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Drogowe inwestycje 
w powiecie lubaczowskim
Dnia 24 stycznia ofi cjalnie otwarto obwodnicę Lubaczowa – nową, ponad 3-ki-
lometrową drogę, wybudowaną przy dofi nansowaniu ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W  uroczystości 
uczestniczyła m.in. minister funduszy i  polityki regionalnej Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak, marszałek województwa podkarpackiego Władysław 
Ortyl, starosta lubaczowski Zenon Swatek, Marta Tabaczek – przewodnicząca 
Rady Powiatu Lubaczowskiego oraz wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel. 

Po ofi cjalnym otwarciu obwodnicy goście spotkali się w Starostwie Powiato-
wym w  Lubaczowie na konferencji prasowej, poświęconej planowanym inwe-
stycjom drogowym w naszym powiecie, które są niezbędne, aby region mógł się 
rozwijać i konkurować z sąsiednimi terenami pod względem rozwoju gospodar-
czego.

Pierwsza głos zabrała minister Jarosińska-Jedynak, która podkreślała, że „każ-
dy ciąg komunikacyjny przekłada się na rozwój gospodarczy, na tworzenie no-
wych zakładów i miejsc pracy, a także, co ważne, na skomunikowanie z  innymi 
miastami”. Marszałek Ortyl przedstawił prezentację na temat inwestycji komuni-
kacyjnych zrealizowanych oraz planowanych do realizacji w powiecie lubaczow-
skim z  wykorzystaniem środków RPO Województwa Podkarpackiego, a  także 
programów takich jak Polska–Białoruś–Ukraina. Wśród nich znalazły się powsta-
łe już obwodnice Oleszyc, Cieszanowa i Lubaczowa, ale także kolejne zaplanowane 
zadania, m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Bełżec wraz z bu-
dową obwodnicy Narola.

Najważniejszą drogę, z punktu widzenia powiatu lubaczowskiego, z Oleszyc do 
Jarosławia, planuje się zmodernizować w całości do roku 2023/2024. Wpisano ją 
do rządowego programu mostowego, w związku z tym, że wiąże się z budową no-
wej przeprawy mostowej na Sanie w Jarosławiu. Obecnie trwa przygotowywanie 

dokumentacji technicznej na odcinek drogi z Oleszyc do Zapałowa, a najbliższy 
realizacji jest odcinek Oleszyce–Lipina. Marszałek przedstawił także perspektywę 
rozwoju dla powiatu lubaczowskiego i Roztocza, zawartą w nowej strategii i w no-
wym RPO: 
– Perspektywa dla powiatu lubaczowskiego i dla Roztocza w naszej nowej strategii 
rozwoju województwa i w nowym RPO jest obiecująca […] Ta atmosfera dla inwe-
stycji i współpracy z powiatem lubaczowskim jest dziś bardzo dobra. Śmiało możemy 
powiedzieć, że będziemy tu inwestować i będziemy rozwijać tu infrastrukturę komu-
nikacyjną, bo jest to miejsce, która posiada potencjał mogący wpłynąć na rozwój 
całego województwa.

Nowością w strategii województwa podkarpackiego jest ujęcie w niej Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego miasto i gminę Lubaczów. Oznacza to 
specjalną pulę środków dla tego terenu, ale i konieczność porozumienia się samo-
rządów i ustalenia wspólnych, sieciowych działań.

Iwona Buczko

 Konferencja prasowa na której zaprezentowano planowane inwestycje drogowe w powiecie

„Pomoc dla seniora” i szpitala w Lubaczowie w obliczu zagrożenia koronawirusem
Parafi a św. Stanisława BM w  Lubaczowie oraz Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ruszyły z  kampanią „Pomoc dla seniora”, gdyż w  obliczu epidemii 
koronawirusa to właśnie osoby w podeszłym wieku wymagają największego wsparcia. 

W  ramach kampanii parafi a św. Stanisława BM w  Lubaczowie przekazała fundusze na zakup środków czystości i  higieny osobistej, natomiast Spółka Akcyjna 
„Alventa” z Alwerni pod Krakowem ofi arowała parafi i 1000 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Płyn trafi ł przede wszystkim do Szpitala Powiatowego w Lubaczowie oraz 
do Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Wolontariusze z powiatu lubaczowskiego, działający przy parafi i św. Stanisława 
i Caritas, przygotowali również paczki żywnościowe dla seniorów, osób chorych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

Do akcji pomocy dla Szpitala Powiatowego w Lubaczowie włączyła się także parafi a św. Karola Boromeusza w Lubaczowie, która przekazała placówce 10 tys. mase-
czek ochronnych.

Ks. Sławomir Skowroński

 Przekazanie płynu do dezynfekcji rąk ufundowanego przez fi rmę Alventa  Maseczki ochronne przekazane przez parafi ę św. Karola Boromeusza w Lubaczowie
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Apel starosty lubaczowskiego po wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego!

Od połowy marca żyjemy w niespodziewanych, nadzwyczajnych wa-
runkach. Nowa sytuacja wymaga od nas konieczności dostosowania się 
do restrykcyjnych zarządzeń, w znacznym stopniu ograniczających nasze 
dotychczasowe przyzwyczajenia i swobody. Wynikają one z troski o nasze 
zdrowie i życie. Społeczność powiatu ze zrozumieniem i dużą odpowie-
dzialnością zastosowała się do wprowadzonych regulacji. Za godne na-
śladowania postawy obywatelskie, mieszkańcom powiatu lubaczowskiego 
należą się najwyższe słowa uznania ze strony władz samorządowych i pań-
stwowych. 

W odpowiedzi na liczne pytania, informuję, że kary za niezarejestro-
wanie pojazdów, a także za brak zgłoszenia zawiadomienia o nabyciu lub 
zbyciu pojazdu przez 180 dni od daty zakupu nie będą nakładane. Wszel-
kie niezbędne informacje o trybie załatwiania spraw w Starostwie Powia-
towym są zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego 
pod adresem: www.powiatlubaczowski.pl

W  tych trudnych dla nas wszystkich dniach z  całego serca dziękuję 
dyrektorowi i  pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej, dyrekcji i pracownikom Szpitala Powiatowego, służbom medycz-
nym zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, służbom mundurowym 
Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Straży Granicznej, Jednostki Strzeleckiej 2033, Nadle-
śnictwom, druhnom i druhom Komendy Hufca Lubaczów oraz wszyst-
kim, którzy wypełniają swoje obowiązki i tym, którzy z własnej inicjatywy 
pomagają nam przetrwać w okresie epidemii. Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności składam księżom dziekanom i duchowieństwu za opiekę duchową 
i materialne wsparcie udzielane Szpitalowi Powiatowemu i osobom po-
trzebującym.

Pewne zauważalne zaniepokojenie budzą bliskie nam osoby powra-
cające z zagranicy. Przyjmujemy ich z radością i otwartym sercem, gdyż 
wracają do siebie do domu. Jednocześnie musimy zapewnić im odpowied-
nie warunki do odbycia czternastodniowej kwarantanny. Jeśli w rodzin-
nym domu nie mamy możliwości stworzenia dla nich właściwej izolacji, 
wtedy należy zwrócić się do miejscowych władz samorządowych z prośbą 
o zapewnienie miejsca do odbycia kwarantanny za odpłatnością.

W dniu wydania przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego roz-
porządzenia o  wprowadzeniu w  Polsce stanu epidemii Prezydent An-
drzej Duda w  orędziu do Narodu zaapelował: „Przed nami decydujący 
czas. Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego 
momentu w walce z epidemią. Dlatego apeluję do wszystkich o jeszcze 
większą mobilizację, jeszcze większą dyscyplinę. Zostańmy w domach! 
Stosujmy się do wydawanych zaleceń”.

Zatem dotychczasowe wyrzeczenia to dopiero początek indywidual-
nych i grupowych zmagań z epidemią. Przed nami jeszcze wiele trudnych 
chwil. Możemy je maksymalnie skrócić poprzez przestrzeganie zaleceń 
władz i samodyscyplinę. 

W trakcie uciążliwej izolacji możemy zauważyć i docenić jak wiele dla 
nas znaczą inni ludzie, których dotychczas, w pędzie codziennych spraw, 
nie dostrzegaliśmy i nie zastanawialiśmy się nad tym, jak ważną rolę w na-
szym życiu odgrywają.

Życzę Państwu na najbliższe dni cierpliwości i wytrwałości w zmaga-
niach z  rzeczywistością oraz opieki naszej Matki Boskiej Łaskawej, aby 
uchroniła nasz Powiat i naszą Ojczyznę przed skutkami epidemii.

Starosta Lubaczowski 
Zenon Swatek
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Zespół Szkół w Oleszycach od 1 stycznia 2021 r. przechodzi do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dnia 13 lutego, w Warszawie, przedstawiciele Powiatu Lubaczowskiego starosta lubaczowski Zenon Swatek oraz wicestarosta Paweł Głaz wraz z ministrem 
rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim złożyli podpisy pod porozumieniem w sprawie przekazania do prowadzenia ministerstwu 
Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach.

Zawarcie porozumienia jest decydującym etapem procesu przekazania 
szkół średnich w Oleszycach, który został zainicjowany na początku 2019 r. 
przez dyrekcję i środowisko pedagogów Zespołu Szkół. Inicjatywa ta została 
poparta przez Zarząd Powiatu Lubaczowskiego, który upoważnił starostę do 
podjęcia niezbędnych działań w tym zakresie.

Przekazanie szkół daje realne szanse na ich rozwój pod patronatem Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki temu, w najbliższych latach można 
spodziewać się w Oleszycach poprawy bazy dydaktycznej, a w szczególności 
wyposażenia w nowoczesny sprzęt rolniczy niezbędny w edukacji młodzie-
ży. Przejęcie szkół przez ministerstwo wpłynie również, w perspektywie kilku 
najbliższych lat, na poprawę sytuacji budżetowej samorządu powiatowego, 
gdyż zarówno koszty kadry, jak też utrzymania infrastruktury szkolnej, fi nan-
sowane będą bezpośrednio z budżetu ministerstwa.

Decyzja o  przejęciu szkół podjęta na początku lutego br. poprzedzona 
została szczegółową analizą zasobów i możliwości rozwojowych szkoły, któ-
re zostały ocenione na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz podczas 
wizyty przedstawicieli ministerstwa w  Oleszycach dnia 28 listopada 2019 r. 
W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Lubaczowskiego wyraziła też, w for-
mie stosownych uchwał, zgodę na przekazanie prowadzenia szkół oraz mająt-
ku ministerstwu.

Zgodnie z  zawartym porozumieniem, przejęcie szkół nastąpi z  dniem 
1  stycznia 2021 r. Z  posiadanych przez nas informacji wynika, że szkoła 
w Oleszycach została wytypowana do przejęcia w pierwszej kolejności i w naj-
wcześniejszym możliwym do przeprowadzenia terminie, wyprzedzając inne 
samorządy, starające się o przekazanie swoich szkół rolniczych.

Porozumienie, aby mogło zostać w pełni wykonane, wymaga od Powiatu 
przeprowadzenia szeregu zmian w  zakresie obecnego funkcjonowania Ze-
społu Szkół w Oleszycach. Na sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 lutego, 
przedmiotem obrad było siedem uchwał związanych z tą reorganizacją. Naj-
ważniejsze z nich to dwie uchwały o utworzeniu Branżowej Szkoły I stopnia 
nr 1 w Oleszycach i Technikum nr 1 w Oleszycach oraz dwie uchwały o prze-
niesieniu kształcenia w  zawodach „nierolniczych” ze szkół, wchodzących 
w skład Zespołu, do tych nowoutworzonych.

Podjęcie tych uchwał zapewnia ramy organizacyjne dla kontynuowania 
nauki przez młodzież kształcącą się na kierunkach nierolniczych w warun-
kach jak najmniej odbiegających od tych, które miała zapewnione dotychczas 
– w tych samych budynkach, z tymi samymi nauczycielami i niemal w tym sa-
mym składzie klas. Zmiany dotyczyć będą jedynie w niewielkim zakresie za-
jęć łączonych. Kolejne uchwały w sprawie zamiaru likwidacji dotyczyły szkół 
i placówek, które nie działają lub które kończą swoją działalność w 2020 r. tj.: 
Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego dla Dorosłych. Z trzech wymienionych szkół kształcenie odbywa się 
obecnie tylko w liceum dla dorosłych, w którym ostatni absolwenci ukończą 
naukę w maju 2020 r.

Największe kontrowersje podczas sesji wzbudził projekt uchwały w spra-
wie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Oleszycach, 
której poświęcamy osobny artykuł w  bieżącym numerze „Lubaczowskiego.
info”, na str. 9.

Pragniemy zapewnić uczniów, rodziców i nauczycieli, że ze strony Powiatu 
Lubaczowskiego zostaną dołożone wszelkie starania, aby proces edukacji – 
pomimo niezbędnych zmian organizacyjnych – mógł przebiegać bez zakłó-
ceń. Informujemy, że młodzież korzystająca z internatu nadal będzie mogła 
to robić niezależnie od tego, w jakiej szkole od 1 września 2020 r. będzie się 
kształcić.

Podkreślenia wymaga fakt, że tak sprawne rozpatrzenie wniosku o prze-
jęcie szkół było możliwe, dzięki bardzo pozytywnej postawie ministra Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego i jego współpracowników oraz bieżącemu wspar-
ciu dla naszych starań, którego udzielała nam pani poseł, wiceminister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej Anna Schmidt-Rodziewicz.

Mariusz Pieróg

 Podpisanie porozumienia o przejęciu Zespołu Szkół w Oleszycach przez ministra 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego i starostę Zenona Swatka w obecności sekretarzy stanu 
Anny Schmidt-Rodziewicz, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Szymona Giżyńskiego, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 13.02.2020r.
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Festiwal Turystyki Rowerowej „Roztocze bez granic” ogłoszony!
Rodzinna turystyka aktywna, krystaliczne, czyste powietrze, dziedzictwo 
przyrodnicze i kulturowe Ziemi Lubaczowskiej i Roztocza Wschodniego, wiele 
atrakcji dla wszystkich uczestników niezależnie od wieku! 

W  piątek, 24 stycznia, na konferencji prasowej w  Starostwie Powiatowym 
w  Lubaczowie ogłoszona została data pierwszej edycji Festiwalu Turystyki Ro-
werowej „Roztocze bez granic” i  jego program ramowy. Festiwal odbędzie się 
w dniach 12–14 czerwca 2020 r.

Głównym organizatorem festiwalu jest Powiat Lubaczowski, a  współorga-
nizatorami Stowarzyszenie Geoturystyczne Roztocze Wschodnie i  Powiatowe 
Centrum Kultury w  Lubaczowie. Festiwal jest kontynuacją pięciu edycji jed-
nodniowego Roztoczańskiego Rajdu Rowerowego. Ogromne zainteresowanie 
naszym regionem rowerzystów z Podkarpacia i całej Polski skłoniło nas do rozsze-
rzenia formuły wydarzenia z jednodniowej na trzydniową. 

12 czerwca, w piątek, odbędzie się Roztoczański Rajd Geoturystyczny, dzień 
później Roztoczański Rajd Green Velo po Królestwie Rowerowym Roztocze, 
a w niedzielę, na zakończenie festiwalu, Międzynarodowy Zlot Cyklistów Luba-
czów 2020.

Poza specjalnie przygotowanymi trasami rowerowymi, uczestnicy będą mo-
gli zapoznać się z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym naszego regionu, 
a podczas warsztatów przenieść w czasie na Roztocze sprzed kilkunastu milionów 
lat. Na zakończenie Festiwalu zapraszamy rowerzystów i  mieszkańców naszego 

powiatu do wspólnego, rodzinnego pikniku rowerowego, z udziałem retrocykli-
stów z Radomia, Kolbuszowej i Lublina.

Piotr Zubowski

Otwarcie wystawy W sowieckim „raju”
10 lutego bieżącego roku obchodziliśmy 80. rocznicę pierwszych deportacji ludności polskiej przeprowadzonych przez Sowietów. Z tej okazji Muzeum Kresów 
w  Lubaczowie przygotowało wystawę zatytułowaną W  sowieckim „raju”. Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką (1939–1941), 
poświęconą okupacji sowieckiej południowo-wschodniej części przedwojennego powiatu lubaczowskiego.

Otwarcie wystawy odbyło się 23 lutego w gmachu głównym Muzeum Kresów 
w Lubaczowie. Wśród licznie przybyłych osób byli m.in. sybiracy: Teresa Miel-
nik, Stanisław Wróblewski, Lidia Argasińska, Bronisława Mazepa, Julia Witko 
oraz przedstawiciele władz samorządowych ze starostą lubaczowskim Zenonem 
Swatkiem i  zastępcą burmistrza miasta Lubaczowa Januszem Waldemarem Zu-
brzyckim na czele. Po ekspozycji zebranych gości oprowadził jej komisarz Dariusz 
Sałek.

Na wystawie zostały zaprezentowane m.in. elementy umundurowania, broń, 
książki, dokumenty, fotografi e i  pamiątki osobiste związane z  okupacją sowiec-
ką i deportacjami ludności polskiej. Pochodzą one ze zbiorów Muzeum Kresów 
w Lubaczowie, Muzeum Zamojskiego w Zamościu i jego oddziału Muzeum Broni 

i Fortyfi kacji Arsenał w Zamościu, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Młody 
Mołodycz”, Parafi i pw. Narodzenia NMP w Oleszycach, Przemyskiego Stowarzy-
szenia Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa „PROJEKT 8813”, Izby Pamięci Szko-
ły Podstawowej w  Mołodyczu, a  także zbiorów prywatnych Heleny Jabłońskiej 
z Dachnowa, Józefa Brozia z Dachnowa, Sylwii Lei z Dachnowa, Lidii Argasińskiej 
z Lubaczowa, Teresy Mielnik z Lubaczowa, Janiny Rutkowskiej, rodziny Hadlów 
i rodziny Rogów.

Wszystkich zainteresowanych historią regionu zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy, która będzie czynna do końca kwietnia 2020 r.

Tomasz Róg

 Otwarcie wystawy W sowieckim „raju” w Muzeum Kresów w Lubaczowie

 Organizatorzy Festiwalu Turystyki Rowerowej: starosta lubaczowski Zenon Swatek, 
wicestarosta Paweł Głaz, Piotr Zubowski i Bogdan Skibiński
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Z inicjatywy pani poseł Teresy Pamuły sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
debatowała w powiecie lubaczowskim
Przez dwa dni, 18 i  19 lutego, w  powiecie lubaczowskim obradowali i  spotykali się z  rolnikami, w  ramach wyjazdowego posiedzenia, członkowie sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród najważniejszych tematów, które poruszono, były Afrykański Pomór Świń i inne problemy rolników w naszym regionie. 

Komisja obradowała pod przewodnictwem ministra rolnictwa i  rozwoju wsi 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a wśród jej członków znalazła się m.in. poseł na 
Sejm RP Teresa Pamuła. W spotkania z członkami komisji, poza rolnikami, wzięli 
także udział: Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Anna Huk – członek zarzą-
du Województwa Podkarpackiego, Jerzy Borcz – przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego, Tomasz Nowakowski – prezes Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Mirosław 
Weltz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Janusz Ciołek, nadbryg. An-
drzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
w Rzeszowie, nadinsp. Henryk Moskwa – Komendant Wojewódzki Policji w Rze-
szowie, Grażyna Zagrobelna – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krośnie, a także samorządowcy z powiatu lubaczowskiego na czele ze starostą 
lubaczowskim Zenonem Swatkiem. 

Posiedzenie rozpoczęło się 18 lutego od wizytacji Spółdzielni Producentów Zbóż 
i Rzepaku „Farmer” w Wietlinie, fi rmy VeggeFresh Sp. z o.o. w Suchej Woli – pro-
ducenta i dystrybutora warzyw, gospodarstwa rybackiego w Rudzie Różanieckiej, 
a także gospodarstwa Marka Pudełko w Łukawicy, który zajmuje się chowem trzody 
chlewnej, wzorowo wprowadził środki ostrożności przeciwko ASF, a także pozyskał 
unijne środki na inwestycje w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RDH).

Drugiego dnia, podczas posiedzenia komisji w  Kresowej Osadzie w  Baszni 
Dolnej, głównym tematem była walka z ASF, który w 2017 r. dotknął również po-
wiat lubaczowski. O zakażeniach w województwie podkarpackim oraz sposobach 
ich zwalczania mówiła wojewoda Ewa Leniart oraz Podkarpacki Wojewódzki Le-
karz Weterynarii Janusz Ciołek. Z kolei o planach wdrożenia specustawy dotyczą-
cej zwalczania ASF mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski, podkreślając: 
– Potrzebny jest dalszy sanitarny odstrzał dzików, w którym nie chodzi o wybicie, 
lecz redukcję populacji dzika. Jesteśmy na wojnie z chorobą, z którą możemy wygrać, 
możemy wroga pokonać, ale pewności nie ma. 

Według Mirosława Welza, zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, szacowany 
sanitarny odstrzał dzików w skali kraju wyniesie ok. 100 tys. osobników rocznie. 

Tematem posiedzenia był także RDH, jako szansa rozwoju dla małych go-
spodarstw, do którego kolejny nabór planowany jest na wrzesień bieżącego roku, 
a także rolnictwo na obszarach górskich. Okazję do podzielenia się swoimi spo-
strzeżeniami i  problemami, z  ministrem Ardanowskim i  pozostałymi gośćmi, 
mieli rolnicy, samorządowcy i przedstawiciele organizacji rolniczych z całej Ziemi 
Lubaczowskiej. 

 Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas obrad Komisji Rolnictwa w Baszni Dolnej

 Okazję do zaprezentowania swojej oferty mieli lokalni producenci
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Zdzisław Zadworny, burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów 
– Występuję w podwójnej roli – burmistrza i rolnika, więc spra-
wy mówiące o ASF są mi bardzo bliskie […]. Chcę powiedzieć 
o kwestii, o której nikt nie wspomina, a dziś pan minister mówi 
o  różnych środowiskach, które blokują odstrzał dzików. Czło-
wiek, u którego zjawił się ASF, jako pierwszy na Podkarpaciu, 
już nie żyje, nie wytrzymał presji, środowisko było negatywnie 
nastawione do niego, ludzie wskazywali go jako tego, który 
przyciągnął chorobę na nasz teren. Szkoda, że komisja nie do-
tarła do gospodarstwa, gdzie 255 świń zostało zagazowanych. 

Trauma, którą ci rolnicy przeżywają, może być również dowodem na to, że zapo-
bieganie ASF poprzez odstrzał dzików to też zapobieganie ludzkim tragediom, i nie 
mówimy o  samej ekonomii, tylko o  tym co ludzie przeżywają. Tragedia, która się 
rozegrała w gospodarstwie, powinna być pokazywana w TV, jako przykład dramatu 
rolnika dotkniętego ASF.
Chcę też bardzo podziękować, bo współpraca na wszystkich poziomach walki z cho-
robą była bardzo dobra, m.in. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyznał do-
datkowe środki dla rolników, którzy zostali dotknięci tym problemem, otrzymali 
zasiłki celowe, bo zostali pozbawieni warsztatu pracy. Widzę jak jest, jeśli chodzi 
o zwierzynę, bo jako wójtowie i burmistrzowie opiniujemy plany odstrzału, a popu-
lacja dzika wzrasta regularnie. Ja jestem zwolennikiem doprowadzenia sytuacji do 
porządku i cieszę się, że specustawa została podjęta, mówię też jako rolnik, bo dziki 
niszczą moje uprawy.

Józef Otulak, członek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego 
w Przemyślu 
– Będę mówił o okręgu przemyskim, natomiast nie będę się od-
nosił do innych okręgów. Szeregowym myśliwym nie podobają 
się działania na górze, we władzach naczelnych PZŁ, natomiast 
na dole jest nieco inaczej. Dotychczasowa współpraca z  leśni-
kami, policją, powiatowymi lekarzami weterynarii jest dobra, 
mogą o  tym oni sami poświadczyć. Według mojej wiedzy nie 
było przypadku, by myśliwi odmówili współpracy przy odstrza-
le czy przeszukiwaniu terenu. Jeżeli chodzi o  inwentaryzację 
zwierzyny to się zgodzę, że nie da się policzyć dokładnie co do 
sztuki, ile tej zwierzyny jest. […] Chcę podziękować ministrowi, komisji, za uchwa-
lenie specustawy, jest to narzędzie w walce z ASF, ale i z głupotą. Dam przykład, 
kiedy ludzie przyjechali na polowanie na naszym terenie ze Śląska czy z Wrocławia 
i przeszkadzali w jego efektywnym przeprowadzeniu. W moim odczuciu dzików jest 

za dużo, przyczynił się do tego m.in. wzrost areałów kukurydzy, zalesień na grun-
tach polnych, gdzie zwierzyna przebywa. Ze strony myśliwych okręgu przemyskiego 
deklaruję daleko idącą współpracę ze wszystkimi służbami, lekarzami weterynarii, 
leśnikami, alby tę chorobę, w miarę możliwości, powstrzymać.

Zbigniew Słotwiński, rolnik, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej
– Największym problemem w  rolnictwie są szkody łowieckie, 
a koła łowieckie nie są w stanie wypłacić odszkodowań w kwo-
tach, które by te szkody pokryły. Gdyby gospodarz chciał uzy-
skać równowartość szkody, to koła by utraciły wszystkie środki. 
Liczę, że specustawa rozwiąże problem, bo zmniejszy liczebność 
dzików, ale w przyszłości trzeba pomyśleć o tym, żeby albo fi r-
my ubezpieczeniowe lub Lasy Państwowe były wzmocnione pie-
niędzmi na odszkodowania.

Piotr Stadnik, rolnik
– Reprezentuję rolników najmniejszych, posiadających od 15 do 50 ha. Docenia-
my starania rządu, ministra czy posłów, ale spotykamy się z innym problemem na 
Podkarpaciu. Przedtem struktura arealna była inna, obecnie moi koledzy dysponują 
od 20 do 50 ha, ale porobiły się gospodarstwa, które mają 1500 ha, i mimo działań 
ustawy tzw. ograniczającej dzierżawę czy kupno po 30 ha, są z ich strony działania 
obchodne – grunty są rozpisywane na całe rodziny. Nasze małe gospodarstwa nie 
mają z nimi szans. Na przykład cena łąk do dzierżawy w Zalesiu w gminie Oleszyce 
wyniosła 2000 zł, i co rolnicy mają zrobić? Prosiłbym o pomoc w uszczelnieniu tych 
przepisów odnośnie obrotu gruntów, nasze gospodarstwa nie mają roszczeń, tylko 
chcą się utrzymać, ale spotykają się z taką siłą dużych gospodarstw, że pewne rzeczy 
są nie do przejścia.

Andrzej Wawrzyniec, rolnik
– Prowadzę gospodarstwo na terenie powiatu, charakterystyczne, czyli bardzo roz-
drobnione. Od 3 lat prowadzę rolniczy handel detaliczny, dziś tak się nazywający, 
ale prowadzony przez moich przodków od stuleci. Mam dwa spostrzeżenia o RHD: 
chciałbym zaproponować, żeby były środki na promocję, zwiększenie świadomości 
klientów, że produkt kupiony od RHD pochodzi od rolnika. Klienci na naszym tere-
nie nie wiedzą, że to ja osobiście to produkuję, bo widzą tylko oznakowanie.

Iwona Buczko

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus oraz poseł Teresa Pamuła członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Oddaliśmy cześć Żołnierzom Wyklętym
W niedzielę, 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 
bohaterów powojennego, antykomunistycznego podziemia niepodległościo-
wego upamiętniono również w Lubaczowie w ramach uroczystości zorganizo-
wanych wspólnie przez starostę lubaczowskiego Zenona Swatka i burmistrza 
miasta Lubaczowa Krzysztofa Szpyta. 

O godz. 11 uczestnicy, wśród nich m.in. kombatanci, poseł na Sejm RP Teresa 
Pamuła, samorządowcy,  poczty sztandarowe, uczniowie szkół oraz przedstawi-
ciele jednostek powiatowych i miejskich zebrali się w lubaczowskiej konkatedrze 
na mszy św. w intencji ojczyzny i poległych w walce o niepodległość, której prze-
wodniczył ks. dziekan Andrzej Stopyra. Po eucharystii delegacje złożyły kwiaty w 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej pod tablicą upamiętniającą harce-
rzy – członków Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a następnie 
w uroczystym pochodzie przeszły pod Pomnik Niepodległości. 

Okolicznościową prelekcję, poświęconą żołnierzom niezłomnym, wygłosił dy-
rektor Muzeum Kresów w Lubaczowie Tomasz Róg: 
- Byli żołnierze AK, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, Narodowej Organizacji Woj-
skowej i Narodowych Sił Zbrojny, ścigani i prześladowani, prowadzili nierówną wal-
kę z machiną komunistycznego terroru. Walczą z siłami komunistycznymi, musieli 
zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która na-
zywała ich „bandami reakcyjnego podziemia […] Byli wśród nich także nasi lokalni 
bohaterowie  – przypomniał Tomasz Róg, wyliczając wśród nich m.in. ppłk. Karola 
Kosteckiego „Kostka”, por. Stefana Kobosa „Wrzosa”, st. strzelca Zdzisława Zatheya 
„Gładzickiego”, „Jasnotę”, sierż. Michała Franusa „Siecińskiego”, kaprala Francisz-
ka Franusa „Konara”, Stanisława Gelmudę „Bukackiego”, „Daniela” czy ks. Wiktora 
Haasa-Paneckiego i ks. Józefa Waląga.
- Żołnierze wyklęci, niezłomni, bohaterowie antykomunistycznego podziemia, któ-
rzy w obronie niepodległego państwa polskiego, walcząc o prawo samostanowienia i 
urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, 
jak i w inni sposób przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżi-
mowi komunistycznemu – dziś oddajemy im hołd – napisała z kolei w liście poseł 
Teresa Pamuła.

Podczas uroczystości zostały wręczone Krzyże Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” Józefa Piłsudskiego – odznaki honorowe, które mają integrować społeczność 
„Strzelca”, ale również osoby blisko związane z organizacją, zasłużone dla niej, pie-
lęgnujące strzeleckie ideały i dbające o jej dobrą sławę. Komendant insp. Związku 
Strzeleckiego Marek Matuła oraz mł. insp. Związku Strzeleckiego Mateusz Obro-
ślak Złotym Krzyżem Strzeleckim odznaczyli starostę Swatka, a Brązowe Krzyże 
otrzymali Magdalena Jasińska-Pieróg, Eugeniusz Huk i Lucjan Mularz. 

Na zakończenie uroczystości Strzelcy przeprowadzili Apel poległych. Poza 
kwiatami pod Pomnikiem Niepodległości, delegacja Powiatu Lubaczowskiego 
złożyła także wiązankę na mogile gen. Przemysława Nakoniecznikoff a-Klukow-
skiego „Kruka” – komendanta Krakowskiego Okręgu Armii Krajowej, który po 
zakończeniu II wojny światowej został aresztowany przez NKWD i wywieziony 
do ZSRR, gdzie przebywał do 1955 r. Po zwolnieniu powrócił do Krakowa, gdzie 
17 sierpnia 1957 r. zmarł, a pochowano go na cmentarzu komunalnym w Luba-
czowie.

Iwona Buczko

 Uroczystość wręczania odznak honorowych „Krzyża Strzeleckiego”

Jak to dawniej na wsi było

Dnia 2 lutego jedenaście zespołów obrzędowych z  województwa podkarpackiego i  lubelskiego prezentowało ludowe zwyczaje i  obrzędy podczas 
XVIII  Międzywojewódzkiego Przeglądu Grup Obrzędowych „Wątki folkloru ludowego” w  Starym Dzikowie. Przegląd zorganizowali wspólnie Centrum 
Kulturalne w Przemyślu, wójt gminy Stary Dzików, Gminny Ośrodek Kultury w Dzikowie oraz Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, a patronował mu 
starosta lubaczowski Zenon Swatek.

Uczestnicy pokazali  m.in. fragmenty staropolskiego wesela, 
widowisko dotyczące narodzin dziecka i  emocji, jakie towarzy-
szyły temu wydarzeniu, wyrabianie gromnic, tradycje kolędnicze 
i wiele innych ciekawych obrzędów i zwyczajów, które dziś są już 
tylko wspomnieniem. Komisja w składzie: Inka Kamińska – aktor-
ka, instruktorka teatralna z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, 
muzyk i folklorysta Jerzy Dynia oraz etnograf dr Andrzej Karcz-
marzewski, po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznała na-
grody i wyróżnienia. 

Grand Prix i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, ufundo-
waną przez Centrum Kulturalne w  Przemyślu, otrzymał Zespół 
Ludowy Sonina z  Soniny za spektakl Wesele Sonińskie – kołacz. 
Dwie równorzędne pierwsze nagrody w  wysokości po 600 zł 
każda, trafi ły do Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki z Baranowa 
Sandomierskiego za spektakl Na Gromniczną oraz Zespołu Obrzę-
dowego Tkacze z Wysokiej za spektakl Jesienny wieczór u tkacza 
Zembronia. Druga nagroda pieniężna w wysokości 500 zł trafi ła 
do Zespołu Folklorystycznego Folusz z  Giedlarowej za spektakl 
Z kozą na Nowy Rok. Trzecią nagrodę jury przyznało natomiast 
Zespołowi Śpiewaczo-Obrzędowemu Jarzębina z  Bukowej za spektakl Kumie, 
zróbcie mi gromnice. Pozostałym grupom wręczono wyróżnienia i nagrody w wy-
sokości 300 zł, a każdy z zespołów otrzymał dodatkowo pamiątkowego „Gliniaka”. 

Fundatorami nagród byli: Centrum Kulturalne w  Przemyślu, Powiatowe 
Centrum Kultury w Lubaczowie, wójt gminy Stary Dzików i Bank Spółdzielczy 
w Lubaczowie. 

Iwona Buczko

 Koło Gospodyń Wiejskich z Cewkowa - zespół Stokrotki, przedstawienie „Już po Andrzeju pora na roraty”
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Pamiętajmy o Holocauście
W dniach 2 stycznia–22 lutego na Podkarpaciu zorganizowano cykl wydarzeń, 
które wpisały się w  obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o  Ofi arach 
Holocaustu. Wśród nich znalazły się również te, które zaplanowano w powie-
cie lubaczowskim w dniach 27–29 stycznia. 

W poniedziałkowe popołudnie, 27 stycznia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Lubaczowie, odbył się wykład dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie Toma-
sza Roga na temat funkcjonującego w czasie II wojny światowej w Cieszanowie 
obozu pracy dla Żydów. Tomasz Róg nie tylko przybliżył to mało znane wyda-
rzenie z historii Ziemi Lubaczowskiej, ale zaprezentował też nikomu dotychczas 
nieznane fotografi e Cieszanowa i okolic z czasów okupacji niemieckiej, które cie-
szanowski samorząd zakupił od prywatnego kolekcjonera. Po wykładzie odbył się 
wernisaż wystawy „Samarytanie z Markowej”, przygotowanej przez Muzeum Pola-
ków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów z Marko-
wej, która na specjalne zaproszenie Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie 
przyjechała do naszego miasta. Jakub Pawłowski, pracownik muzeum, opowie-
dział o  idei powstania placówki oraz jej patronach, a  także przedstawił sytuację 
ludności żydowskiej, zwłaszcza na Podkarpaciu, w trakcie pożogi wojennej. 

W  kolejnych dwóch dniach Tomasz Róg przybliżył historię cieszanowskie-
go obozu pracy czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie oraz 
uczniom lubaczowskich szkół. We wtorek i w środę z młodzieżą spotkali się także 

– jak co roku – Lucia Retman, ocalona w czasie wojny przez Zofi ę Pomorską, która 
podarowała jej oryginalną metrykę dziewczynki, katoliczki, wywiezionej na Sybe-
rię, a także Simon Lavee, którego rodziców w czasie wojny uratował Józef Kulpa. 
„Musicie się uczyć i sprawiać, żeby świat był dobry, aby więcej nic tak strasznego 
się nie powtórzyło” – apelowała do młodych lubaczowian Lusia Retman.

W  spotkaniach z  wyjątkowymi gośćmi, którzy przyjechali do nas specjalnie 
z  Izraela, wziął udział także starosta lubaczowski Zenon Swatek. Razem z  nimi 
oraz z zaproszonymi gośćmi udał się w środę na tzw. Plebańskie Pole pod Dachno-
wem, na którym, w masowych grobach, pochowanych jest przeszło tysiąc Żydów 
z lubaczowskiego getta oraz najprawdopodobniej Żydzi z francuskiego transportu 
wiezionego do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. Pomnik został odsłonięty 
w 2008 r. Widnieje na nim napis w języku polskim, jidysz i angielskim: „Nie zna-
my waszych nazwisk, lecz zawsze będziecie w  naszych sercach. Pamięci Żydów 
z lubaczowskiego getta oraz innych ofi ar holocaustu zamordowanych przez hitle-
rowskich Niemców w Lubaczowie i okolicach w 1943 roku”.

Lubaczowskie obchody zakończyło spotkanie z dyrektorem Powiatowego Cen-
trum Kultury w  Lubaczowie Piotrem Zubowskim, który opowiedział o  swojej 
dwujęzycznej, polsko-ukraińskiej książce Obertyn – opowieści o życiu miasteczka. 
Publikacja opisuje – na przykładzie historii jednego prowincjonalnego miastecz-
ka – historię współistnienia na przestrzeni dziejów Polaków, Ukraińców i Żydów 
w  Galicji Wschodniej oraz rozpad tej zwartej społeczności w  wyniku II wojny 
światowej i wydarzeń powojennych. 

Iwona Buczko, Piotr Zubowski

 Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem na tzw. Plebańskim Polu pod Dachnowem

 Młodzieży o wojennych przeżyciach mówił m.in. Simon Lavee Łukawiecki

Co będzie ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Oleszycach?

Na sesji Rady Powiatu Lubaczowskiego, w dniu 27 lutego, została podjęta uchwała w sprawie zamiaru likwidacji, z dniem 31 grudnia 2020 r., Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Zespole Szkół w Oleszycach. Konieczność skierowania pod obrady projektu tej uchwały wynikała z tego, że wraz z przekazaniem prowadzenia 
Zespołu Szkół w Oleszycach do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 1 stycznia 2021 r., nastąpi również przekazanie budynków i mienia szkolnego.

Ministerstwo nie ma prawnych możliwości prowadzenia takich jednostek 
jak szkolne schroniska młodzieżowe, dlatego niemożliwe jest jego przekazanie 
wraz z całym zespołem. Również prowadzenie schroniska przez Powiat staje 
się problematyczne, gdyż od 1 stycznia 2021 r. nie będzie on dysponentem 
budynku, w którym schronisko się obecnie mieści.

W trakcie dyskusji, która odbyła się podczas sesji i poprzedzającego ją po-
siedzenia Komisji Oświaty, do obiegu publicznego przedostały się nieprecyzyj-
ne informacje związane z bardzo wysoką opłacalnością fi nansową schroniska, 
które miałoby przynosić roczny przychód w wysokości ponad 500 tys. zł. Warto 
w tym miejscu wyjaśnić, że kwota ta jest kwotą przychodów uzyskiwaną przez 
cały Zespół Szkół w Oleszycach z całej, rocznej odpłatnej działalności.

Przychody schroniska w 2019 r. wyniosły 179 578 zł, a koszty 117 216 zł. 
Wśród tych drugich znalazły się przede wszystkim koszty pracy osób obsłu-
gujących schronisko oraz koszty materiałów i mediów niezbędnych do działa-
nia placówki. Rzetelne rozliczenie takich kosztów jest utrudnione w sytuacji, 
kiedy schronisko funkcjonuje w  ramach większego organizmu, którym jest 
Zespół Szkół, gdyż koszty określane są za pomocą proporcji i przeliczeń i nie 
w pełni odzwierciedlają faktyczne koszty funkcjonowania tej jednostki.

Decyzja o  zamiarze likwidacji schroniska zawarta w  wyżej wymienionej 
uchwale Rady Powiatu nie jest równoznaczna z tym, że w Oleszycach schroniska 
nie będzie. W związku z dużą potrzebą społeczną podnoszoną przez szereg rad-

nych podczas sesji, wydaje się oczywistym, że szkolne schronisko młodzieżowe 
w Oleszycach jest potrzebne i powinno nadal istnieć. Warunkiem niezbędnym 
do tego jest jednak podjęcie się jego prowadzenia przez inny podmiot, na przy-
kład stowarzyszenie lub fundację, oraz zawarcie przez taki podmiot stosownego 
porozumienia w sprawie wynajmu lub użyczenia niezbędnych schronisku po-
mieszczeń z ich dysponentem, którym od 1 stycznia 2021 r. będzie Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Społeczność pedagogów z  Zespołu Szkół w  Oleszycach podjęła inicjaty-
wę utworzenia stowarzyszenia, które w ramach swojej działalności statutowej 
prowadziłoby szkolne schronisko młodzieżowe. Obecnie trwają działania ma-
jące na celu rejestrację tego stowarzyszenia oraz opracowanie dokumentacji 
organizacyjnej niezbędnej do rejestracji przez to stowarzyszenie schroniska.

Utworzenie niepublicznego schroniska będzie korzystne zarówno dla tury-
stów, którzy pragną skorzystać z noclegu w umiarkowanej, młodzieży szkolnej 
z opiekunami oraz innych osób, jak również dla samego Powiatu. Niepublicz-
ne schronisko będzie otrzymywać z  budżetu Powiatu dotację w  wysokości, 
jaką Powiat otrzyma na ten cel z budżetu państwa, w subwencji oświatowej. 
Takie rozwiązanie zabezpieczy nasz samorząd od ewentualnej konieczności 
„dołożenia” do tej działalności dodatkowych środków w przyszłości.

Mariusz Pieróg
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Za kolędę dziękujemy, szczęścia, zdrowia Wam życzymy!

Siedem grup teatralnych wzięło udział w  tegorocznym, XII Przeglądzie Zespołów Kolędniczych 
„Herody 2020”, który 26 stycznia odbył się w sali teatralnej lubaczowskiej konkatedry. Z główną 
nagrodą wyjechał z Lubaczowa teatrzyk „Wesoła gromadka” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Oleszycach.

Celem przeglądu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania herodów, czyli tradycyj-
nych bożonarodzeniowych przedstawień, a tym samym ich upowszechnienie wśród jak największego krę-
gu odbiorców. Niektórzy, co warte podkreślenia, sięgnęli po przedwojenne scenariusze tych przedstawień. 
Wydarzenie było adresowane do uczniów szkół podstawowych i średnich, dzieci i młodzieży uczestniczą-
cych w zajęciach w domach i ośrodkach kultury, świetlicach środowiskowych lub spontanicznie organi-
zujących się z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Komisja, w skład której weszli Piotr Zubowski – dyrektor 
Powiatowego Centrum Kultury w  Lubaczowie (przewodniczący komisji), Piotr Batycki z  Miejskiego 
Domu Kultury w Lubaczowie oraz ks. Sławomir Skowroński oceniała m.in. sposób wykonania pastorałek oraz kolęd oraz dobór strojów, rekwizytów i przebrań.

Główną nagrodę otrzymał teatrzyk „Wesoła gromadka” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach, drugie miejsce przyznano zespołowi teatralnemu Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Biłgoraja, a trzecie grupie kolędniczej ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju. Organizatorami i sponsorami konkursu byli 
parafi a konkatedralna w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie i Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, a współorganizatorami: Powiat Lubaczowski, 
Miasto Lubaczów i Gmina Lubaczów.

Iwona Buczko

 W przeglądzie wzięło udział siedem grup teatralnych

Z Betlejem na Ukrainę

Zgodnie z  ponad 20-letnią tradycją, tuż przed przypadającą 6 stycznia u  grekokatolików 
i  prawosławnych wigilią narodzenia Chrystusa, podkarpaccy harcerze z  lubaczowskiego 
i  jarosławskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, przekazali Betlejemskie Światełko 
Pokoju naszym sąsiadom z  Ukrainy. Uroczystość odbyła się 3 stycznia na przejściu granicznym 
w Budomierzu. Wzięli w niej udział  przedstawiciele Sejmu RP i Rady Najwyższej Ukrainy, władz 
wojewódzkich, władz samorządowych z  powiatu lubaczowskiego, jarosławskiego oraz rejonu 
jaworowskiego, reprezentanci służb mundurowych, duchowni rzymsko- i greckokatoliccy, a także 
mieszkańcy polsko-ukraińskiego pogranicza.

Spotkanie rozpoczął starosta lubaczowski Zenon Swatek, który przywitał uczestników i  przybliży 
ideę przekazywania światełka. Wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch poinformował 
z kolei, że w budżecie województwa zostały zarezerwowane pieniądze na budowę kolejnego polsko-ukra-
ińskiego przejścia granicznego w Malhowicach-Niżankowicach w powiecie przemyskim, i być może za 2–3 lata również tam podkarpaccy skauci i włodarze będą 
przekazywać światełko naszym sąsiadom. Historię Betlejemskiego Światła Pokoju i udziału polskich skautów w całej akcji przybliżył harcmistrz Mariusz Bezdzietny, 
komendant Podkarpackiej Chorągwi ZHP. Głos zabrali również przedstawiciele sąsiedniego powiatu jarosławskiego oraz goście z Ukrainy, podkreślając wagę jakże 
potrzebnego dziś pokoju, którego symbolem jest światło z Betlejem.

Po przemówieniach i wspólnej modlitwie duchownych obu obrządków, harcerze przekazali światełko przedstawicielom strony ukraińskiej. Nie zabrakło również 
wspólnego kolędowania, szczerych życzeń i obdarowywania się prezentami. 

Iwona Buczko

 Tradycyjnie światło przekazali harcerze z lubaczowskiego Hufca ZHP

Horyniec-Zdrój i okolice na antenie radiowej „Jedynki” 
Wyjątkowi goście, dziennikarze Pierwszego Programu Polskiego Radia Marta Januszewska i Roman 
Czejarek, gościli 6 i 7 marca w powiecie lubaczowskim. Z Horyńca-Zdroju realizowali swoją cotygo-
dniową audycję na żywo „Jedyne takie miejsce”. Razem z przedstawicielami naszego regionu, m.in. 
ze starostą lubaczowskim Zenonem Swatkiem, przybliżali słuchaczom historie i ciekawostki kolej-
nego wyjątkowego miejsca na podróżniczej mapie radiowej „Jedynki”.

Gośćmi na antenie radia – w  studio zlokalizowanym w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Ho-
ryńcu-Zdroju – byli: Karolina Kopa-Jonak z  Muzeum Kresów w  Lubaczowie, Marta Langner 
– dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w  Horyńcu-Zdroju, Beata Bania – dyrektor Sa-
natorium Uzdrowiskowego Bajka w  Horyńcu-Zdroju, lekarz balneolog Ewa Merta, Anna Kor-
dys z  Uzdrowiska Horyniec, Wiesław Huk z  Powiatowego Centrum Kultury w  Lubaczowie, 
o. Waldemar Czerwonka – proboszcz parafi i w  Horyńcu-Zdroju, Beata Ługowska – przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich w Horyńcu-Zdroju, Janusz Urban – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Horyńcu-Zdroju, nauczyciel, historyk i regionalista Grzegorz Chmielowiec, fotograf i fi lmowiec Krystian Kłysewicz, geografi i i regionalista dr Marek Wiśniewski, sta-
rosta lubaczowski Zenon Swatek, nadleśniczy Nadleśnictwa Lubaczów Robert Banaś oraz wójt gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis. Rozmowy dotyczyły m.in. uzdrowi-
skowych walorów miejscowości, atrakcji turystycznych, historii Horyńca-Zdroju, zespołu cerkiewnego w Radrużu, kaplicy w Nowinach Horynieckich oraz linii bunkrów 
Mołotowa czy najlepszych plenerów fotografi cznych. 

Starosta lubaczowski opowiedział słuchaczom przede wszystkim o Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez Granic” (12–14 czerwca), w trakcie którego wszyscy 
uczestnicy będą mieli okazję na dwóch kołach zapoznać się z największymi atrakcjami turystycznymi i geoturystycznymi Królestwa Rowerowego Roztocze.  

Co ciekawe, audycja przyciągnęła słuchaczy m.in. z  Łańcuta, którzy do Horyńca przyjechali, aby choć chwilę porozmawiać ze swoimi ulubionymi redak-
torami. Roman Czejarek i  Marta Januszewska zapewnili, że z  pewnością powrócą jeszcze na Ziemię Lubaczowską. Całą audycję można odsłuchać na stronie 
www.polskieradio24.pl

Iwona Buczko

 Marta Januszewska i Roman Czejarek podczas wywiadu ze 
starostą lubaczowskim  Zenonem Swatkiem
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Rogi i misy rozdane! 
Uroczystym wręczeniem nagród i  spektaklami laureatów zakończyła 
się w  niedzielę, 19 stycznia, 41. Biesiada Teatralna w  Horyńcu-Zdroju 
– Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form. 
Jej organizatorami byli Centrum Kulturalne w Przemyślu i Gminny Ośrodek 
Kultury w  Horyńcu-Zdroju, a  fundatorem jednej z  głównych nagród był 
starosta lubaczowski Zenon Swatek.

Biesiada rozpoczęła się 16 stycznia. W tym roku o Rogi Myśliwskie Króla Jana 
oraz o Misy Borowiny walczyły zespoły teatralne m.in. z Krakowa, Kielc, Prze-
myśla, Stalowej Woli, Lublina, Sopotu, Zielonej Góry, Warszawy, Częstochowy, 
Raciborza oraz Ozimka.

Horyniecka Biesiada jest jednym z najstarszych festiwali amatorskich zespołów 
teatralnych, które, z przerwą w latach 1981–1984, odbywają się od 1976 r. i nie-
przerwanie cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska teatralnego i miesz-
kańców powiatu lubaczowskiego. Jej dodatkowym atutem jest profesjonalne jury, 
które nie tylko ocenia spektakle, ale też prowadzi z uczestnikami warsztaty i kon-
sultacje. W  tym roku uczestników oceniali m.in. prof. dr hab. Stanisław Górka 
– aktor teatralny i fi lmowy i wykładowca PWST w Warszawie oraz prof. Józefa 
Zając-Jamróz – aktorka i wykładowca PWST w Krakowie. 

Złoty Róg Myśliwski Króla Jana otrzymał Teatr ECCE HOMO z Kielc, Srebr-
ny – Teatr Tetraedr z  Raciborza, a  Brązowy – Teatr W  MIĘDZYCZASIE. Zło-
tą Misę Borowiny, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2000 zł, ufundowaną 

przez starostę lubaczowskiego, otrzymał Wojciech Kowalski za rolę w przedsta-
wieniu Uwolnić słowa – MIŁOŚĆ. Srebrna Misa Borowiny powędrowała do Ro-
berta Konowalik za kreację w przedstawieniu Woda w płucach, a Brązowa Misa 
do Adam Karasiewicza za reżyserię i scenariusz spektaklu Dziady Teatru KAPRYS 
w Łapach.

Iwona Buczko

 Biesiada Teatralna w Horyńcu-Zdroju – zdobywczynie Rogów Króla Jana

Rzecz o Januszu Burku

W 2019 r. minęła 10. rocznica śmierci Janusza Burka (1942–2009) – pedagoga, malarza, dziennikarza i regionalisty związanego z Lubaczowem i Horyńcem. 
Pamięć o  tym niezwykłym człowieku jest ciągle żywa, a  rocznica jego odejścia stała się okazją do zorganizowania przez Muzeum Kresów w  Lubaczowie 
okolicznościowej wystawy.

Ekspozycja zatytułowana Dziedzictwo utrwalone. 
Rzecz o Januszu Burku udostępniona została w bu-
dynku wystawienniczym przy Zespole Cerkiewnym 
w  Radrużu. W  ten sposób chciano podkreślić rolę 
Janusza Burka w utrwalaniu dziedzictwa kulturowe-
go powiatu lubaczowskiego, będącego elementem 
dziedzictwa dawnych Kresów Wschodnich Rze-
czypospolitej. Wątek ten jest obecny już w  samym 
plakacie wystawy. Umieszczono na nim fotografi ę 
z  pobytu Janusza Burka na Ukrainie, wykonaną 
w 2008 r. Jednym z miejsc, które wówczas odwiedził, 
a które zrobiły na nim duże wrażenie, były Okopy 
Świętej Trójcy – dawna kresowa twierdza, którą 
Zygmunt Krasiński w Nie-Boskiej komedii uczynił 
bastionem kultury i  tradycji. Fotografi a ukazująca 
bohatera wystawy, stojącego na wysokich wałach 
twierdzy i spoglądającego na szeroko rozlane wody 
Zbrucza, w  symboliczny sposób ukazuje go jako 
strażnika dziedzictwa kulturowego.

Przygotowania do wystawy rozpoczęto od kwe-
rendy w zakresie twórczości malarskiej i fotografi cz-
nej mistrza. Dzięki pomocy jego córek – Małgorzaty 
Stelmach i Jadwigi Burek-Otręby – oraz szerokiego 
grona jego przyjaciół i znajomych starano się zgro-
madzić możliwie szeroką wiedzę o  twórczości ar-
tysty. Skatalogowano kilkadziesiąt prac malarskich 
i  rysunkowych oraz kilkaset fotografi i prezentują-
cych zarówno dawny krajobraz kulturowy okolic 
Lubaczowa i  Horyńca-Zdroju, jak i  wydarzenia 
kulturalno-religijne. Dorobek ten ukazuje aktywność Janusza Burka w  zakresie 
utrwalania lokalnego dziedzictwa kulturowego w okresie niemal półwiecza – od 
lat 60. XX w. do początku obecnego stulecia. 

Uzyskana w  ten sposób wiedza stała się podstawą do wyboru eksponatów 
i aranżacji wystawy. Na ekspozycji zademonstrowano kilkadziesiąt prac Janusza 
Burka pochodzących ze zbiorów rodzinnych, z  kolekcji zgromadzonej w  Mu-
zeum Kresów w Lubaczowie, a także udostępnionych przez Powiatowe Centrum 

Kultury w Lubaczowie oraz osoby prywatne, w tym: 
Wiesława Huka, Martę Polak, Zenona Swatka, Je-
rzego Tabaczka i Ryszarda Urbana. Widać na nich 
piękno lubaczowskich kościołów, cerkwi, kapliczek 
przydrożnych i urodę roztoczańskiego krajobrazu.

Wyjątkową wartość posiadają pokazane na wy-
stawie fotografi e, na których Janusz Burek utrwalił 
zabytki drewnianego budownictwa ludowego oko-
lic Horyńca-Zdroju. Obecne są również eksponaty 
świadczące o  aktywności artysty jako projektanta 
pomników czy autora koncepcji plastycznej Parku 
Historyczno-Etnografi cznego „Przygródek” przy 
Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Na ekspozycji nie mogło zabraknąć tematyki 
związanej ze św. Bratem Albertem, którego postać 
była szczególnie bliska Januszowi Burkowi. Oprócz 
obrazów i rysunków o tematyce albertyńskiej, waż-
nym elementem wystawy jest drewniany, polichro-
mowany krzyż. Artysta wykonał go w 1988 r. w celu 
upamiętnienia miejsca po pustelni św. Brata Alberta 
w Monastyrzu koło Werchraty. Po trzydziestu latach 
tę cenną pamiątkę odnowił specjalnie na wystawę 
artysta konserwator Jerzy Plucha.

Na wernisaż wystawy, który miał miejsce 8 grud-
nia 2019 r., przybyli członkowie najbliższej rodziny 
Janusza Burka, a  także poseł na Sejm RP Teresa 
Pamuła, starosta lubaczowski Zenon Swatek, wójt 
gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis oraz liczne 
grono przyjaciół i znajomych artysty. Po wernisażu 

wystąpili z krótkim recitalem muzycznym Karolina Kopa-Jonak i Ryszard Urban. 
Z  dużym zainteresowaniem spotkała się też projekcja fragmentów fi lmu doku-
mentalnego z  udziałem bohatera wystawy. Wernisaż stał się również okazją do 
podzielenia się wspomnieniami o tej niezwykłej osobie. Z pewnością dzięki swej 
bogatej i  różnorodnej twórczości Janusz Burek na trwale zapisał się w  dziejach 
i kulturze powiatu lubaczowskiego.

Janusz Mazur

  Janusz Burek przy drewnianym krzyżu upamiętniającym 
pustelnię św. Brata Alberta w Monastyrzu koło Werchraty, 
zdjęcie wykonane w latach 90. XX w.
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Święto Kobiet 
z powiatu lubaczowskiego
W  piątek, 6 marca, na zaproszenie Powiatowego Centrum Kultury 
w Lubaczowie, w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie, zebrały się przed-
stawicielki kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, organizacji oraz jednostek 
powiatowych, aby wspólnie z  przedstawicielami samorządu powiatowego 
i zaproszonymi gośćmi celebrować Święto Kobiet. Coroczne marcowe spotka-
nie jest wyrazem podziękowania starosty lubaczowskiego Zenona Swatka za 
współpracę, aktywną działalność i  wysiłek podejmowany przez panie, które 
swoją pracą wpływają na rozwój Ziemi Lubaczowskiej.

Wśród prawie 200 świętujących osób szczególnym gościem była minister Anna 
Schmidt- Rodziewicz, dla której był to pierwszy dzień pracy na nowym stano-
wisku. Dzień wcześniej pani minister została Sekretarzem Stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a do Lubaczowa przyjechała prosto z Rzeszo-
wa, gdzie brała udział w podpisaniu umowy na projekt nowego mostu na Sanie 
w Jarosławiu, pierwszego w ramach rządowego programu „Mosty+”.

W uroczystości uczestniczyła także m.in. przewodnicząca Rady Powiatu Mata 
Tabaczek oraz Łucja Bielec – prezes Fundacji SOS Życie z Mielca, która od wielu 
lat, wraz z pracownikami fundacji, prowadzi bezpłatne badania mammografi czne 
i cytologiczne dla mieszkanek Podkarpacia, w tym pań z powiatu lubaczowskiego. 
Wszystkie uczestniczki Święta Kobiet otrzymały różowe lub niebieskie kapelusze 
– symbol walki z chorobami nowotworowymi, a zainteresowane osoby mogły, po 
części ofi cjalnej, wykonać bezpłatne badania profi laktyczne pod kątem raka skóry. 

Podczas spotkania nie zabrakło życzeń, kwiatów oraz wspólnego poczęstunku. 
O część artystyczną zadbali zespół Pawlaki i Kapela nad Brusienką. 

Iwona Buczko

 Honorowym gościem obchodów była pani Anna Schmidt-Rodziewicz – wiceminister 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw 
Równego Traktowania

 Powitanie gości i uczestników przez Piotra Zubowskiego dyrektora Powiatowego 
Centrum Kultury w Lubaczowie oraz występ kapeli „Nad Brusienką”

 Uczestniczki Powiatowego Święta Kobiet

 Goście i uczestniczki Powiatowego Święta Kobiet

 Okolicznościowy występ zespołu „Pawlaki”


