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Wciąż można wspierać  
lubaczowski szpital

 Od kwietnia trwa niepubliczna zbiórka na rzecz 
Szpitala Powiatowego w Lubaczowie, związana z 
trwającą w kraju epidemią koronawirusa COVID-19. 
Dzięki hojności darczyńców - m.in. lokalnych przedsię-
biorców, radnych, samorządowców, jak i osób prywatnych, 
udało się już zebrać ponad 7000 zł. Pierwotnie fundusze miały być 
przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla szpitala, jednak placówka 
ma już zapewnione takie środki w wystarczającej ilości. Stąd zrodził się pomysł, 
by za zgromadzone pieniądze zakupić kardiomonitor, który będzie pomagał rato-
wać życie najmłodszych pacjentów placówki, także po ustaniu epidemii.

Przekazanie darowizny jest możliwe  w formie przelewu na rachunek banko-
wy  Stowarzyszenia Geoturystycznego „Roztocze Wschodnie” o numerze 47 9101 
0003 2001 0023 3365 0003.

Więcej o zbiórce w zakładce Koronawirus na stronie internetowej www.po-
wiatlubaczowski.pl  

Dla darczyńców w podziękowaniu zostały przygotowane pamiątkowe serdusz-
ka „Beatus qui prodest” w formie przypinki.

Lubaczowska „porodówka” wysoko 
w ankiecie pacjentek
W połowie lipca br. lubaczowska „porodówka” znalazła się na 3. miejscu wśród 
najlepszych szpitali i  oddziałów położniczych na Podkarpaciu w  rankingu 
„Głos matek” Fundacji “Rodzić po Ludzku”! Ranking powstał na podstawie 
opinii i ocen kobiet, które wypełniły ankietę na temat opieki okołoporodowej 
i warunków w tej placówce.

Fundacja „Rodzić po Ludzku” jest organizacją pozarządową działającą od 23 
lat na rzecz kobiet w ciąży oraz matek małych dzieci. Jej celem jest, aby każda ko-
bieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem 
oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich osób. 
Dlatego sprawdza szpitale i  oddziały położnicze, nagradza najlepsze placówki, 
a tam gdzie jest to konieczne interweniuje. Od 2018 r. prowadzi stały monitoring 
porodówek i na bieżąco na portalu GdzieRodzic.info pokazuje, jak wygląda opie-
ka oraz warunki w poszczególnych szpitalach.

Od 2018 roku fundacja prowadzi akcję „Głos matek ma moc zmiany”, w której 
kobiety w anonimowej ankiecie na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl mogą oce-
nić opiekę, zachowanie personelu, wsparcie po porodzie, a także warunki w pla-
cówce.  Ankieta sprawdza  jakość opieki okołoporodowej w każdym z 400 szpitali 
– od izby przyjęć do momentu wyjścia. Wyniki ankiet dla poszczególnych szpitali 
są prezentowane na stronie www.GdzieRodzic.info.

W tegorocznej odsłonie akcji Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowot-
nej w Lubaczowie - Oddział Ginekologiczno-Położniczy dzięki głosom pacjentek, 
znalazł się na wysokim, 3. miejscu wśród podkarpackich placówek, zdobywając 73 
na 100 możliwych punktów.  Pacjentki wysoko oceniły m.in. zadowolenie z opie-
ki, postawę personelu, pomoc  w karmieniu piersią, warunki w szpitalu czy reali-
zację praw pacjenta. 
Cała klasyfikacja na Podkarpaciu wygląda następująco:

Starosta przekazał sprzęt 
powodzianom z powiatu 
przeworskiego
Pod koniec sierpnia Starosta Lubaczowski Zenon Swatek wraz ze Starostą 
Przeworskim Bogusławem Urbanem, przekazali sprzęt AGD poszkodowanym 
w czerwcowej powodzi mieszkańcom powiatu przeworskiego. Sprzęt zakupiony 
dzięki funduszom zebranym w zbiórce, uruchomionej wśród mieszkańców 
powiatu lubaczowskiego, zasilił gospodarstwa domowe 3 rodzin spod Kańczugi.

Z początkiem lipca Starostwo Powiatowe w Lubaczowie wraz ze Stowarzy-
szeniem Geoturystycznym „Roztocze Wschodnie” uruchomiło zbiórkę na po-
moc poszkodowanym mieszkańcom powiatu przeworskiego, którzy znaleźli się 
wśród najbardziej dotkniętych czerwcową powodzią. Nawałnice z intensywnymi 
opadami deszczu, obróciły w ruinę dobytek wielu rodzin. Woda zalewając domy, 
budynki gospodarcze i pola uprawne, doprowadziła do wielu ludzkich tragedii.

W pomoc włączyli się mieszkańcy powiatu lubaczowskiego, dzięki czemu 
przez miesiąc trwania zbiórki udało się zebrać ponad 3 tys zł, za które został zaku-
piony sprzęt AGD (m.in. pralka, lodówka) dla 3 rodzin.

W imieniu organizatorów dziękujemy za wsparcie zakończonej już zbiórki!

Iwona Buczko

Miejsce 1 - 82/100 punktów
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
Miejsce 2 - 74/100
Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA 
Sp. z o.o. Sp.k.
Miejsce 3 - 73/100
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie
Miejsce 4 - 65/100
Szpital Miejski im. Jana Pawła II 
w Rzeszowie
Miejsce 5 - 60/100
Szpital Wojewódzki nr 2 im. Świętej 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Miejsce 6 - 59/100
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu
Miejsce 7 - 59/100
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Miejsce 8 - 57/100
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Miejsce 9 - 55/100
Wojewódzki Szpital im. Zofii z  Za-
moyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Miejsce 10 - 55/100
Szpital Specjalistyczny w  Brzozowie. 
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im Ks. B. Markowicza

Iwona Buczko

 �W lubaczowskim szpitalu możliwy jest np. poród w wodzie

 �Powodzianie otrzymali sprzęt AGD,który przekazał starosta lubaczowski Zenon Swatek

PowiatLubaczowski.info

2



Operacje kręgosłupa teraz także w lubaczowskim szpitalu
Od kilku miesięcy w lubaczowskim szpitalu lekarze neurochirurdzy z Lublina 
przeprowadzają operacje kręgosłupa. Zabiegi pomóc mogą m.in. w  leczeniu 
chorób zwyrodnieniowych czy dyskopatii.

W szpitalu wykonano już kilkadziesiąt takich zabiegów. Są one małoinwazyj-
ne i bezpieczne, a dzięki nim pacjentom ustają dolegliwości i mogą oni szybko 
wrócić do codziennych aktywności. Współczesne metody chirurgiczne całkowi-
cie uwalniają od bólu kręgosłupa. Potwierdzają to dotychczas wykonane operacje 
przeprowadzone przez specjalistów z Lublina - dr n. med. Michała Rutkowskiego 
z Kliniki Neurochirurgii SPSK4 w Lublinie oraz neurochirurga   lek. med. Mar-
cina Wdowiaka z  Kliniki Neurochirurgii SPSK4 w  Lublinie. Pierwsze zabiegi  
w  lubaczowskim szpitalu odbyły się pilotażowo w  listopadzie i  grudniu 2019 r. 
natomiast od stycznia 2020 pacjenci są przyjmowani i  operowani systematycz-
nie w  każdym miesiącu. Na ich potrzeby uruchomiono możliwość umówienia 
konsultacji w  Centrum Medyczne KORMED oraz dalsze wykonanie zabiegów 
w lubaczowskim szpitalu.

Nowe możliwości operacji stworzone przez szpital w Lubaczowie na rzecz lo-
kalnej społeczności oznaczają, że chorzy nie muszą już jeździć do Rzeszowa lub 
Mielca. Zabiegi przeprowadzane są bezpłatnie w ramach zawartej umowy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. Niestety z uwagi na przepisy funduszu dotyczące 
prowadzenia poradni nie jest możliwe na chwilę obecną otwarcie i  prowadzenie 

poradni neurochirurgicznej jako poradni przyszpitalnej. W  związku z  tym pa-
cjenci są przyjmowani i kwalifikowani do zabiegów na zasadach komercyjnych 
w NZOZ Kormed przy ul. Kościuszki 141/7.

SP ZOZ w Lubaczowie

Coraz bliżej marki turystycznej 
„Roztocze”
Jak skutecznie promować Roztocze i jak planować wspólne działania? – na te 
i wiele innych pytań starali się odpowiedzieć uczestnicy briefingu prasowego, 
który miał miejsce w Tomaszowie Lubelskim. Był on okazją do prezentacji idei 
opracowania koncepcji i wdrożenia zasad funkcjonowania marki turystycznej 
„Roztocze” obejmującej swoim zasięgiem dwa województwa – podkarpackie 
i  lubelskie. W  spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów 
z  terenu powiatu lubaczowskiego, ze starostą Zenonem Swatkiem na czele 
(przyp.red.)

Udział w briefingu wzięli m.in.: marszałkowie województw Podkarpackiego 
i Lubelskiego – Władysław Ortyl i  Jarosław Stawiarski oraz prezesi Podkarpac-
kiej i Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Wioletta Rejman i Paweł 
Wójcik, a także burmistrz Tomaszowa Lubelskiego i prezes Euroregionu Roztocze 
Wojciech Żukowski.

Marszałek Władysław Ortyl nie krył zadowolenia z faktu wspólnej promocji 
Roztocza:
– Roztocze jest jedno i nie da się go fizycznie podzielić na dwie części. Dlatego też 
musimy zastosować wspólne działania promocyjne skierowane do całego tego ob-
szaru. Cieszę się, że razem z  województwem lubelskim będziemy realizować ten 
ważny projekt. Jako samorząd województwa musimy mieć na uwadze równomierny 
rozwój turystyki na Podkarpaciu i promować atrakcje turystyczne całego regionu, 
a Roztocze ma ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać – mówił marszałek.

Marszałek Jarosław Stawiarski chce z kolei skorzystać z doświadczeń Podkar-
pacia, które skutecznie wypromowało już markę Bieszczady oraz stawiać na dzia-
łania w internecie.
– Promując Roztocze chcemy postawić na media społecznościowe, bo są one dużą 
siłą i marka Roztocze powinna się tam bez wątpienia znaleźć. Za pomocą internetu 
chcemy pokazywać piękno tego miejsca i zachęcać turystów do przyjazdu, bo jest to 
piękna kraina, która jeszcze jest nieodkryta – powiedział Marszałek Województwa 
Lubelskiego.

Strategia „Roztocze – tutaj naturalnie odpoczywam” stanie się niezbędnym 
elementem dla zrównoważonego zarządzania turystyką i promocją tej destyna-
cji turystycznej. Działania w ramach strategii będą prowadzone w kierunku wy-
pracowania zasad współpracy pomiędzy samorządami, Roztoczańskim Parkiem 
Narodowym, parkami krajobrazowymi, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami 
i mieszkańcami, w celu tworzenia oferty turystycznej, podnoszeniu jakości usług 
turystycznych oraz budowaniu rozpoznawalności marki w świadomości poten-
cjalnych turystów.

Prace nad strategią są konsekwencją podpisanego w 2019 roku w Baszni Dol-
nej, listu intencyjnego, w  którym marszałkowie województw podkarpackiego 

i lubelskiego wyrazili wspólną wolę podjęcia współpracy na rzecz stworzenia jed-
nej wspólnej, spójnie zarządzanej marki turystycznej – Roztocze.

Roztocze położone na obszarze dwóch regionów – podkarpackiego i  lubel-
skiego posiada duże walory przyrodnicze, jak: nietypowy klimat, dzika przyroda, 
ciekawa tradycja, bogata historia, szlaki turystyczne i doskonałe warunki do ak-
tywnego spędzania wolnego czasu. Przez Roztocze przebiega część Wschodnie-
go Szlaku Rowerowego Green Velo, znajdują się tam miejsca i takie perełki, jak: 
Cerkiew w Radrużu, Uzdrowisko Horyniec Zdrój, cmentarze, wapienne krzyże 
bruśnieńskie, betonowe bunkry w  lasach. Rosnącym zainteresowaniem cieszą 
się odbywające się tam wydarzenia kulturalne, jak: Festiwal Dziedzictwa Kresów 
i „Folkowisko” w Gorajcu.

Roztocze to także najbardziej nasłonecznione miejsce w Polsce, tzw. Słoneczny 
Biegun Polski, które wyróżnia się również czystym powietrzem za sprawą olbrzy-
mich kompleksów leśnych. W 2019 roku Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roz-
tocze został wpisany na Listę Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO.

Biorąc pod uwagę wszystkie atuty, marszałkowie liczą, że Roztocze będzie po-
pularniejszym kierunkiem wśród turystów niż dotychczas. Strategia określająca 
kierunki oraz współpracę poszczególnych podmiotów na rzecz wspólnej pro-
mocji, ma odmienić sposób postrzegania tego miejsca w świadomości turystów 
i przyczynić się do lepszej jego promocji w kraju i za granicą.

Ofertę na realizację zadania publicznego związanego ze stworzeniem mar-
ki Roztocze pn. „ROZTOCZE – tutaj naturalnie odpoczywam” – opracowanie 
koncepcji i wdrożenie zasad funkcjonowania marki turystycznej, złożyła do Mi-
nisterstwa Rozwoju Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna przy pełnym 
poparciu i deklaracji współpracy ze strony Województwa Podkarpackiego oraz 
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 
Źródło: Biuro Prasowe UMWP, tekst.: D. Kozik
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Dożynki Powiatowe w Starym Dzikowie

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia, tym razem w Starym Dzikowie,  rolnicy z całego powiatu wraz z samorządowcami i zaproszonymi gośćmi, dziękowali 
za zebrane plony podczas Dożynek Powiatowych.  Gospodarzami święta byli: Tomasz Jabłoński — Wójt Gminy Stary Dzików oraz Zenon Swatek — Starosta 
Lubaczowski. Z pięknymi wieńcami - nieodłącznym atrybutem dożynek - przyjechało w tym roku 14 delegacji z kilku gmin powiatu.

Świętowanie rozpoczęła plenerowa msza święta na stadionie sportowym 
w  Starym Dzikowie. Nabożeństwu przewodniczył ks. Robert Mokrzyński, pro-
boszcz parafii w Starym Dzikowie.  Wcześniej dożynkowy korowód z pocztami 
sztandarowymi, wieńcami, gospodarzami święta, zaproszonymi gośćmi, samorzą-
dowcami, radnymi, rolnikami i mieszkańcami powiatu, uroczyście przeszedł spod 
miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury na pobliski stadion.

W święcie uczestniczyła m.in. Anna Schmidt-Rodziewicz  – Wiceminister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Trak-
towania, Poseł na Sejm RP,  Teresa Pamuła – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Golba 
– Senator RP, Marta Tabaczek – Przewodnicząca Rady Powiatu w  Lubaczowie, 
Grzegorz Dominik — Burmistrz Miasta i Gminy Narol, członkowie Zarządu Po-
wiatu, Radni Rady Powiatu, Rady Gminy w Starym Dzikowie, dziekan Dekanatu 
Cieszanów ks. Józef Dudek oraz przedstawiciele służb mundurowych, a także rol-
nicy z całego powiatu.

Po mszy rozpoczęła się część oficjalna, w której rolnikom za całoroczny trud, 
dzięki któremu nie zabraknie nam chleba, dziękowali gospodarze i goście.
– Obecny rok przyniósł wiele trudności - część upraw nie przetrwała wiosennych 
przymrozków, a nawałnice - deszcz i grad, spowodowały straty w gospodarstwach. 
Plony są niższe, niż w poprzednich latach. Jednak te przepiękne wieńce, które dziś 
możemy podziwiać są symbolem, że ziarna na chleb nam nie zabraknie –  mówił 
Tomasz Jabłoński, Wójt Gminy Stary Dzików.
– Dziś mamy wielkie święto, które przypadło w  tym roku  gminie Stary Dzików, 
gminie będącej wizytówką rolnictwa w powiecie, słynącej z pracowitych, kreatyw-
nych rolników i innowacyjnego rolnictwa, różnorodności upraw i hodowli – wyliczał 
z kolei Starosta Z. Swatek.  W swoim wystąpieniu wspomniał również o ASF, który 
szczególnie dotknął hodowców w gminie Stary Dzików.  Przedstawił także plany 
inwestycyjne, m.in. przebudowę drogi z Lebiedzi do centrum Dzikowa oraz drogi 

w kierunku Sieniawy czy budowę drogi z Cewkowa do Pawłowej - inicjatywę sta-
rosty przeworskiego.  Z  mównicy podziękował obecnym na uroczystości parla-
mentarzystom, którzy stale są blisko spraw mieszkańców powiatu lubaczowskiego 
i pomagają w rozwiązywaniu wielu problemów.

Szczególne podziękowania należą się w związku z najnowszą inwestycją- prze-
budową mostu na rzece Szkło w  miejscowości Budzyń – Wicemarszałek woj. 
podkarpackiego Annie Huk, za starania o  partycypację w  kosztach inwestycji 
przez gminę Radymno i  powiat jarosławski, Grażynie Zagrobelnej- Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz nadleśnictwom: Luba-
czów, Oleszyce, Narol i Jarosław – za wsparcie finansowe, a także Minister Annie 
Schmidt-Rodziewicz oraz Poseł Teresie Pamule za zainteresowanie i  wsparcie. 
Minister A. Schmidt-Rodziewicz uzyskała również zgodę na przejęcie Zespołu 
Szkół w  Oleszycach przez Ministerstwo Rolnictwa, co stwarza placówce nowe 
możliwości rozwoju i kształcenia młodzieży w rolniczych branżach. Dzięki obec-
nemu na święcie Senatorowi M. Golbie, współpracującemu z członkiem Zarządu 
Powiatu Józefem Ozimkiem, udało się z kolei pozyskać z Ministerstwa Sprawie-
dliwości fundusze na sprzęt dla lubaczowskiego szpitala (przeznaczone zostały na  
zakup nowoczesnego stołu ortopedycznego, służącego m.in. do leczenia urazów 
i wszczepianie endoprotez oraz trzech kardiomonitorów, o łącznej wartości  ok. 
225 000 zł.)
– Dziękujemy dziś Bogu za plony, ale modlimy się również za rolników, naszych 
żywicieli, którzy karmią wszystkich, także nas mieszczuchów. Dziękujemy za polski 
chleb, który w naszej chrześcijańskiej, katolickiej kulturze, ale również w kulturze 
polskiej, pełni szczególną rolę, to nasz podstawowy pokarm i świętość, o której przez 
wieki pisali nasi wieszcze- przypomniała Minister A. Schmidt-Rodziewicz.Głos 
zabrała także Poseł T. Pamuła oraz Senator M. Golba.

Podczas świętowania nie zabrakło tradycyjnego obrzędu przekazania na ręce 
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gospodarzy dożynek przez starostów dożynkowych 
(gminnych i  powiatowych) chleba z  tegorocznych 
zbiorów. Dary przekazały także delegacje m.in. 
leśników, pszczelarzy i  KGW. Wręczono również 
odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” – w  tym roku 
otrzymało je 7 rolników z powiatu lubaczowskiego.

Po części oficjalnej na scenie rozpoczęły się wy-
stępy lokalnych kapel i zespołów, a do pracy przy-
stąpiła komisja, oceniająca dożynkowe wieńce: 
Barbara Łuczkowska z  Muzeum Kresów w  Luba-
czowie, Jerzy Plucha – artysta, malarz i  Justyna 
Ziętek, artystka.  W tym roku do konkursu stanęło 
14 wieńców, przygotowanych przez koła gospodyń 
wiejskich lub sołectwa z  gmin: Lubaczów, Narol, 
Cieszanów, Stary Dzików i Wielkie Oczy. I miejsce 
jurorzy przyznali wieńcowi KGW Stary Dzików 
(gmina S. Dzików). Kolejne lokaty zajęły prace z so-
łectwa Nowe Sioło (gmina Cieszanów) oraz KGW 
Majdan Lipowiecki (gmina Wielkie Oczy).

Z  powodu obostrzeń związanych z  pandemią 
COVID-19, dożynki odbywały się w  ograniczonej 
formule, nie mniej jednak uczestnicy mogli m.in. 
podziwiać prace rękodzielników ze Stowarzyszenia 
Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej, odwiedzać 
stoiska z  lokalną żywnością i  wyrobami (serami, 
ziółkami, borówką, miodami, wikliną) czy korzy-
stać z  cateringu. Swoje stoisko przygotował także 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Na najmłodszych 
uczestników czekał plac zabaw i przejażdżki kucy-
kami.

Iwona Buczko

 �Zenon Swatek - Starosta 
Lubaczowski

 �Poświęcenie wieńców dożynkowych przez ks. Roberta Mokrzyńskiego, proboszcza parafii w Starym Dzikowie

 �Anna Schmidt-Rodziewicz- 
Wiceminister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Pełnomocnik 
Rządu do Spraw Równego 
Traktowania, Poseł na Sejm RP

 �Teresa Pamuła - Poseł na Sejm RP

 �Mieczysław Golba - Senator RP
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FTR „Roztocze bez granic” – nagrody rozdane! 
W  upalny wtorek 15 września na lubaczowskim rynku podsumowano tegoroczną edycję  Festiwalu Turystyki Rowerowej „Roztocze bez granic” Lato 2020.  
Wydarzenie było kontynuacją i rozszerzeniem cyklicznych imprez, które były realizowane w latach ubiegłych pod nazwą „Roztoczański Rajd Rowerowy Green 
Velo”. Organizatorem imprezy był Powiat Lubaczowski wraz z Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Stowarzyszeniem Geoturystycznym „Roztocze 
Wschodnie”. 

Ze względu na ogromne zainteresowanie Rajdami Green Velo  uczestników 
z całego kraju, organizatorzy zdecydowali się  zaproponować w tym roku 3-dnio-
wy festiwal, który zasięgiem obejmie także sąsiednie województwo lubelskie. Jed-
nak z  uwagi  na pandemię COVID-19 Festiwal nie mógł odbyć się w pierwotnie 
zakładanej formule, w której uczestnicy wspólnie spędziliby 3 dni na rowerowych 
podróżach po powiecie lubaczowskim i Roztoczu. Zaproponowano im więc indy-
widualne lub rodzinne przejazdy po 5 trasach, opracowanych specjalnie na tego-
roczny Festiwal: Roztoczańskim Rajdem Geoturystycznym, Rajdem Green Velo 
po Królestwie Rowerowym Roztocze i  trzema szlakami Roztoczańskiego Rajdu 
Gwiaździstego, biegnącymi po powiecie lubaczowskim oraz sąsiednim toma-
szowskim (woj. Lubelskie), również w korytarzu wschodniego szlaku Green Velo. 
Turyści mieli na to czas aż do końca wakacji.

Każdy, kto zarejestrował się do udziału w wydarzeniu, otrzymywał specjalny 
pakiet rowerowych gadżetów, wśród których znalazła się m.in. koszulka, bidon, 
plecak, saszetka rowerowa i obrazkowa mapa powiatu lubaczowskiego. Rejestracja 
uprawniała również do udziału w dwóch konkursach z atrakcyjnymi nagrodami- 
konkursie na selfie z trasy, w którym co 2 tygodnie losowano gadżety rowerowe 
(m.in. kaski, lampki czy liczniki) oraz filmowym na najlepszy film z Festiwalu. Tu 
na zwycięzców czekały 2 rowery trekkingowe. 

Dodatkowo przez cały okres trwania Festiwalu na jego FB oraz stronie www.
roztoczebezgranic.pl publikowane były filmy z  opowieściami, pokazami i  wę-
drówkami on-line po Ziemi Lubaczowskiej i Roztoczu, promujące te tereny oraz 
zachęcające do aktywnego wypoczynku.

Nowa formuła Festiwalu spotkała się z pozytywnym odzewem cyklistów z całej 
Polski – do udziału zarejestrowało się ponad 100 uczestników z całego kraju, a na-
wet zza granicy, którzy przez całe wakacje odwiedzali powiat lubaczowski i Rozto-
cze, poznając ich zabytki i dziedzictwo - przyrodniczo- geologiczne z  perspektywy 
dwóch kółek. Efektem ich podróży jest prawie 150 selfie nadesłanych do organiza-
torów, jak i 17 filmów, promujących aktywne spędzanie czasu na Roztoczu. 

15 września podsumowano tegoroczną edycję Festiwalu oraz wręczono na-
grody w konkursie filmowym autorom najlepszych prac, wybranych przez inter-
nautów oraz jury. Pierwszy rower trafił do Anny Nieckarz z Lublina, której film 
w głosowaniu internetowym na stronie www festiwalu zdobył 1056 głosów (na 
łącznie oddanych 2804 głosów). Drugi rower za najlepszy film- głosami  jury- 
otrzymała Joanna Hypiak z Lubaczowa. 

Obie panie nagrody odebrały z  rąk starosty lubaczowskiego Zenona Swatka 
oraz Stanisława Goraja z Banku Spółdzielczego w Lubaczowie i Marii Jodłowskiej 
z Grupy PBI (przedstawicieli sponsorów). Upominki przekazała także Magdalena 
Tereszczuk, reprezentująca  starostę tomaszowskiego - jednego z partnerów Fe-
stiwalu. 

 �Zwyciężczynie konkursu filmowego z rodzinami i starostą lubaczowskim Zenonem Swatkiem

 �Nagrody rozdano na lubaczowskim rynku.
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Nagrodzone uczestniczki zgodnie przyznały, że włożyły sporo 
pracy w przygotowanie filmów, chociażby z uwagi na fakt przeje-
chania kilku tras Festiwalu i zgromadzenie dzięki temu ogromu ma-
teriału, z którego musiały wybrać te najlepsze momenty.

Na kolejną edycję Festiwalu zapraszamy za rok! 
Patroni honorowi: Minister Sportu, Polska Organizacja Tu-

rystyczna, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego – patronat Green Velo, Podkarpacka Regionalna 
Organizacja Turystyczna, Lubelska Regionalna Organizacja Tury-
styczna, LOT Roztocze, Marszałek Województwa Podkarpackiego, 
Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Podkarpacki, 
Starosta Tomaszowski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w  Krośnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w  Lublinie, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Partnerzy: UMCS w Lublinie, Podkarpackie Stowarzyszenie Sa-
morządów Terytorialnych w Rzeszowie, Muzeum Kresów w Luba-
czowie, LGD Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, 
Powiat Tomaszowski, Miasto Lubaczów, MiG Cieszanów, MiG 
Narol, Gmina Wielkie Oczy, Gmina Horyniec Zdrój, Gmina Sta-
ry Dzików, Gmina Lubaczów, Gmina Oleszyce, Miasto Tomaszów 
Lubelski, Gmina Susiec, Gmina Bełżec, Lasy Państwowe: Nadle-
śnictwo Oleszyce, Nadleśnictwo Tomaszów, Nadleśnictwo Józefów, 
Nadleśnictwo Narol, Roztocze i Lubaczowska, Rzeszowskie Towa-
rzystwo Rowerowe, Stowarzyszenie Przeworskie Koło Turystyki Ro-
werowej „Leliwa”, Studio Graficzne Manolka  Aleksandra Kociuba.

Patronat medialny: Polskie Radio Rzeszów, TVP 3 Rzeszów, 
TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, GC 
Nowiny, Nowiny 24, Życie Podkarpackie, zlubaczowa.pl, elubaczow.
com, Las Polski.

Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie,  Grupa PBI, Black 
Red White SA, Polska Grupa Biogazowa, Nadleśnictwo Lubaczów, 
Nadleśnictwo Jarosław, NSB Sport, Drukarnia Papirus – dziękujemy 
bardzo serdecznie za wsparcie!

Iwona Buczko

 �Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs fotograficzny, na który nadesłano kilkaset  zdjęć.

 �Na konkurs selfie nadesłano prawie 150 zdjęć!

 � Jeden rower trafił do Anny Nieckarz z Lublina.
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Lubaczów pożegnał śp. Kardynała Mariana Jaworskiego 
W sobotę 5 września br., w wieku 94 lat zmarł kard. Marian Jaworski, przyjaciel św. Jana Pawła II , były metropolita lwowski, pierwszy rektor Papieskiej Akademii 
Teologicznej w  Krakowie i  laureat honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”. Mszę św. w  intencji śp. Kardynała Mariana Jaworskiego 
odprawiono 8 września w lubaczowskiej Konkatedrze w Lubaczowie.  Przewodniczył jej  metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, w asyście metropolity 
przemyskiego abp Adama Szala, biskupa pomocniczego diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego, biskupa seniora diecezji charkowsko-
zaporoskiej Mariana Buczka i dużej rzeszy kapłanów. Rodzinę reprezentował bratanek Kardynała.

- (…) „Dla mnie żyć to Chrystus” – to biskupie zawołanie towarzyszyło Mu  przez 
całe życie i wyznaczało Jego sposób myślenia, wartościowania, dokonywania wybo-
ru, podejmowania decyzji i kierunków poszukiwań w wielu dziedzinach. Był przy-
jacielem św. Jana Pawła II, wspierał Go w  trudach biskupiej i papieskiej posługi. 
On także udzielił umierającemu papieżowi sakramentu namaszczenia chorych (…)- 
napisał w telegramie odczytanym podczas uroczystości papież Franciszek.

-Bóg w swojej wielkiej miłości do nas sprawił to, że mieliśmy przez siedem lat w na-
szym mieście Ciebie i  mogli korzystać z  Twojej umiejętności rozstrzygania spraw 
trudnych, dobrej rady. Przez cały czas doznawaliśmy Twego wsparcia i  pomocy. 
Była to posługa duszpasterska taka prosta, pokorna, pełna zaufania woli Bożej. Nie 
wiem, ile talentami Pan Bóg Cię obdarzył, ale wiem na pewno, że przysporzyłeś je 
wielokrotnie. Za wzorem swego przyjaciela świętego Jana Pawła II wiernie i oddanie 
służyłeś Bogu, Kościołowi i ludziom. Dlatego nasze serca związane są z Tobą.  Mam 
dzisiaj okazję wyznać, że to Ty poprzez wizytę św. Jana Pawła II, najważniejsze-
go wydarzenia w historii miasta, rozsławiłeś nasz Lubaczów w świecie, włączyłeś 
go do grona miast papieskich. Będziemy o Tobie pamiętać w naszych modlitwach. 
Wstawiaj się za nami u Boga, Matki Bożej Łaskawej i św. Jana Pawła II i wypraszaj 
potrzebne nam łaski – mówił podczas pożegnalnej mszy św. w lubaczowskiej Kon-
katedrze Zenon Swatek, Starosta Lubaczowski, wspominając postać śp. Kardynała 
M. Jaworskiego. 

Trzy dni później, 11 września śp. Kardynał spoczął w krypcie kaplicy cudowne-
go obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej w bazylice sanktuarium w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, na płycie nagrobnej ma się znaleźć 
inskrypcja: „Marian kard. Jaworski, metropolita lwowski – kardynał Kalwaryjski”.

 Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie i  tam rozpoczy-
nał swoją drogę do kapłaństwa. Święcenia kapłańskie przyjął w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej w 1950 r. z rąk arcybiskupa lwowskiego  Eugeniusza Baziaka. Studiował 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Wydziale Filozofii 

Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Ka-
tolickiej w Warszawie. Przez wiele lat oddawał się pracy naukowo dydaktycznej, 
pełniąc obowiązki profesora seminariów duchownych w  Krakowie, sekretarza 
Rady Naukowej Episkopatu Polski, wykładowcy KUL, dziekana Wydziału Teo-
logicznego w Krakowie. Po przekształceniu Wydziału Teologicznego w Papieską 
Akademię Teologiczną był wykładowcą i jej pierwszym rektorem.

W 1984 r. papież Jan Paweł II mianował Mariana Jaworskiego biskupem i ad-

ministratorem apostolskim polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z  siedzibą 
w Lubaczowie. Sakrę biskupią przyjął z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. 
W 1991 r. został metropolitą lwowskim, a rok później wybrano go przewodniczą-
cym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. W latach 1996–1998 
był również administratorem apostolskim Diecezji Łuckiej.

W 1998 r. Jan Paweł II mianował Mariana Jaworskiego kardynałem „in pecto-
re” (w sercu), godność tę duchowny otrzymał w konsystorzu w 2001 r.

Kardynał szczególną troską otaczał utworzone we Lwowie seminarium du-
chowne, bliskie mu były  sprawy remontów i budowy kościołów.

Ksiądz Kardynał Marian Jaworski od lat 50 – tych XX w. przyjaźnił się z Karo-
lem Wojtyłą. Pełnił funkcję spowiednika Jana Pawła II, a w 2005 r. był przy łożu 
konającego papieża i udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych. Jako biskup 
i kardynał Marian Jaworski uczestniczył w wieku ważnych wydarzeniach kościel-
nych, m in. w konklawe po śmierci Jana Pawła II.

21 października 2008 r. papież Benedykt XVI przyjął rezygnację kard. Jaworskiego 
z urzędu metropolity lwowskiego. Duchowny wrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie.

7 maja 2019 r., Rada Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr IX/62/2019, nadała 
Jego Eminencji Marianowi Kardynałowi Jaworskiemu tytuł honorowy „Zasłużony 
dla Powiatu Lubaczowskiego”.

Kardynał Jaworski był doktorem honoris causa m.in. Uniwersytetu w Bochum, 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskiej Akade-
mii Teologicznej w  Krakowie (obecnie to Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) 
i wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jest też honorowym oby-
watelem Krakowa, Lubaczowa i Puszczykowa. Prezydent Lech Kaczyński w 2007 
r. odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu.

W marcu 2017 r. został uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę Orde-
rem Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego 
na Kresach Wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz za osiągnięcia 
naukowe w dziedzinie filozofii i teologii”.

Iwona Buczko, Marcin Materniak, Adam Łazar

 �Mszę św. w intencji śp. Kardynała Mariana Jaworskiego w lubaczowskiej Konkatedrze 

 �Starosta Lubaczowski Zenon Swatek dokonuje wpisy do księgi kondolencyjnej

 �Biskup Mariusz Leszczyński podczas uroczystości pogrzebowej Ś.P. Kardynała Mariana 
Jaworskiego w Lubaczowie
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Strzelcy pomagali powodzianom
Pod koniec czerwca kilka powiatów w  województwie podkarpackim nawiedziła potężna po-
wódź, która spowodowała ogromne straty w  gospodarstwach domowych i  infrastrukturze. 
W piątek 3 lipca w usuwaniu skutków kataklizmu pomagali mieszkańcom powiatu przemyskie-
go strzelcy z jednostki JS2033 im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, wsparci przez Starostwo 
Powiatowe w Lubaczowie.

Pełni zapału i chęci do pomocy strzelcy przez cały dzień pomagali w porządkowaniu domów 
i gospodarstw, w których woda spowodowała duże straty. Powodzianom przekazali również odzież, 
zebraną wśród swoich rodzin.

Poszkodowanym przez powódź można pomóc, wpłacając pieniądze na specjalne konto w uru-
chomionej przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie wraz ze Stowarzyszeniem Geoturystycznym 
„Roztocze Wschodnie”  zbiórce niepublicznej. Szczegóły na sytonie www.powiatlubaczowski.pl

I.Buczko

Dodatkowe środki na podniesienie jakości edukacji
W ostatnich dniach sierpnia br. Starosta Lubaczowski podpisał aneks do umo-
wy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na dofinansowanie projektu 
„Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” re-
alizowanego w ramach działania nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020.

Na mocy aneksu budżet ww. projektu, realizowanego od lipca ubiegłego roku 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, został 
zwiększony o kwotę 1 048 778 zł.

Dodatkowe środki przeznaczone są na działania wspierające nauczycieli oraz 
uczniów poprzez szkolenia i kursy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dwóch 
dodatkowych jednostek edukacyjnych powiatu tj.: Zespołu Szkół im. Józefa Ku-
stronia w Lubaczowie i Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, które 
zostały włączone do tego projektu. Działania projektowe w tych szkołach rozpocz-
ną się we wrześniu br. i realizowane będą do 30 czerwca 2022 r.

Mariusz Pieróg

Wyprawki na studia w Programie Talent Powiatu Lubaczowskiego

W roku szkolnym 2019/2020 zostały przyznane przez Starostę Lubaczowskie-
go „Wyprawki na studia”, które corocznie są przyznawane dla uczniów ze szkół 
średnich, kończących edukację w naszych szkołach. Są one podsumowaniem 
zaangażowania Uczniów w realizowanym od 2008 r. Programie Talent Powiatu 
Lubaczowskiego. Warunkiem otrzymania Wyprawki, która jest jednorazowym 
wsparciem finansowym jest udział w programie i otrzymywane w nim wyróżnień 

za osiągnięcia w różnych dziedzinach. W gronie tegorocznych laureatów znaleź-
li się dwaj uczniowie z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, 
uczennica z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie 
oraz Uczeń z Zespołu Szkół w Oleszycach. Łączna wysokość przyznanych wypra-
wek wynosi 6 tysięcy złotych.

Małgorzata Jachyra-Mazepa

Wyjątkowy Jubileusz – 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej
15 sierpnia minęło 100 lat od Bitwy Warszawskiej, która zmieniła los Europy i stała się jedna z najważniejszych bitew w historii świata. Na przedpolach Warszawy 
Polacy zatrzymali bolszewicką nawałę. Wydarzenie to zostało nazwane „Cudem nad Wisłą”.

W tym dniu przypada również Święto Wojska Polskiego, dlatego w sobotnie 
przedpołudnie Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, Starosta Powiatu Lubaczowskie-
go Zenon Swatek, Zastępca Burmistrza Miasta Lubaczowa Janusz Waldemar Zu-
brzycki, delegacje Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Jednostki Strzeleckiej 
JS 2033, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oraz Związku Komba-
tantów RP i BWP uczcili pamięć obrońców Ojczyzny.

Uczestnicy obchodów Jubileuszu, udali się w  miejsca spoczynku żołnierzy. 
Znicze i wiązanki znalazły się również przy lubaczowskich pomnikach – symbo-
lach pamięci o tych, którzy grobów nie mają.

O godzinie 11:00 w lubaczowskiej Konkatedrze odprawiona została uroczysta 
msza św. W intencji Ojczyzny, której przewodniczył bp Marian Buczek.

W homilii zauważył, że Cud nad Wisłą nie miałby miejsca gdyby Polacy nie 
potrafili się zjednoczyć pomimo podziałów politycznych i waśni sąsiedzkich.

Po mszy uczestnicy przeszli przed tablicę, którą w 1930 roku społeczeństwo 
Lubaczowa ufundowało na pamiątkę 10. rocznicy Bitwy Warszawskiej.  Tutaj 
z krótkim referatem wystąpił Dariusz Sałek – kustosz Muzeum Kresów w Luba-
czowie.

Marcin Materniak

 �Strzelcy pomagali powodzianom w powiecie przeworskim.

 �Złożenie kwiatów pod tablicą ufundowałą w 1930 roku przez społeczeństwo Lubaczowa 
na pamiątkę 10 rocznicy Bitwy Warszawskiej 
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Ku pamięci pomordowanych 
mieszkańców Załuża
Samorząd Gminy Lubaczów oraz Parafia w Załużu w dniu 21.06.2020 r.  upa-
miętnili tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w przysiółku Czarne przed 
79 laty. W uroczystości uczestniczyła m.in. Marta Tabaczek – przewodnicząca 
Rady Powiatu w Lubaczowie oraz Zenon swatek – Starosta lubaczowski, a tak-
że poseł Teresa Pamuła.

W 1941 roku żołnierze niemieckiego Wehrmachtu w odwecie za strzały pada-
jące z  pól, odpowiedzieli masakrą przysiółka Czarne. Spalili zabudowania i  za-
mordowali 30 osób – mieszkańców Załuża–Czarne, Podłęża i Dachnowa. Śmierć 
poniosły wówczas całe rodziny: Czarnych, Czabanyków, Monczynyów, Broziów, 
Pryczków i innych. Najmłodsza ofiara miała 4 lata.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w przysiółku Czarne przy krzyżu-po-
mniku. Po modlitwę za pomordowanych poprowadził, delegacje złożyły kwiaty 
pod pomnikiem. Uczestnicy uroczystości udali się także na cmentarz parafialny 
w Załużu, gdzie odmówiono modlitwę za pomordowanych przy zbiorowej mogile.

O  godz. 11 w  kościele parafialnym w  Załużu  została odprawiona Msza Św. 
koncelebrowana pod przewodnictwem o. Jana Szpyta.
– Ci bohaterowie wołają do nas – odebrano nam człowieczeństwo, odebrano nam 
młode życie. Dzisiejszy czas woła, by dla młodego pokolenia pamięć o męczennikach 
Załuża była drogowskazem jak cenne jest życie ludzkie i trzeba je szanować ,bo moż-
na je łatwo stracić– mówił o wydarzeniach sprzed 79 lat o. Jan Szpyt.

Delegacje przybyłe na uroczystości złożyły również kwiaty  przy tablicy pa-
miątkowej, znajdującej się w przedsionku kościoła.

Asystę podczas wydarzenia zapewniła Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. J. Ku-
stronia w Lubaczowie.

Iwona Buczko

Wołyń-pamiętamy!
W sobotę 11 lipca, w rocznicę tzw. „krwawej niedzieli” na Wołyniu, kulmina-
cyjnego punktu rzezi wołyńskiej, w Lubaczowie odbyły się uroczystości upa-
miętniające ofiary band OUN-UPA w powiecie lubaczowskim.  Modlitwę i zło-
żenie kwiatów przy pamiątkowej tablicy, poprzedziła prowadzona m.in. przez 
Strzelców, harcerzy oraz TMLiKPW Lubaczów, kilkudniowa akcja zapalania 
zniczy na mogiłach pomordowanych i przy tablicach ich upamiętniających.

11 lipca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień 
ten jest uznawany za punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej, kiedy to członkowie 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B) oraz Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii (UPA)  zaatakowali w 99 miejscowościach, głównie w po-
wiatach włodzimierskim i horochowskim, w bestialski sposób pozbawiając życia 
tysiące Polaków. W  powiecie lubaczowskim za początek zorganizowanej przez 
nacjonalistów OUN-UPA przyjmuje się datę pacyfikacji wsi Rudka (19 kwietnia 
1944 r.).  Od tego też czasu napaści i mordy UPA w powiecie lubaczowskim były 
na porządku dziennym, a ich celem było zmuszenie pozostałych przy życiu miesz-
kańców do wyjazdu za San.

Według szacunków polskich historyków ukraińscy nacjonaliści zamordowa-
li około 100 tysięcy Polaków.  Na ziemi lubaczowskiej w latach 1944-1947 z rąk 
OUN-UPA zginęło ponad 3500 osób, z czego dokładne okoliczności śmierci usta-
lono w przypadku 1621 ofiar.

W sobotę na mszy świętej w intencji pomordowanych modliła się m.in. Mini-
ster Anna Schmidt-Rodziewicz, Zenon Swatek – starosta lubaczowski, Anna Rut-
kowska z biura poseł Teresy Pamuły, samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele  
służb mundurowych, a także członkowie  Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich z Lubaczowa, które zorganizowało obchody Dnia 
Pamięci w Lubaczowie.

Po eucharystii uczestnicy przeszli pod pamiątkową tablicę, znajdująca się 
w  północnej ścianie Sanktuarium, stanowiącą hołd dla Polaków z  Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich RP, ofiar ludobójstwa, pomordowanych, zamęczonych, 
wypędzonych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA w latach 1939-1947. 
Delegacje złożyły tu kwiaty i  zapaliły znicze. Głos zabrała m.in. Minister Anna 
Schmidt-Rodziewicz, która zaznaczyła,  że przez lata pamięć o tych tragicznych 
wydarzeniach nie mogła być głośno kultywowana i to o nią właśnie zaapelowała, 
przypominając, że „nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”.

Iwona Buczko

 �Tablica stanowi hołd dla Polaków z Kresów Południowo-Wschodnich RP, ofiar OUN-UPA

 �Złożenie kwiatów przez delegację Powiatu Lubaczowskiego �Po mszy delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą.
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Partnerstwo Wodne – początkiem wielopłaszczyznowej współpracy
W dniu 17 czerwca br. z inicjatywy  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), odbyło się spotkanie w terenie pracowników Wód Polskich 
z  przedstawicielami władz samorządowych. Spotkanie miało miejsce przy zbiorniku retencyjnym „Borowa Góra” w  Gminie Lubaczów, zlokalizowanym na 
terenie działania Nadzoru Wodnego w Lubaczowie.

W  spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Lubaczów Pan Wiesław Kapel wraz 
z Kierownikiem Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Panią Katarzyną 
Goniak, Burmistrz Miasta Lubaczów Pan Krzysztof Szpyt, Wójt Gminy Wielkie 
Oczy Pan Albert Hawrylak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Pan 
Robert Brudniak wraz z Panią Marią Nieckarz, Pan Bogdan Skibiński przedsta-
wiciel Starostwa Lubaczowskiego  wraz z Panem Leszkiem Wit, Radny Powiatu 

Pan Henryk Goraj wraz z Komisją Gospodarki, Bezpieczeństwa i Łady Publiczne-
go, Pan Stanisław Siudy Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Oleszycach, 
Pan Mieczysław Szaj Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Lubaczowie oraz 
Pani Bogumiła Atlas Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Luba-
czowie.    Z ramienia Wód Polskich w spotkaniu wzięła udział Dyrekcja Zarządu 
Zlewni w  Przemyślu wraz z  pracownikami i  kierownikiem Nadzoru Wodnego 
w Lubaczowie Panią Marią Lis.

W trakcie spotkania przedstawiono działania podejmowane przez Wody Pol-
skie w zakresie wdrożenia  i realizacji ogólnopolskiego Programu Kształtowania 
Zasobów Wodnych. W ciągu najbliższych trzech lat Wody Polskie zrealizują 645 
inwestycji z zakresu retencji korytowej w całym kraju w ramach programu Re-
tencja korytowa, umożliwiającego kształtowanie zasobów wodnych na terenach 
rolniczych. W roku 2020 Wody Polskie planują wykonać pracę na łączną kwotę 
60 mln zł.

Na spotkaniu omówiono również problemy na jakie napotykają jednostki sa-
morządowe w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej w tym 
czystości brzegów potoków i  rzek. Sygnalizowano potrzebę obserwacji miejsc, 
z których potencjalnie mogą wypływać zanieczyszczenia do lokalnych potoków. 
Zwrócono także uwagę na możliwość uczestnictwa w programach realizowanych 
m.in. przez NFOŚiGW i  Ministerstwo Klimatu wspomagających małą retencję 
na terenach miejskich i wiejskich, w ramach których władze samorządowe mogą 
ubiegać się o dofinansowanie.

Przedstawiciele jednostek samorządowych z optymizmem przyjęli to spotka-
nie za początek Partnerstwa Wodnego w ramach prowadzonych działań w zakre-
sie przeciwdziałania skutkom suszy.

Źródło: PGW WP

W Lubaczowie o efektach Funduszowego Pakietu Antywirusowego

O tym jak działa i co jest jeszcze potrzebne w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego rozmawialiśmy dziś w Lubaczowie. Minister Funduszy i Polityki 
Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas spotkań z  przedsiębiorcami i  samorządowcami zachęcała do korzystania z  Funduszy Europejskich. 
Ponad 14 mld zł przeznaczonych na walkę z koronawirusem i gospodarczymi skutkami pandemii jest wykorzystywanych jako uzupełnienie rządowej Tarczy 
Antykryzysowej i Tarczy Samorządowej.

Lubaczów jest kolejnym po Ostrowie i Rymanowie miejscem w województwie 
podkarpackim, w którym Jarosińska-Jedynak odpowiadała na pytania przedsię-
biorców o możliwości korzystania ze wsparcia antycovidowego.

–Na dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego samorząd  wojewódz-
twa podkarpackiego przeznaczył ponad 70 mln zł – mówiła minister Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak.

W  powiecie lubaczowskim objęło ono blisko tysiąc mikroprzedsiębiorców, 
którym wypłacono już milion złotych z zarezerwowanych ponad 2 mln zł na ten 

cel. Z  takiego wsparcia korzystają też samozatrudnieni (wypłacono 250 tys. zł 
z zarezerwowanych 690 tys.) i organizacje pozarządowe (3 tys. zł).

Minister Jarosińska-Jedynak przypomniała także, że w ramach finansowanych 
z funduszy europejskich projektów antycovidowych kupowano aparaturę medycz-
ną, środki ochrony indywidualnej takie jak kombinezony, fartuchy i  środki do 
dezynfekcji. Wsparcie dla szpitali z programu Infrastruktura i Środowisko prze-
kroczyło 465 mln zł. W przypadku sektora transportu organizatorzy oraz prze-
woźnicy również otrzymali możliwość zwiększenia kosztów projektów o działania 
łagodzące skutki epidemii – mycie i dezynfekcja taboru oraz infrastruktury trans-
portu miejskiego, środki ochrony osobistej pracowników. Działania wspierające 
objęły też transport kolejowy – dopuszczono możliwość kwalifikowania wydat-
ków związanych z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii. Podobnie 
w sektorze transportu drogowego – beneficjentom realizującym projekty konkur-
sowe w miastach na prawach powiatu umożliwiono zwiększenie kosztów projek-
tów oraz kwalifikowanie wydatków związanych z zapobieganiem i  łagodzeniem 
skutków epidemii.

Funduszowy Pakiet Antywirusowy to zmiany w prawie polskim i unijnym oraz 
fundusze, które wykorzystujemy, by wesprzeć przedsiębiorców, pracowników i sa-
morządowców oraz beneficjentów w  niwelowaniu skutków koronawirusa. Spe-
custawa funduszowa została przyjęta w kwietniu i razem ze zmianami w prawie 
unijnym umożliwiła przesuwanie dostępnych funduszy unijnych na walkę z pan-
demią i  jej skutkami. Pomaga też tym, którzy w  tej chwili realizują inwestycje 
z dofinansowaniem unijnym – pozwala na przykład wydłużać nabory i przedłu-
żać terminy rozliczania projektów. 

Źródło: www.gov.pl

 �Spotkanie przy zbiorniku wodnym w Borowej Górze

 �Minister zachęcała do korzystania z  Funduszy Europejskich
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EKOfestiwal „Razem dla Ziemi i Ludzi”

Starosta Lubaczowski i Stowarzyszenie Geoturystyczne “Roztocze Wschodnie” zapraszają 2 października na luba-
czowski rynek na ,,EKOfestiwal – Razem dla Ziemi i Ludzi”. Już od godz. 8:30  na uczestników będą czekały atrakcje 
takie jak: interaktywny spektakl ekologiczny oraz eko-zabawy i konkursy, turniej wiedzy ekologicznej, plenerowe 
laboratorium badawcze, „speed carving”- rzeźbienie w drewnie piłą mechaniczną, czytanie bajek, kreatywne zajęcia 
dla najmłodszych - GEOart.  Dla starszych uczestników przygotowano m.in. innowacyjne bloki edukacyjne dotyczące 
m.in. geologii, historii planety czy leczenia miodem. Każdy będzie mógł też wymienić odpady na sadzonki drzew! 
W czasie trwania wydarzenia w ramach projektu “Powiat lubaczowski wolny od azbestu”  na specjalnym  stoisku 
edukacyjno- informacyjnym będą trwały prelekcje i warsztaty, przybliżające mieszkańcom powiatu w ciekawej formie 
tematykę azbestową i zaszczepiające w nich świadomości, że usunięcie z otoczenia wyrobów zawierających azbest 
leży w naszym wspólnym interesie. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Podkarpackie. Zapraszamy!

Iwona Buczko

Wieloletni Sekretarz Powiatu Władysław Szyk przeszedł na emeryturę

 Wraz z końcem lipca br. na zasłużoną emeryturę udał się Władysław Szyk – wieloletni Sekretarz Powiatu Lubaczowskiego.  Funkcję tą pełnił od 1999 roku. Na 
ostatniej sesji Rady Powiatu  pożegnały go władze powiatu oraz radni. Na emeryturę przeszła także księgowa z długoletnim stażem, Helena Szyk.

W. Szyk posiada bogate doświadczenie w pra-
cy samorządowej. W 1981 roku, po 4-letniej pracy 
w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Oleszy-
cach rozpoczął pracę jako kierownik służby rolnej 
Urzędu Miasta i  Gminy Oleszyce. W  1990 roku 
objął posadę w Urzędzie Rejonowym w Lubaczo-
wie, gdzie do końca 1998 roku pracował na stano-
wisku inspektora Oddziału Geodezji, Rolnictwa 
i Gospodarki Gruntami, z-ca kierownika Urzędu 
Rejonowego w Lubaczowie, a następnie  zast. kie-
rownika i kierownika Oddziału Geodezji, Rolnic-
twa i Gospodarki Gruntami.  Z dniem 1.01.1999 r. 
objął funkcję Sekretarza Powiatu Lubaczowskiego 
i pełnił ją aż do 30.07.2020 r.

W  latach- 1990-2002 pełnił również mandat radnego oraz Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Oleszycach, a także delegata na Sejmik Województwa Prze-
myskiego. Był również przewodniczącym społecznych komitetów rozbudowy 
sieci wodociągowej, szkoły podstawowej i   telefonizacji wsi Nowa Grobla. Jest 

członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej 
Grobli, Rady Parafialnej Parafii w Bihalach, Koła 
Łowieckiego „Łoś” w  Oleszycach, Towarzystwa 
Polsko Niemieckiego i  Związku Kynologicznego, 
a także honorowym dawcą krwi (oddał 21 litrów 
krwi).

Za działalność społeczną i  zawodową został 
odznaczony między innymi Brązowym Krzyżem 
Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Złotym Za Długoletnią Służbę, Odznaką Zasłu-
żony Pracownik Rolnictwa, Srebrnym Medalem 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Odznaką Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi i odznaczeniami łowiec-
kimi, włącznie z najwyższym - „ZŁOM”.

Na emeryturze były już sekretarz nie będzie jednak tylko odpoczywał, bowiem 
przygotowuje do publikacji historię swojej miejscowości - Nowej Grobli.  Premie-
ra wydawnictwa wkrótce!

Iwona Buczko

Wizyta sekretarza stanu Marcina Warchoła w lubaczowskim SP ZOZ
26 czerwca SP ZOZ w Lubaczowie odwiedził Marcin Warchoł, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz z senatorem Mieczysławem Golbą. Spotkanie 
z dyrekcją placówki oraz starostą lubaczowskim Zenonem Swatkiem było związane z pozyskanym przez lecznicę dofinansowaniem z Funduszu Sprawiedliwości, 
przeznaczonym na  zakup nowoczesnego stołu ortopedycznego, służącego m.in. do leczenia urazów i wszczepianie endoprotez.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany 
dalej Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na 
pomoc osobom pokrzywdzonym i  świadkom, przeciwdziałanie przestępczości 
oraz pomoc postpenitencjarną. Więcej o funduszu tutaj

W  ramach środków z  Funduszu, oprócz stołu ortopedycznego do Oddziału 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej 
Terapii lubaczowskiego szpitala, trafiły także 3 kardiomonitory. Łączna wartość 
sprzętu to ok.225 000 zł.
– Mamy bardzo prężnie działający oddział ortopedii,  pan doktor Rydzak z zespo-
łem wszczepił w zeszłym roku 300 endoprotez kolana, barku i biodra. Każda kwota 
jest dla nas ważna, dzięki takiemu wsparciu możemy wskoczyć na wyższy poziom, 
a mamy spory potencjał – podkreślał dyrektor SP ZOZ w Lubaczowie Leszek Kwa-
śniewski, dziękując wraz ze starostą Z. Swatkiem za otrzymane wsparcie.
– Fundusz funkcjonuje w ramach hasła „Resort sprawiedliwości pomaga” – trosz-
czymy się o  bezpieczeństwo, o  sprawiedliwość, o  rozdział tych środków tak, aby 
otrzymywali je ci, którzy ich najbardziej potrzebują.  To są znaczne pieniądze, ale 
działamy również na rzecz zmian w prawie – np. tarczą 1.0 wprowadziliśmy ochro-
nę ratowników medycznych, lekarzy i  pielęgniarek przed hejtem, nienawiścią 
i agresją – tłumaczył M. Warchoł.

W spotkaniu wziął również udział Józef Ozimek, radny Rady Powiatu w Luba-
czowie, który dziękując za tak potrzebne placówce dofinansowanie podkreślał, że 
ortopedia w  lubaczowskim szpitalu cieszy się dużym uznaniem również wśród 
pacjentów spoza powiatu lubaczowskiego.

Iwona Buczko

 �Uczestnicy spotkania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

 �W.Szyk (pierwszy z prawej) sekretarzem powiatu był ponad 20 lat
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Wernisaż wystawy „Józefa Lewkowicza powrót do korzeni. Drzeworyt 
płazowski i kamieniarstwo bruśnieńskie”

W  niedzielne popołudnie, 20 września 2020 r., w  Zespole Cerkiewnym 
w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie odbył się werni-
saż wystawy „Józefa Lewkowicza powrót do korzeni. Drzeworyt płazow-
ski i kamieniarstwo bruśnieńskie”, który przygotowano we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „Tegit et Protegit”. 

Z uwagi na obostrzenia sanitarne pierwsza część wydarzenia odbyła się 
w plenerze, przy budynku dawnego sklepu wiejskiego, który obecnie użytko-
wany jest na cele muzealne. Wśród zaproszonych gości, poza artystą rzeźbia-
rzem Józefem Lewkowiczem, głos zabrali Beata Skoczeń-Marchewka, starszy 
kustosz w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, która 
przybliżyła historię i specyfikę drzeworytów płazowskich, stanowiących jed-
ną z najcenniejszych ludowych kolekcji w krakowskim muzeum, a także Ja-
nusz Mazur, kustosz w Muzeum Kresów w Lubaczowie, który – w kontekście 
zachowanych przykładów rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Ra-
drużu – opowiedział o historii ludowego ośrodka kamieniarskiego w Bruśnie 
Starym. 

Na wystawie, którą zwiedzać można od 20 września do 30 listopada 
2020  r., można zobaczyć cztery klocki drzeworytnicze, w  tym jeden dwu-
stronny (z  wizerunkami m.in. św. Mikołaja, św. Kazimierza czy św. Anto-
niego Padewskiego z Radecznicy), które Józef Lewkowicz stworzył na bazie 
oryginalnych płazowskich klocków, a także cztery kamienne rzeźby, powsta-
łe m.in. na wzór figur nagrobnych z cmentarza w Nowym Siole. Ekspozycja 
stanowi podsumowanie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, przyznanego Józefowi Lewkowiczowi, w ramach którego podjął on 
próbę reaktywacji i kontynuacji ludowych tradycji na ziemi lubaczowskiej.

Partnerami wystawy są: Powiat Lubaczowski, Gmina Cieszanów, Gmina 
Narol, Gmina Horyniec-Zdrój, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, 
Fundacja Banku Spółdzielczego w  Lubaczowie, Nadleśnictwo Narol oraz 
Nadleśnictwo Lubaczów, a patronatem medialnym objęła ją TVP3 Rzeszów.

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Wernisaż wystawy „A ptaki śpiewają... Józef Izydor Dobrowolski”
W  niedzielę, 9 sierpnia 2020 r., w  Muzeum Kresów w  Lubaczowa otwarto wystawę 
artysty malarza z Lubaczowa Józefa Izydora Dobrowolskiego pt. „A ptaki śpiewają…” 
Na wernisażu wystawy, z uwagi na sytuację epidemiczną, obecna była wyłącznie naj-
bliższa rodzina artysty, a  także starosta lubaczowski Zenon Swatek. Dyrektor mu-
zeum Piotr Zubowski powitał zebranych gości, a następnie głos zabrali kolejno: staro-
sta Zenon Swatek, Józef Izydor Dobrowolski, oraz kurator wystawy Barbara Kubrak.

Józef Izydor Dobrowolski urodził się w 1949 r. w Lubaczowie. Z wykształcenia jest 
historykiem, autorem wielu artykułów o tematyce regionalnej, przez wiele lat pracował 
jako nauczyciel historii. Jednocześnie realizował się twórczo, rzeźbił i  malował obrazy. 
Swoją karierę rozpoczynał jako artysta amator z dużym zresztą powodzeniem. Dziś nale-
ży do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdańsk. W swoim dorobku ma liczne 
wystawy indywidualne i wiele zbiorowych. Wystawiał swoje prace w gronie wybitnych 
artystów, takich jak m.in.: Antoni Fałat, Rafał Olbiński czy Edward Dwurnik. Jego obrazy 
znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. W Lubaczowie artysta rozpo-
czynał swoją drogę twórczą, która zawiodła go aż do Paryża na wzgórze Montmartre. 
W Paryżu uczył się malarstwa i zgłębiał tajniki rysunku. Odniósł sukces. Dziś swój czas 
dzieli między rodzinne miasto, tu prowadzi autorską galerię, a Gdańsk gdzie mieszka. Na 
wystawie „A ptaki śpiewają… Józef Izydor Dobrowolski” znalazły się wielkoformatowe 
płótna, powstałe na przestrzeni kilku ostatnich lat, nawiązujące do tematyki kontynuowa-
nej przez malarza od dziesięcioleci. To obrazy figuralne i portrety. Opowiadające historie 
o  życiu i  o  człowieku, o  jego kondycji we współczesnym świecie, o  relacjach w  społe-
czeństwie i z innymi ludźmi. To historie opowiedziane emocją, nastrojem. Kompozycje 
budowane feerią barw żywych i kontrastowych, dynamiczną, ekspresyjną kreską. Pełne 
ukrytych znaczeń, symboli i  metafor. „Złote jabłka Rebeki”, „Modlitwa Arona”, „Gołę-
biarka”, „Krzyk”, „Żółte kamizelki”, „Panna młoda”, „Ptasiek”, „Malowany ptak”, to tylko 
niektóre tytuły przedstawień artysty. Wystawa była czynna w Muzeum Kresów w Luba-
czowie do 13 września 2020 r.

Muzeum Kresów w Lubaczowie

 �Plakat wystawy „A ptaki śpiewają... Józef Izydor Dobrowolski”

 � Józef Lewkowicz w trakcie oprowadzania po wystawie swoich prac.

 �Wykład Beaty Skoczeń-Marchewki z Muzeum Etnograficznego w Krakowie w trakcie 
wernisażu wystawy
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Projekt „Razem tworzymy kreatywny świat”
Powiatowe Centrum Kultury zostało partnerem rządowego programu Bardzo Młoda Kultura dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury na 
lata 2019-2021. Jest to program ogólnopolski przystępują do niego wszystkie województwa. Operatorem programu w województwie podkarpackim jest Centrum 
Kulturalne w Przemyślu.

Jest to program, który realizowany jest już po raz drugi, a jego celem jest po-
lepszanie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji, a więc tymi sekto-
rami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych 
postaw, wartości już od najmłodszych lat.

Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie znalazło się wśród 9 szczęśliwców 
z terenu województwa podkarpackiego, którzy otrzymali dofinansowanie na re-
alizację zadania „Razem tworzymy kreatywny świat”, które będzie realizowane od 
1 lipca do 15 października 2020r.

Jako że zadanie wymaga współpracy z sektorem edukacji musieliśmy znaleźć 
partnera, który będzie z  nami realizował zadanie. Tym partnerem jest Zespół 
Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, który skupia osoby niepełnosprawne 
intelektualnie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz młodzież 
wykluczoną społecznie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Celowo wy-
braliśmy Zespół Placówek na partnera projektu gdyż rozumiejąc potrzeby osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży tzw. trudnej chcielibyśmy 
wspomóc pracę rewalidacyjną prowadzoną w Zespole Placówek im. Jana Pawła 
II w Lubaczowie.

Wspólne warsztaty dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi wychowan-
kami pozwolą na wyrażenie emocji poprzez prezentację swoich umiejętności 
artystycznych, poznanie nowych znajomości oraz na wyrównywanie szans osób 
z niepełnosprawnością.

Podczas projektu jego uczestnicy będą mieć możliwość wyrażenia swoich emo-
cji poprzez prezentację swoich umiejętności artystycznych w  ten sposób mogą 
pokazać, że niepełnosprawność intelektualna oraz niedostosowanie społeczne nie 
jest przeszkodą w realizacji marzeń oraz byciem współuczestnikiem życia kultu-
ralnego oraz społecznego, co najmniej w lokalnym wymiarze. W ramach projektu 
podejmiemy też starania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecz-
nym, poprzez wspólne warsztaty z młodzieżą pełnosprawną.

Projekt skierowany jest do dzieci do nauczycieli, opiekunów uczniów z obydwu 
ośrodków, którzy uczestniczyć będą w przygotowaniach do warsztatów, w pokazie 
mody organizowanym podczas wernisażu podsumowującego projekt. 

Zadanie będzie polegało na organizacji cyklu warsztatów plastycznych i  rę-
kodzieła artystycznego, które są nieodłącznie zawiązane z procesem rewalidacji 

takich osób. Planujemy również zorganizowanie pokazu mody w strojach z recy-
klingu oraz przygotowanie wystawy z poszczególnych warsztatów.

Jako realizacje zadania wybraliśmy formę warsztatów, bo zajęcia te wspierają 
naturalną ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci, które są doskonałą pod-
budową dla różnorodnych wymagań edukacyjnych w kolejnych etapach rozwoju.

Pierwszy etap zadnia to: ogłoszenie naboru uczestników na warsztaty. Nie mo-
żemy się już doczekać i jesteśmy pewni, że będzie to fantastycznie spędzony czas 
i na pewno bardzo kreatywnie.

W RAMACH PROJEKTU PRZEPROWADZIMY:
1. Warsztat malarski w  plenerze pn. „Krajobraz letni” – prowadzony przez Pa-

nią Anetę Przepłatę Mazepę malarkę ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi 
Lubaczowskiej,  

2. Warsztat Decoupage – ozdabianie desek i szkła oraz przedmiotów codziennego 
użytku prowadzony przez Panią Monikę Szwed Prezes Stowarzyszenia Twór-
ców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej, 

3. Warsztat z ceramiki artystycznej wyroby z gliny– prowadzony przez Panią Aga-
tę Lechowicz, pracownika Zespołu Placówek w Lubaczowie, 

4. Warsztat „zabawki z materiału“ – nauka szycia zabawek z dostępnego materia-
łu ozdabianie według własnego pomysłu – prowadzony przez Panią Katarzynę 
Piwodę,

5. Warsztat „strój z recyklingu” – prowadzony przez plastyczkę Agnieszkę Szpyt, 
pracownika Zespołu Placówek w Lubaczowie. 
Na zakończenie wszystkich warsztatów odbędzie się uroczysty wernisaż, w cza-

sie, którego zostaną zaprezentowane prace i zostanie zorganizowany pokaz mody 
w strojach z recyklingu. Uczestnicy pokazu (zarówno osoby niepełnosprawne, jak 
i młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) wezmą też udział w sesji 
fotograficznej, której pokłosiem będzie wystawa.

Zadanie realizowane będzie do 15 października. 
Monika Buczek

 �Uczestnicy projektu „Razem tworzymy kreatywny świat”
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„Bez niego nie byłoby papieża”. Śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego  
i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej włącza się w uroczyste obchody 100. rocznicy urodzin 
św. Jana Pawła II i przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

Do końca listopada 2020 r. wspólnie zrealizujemy projekt, dofinansowany 
przez Urząd Marszałkowski, pt. „Bez niego nie byłoby papieża”. Śladami bł. kard. 
Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej, w ramach któ-
rego upamiętnimy sześć wizyt tych dwóch wielkich postaci na Ziemi Lubaczow-
skiej, a także oznakujemy miejsca z nimi związane.

W roku 1944 r., w wyniku postanowień konferencji w Jałcie rozległa archidie-
cezja lwowska znalazła się prawie w całości w granicach ZSRR. Tylko 5,5 proc. jej 
powierzchni pozostało w granicach państwa polskiego, a w 1951 r. uszczuplono ją 
o kolejne terytorium. Siedzibę archidiecezji, wraz z abp. Eugeniuszem Baziakiem, 
przeniesiono do Lubaczowa i funkcjonowała tu aż do 1992 r. (początkowo jako 
„archidiecezja lwowska z siedzibą w Lubaczowie”, a później „archidiecezja w Luba-
czowie”). Przez blisko półwiecze Lubaczów 
i jego okolice stały się duchowym centrum 
Podkarpacia, w  którym rezydowali i  które 
nawiedzali najważniejsi hierarchowie ko-
ścielni, a klimat i dziedzictwo przedwojen-
nego Lwowa były i są tu nadal obecne.

W  ramach projektu zostaną upamięt-
nione wizyty w archidiecezji w Lubaczowie 
kard. Stefana Wyszyńskiego jako prymasa 
Polski, oraz św. Jana Pawła II, jako bisku-
pa, arcybiskupa, metropolitę krakowskiego, 
kardynała i papieża, w latach 1958–1991:
– 21 września 1958 r. – udział biskupa 
nominata Karola Wojtyły w  uroczystości 
25-lecia sakry biskupiej abp Eugeniusza 
Baziaka,
– 22–23 października 1966 r. – obchody 
Millenium Chrztu Polski w  Lubaczowie 
z  udziałem kard. Stefana Wyszyńskiego 
oraz abpa Karola Wojtyły,
– 2 czerwca 1968 r. – uroczystość konsekra-
cji na biskupa ks. infułata Jana Nowickiego, 
której przewodniczył kard. Stefan Wyszyń-
ski,
– 11 lipca 1971 r. – nawiedzenie Matki Bo-
skiej Częstochowskiej w  symbolach ma-
ryjnych (pusta rama, Ewangelia i  świeca), 
uroczystości, w których uczestniczyli kard. 
Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła,
– 17 sierpnia 1973 r. – uroczystości pogrze-
bowe ks. bpa Jana Nowickiego, w  których 
wziął udział metropolita krakowski, kard. 
Karol Wojtyła,
– 2–3 czerwca 1991 r. – wizyta w Lubaczo-
wie Jana Pawła II w  czasie czwartej piel-
grzymki do Polski.

Wizyty obu wielkich Polaków, a  także 
miejsca z nimi związane, zostaną upamięt-
nione poprzez ustawienie 9 zewnętrznych 
tablic pamiątkowych. Będą to m.in.: Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej w  Luba-
czowie i  lubaczowska konkatedra, stadion 
sportowy oraz nowy budynek Kurii Bisku-
piej w Lubaczowie (związane z pielgrzymką 
Ojca Świętego z 1991 r.), ale też kościół pw. 
św. Wojciecha w  Cieszanowie czy kościół 
pw. Przemienienia Pańskiego w Starym Lu-
blińcu (kard. Stefan Wyszyński nawiedził je 
w drodze na lubaczowskie obchody Mille-
nium Chrztu Polski w 1966 r.).

Na tablicach znajdą się podstawowe informacje w języku polskim i w języku 
angielskim o  wizytach Prymasa i  Papieża w  poszczególnych miejscach, a  także 
archiwalne fotografie. Z informacjami szczegółowymi, większą ilością fotografii, 
dokumentów, nagrań audio i wideo, czy treścią kazań będzie można zapoznać się 
na stronie internetowej Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie. Na naszej 
stronie internetowej znajdą się też nagrania relacji (wideo lub audio) świadków 
historii, którzy opowiedzą o historii wszystkich 9 miejsc i ich związkach z bł. kard. 
Stefanem Wyszyńskim i św. Janem Pawłem II.

Prosimy o kontakt osoby, które były świadkami pamiętnych wizyt, oraz po-
siadają fotografie z nimi związane. tel. 16 632 11 26

Krzysztof Stępień
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muzeum kresów w lubaczowie

Współczesnego
Rysunku

Polskiego
Triennale

lubaczówX2020

wystawa czynna  
od 11 października  
do 31 grudnia 2020
galeria oficyna

Wojewoda 
Podkarpacki

Marszałek  
Województwa Podkarpackiego

Starosta 
Lubaczowski

Burmistrz 
Miasta Lubaczowa

Patroni honorowi i fundatorzy nagród:

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
WOJEWODA PODKARPACKI

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
STAROSTA LUBACZOWSKI 

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

Dofinansowano ze środków  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


