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Nowy rok, nowe wyzwania 
i czas na podsumowania.
Szczypią w oczy, 
a może promieniują 
zadowoleniem?

urszula kOPeć-zaBOrNiak

Prawda i liczby tworzą zgraną
parę. Ludzie to wiedzą tylko
nie jestem pewna czy Hoc-

key Luna też zdaje sobie z tego
sprawę. Jak piszą Nowiny czy
Super Nowości Cieszanów Rock
Festiwal adoptował misia koalę,
który ucierpiał podczas wielkich
pożarów w Australii. Zwierzątko
przebywa obecnie w szpitalu 
w Port Macquarie. Wsparcie fi-
nansowe, pozwoli mu szybko
wrócić do zdrowia i ostatecznie
trafić do bezpiecznego miejsca.
Przeczytamy: Ta adopcja to 
z naszej strony symboliczny gest
i dowód na to, że bierzemy sobie
do serca nasze noworoczne po-
stanowienie, czyli „więcej ekolo-
gii na CRF”.

6 stycznia przez Radio Rze-
szów wybrzmiały słowa diabła,
który atakował anioła. Niby zapra-
szał na Orszak Trzech Króli do
Cieszanowa, ale brzmiało to
strasznie. Gdyby nie dyrektor
CKiS Marlena Wiciejowska i Sta-
nisław Janiszewski, którzy trzymali
na antenie radia rękę na pulsie, to
Urszula Kopeć-Zaborniak w roli
diabła cieszyłaby się ze zwycięstwa.
Tylko, że to była gra.Wyuczona
scena to tylko scena a diabeł łączy
się z czystą fikcją i niech tak pozo-
stanie. Najważniejsze, że na Or-
szaku Trzech Króli było tłumnie.

Halo! Cieszanów czy mnie
słyszycie? Cieszymy się, że bę-
dziecie grali razem z nami. To
słowa Jurka Owsiaka, organiza-
tora Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy, które słyszeliśmy nie
tylko my ale cała Polska. Po na-
szym regionie to nagranie zostało
rozpropagowane przede wszyst-
kim przez strony internetowe, np.
www.zlubaczowa.pl. Aż chce się
odpowiedzieć na jego wołanie:
Wszystkie ręce na pokład, a Cie-
szanów dołożył swoje!

W ostatnim numerze pi-
sałam o oknach dostarczonych na
Mikołaja do rodziny Płoskoniów
z Folwarków. Wydawało się, że
teraz będzie chwila ciszy w tej
sprawie, jednak nie. Gazeta Życie
Podkarpackie opublikowała arty-
kuł: Cuda się zdarzają! „Obcy” lu-
dzie wybudowali dom dla
potrzebującego małżeństwa.
Słysząc „obcy” od razu przycho-
dzi nam na myśli film w reżyserii
Ridleya Scotta. Horror science

fiction. Na szczęście to nie oto
chodzi i cieszy, że ci „obcy” są
„nasi” i nie musieli lecieć tyle
drogi z kosmosu tylko mieli bli-
ziutko. Później dołączyli do nich
inni, a teraz akcja przeprowa-
dzana jest już w „globalnej”
wiosce. Dom w surowym stanie,
jak przeczytamy w artykule, cier-
pliwie czeka na kolejne święta
Bożego Narodzenia bo ma na-
dzieję, że puści z radości z ko-
mina dym. Żeby to było realne
marzenie przypominam o stro-
nie www.zrzutka.pl/dla-reni-i-
jerzego.

Styczeń. Początek Nowego
Roku. Jaki będzie? To zależy 
w dużej mierze od nas samych.
Pamiętajmy, że każdy krok, gest,
spojrzenie chce by jutro miało na
twarzy uśmiech. �

� Świat to nasze podwórko 

Terytorium energii

Cuda się zdarzają! 
„Obcy” ludzie 
wybudowali dom 
dla potrzebującego
małżeństwa. 
Dom w surowym 
stanie cierpliwie 
czeka na moment, 
gdy puści z radości 
z komina dym. 
Żeby to było realne 
zapraszamy na stronę
www.zrzutka.pl/
dla-reni-i-jerzego
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W 2019 roku zostało wykonanych
7,561 km nowych nawierzchni 
asfaltowych na drogach gminnych.
Łączna wartość kontraktów:  
6,859 mln zł  w tym udział własny
2,164 mln zł i uzyskane dotacje 
w kwocie 4,695 mln zł (68,5 %).   

WaCŁaW zaremBski 

Gmina Cieszanów uzyskała
dofinansowanie na przebu-

dowę  4 odcinków dróg z termi-
nem realizacji do końca roku: ul.
Boczna Podwale w Cieszanowie,
ul. Sportowa w Dachnowie, droga
Nowe Sioło – Gorajec, droga Ko-
walówka – Gorajec. Są to środki 
z rezerwy celowej budżetu pań-
stwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych  (cztery pierwsze
zadania) i z środków ochrony
gruntów rolnych (ostatnie zada-
nie). W ramach Funduszu Dróg
Lokalnych uzyskano dotację  na
przebudowę drogi Cieszanów 
– Nowe Sioło  wraz z budową
mostu przez rzekę Brusienkę 
w latach 2019 - 2020. 

Ponadto poprzez udzielenie
pomocy finansowej dla Woje-

wództwa Podkarpackiego w wy-
sokości 30 – 40 % wartości robót
w 2019 roku Gmina doprowadziła
do realizacji zadań na drogach
wojewódzkich: nowa nawierzch-
nia drogi wojewódzkiej w Żuko-
wie na długości 1 km oraz
zakończenie budowy ścieżki ro-
werowej  w pasie drogowym drogi
wojewódzkie nr 655 w Dachno-
wie, od fabryki mebli do granicy 
z Gminą Lubaczów. W podobny
sposób współpracowano z Powia-
tem Lubaczowskim w zakresie
przebudowy chodnika przy ul.
Skorupki w Cieszanowie.   Łączna
wartość pomocy finansowej
udzielonej w 2019 roku przez
Gminę Cieszanów to: 246 188 zł
dla Województwa Podkarpac-
kiego i 40 000zł dla Powiatu Luba-
czowskiego. Bez naszego wsparcia
finansowego realizacja tych zadań
byłaby niemożliwa.

Jest to duży wysiłek finan-
sowy i organizacyjny, a jednocześ-
nie  bardzo dobry wynik. Niestety
potrzeby inwestycyjne w zakresie
sieci dróg lokalnych będących
własnością Gminy są wciąż
ogromne i aby w dalszym ciągu
poprawiać komfort jazdy naszymi
drogami, taki rezultat należałoby
utrzymać  przez co najmniej kilka
następnych lat. Inwestycje to nie
wszystko, są jeszcze koszty
bieżącego utrzymania tego co już
jest zbudowane. Wg stanu na
dzień dzisiejszy na terenie Gminy
Cieszanów znajduje się  56,8 km
dróg gminnych o różnych na-
wierzchniach oraz 3 mosty w ciągu
tych dróg.  Drogi o nawierzchni
bitumicznej i z kostki betonowej są
w dobrym stanie technicznym 
i wymagają jedynie niewielkiej
konserwacji, natomiast na-
wierzchnie  gruntowe i z kruszywa

czekają w kolejce na przebudowę.
Do tego należy dodać 385 km
dróg wewnętrznych (drogi trans-
portu rolnego – przeważnie grun-
towe), 17 km urządzonych ścieżek
rowerowych wraz z 12 punktami
przystankowymi i 3 drewniane
kładki dla pieszych. Ponad to Za-
rząd Dróg Gminnych w Ciesza-
nowie utrzymuje czystość 
w 27 wiatach na przystankach au-
tobusowych  zlokalizowanych
wzdłuż dróg wojewódzkich i po-
wiatowych ba terenie Gminy.

Plany na 2020 rok w za-
kresie inwestycji drogowych
poza zakończeniem rozpoczętej
w grudniu 2019 roku budowy
drogi Cieszanów (Oś Podwale) 
– Nowe Sioło wraz z mostem
przez Brusienkę są uzależnione
od możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych, o czym bę-
dziemy informować. �

� Inwestycje w 2019 i 2020 roku

Nasze drogie drogi

�Wizyta Chasydów w Cieszanowie

Zawitali późną nocą
W czwartek 16 stycznia przybyli do Cieszanowa tajemniczy goście – Chasydzi. kilkunastu potomków cadyka symchy isachara Ber Halberstama 
odwiedziło jego grób znajdujący się na cieszanowskim cmentarzu żydowskim. Od momentu wyremontowania synagogi nasza gmina trafiła 
na coroczną listę miejsc odwiedzanych przez żydów.

Dlaczego przybywają nocą? Ponieważ, według ich kalendarza, każda nowa doba zaczyna
się nie o wschodzie słońca, ale o zachodzie słońca. ortodoksyjni Żydzi posługują się kalen-
darzem hebrajskim, według którego obecnie mamy 5780 rok od stworzenia świata. 
bardzo ciekawy jest też system rachuby czasu oparty na cyklu księżycowym i słonecznym,
w którym rok składa się z dwunastu, krótszych niż nasze miesięcy. rok żydowski liczy 
354 dni 8 godzin 48 minut i 45 sekund. Żeby zniwelować różnicę, co dwa lub trzy lata, 
do kalendarza dodawany jest 13 miesiąc (adarszeni). 

chasydyzm, jako odłam religii judaistycznej, powstał w XVIII wieku na ziemiach
polskich i różni się znacząco od pierwotnych wierzeń żydowskich. Jest bardzo mistyczny 
i zróżnicowany. ciekawy jest sposób w jaki chasydzi się modlą. ważne są dla nich mis-
tyczne przeżycia. w dotarciu z modlitwą do boga pomagają im różnego rodzaju techniki
modlitewne, które dla patrzących z zewnątrz mogą wydać się niezrozumiałym gwałtow-

nym potrząsaniem całego ciała lub tańcem. Dla pewnych chasydów, nawet alkohol czy palenie fajki to modlitewny rytuał. alkohol pozwala wprowadzić ciało i umysł w trans, 
a  unoszący się dym fajki czy papierosa staje się dla nich symbolem wznoszących się do boga modlitw. Jest to radosne wielbienie stwórcy. rola cadyka w chasydyzmie była 
i pozostaje bardzo ważna. osoba cadyka i jego dwór stanowi podstawową jednostkę organizacyjną każdej wspólnoty chasydzkiej. na terenach dawnej rzeczypospolitej takie
dwory tworzyli na przykład elimelech z Leżajska czy Jakub Izaak Horowic zwany widzącym z Lublina. Znanymi ośrodkami chasydów były także: Humań, bełz, kock, 
czy Góra kalwaria. Zwolennicy poszczególnych cadyków najczęściej nie mieszkali w tej samej miejscowości co ich duchowy mistrz, ale czasami nawet kilkaset kilometrów 
od niego. Dlatego często do niego pielgrzymowali, a po śmierci cadyka odwiedzali jego grób. Pomiędzy chasydami toczą się nieustanne spory, który z cadyków był bardziej święty
i miał większe uznanie. cieszanowski cadyk symchy Isachara ber Halberstama nie należy do nurtu głównych cadyków, ma on jednak swoich licznych wyznawców na terenie
stanów Zjednoczonych i to właśnie oni pielgrzymują do cieszanowa. tekst/fot. Marcin Piotrowski
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Tendencja zmniejszania 
się liczby ludności dotknęła
nie tylko gminy Cieszanów,
ale także całego kraju. 
Wg danych GuS Polaków
ubuwa i to w znacznym
tempie. Za 25 lat liczba 
ludności Polski zmniejszy się
aż o 2,8 mln osób, 
tj z 38,3 mln do 35,5 mln. 

PaWeŁ zaBOrNiak

WRankingu Gmin Pod-
karpacia z najwyż-
szym ujemnym sal-

dem migracji, który przygoto-
wała Fundacja Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej znalazło się 

5 samorządów z powiatu luba-
czowskiego. Niestety, wg ww. ze-
stawienia najszybciej wyludnia
się Gmina Cieszanów, która za-

jęła 1. miejsce z saldem migracji
(- 11,99). Na 10. miejscu znalazła
się Gmina Horyniec-Zdrój z sal-
dem (-8,62), na 18. miejscu

Gmina Oleszyce (-6,39), na 19.
miejscu Gmina Stary Dzików 
(-6,36), na 24. miejscu Gmina
Miejska Lubaczów (-5,72). Dra-
styczny spadek liczby ludności na
przestrzeni ostatnich lat pokazuje
poniższy wykres.

W ciągu 8 lat ubyło nam
470 osób. To tak, jakby z mapy
gminy zniknęła średniej wiel-
kości miejscowość. Przyczyniły
się do tego wyjazdy zarobkowe 
i osiedlanie się młodych miesz-
kańców naszej gminy w innych
częściach kraju oraz za granicą,
a także wzrost liczy zgonów 
i spadek urodzeń, co pokazuje
poniższa tabela. W ostatnich la-
tach średnio 2,5 razy więcej
osób się wymeldowało niż za-
meldowało. �

�Wsparcie dla kultury w gminie

Czas na dobrą radę
Już niedługo środowiska kulturalne będą mogły w większym stopniu uczestniczyć w kształtowaniu polityki kulturalnej miasta i gminy Cieszanów. 

Idea utworzenia Rady Kultury powstała bezpośrednio z potrzeby zacieśnienia wzajemnych kontaktów oraz wymiany spostrzeżeń 
i doświadczeń cieszanowskich środowisk kulturalnych oraz jednostki samorządu. Rada Kultury po przeprowadzonych wcześniej 
konsultacjach społecznych zostanie powołana jako organ doradczy i opiniodawczy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w zakresie
realizowanych przez miasto i gminę zadań dotyczących kultury, a zwłaszcza będzie wyrażać swoje uwagi i opinie w zakresie spraw
związanych z działalnością artystyczną, działalnością organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów realizujących 
zadania w zakresie upowszechniania, rozwoju i promocji kultury w Gminie Cieszanów. Do składu Rady Burmistrz powoła przedsta-
wicieli różnych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury, na terenie Gminy Cieszanów. Zgłaszać i rekomendować 
kandydatów będą mogły zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a więc m.in. fundacje i stowarzyszenia. Efektem pracy Rady będzie, 
w myśl jej pomysłodawców, wypracowanie skutecznego modelu współpracy instytucji kultury, środowisk twórczych, twórców 
niezależnych i innych podmiotów na rzecz kultury w mieście i gminie Cieszanów. Barbara Szymanowska

� Coraz mniej mieszkańców

WyLuDNIamy SIę! 

daNe statystyCzNe za 2019 rOk

� Liczba ludności na 31 grudnia 2019: 7358 w tym m – 3665, k – 3693
� Liczba osób wymeldowanych z terenu gminy – 103 
� Liczba osób zameldowanych – 51
� Liczba urodzeń w poszczególnych miejscowościach:
cieszanów – 14, Dachnów – 12, nowe sioło – 4, nowy Lubliniec – 4, folwarki – 3, Gorajec – 3, 
nowe sioło (dawne osiedle) – 3, Dąbrówka – 2, Żuków – 2, niemstów – 1, stary Lubliniec – 1
� Liczba osób, które zawarły związek małżeński z terenu gminy cieszanów: 92, 
� Liczba ślubów udzielonych na terenie gminy cieszanów: 41
�najczęściej nadawane imiona w 2019 roku: Jakub, michał, Igor, Lena, antonina, Iga, 
� Imiona rzadko używane: bastian, Gloria, melania

rOk
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

urOdzeNia
78
76
54
65
82
69
75
49
49

zgONy
71
74
62
65
89
71
81
81
73

różNiCa
+7
+2
-8
0
-7
-2
-6

-32
-24

Liczba ludności w gminie Cieszanów
w latach 2011–2019
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Na przełomie 2019 i 2020
roku sprawa śmieci w każdej
gminie budziła spore 
kontrowersje. Przepisy,
które wymusiły na Władzach
lokalnych zwiększenie 
opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
jasno określają zasady 
i warunki tworzenia uchwał,
czyli praw lokalnych. 

agNieszka kOPCiuCH

Ustalono wysokość opłat
za odbiór odpadów ko-
munalnych z terenu

Gminy Cieszanów oraz możliwe
obniżki jakie można uzyskać. 

Rada Miejska w Cieszano-
wie Uchwałą Nr XVIII/138/2019
z dnia 12 XII 2019 r. uchwaliła
wysokość częściowego zwolnie-
nia w opłacie za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny od właści-
cieli nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi. 

Zwolnienie dotyczy każdego
mieszkańca, który w deklaracji
oświadczy posiadanie kompos-
townika przydomowego i wy-
nosi ono 2 zł na osobę
zamieszkującą posesję.

Kompostownik służy do
składowania odpadów biodegra-
dowalnych wytwarzanych przez
mieszkańców nieruchomości.
Każde takie bioskładowisko po-
winno być prowadzone z zacho-
waniem odpowiednich zasad.
Prawidłowe składowanie odpad-
ków spowoduje uzyskanie ideal-
nego nawozu organicznego do
wykorzystania we własnym gos-
podarstwie.

Ważne jest, aby znaleźć
właściwe miejsce do składowa-

nia. Powinno ono być w cieniu,
osłonięte od wiatru oraz na
podłożu, które zapewni przeni-
kanie mikroorganizmów z gleby. 

Uwaga! Kompostownik lub
pryzma kompostowa nie może

stwarzać uciążliwości dla sąsia-
dów (zapachy). Prawidłowo pro-
wadzony proces kompostowania
nie jest nadmiernie uciążliwy, 
a rozchodzące się odory z kom-
postownika świadczą o zakłóce-
niu tego procesu.

Odległości, które należy za-
chować przy wyborze miejsca na
kompostownik, określa Roz-
porządzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.). 

Kompostownik domowy 
o pojemności do 10 m3 powinien
być umiejscowiony co najmniej
5 m od budynków mieszkalnych
i co najmniej 2 m od granicy
działki sąsiedniej, ciągu pieszego
lub ulicy.

dla kompostowników 
o pojemności powyżej 10 m3

do 50 m3 powinny wynosić 
co najmniej:
� od okien i drzwi zewnętrznych
do pomieszczeń wymienionych
w § 36 ust. 1 pkt 1 – 30 m,
� od granicy działki sąsiedniej 
– 7,5 m,
� od linii rozgraniczającej drogi
(ulicy) lub ciągu pieszego –10 m.

Należy zapewnić dostęp
powietrza do kompostowanej
masy, żeby zapobiec gniciu.

Trzeba również zapewnić
właściwą wilgotność kompostu,
który nie może być ani za suchy
– można przy wysuszeniu pole-
wać wodą lub dodać wilgotnych
odpadów - ani za wilgotny, bo
grozi to gniciem. Przy zbyt dużej
wilgotności można dodać su-
chych odpadów. �

� Kompostownik – co warto wiedzieć?

Zniżka za ekologię
źró

dło
: w
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Zwolnienie 
dotyczy każdego 
mieszkańca, który 
w deklaracji oświadczy
posiadanie 
kompostownika 
przydomowego 
i wynosi ono 2 zł 
na osobę 
zamieszkującą posesję
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� Spotkanie w bibliotece

O ofiarach Holocaustu…
28 stycznia w miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie odbyły się  Xii Obchody międzynarodowego dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu. 

Wykład i prezentację na temat „Obóz pracy dla  Żydów w Cieszanowie” wygłosił Tomasz Róg - histo-
ryk, regionalista, Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie. Gościem spotkania był także Simon Lavee
(Łukawiecki) - potomek polskich Żydów, który przyjechał do Polski w poszukiwaniu rodzinnych ko-
rzeni. Znalazł je na terenie powiatu lubaczowskiego. W związku z tym wydał  książkę „Oddział niezwy-
ciężonych. Drużyna żydowskich partyzantów Armii Krajowej pod dowództwem Edmunda
Łukawieckiego w latach 1941- 1944”, w której opisuje wojenne losy swego ojca, Edmunda, polskiego
partyzanta. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, indywidualnej rozmowy czy za-
kupu książek Simona Lavee. W bieżącym roku obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holocaustu zaczęły się 2 stycznia i potrwają 
do 22 lutego 2020 r. Odbywają się na Podkarpaciu w ponad 30 miejscowościach, także w Cieszanowie.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu organizowane są po raz dwunasty.  
Ich pomysłodawcą i głównym organizatorem  jest prof. Wacław Wierzbieniec z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
W 2012 r. włączył się w ich organizację także Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. tekst/fot. Małgorzata Mizyn

W dniu 17 grudnia 2019 r.
po raz piąty obchodzony 
był Dzień Pamięci 
o Poległych i Zmarłych 
w misjach i Operacjach 
Wojskowych poza 
Granicami Państwa. 

HeleNa mazurek

Ten szczególny dzień 
w najnowszej historii Sił
Zbrojnych RP przypo-

mina wszystkim żyjącym o od-
wadze i poświęceniu polskich
żołnierzy oraz pracowników woj-
ska służących poza krajem. Szcze-
gólnie zaś o największej ofierze
jaką jest oddanie życia w służbie
Ojczyzny. Centralne obchody
Dnia Pamięci miały miejsce 
w Warszawie i rozpoczęły się od
uroczystej mszy św. w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego. 

Celebrowana była ona 
w intencji poległych i zmarłych 
w misjach i operacjach poza gra-
nicami państwa oraz ich rodzin.
Następnie przed Pomnikiem
Żołnierzy Poległych w Misjach i
Operacjach Wojskowych poza
Granicami Państwa na Skwerze
Pamięci obok Centrum Wete-
rana odbyła się dalsza część uro-
czystości, w których oprócz
rodzin poległych wzięli udział
przedstawiciele władz państwo-
wych, z ministrem obrony naro-
dowej Mariuszem Błaszczakiem

na czele. Obecni byli również
weterani oraz rodziny tych,
którzy zginęli, pełniąc służbę
poza granicami Ojczyzny. 
W czasie jej trwania rodziny
poległych żołnierzy zostały od-
znaczone przez ministra obrony
narodowej srebrnymi meda-
lami „Za zasługi dla obronności
kraju”. Powyższe odznaczenie
otrzymała pani Helena Mazurek 

z Niemstowa, matka śp. porucz-
nika Piotra Mazurka. 

Tą cześć obchodów zakoń-
czyło uroczyste odczytanie
Apelu Poległych oraz złożenie
wieńców przed Pomnikiem
Żołnierzy Poległych w Misjach 
i Operacjach Wojskowych poza
Granicami Państwa. Następnie
rodziny poległych, weterani oraz
zaproszeni goście udali się do 

1 Bazy Lotnictwa Transporto-
wego w Warszawie gdzie odbyło
się świąteczne spotkanie, w któ-
rym wziął udział prezydent RP
Andrzej Duda wraz z małżonką
oraz minister obrony narodowej
Mariusz Błaszczak. Było ono
okazją do złożenia sobie
świąteczno-noworocznych
życzeń i symbolicznego podzie-
lania się opłatkiem. �

� Rodziny odznaczone medalami

Pamiętamy o poległych
fot
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Początek roku to czas 
planowania. Warto więc 
w swój kalendarz wpisać
najważniejsze wydarzenia
zaplanowane na terenie 
naszej gminy w 2020 roku. 
a będzie ich jak 
co roku sporo.

marCiN PiOtrOWski

Choć śniegu niewiele to
warto zaplanować sobie
zimowy czas. Okres

świąteczny zakończy się u nas
tradycyjnie wspólnym kolędo-
waniem. Najpierw odbędzie się
29 stycznia XI Dziecięcy Festiwal
Kolęd i Pastorałek, a w niedzielę
2 lutego o godz. 17.00 zakolędują
dla nas w CKiS nasze regionalne
kapele: Pawlaki, Niezapominajki
i Kapela nad Brusienką. 

Dla sportowców ważną
datą będzie 15 marca, gdyż to
właśnie wtedy odbędzie się
XXVII Memoriał im. Stanisława
Mazurka w Piłce Siatkowej. Gdy
przyjdzie wiosna, zachęcamy
wszystkich do udziału w kierma-
szu wielkanocnym, który trady-
cyjnie odbędzie się na rynku 
w  Cieszanowie 2 kwietnia. Ob-
chody 76. rocznicy pacyfikacji
wsi Rudka przez UPA zaplano-
wane zostały na 26 kwietnia. Li-
czymy również na liczny udział
mieszkańców naszej gminy w ob-
chodach Święta Narodowego 
3 maja w Cieszanowie. 

Młodzi sportowcy powinni
zapisać sobie datę i już teraz roz-
począć treningi przed biegiem
ulicznym w ramach ogólnopol-
skiej akcji „Polska Biega” na trasie
Dąbrówka-Chotylub, który od-
będzie się 9 maja. Końcówka
maja to istna uczta dla smakoszy,
gdyż w dniach 22-23 maja od-
będą się dwa wydarzenia: piknik
„Ryby na Kresach” oraz turniej
nalewek. Wiele ciekawych wyda-

rzeń organizuje też lokalna
społeczność naszej gminy. Wśród
nich jest, pełna gier dla najmłod-
szych i tańców dla starszych, Noc
Świętojańska w Folwarkach. Za-

ledwie tydzień później, czyli 
27 czerwca odbędzie się najpo-
pularniejszy z naszych biegów
ulicznych 6. Cieszanowska
Dycha poświęcony pamięci
Wojtka Pałczyńskiego. Sporo bę-
dzie się też działo w miesiącach
wakacyjnych. Miedzy 9 a 12 lipca
odbędą się Festiwal Folkowisko 
w Gorajcu oraz Festiwal Sma-
ków, który trym razem zawita 
w gościnne progi Leśnej Chaty 
w Kowalówce.

Kulminacyjnym wydarze-
niem lata, wyczekiwanym przez
tysiące fanów, będzie 11. edycja
Cieszanów Rock Festiwal. Tu
warto przypomnieć, że jeśli ktoś
jeszcze nie ma biletu, to warto go
kupić już teraz i skorzystać z pro-
mocyjnej ceny oraz możliwości
zakupu specjalnej koszulki. Po
szczegóły odsyłamy na stronę fes-
tiwalową -  www.cieszanowroc-
kfestiwal.pl  Wrzesień to okres
radości z zakończonych żniw,
dlatego w kalendarzu rolników 
z naszej gminy warto zapisać datę

6 września, kiedy to odbędzie się
Święto Plonów.  Mieszkańcy
Dachnowa, po sukcesie
ubiegłorocznego widowiska „Bój
pod Dachnowem”, planują ko-
lejny spektakl historyczny po-
święcony zmaganiom wojsk
polskich z agresorem niemiec-
kim. Wydarzenie to odbędzie się
3 października – już dziś zapra-
szamy. Rok 2020 pożegnamy na
sportowo razem z tenisistami
stołowi, którzy rywalizować będą
w Mikołajkowym turnieju o tytuł
mistrza gminy Cieszanów. 

To tylko część wydarzeń za-
planowanych w roku 2020. Jeśli
chcesz dowiedzieć się więcej, ko-
niecznie zawitaj na stronę Cen-
trum Kultury i Sportu w Cie-
szanowie gdzie znajdziesz pełną
listę planowanych imprez. Zachę-
camy również mieszkańców na-
szej gminy do zgłaszania swoich
propozycji imprez i wydarzeń 
w siedzibie CKiS, mailowo cki-
scieszanow@interia.pl lub telefo-
nicznie 166 311 095. �

� Zaplanuj rok z Cieszanowem!

Będzie się działo

Limitowana edycja koszulki Cieszanów Rock Festiwalu sprzedawana wraz 
z karnetami na stronie www.cieszanowrockfestiwal.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć
się więcej, koniecznie
zawitaj na stronę 
Centrum Kultury 
i Sportu 
w Cieszanowie 

Zachęcamy 
do zgłaszania swoich
propozycji imprez 
i wydarzeń w siedzibie
CKiS, mailowo 
ckiscieszanow@interia.pl
lub telefonicznie 
166 311 095
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Spotkania opłatkowe
mają wymiar bliskości,
wzmacniania więzi nie tylko
rodzinnych, ale również
tych ogólnoludzkich. 
Jest to czas kiedy zasiadając
do wspólnego stołu 
doceniamy wartość 
społecznych relacji opartych
na wzajemnym szacunku,
życzliwości, tolerancji.

aNita WOlaNiN

Wdniu 15 stycznia w Do-
mu Dziennego Po-
bytu w Cieszanowie

odbyło się spotkanie opłatkowe,
na które przybyli licznie zapro-
szeni goście, a wśród nich przed-
stawiciele władz samorządowych,
kościelnych,  kierownicy jedno-
stek organizacyjnych - z którymi
na co dzień współpracujemy.
Swoją obecnością zaszczycili nas
również  dyrektor Pan Janusz Za-
stawny -  oraz pracownicy i akto-
rzy grupy teatralnej  „Rudniacy”
– z Domu Pomocy Społecznej
w Rudzie Różanieckiej, dzięki
którym mogliśmy wziąć udział w
przepięknym widowisku bożona-
rodzeniowym  - Jasełkach. 

Był to niezwykły, wzru-
szający spektakl w wyjątkowym
wykonaniu, wyreżyserowany

przez Krzysztofa Fusa terapeutę
zajęciowego. Za efekty specjalne
odpowiadał Sławomir Gałas,
muzykę – Wiesław Łotecki, 
a w rolę Maryi wcieliła się Ma-
rzena Muła, terapeuta zaję-
ciowy. Kulminacyjnym
punktem  uroczystości był mo-
ment przełamania się opłatkiem

– symbolem pojednania, przeba-
czenia, przyjaźni i miłości, po
którym przyszedł czas na degus-
tację potraw wigilijnych, przygo-
towanych przez seniorów 
i pracowników DDP. W radosnej
i rodzinnej atmosferze minął czas
wspólnego świętowania. Wyją-
tkowość relacji i emocje związane

z przeżywaniem pięknego czasu
Bożego Narodzenia na długo po-
zostaną w naszych sercach 
i wspomnieniach.  Wszystkim
uczestnikom Opłatkowego spot-
kania, a w szczególności naszym
szanownym gościom, dzięku-
jemy za wspólnie spędzone
chwile. Do siego roku! �

� Pierwszy Orszak Trzech Króli w Cieszanowie

Cuda, cuda ogłaszają
Święta Bożego Narodzenia to czas kojarzony z przeżyciem religijnym, spotkaniami z rodziną, kolędami i choinką. Wokół nich wyrosło wiele tradycji jak choćby
wspólne kolędowanie, spotkania opłatkowe czy jasełka. do tradycji bożonarodzeniowych inscenizacji nawiązuje „Orszak trzech króli”.

Te uliczne jasełka wpisały się już na dobre w polski świąteczny krajobraz.
Pierwszy Orszak Trzech Króli wyszedł na ulice Warszawy w 2009r.6 stycznia
2020 roku wyruszył już w 872 miejscowościach w Polsce i kilkudziesięciu 
na świecie. Szacunkowo w tegorocznym pochodzie wzięło udział ponad 
1,2 miliona osób. W tym roku również Cieszanów znalazł się na liście miast, 
w których jest organizowany. 

Pomysłodawcą i inicjatorem cieszanowskiego pochodu był ks. proboszcz
Stanisław Solilak. Organizatorami byli natomiast Szkoła Podstawowa, Miejska
Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie i Rada Miejska
w Cieszanowie. Tym instytucjom partnerowali Środowiskowy Dom Samopo-
mocy oraz Dom Dziennego Pobytu w Cieszanowie i Ochotnicza Straż Pożarna
w Folwarkach. Dzięki tym instytucjom i zaangażowaniu wielu osób mieliśmy
okazję przejść ulicami Cieszanowa, aby wybrzmiało hasło tegorocznego Or-

szaku „Cuda, cuda ogłaszają!” Miało ono zachęcić do troski o piękną tradycję kolędowaniai pielęgnowania jej, a także do świętowania w gro-
nie rodziny i przyjaciół. Dopisała również społeczność lokalna i pierwszy Orszak Trzech Króli w Cieszanowie zgromadził wielu Mieszkańców
naszego Miasta i Gminy a także Gości przybyłych z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku.  tekst/fot. Mariusz Pajączkowski

� Spotkanie w Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie!

„Jako wilijo, taki cały rok” 
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Boże Narodzenie to czas
magiczny, przepełniony 
rodzinnym ciepłem, 
radością i miłością. 
Pielęgnowanie obrzędów
związanych z tym świętem
to część naszej kultury, 
ale to również tradycja 
naszej szkoły.

Podobnie jak w ubiegłym
roku, rodzice i uczniowie
Zespołu Szkolno - Przed-

szkolnego w Nowym Siole przy-
gotowali jasełka. Przedstawienie
trwa godzinę i bierze w nim
udział ponad 60 aktorów: wszyst-
kie dzieci ze szkoły i przedszkola
oraz 20 osób dorosłych, w tym
rodzice, jedna babcia i sołtys pan
Wojciech Nieckarz. Inicjatorką
tego przedsięwzięcia jest pani
Marzena Rejman, która przygo-
towała scenariusz oraz od połowy
listopada, wieczorami, ćwiczyła
role z dorosłymi.

„W tym roku jest nas wię-
cej,  niż w ubiegłym i z tego się
bardzo cieszę. To wspaniała
grupa aktorów-zintegrowana 
i chętna do działania. Mają cie-
kawe pomysły i wielki potencjał
możliwości. To oni zadbali 
o stroje dla siebie i dzieci, o rek-
wizyty, o muzykę i nagłośnienie.
Zarażali mnie swoją energią.

Spotkania z nimi to prawdziwa
przyjemność. Część z nich to
osoby pracujące, ale to nie stano-
wiło problemu, żeby być na pró-
bach i żeby wszystko było tak jak
trzeba.”- mówi dyrektor szkoły
pani Marzena Rejman. 

W przygotowanie dzieci
szkolnych zaangażowane były
panie: Krystyna Mazurek i Anna
Dubniewicz- Haliniak. Nato-
miast opiekę nad najmłodszymi
dziećmi, którym przypadła rola
smerfów, miały panie: Justyna
Róg i Anna Kuryś. 

Premiera przedstawienia
odbyła się w drugi dzień Świąt
Bożego Narodzenia w Kościele

p.w. Wniebowzięcia NMP w No-
wym Siole. Na zakończenie ja-
sełek życzenia świąteczno-
noworoczne złożyli dyrektor
szkoły pani Marzena Rejman 
i  radny pan Zdzisław Kociołek.
To niecodzienne przedstawienie
wzbudziło wiele pozytywnych
emocji oraz sporo zachwytu ze
strony obserwujących. Aktorzy
otrzymali ogromne brawa i gra-
tulacje. To sprawiło, że chcieli się
pokazać w sąsiednich miejsco-
wościach. I tak rozpoczęło się to-
urnée jasełkowej ekipy. Nasze
jasełka pokazaliśmy w Cieszano-
wie (29 XII), w Chotylubiu (6I),
w Nowym Bruśnie (6I), w Ole-

szycach (12I), w Starym Lublińcu
(19 I), a przed nami jeszcze wy-
stęp w Załużu (26 I) oraz w Ho-
ryńcu Zdroju (28 I). Występ nasz
obejrzało blisko 2 tysiące osób.
„Mogliśmy też tutaj liczyć na
wsparcie i dużą pomoc naszego
ks. Proboszcza Mieczysława Ka-
ciuby”- mówią organizatorzy.

Nasi aktorzy po występach
otrzymywali ogromne brawa, wy-
razy uznania, usłyszeli wiele
ciepłych słów, słów podziwu i gra-
tulacji, ale to im się naprawdę na-
leżało. Cieszymy się z tego sukcesu.
Jest to wielka promocja naszej
małej szkoły i miejscowości. 

„Dziękuję wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób zaan-
gażowali się w nasze jasełka.
Dziękuję aktorom, którzy tak
pięknie zagrali, dziękuję nauczy-
cielom i księdzu proboszczowi za
wspólną pracę nad tym dziełem,
dziękuję rodzicom, którzy towa-
rzyszyli nam w tournée, trosz-
czyli się o dzieci, o stroje,
poświęcali czas. Dziękuję wszyst-
kim i życzę wielu jeszcze takich
udanych występów.”- powie-
działa dyrektor szkoły pani Ma-
rzena Rejman

W Nowym Roku życzymy
Państwu dużo zdrowia, radości,
wszelkiej pomyślności oraz wielu
ciekawych pomysłów i przed-
sięwzięć. ZS-P w Nowym Siole

� Zaproszenie

Miasteczko kiedyś „nasze”
miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie zaprasza na spotkanie z Piotrem zubowskim – autorem książki 
„Obertyn – opowieści o życiu miasteczka” - 6 lutego 2020 roku, o godzinie 17:00. 

Jest to polsko-ukraińska publikacja stanowiąca efekt międzynarodowego projektu naukowego, poświęconego
jednemu z miasteczek dawnego województwa stanisławowskiego – Obertynowi. Powstała na podstawie relacji mó-
wionych i spisanych wspomnień Polaków, Ukraińców i Żydów w południowo-wschodnich województwach 
II Rzeczypospolitej. Książka przedstawia obraz ich wspólnego życia w małym miasteczku na Pokuciu od ok. 1918
roku do końca lat 50 XX w. Zawiera opisy wojennych doświadczeń mieszkańców, a także konsekwencje związane 
z rozstaniem i opuszczeniem domu rodzinnego na stałe. Podczas wydarzenia będzie można nabyć 
książki autora w promocyjnej cenie. Małgorzata Mizyn

wydawcą książki jest ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Publikacja objęta jest honorowym patronatem muzeum PoLIn w warszawie.

� Rodzinne jasełka z Nowego Sioła

Od występu do tournée

fot
. w

ito
ld 

bu
czk

o



10 STYCZEŃ ! ! 

Pierwsze wzmianki 
o zorganizowanym
ratownictwie ogniowym na
ziemiach polskich pochodzą
z okresu średniowiecza. 
Z biegiem stuleci władze
przywiązywały coraz więcej
uwagi do wyposażenia 
w sprzęt przeciwpożarowy 
i do zadań związanych 
z prewencją.

edWard POkryWka

Wlatach sześćdziesiątych
XIX w. organizacje
przeciwpożarowe za-

częły powstawać niezależnie we
wszystkich zaborach, z uwagi na
gęstą drewniana zabudowę i ma-
teriał, którym były pokryte.

W Galicji proces tworzenia
straży pożarnych rozpoczął się w
drugiej połowie XIX w. W 1875 r.
we Lwowie odbył się I Krajowy
Zjazd Strażacki. Powołał on Kra-
jowy Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Królestwa Gali-
cji i Lodomerii z Wielkim Księs-
twem Krakowskim. 

W latach I wojny światowej
strażacy wszystkich zaborów wal-
czyli o niepodległość w Polskiej
Organizacji Wojskowej, w po-
wstaniu Wielkopolskim oraz w
Powstaniach Śląskich.  W listopa-
dzie 1918 r. aktywnie uczestni-
czyli w rozbrajaniu garnizonów
niemieckich i austriackich. 

We wrześniu 1921 r.
Związki działające niedawno pod
zaborami łączą się w jeden 
– Główny Związek Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej.
Jego pierwszym prezesem został
Bolesław Chomicz. Po II wojnie
pracował nad reaktywacją Straży
Pożarnych, był prezesem Zarządu
Przymusowego Związku Straży
Pożarnych RP. Nie zgadzając się
na upolitycznienie straży, w grud-
niu 1947 wycofał się z działal-

ności. Zmarł 15 maja 1959 r., zos-
tał pochowany na Powązkach. 

Drugą osobą, której pożar-
nictwo polskie zawdzięcza swój
rozwój to Józef Tuliszkowski, był
profesjonalistą oraz niestrudzo-
nym działaczem w drodze do po-
prawiania stanu bezpieczeństwa
pożarowego. W dowód uznania
jego wybitnych osiągnięć na
rzecz ochrony przeciwpożarowej,
w roku 1997 jego imię nadano
Centrum Naukowo-Badaw-
czemu Ochrony Przeciwpożaro-
wej – Państwowemu Instytutowi
Badawczemu w Józefowie, któ-
rego misją jest działalność na
rzecz zapewnienia bezpieczeń-
stwa powszechnego Państwa 
w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej, zarządzania kryzyso-
wego, ochrony ludności i obrony
cywilnej – ideom, którym
inżynier Józef Tuliszkowski pod-
porządkował całe swoje życie.
Zmarł w 1939 r.

Lata II wojny światowej to
walka na wszystkich frontach. 
W grudniu 1939 r. utworzona
została strażacka organizacja
konspiracyjna "Skała". W latach
1939-1945 tysiące strażaków
poległo w szeregach Wojska Pol-
skiego i organizacji podziem-
nych, obozach zagłady. Wówczas
to działalność straży pożarnych
została ograniczona prawami na-
rzuconymi przez okupanta.

Reaktywawanie straży
pożarnych na naszych terenach
nastąpiło w większości w 1948 r.
Powodem były pożary, które nie
oszczędzały częściowo już odbu-
dowanych miejscowości. W tym
czasie (realnego socjalizmu)
straże pożarne zostały pod-
porządkowane czynnikowi par-
tyjnemu, próbowano je
upolitycznić. Strażaków an-
gażowano do licznych akcji 
i kampanii społeczno-gospodar-
czych mających luźny lub żaden
związek z działalnością statu-
tową. W okresie stalinizmu za-
częto coraz bardziej ograniczać
działalność ochotniczego pożar-
nictwa. Okazało się, że w organi-
zacji nie ma miejsca na
działalność społeczną, na od-
woływanie się do tradycji i się-
ganie do sprawdzonych
wzorców. Na działalność
Związku władza patrzyła nie-
chętnie. W 1949 r. Rada Mini-
strów wydała rozporządzenie 
o jego rozwiązaniu. Po 7 latach 
w grudniu 1956 r. Związek OSP
został reaktywowany. Po 1956 r.
nastąpiło odejście od bezkrytycz-
nie stosowanych metod.

W kwietniu 1992 r. podczas
IX Zjazdu Krajowego przyjęto
nazwę Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Jego prezesem został
dh Waldemar Pawlak.

Straż pożarna, dawniej
straż ogniowa to zorganizowana
formacja zajmującą się prewencją
i walką z pożarami oraz pozos-
tałymi zagrożeniami (innymi niż
przestępczość) dla zdrowia 
i życia ludzkiego, dobytku oraz
środowiska naturalnego. Do
zadań straży pożarnej należy
także usuwanie skutków klęsk
żywiołowych i katastrof.

Pierwotnie strażą pożarną
(ogniową) nazywano oddział
specjalizujący się głównie 
w walce z pożarami. Wraz z roz-
wojem tej formacji następowało
rozszerzenie jej obowiązków 
o zmaganie się z innymi klęskami
żywiołowymi. Najstarszym ze
znanych oddziałów wyspecjali-
zowanych w gaszeniu pożarów
byli rzymscy Vigiles, zorganizo-
wani w 6 r.n.e. przez cesarza
Oktawiana Augusta. 

Patronem straży pożarnej
jest św. Florian, rzymski oficer,
dowódca oddziałów gaśni-
czych, który zginął w obronie
wiary dnia 4 maja 304 r. Od
1999 roku 4 maja jest Międzyna-
rodowym Dniem Strażaka.
Święto zainicjował australijski
strażak J.J. Edmondson z Melbo-
urne na pamiątkę tragicznie
zmarłych pięciu kolegów-
strażaków 2 grudnia 1998 roku
w Linton. Próbowali ratować
czyjeś życie i mienie w czasie
pożaru, jak czynią to strażacy
na całym świecie. 

Oprócz działań związanych
z gaszeniem pożarów bardzo
często do zadań straży pożarnych
należy: ratownictwo medyczne,
poszukiwawcze, wodne i che-
miczne. Obecnie straż „pożarna”
pozostała tylko z nazwy. Granice
podziałów administracyjnych nie
stanowią bariery w działaniach
ratowniczych.

Ponadto strażacy są orga-
nizatorami zbiórek charytatyw-
nych dla poszkodowanych przez
powódź suszę czy inne zdarze-
nie losowe.  �

� Historia

Ochotnicze Straże Pożarne

OSP Cieszanów, lata 30. XX wieku
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dachnowie wchodzi 
w swój jubileuszowy 
- 120 rok istnienia. Jednak
nim zaczniemy myśleć 
o uroczystościach 
rocznicowych, najpierw 
należy podsumować 
poprzedni rok. Niestety, 
nie był to czas wolny 
od zagrożeń, szczególnie
tych pożarowych. 

W2019r. wyjechaliśmy
bojowo 16 razy, 
w większości do po-

żarów nieużytków oraz ściernisk.
W przypadku tych zagrożeń nie-
zwykle istotny jest czas reakcji, 
z czego wywiązywałyśmy się
dobrze.  Tylko w przypadku jed-
nego pożaru sytuacja była na-
prawdę groźna. 30 sierpnia
nieznani sprawcy podpalili stertę
słomy zgromadzoną w niedale-
kiej odległości od budynków
Fabryki Mebli. Na szczęście
pożar udało się opanować, choć
cała akcja zabezpieczania oraz
dogaszania sterty trwała wiele
godzin. Pozostałe wyjazdy obej-
mowały lokalne zagrożenia
takie jak wypadki komunika-
cyjne czy usuwanie skutków sil-
nego wiatru. 

Działalność statutowa OSP
nie sprowadza się jedynie do
udziału w akcjach ratowniczych.
Na początku roku zostaliśmy do-
cenieni przez Zarząd Główny
OSP w Warszawie za uroczys-
tości z okazji setnej rocznicy od-
zyskania niepodległości. W maju
po raz drugi współorganizowa-
liśmy memoriał pamięci Prezesa
Andrzeja Maciołka. W sierpniu
podczas gminnych zawodów

strażackich nasi reprezentanci
okazali się bezkonkurencyjni,
wygrywając we wszystkich 4 ka-
tegoriach. Natomiast 15 września
na zawodach powiatowych w
swojej kategorii MDP zwyciężyły
dziewczynki, a chłopcy zajęli 2
miejsce. Na podium znalazły się
też dziewczęta z grupy C, zaj-
mując 2 miejsce.

We  wrześniu byliśmy
współorganizatorem rekonstruk-
cji bitwy pod Dachnowem, która
zgromadziła kilka tysięcy wi-
dzów. Wydarzenie to, mamy na-
dzieje, już wkrótce na stałe
wpisze się w kalendarium imprez
regionu. Dzień później 16 wrześ-
nia w Dachnowie odbyły się uro-
czystości z okazji 80. rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej.
Miesiąc później włączyliśmy się
w akcję „Światełko dla Łycza-
kowa”. Niestety oprócz radosnych
chwil, były też smutne. W 2019
roku odeszli od nas druhowie
Edward Pokrywka, Ludwik Cen-
cora oraz Stanisław Brzyski.
Cześć ich pamięci. Maciej Leja

� Kończy się nabór do konkursu!

Kresy w poetyckim ujęciu
informujemy, iż dobiega końca nabór zestawów poezji na iii edycję Ogólnopolskiego konkursu Poetyckiego Bez-kresy. Jeszcze do 20 lutego można zgłaszać swoją
twórczość. decyduje data stempla. Wiersze zgłaszane są pod godłem, dlatego jury decydując o przyznaniu konkretnych miejsc w kategorii ogólnej oraz kresowej
nie zna autorów tylko ich nadesłane prace. regulamin konkursu  dostępny jest na stronie www.mbp.cieszanow.eu.

Możemy już zdradzić kto będzie czwartym jurorem. Będzie to Pan Olgerd Dziechciarz z Olkusza – poeta, prozaik, felietonista i bloger, a przy tym
redaktor naczelny kwartalnika literacko-artystycznego AFRONT. Niezmiennie, od początku istnienia konkursu, jurorami są: Dorota Ryst – po-
etka, redaktor naczelny Internetowej Gazety Kulturalnej „Salon Literacki”, prowadząca autorskie spacery literackie po Warszawie, Sławomir Płatek
z Gdańska – poeta, publicysta, prezes Stowarzyszenia Salon Literacki oraz Urszula Kopeć-Zaborniak  – poetka. Urszula Kopeć-Zaborniak

� Strażackie podsumowanie roku 

nie tylko akcje bojowe
We  wrześniu byliśmy 
współorganizatorem 
rekonstrukcji bitwy 
pod Dachnowem, 
która zgromadziła 
kilka tysięcy widzów
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12 stycznia po raz 28 zagrała
Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy i po raz kolejny
sporo działo się na terenie
naszej gminy. W 4 miejsco-
wościach: Gorajcu, Dachno-
wie, Nowym Lublińcu 
i Cieszanowie zorganizo-
wano 4 sztaby. Pierwszy 
zaczął grać WOŚP Gorajec. 

marCiN PiOtrOWski

Podczas zorganizowanego w
Chutorze Gorajec koncertu
Sviatego udało zebrać się

kwotę 2029,08 zł.  Jak co roku ak-
tywnie w zbiórkę włączył się rów-
nież cieszanowski Salon
Evolution, w którym wolontariu-
sze uzbierali 2708,42 zł. W nie-
dzielę od wczesnego rana na

terenie gminy Cieszanów spotkać
można  było 27 wolontariuszy
WOŚP. Zawitali z puszkami i ser-
duszkami do każdej miejscowości
naszej gminy. Swój sztab zorgani-
zowali również mieszkańcy No-
wego Lublińca, którym udało się
uzbierać 964,87 zł. Oprócz kwes-
towania na ulicach finały WOŚP
zorganizowany został po raz
pierwszy w WDK w Dachnowie
(od 12.00 do 14.00). Muzycznie

czas gościom finału wypełniła
Kapela nad Brusienką, Schola 
z Dachnowa i dziecięcy chór ze
Szkoły Podstawowej w Dachno-
wie. Było też kilka ciekawych licy-
tacji. Aktywnie w organizacje
włączyło się KGW ze swoim stoi-
skiem. Pełne książek stoisko miała
tu tez MBP W Cieszanowie – filia
w Dachnowie, a dzieci robotyki
uczyły się od instruktora robotyki
ze Spice Gears Academy. 

Po południu WOŚP prze-
niósł się do hali sportowej SP 
w Cieszanowie. To tu odbył się
główny koncert i liczne licytacje.
Wśród zespołów, które zagrały 
w Cieszanowie były folk-rokowa
krakowska grupa Żmij, rzeszow-
skie rockowe grupy Goofy Ginz 
i Sound of Eclipse oraz nasze lo-
kalne zespoły Salsa, Kapela nad
Brusienką i Niezapominajki. Pod-
czas finałowego koncertu swój

występ zaprezentowali też ucznio-
wie cieszanowskiej podstawówki.
Specjalne stoisko przygotowało, aż
6 Kół Gospodyń Wiejskich oraz
pracownicy CKiS. Za atrakcje dla
najmłodszych odpowiadała pełna
pomysłów Miejska Biblioteka
Publiczna w Cieszanowie. Dużym
powodzeniem wśród licznie zgro-
madzonej publiczności cieszył się
pokaz tańca z ogniem przygoto-
wany przez grupę artystyczną
Leśne Licho.

Powodzenie finału to cię-
żka praca wielu wolontariuszy, ale
też zaangażowanie sztabu z War-
szawy. Cieszanów jest jednym 
z niewielu miejsc w naszym re-
gionie gdzie Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała z tak
dużym rozmachem.  Dzięki temu
padł kolejny rekord. W sumie na
terenie naszej gminy zebrano
kwotę 23685,04 zł. �

� Zebraliśmy ponad 23,5 tys. zł!

rekord woŚP cieszanów!
Cieszanów jest jednym 
z niewielu miejsc 
w naszym regionie 
gdzie Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy 
zagrała z tak dużym 
rozmachem.  Dzięki
temu padł kolejny rekord


