wspólna Sesja Rady Powiatu, 
Rady Miejskiej i Rady Gminy w Państwowej Szkole Mu-
zycznej im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie
Godz. 11:30 montaż słowno-muzyczny „Drogi do Nie-
podległości”
Godz. 12.00 Msza Św. z homilią, z okazji 100-rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Polskiej, pod przewodni-
ctwem JE ks. bp. dr hab.. Mariusza Leszczyńskiego – 
biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z udziałem 
pocztów sztandarowych i orkiestry dętej Towarzystwa 
Muzycznego w Lubaczowie (Konkatedra).
Godz. 13:30 złożenie kwiatów przy Pomniku Niepod-
ległości 
Godz. 13:55 uroczysta zbiórka z okazji 100-lecia Odzy-
skania  Niepodległości z udziałem 34 batalionu lekkiej 
piechoty z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorial-
nej (Rynek Miejski)
Godz. 14.00 rozpoczęcie uroczystości 
- pokaz sprzętu wojskowego, degustacja grochówki
Godz. 17.00  koncert z okazji odzyskania Niepodległo-
ści (sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Krzysztofa Komedy w Lubaczowie)
Zapraszamy serdecznie do aktywnego włączenia się  
w wyżej wymienione wydarzenia.                                                  

S.M.

Powyższe informacje sporządzono na postawie Obwieszczenia Gminnej Komisji wyborczej z dnia 2 i 3 października. Informujemy, że w okręgu nr 5 i nr 13 głosowanie na radnych 
w wyborach do Rady Gminy Lubaczów nie będzie przeprowadzone  z uwagi na zgłoszenie jednego kandydata i zgodnie z przepisami jest on uznany za wybranego. 
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Każdego roku organizatorzy wydarzenia, a więc 
Gmina Lubaczów i Samorząd Województwa Pod-
karpackiego przy wsparciu licznych podmiotów i in-
stytucji podejmują wiele starań,  aby program wyda-
rzenia był bogaty i różnorodny, a festiwalowi goście 
mogli poznać historię, dziedzictwo, a także unikalną 
kulturę dawnych Kresów. 

Tak też było i w tym roku. Szeroka oferta wyda-
rzeń pozwoliła przenieść uczestników w barwny 
świat Kresów.  

Inauguracja Festiwalu miała miejsce w Cerkwi 
św. Paraskewy w Radrużu, gdzie wybrzmiały PIEŚ-
NI, ARIE I DUETY z oper Mozarta, Donizettiego, 
Pucciniego, Bizeta i Moniuszki w wykonaniu arty-
stów z Polskiej Opery Królewskiej. Piękne wnętrze 
XVI-wiecznej cerkwi, niezwykłe pieśni, wspaniałe 
głosy solistów oraz dźwięk instrumentów stworzyły 
zaczarowaną atmosferę, która na pewno będzie po-
wracać we wspomnieniach. 

W kolejnych dniach festiwalowi goście mie-
li możliwość: obcowania z twórczością Zbigniewa 
Herberta jednego z najwybitniejszych poetów pol-
skich i europejskich XX wieku, przeniesienia się  
w czasie do lat 20-tych, 30-tych, poznania wielokul-
turowego oblicza kamieniarstwa bruśnieńskiego,  
wysłuchania wspaniałych koncertów oraz podzi-
wiania różnych zjawisk astronomicznych, które nie 
powtórzą się zbyt szybko.

Niecodziennym wydarzeniem były również  
I Dni Ormiańskie, w ramach których mieszkańcy 
Ziemi Lubaczowskiej oraz przebywający na niej go-
ście mogli poznać bogatą kulturę i sztukę, aroma-
tyczną kuchnię oraz niezwykłą muzykę ormiańską. 
Wyjątkowym momentem podczas Festiwalu była 
Msza św. ormiańskokatolicka sprawowana w Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie. Uro-
czyste nabożeństwo pod przewodnictwem ks. prof. 
Józefa Naumowicza z udziałem chóru męskiego po-
zwoliła przybliżyć mieszkańcom naszego regionu 
duchową głębię oraz piękno Liturgii Ormiańskiej.

W programie Festiwalu nie mogło zabraknąć III 
Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych 
oraz II Forum – Polacy na Wschodzie poświęcone-
go współpracy organizacji polskich działających na 
Ukrainie, Białorusi i Litwie z instytucjami państwo-
wymi, organizacjami pozarządowymi i środowi-
skami kresowymi w Polsce w działaniach na rzecz 
zachowania materialnego i niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego poza granicami kraju. Pod-
czas tych wydarzeń uczestnicy mogli wymienić się 
spostrzeżeniami, doświadczeniami, porozmawiać  
o problemach, a także wypracować wnioski na 
przyszłość. 

Każdego roku uczestnicy festiwalu gromadzą się 
również na wspólnej Mszy Świętej Kresowej, którą 
w tym roku uświetnili muzycy i chór  pod dyrekcją 
Krzesimira Dębskiego. Po Eucharystii w lubaczow-
skiej konkatedrze została otwarta wystawa „Wygna-
niec” poświęcona abp. Eugeniuszowi Baziakowi. 

Organizatorzy wydarzenia nie zapomnieli rów-
nież o najmłodszych uczestnikach festiwalu. Specjal-
nie dla nich kolejny rok z rzędu przygotowano war-
sztaty kulinarne  „Strudle, bajgle i piszingery”, które 
miały miejsce 2 sierpnia w Kresowej Osadzie. Dzieci 

W dniach od 26 lipca do 5 sierpnia w róż-
nych miejscowościach na Ziemi Lubaczow-
skiej, ale również w Jarosławiu, Przemy-
ślu, Rzeszowie oraz Niemirowie (Ukraina) 
miały miejsce liczne wydarzenia zorgani-
zowane w ramach Festiwalu Dziedzictwa 
Kresów 2018 r. To wielowątkowe przed-
sięwzięcie miało na celu kultywowanie pa-
mięci o Ziemiach Wschodnich dawnej Rze-
czypospolitej.

Festiwal Dziedzictwa Kresów

wspólnie z Wójtem Gminy Lubaczów Wiesławem 
Kaplem przygotowywały ciasto zwane Cwibakiem.  
Swoje święto mieli również miłośnicy aktywnego 
spędzania czasu, którzy w przeddzień finału Festi-
walu spotkali się w Kresowej Osadzie gdzie zorga-
nizowane zostało wydarzenie rekreacyjno-sportowe 
pn. „Festiwalowa aktywna sobota” obejmujące nastę-
pujące konkurencje: rajd rowerowy, bieg oraz marsz 
nordic-walking.

Ofertę wydarzeń festiwalowych wzbogaciły rów-
nież liczne koncerty w wykonaniu: P.PiG – muzyków 
z Lubaczowa i Podkarpacia, zespołu KOMETY, KO-
ROMYSŁO Folk maszyna ze Szczebrzeszyna, Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Kresy” czy Grupy śpiewaczej „Nie-
zapominajki” z Cieszanowa oraz spektakle teatralne, 
które zostały wystawione w Horyńcu-Zdroju.

Zwieńczeniem tych wyjątkowych dni, bogatych 
w wystawy, prelekcje, wykłady i koncerty był Finał 
Festiwalu, który odbył się 5 sierpnia na błoniach przy 
Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, gdzie również 
nie brakowało atrakcji kulinarnych, artystycznych  
i muzycznych.

Tradycyjnie zostały rozstrzygnięte dwa konkursy 
kulinarne „Kresowe Jadło”  oraz „Najlepsza potrawa 
regionalna na bazie miodu”,  które każdego roku cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem.  Gwiazdą kuli-
narną tegorocznego Festiwalu był Tomasz Jakubiak 
kucharz i dziennikarz kulinarny, który jednocześnie 
pełnił funkcję przewodniczącego komisji ocenia-
jącej w konkursie „Kresowe Jadło”, który oceniany 
był w dwóch kategoriach: Koła Gospodyń Wiejskich 
i Stowarzyszenia. W pierwszej kategorii najlepsze 
okazały się kaszaki kresowe z okrasą przygotowane 
przez KGW W Budomierzu,  II miejsce zajęły kar-
tacze serwowane przez Stowarzyszenie „Pszczółki 
Roztoczańskie”, na  III miejscu znalazły się pierogi 
jaglane, których można było spróbować przy sto-
isku KGW w Wólce Krowickiej. Jury postanowiło 
również przyznać wyróżnienia, które trafiły w ręce: 
KGW w Młodowie, KGW w Antonikach, KGW  
w Krowicy Lasowej, KGW w Futorach, KGW  
w Załużu oraz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
Gminy Trzebowisko i Stowarzyszenia Kobiet Gminy 
Łukowa. W drugiej kategorii  I miejsce zajęła Restau-
racja Mikroklimat Lubaczów za potrawę: grillowany 
comber jagnięcy z konfiturą z czerwonej cebuli. Wy-
różnienie otrzymała Kresowa Osada w Baszni Dolnej 
za potrawę: pieczony schab z ziobrem lekko zgrillo-
wany na słoninie wędzonej podany na zeszklonej na 
maśle cebuli z pokrzywą.

W konkursie „Najlepsza potrawa regionalna na 
bazie miodu”,  komisja postanowiła przyznać następu-
jące miejsca: I otrzymało KGW w Krowicy Samej za 
potrawę: polędwiczki w miodzie, II miejsce za potra-
wę: pieczone udka kacze w marynacie miodowej wy-
walczyło sobie KGW w Lisich Jamach, natomiast na 
III miejscu znalazło się  Stowarzyszenie Kobiet Gminy 
Łukowa za potrawę: pierniczki poździsieńskie.

Laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie „Kreso-
we Jadło otrzymali nagrody pieniężne. Zwycięzcom 
konkursu pn. „Najlepsza potrawa regionalna na 
bazie miodu”  zostały wręczone nagrody rzeczowe  
w postaci serwisów kawowych.  Wszystkie podmioty 
biorące udział w obu konkursach otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy.

Ponadto podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów 
po raz pierwszy swoje święto obchodziły proziaki - 
placki mączne z dodatkiem sody oczyszczonej. Choć 
w Podkarpackiem mają udokumentowaną tradycję 
wyrobu od ponad 150 lat, to dla wielu turystów ich 
smak aż do niedzieli finałowej był wielką tajemnicą. 
Na tą okazję na placu festiwalowym stanęła  prawdzi-
wa – chociaż na kółkach – 2,5 tonowa kuchnia z kafli 
i metalowym blatem, na której pieczone były prozia-
ki. Następnie z różnymi dodatkami tj. miód, dżem, 
konfitury, masło czosnkowe i ziołowe i sery  trafiały 
w ręce festiwalowiczów. Nie zabrakło również degu-
stacji placków z różnymi sosami przygotowanymi 
przez Tomasza Jakubiaka. Wydarzenie to było zatem 
wehikułem czasu do lat, gdzie zamiast pieczywa kró-
lowały proziaki.        

Jednym z wydarzeń towarzyszących były także 
targi pn. „Rodzinne Smaki Podkarpacia”, podczas, 
których swoje produkty prezentowało 23 wystawców 
z całego województwa podkarpackiego.   

W trakcie spotkania rodzinnych firm i producen-
tów żywności można było nabyć dżemy, miody, syro-
py, nalewki, różnego rodzaju słodkości, herbaty oraz 
wędliny i ryby. 

 Podczas Festiwalu nie mogło zabraknąć również 
węgierskich, słowackich i ukraińskich namiotów bie-
siadnych. To właśnie w nich przedstawiciele gmin 
partnerskich częstowali turystów swoimi tradycyjny-
mi potrawami.

Wszyscy, którzy niedzielne popołudnie postano-
wili spędzić w Baszni Dolnej nie mogli narzekać na 
nudę. Na placu festiwalowym dostępne były pokazy 
rękodzielnicze, pokazy astronomiczne, stoisko anty-
kwaryczne z oryginalnymi kartami pocztowymi z lat 
1895 – 1939 r., oraz różne gry i zabawy dla najmłod-
szych. Oprócz kulinariów na turystów czekała rów-
nież wspaniała muzyka w wykonaniu  „Zespołu Pieś-
ni i Tańca Kresy”, Zespołu Folk-Rockowego „Redlin”, 
Rzeszowskiej Kapeli Podwórkowej Cianto, Zespołu 
Vinancan. Muzyczną gwiazdą tegorocznego Festi-
walu Dziedzictwa Kresów był Krzysztof Cugowski  
z zespołem.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Fe-
stiwalu Dziedzictwa Kresów sprawowali: Marsza-
łek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuch-
ciński, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
Stanisław Karczewski, Wojewoda Podkarpacki Ewa 
Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl, Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

A.M.

Generał Stanisław Dąbek urodził się 28 marca 1892 r. w Nisku. Od najmłodszych  lat 
związany był z Lubaczowem oraz Felsendorfem (obecnie Dąbków), gdzie spędził lata dziecię-
ce i młodzieńcze. W Lubaczowie uczęszczał do szkoły powszechnej, tam też mieszkał od 1900 
roku. Ukończył seminarium nauczycielskie w Sokalu, a w 1911 r. rozpoczął studia na Uniwer-
sytecie Lwowskim na kierunku prawniczym. Wkrótce został powołany do służby wojskowej  
w austriackim 34 pułku strzelców w Jarosławiu. W 1914 r. ukończył oficerską szkołę rezerwy.  
W czasie I wojny światowej awansował do stopnia porucznika, dowodząc kompanią na fron-
cie w Karpatach i w Tyrolu.

Zapisał się na kartach historii jako obrońca Lubaczowa w wojnie polsko – ukraińskiej  
w 1918 r., bohater wojny polsko – bolszewickiej w latach 1919-1921, dowódca lądowej obrony 
Wybrzeża we wrześniu 1939 r., poległy na polu chwały na Kępie Oksywskiej w obronie wolno-
ści ojczyzny i polskiego wybrzeża, kawaler krzyża srebrnego orderu wojennego Virtuti Militari. 

W dniu 26 września 2014 r. Rada Gminy Lubaczów nadała pośmiertnie Tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Lubaczów na ręce siostrzeńca  generała – prof. Szczepana Łukasiewicza. Akt 
ten został wręczony podczas uroczystości  odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniające-
go postać gen. Stanisława Dąbka oraz mieszkańców Dąbkowa i Opaki- ofiar II Wojny Światowej 
i pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN- UPA w latach 1944-1947.

Karol Bauman urodził się w 1892 r. w Burgau (Karolówka). Naukę w Seminarium Na-
uczycielskim w Rudniku n/Sanem przerwał wybuch I wojny światowej. W dniu 12 sierpnia 
1914 r.. wstąpił do Legionów , z przydziałem do 3 pp II Brygady Legionów. W szeregach Le-
gionów przeszedł cały szlak bojowy tego pułku, uczestnicząc w największych walkach legio-
nowych, m.in. w krwawej bitwie pod Mołotkowem, po której został awansowany do stopnia 
sekcyjnego (kaprala). 

W 1918 . został przymusowo wcielony do armii austriackiej i skierowany na front włoski, 
gdzie dostał się do niewoli. Pod koniec wojny, z obozu jenieckiego zgłosił się do Armii gen. 
Hallera, z którą w połowie 1919 r. przybył do niepodległej Polski. W szeregach 53 pułku Strzel-
ców Kresowych brał udział w walkach z Ukraińcami, a następnie w wojnie polsko – bolszewi-
ckiej.  Za udział w walkach frontowych otrzymał Krzyż Walecznych z okuciem.

Był nauczycielem i kierownikiem Szkoły Powszechnej w Płazowie, organizatorem tamtej-
szego „Strzelca” i działaczem niepodległościowym. W dziesiątą rocznicę odzyskania niepod-
ległości zainicjował w Płazowie budowę pomnika. W 1931r. został odznaczony Krzyżem Nie-
podległości. Od 1 września 1932 r. był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Młodowie.

W czasie okupacji sowieckiej został aresztowany i więziony. Zmarł w 1971 r.
Karol Sander urodził się w 1894 r. w Burgau (Karolówka). W 1913r. ukończył Semina-

rium Nauczycielskie w Rudniku n/Sanem. Po wybuchu I wojny światowej, w dniu 1 sierpnia 
1914 r. na ochotnika wstąpił do Legionu Wschodniego. Po rozwiązaniu Legionu w Rabce  
i Mszanie Dolnej został na krótko aresztowany przez Austriaków, następnie 23 września wcie-
lony do armii austriackiej. Od 1 maja 1915 r. walczył na froncie rosyjskim, dowodząc pluto-
nem, a następnie w randze chorążego- kompanią piechoty.

Po rozpadzie Austro-Węgier, obok por. Stanisława Dąbka odegrał dużą rolę w walce  
z Ukraińcami w obronie Lubaczowa. Odznaczył się podczas ataku Ukraińców na stację kole-
jową w Baszni i w obronie koszar w Lubaczowie. Od czerwca 1919 r. dowodził 6. kompanią 14 
pp. piechoty na froncie ukraińskim i bolszewickim.

Za udział w walkach został odznaczony Krzyżem Walecznych. Służbę w Wojsku Polskim za-
kończył w 1921 r. w stopniu porucznika.. Po demobilizacji podjął pracę w wyuczonym zawodzie 
nauczycielskim. W 1924 r. otrzymał awans na stopień kapitana rezerwy. Był kierownikiem Szkoły 
Powszechnej w Szczutkowie i równocześnie działaczem Związku Strzeleckiego i OZN. Brał udział 
w kampani wrześniowej, następnie w szeregach Armii gen. Andersa przeszedł cały szlak bojowy, 
uczestniczył w walkach pod Tobrukiem i w kampanii włoskiej. Po zakończeniu wojny powrócił 
do Lubaczowa, gdzie był aktywnym działaczem kombatanckim. Zmarł w 1979 r.

Karol Świstowicz urodził się 3 listopada 1886 r. w Burgau kolonii józefińskiej pod Mło-
dowem. Z chwilą wybuchu I wojny światowej został powołany do armii austriacko-węgier-
skiej. Walczył na różnych frontach tej wojny. W czasie działań wojennych został ciężko ranny. 
Do końca życia pozostał inwalidą wojennym. Jako dobry rolnik i inwalida wojenny cieszył się 
szacunkiem mieszkańców Burgau (Karolówki). Zmarł 1 stycznia 1965 r.                                    S.M.

Złotymi zgłoskami  w walce o niepodległość zapisali się mieszkańcy naszej 
gminy. Swoim męstwem i postawą, gotowością do ofiary krwi są przykładem 
heroizmu w walce o odzyskanie przez Polskę wolności i niepodległości. Do nich 
należą obrońca Lubaczowa Stanisław Dąbek oraz legioniści: Karol Bauman, Ka-
rol Sander, Karol Świstowicz na cześć których 8 marca 1939r. wieś Burgau zmie-
niła nazwę na „Karolówka”. W uzasadnieniu zmiany nazwy czytamy: „Dotych-
czasowa Gromada Burgau wydała ze swych obywateli trzech, którzy swą ideą, 
poświęceniem dla sprawy Niepodległej Ojczyzny zasłużyli się dobrze”.

79. rocznica śmierci 
gen. Stanisława Dąbka

23 września 2018 roku w Dąbkowie uczczono pamięć gen. Stanisława 
Dąbka honorowego Obywatela Gminy Lubaczów,  niegdyś mieszkańca Fel-
sendorfu, obecnie Dąbkowa w 79 rocznicę jego śmierci. Wspomniano rów-
nież mieszkańców Dąbkowa i Opaki – ofiary II wojny światowej i pomordo-
wanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN – UPA w latach 1944 – 1947.

Wydarzenie rozpoczęto  Mszą Św. 
w kościele pw. Serca Jezusa w Dąb-
kowie odprawioną w koncelebrze ks. 
kan. Andrzeja Stopyry i ks. płk. Euge-
niusza Łabisza, który wygłosił homilię.  
W homilii przybliżył  postać gen. Dąb-
ka, jego heroiczną postawę jako boha-
tera, którego postać na trwałe wpisała 
się w historię naszej małej Ojczyzny. Po 
Mszy Św. jej liczni uczestnicy udali się 
pod pomnik – obelisk, gdzie nastąpi-
ła dalsza część uroczystości. Wspólną 
modlitwę za św. pamięci gen. Stanisła-
wa Dąbka oraz za poległych i pomor-
dowanych mieszkańców Dąbkowa  
i Opaki odmówił ks. płk. Eugeniusz Łabisz. 
Następnie głos zabrał pan Wiesław Kapel 
wójt Gminy Lubaczów, który odniósł się 
do postaci gen. Dąbka,  nawiązując rów-
nież do obchodów 100 lecia odzyskania 
niepodległości. Wspomniał  o krzyżu nie-
podległościowym, postawionym przez 
mieszkańców w 1934 roku, który wrósł  
w historię tego miejsca. Widnieje na nim 
napis:

„Przechodniu przekaż w pokolenia
Że dla ojczyzny scalenia
By zerwać niewoli pęta
Oddały życie tej wioski orlęta
16 rocznica niepodległości polski”

Końcowym akcentem uroczystości 
było złożenie wiązanek kwiatów przy 
pomniku – obelisku przez delegacje:  
Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Sta-
nisława Dąbka w Lubaczowie, Zespołu 
Szkół Publicznych w Młodowie, Jed-
nostki Strzeleckiej 2033 im. gen brygady 
Józefa Kustronia, Związku Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Lubaczów, Stowarzy-
szenia Spadkobierców Polskich Kom-
batantów II Wojny Światowej, Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Lubaczowie, Związku 
Inwalidów Wojennych RP, Stowarzysze-
nie Spadkobierców Kombatantów Ho-
ryniec Zdrój, rodzin pomordowanych, 
Samorządu Sołectw Opaki i Dąbkowa, 
Samorządu Gminy Lubaczów.

Na zakończenie została odegrana 
„Cisza”. Wartę honorową pod pomni-
kiem – obeliskiem pełnili Strzelcy z Jed-
nostki Strzeleckiej 2033 im. gen brygady 
Józefa Kustronia.  W uroczystościach 
wziął udział również poczet sztandaro-
wy Stowarzyszenia Spadkobierców Pol-
skich Kombatantów II Wojny Światowej. 
Liczna obecność mieszkańców Dąb-
kowa i Opaki oraz zaproszonych gości 
świadczy o tym, że pamięć o gen. Dąbku 
jest wciąż żywa i kultywowana.        S.M.

Mieszkańcy Gminy Lubaczów dla Niepodległej

Od prawie wieku, na pamiątkę odzy-
skania niepodległości, postawiono w Polsce 
niezliczoną ilość pomników. Dzięki opie-
ce samorządów i prywatnych osób do dziś 
przetrwały również te, pochodzące z po-
czątków odbudowywanej państwowości.

Załuże - ten łaciński krzyż nawiązuje 
do mocno zakorzenionej tradycji, obec-
nej na lubaczowskiej ziemi. Wykonany  
w ośrodku kamieniarskim w Starym Bruś-
nie, wzniesiony został w 10 rocznicę przy-
wrócenia Polski na mapę świata, 1928 roku. 

Jak wynika z najstarszych przekazów 
– krzyż postawiono na wolnym, gmin-
nym placu. Do jego budowy wieś zabra-
ła się wspólnie. Potwierdza to nawet fakt, 
że zaprawę na podmurówkę pomnika 
rozrabiano na drzwiach od stodoły, uży-
czonych przez sołtysa. 

Krzyż otoczony został opieką oddzia-
łu Związku Strzeleckiego oraz miesz-
kańców. W okresie międzywojennym, 
każdego 11 listopada, odbywały się przy 
nim uroczystości patriotyczne. Czwórka-

mi szli chłopcy ze „Strzelca” przez wieś. 
Przed krzyżem zapalali znicze, oddając 
hołd Polsce i walczącym za jej wolność. 

Z upływem czasu piaskowiec, z któ-
rego wykonano krzyż uległ spękaniu. 
Zapomnieniu uległy też tradycje nie-
podległościowe. W sąsiedztwie krzyża 
wyrosło gospodarstwo. Jego właściciele 
dbali o krzyż jak umieli. Koniecznymi 
jednak okazały się specjalistyczne zabiegi 
konserwatorskie. Z wnioskiem o dotację 
na nie, Samorząd Gminy Lubaczów wy-
stąpił do Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa w Warszawie. Z uzyskanych 
środków odrestaurowano postument 
krzyża i  zagospodarowano otoczenie. 

Na krzyżu widnieje inskrypcja: „Na 
Chwałę Bożą Orlętom Na Pamiątkę Boha-
terom Na Otuchę w Rocznicę 10 lecia Nie-
podległości POLSKI dnia 11 XI 1928 R”

W dniu 15 listopada 2009 r. nastąpiło 
jego odsłonięcie. Od tego dnia corocznie 
odbywają się przy nim gminne uroczysto-
ści Narodowego Święta Niepodległości.

Dąbków - krzyż niepodległościowy, 
postawiony pomiędzy kościołem a szko-
łą ku czci poległej młodzieży w walkach 
polsko-ukraińskich pod koniec 1918 
roku. Z przekazów ustnych krzyż praw-
dopodobnie wzniesiono w 1920 roku, 
zaś tablicę z napisem umieszczono  do-
piero w 1934 roku. W 1996 roku w miej-
scu starego (zniszczonego) krzyża  po-
stawiono nowy, pozostawiając tabliczkę, 
na której widnieje napis:

„Przechodniu przekaż w pokolenia
Że dla ojczyzny scalenia
By zerwać niewoli pęta
Oddały życie tej wioski orlęta
16 rocznica niepodległości polski” 
 Podlesie - drewniany krzyż znajduje 

się na obrzeżach  Podlesia przy drodze, 
która prowadzi w kierunku kościoła. 
Drewniany krzyż pochodzi z 1998r. i stoi 
w miejscu poprzedniego, prawdopodob-
nie z 1928r. Na krzyżu zawieszona jest 
oszklona szafka z figurką ukrzyżowane-
go Chrystusa (pochodząca z poprzed-

niego). Otoczony jest czterema lipami. 
Według relacji Pań Zofii Antonik i śp. 
Katarzyny Polit z Baszni Górnej, oraz in-
nych mieszkańców krzyż od lat 30.XX w.  
był miejscem, gdzie Polacy uroczyście 
obchodzili rocznice świąt państwowych. 
Treść inskrypcji: „1928-1998.”            S.M.

Krzyże Niepodległościowe w gminie Lubaczów:

Wspólne zdjęcie przed pomnikiem

Krzyż Niepodległościowy w Dąbkowie

Gwiazda wieczoru-Krzysztof Cugowski Gwiazda kulinarna-Tomasz Jakubiak
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Każdego roku organizatorzy wydarzenia, a więc 
Gmina Lubaczów i Samorząd Województwa Pod-
karpackiego przy wsparciu licznych podmiotów i in-
stytucji podejmują wiele starań,  aby program wyda-
rzenia był bogaty i różnorodny, a festiwalowi goście 
mogli poznać historię, dziedzictwo, a także unikalną 
kulturę dawnych Kresów. 

Tak też było i w tym roku. Szeroka oferta wyda-
rzeń pozwoliła przenieść uczestników w barwny 
świat Kresów.  

Inauguracja Festiwalu miała miejsce w Cerkwi 
św. Paraskewy w Radrużu, gdzie wybrzmiały PIEŚ-
NI, ARIE I DUETY z oper Mozarta, Donizettiego, 
Pucciniego, Bizeta i Moniuszki w wykonaniu arty-
stów z Polskiej Opery Królewskiej. Piękne wnętrze 
XVI-wiecznej cerkwi, niezwykłe pieśni, wspaniałe 
głosy solistów oraz dźwięk instrumentów stworzyły 
zaczarowaną atmosferę, która na pewno będzie po-
wracać we wspomnieniach. 

W kolejnych dniach festiwalowi goście mie-
li możliwość: obcowania z twórczością Zbigniewa 
Herberta jednego z najwybitniejszych poetów pol-
skich i europejskich XX wieku, przeniesienia się  
w czasie do lat 20-tych, 30-tych, poznania wielokul-
turowego oblicza kamieniarstwa bruśnieńskiego,  
wysłuchania wspaniałych koncertów oraz podzi-
wiania różnych zjawisk astronomicznych, które nie 
powtórzą się zbyt szybko.

Niecodziennym wydarzeniem były również  
I Dni Ormiańskie, w ramach których mieszkańcy 
Ziemi Lubaczowskiej oraz przebywający na niej go-
ście mogli poznać bogatą kulturę i sztukę, aroma-
tyczną kuchnię oraz niezwykłą muzykę ormiańską. 
Wyjątkowym momentem podczas Festiwalu była 
Msza św. ormiańskokatolicka sprawowana w Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie. Uro-
czyste nabożeństwo pod przewodnictwem ks. prof. 
Józefa Naumowicza z udziałem chóru męskiego po-
zwoliła przybliżyć mieszkańcom naszego regionu 
duchową głębię oraz piękno Liturgii Ormiańskiej.

W programie Festiwalu nie mogło zabraknąć III 
Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych 
oraz II Forum – Polacy na Wschodzie poświęcone-
go współpracy organizacji polskich działających na 
Ukrainie, Białorusi i Litwie z instytucjami państwo-
wymi, organizacjami pozarządowymi i środowi-
skami kresowymi w Polsce w działaniach na rzecz 
zachowania materialnego i niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego poza granicami kraju. Pod-
czas tych wydarzeń uczestnicy mogli wymienić się 
spostrzeżeniami, doświadczeniami, porozmawiać  
o problemach, a także wypracować wnioski na 
przyszłość. 

Każdego roku uczestnicy festiwalu gromadzą się 
również na wspólnej Mszy Świętej Kresowej, którą 
w tym roku uświetnili muzycy i chór  pod dyrekcją 
Krzesimira Dębskiego. Po Eucharystii w lubaczow-
skiej konkatedrze została otwarta wystawa „Wygna-
niec” poświęcona abp. Eugeniuszowi Baziakowi. 

Organizatorzy wydarzenia nie zapomnieli rów-
nież o najmłodszych uczestnikach festiwalu. Specjal-
nie dla nich kolejny rok z rzędu przygotowano war-
sztaty kulinarne  „Strudle, bajgle i piszingery”, które 
miały miejsce 2 sierpnia w Kresowej Osadzie. Dzieci 

W dniach od 26 lipca do 5 sierpnia w róż-
nych miejscowościach na Ziemi Lubaczow-
skiej, ale również w Jarosławiu, Przemy-
ślu, Rzeszowie oraz Niemirowie (Ukraina) 
miały miejsce liczne wydarzenia zorgani-
zowane w ramach Festiwalu Dziedzictwa 
Kresów 2018 r. To wielowątkowe przed-
sięwzięcie miało na celu kultywowanie pa-
mięci o Ziemiach Wschodnich dawnej Rze-
czypospolitej.

Festiwal Dziedzictwa Kresów

wspólnie z Wójtem Gminy Lubaczów Wiesławem 
Kaplem przygotowywały ciasto zwane Cwibakiem.  
Swoje święto mieli również miłośnicy aktywnego 
spędzania czasu, którzy w przeddzień finału Festi-
walu spotkali się w Kresowej Osadzie gdzie zorga-
nizowane zostało wydarzenie rekreacyjno-sportowe 
pn. „Festiwalowa aktywna sobota” obejmujące nastę-
pujące konkurencje: rajd rowerowy, bieg oraz marsz 
nordic-walking.

Ofertę wydarzeń festiwalowych wzbogaciły rów-
nież liczne koncerty w wykonaniu: P.PiG – muzyków 
z Lubaczowa i Podkarpacia, zespołu KOMETY, KO-
ROMYSŁO Folk maszyna ze Szczebrzeszyna, Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Kresy” czy Grupy śpiewaczej „Nie-
zapominajki” z Cieszanowa oraz spektakle teatralne, 
które zostały wystawione w Horyńcu-Zdroju.

Zwieńczeniem tych wyjątkowych dni, bogatych 
w wystawy, prelekcje, wykłady i koncerty był Finał 
Festiwalu, który odbył się 5 sierpnia na błoniach przy 
Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, gdzie również 
nie brakowało atrakcji kulinarnych, artystycznych  
i muzycznych.

Tradycyjnie zostały rozstrzygnięte dwa konkursy 
kulinarne „Kresowe Jadło”  oraz „Najlepsza potrawa 
regionalna na bazie miodu”,  które każdego roku cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem.  Gwiazdą kuli-
narną tegorocznego Festiwalu był Tomasz Jakubiak 
kucharz i dziennikarz kulinarny, który jednocześnie 
pełnił funkcję przewodniczącego komisji ocenia-
jącej w konkursie „Kresowe Jadło”, który oceniany 
był w dwóch kategoriach: Koła Gospodyń Wiejskich 
i Stowarzyszenia. W pierwszej kategorii najlepsze 
okazały się kaszaki kresowe z okrasą przygotowane 
przez KGW W Budomierzu,  II miejsce zajęły kar-
tacze serwowane przez Stowarzyszenie „Pszczółki 
Roztoczańskie”, na  III miejscu znalazły się pierogi 
jaglane, których można było spróbować przy sto-
isku KGW w Wólce Krowickiej. Jury postanowiło 
również przyznać wyróżnienia, które trafiły w ręce: 
KGW w Młodowie, KGW w Antonikach, KGW  
w Krowicy Lasowej, KGW w Futorach, KGW  
w Załużu oraz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
Gminy Trzebowisko i Stowarzyszenia Kobiet Gminy 
Łukowa. W drugiej kategorii  I miejsce zajęła Restau-
racja Mikroklimat Lubaczów za potrawę: grillowany 
comber jagnięcy z konfiturą z czerwonej cebuli. Wy-
różnienie otrzymała Kresowa Osada w Baszni Dolnej 
za potrawę: pieczony schab z ziobrem lekko zgrillo-
wany na słoninie wędzonej podany na zeszklonej na 
maśle cebuli z pokrzywą.

W konkursie „Najlepsza potrawa regionalna na 
bazie miodu”,  komisja postanowiła przyznać następu-
jące miejsca: I otrzymało KGW w Krowicy Samej za 
potrawę: polędwiczki w miodzie, II miejsce za potra-
wę: pieczone udka kacze w marynacie miodowej wy-
walczyło sobie KGW w Lisich Jamach, natomiast na 
III miejscu znalazło się  Stowarzyszenie Kobiet Gminy 
Łukowa za potrawę: pierniczki poździsieńskie.

Laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie „Kreso-
we Jadło otrzymali nagrody pieniężne. Zwycięzcom 
konkursu pn. „Najlepsza potrawa regionalna na 
bazie miodu”  zostały wręczone nagrody rzeczowe  
w postaci serwisów kawowych.  Wszystkie podmioty 
biorące udział w obu konkursach otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy.

Ponadto podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów 
po raz pierwszy swoje święto obchodziły proziaki - 
placki mączne z dodatkiem sody oczyszczonej. Choć 
w Podkarpackiem mają udokumentowaną tradycję 
wyrobu od ponad 150 lat, to dla wielu turystów ich 
smak aż do niedzieli finałowej był wielką tajemnicą. 
Na tą okazję na placu festiwalowym stanęła  prawdzi-
wa – chociaż na kółkach – 2,5 tonowa kuchnia z kafli 
i metalowym blatem, na której pieczone były prozia-
ki. Następnie z różnymi dodatkami tj. miód, dżem, 
konfitury, masło czosnkowe i ziołowe i sery  trafiały 
w ręce festiwalowiczów. Nie zabrakło również degu-
stacji placków z różnymi sosami przygotowanymi 
przez Tomasza Jakubiaka. Wydarzenie to było zatem 
wehikułem czasu do lat, gdzie zamiast pieczywa kró-
lowały proziaki.        

Jednym z wydarzeń towarzyszących były także 
targi pn. „Rodzinne Smaki Podkarpacia”, podczas, 
których swoje produkty prezentowało 23 wystawców 
z całego województwa podkarpackiego.   

W trakcie spotkania rodzinnych firm i producen-
tów żywności można było nabyć dżemy, miody, syro-
py, nalewki, różnego rodzaju słodkości, herbaty oraz 
wędliny i ryby. 

 Podczas Festiwalu nie mogło zabraknąć również 
węgierskich, słowackich i ukraińskich namiotów bie-
siadnych. To właśnie w nich przedstawiciele gmin 
partnerskich częstowali turystów swoimi tradycyjny-
mi potrawami.

Wszyscy, którzy niedzielne popołudnie postano-
wili spędzić w Baszni Dolnej nie mogli narzekać na 
nudę. Na placu festiwalowym dostępne były pokazy 
rękodzielnicze, pokazy astronomiczne, stoisko anty-
kwaryczne z oryginalnymi kartami pocztowymi z lat 
1895 – 1939 r., oraz różne gry i zabawy dla najmłod-
szych. Oprócz kulinariów na turystów czekała rów-
nież wspaniała muzyka w wykonaniu  „Zespołu Pieś-
ni i Tańca Kresy”, Zespołu Folk-Rockowego „Redlin”, 
Rzeszowskiej Kapeli Podwórkowej Cianto, Zespołu 
Vinancan. Muzyczną gwiazdą tegorocznego Festi-
walu Dziedzictwa Kresów był Krzysztof Cugowski  
z zespołem.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Fe-
stiwalu Dziedzictwa Kresów sprawowali: Marsza-
łek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuch-
ciński, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
Stanisław Karczewski, Wojewoda Podkarpacki Ewa 
Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl, Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

A.M.

Generał Stanisław Dąbek urodził się 28 marca 1892 r. w Nisku. Od najmłodszych  lat 
związany był z Lubaczowem oraz Felsendorfem (obecnie Dąbków), gdzie spędził lata dziecię-
ce i młodzieńcze. W Lubaczowie uczęszczał do szkoły powszechnej, tam też mieszkał od 1900 
roku. Ukończył seminarium nauczycielskie w Sokalu, a w 1911 r. rozpoczął studia na Uniwer-
sytecie Lwowskim na kierunku prawniczym. Wkrótce został powołany do służby wojskowej  
w austriackim 34 pułku strzelców w Jarosławiu. W 1914 r. ukończył oficerską szkołę rezerwy.  
W czasie I wojny światowej awansował do stopnia porucznika, dowodząc kompanią na fron-
cie w Karpatach i w Tyrolu.

Zapisał się na kartach historii jako obrońca Lubaczowa w wojnie polsko – ukraińskiej  
w 1918 r., bohater wojny polsko – bolszewickiej w latach 1919-1921, dowódca lądowej obrony 
Wybrzeża we wrześniu 1939 r., poległy na polu chwały na Kępie Oksywskiej w obronie wolno-
ści ojczyzny i polskiego wybrzeża, kawaler krzyża srebrnego orderu wojennego Virtuti Militari. 

W dniu 26 września 2014 r. Rada Gminy Lubaczów nadała pośmiertnie Tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Lubaczów na ręce siostrzeńca  generała – prof. Szczepana Łukasiewicza. Akt 
ten został wręczony podczas uroczystości  odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniające-
go postać gen. Stanisława Dąbka oraz mieszkańców Dąbkowa i Opaki- ofiar II Wojny Światowej 
i pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN- UPA w latach 1944-1947.

Karol Bauman urodził się w 1892 r. w Burgau (Karolówka). Naukę w Seminarium Na-
uczycielskim w Rudniku n/Sanem przerwał wybuch I wojny światowej. W dniu 12 sierpnia 
1914 r.. wstąpił do Legionów , z przydziałem do 3 pp II Brygady Legionów. W szeregach Le-
gionów przeszedł cały szlak bojowy tego pułku, uczestnicząc w największych walkach legio-
nowych, m.in. w krwawej bitwie pod Mołotkowem, po której został awansowany do stopnia 
sekcyjnego (kaprala). 

W 1918 . został przymusowo wcielony do armii austriackiej i skierowany na front włoski, 
gdzie dostał się do niewoli. Pod koniec wojny, z obozu jenieckiego zgłosił się do Armii gen. 
Hallera, z którą w połowie 1919 r. przybył do niepodległej Polski. W szeregach 53 pułku Strzel-
ców Kresowych brał udział w walkach z Ukraińcami, a następnie w wojnie polsko – bolszewi-
ckiej.  Za udział w walkach frontowych otrzymał Krzyż Walecznych z okuciem.

Był nauczycielem i kierownikiem Szkoły Powszechnej w Płazowie, organizatorem tamtej-
szego „Strzelca” i działaczem niepodległościowym. W dziesiątą rocznicę odzyskania niepod-
ległości zainicjował w Płazowie budowę pomnika. W 1931r. został odznaczony Krzyżem Nie-
podległości. Od 1 września 1932 r. był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Młodowie.

W czasie okupacji sowieckiej został aresztowany i więziony. Zmarł w 1971 r.
Karol Sander urodził się w 1894 r. w Burgau (Karolówka). W 1913r. ukończył Semina-

rium Nauczycielskie w Rudniku n/Sanem. Po wybuchu I wojny światowej, w dniu 1 sierpnia 
1914 r. na ochotnika wstąpił do Legionu Wschodniego. Po rozwiązaniu Legionu w Rabce  
i Mszanie Dolnej został na krótko aresztowany przez Austriaków, następnie 23 września wcie-
lony do armii austriackiej. Od 1 maja 1915 r. walczył na froncie rosyjskim, dowodząc pluto-
nem, a następnie w randze chorążego- kompanią piechoty.

Po rozpadzie Austro-Węgier, obok por. Stanisława Dąbka odegrał dużą rolę w walce  
z Ukraińcami w obronie Lubaczowa. Odznaczył się podczas ataku Ukraińców na stację kole-
jową w Baszni i w obronie koszar w Lubaczowie. Od czerwca 1919 r. dowodził 6. kompanią 14 
pp. piechoty na froncie ukraińskim i bolszewickim.

Za udział w walkach został odznaczony Krzyżem Walecznych. Służbę w Wojsku Polskim za-
kończył w 1921 r. w stopniu porucznika.. Po demobilizacji podjął pracę w wyuczonym zawodzie 
nauczycielskim. W 1924 r. otrzymał awans na stopień kapitana rezerwy. Był kierownikiem Szkoły 
Powszechnej w Szczutkowie i równocześnie działaczem Związku Strzeleckiego i OZN. Brał udział 
w kampani wrześniowej, następnie w szeregach Armii gen. Andersa przeszedł cały szlak bojowy, 
uczestniczył w walkach pod Tobrukiem i w kampanii włoskiej. Po zakończeniu wojny powrócił 
do Lubaczowa, gdzie był aktywnym działaczem kombatanckim. Zmarł w 1979 r.

Karol Świstowicz urodził się 3 listopada 1886 r. w Burgau kolonii józefińskiej pod Mło-
dowem. Z chwilą wybuchu I wojny światowej został powołany do armii austriacko-węgier-
skiej. Walczył na różnych frontach tej wojny. W czasie działań wojennych został ciężko ranny. 
Do końca życia pozostał inwalidą wojennym. Jako dobry rolnik i inwalida wojenny cieszył się 
szacunkiem mieszkańców Burgau (Karolówki). Zmarł 1 stycznia 1965 r.                                    S.M.

Złotymi zgłoskami  w walce o niepodległość zapisali się mieszkańcy naszej 
gminy. Swoim męstwem i postawą, gotowością do ofiary krwi są przykładem 
heroizmu w walce o odzyskanie przez Polskę wolności i niepodległości. Do nich 
należą obrońca Lubaczowa Stanisław Dąbek oraz legioniści: Karol Bauman, Ka-
rol Sander, Karol Świstowicz na cześć których 8 marca 1939r. wieś Burgau zmie-
niła nazwę na „Karolówka”. W uzasadnieniu zmiany nazwy czytamy: „Dotych-
czasowa Gromada Burgau wydała ze swych obywateli trzech, którzy swą ideą, 
poświęceniem dla sprawy Niepodległej Ojczyzny zasłużyli się dobrze”.

79. rocznica śmierci 
gen. Stanisława Dąbka

23 września 2018 roku w Dąbkowie uczczono pamięć gen. Stanisława 
Dąbka honorowego Obywatela Gminy Lubaczów,  niegdyś mieszkańca Fel-
sendorfu, obecnie Dąbkowa w 79 rocznicę jego śmierci. Wspomniano rów-
nież mieszkańców Dąbkowa i Opaki – ofiary II wojny światowej i pomordo-
wanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN – UPA w latach 1944 – 1947.

Wydarzenie rozpoczęto  Mszą Św. 
w kościele pw. Serca Jezusa w Dąb-
kowie odprawioną w koncelebrze ks. 
kan. Andrzeja Stopyry i ks. płk. Euge-
niusza Łabisza, który wygłosił homilię.  
W homilii przybliżył  postać gen. Dąb-
ka, jego heroiczną postawę jako boha-
tera, którego postać na trwałe wpisała 
się w historię naszej małej Ojczyzny. Po 
Mszy Św. jej liczni uczestnicy udali się 
pod pomnik – obelisk, gdzie nastąpi-
ła dalsza część uroczystości. Wspólną 
modlitwę za św. pamięci gen. Stanisła-
wa Dąbka oraz za poległych i pomor-
dowanych mieszkańców Dąbkowa  
i Opaki odmówił ks. płk. Eugeniusz Łabisz. 
Następnie głos zabrał pan Wiesław Kapel 
wójt Gminy Lubaczów, który odniósł się 
do postaci gen. Dąbka,  nawiązując rów-
nież do obchodów 100 lecia odzyskania 
niepodległości. Wspomniał  o krzyżu nie-
podległościowym, postawionym przez 
mieszkańców w 1934 roku, który wrósł  
w historię tego miejsca. Widnieje na nim 
napis:

„Przechodniu przekaż w pokolenia
Że dla ojczyzny scalenia
By zerwać niewoli pęta
Oddały życie tej wioski orlęta
16 rocznica niepodległości polski”

Końcowym akcentem uroczystości 
było złożenie wiązanek kwiatów przy 
pomniku – obelisku przez delegacje:  
Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Sta-
nisława Dąbka w Lubaczowie, Zespołu 
Szkół Publicznych w Młodowie, Jed-
nostki Strzeleckiej 2033 im. gen brygady 
Józefa Kustronia, Związku Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Lubaczów, Stowarzy-
szenia Spadkobierców Polskich Kom-
batantów II Wojny Światowej, Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Lubaczowie, Związku 
Inwalidów Wojennych RP, Stowarzysze-
nie Spadkobierców Kombatantów Ho-
ryniec Zdrój, rodzin pomordowanych, 
Samorządu Sołectw Opaki i Dąbkowa, 
Samorządu Gminy Lubaczów.

Na zakończenie została odegrana 
„Cisza”. Wartę honorową pod pomni-
kiem – obeliskiem pełnili Strzelcy z Jed-
nostki Strzeleckiej 2033 im. gen brygady 
Józefa Kustronia.  W uroczystościach 
wziął udział również poczet sztandaro-
wy Stowarzyszenia Spadkobierców Pol-
skich Kombatantów II Wojny Światowej. 
Liczna obecność mieszkańców Dąb-
kowa i Opaki oraz zaproszonych gości 
świadczy o tym, że pamięć o gen. Dąbku 
jest wciąż żywa i kultywowana.        S.M.

Mieszkańcy Gminy Lubaczów dla Niepodległej

Od prawie wieku, na pamiątkę odzy-
skania niepodległości, postawiono w Polsce 
niezliczoną ilość pomników. Dzięki opie-
ce samorządów i prywatnych osób do dziś 
przetrwały również te, pochodzące z po-
czątków odbudowywanej państwowości.

Załuże - ten łaciński krzyż nawiązuje 
do mocno zakorzenionej tradycji, obec-
nej na lubaczowskiej ziemi. Wykonany  
w ośrodku kamieniarskim w Starym Bruś-
nie, wzniesiony został w 10 rocznicę przy-
wrócenia Polski na mapę świata, 1928 roku. 

Jak wynika z najstarszych przekazów 
– krzyż postawiono na wolnym, gmin-
nym placu. Do jego budowy wieś zabra-
ła się wspólnie. Potwierdza to nawet fakt, 
że zaprawę na podmurówkę pomnika 
rozrabiano na drzwiach od stodoły, uży-
czonych przez sołtysa. 

Krzyż otoczony został opieką oddzia-
łu Związku Strzeleckiego oraz miesz-
kańców. W okresie międzywojennym, 
każdego 11 listopada, odbywały się przy 
nim uroczystości patriotyczne. Czwórka-

mi szli chłopcy ze „Strzelca” przez wieś. 
Przed krzyżem zapalali znicze, oddając 
hołd Polsce i walczącym za jej wolność. 

Z upływem czasu piaskowiec, z któ-
rego wykonano krzyż uległ spękaniu. 
Zapomnieniu uległy też tradycje nie-
podległościowe. W sąsiedztwie krzyża 
wyrosło gospodarstwo. Jego właściciele 
dbali o krzyż jak umieli. Koniecznymi 
jednak okazały się specjalistyczne zabiegi 
konserwatorskie. Z wnioskiem o dotację 
na nie, Samorząd Gminy Lubaczów wy-
stąpił do Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa w Warszawie. Z uzyskanych 
środków odrestaurowano postument 
krzyża i  zagospodarowano otoczenie. 

Na krzyżu widnieje inskrypcja: „Na 
Chwałę Bożą Orlętom Na Pamiątkę Boha-
terom Na Otuchę w Rocznicę 10 lecia Nie-
podległości POLSKI dnia 11 XI 1928 R”

W dniu 15 listopada 2009 r. nastąpiło 
jego odsłonięcie. Od tego dnia corocznie 
odbywają się przy nim gminne uroczysto-
ści Narodowego Święta Niepodległości.

Dąbków - krzyż niepodległościowy, 
postawiony pomiędzy kościołem a szko-
łą ku czci poległej młodzieży w walkach 
polsko-ukraińskich pod koniec 1918 
roku. Z przekazów ustnych krzyż praw-
dopodobnie wzniesiono w 1920 roku, 
zaś tablicę z napisem umieszczono  do-
piero w 1934 roku. W 1996 roku w miej-
scu starego (zniszczonego) krzyża  po-
stawiono nowy, pozostawiając tabliczkę, 
na której widnieje napis:

„Przechodniu przekaż w pokolenia
Że dla ojczyzny scalenia
By zerwać niewoli pęta
Oddały życie tej wioski orlęta
16 rocznica niepodległości polski” 
 Podlesie - drewniany krzyż znajduje 

się na obrzeżach  Podlesia przy drodze, 
która prowadzi w kierunku kościoła. 
Drewniany krzyż pochodzi z 1998r. i stoi 
w miejscu poprzedniego, prawdopodob-
nie z 1928r. Na krzyżu zawieszona jest 
oszklona szafka z figurką ukrzyżowane-
go Chrystusa (pochodząca z poprzed-

niego). Otoczony jest czterema lipami. 
Według relacji Pań Zofii Antonik i śp. 
Katarzyny Polit z Baszni Górnej, oraz in-
nych mieszkańców krzyż od lat 30.XX w.  
był miejscem, gdzie Polacy uroczyście 
obchodzili rocznice świąt państwowych. 
Treść inskrypcji: „1928-1998.”            S.M.

Krzyże Niepodległościowe w gminie Lubaczów:

Wspólne zdjęcie przed pomnikiem

Krzyż Niepodległościowy w Dąbkowie

Gwiazda wieczoru-Krzysztof Cugowski Gwiazda kulinarna-Tomasz Jakubiak
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„Droga Elu, Magdo, Michale! Droga Mamo! 
Pogrążona w smutku Rodzino! Czcigodni Księża! 
Dostojni żałobni Goście!

 W głębokim smutku i pełnym żalu sercem 
uczestniczymy w ostatniej ziemskiej wędrówce śp. 
Andrzeja….. dla Najbliższych -  kochanego męża, 
taty, syna, zięcia…dla wielu z nas oddanego przy-
jaciela i  kolegi, a jestem przekonany, że dla wszyst-
kich - którzy go spotkali na swojej drodze - wspa-
niałego człowieka…

Człowieka o wyjątkowej osobowości – dobre-
go, otwartego na ludzi, pełnego wewnętrznego  
ciepła, pogody ducha i nieskrępowanej radości w 
kontaktach z innymi. 

Człowieka skromnego, niezwykle taktownego, 
utrzymującego bardzo dobre relacje ze wszystkimi.

Andrzej z natury był radosny i uśmiechnięty, 
potrafił być otwarty na innych, każdy był dla niego 
partnerem do rozmowy i  z każdym potrafił znaleźć 
wspólny język. Było odpowiedzialny za każdą decy-
zję, umiejętnie godził różnice zdań, łagodził emocje 
i co najważniejsze - zawsze szukał porozumienia. 

Jak wszyscy doskonale wiemy Andrzej miał 
wiele talentów. Ten największy piłkarski wykorzy-
stał w trójnasób - realizując się jako świetny za-
wodnik, nauczyciel i trener oraz prezes klubu. 

Talent organizatorski chyba najbardziej wi-
doczny jest w jego wyjątkowym dziele MUKS Li-
bero Basznia Dolna. Z rzeszą zawodników i ich 
rodzicami przy pomocy zawsze mu pomocnej 
żony Eli oraz Michała, Magdy ,stworzył wyjątkowy 
organizm, w którym panuje cudowna atmosfera 
przyjaźni , współpracy i oddania na rzecz tworze-
nia dobrych warunków do uprawiania tego sportu. 
Wszystko podporządkował jednemu głównemu 
celowi jakim zawsze były dla niego: zabawa przez 
sport, sukcesy zawodników oraz radość i duma ro-
dziców z osiągnięć swoich dzieci. 

Andrzej był też zaangażowanym społecznikiem 
– jako Radny Rady Gminy inicjował i realizował 
wiele ważnych projektów dla lokalnej społeczno-
ści w tym m.in. przejęcie na rzecz gminy ośrodka 
zdrowia w Baszni, budynku po byłym przedszko-
lu na osiedlu Sportowym, aktywnie uczestniczył  
w projekcie telefonizacji gminy, zadbał jako radny 
o budowę oświetleń na Lubasach i ul. Sportowej 
oraz pierwszy etap przebudowy drogi na Piaskach. 
Jednym z najważniejszych zadań dla Andrzeja była 
budowa szatni sportowej. To dzięki m.in. jego sta-
raniom została ona oddana sportowcom do użyt-
kowania w 2000 r.

Mimo tych wielu aktywności i ogromu czasu, 
który im poświęcał zawsze na pierwszym miejscu  
była dla niego rodzina – ukochana żona Ela oraz 
dzieci Michał i Magda. To o nich się troszczył i sta-
rał się zadbać jak najlepiej. Tak bardzo się cieszył 
z ich sukcesów, tych sportowych Magdy i Micha-
ła i tych naukowych i dydaktycznych Eli, gdy jej 
podopieczni zostawali laureatami konkursów ma-
tematycznych. Trochę zatroskany jak sobie Magda 
poradzi w zawodzie? - po rozpoczęciu przez nią 

pracy z nieukrywaną radością i dumą powtarzał, 
że da sobie radę. Z Michałem tworzyli wyjątkowy 
tandem, dla warcabów byli w stanie zrobić wszyst-
ko – zorganizować pieniądze, przygotować wyjaz-
dy na mistrzostwa i przywieźć z dziećmi mnóstwo 
medali. 

A współpraca z Andrzejem przy organizacji za-
wodów w Baszni była myślę , że nie tylko dla mnie, 
ale i dla rodziców i współpracowników ogromną 
przyjemnością.

Nagłe odejście Andrzeja jest dla rodziny i dla 
nas wszystkich ogromnym ciosem. Trudno nam 
zaakceptować jego nieobecność… Trudno zrozu-
mieć…Dlaczego on…? W sile wieku, zaangażowa-
ny w różne inicjatywy, z nowymi planami i pomy-
słami…Tyle miał przecież jeszcze do zrobienia…
Wszystkich nas już do tego przyzwyczaił …

Odszedł  w pełnej aktywności zawodowej na-
uczyciela, wychowawcy młodzieży, propagatora 
sportu, oddanego społecznika. 

W takiej chwili wspominamy wszystkie sprawy 
i działania, które łączyły nas ze śp. Andrzejem.

Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je wszyst-
kie wymienić. Jego aktywność  w staraniach słu-
żących Gminie Lubaczów owocowała wieloletnią 
pracą na niwie oświaty  jak i w samorządzie gmin-
nym. 

Wspominamy i doceniamy Go  jako  rad-
nego Rady Gminy Lubaczów dwóch kadencji  
w latach 1998-2002, 2002-2006. Cenimy w Nim 
nauczyciela wychowania fizycznego Szkoły  
w Baszni Dolnej z przeszło 30 letnim stażem 
pracy, działacza sportowego – Prezesa Między-
szkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Libero” w Baszni Dolnej, zawodnika Ludowe-
go Klubu Sportowego „Start” Lisie Jamy,  Miej-
skiego Klubu Sportowego „Pogoń” Lubaczów 
oraz „Huraganu” Basznia Dolna gdzie pełnił 
również funkcję prezesa oraz trenera.  Wniósł 
wielki wkład w rozwój sportu warcabowego 
na Podkarpaciu i w Polsce, co przełożyło się 
na sukcesy międzynarodowe jego zawodników  
i Klubu „Libero”, któremu szefował i który ko-
chał bez reszty. Dzięki jego zaangażowaniu Klub 
jest za jednym z najlepszych w Polsce. Jeszcze 
niedawno był organizatorem Powiatowego  Tur-
nieju w warcabach 100-polowych w Baszni Dol-
nej, Turnieju o Puchar Wójta i organizował wy-
jazd zawodników na Młodzieżowe Mistrzostwa 
Europy w Wilnie. Wspólnie z wieloma z nas tu 
obecnych, świętował też 50-lecie działalności 
LKS „Huragan” Basznia Dolna.

Za swoją działalność społeczną otrzymał wie-
le odznaczeń, wyróżnień, dyplomów: m.in. brą-
zową odznakę Ministra Sportu, dyplom uznania 
Urzędu Kultury Fizycznej w W-wie, odznaczenia 
Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych 
oraz Okręgowego i Podkarpackiego Związku Pił-
ki Nożnej w tym honorową odznakę Podkarpa-
ckiego Związku Piłki Nożnej wręczoną w dniu 
Jubileuszu 50 lecia LKS Huragan. Nagradzany 

był także przez Kuratora Oświaty, Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli, Związek OSP, 
Starostę Lubaczowskiego, Wójta Gminy.

Potrafił autentycznie cieszyć się ze swych osiąg-
nięć, które wielokrotnie były sukcesami Jego wy-
chowanków.

W ocenie wszystkich nas tu obecnych dał się 
poznać jako bardzo uczciwa, empatyczna, skrom-
na osoba, chętnie wspierająca potrzebujących. Ni-
gdy nie odmawiał nikomu pomocy angażując się 
w nią bez reszty, często kosztem własnego czasu 
i zdrowia. Znany był z tego, że potrafił doskonale 
budować relacje z gronem pedagogicznym, perso-
nelem szkoły, rodzicami i uczniami przez których 
był bardzo lubiany i szanowany. Był wymagającym 
nauczycielem dla swoich wychowanków jak rów-
nież wymagał od siebie. Śledził drogi życiowe swo-
ich uczniów, ciesząc się z ich dalszych osiągnięć. 
Swoje obowiązki wykonywał z wielką starannością 
i zaangażowaniem a przede wszystkim z odpowie-
dzialnością. 

Droga Rodzino, Szanowni Państwo
Dzisiaj, w ten sierpniowy dzień żegnamy na-

szego przyjaciela, wspaniałego i oddanego swojej 
pracy nauczyciela, sportowca, społecznika, skrom-
nego człowieka, który żył i pracował wśród nas 
 i z nami. Żegnamy kochającego męża, ojca, syna, 
oddanego swojej rodzinie i najbliższym.

Dopiero w obliczu tego ostatniego pożegnania, 
widzimy jakim bogactwem są nasi przyjaciele, ci 
dzięki którym lepiej rozumiemy też siebie. Z tej 
perspektywy chcielibyśmy zatrzymać miniony 
czas. Chcielibyśmy coś dokończyć, cos dopowie-
dzieć, przeprosić i podziękować a może jeszcze coś 
usłyszeć…. Zamiast tego napotykamy wielkie mil-
czenie śmierci…

Ale musimy wierzyć i powtarzać za Albertem 
Einsteinem:

,,Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, 
żyjemy w naszych dzieciach i następnych po-

koleniach…’’
I tak pamięć o Tobie Andrzeju będzie wiecznie 

żyła - w Twojej rodzinie, w nas wszystkich i Two-
ich wyjątkowych dziełach.

Elu, Michale, Magdo musicie być silni, siłą mi-
łości Andrzeja do was i siłą waszej wzajemnej mi-
łości. Musicie być silni bezmiarem dobrych o An-
drzeju wspomnień. Musicie być silni szczególną  
pamięcią o Nim, którą na zawsze zachowamy  
w swoich sercach.

Drogi Andrzeju - żegna Cię dziś tak wielu, dla 
których byłeś osobą godną najwyższego szacunku 
i uznania, ludzie, dla których byłeś przyjacielem, 
kolegą i wyjątkowym człowiekiem.

Niech dobry Bóg w nagrodę da Tobie najwięk-
sze dobro jakim jest niebo!

Spoczywaj w pokoju      
Cześć Twej pamięci”.

Głównym celem zawodów było mobilizowanie 
do szkolenia pożarniczego oraz popularyzacja wśród 
społeczności lokalnej zagadnień ochrony przeciwpo-
żarowej. Wszystkie drużyny rywalizowały w sztafe-
cie pożarniczej z przeszkodami 7x50m i 400 m dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ćwicze-
niu bojowym. Warto zaznaczyć, że oprócz szybkości 
w wykonywaniu zadań, liczyła się również precyzja, 
gdyż za błędne wykonania naliczane były punkty 
karne. Nad przestrzeganiem regulaminu zawodów 
czuwała komisja sędziowska powołana przez Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie mł. bryg. 
Janusza Jabłońskiego, a sędzią głównym zawodów 
był mł. bryg. Dariusz Stankiewicz. 

Pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rze-
czowe wręczył Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Ka-
pel, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Lubaczow-
skiego ks. Sławomir Szewczak, proboszcz parafii 

Inauguracja wakacji miała miejsce na Boisku 
Orlik w Lisich Jamach. Był to pierwszy z licznych 
pikników wakacyjnych, organizowanych przez po-
szczególne sołectwa naszej gminy.  Wydarzenia  te na 
stałe już wpisały się w kalendarz imprez wakacyjnych   
i z roku na rok cieszą się dużą frekwencją i zaintere-
sowaniem mieszkańców. 

W Młodowie, jak co roku, na wysokości zadania 
stanęli niezawodni radni i sołtysi i choć pogoda nie 
sprzyjała piknikowaniu, to na stadionie sportowym 
było gwarnie i wesoło. Zorganizowano strefę kibica, 
gdzie można było posilić się grillowanymi kiełbaska-
mi i bigosem. Deszcz nie przeszkodził również dzie-
ciom w radosnej zabawie z animatorką, a starszym 
w rozegraniu meczu towarzyskiego i wieczornych 
tańcach. Piknik w Młodowie również w tym roku 
zorganizowano z Funduszu Sołeckiego przy wspar-
ciu GOK w Lubaczowie.

W Krowicy Samej piknik udał się dzięki sponsorom 
oraz wsparciu miejscowej OSP z komendantem na cze-
le i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, która zaprezen-
towała swoje umiejętności w pokazie sprawnościowym. 
Panie z KGW w Krowicy Samej serwowały pyszne do-
mowe wypieki, kompot i danie gorące a nad całością 
czuwał sołtys z Krowicy Hołodowskiej. Organizatorzy 
tego pikniku dziękują serdecznie miejscowej pani rad-
nej, sołtysowi z Krowicy Samej oraz radnemu powiato-
wemu  za wsparcie i pomoc w organizacji wydarzenia.

Piknik wakacyjny w Załużu również obfitował 
w szereg atrakcji, które zapewniła m.in. miejscowa 

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania,
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Ks. J. Twardowski

Ostatnie pożegnanie śp. Andrzeja Szczybyło
Rodzina, bardzo liczne grono znajomych w środowe popołudnie 8 sierpnia 2018r. pożegnało przedwcześnie zmarłego śp. An-
drzeja Szczybyło. Jego śmierć poruszyła wszystkich, którym był bliski i którzy go znali. Zamknęła się jego karta życia jako męża, 
ojca, nauczyciela, działacza sportowego i radnego. Poniżej zamieszczamy treść przemówienia wygłoszonego po Mszy św. żałob-
nej przez Wójta Gminy Lubaczów Wiesława Kapla.

Strażacy z gminy Lubaczów rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych
W niedzielę, 9 września, na boisku sportowym w Krowicy Ho-
łodowskiej odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubaczów. Do 
udziału w zawodach zgłosiło się trzynaście drużyn, w tym: 3 Mło-
dzieżowe Drużyny Pożarnicze, 2 Drużyny Pożarnicze Kobiet (gru-
pa C) i 8 Drużyn Pożarniczych Mężczyzn (grupa A). 

Wakacyjnych Wspomnień Czar
Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Lubaczowie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną obfitował w szereg interesujących 
wydarzeń i wyjazdów, które miały na celu ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie czasu 
wolnego w okresie letnim.

drużyna harcerska, która zaprezentowała popularny 
taniec „Belgijka” i zorganizowała konkurencje spor-
towe. Dużym zainteresowaniem cieszyła się dmu-
chana zjeżdżalnia i kolorowe fryzury tworzone przez 
zaproszoną fryzjerkę. Smakołyki zapewniło Koło 
Gospodyń Wiejskich, a lody ufundował pan sołtys.

Kolejnym wydarzeniem inaugurującym wakacje 
były Gminne Zawody Spławikowe na Oczku w Opace, 
zorganizowane przez Miejskie Koło „Hutnik” w Luba-
czowie na czele z Prezesem Panem Zbigniewem Pęca-
kiem oraz ze Stowarzyszeniem Wędkarskim w  Opace.  

Wyjątkowym wydarzeniem podczas tegorocznych 
wakacji była wizyta czwórki zagranicznych wolontariu-
szy, którzy realizowali projekt o nazwie Health+. Byli to 
studenci z Honk-Kongu, Meksyku, Chin i Korei. 

Stałym elementem wakacyjnych wydarzeń jest 
również spływ kajakowy  w Hucie Szumy nad Tanwią, 
cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem mło-
dzieży oraz wycieczka w ciekawe miejsce turystyczne.  
W tym roku wybraliśmy się do „Magicznych Ogrodów” 
w Trzciankach koło Puław. Było naprawdę „magicznie”, 
piraci, duchy, bajkowe postaci, smok i inne atrakcje do-
starczyły dzieciom niezapomnianych wrażeń.   

Tradycyjnie zorganizowano również dla dzieci  
i młodzieży Turniej Piłki Plażowej w Młodowie.  
W tym roku do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny  
i po zaciętych bojach wygrała drużyna gospodarzy. Tur-
niej zakończył jak co roku wspólny grill i słodki poczę-
stunek ufundowany przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Lubaczowie.

O atrakcje dla dzieci i młodzież podczas waka-
cyjnego odpoczynku zadbały również Domy Kultury  
i Świetlice Wiejskie. Rajd przyrodniczy do Rezerwatu 
„Jedlina” zorganizował Dom Kultury w Załużu wraz 
z Biblioteką, zakończony wspólnym grillowaniem na 
placu zabaw. Warsztaty kulinarne w Opace przyciąg-
nęły sporo uczestników a zwłaszcza wielbicieli domo-
wej pizzy.

Tegoroczne wakacje przepełnione licznymi i cie-
kawymi zajęciami zakończyliśmy Spartakiadą na 
Orliku w Baszni Dolnej. Głównym punktem Sparta-
kiady były mecze piłki nożnej rozgrywane w dwóch 
kategoriach wiekowych, sędziowane przez Pana 
Michała Szczybyło, któremu dziękujemy za pomoc  
i fachowe przeprowadzenie rozgrywek. W kategorii 
młodzieżowej zwyciężyła drużyna z Baszni Dolnej, 
a w kategorii szkoły podstawowej Drużyna Piłkar-
ska „Iskra” z Opaki, która bezapelacyjnie zgarnęła 
pierwsze miejsce po dwumiesięcznych intensywnych 
treningach. Brawo dla młodych sportowców za zapał  
i zaangażowanie.

Wakacje, jak wszyscy zgodnie twierdzą, trwały  
o wiele za krótko.  Będziemy je mile wspominać dzię-
ki zgromadzonym zdjęciom.

S. Cz.

Zawody zakończyły się następującymi wynikami:
 MDP Dziewczęta:
1. Krowica Hołodowska   896,66
MDP Chłopcy:
1. Krowica Hołodowska   879,84
2. Basznia Dolna   878,97
Grupa C:
1. Lisie Jamy    147,12
2. Krowica Hołodowska   163,03
Grupa A:
1. Basznia Dolna   112,87
2. Młodów    128,00
3. Szczutków    134,31
4. Lisie Jamy   141,53
5. Krowica Lasowa   143,60
6. Załuże    153,86
7. Basznia Górna   154,06
8. Krowica Hołodowska   255,12

Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej ks. 
Paweł Kruk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP druh Krzysztof Szczybyło oraz V-ce Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego druh Bronisław 
Koczan. 

Serdeczne podziękowania za zorganizowanie 
zawodów sportowo - pożarniczych kierujemy  
w stronę: OSP w Krowicy Hołodowskiej – go-
spodarzom, Gminnego Ośrodka Kultury w Lu-
baczowie, Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Lubaczowie oraz pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Krowicy Hołodowskiej, które przy-
gotowały poczęstunek dla zawodników.

A.Cz.

Zwycięska drużyna OSP z Baszni Dolnej

Uczestnicy spływu kajakowego
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„Droga Elu, Magdo, Michale! Droga Mamo! 
Pogrążona w smutku Rodzino! Czcigodni Księża! 
Dostojni żałobni Goście!

 W głębokim smutku i pełnym żalu sercem 
uczestniczymy w ostatniej ziemskiej wędrówce śp. 
Andrzeja….. dla Najbliższych -  kochanego męża, 
taty, syna, zięcia…dla wielu z nas oddanego przy-
jaciela i  kolegi, a jestem przekonany, że dla wszyst-
kich - którzy go spotkali na swojej drodze - wspa-
niałego człowieka…

Człowieka o wyjątkowej osobowości – dobre-
go, otwartego na ludzi, pełnego wewnętrznego  
ciepła, pogody ducha i nieskrępowanej radości w 
kontaktach z innymi. 

Człowieka skromnego, niezwykle taktownego, 
utrzymującego bardzo dobre relacje ze wszystkimi.

Andrzej z natury był radosny i uśmiechnięty, 
potrafił być otwarty na innych, każdy był dla niego 
partnerem do rozmowy i  z każdym potrafił znaleźć 
wspólny język. Było odpowiedzialny za każdą decy-
zję, umiejętnie godził różnice zdań, łagodził emocje 
i co najważniejsze - zawsze szukał porozumienia. 

Jak wszyscy doskonale wiemy Andrzej miał 
wiele talentów. Ten największy piłkarski wykorzy-
stał w trójnasób - realizując się jako świetny za-
wodnik, nauczyciel i trener oraz prezes klubu. 

Talent organizatorski chyba najbardziej wi-
doczny jest w jego wyjątkowym dziele MUKS Li-
bero Basznia Dolna. Z rzeszą zawodników i ich 
rodzicami przy pomocy zawsze mu pomocnej 
żony Eli oraz Michała, Magdy ,stworzył wyjątkowy 
organizm, w którym panuje cudowna atmosfera 
przyjaźni , współpracy i oddania na rzecz tworze-
nia dobrych warunków do uprawiania tego sportu. 
Wszystko podporządkował jednemu głównemu 
celowi jakim zawsze były dla niego: zabawa przez 
sport, sukcesy zawodników oraz radość i duma ro-
dziców z osiągnięć swoich dzieci. 

Andrzej był też zaangażowanym społecznikiem 
– jako Radny Rady Gminy inicjował i realizował 
wiele ważnych projektów dla lokalnej społeczno-
ści w tym m.in. przejęcie na rzecz gminy ośrodka 
zdrowia w Baszni, budynku po byłym przedszko-
lu na osiedlu Sportowym, aktywnie uczestniczył  
w projekcie telefonizacji gminy, zadbał jako radny 
o budowę oświetleń na Lubasach i ul. Sportowej 
oraz pierwszy etap przebudowy drogi na Piaskach. 
Jednym z najważniejszych zadań dla Andrzeja była 
budowa szatni sportowej. To dzięki m.in. jego sta-
raniom została ona oddana sportowcom do użyt-
kowania w 2000 r.

Mimo tych wielu aktywności i ogromu czasu, 
który im poświęcał zawsze na pierwszym miejscu  
była dla niego rodzina – ukochana żona Ela oraz 
dzieci Michał i Magda. To o nich się troszczył i sta-
rał się zadbać jak najlepiej. Tak bardzo się cieszył 
z ich sukcesów, tych sportowych Magdy i Micha-
ła i tych naukowych i dydaktycznych Eli, gdy jej 
podopieczni zostawali laureatami konkursów ma-
tematycznych. Trochę zatroskany jak sobie Magda 
poradzi w zawodzie? - po rozpoczęciu przez nią 

pracy z nieukrywaną radością i dumą powtarzał, 
że da sobie radę. Z Michałem tworzyli wyjątkowy 
tandem, dla warcabów byli w stanie zrobić wszyst-
ko – zorganizować pieniądze, przygotować wyjaz-
dy na mistrzostwa i przywieźć z dziećmi mnóstwo 
medali. 

A współpraca z Andrzejem przy organizacji za-
wodów w Baszni była myślę , że nie tylko dla mnie, 
ale i dla rodziców i współpracowników ogromną 
przyjemnością.

Nagłe odejście Andrzeja jest dla rodziny i dla 
nas wszystkich ogromnym ciosem. Trudno nam 
zaakceptować jego nieobecność… Trudno zrozu-
mieć…Dlaczego on…? W sile wieku, zaangażowa-
ny w różne inicjatywy, z nowymi planami i pomy-
słami…Tyle miał przecież jeszcze do zrobienia…
Wszystkich nas już do tego przyzwyczaił …

Odszedł  w pełnej aktywności zawodowej na-
uczyciela, wychowawcy młodzieży, propagatora 
sportu, oddanego społecznika. 

W takiej chwili wspominamy wszystkie sprawy 
i działania, które łączyły nas ze śp. Andrzejem.

Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je wszyst-
kie wymienić. Jego aktywność  w staraniach słu-
żących Gminie Lubaczów owocowała wieloletnią 
pracą na niwie oświaty  jak i w samorządzie gmin-
nym. 

Wspominamy i doceniamy Go  jako  rad-
nego Rady Gminy Lubaczów dwóch kadencji  
w latach 1998-2002, 2002-2006. Cenimy w Nim 
nauczyciela wychowania fizycznego Szkoły  
w Baszni Dolnej z przeszło 30 letnim stażem 
pracy, działacza sportowego – Prezesa Między-
szkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Libero” w Baszni Dolnej, zawodnika Ludowe-
go Klubu Sportowego „Start” Lisie Jamy,  Miej-
skiego Klubu Sportowego „Pogoń” Lubaczów 
oraz „Huraganu” Basznia Dolna gdzie pełnił 
również funkcję prezesa oraz trenera.  Wniósł 
wielki wkład w rozwój sportu warcabowego 
na Podkarpaciu i w Polsce, co przełożyło się 
na sukcesy międzynarodowe jego zawodników  
i Klubu „Libero”, któremu szefował i który ko-
chał bez reszty. Dzięki jego zaangażowaniu Klub 
jest za jednym z najlepszych w Polsce. Jeszcze 
niedawno był organizatorem Powiatowego  Tur-
nieju w warcabach 100-polowych w Baszni Dol-
nej, Turnieju o Puchar Wójta i organizował wy-
jazd zawodników na Młodzieżowe Mistrzostwa 
Europy w Wilnie. Wspólnie z wieloma z nas tu 
obecnych, świętował też 50-lecie działalności 
LKS „Huragan” Basznia Dolna.

Za swoją działalność społeczną otrzymał wie-
le odznaczeń, wyróżnień, dyplomów: m.in. brą-
zową odznakę Ministra Sportu, dyplom uznania 
Urzędu Kultury Fizycznej w W-wie, odznaczenia 
Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych 
oraz Okręgowego i Podkarpackiego Związku Pił-
ki Nożnej w tym honorową odznakę Podkarpa-
ckiego Związku Piłki Nożnej wręczoną w dniu 
Jubileuszu 50 lecia LKS Huragan. Nagradzany 

był także przez Kuratora Oświaty, Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli, Związek OSP, 
Starostę Lubaczowskiego, Wójta Gminy.

Potrafił autentycznie cieszyć się ze swych osiąg-
nięć, które wielokrotnie były sukcesami Jego wy-
chowanków.

W ocenie wszystkich nas tu obecnych dał się 
poznać jako bardzo uczciwa, empatyczna, skrom-
na osoba, chętnie wspierająca potrzebujących. Ni-
gdy nie odmawiał nikomu pomocy angażując się 
w nią bez reszty, często kosztem własnego czasu 
i zdrowia. Znany był z tego, że potrafił doskonale 
budować relacje z gronem pedagogicznym, perso-
nelem szkoły, rodzicami i uczniami przez których 
był bardzo lubiany i szanowany. Był wymagającym 
nauczycielem dla swoich wychowanków jak rów-
nież wymagał od siebie. Śledził drogi życiowe swo-
ich uczniów, ciesząc się z ich dalszych osiągnięć. 
Swoje obowiązki wykonywał z wielką starannością 
i zaangażowaniem a przede wszystkim z odpowie-
dzialnością. 

Droga Rodzino, Szanowni Państwo
Dzisiaj, w ten sierpniowy dzień żegnamy na-

szego przyjaciela, wspaniałego i oddanego swojej 
pracy nauczyciela, sportowca, społecznika, skrom-
nego człowieka, który żył i pracował wśród nas 
 i z nami. Żegnamy kochającego męża, ojca, syna, 
oddanego swojej rodzinie i najbliższym.

Dopiero w obliczu tego ostatniego pożegnania, 
widzimy jakim bogactwem są nasi przyjaciele, ci 
dzięki którym lepiej rozumiemy też siebie. Z tej 
perspektywy chcielibyśmy zatrzymać miniony 
czas. Chcielibyśmy coś dokończyć, cos dopowie-
dzieć, przeprosić i podziękować a może jeszcze coś 
usłyszeć…. Zamiast tego napotykamy wielkie mil-
czenie śmierci…

Ale musimy wierzyć i powtarzać za Albertem 
Einsteinem:

,,Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, 
żyjemy w naszych dzieciach i następnych po-

koleniach…’’
I tak pamięć o Tobie Andrzeju będzie wiecznie 

żyła - w Twojej rodzinie, w nas wszystkich i Two-
ich wyjątkowych dziełach.

Elu, Michale, Magdo musicie być silni, siłą mi-
łości Andrzeja do was i siłą waszej wzajemnej mi-
łości. Musicie być silni bezmiarem dobrych o An-
drzeju wspomnień. Musicie być silni szczególną  
pamięcią o Nim, którą na zawsze zachowamy  
w swoich sercach.

Drogi Andrzeju - żegna Cię dziś tak wielu, dla 
których byłeś osobą godną najwyższego szacunku 
i uznania, ludzie, dla których byłeś przyjacielem, 
kolegą i wyjątkowym człowiekiem.

Niech dobry Bóg w nagrodę da Tobie najwięk-
sze dobro jakim jest niebo!

Spoczywaj w pokoju      
Cześć Twej pamięci”.

Głównym celem zawodów było mobilizowanie 
do szkolenia pożarniczego oraz popularyzacja wśród 
społeczności lokalnej zagadnień ochrony przeciwpo-
żarowej. Wszystkie drużyny rywalizowały w sztafe-
cie pożarniczej z przeszkodami 7x50m i 400 m dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ćwicze-
niu bojowym. Warto zaznaczyć, że oprócz szybkości 
w wykonywaniu zadań, liczyła się również precyzja, 
gdyż za błędne wykonania naliczane były punkty 
karne. Nad przestrzeganiem regulaminu zawodów 
czuwała komisja sędziowska powołana przez Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie mł. bryg. 
Janusza Jabłońskiego, a sędzią głównym zawodów 
był mł. bryg. Dariusz Stankiewicz. 

Pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rze-
czowe wręczył Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Ka-
pel, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Lubaczow-
skiego ks. Sławomir Szewczak, proboszcz parafii 

Inauguracja wakacji miała miejsce na Boisku 
Orlik w Lisich Jamach. Był to pierwszy z licznych 
pikników wakacyjnych, organizowanych przez po-
szczególne sołectwa naszej gminy.  Wydarzenia  te na 
stałe już wpisały się w kalendarz imprez wakacyjnych   
i z roku na rok cieszą się dużą frekwencją i zaintere-
sowaniem mieszkańców. 

W Młodowie, jak co roku, na wysokości zadania 
stanęli niezawodni radni i sołtysi i choć pogoda nie 
sprzyjała piknikowaniu, to na stadionie sportowym 
było gwarnie i wesoło. Zorganizowano strefę kibica, 
gdzie można było posilić się grillowanymi kiełbaska-
mi i bigosem. Deszcz nie przeszkodził również dzie-
ciom w radosnej zabawie z animatorką, a starszym 
w rozegraniu meczu towarzyskiego i wieczornych 
tańcach. Piknik w Młodowie również w tym roku 
zorganizowano z Funduszu Sołeckiego przy wspar-
ciu GOK w Lubaczowie.

W Krowicy Samej piknik udał się dzięki sponsorom 
oraz wsparciu miejscowej OSP z komendantem na cze-
le i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, która zaprezen-
towała swoje umiejętności w pokazie sprawnościowym. 
Panie z KGW w Krowicy Samej serwowały pyszne do-
mowe wypieki, kompot i danie gorące a nad całością 
czuwał sołtys z Krowicy Hołodowskiej. Organizatorzy 
tego pikniku dziękują serdecznie miejscowej pani rad-
nej, sołtysowi z Krowicy Samej oraz radnemu powiato-
wemu  za wsparcie i pomoc w organizacji wydarzenia.

Piknik wakacyjny w Załużu również obfitował 
w szereg atrakcji, które zapewniła m.in. miejscowa 

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania,
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Ks. J. Twardowski

Ostatnie pożegnanie śp. Andrzeja Szczybyło
Rodzina, bardzo liczne grono znajomych w środowe popołudnie 8 sierpnia 2018r. pożegnało przedwcześnie zmarłego śp. An-
drzeja Szczybyło. Jego śmierć poruszyła wszystkich, którym był bliski i którzy go znali. Zamknęła się jego karta życia jako męża, 
ojca, nauczyciela, działacza sportowego i radnego. Poniżej zamieszczamy treść przemówienia wygłoszonego po Mszy św. żałob-
nej przez Wójta Gminy Lubaczów Wiesława Kapla.

Strażacy z gminy Lubaczów rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych
W niedzielę, 9 września, na boisku sportowym w Krowicy Ho-
łodowskiej odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubaczów. Do 
udziału w zawodach zgłosiło się trzynaście drużyn, w tym: 3 Mło-
dzieżowe Drużyny Pożarnicze, 2 Drużyny Pożarnicze Kobiet (gru-
pa C) i 8 Drużyn Pożarniczych Mężczyzn (grupa A). 

Wakacyjnych Wspomnień Czar
Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Lubaczowie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną obfitował w szereg interesujących 
wydarzeń i wyjazdów, które miały na celu ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie czasu 
wolnego w okresie letnim.

drużyna harcerska, która zaprezentowała popularny 
taniec „Belgijka” i zorganizowała konkurencje spor-
towe. Dużym zainteresowaniem cieszyła się dmu-
chana zjeżdżalnia i kolorowe fryzury tworzone przez 
zaproszoną fryzjerkę. Smakołyki zapewniło Koło 
Gospodyń Wiejskich, a lody ufundował pan sołtys.

Kolejnym wydarzeniem inaugurującym wakacje 
były Gminne Zawody Spławikowe na Oczku w Opace, 
zorganizowane przez Miejskie Koło „Hutnik” w Luba-
czowie na czele z Prezesem Panem Zbigniewem Pęca-
kiem oraz ze Stowarzyszeniem Wędkarskim w  Opace.  

Wyjątkowym wydarzeniem podczas tegorocznych 
wakacji była wizyta czwórki zagranicznych wolontariu-
szy, którzy realizowali projekt o nazwie Health+. Byli to 
studenci z Honk-Kongu, Meksyku, Chin i Korei. 

Stałym elementem wakacyjnych wydarzeń jest 
również spływ kajakowy  w Hucie Szumy nad Tanwią, 
cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem mło-
dzieży oraz wycieczka w ciekawe miejsce turystyczne.  
W tym roku wybraliśmy się do „Magicznych Ogrodów” 
w Trzciankach koło Puław. Było naprawdę „magicznie”, 
piraci, duchy, bajkowe postaci, smok i inne atrakcje do-
starczyły dzieciom niezapomnianych wrażeń.   

Tradycyjnie zorganizowano również dla dzieci  
i młodzieży Turniej Piłki Plażowej w Młodowie.  
W tym roku do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny  
i po zaciętych bojach wygrała drużyna gospodarzy. Tur-
niej zakończył jak co roku wspólny grill i słodki poczę-
stunek ufundowany przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Lubaczowie.

O atrakcje dla dzieci i młodzież podczas waka-
cyjnego odpoczynku zadbały również Domy Kultury  
i Świetlice Wiejskie. Rajd przyrodniczy do Rezerwatu 
„Jedlina” zorganizował Dom Kultury w Załużu wraz 
z Biblioteką, zakończony wspólnym grillowaniem na 
placu zabaw. Warsztaty kulinarne w Opace przyciąg-
nęły sporo uczestników a zwłaszcza wielbicieli domo-
wej pizzy.

Tegoroczne wakacje przepełnione licznymi i cie-
kawymi zajęciami zakończyliśmy Spartakiadą na 
Orliku w Baszni Dolnej. Głównym punktem Sparta-
kiady były mecze piłki nożnej rozgrywane w dwóch 
kategoriach wiekowych, sędziowane przez Pana 
Michała Szczybyło, któremu dziękujemy za pomoc  
i fachowe przeprowadzenie rozgrywek. W kategorii 
młodzieżowej zwyciężyła drużyna z Baszni Dolnej, 
a w kategorii szkoły podstawowej Drużyna Piłkar-
ska „Iskra” z Opaki, która bezapelacyjnie zgarnęła 
pierwsze miejsce po dwumiesięcznych intensywnych 
treningach. Brawo dla młodych sportowców za zapał  
i zaangażowanie.

Wakacje, jak wszyscy zgodnie twierdzą, trwały  
o wiele za krótko.  Będziemy je mile wspominać dzię-
ki zgromadzonym zdjęciom.

S. Cz.

Zawody zakończyły się następującymi wynikami:
 MDP Dziewczęta:
1. Krowica Hołodowska   896,66
MDP Chłopcy:
1. Krowica Hołodowska   879,84
2. Basznia Dolna   878,97
Grupa C:
1. Lisie Jamy    147,12
2. Krowica Hołodowska   163,03
Grupa A:
1. Basznia Dolna   112,87
2. Młodów    128,00
3. Szczutków    134,31
4. Lisie Jamy   141,53
5. Krowica Lasowa   143,60
6. Załuże    153,86
7. Basznia Górna   154,06
8. Krowica Hołodowska   255,12

Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej ks. 
Paweł Kruk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP druh Krzysztof Szczybyło oraz V-ce Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego druh Bronisław 
Koczan. 

Serdeczne podziękowania za zorganizowanie 
zawodów sportowo - pożarniczych kierujemy  
w stronę: OSP w Krowicy Hołodowskiej – go-
spodarzom, Gminnego Ośrodka Kultury w Lu-
baczowie, Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Lubaczowie oraz pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Krowicy Hołodowskiej, które przy-
gotowały poczęstunek dla zawodników.

A.Cz.

Zwycięska drużyna OSP z Baszni Dolnej

Uczestnicy spływu kajakowego
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Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie  
z/s w Baszni Dolnej jako jeden z organizatorów akcji, 
zaprosiła do udziału w niej młodzież, wiernych czytel-
ników oraz seniorów z poszczególnych Klubów Seniora.

Tegoroczna edycja tego przedsięwzięcia ze wzglę-
du na to, iż odbyła się w roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości miała wyjątkową formu-
łę. Po rynku snuły się strofy najpiękniejszych pieśni 
patriotycznych, słowa poezji oraz teksty nawiązujące 
do walki narodu polskiego o odzyskanie niepodległo-
ści. Wśród uczestników czytania nie zabrakło Teatru 
Małych Form Pani Grażyny Bielec, który przygotował 
małą inscenizację na podstawie „Przedwiośnia”. Na-
tomiast  aktorzy teatru „Arka Lwowska” pod kierow-
nictwem ks. Józefa Dudka zaprezentowali fragment 

Ten wyjątkowo uzdolniony uczeń jest  finalistą 
XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, stypendy-
stą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Za wybit-
ne osiągnięcia naukowe oraz godne reprezentowanie 
szkoły i miasta Krosna na szczeblu ogólnopolskim,  
otrzymał wyróżnienie Prezydenta Miasta Krosna.

 Kevin jest także Laureatem 4. Edycji Programu 
Edukacyjnego ADAMED SmartUP.

W lipcu 2018 r. pod okiem specjalistów młodzież  
z całej Polski pogłębiała wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną na dwutygodniowym obozie naukowym. Spo-
śród 50 uczestników tylko 10 osób otrzymało 10-mie-
sięczne indywidualne konsultacje edukacyjne. Wśród 
laureatów znalazł się Kevin Wawrzyn. Dla wyróż-
nionych to szansa na poszerzanie swojej wiedzy oraz 
rozwijanie umiejętności pod okiem doświadczonych 
naukowców, a także  łatwiejszy dostęp do wymarzo-
nych studiów na najlepszych uczelniach w Polsce i za 
granicą.

Uroczysta gala podsumowująca 4. Edycję programu 
ADAMED SmartUP, która zgromadziła uczestników pro-
gramu, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, Sejmu, uczelni wyższych, insty-
tucji państwowych, członków Rady Naukowej oraz Zarząd 
Fundacji Grupy Adamed, odbyła się 12 września 2018 r. na 
Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.     A.K., B.P.

Podczas mistrzostw na linii startu do rywa-
lizacji stanęło ponad 100 uczestników, którzy 
mieli do pokonania dystans liczący 5 i 10 km. 
Małgorzata Kubiszyn pokonując 10-kilometro-
wą trasę składającą się z trzech okrążeń (wiodą-
cą po asfalcie i miękkim gruncie) wyprzedziła 
zawodniczki z Polski, Włoch, Austrii, Niemiec 
i Słowenii i uplasowała się na najwyższym miej-
scu na podium.  

W wypowiedzi dla portalu informacyjnego 
elubaczow.com Małgorzata Kubiszyn przyzna-
ła, że tytuł Mistrzyni Europy nie przyszedł jej 
łatwo: „Walka była zacięta, poziom przygo-
towania i kondycji zawodniczek wyrównany, 
dlatego rywalizacja trwała do ostatniego me-
tra. Wszystkie kobiety wystartowały szybko, 
pewnie i z determinacją, gotowe osiągnąć 
zamierzony cel. Usłyszeć hymn Mazurka Dą-
browskiego stojąc na podium i trzymając pol-
ską flagę, to naprawdę ogromne przeżycie. Nie 
osiągnęłabym tego wszystkiego, gdyby nie po-
moc i wsparcie męża oraz całej rodziny, za co 
ogromnie jestem im wdzięczna.”

Życzymy Pani Małgorzacie dalszych sukce-
sów w kolejnych zawodach oraz  wytrwałości  
w realizacji swojej życiowej pasji.                     A.M.

W kategorii dziewczyn do lat 10 Polskę repre-
zentować będą dwie nasze zawodniczki: Julia Banaś 
i Wiktoria Haliniak, kategorii chłopców do lat 10 
Mateusz Hanasiewicz, kategorii dziewczyn do lat 
13 Kinga Krzych oraz Zuzanna Bosak w kategorii 
dziewczyn do lat 16.

Mistrzostwa Świata odbędą się w kategoriach 
dziewczyn i chłopców do lat: 10,13,16 i 19. Zostaną 

Narodowe Czytanie
W dniu 8 września 2018 r. w ramach kolejnej ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie  
w wielu miastach Polski w przestrzeni publicznej rozbrzmiewały teksty Antologii Niepodle-
głościowej oraz fragmenty „Przedwiośnia” Żeromskiego. Wspólnego i głośnego czytania nie 
zabrakło również na lubaczowskim Rynku, gdzie zebrali się przedstawiciele lubaczowskich 
urzędów i służb mundurowych, szkół, bibliotek oraz mieszkańcy miasta i gminy Lubaczów.  

spektaklu „Powstała z kolan”, którego premiera od-
będzie się podczas Narodowego Polskiego Festiwalu 
Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyź-
nie” im. ks. kard. Władysława Rubina w Lubaczowie.

Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji Naro-
dowego Czytania było również zainaugurowanie 
„Questu o Niepodległej” – Niepodległość na Ziemi 
Lubaczowskiej, realizowanego przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego 
w Lubaczowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej w ramach pro-
jektu „Kresowa Niepodległa” dofinansowanego ze 
środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”.

Organizatorami tego wydarzenia, mającego na 
celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmocnienie 
poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt  
z największymi dziełami polskiej literatury byli: Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej, 
Biblioteka Pedagogiczna im. Józefa Gwalberta Pawli-
kowskiego w Lubaczowie, Miejski Dom Kultury im. 
Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie oraz 
Urząd Miejski w Lubaczowie, Starostwo Powiatowe  
w Lubaczowie, Urząd Gminy Lubaczów.

Wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział  
w Narodowym Czytaniu składamy serdeczne podzię-
kowania. 

S.Cz.

Zawodnicy MUKS Libero Basznia 
w reprezentacji kadry narodowej 
Przed zawodnikami MUKS Libero Basznia 
Dolna kolejny sprawdzian umiejętności 
podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świa-
ta w warcabach 100-polowych w Gomel na 
Białorusi, które odbędą się w dniach od 
28 października do 4 listopada. Do kadry 
Polski, podobnie jak na Mistrzostwa Euro-
py zostało powołanych pięciu zawodników 
MUKS Libero Basznia Dolna, tym samym 
nasz klub ma największą ilość zawodników 
w kadrze.

Małgorzata Kubiszyn - 
Mistrzynią Europy 
w Nordic Walking 2018
Mieszkanka Wólki Krowickiej ponow-
nie udowodniła, że w sporcie nie liczy 
się pochodzenie ale ciężka praca, su-
mienne treningi oraz upór w dążeniu 
do celu.  29 września br. w austriackim 
Bleiburgu obroniła tytuł Mistrzyni Eu-
ropy w Nordic Walking 2018.

Mieszkaniec Gminy Lubaczów Laureatem Ogólnopolskiego 
Programu Edukacyjnego ADAMED SmartUP
Kevin Wawrzyn – uczeń klasy maturalnej  I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Ko-
pernika w Krośnie, na co dzień zamieszkały w Załużu – to słynący z niekonwencjonalnego 
myślenia -  pasjonat nauk ścisłych. Interesuje się biologią i naukami medycznymi. Marzy  
o tym, aby ukończyć medycynę i prowadzić własne badania naukowe.

rozegrane trzy turnieje: najważniejszy turniej główny 
na długi czas do namysłu, oraz dwa turnieje dodat-
kowe: w warcaby aktywne (15 minut na zawodnika) 
oraz w grze błyskawicznej (5 minut na zawodnika). 
Wystartują zawodnicy z następujących krajów: Ka-
zachstanu, Chin, Mongolii, Surinamu, Azerbejdża-
nu, Francji, Belgii, Białorusi, Estonii, Holandii, Nie-
miec, Włoch, Turcji, Rosji, Litwy.

Szczególne podziękowania kierujemy dla wszystkich 
naszych przyjaciół, którzy wspierają nasz klub i dzięki 
nim wyjazdy zawodników są możliwe. Serdecznie dzię-
kujemy Wójtowi Gminy Lubaczów Panu Wiesławowi 
Kapelowi, na którego zawsze możemy liczyć.           M. Sz.

Uczestnicy Narodowego Czytania

Uroczysta gala programu ADAMED SmartUP źródło adamedsmartup.pl

Mistrzyni na podium

Kadra narodowa podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Europy w Wilnie


