
Oferta edukacyjna 

szkól str. 8-15
-

Powiat
Lubaczowski.info

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Czerwiec 2020, nr 2(4)www.lubaczowski.infoISSN 2657-9375

Serduszko
zbiórka na rzecz Szpitala POWIATOWEGO 

W LUBACZOWIE



Samorządowcy przed obliczem Matki Bożej Łaskawej
Na doroczną pielgrzymkę, 7 maja, przybyli do lubaczowskiego Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej posłowie oraz samorządowcy, reprezentujący wojewódz-
two podkarpackie, powiat lubaczowski oraz poszczególne gminy w granicach 
naszego powiatu. W trakcie uroczystości marszałek województwa podkarpac-
kiego Władysław Ortyl dokonał zawierzenia „małych ojczyzn” opiece Matki 
Bożej Łaskawej, co w dobie pandemii ma dodatkowy, symboliczny wydźwięk.

Była to już XI pielgrzymka połączona z uroczystościami odpustowymi ku czci 
Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej. Ze względu na panującą epidemię, delegacje 
przybyły w okrojonym składzie, a wierni – dotychczas tłumnie przybywający na 
odpust – mogli uczestniczyć w uroczystościach przede wszystkim poprzez trans-
misję internetową. Na pielgrzymkę przyjechała także poseł na Sejm Teresa Pamu-
ła, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka oraz przedstawiciele samorządu 
powiatu lubaczowskiego, na czele z przewodniczącą Rady Powiatu Lubaczowskie-
go Martą Tabaczek i starostą lubaczowskim Zenonem Swatkiem.

Od lat wierni gromadzą się w  sanktuarium przed obliczem cudownego ob-
razu Matki Bożej Łaskawej – kopii wizerunku, który przed II wojną światową 
znajdował się w katedrze lwowskiej, później przewieziony został do Lubaczowa, 

a  obecnie jest przechowywany 
w skarbcu na Wawelu. To przed 
tym obrazem król Jan Kazi-
mierz złożył w 1656 r., w czasie 
potopu szwedzkiego, pamiętne 
śluby. 

Mszy świętej w  intencji Oj-
czyzny, a  także mieszkańców 
Podkarpacia i  Lubelszczyzny, 
przewodniczył ks. bp. Marian 
Rojek – ordynariusz diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej. W ho-
milii wiele miejsca poświęcił 
refleksjom nad chrztem świę-
tym i miłosierdziem Pana Boga, 
jako łaskom łączącym ludzi 
we wspólnotę. Po eucharystii 
marszałek Władysław Ortyl, 
w  imieniu wszystkich samo-
rządowców, dokonał aktu za-
wierzenia lokalnych wspólnot Matce Bożej Łaskawej, co jest szczególnie ważne 
w obecnym, trudnym dla wszystkich czasie epidemii:

Dzisiaj szczególnie potrzebujemy Twojego Matczynego Serca, Miłosierdzia i Łask – 

dlatego ośmielamy się prosić Cię Matko Łaski Bożej o pomoc w pokonaniu epidemii, 

z którą zmaga się cały świat, nasza Ojczyzna oraz nasze Rodziny i Bliscy.

Marszałek podziękował również za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia kard. 
Stefana Wyszyńskiego, którego wizerunek, namalowany przez lubaczowskiego 
artystę Janusza Szpyta, poświęcono podczas uroczystości. Obraz jest darem Sa-
morządu Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Sa-
morządów Terytorialnych w Rzeszowie. Niebawem zawiśnie w panteonie świętych 
w  lubaczowskiej konkatedrze, co zapowiedział dziekan lubaczowski ks. Andrzej 
Stopyra.

Iwona Buczko
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Powiat Lubaczowski członkiem Euroregionu „Roztocze”

 Od 20 maja oficjalnie funkcjonuje Stowarzyszenie Samorządów Euroregion 
„Roztocze”, który za jeden z najważniejszych celów stawia sobie pozyskiwanie 
środków na rzecz rozwoju infrastruktury Roztocza, a co za tym idzie rozwój 
ruchu turystycznego i podniesienie komfortu mieszkańców. Członkiem stowa-
rzyszenia został także Powiat Lubaczowski, a także dwie gminy z terenu powia-
tu: Lubaczów i Narol.

Spotkanie założycielskie, w  którym wzięli udział przedstawiciele 33 samo-
rządów z  terenu województwa lubelskiego i  podkarpackiego, odbyło się w  To-
maszowie Lubelskim. Uczestniczył w  nim Zenon Swatek, starosta lubaczowski. 
Wcześniej, na ostatniej sesji Rady Powiatu w Lubaczowie, radni przyjęli uchwałę 
o przystąpieniu Powiatu Lubaczowskiego do tworzenia Stowarzyszenia Samorzą-
dów Euroregion „Roztocze”.

Za utworzeniem Euroregionu przemówiły argumenty związane z  rozwojem 
turystyki w tym regionie czy produkowaniem tu zdrowej żywności, która może 
stać się cennym towarem eksportowym. Producentów domowych serów, wędlin, 
miodów czy wyrobów zielarskich nie brakuje również i w powiecie lubaczowskim. 
Jednak Euroregion to nie tylko promocja.
Będziemy mogli realizować również projekty infrastrukturalne jak drogi, oznakowa-

nia tras, szlaków rowerowych, które są do wytyczenia czy przebudowania – podczas 
spotkania przekonywał Michał Mulawa, wicemarszałek woj. lubelskiego.

Przystąpienie do tworzenia Euroregionu Roztocze, to pierwszy krok w stronę zatar-

cia granic w obrębie Roztocza, które rozciąga się przecież od Kraśnika, aż po Lwów. 

Kolejny, to utworzenie wspólnej marki turystycznej, która w pewnym sensie istnie-

je już na arenie międzynarodowej w postaci Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 

„Roztocze”, wpisanego na listę UNESCO w 2019 roku, który już jest marką samą 

w sobie – podkreśla z kolei Paweł Głaz, wicestarosta lubaczowski.

Iwona Buczko

 �W panteonie świętych znajdzie się wizerunek 
kard. Stefana Wyszyńskiego

 �W uroczystości udział wzięli samorządowcy: starosta lubaczowski Zenon Swatek, 
burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt, wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel

 �Powiat Lubaczowski na spotkaniu założycielskim stowarzyszenia reprezentował 
starosta lubaczowski Zenon Swatek (widoczny na zdjęciu) i wicestarosta Paweł Głaz
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Zbiórka na rzecz Szpitala Powiatowego
Trwa niepubliczna zbiórka na rzecz Szpitala Powiatowego w  Lubaczowie 
związana z  epidemią wirusa COVID-19. Pomysłodawcą zbiórki jest Powiat 
Lubaczowski, który współpracuje w  tym zakresie ze Stowarzyszeniem 
Geoturystycznym „Roztocze Wschodnie”. Dzięki hojności darczyńców – lokal-
nych przedsiębiorców, radnych, samorządowców oraz osób prywatnych – uda-
ło się już zebrać kwotę ponad 6 tys. zł. Zachęcamy do kolejnych wpłat! Wszyscy 
darczyńcy uhonorowani zostaną specjalnymi przypinkami.

Zorganizowaliśmy zbiórkę, po to by wesprzeć naszą placówkę i w obliczu epidemii 

przekazać jej środki ochrony osobistej. Jednak z czasem okazało się, że szpital otrzy-

mał już takie środki w znaczącej ilości. W związku z tym zwróciłem się do dyrektora 

placówki z zapytaniem o potrzebny sprzęt, który mógłby zostać kupiony za zebra-

ne fundusze i byłby jednocześnie pamiątką ofiarności mieszkańców powiatu w tym 

trudnym czasie. Okazało się, że bardzo potrzebny byłby kardiomonitor dla najmłod-

szych pacjentów szpitala. Tak więc dziękując za to, co już dostaliśmy, zwracam się 

z prośbą o dalsze wsparcie

– tłumaczy Zenon Swatek, starosta lubaczowski.
Dziękuję za wszelką pomoc, którą odbieramy w tym trudnym czasie, za wpłaty na 

zbiórkę, za pomoc w szyciu masek, ale i takie ludzkie wsparcie, za życzliwość, z któ-

rymi się codziennie spotykamy. Leczenie najmłodszych pacjentów na oddziale pedia-

trycznym jest dla nas szczególnie ważne. Chcemy więc kupić jeden kardiomonitor do 

monitorowania parametrów życiowych najmłodszych pacjentów. Jest to niezbędne 

urządzenie, jego koszt ok. 22–25 tys. zł, być może dzięki państwa pomocy uda się ten 

cel zrealizować. Będę bardzo wdzięczny

– podsumowuje Leszek Kwaśniewski, dyrektor SP ZOZ w Lubaczowie.
Zbiórka ma charakter niepubliczny i  jest organizowana do czasu odwołania 

stanu epidemicznego w  Polsce. Przekazanie darowizny jest możliwe w  formie 

przelewu na rachunek bankowy Stowarzyszenia Geoturystycznego „Roztocze 
Wschodnie” o numerze 47 9101 0003 2001 0023 3365 0003.
Warto podkreślić, że już na początku kwietnia fundusze na rzecz lubaczowskiego 
szpitala przekazały nadleśnictwa Lubaczów, Oleszyce i Narol, za które zakupiono 
niezbędne środki ochrony indywidualnej (m.in. kombinezony i  maski). W  od-
powiedzi na apel starosty lubaczowskiego swoje wsparcie okazał też lubaczowski 
oddział firmy Daal Sp. z o.o., który do dyspozycji starosty przekazał 3 tys. jednora-
zowych maseczek ochronnych.

Iwona Buczko

Więcej sprzętu w lubaczowskim szpitalu 
W  połowie maja do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Lubaczowie trafił ambulans 
marki Renault Master. Ma to związek z wygranym przez lubaczowski szpital konkursem na transporty medyczne. 
Przez najbliższe 3 lata szpital będzie zabezpieczał 4 ościenne szpitale (w Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku 
i Żurawicy) na przewozy pacjentów do innych ośrodków leczniczych. Na zakup samochodu szpitalowi pożyczki 
udzielił Powiat Lubaczowski i  dzięki temu jest on w  stanie sprostać wymaganiom związanym z  wygranym 
konkursem.

To nie jedyny zakup w ostatnim czasie. Dzięki bardzo dobrej współpracy między senatorem RP Mieczysławem 
Golbą a członkiem Zarządu Powiatu Lubaczowskiego Józefem Ozimkiem oraz wskutek pozytywnej opinii wicemi-
nistra sprawiedliwości Marcina Warchoła, z Funduszu Sprawiedliwości udało się pozyskać środki finansowe w wy-
sokości 225 tys zł. Fundusze te zostaną przeznaczone na doposażenie szpitala: nowoczesny stół operacyjny oraz 
3 kardiomonitory dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na salę wybudzeń Bloku Operacyjnego. 
Szpital otrzymał także 3 tys. maseczek ochronnych z programu „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Szpital zakupił również komorę laminarną służącą m.in. do wykonywania badań przesiewowych w  kierunku  
COVID-19. Zamówione zostało także urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, które pomoże szybko i sprawnie zdezynfekować pomieszczenia 
w których przebywali pacjenci podejrzani o zakażenie koronawirusem. Gdy zajdzie taka konieczność urządzenie będzie wypożyczane także do szkół czy domów pomo-
cy społecznej na terenie powiatu. 

Iwona Buczko

 �Dzięki nowej karetce, szpital może zebezpieczyć przewozy pacjentów  
również z 4 sąsiednich powiatów

 �Starosta lubaczowski Zenon Swatek, członek Zarządu Powiatu Lubaczowskiego  
Józef Ozimek oraz dyrektor SP ZOZ w Lubaczowie Leszek Kwaśniewski zapoznają się 
z wyposażeniem nowej karetki

 �Senator Mieczysław Golba oraz członek Zarządu 
Powiatu Lubaczowskiego Józef Ozimek

 �Projekt przypinki, którą uhonorowani 
zostaną darczyńcy w zbiórce na rzecz 
lubaczowskiego szpitala
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Centrum Kultury również na czas epidemii 
Mimo trwającej od marca pandemii koronawirusa i odwoływania lub przeno-
szenia zaplanowanych w ostatnich dwóch miesiącach wydarzeń kulturalnych, 
pracownicy Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, choć za zamknię-
tymi drzwiami, realizują nowe pomysły i  pokazują, że placówka w  każdych 
warunkach jest w stanie realizować swoje zadania statutowe. Czas pandemii 
pozwala skupić się bardziej niż zwykle na działalności wydawniczej i ochro-
nie dziedzictwa kulturowego Ziemi Lubaczowskiej, a inicjatywy kulturalne są 
przenoszone do strefy wirtualnej. 

Wśród naszych najważniejszych inicjatyw, do których serdecznie chcielibyśmy 
zaprosić wszystkich mieszkańców powiatu lubaczowskiego (i nie tylko) są: 
- Konkurs na pamiętniki dla mieszkańców Podkarpacia „Zapiski z czasów epi-
demii”, w  ramach którego zachęcamy wszystkich mieszkańców Podkarpacia, 
niezależnie od wieku, do podzielenia się spostrzeżeniami z  trwającej pandemii 
koronawirusa i  współtworzenia świadectwa naszych czasów (konkurs trwa do 
30 czerwca). Autorzy trzech najlepszych pamiętników zostaną nagrodzeni czytni-
kami ebooków i nagrodami pieniężnymi, a najciekawsze prace zostaną opubliko-
wane w formie książkowej.
- Akcja „Zabytek z  tarczą” skierowana do właścicieli zabytków nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków, której celem jest oznakowanie zabytków mię-
dzynarodowym znakiem Błękitnej Tarczy, chroniącym przed aktami wandalizmu, 
a  przede wszystkim – zwiększającym świadomość na temat bezcennej wartości 
dziedzictwa kulturowego.
- wydanie, w związku z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej, folderu Zespół cerkiewny 
pw. św. Dymitra w  Starym Dzikowie – plener filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy 

– kolejnego zeszytu w nowej, rysunkowej szacie graficznej, który ukazał się przy 
wsparciu m.in. Gminy Stary Dzików i  Muzeum Kresów w  Lubaczowie. Folder 
miał swoją premierę 30 kwietnia podczas oprowadzania po cerkwi przez Piotra 
Zubowskiego, zorganizowanego online wspólnie z Podkarpacką Regionalną Orga-
nizacją Turystyczną w ramach akcji „Podkarpacka Traveltanna”. Foldery dostępne 
są w siedzibie Centrum Kultury oraz w lubaczowskiej księgarni, a film ze zwiedza-
nia można obejrzeć na facebooku.
- warsztaty online ze Stowarzyszeniem Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej 
i lubaczowską Galerią Sztuki – w każdy kolejny czwartek o godz. 17, począwszy 
od 21 maja, zapraszamy na naszego facebooka, na którym kolejni twórcy, człon-
kowie stowarzyszenia, pokazują swoje umiejętności i zachęcają, aby na podstawie 
wskazówek, własnoręcznie wykonać rękodzieło. Zaplanowane są m.in. warsztaty 
z malowania kubków, malowania obrazów, rzeźby, szydełkowania, czy wykonywa-
nia upominków z filcu. 

Powiatowe Centrum Kultury w  Lubaczowie we współpracy ze Stowarzysze-
niem Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej włącza się również w  uroczyste obchody 

100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i przygotowania do beatyfikacji kard. Ste-
fana Wyszyńskiego. Dzięki zwycięstwie w konkursie ofert „Mecenat kulturalny”, 
ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, do końca 
listopada 2020 r. zrealizujemy projekt „Bez niego nie byłoby papieża”. Śladami bł. 
kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej, w ra-
mach którego upamiętnimy sześć wizyt tych dwóch wielkich postaci na Ziemi 
Lubaczowskiej, a także oznakujemy miejsca z nimi związane. 

Szczegóły na temat wyżej opisanych inicjatyw można znaleźć zarówno na 
naszym fanpage’u  na facebooku, jak też na naszej nowej stronie internetowej  
www.pckl.pl, nad którą pracowaliśmy w ostatnich miesiącach. Na stronie można 
znaleźć aktualności i opisy wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury, ka-
lendarz imprez czy wykaz prac przy zabytkach. Przedstawiona została działalność 
Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej i Galerii Sztuki Ludowej im. 
św. Brata Alberta. Ponadto portal pozwala szybko skontaktować się z pracownika-
mi Centrum Kultury i zamówić upominki z Lubaczowa czy wydane publikacje, 
które opatrzone zostały krótkim opisem.

Aktywność Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie widoczna jest także 
w tradycyjnych mediach, a to za sprawą wywiadów udzielanych w ostatnich tygo-
dniach Polskiemu Radiu Rzeszów, Polskiemu Radiu Czwórce, Polskiej Agencji Pra-
sowej, Katolickiemu Radiu Zamość, czy portalom elubaczow.com i biznesistyl.pl.

Piotr Zubowski

ARiMR przekazała komputery jednostkom powiatu

Teresa Pamuła, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie przekazała we wtorek, 21 kwietnia, 15 komputerów Zespołowi Placówek 
im. Jana Pawła II w Lubaczowie.

Sprzęt komputerowy wzbogacił dotychczasowe wyposażenie Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego działającego w  Zespole Placówek. Komputery trafiły 
do wychowanków ośrodka w wyjątkowo trudnym dla nich czasie. Z racji trwającej 
pandemii, chłopcy nie mogli pojechać do swoich domów na Święta Wielkanocne, 
a kontakt z rodziną mogą mieć tylko za pośrednictwem Internetu czy telefonu.

Dyrektor Zespołu Placówek Małgorzata Jachyra-Mazepa przedstawiła poseł 
Pamule plany rozwojowe i  potrzeby placówki, wśród których najpilniejsza jest 
standaryzacja warunków pobytu dzieci i młodzieży w MOW. Na podstawowe pra-
ce związane z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów, które będą obowiązy-
wać od sierpnia 2020 r., potrzeba ok. 550 tys. zł.

Warto podkreślić, że również w ramach rządowego programu „Zdalna Szko-
ła” dla Powiatu Lubaczowskiego przewidziana jest kwota 80 tys. zł. Za te środki 
zakupione zostaną komputery niezbędne do realizacji zdalnego nauczania przez 
nauczycieli i uczniów szkół prowadzonych przez Powiat.

Kilka dni później sprzęt komputerowy od rzeszowskiej ARiMR trafił także do 
Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie oraz Zespołu Szkół w Oleszycach.

Iwona Buczko  �Uczniowie Zespołu Placówek dziękują dyrektor ARiMR w Rzeszowie Teresie Pamule 
za przekazane komputery
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Witaj majowa jutrzenko!
229 lat temu, w  1791 r., Sejm Czteroletni po burzliwej debacie uchwalił 
Konstytucję 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa re-
gulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. 
W niedzielę, 3 maja, samorządowcy z wicestarostą Pawłem Głazem na czele, 
kombatanci i harcerze uczcili kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji. W uro-
czystości uczestniczyła także poseł na Sejm Teresa Pamuła. 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 r. 
W  okresie PRL nie można było go publicznie obchodzić, a  ponownie stało się 
świętem państwowym w 1990 r. W tym roku lubaczowskie obchody, ze względu na 
trwającą epidemię, miały skromniejszy charakter niż w poprzednich latach. Wy-
darzenie rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny w lubaczowskiej konkatedrze. 
Przewodniczył jej dziekan lubaczowski ks. Andrzej Stopyra. Po nabożeństwie de-
legacje przeszły pod Pomnik Niepodległości, gdzie złożyły okolicznościowe wią-
zanki kwiatów.

Również 3 maja Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stani-
sław Gądecki zawierzył na Jasnej Górze Polskę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
i Matce Bożej Królowej Polski. Tego samego dnia, pod wieczór, ulicami Lubaczo-
wa przeszła procesja z obrazem Matki Bożej Łaskawej Królowej Polski w inten-

cji zachowania Ojczyzny i naszego miasta od skutków epidemii. Na zakończenie 
w sanktuarium dokonano odnowienia Milenijnego Aktu oddania Polski w Macie-
rzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła.

Iwona Buczko

76 lat od pacyfikacji wsi Rudka
19 kwietnia 1944 r. nad ranem, sotnia UPA pod dowództwem Iwana Szpontaka 
ps. „Zalizniak”, położyła kres istnieniu wsi Rudka koło Cieszanowa. Zginęło 
wówczas 65 mieszańców, a sama wieś – strawiona pożarem – zniknęła z krajo-
brazu powiatu lubaczowskiego już na zawsze.

W poniedziałek, 20 kwietnia, w 76. rocznicę tragedii, hołd pomordowanym 
mieszkańcom oddali lubaczowscy samorządowcy – przewodnicząca Rady Powia-
tu Lubaczowskiego Marta Tabaczek oraz starosta lubaczowski Zenon Swatek.

Pacyfikacja Rudki była elementem czystki etnicznej prowadzonej przez OUN 
i UPA. Wymordowano głównie mężczyzn, ale zginęły również kobiety i dzieci. 
Ocalałych wypędzono „za San”.

Dziś tragedię upamiętnia krzyż i obelisk z tablicą pamiątkową, na której za-
mieszczono nazwiska pomordowanych. Od ponad 20 lat, w rocznicę dramatycz-
nych wydarzeń, spotykają się tu m.in. przedstawiciele władz samorządowych 
miasta i gminy Cieszanów oraz powiatu lubaczowskiego, potomkowie dawnych 
mieszańców Rudki, a także młodzież i mieszkańcy gminy Cieszanów. Poprzez mo-
dlitwę, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy upamiętniają pomordowanych.

Iwona Buczko

 �Przewodnicząca Rady Powiatu Lubaczowskiego Marta Tabaczek i starosta lubaczowski 
Zenon Swatek pod pomnikiem pomordowanych mieszkańców wsi Rudka

Dzień Pamięci  
Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia każdego roku przypada Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W  tym roku dzień ten przy-
padł w  czasie Świąt Wielkanocnych, w  związku z  czym 
już w  czwartek, 9 kwietnia, pamięć pomordowanych 
w  Katyniu polskich oficerów, w  tym dziesięciu lubaczo-
wian, uczcili przedstawiciele powiatu lubaczowskiego 
– przewodnicząca Rady Powiatu Lubaczowskiego Marta 
Tabaczek oraz starosta lubaczowski Zenon Swatek. 

Samorządowcy złożyli kwiaty i zapalili znicz pod odsło-
niętym w 2014 r. Pomnikiem Katyńskim przy ul. Ofiar Ka-
tynia w Lubaczowie. Na jego tablicach wypisane są nazwiska 
10 osób, urodzonych w Lubaczowie lub z nim związanych, 
którzy zginęli z rąk sowieckich oprawców m.in. w Katyniu, 
Charkowie i Twerze. O ofiarach przypomina także 10 dębów 
pamięci posadzonych wokół pomnika.

Iwona Buczko

 �Pamięć pomordowanych uczczono przy Pomniku Katyńskim w Lubaczowie

 �Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przez wicestarostę lubaczowskiego 
Pawła Głaza, burmistrza Lubaczowa Krzysztofa Szpyta i wójta gminy Lubaczów Wiesława 
Kapla
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Strzelcy pomagają kombatantom 

W ostatnich dniach strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa 
Kustronia w Lubaczowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lubaczo-
wie, zorganizowali akcję roznoszenia wśród kombatantów pakietów ochronnych 
– rękawiczek jednorazowych, maseczek i  płynu do dezynfekcji. Organizatorzy 
swoja opieką otoczyli wszystkich członków Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych Koła Miejsko-Gminnego w Lubaczowie, Związku Inwa-
lidów Wojennych – Oddział w Lubaczowie oraz Stowarzyszenia Spadkobierców 
Polskich Kombatantów – Okręg Lubaczowski. Akcją objęte zostały także wdowy 

po kombatantach i inwalidach wojennych. Maseczki, które trafiły do obdarowa-
nych osób, powstały dzięki pracy członków organizacji i ich rodzin. Kolejny raz 
młodzież z JS 2033 udowodniła, jak ważne są dla niej takie wartości jak solidar-
ność, pomoc i poświęcenie.

Iwona Buczko

Muzeum w czasie epidemii
Z  powodu epidemii koronawirusa Muzeum Kresów w  Lubaczowie, tak jak wszystkie instytucje kultury w  Polsce, zostało 12 marca 2020 r. zamknięte dla 
zwiedzających. Sytuacja ta spowodowała, że część naszej działalności musieliśmy przenieść do Internetu i w ten sposób – przynajmniej w niewielkim stopniu – 
zrekompensować zwiedzającym brak możliwości oglądania na żywo przestrzeni wystawienniczych.

Ten trudny czas wykorzystaliśmy na zwiększenie aktywności, zwłaszcza w me-
diach społecznościowych. W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne opu-
blikowaliśmy na stronie internetowej muzeum i  na profilu na facebooku teksty 
autorstwa Janusza Mazura opatrzone zdjęciami, które dotyczyły: tradycji związa-
nych z palmą wielkanocną, obrzędowości wielkanocnej w Grecji i Bułgarii i obrzę-
dowości wielkanocnej w Polsce.

Nie zapomnieliśmy również o konkursach, które z  ramienia naszej placówki 
przygotowała Barbara Kubrak. Na początku kwietnia został ogłoszony konkurs 
plastyczny „Wielkanoc z  pisanką”, który cieszył się dużym powodzeniem wśród 
dzieci. Do młodzieży skierowany był „Wiosenny konkurs muzealny”, którego 
uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o Muzeum Kresów w Lubaczowie. Warto 
dodać, że laureaci obu konkursów otrzymali cenne nagrody rzeczowe.

W cyklu „Eksponat miesiąca” Grzegorz Dąbrowski prezentował ciekawe obiek-
ty z działu archeologicznego: wczesnośredniowieczny pierścionek z brązu, łopatkę 
wieloryba datowaną na 1679 r. i znaleziony w Oleszycach topór kamienny z okre-
su neolitu.

Wychodząc naprzeciw aktualnym trendom zwiedzania obiektów online, zorga-
nizowaliśmy wspólnie z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną zwie-
dzanie cerkwi pw. św. Paraskewy na profilu Podkarpackie.Travel na facebooku. 
Po tym niezwykle cennym zabytku wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO oprowadziła wirtualnych gości Karolina Kopa-Jonak.

12 kwietnia br. w ramach audycji „Studio wschodnie” na antenie Radia Lublin 
wyemitowana została rozmowa z dyrektorem Muzeum Kresów w Lubaczowie To-
maszem Rogiem o historii lubaczowskiej placówki muzealnej i jej działalności.

24 kwietnia Tomasz Róg na profilu facebookowym Centrum Kultury i Sportu 
w Cieszanowie opowiedział o  tragicznych wydarzeniach w Rudce z 19 kwietnia 
1944 r., podczas których nacjonaliści ukraińscy zamordowali 65 osób narodowo-
ści polskiej, a wieś doszczętnie spalili.

Kolejna opowieść Tomasza Roga na profilu facebookowym Centrum Kultury 
i Sportu w Cieszanowie w dniu 6 maja dotyczyła dwóch zwycięskich bitew po-
wstania styczniowego, stoczonych 1 i 6 maja 1863 r. przez oddział powstańczy gen. 
Antoniego Jeziorańskiego z wojskami rosyjskimi.

Muzeum Kresów w  Lubaczowie ciągle poszerza swoją ofertę edukacyj-
ną online, skierowaną do dzieci i  młodzieży. Na stronie internetowej muzeum  

w zakładce „Muzeum online” można znaleźć aktualną ofertę przygotowaną przez 
Barbarę Kubrak. Zachęcamy do skorzystania z  prezentowanych w  niej różnych 
form gier i  zabaw, a  także do śledzenia naszej bieżącej działalności na stronie  
www.muzeumkresow.eu i na profilu na facebooku: facebook.com/muzeumkresow/.

Tomasz Róg

 �Młodzież z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie 
przygotowująca (u góry) i roznosząca (po lewej) pakiety ochronne dla kombatantów

 �Plakat promujący zwiedzanie cerkwi pw. św. Paraskewy w Radrużu w ramach akcji 
„Podkarpacka Traveltanna”
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Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 
pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

Powiat Lubaczowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informują, że w okresie 1 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2021 r. realizowany jest 
projekt pn.  Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do bezpłatnego sprzętu rehabi-
litacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego dla 670 niesamodzielnych 
mieszkańców powiatu lubaczowskiego oraz poprawa funkcjonowania w ży-
ciu codziennym 509 uczestników projektu w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 
września 2019 r. W projekcie mogą uczestniczyć osoby niesamodzielne z powiatu 
lubaczowskiego (takie, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnospraw-
ność potrzebują opieki lub wsparcia w wykonywaniu co najmniej jednej z podsta-
wowych czynności dnia codziennego), które nie posiadają uprawnień/możliwości 
do skorzystania ze 100% refundacji na zakup sprzętu (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 29 maja 2017 r.). Warunkiem uczestnictwa w projekcie 
jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego status osoby niesa-
modzielnej oraz wskazanie na konieczność wypożyczenia danego sprzętu.

W ramach projektu można bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny, 
wspomagający i pielęgnacyjny m.in.: łóżka rehabilitacyjne, rotory rehabilitacyjne, 
rowerki rehabilitacyjne, materace rehabilitacyjne, piłki rehabilitacyjne, aparaty do 
drenażu limfatycznego, podnośniki transportowo-kąpielowe, aparaty do masażu 
ciała, lampy nagrzewające, steppery, ssaki, wózki inwalidzkie, wózki toaletowe, 
balkoniki, trójnogi, czwórnogi, kule, laski i krzesła prysznicowe. 

Całkowita wartość projektu: 538 362,88 PLN 
Dofinansowanie UE: 457 608,44 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 50 639,08 PLN
Wkład własny: 30 115,36 PLN
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod nr tel. 16 632 94 60, 

na stronie internetowej www.pcprlubaczow.pl lub w siedzibie PCPR przy ul. Pił-
sudskiego 8 (pok. nr 3) w Lubaczowie.

Beata Zadworna

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON 
pn. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Program jest skierowany 
do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania 
z prowadzonych przez nie zajęć. 

Z programu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, tj. podopieczni środowi-
skowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, pełnoletni 
uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletni wychowankowie 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wycho-
wawczych. 

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysoko-
ści 500 zł przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020 r. Aby je otrzymać, należy 
wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została za-
wieszona w związku z zagrożeniem epidemicznym, uniemożliwiając podopiecz-
nym korzystanie ze wsparcia świadczonego w sposób ciągły, tj. co najmniej 5 dni 
w tygodniu, w miesiącach, których dotyczy wniosek. 

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System 
Obsługi Wsparcia, na stronie internetowej: sow.pfron.org.pl.

O wypłatę mogą starać się nie tylko osoby niepełnosprawne, posiadające ak-
tualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w imieniu młodzieży 
posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed 16. rokiem 
życia, opiekunowie tych osób. Dotyczy to również orzeczeń wydanych przez leka-
rza orzecznika ZUS lub KRUS. 

Świadczenie nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek 
opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, 
przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Nie przysłu-
guje ono także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię 
lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19. 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod nr tel. 16 632 94 60, 
na stronie internetowej www.pcprlubaczow.pl lub w siedzibie PCPR przy ul. Pił-
sudskiego 8 w Lubaczowie.

Beata Zadworna

Kupuj świadomie polskie produkty!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa rozpoczęło nową kampanię informacyjną pod hasłem 
Kupuj świadomie – Produkt Polski.

W obliczu pandemii wirusa COVID-19 wielu rodzimych producentów znala-
zło się w trudnej sytuacji. Dlatego nowa akcja Kupuj świadomie – Produkt Pol-
ski zachęca, aby podczas zakupów kierować się świadomym wyborem polskich 
produktów. Dzięki temu wspieramy naszych rolników i przedsiębiorców, co prze-

kłada się na rozwój gospodarki, utrzymanie miejsc pracy i wpływy do lokalnych 
budżetów.

Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z pol-
skich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak 
PRODUKT POLSKI i zasady jego stosowania. Zgodnie z ustawą o jakości han-
dlowej artykułów rolno-spożywczych, produkty opatrzone tą informacją muszą 
być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski. Jednakże w 
produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników  
(np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% ich masy, pod warunkiem że składniki 
takie nie są wytwarzane w kraju.

Wybierając żywność z oznaczeniem PRODUKT POLSKI, konsument ma pew-
ność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej 
ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczy-
nia się do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej 
żywności.

Marcin Materniak
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Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lubaczowie jest integralną częścią Zespołu Placówek im. Jana Pawła II. Jest to placówka o charakterze edukacyjno-
wychowawczo-resocjalizacyjnym, której początki sięgają 1 maja 1957 r. Do czasów obecnych kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę.

Ośrodek jest przeznaczony dla chłopców w  wieku od 13 do 18 lat, pocho-
dzących z  terenu całej Polski, posiadających poważniejsze zaburzenia w  funk-
cjonowaniu społecznym. Podopieczni są zarówno w  normie intelektualnej, jak 
i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Młodzież uczy się w kla-
sach VII i VIII szkoły podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia w zawodach 
murarza-tynkarza (klasa I) oraz kucharza (klasa II). 

Uczniowie przebywają w zmodernizowanym i  systematycznie dostosowywa-
nym do obowiązujących norm i standardów piętrowym budynku, w którym na 
parterze mieści się szkoła, zaś na piętrze internat.

Wychowankowie na co dzień uczą się i doskonalą swoje umiejętności w 8 kla-
sopracowniach przedmiotowych wyposażonych w pomoce dydaktyczne, takie jak 
tablice interaktywne czy ekrany dotykowe. Do dyspozycji mają także salę gimna-
styczną, siłownię, salę audiowizualną, bibliotekę z czytelnią, pracownię ceramicz-
ną i salę multimedialną. Na miejscu mogą korzystać także z pomocy psychologa, 
pedagoga i lekarza.

W  internacie, tymczasowym drugim domu, wychowankowie mieszkają 
w 5 grupach wychowawczych, w skład których wchodzą: świetlica, sypialnie, ła-
zienki i aneksy kuchenne. Mogą także korzystać z pracowni socjoterapeutycznej 
i pokoju gościnnego dla odwiedzających.

Placówka w swojej pracy dba nie tylko o bieżącą realizację obowiązku szkol-
nego z  uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i  możliwości podopiecznych, 
ale także zapewnia im specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz 
troszczy się o rozpoznawanie i rozwój ich zainteresowań. Pod opieką nauczycieli 
i wychowawców uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych formach resocjali-
zacji, m.in. w grupach teatralnych, sekcji olimpijskiej „Olimpijczyk”, 47. Drużynie 
Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku, Szkolnym Kole Wolontariatu, zajęciach orga-
nizowanych w pracowni rękodzieła, ceramicznej i kuchni, kołach zainteresowań: 
gier planszowych, wędkarskim, lekkoatletycznym, turystyczno-fotograficznym 
i muzyczno-relaksacyjnym. 

Dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej i  wielu specjalistów podopiecz-
ni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego odkrywają swoje talenty i osiągają 
znaczące sukcesy m.in. w przeglądach teatralnych, zawodach sportowych i kon-
kursach, zarówno na szczeblu powiatu, regionu, jak i ogólnopolskim. 

Różnorodny charakter pracy w ośrodku ma na celu spełnienie podstawowego 
zadania tego typu placówki, którym jest przygotowanie młodzieży niepełnospraw-
nej i niedostosowanej społecznie do efektywnego życia w społeczeństwie.

Dorota Wis, Anna Broda

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Nie tylko nauka nam w głowie, czyli jak rozwijamy się w naszej szkole

Chociaż jesteśmy placówką oświatową, naszym uczniom i  wychowankom zapewniamy nie tylko realizację indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych oraz zaleceń zawartych w orzeczeniach, lecz także rozwijamy ich zainteresowania, odkrywamy zdolności i talenty, dajemy szansę zaprezentowania 
ich szerszej widowni. Chcemy, aby pobyt w ośrodku nie kojarzył im się tylko z nauką.

SZTUKA. W naszej szkole mamy dwie grupy teatralne. Dzięki tym zajęciom 
uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię, kształtują otwartą, kreatywną postawę wo-
bec otoczenia i na chwilę stają się kimś innym. Kontakt z publicznością i jej uzna-
nie powodują, że uczniowie czują się zauważani i doceniani. Ale sztuka w naszym 
ośrodku to nie tylko teatr, ale i muzyka. Wykorzystujemy jej potęgę podczas zajęć 
muzykoterapii, z  wykorzystaniem bębnów afrykańskich oraz zajęć z  Bum Bum 
Rurkami. Dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i niepełnosprawno-
ścią intelektualną w  stopniu głębokim prowadzimy choreoterapię, dzięki której 
dzieci lepiej czują swoje ciało i jego relacje z otoczeniem. Od niedawna uczniowie 
mogą rozwijać swoją pasję do muzykowania poprzez uczestnictwo w chórze szkol-
nym „Karolus”, wspieranym przez chór „Sonis”, zrzeszającym nauczycieli naszej 
placówki. Doskonałym sposobem na wyciszenie emocji i spożytkowanie nadmia-
ru energii okazały się zajęcia artystyczne: w pracowni ceramicznej, rękodzieła oraz 
spotkania z twórcami ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej. 

SPORT. Idea olimpiad specjalnych dotarła do naszego ośrodka w  1986 r., 
wtedy też została utworzona Sekcja Sportowa Olimpiad Specjalnych, która nie-
przerwanie działa do dziś. Biorąc udział w  imprezach i  zawodach sportowych 
uczniowie mają możliwość nie tylko do zaprezentowania swoich umiejętności, 
ale też do zabawy, nawiązywania przyjaźni i działań integracyjnych. Obecnie tre-
nujemy lekkoatletykę, tenis stołowy i bowling. Szczególną uwagę poświęcamy też 
Programowi Aktywności Motorycznej, w ramach którego odbywają się zajęcia re-
habilitacyjno-treningowe dla osób z  głęboką niepełnosprawnością intelektualną 

lub ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową. Wychowankowie internatu w ra-
mach godzin popołudniowych chętnie biorą udział w zajęciach na krytej pływalni, 
w klubie fitness oraz kółku wędkarskim.

SŁUŻBA DRUGIEMU. Od 1986 r. należymy do Drużyn Harcerskich „Nie-
przetartego szlaku”, które wspierają statutowe cele i  zadania Hufca. Bycie har-
cerzem rozwija takie umiejętności jak samodzielność, odpowiedzialność, chęć 
niesienia pomocy innym. Pełnienie harcerskiej służby pozwala uczestniczyć w ży-
ciu społecznym zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami. W ośrodku działa 
także Szkolny Klub Wolontariusza, w którym staramy się uczyć empatii i wspie-
rania innych mimo własnych ograniczeń. Klub zrzesza uczniów, nauczycieli oraz 
rodziców, angażując do działania na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lo-
kalnego oraz w ramach akcji o zasięgu ogólnopolskim.

RODZINA. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę w rozwoju na-
szych uczniów odgrywają ich rodziny. Z myślą o nich organizujemy pikniki ro-
dzinne, zajęcia otwarte, spotkania grup wsparcia i liczne konsultacje. Nieobojętny 
jest nam także rozwój duchowy naszych podopiecznych. Systematycznie uczest-
niczymy w  obchodach i  spotkaniach zgodnie z  kalendarzem liturgicznym oraz 
przygotowujemy uczniów do przyjmowania sakramentów świętych. Chcemy, aby 
rodzice z pełnym zaufaniem powierzali nam swoje dzieci, wiedząc, że będziemy 
wspierać ich wszechstronny rozwój.

Joanna Misztal, Iwona Tychmanowicz-Misztal, Agata Lechowicz
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Zespół Szkół w Oleszycach 
SZKOŁĄ MINISTERIALNĄ! 

 

Od 1 stycznia 2021 roku Zespół Szkół w Oleszycach będzie, czwartą 
w  województwie podkarpackim, szkołą prowadzoną przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Analiza obecnego rynku pracy pozwala dostrzec zmiany 

w funkcjonowaniu branży zawodowej. Dynamiczny rozwój firm 
i przedsiębiorstw wymaga modyfikacji procesu edukacyjnego 

ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych, w tym zawodowych, 

otwierania się na nowe kierunki i trendy, upowszechniania innowacyjnych 

rozwiązań, realizowanych we współpracy z instytutami badawczymi, 
uczelniami, ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, a także 
różnymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.  

 

Realizując wymogi współczesnego rynku pracy szkoła zapewnia 
 wysoki poziom kształcenia  

 kursy i szkolenia nadające dodatkowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe 

 bezpłatne konsultacje przygotowujące do egzaminów 

 praktyki zawodowe i staże zagraniczne 

 kursy prawa jazdy, kategorii B i T 

 wsparcie stypendialne 

 udział w projektach UE 

 naukę na jedną zmianę 

  ogólnopolskie certyfikaty 

 wysoką zdawalność egzaminów 

 wykwalifikowaną kadrę 

 przyjazną atmosferę  

 współpracę z uczelniami i pracodawcami 

 zajęcia sportowe w szkolnej siłowni, sali gimnastycznej, na „Orliku” 

 udział w targach branżowych: AGRO-TECH, EURO-GASTRO 

 uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego 

 opiekę higienistki, stomatologa, pedagoga szkolnego, doradcy 

zawodowego 
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SPECJAL IZACJE PRZYSZŁOŚCI  

•innowacyjność rynku rolnego
•pozyskiwanie fundszy unijnych

•zrównoważony rozwój
ekoturystyka

•biznesplan firmy agroturystycznej

•prowadzenie gospodarstwa  

•przetwórstwo rolno-spożywcze
agroturystyka

•diagnostyka maszyn rolniczych

•nowoczesne technologie 

nawigacyjne

•obsługa systemów agrotronicznych

agrotronika

•marketing, sprzedaż usług 
hotelarskich

•zarządzanie zasobami ludzkimi
•informatyczne systemy zarządzania

zarządzanie 
hotelem

•aranżacja wnętrz ogrodowych
•projektowanie komputerowe 3D

•realizacja projektów

design                 

w ogrodzie

•doradztwo gastronomiczne

•zarządzanie  salą konsumencką
•prowadzenie restauracji 

hotelowej

manager usług 
żywnieniowych     

w hotelu

•lecznicze zastosowanie pożytków 
pszczelich

•apiterapia w ofercie gospodarstwa 

rolnego

apiterapia

•zdrowy tryb życia
•lecznicze właściwości roślin
•zastosowanie ziół w żywieniu 

zielarstwo

•metody zdobienia i dekoracji 

torów
•łączenie smaku z wyobraźnią

dekorowanie 

tortów

•metody wytwarzania zdrowej 

żywności
•promowanie lokalnego produktu

•tradycyjne receptury

slow food

•produkcja żywności ekologicznej  
•alternatywa dla rolnictwa 

tradycyjnego

•zrównoważone rolnictwo

ekorolnictwo
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Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia –  
tu zaczyna się twoja przyszłość

Młodzież Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w  Lubaczowie nabywa swoje 
umiejętności zawodowe poznając nowoczesne technologie w  nauczaniu praktycznym. 
Placówka umożliwia uczniom rozwój ich kompetencji i zainteresowań poprzez realizację 
projektów i  grantów. Szkoła przygotowuje absolwenta do mobilności i  elastycznego 
funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, w  myśl zasady: 
„Najważniejsza w życiu jest praca z pasją”.

Udział we wszystkich rodzajach wsparcia w lubaczowskim Zespole Szkół jest dla uczniów 
bezpłatny. Uczniowie mogą porozumiewać się w języku polskim, a także skorzystać z okazji 
praktycznego wykorzystania języków obcych.

Celem projektu Od kreatywności do innowacyjności – zawody przyszłości, realizowanego 
od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2020 r., jest wyposażenie uczniów w dodatkowe kwali-
fikacje i umiejętności podczas staży zawodowych u pracodawcy (partnerem projektu jest 
Fabryka Maszyn Lubaczów sp. z o.o.) oraz kursów i szkoleń m.in.: spawacza 311, MAG135, 
TIG141, operatora suwnicy, operatora wózków widłowych, z zakresu współrzędnościowej 
techniki pomiarowej. 

Głównym zamierzeniem projektu Mobilni teraz – kreatywni w przyszłości, realizowanego 
od 1 września 2019 r. do 30 września 2020 r., jest podniesienie kwalifikacji zawodowych dla 
zapewnienia konkurencyjności na europejskim rynku pracy, poprzez nabycie nowych kom-
petencji zawodowych, społecznych i językowych. W ramach projektu uczniowie odbywają 
3-tygodniowe praktyki i staże w firmach w Walencji w Hiszpanii, które stosują nowoczesne 
rozwiązania i technologie.

Dodatkowo młodzież kształci swoje umiejętności redakcyjne w  audycjach radiowych 
Młodzi… o  młodych… dla młodych emitowanych w  Katolickim Radiu Zamość. Przy Ze-
spole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w  Lubaczowie od listopada 2016 r. działa również 
uczniowska firma „E-grosik”, która powstała w ramach projektu Przedsiębiorczy uczeń klu-

czem do sukcesu. Firmę prowadzą uczniowie technikum ekonomicznego, doskonaląc swoje 
kompetencje biurowe. Wypracowany dochód przekazują na program stypendialny placów-
ki. W ramach projektu młodzież uczy się podstawowych zasad przedsiębiorczości, a także 
samodzielności oraz wyznaczania i osiągania celów. 

Wspólne działania z  lokalnymi przedsiębiorcami szkoła podsumowuje na corocznej 
„Gali Przedsiębiorczości”. Ważnym aspektem dla młodzieży Zespołu Szkół oraz jej absol-
wentów są programy stypendialne, realizowane m.in. z Fundacją Świętego Mikołaja, dzięki 
której szkoła posiada tytuł „Solidarna Szkoła” oraz„ Dyplom z Marzeń”. Pokazuje to, że szko-
ła myśli nie tylko o swoich uczniach, ale także o absolwentach. 

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia

Nietypowe zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Lubaczowie

W piątek, 24 kwietnia, br. w  Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia 
w Lubaczowie miało miejsce „zdalne” zakończenie roku szkolnego 2019/2020 
przez tegorocznych absolwentów. 

Panująca pandemia spo-
wodowała zmiany w  wielu 
dziedzinach naszego życia. 
W  związku z  tym, oficjalne 
zakończenie roku szkolnego 
uczniów klas maturalnych 
również nie mogło być takie, 
jak dotychczas, ale przenio-
sło się w świat wirtualny.

 Uroczystość pożegnania 
maturzystów odbyła się – 
ze względów technicznych – w  dwóch turach. Uczestniczyli w  niej maturzyści, 
rodzice, wychowawcy klas oraz dyrektor szkoły wraz ze swoimi zastępcami. Nie 
zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych i kościelnych ze starostą 
lubaczowskim Zenonem Swatkiem, przewodniczącą Rady Powiatu Lubaczow-
skiego Martą Tabaczek, naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Ma-
riuszem Pierogiem i ks. dziekanem Andrzejem Stopyrą  na czele.

Dyrektor szkoły – Pan Andrzej Nepelski zwracając się do tegorocznych ma-
turzystów podziękował im za godne reprezentowanie placówki podczas różnych 
zmagań konkursowych, docenił ich wkład i trud włożony w działalność wielu or-
ganizacji. Podziękował również rodzicom, że przez te wszystkie lata uczestniczyli 
w życiu Zespołu Szkół.

Przemawiający starali się podnieść na duchu uczniów klas maturalnych życząc 
im spełnienia marzeń, realizacji zamierzonych celów i jak najwyższych wyników 
z egzaminów. Zachęcali młodzież do wzorowania się na patronie szkoły. Podkre-
ślali, że w tym trudnym czasie widać, jak ważną instytucją jest szkoła. 

W imieniu tegorocznych maturzystów przemawiały: Dominika Zajączkowska 
i Aleksandra Chmiel, zaś oprawę muzyczną przygotował Marek Kindrat. Dyrektor 
szkoły odczytał imiona i nazwiska uczniów, którzy otrzymali świadectwa z biało-
-czerwonym paskiem. Maturzystom przyznano także nagrody i listy pochwalne, 
które zostaną wręczone przy odbiorze świadectw. 

Pomimo trudności spowodowanych panującą pandemią, zakończenie roku 
szkolnego dla maturzystów miało wyjątkowy charakter i odbyło się z  zachowa-
niem wszelkich środków ostrożności – dzięki łączom internetowym i pomysłowo-
ści dyrekcji. Z całą pewnością zostanie to na długo w pamięci absolwentów i na 
trwałe zapisze się w dziejach szkoły.

 Dziękujemy zaproszonym gościom za udział w tej uroczystości, a Wa, drodzy 
Maturzyści, życzymy zdania egzaminu dojrzałości i samych sukcesów w dorosłym 
życiu. Trzymamy za Was kciuki! 

Zespół Szkół Lubaczów

 �Zajęcia w ramach projektu Bliżej robotów i elektroniki

 �Zajęcia przygotowujące do projektu Międzynarodowa współpraca drogą do 
efektywnego nauczania
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Zapraszamy przyszłych absolwentów szkół podstawowych do Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie. Jako szkoła wyróżniamy się dobrą opinią w środowisku oraz 
dostosowaną do potrzeb uczniów organizacją zajęć. O poziomie naszej szkoły świadczą osiągnięcia 
absolwentów, którzy odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach życia. Tradycje w nauczaniu zobowią-
zują nas do ciągłej pracy w kierunku rozwoju placówki. Nie stoimy w miejscu. Idziemy naprzód. 
W tradycji nauczania znajdujemy inspiracje do nowych wyzwań.

WYRÓŻNIAMY SIĘ EFEKTYWNĄ PRACĄ:
 z dobre wyniki matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 z osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

PROPONUJEMY:
 z szeroką ofertę języków obcych (języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski),
 z interesujące zajęcia dodatkowe dla chętnych uczniów w ramach realizacji projektu Wzrost jako-

ści kształcenia w szkołach powiatu lubaczowskiego,

 z różnorodne wyjazdy, w tym te związane ze współpracą z uczelniami wyższymi,
 z udział w ciekawych warsztatach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin,
 z naukę w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych.

UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIJAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA I PASJE 
UCZESTNICZĄC W:

 z zajęciach przedmiotowych i warsztatach tematycznych,
 z różnych imprezach i uroczystościach szkolnych, 
 z inicjatywach Samorządu Szkolnego,
 z wycieczkach turystycznych i krajoznawczych, w tym w słynnych październikowych wyjazdach 

do Lwowa, które są naszą szkolną tradycją.

NASZE LICEUM POSIADA:
 z pracownie przedmiotowe, które są nieustannie modernizowane i unowocześniane,
 z Internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły,
 z bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem,
 z halę sportową i małą salę gimnastyczną oraz zmodernizowane boisko,
 z dobry dojazd.

NASI UCZNIOWIE DZIAŁAJĄ CHARYTATYWNIE:
 z Szlachetna Paczka,
 z zbiórki okolicznościowe,
 z Caritas,
 z Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

WYBIERAJĄC NASZE LICEUM:
 z zostajesz uczniem placówki o ponad stuletniej tradycji,
 z będziesz mógł rozwijać swoją wiedzę i umiejętności,
 z będziesz mógł liczyć na wsparcie nauczycieli,
 z możesz rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach i zawodach 

sportowych,
 z masz szansę na nawiązanie trwałych przyjaźni.
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