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Świat to nasze podwórko

Sterowane jutro

Rządząca się swoimi
prawami epidemia towa-
rzyszy nam już od 4 marca.

Starsi ludzie mówią, że wojna
była łagodniejsza. Człowiek mógł
się spodziewać, z której strony
nastąpi atak.
W tym przypadku jest jedna

wielka niewiadoma. Niektóre
miejscowości na Podkarpaciu
mają już, po miejskich tra-

wnikach, rozrzucone jedno-
razowe rękawiczki.

Cieszanów na szczęście nie
ma z tym problemu. Pamiętajmy
jednak, że epidemia nie zwalnia
nas z obowiązku dbania o środo-
wisko!

Wiem, że to dla każdego tru-
dny czas. Robert Korzeniowski,
honorowy obywatel gminy,
biorąc pod uwagę całą tę sytuację,
przesłał filmik, który można
obejrzeć na koncie „Nad
Brusienką” na Face-book’u.

We fragmencie usłyszymy:
Drodzy cieszanowianie (…)

kiedy tak sobie myślę, że spotkamy się
kiedyś, pewnie znowu kiedy będzie
można spokojnie trenować,
przemieszczać się, zwie- dzać, dobrze
by było żebyśmy byli w dobrej formie,
ja zachęcam by ten czas społecznej
kwarantanny poświęcić też na
budowanie własnej formy. Nie
marnujmy więc tego czasu.

W dobie pandemii są nam
bardzo pomocne media i Internet.
Nasze dzieci uczą się zdalnie,

a dorośli na bieżąco śledzą całą
sytuację koronawirusa. Mogli
także obejrzeć informacje o gmi-
nie.

W Poranku z TVP3 Rzeszów,
kiedy połączono się zdalnie
z Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie, dyrektor Marlena
Wiciejowska wraz z Marcinem
Piotrowskim opowiadali o szyciu
maseczek dla mieszkańców.

5 kwietnia w Aktualnościach,
mówiono zaś o projekcie, który
w ramach programu trans-
granicznego Polska - Białoruś -
Ukraina otrzymał dofinanso-
wanie i powstaną nowe szlaki
turystyczne. Dziennikarka pod-
kreślał, że stanie się to w okolicy,
która jest pełna zabytków,
osobliwości przyrody, spokoju
i ciszy.

Na stronie internetowej
ww.wnp.pl można było prze-
czytać o tym, że PGB podjęło
decyzję o rozbudowie bio-
gazowni w Gorajcu. Obecna jej
moc 0,5 MW zostanie zwiększona
do 1,5 MW. Wartość inwes-tycji
wyniesie 3,6 mln zł. 30 czerwca
prace nad nową infrastrukturą
biogazowni mają być już
zakończone.

Te prace będą zakończone ale
nasza walka z koronawirusem
nadal będzie w toku. Czasy
wymagają od nas dużo cierpli-
wości i nadziei, że kolejne nasze
spotkanie, na łamach gazety,
będzie łączyło się z lepszymi
wiadomościami.

Fot.Robert Korzeniowski

Kiedyś, pewnie
znowu kiedy będzie
można spokojnie
trenować,
przemieszczać się,
zwiedzać, ale teraz
mamy czas, który
wymaga od nas dużo
cierpliwości
i nadziei.

URSZULA KOPEĆ-ZABORNIAK

Dotychczas
w biegu. Skupieni
na codziennych
i pilnych sprawach.
Obecnie dużo
wolniej i wszystko
inaczej.
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Finanse gminne
w dobie pandemii

Dokąd zmierzamy?

Kryzys wywołany koronawirusem dotknął
zarówno obywateli, firmy, państwo oraz
gminy. Cieszanów nie jest w tym

wyjątkiem. Zamknięte zakłady pracy w szczegól-
ności fabryki mebli w Dachnowie i Cieszanowie
zmniejszyły zatrudnienie oraz wynagrodzenia.

W wyniku tego szczególnie dotknięte zostały
dochody z podatku od osób fizycznych. Gmina
z tego źródła w roku ubiegłym otrzymała
z Urzędu Skarbowego za pierwsze 4 miesiące
2019 r. – 640 tys. zł. Natomiast w obecnym za ten
sam okres to 350 tys. zł. Zmniejszenie w skali
całego roku to kwota prawie 1 mln zł.

Dla gminy, której dochody bieżące
zaplanowane są w wysokości ponad 32 mln zł to
znacząca wartość. Dlatego też w ramach
oszczędności ograniczone zostały wyna-
grodzenia w Urzędzie Miasta oraz jednostkach
gminnych. Wmyśl zasady, że przykład powinien
iść z góry, burmistrz Zadworny Zdzisław za-

wnioskował do Rady Miejskiej w Cieszanowie o
zmniejszenie mu wynagrodzenia. W dniu 30
kwietnia br. Rada podjęła uchwałę o obniżeniu
wynagrodzenia o 400 zł brutto na okres 3 m-cy.
Na tych samych warunkach zmniejszone zostały
wynagrodzenia pracownikom w jednostkach
samorządowych.

Pracownicy mając świadmość trudnej sytuacji
wyrazili zgodę na taką obniżkę w drodze
porozumienia stron.

Postawa ta zasługuje na szacunek szczególnie
porównując to z zachowaniem rządzących.
Przecież można by, idąc przykładem z góry,
bezkrytycznie zadłużać się dalej. Dług gminy
Cieszanów na jednego mieszkańca to kwota
1 836 zł, a dług publiczny Polski na jednego
mieszkańca przekracza kwotę 27 tys. zł.

O przyszłość jednak musimy dbać już dziś.

ZDZISŁAWZADWORNY

Antoine Saint - Exupery
wypowiedział zdanie,
które powinniśmy po-

wtarzać sobie coraz częściej:
„Ziemi nie dziedziczymy po
naszych rodzicach, pożyczamy ją od
naszych dzieci”. Dlatego każdy
z nas jest odpowiedzialny za to
co zostawimy naszym na-
stępcom.

W mediach publicznych cały
czas mamy narrację sukcesu.
Podobno poprzednicy nie umieli
zarządzać, dlatego nie było
pieniędzy. Jednak prawda jest
taka, że dług publiczny cały czas
rośnie, ponieważ w dużym
stopniu żyjemy na kredyt.
Niestety nie ma szans na
umorzenie tego długu i kwota

1,09 biliona złotych, jest do spła-
cenia. Na przeciętnego Polaka
wypada ponad 27 tyś zł. Do tego
możemy już dołożyć 200 mld zł,
które mają zwiększyć zadłużenie
ze względu na COVID-19. Nie
jest to jednak jedyne
zobowiązanie na przyszłość.

Istnieje tak zwany ukryty
dług publiczny, w którym
większość to zobowiązania
emerytalne. Obecne i przyszłe
emerytury płacone przez ZUS,
nie są wypłacane ze zgroma-
dzonego kapitału ale ze składek
pracujących. Dlatego naszym
dzieciom według wyliczeń
Forum Obywatelskiego Rozwo-
ju na kwiecień 2020 r. pozosta-
wiamy ponad 4,8 biliona złotych

do zapłacenia w następnych
latach. Zgodnie z założeniem,
że Polaków jest 38 mln, kwota
zadłużenia na jednego
obywatela Polski to ponad 126
tysięcy złotych.

Dane powyższe to fakty a nie
propaganda. Dlatego 60 wy-
bitnych ekonomistów wystąpiło
do rządu o ujawnienie stanu
finansów publicznych i res-
pektowanie reguł fiskalnych.
Reguły te zabezpieczają nas
przed bankructwem państwa.
Przykład Grecji, w której kryzys
ze spłatami długu publicznego
i zaprzestaniem wypłaty eme-
rytur powinien nas ostrzegać
przed lekceważeniem tego
co robią nasze władze.

ZDZISŁAWZADWORNY
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Rudka –pamięci ofiar

Wzbrodniczym ataku
UPA, przeprowadzo-
nym w roku 1944,

zginęło 65 osób.
Po tym mordzie i spaleniu

wioski, Rudka przestała istnieć.
Nie zniknęła jednak z naszej
pamięci. Co roku wspominamy
rocznicę tego wydarzenia i w
oko-licach daty tragicznego dnia
mieszkańcy gminy Cieszanów
jak i liczni goście gromadzili się
przy pomniku pomordowanych.

Ten rok jest inny, jest
wyjątkowy. Z powodu
obostrzeń związanych z
pandemią COVID-19 nie
mogliśmy spotkać się jak zawsze
na terenie dawnej wsi Rudka.
Nie mogliśmy na miejscu oddać
czci Ofiarom. W tym roku w
imieniu nas wszystkich 21
kwietnia kwiaty przy Pomniku

ku czci pomordowanych miesz-
kańców wsi Rudka złożyli:
Burmistrz Miasta i Gminy
Cieszanów - Zdzisław
Zadworny, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Cieszanowie -
Adam Zaborniak i Wójt Gminy
Horyniec-Zdrój - Robert Serkis.
Po nich hołd Ofiarom złożyli też
przedstawiciele Centrum
Kultury i Sportu w Cieszanowie.

Ponieważ nie możemy się
gromadzić obchody przeniosły
się do Internetu. W zorganizo-
wanej przez Centrum Kultury i
Sportu w Cieszanowie wraz

z portalem „Nad Brusienką”
akcji „Zapal znicz dla Rudki”
wzięło udział ponad 8tys osób.

Tego dnia symboliczne
światełka pamięcio godzinie
10.00 rozbłysły też w oknach
wielu domów i urzędów.

Natomiast w piątek 24
kwietnia ze specjalnym
wykładem „Rudka – dzieje wsi
i jej zagłada” wystąpił dyrektor
Muzeum Kresów w Lubaczowie
Tomasz Róg, który na stronach
CkiS i Nad Brusienką obejrzało
ponad tysiąc osób.

19 kwietnia
przypadła
76. rocznica
pacyfikacja
wsi Rudka.

Historia wciąż żywa

MARCIN PIOTROWSKI

Fot. Mariusz Pajączkowski
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Na pewno wszyscy dobrze
pamiętamy przypowieść
o pannach roztropnych

i nieroztropnych czekających na
pana młodego. Jest to wspaniała
metafora dotycząca przewidy-
wania nadchodzących zdarzeń.

Na każdą, nawet najtrud-
niejszą przyszłość powinniśmy
mieć przygotowane rozwiązania.
Pamiętamy również dzieje Józefa
w starożytnym Egipcie, który
przepowiadał siedem tłustych
i chudych lat. Mądrość władcy
polegała na odpowiednim
przygotowaniu się do tych
trudnych czasów.

Setki doświadczeń z historii
ludzkości w ostatnim czasie
zostały całkowicie odrzucone,
ponieważ rządzący uznali,
że musi być tylko dobrze.
Najnowsze zarządzanie kryzy-
sem jeszcze bardziej to
potwierdza.

W marcu noszenie maseczek
nie miało w ocenie ministra zdro-
wia żadnego sensu. Dlatego

mieszkańcy patrzyli na pra-
cowników Urzędu w Ciesza-
nowie jak na przybyszów z kos-
mosu. Dzisiaj minister nakazuje
noszenie maseczki wszystkim.
Jednym szybkim ruchem została
zamknięta ogromna ilość firm
i instytucji. A teraz, gdy liczba
zarażonych rośnie, mówimy o ich
otwarciu. Na przykład szkoły
otwierają się dla najmłodszych.

Większość z nas w tak
rozdygotanej rzeczywistości czuje
się jak na karuzeli, w której roz-
padły się łożyska. Władza musi
mieć racjonalny i przewidywalny
plan działania. Niestety jak do tej
pory jest o to trudno. Dlatego
pozostaje nam samodzielnie
radzić sobie z tą nową rzeczywi-
stością.

Nasze życie nie może kręcić
się tylko wokół koronawirusa.
W swoim postępowaniu musimy
racjonalnie unikać zakażenia.
Maseczki, płyny dezynfekcyjne,
unikanie bezpośrednich kon-
taktów oraz utrzymywanie od-
powiednich odległości naprawdę
pomagają nam zabezpieczyć się

przed wirusem, ale aby nasze
ciało było zdrowe musi mieć
więcej ruchu na świeżym
powietrzu. Po to mamy ogródki
przydomowe, gdzie możemy
aktywnie spędzać czas,
a i rozmowa z sąsiadem na
bezpieczną odległość, poprawi
nam również samopoczucie.

Nie zamykajmy się w domu
jak w twierdzy. Szukajmy pory,
kiedy możemy z niego wyjść, nie
narażając się na wiele kontaktów
z ludźmi. Pozostańmy w kon-
takcie z sąsiadami. Nie musi to
być tylko przez telefon czy
Facebooka. Zachowując bez-
pieczne, kilkumetrowe odległości
też możemy rozmawiać.

Nie trzeba być prorokiem,
żeby stwierdzić, że po
długotrwałej izolacji każdy może
mieć problemy ze zdrowiem
psychicznym. Dbajmy zatem
o nasze zdrowie fizyczne i psy-
chiczne. A bardzo nam w tym
pomoże otwarcie się na innych.
Pomagajmy sobie i wspierajmy
się, bo wszystkim nam się to
opłaci.

*Autor Adam Sikorski Utwór Budki Suflera
ZDZISŁAWZADWORNY

„A po nocy przychodzi dzień”*



6

O współpracy ze szkołą w Eglofs

Są chwile w życiu szkół,
które poprzez swoje
wyjątkowe znaczenie za-

pisują się na trwale w historii
i żyją w pamięci wielu uczniów
i środowiska lokalnego.

Ważną rolę w nowoczesnym
kształceniu pełni współpraca
zagraniczna szkół, która
wzmacnia poczucie własnej
wartości i tożsamości naro-
dowej, a poprzez przekazy-
wane treści otwiera na świat,
uczy tolerancji nieodzownej
w zjednoczonej Europie, w
której żyjemy, zwalcza kom-
pleksy i uprzedzenia.

Współczesna szkoła ma do
spełnienia niezmiernie ważną
misję, a mianowicie przy-
gotować młodych ludzi do
startu w dorosłe życie,
wyposażyć ich w wiedzę
umożliwiającą znalezienie
pracy, pozwalającej na realizację
planów i marzeń oraz
zapewniającej dobre warunki
bytowe. Przekazać im wiedzę
życiową, dzięki której będą
potrafili funkcjonować w nie-
łatwej przecież rzeczywistości,
nauczyć troski o kształtowanie
własnej osobowości, rozwĳać
talenty i uzdolnienia. Przekonać
młodych ludzi do tolerancji, jak
również przekonać, że są
wartości, które warto cenić. To
nie jest łatwe. Trzeba umieć
dotrzeć do młodych ludzi,
zainteresować ich i sprawić, by
byli otwarci na współczesny
świat, dlatego idea współpracy
i wymiany zagranicznej poprzez
bezpośrednie kontakty (ucznio-
wie przez tydzień przebywają
w domach swoich rówieśników)
prowadzą do lepszego poznania
innych krajów, ludzi i ich kultur.

Od 2005 r., a więc już przez
15 lat, łączy nas przyjaźń
i partnerska współpraca ze

szkołą z Niemiec z miejscowości
Eglofs, z której jesteśmy dumni.
Nasza znajomość bardzo szybko
prze-rodziła się w wieloletnią
przyjaźń i realizację wielu
wspólnych projektów realizo-
wanych pod hasłem „Inni,
podobni, czy tacy sami?”

Celem partnerstwa jest
wzajemne poznanie postaw, ich
podobieństw i różnic. Uczniowie
wymieniają informacje o swojej
historii, kulturze i sztuce,
poznają życie szkoły i system
nauczania, zaprzyjaźniają się i
podejmują próby zrozumienia
różnic i podobieństw między
swymi regionami, krajami,
promują swój kraj. W ten sposób
staramy się pomóc młodzieży
sprostać wyzwaniom społe-
czeństwa europejskiego. Wzra-
sta więc poczucie przyna-
leżności do zjednoczonej Europy
i poczucie własnej tożsamości.
Wielokrotnie w czasie spotkań
dochodzi do rozmów, w których
zastanawiamy się nad swoją rolą
w Unii Europejskiej, możli-
wościami i zagrożeniami, które
przynosi UE. W ten sposób

uczymy się rozpoznawać
podobieństwa i różnice oraz jak
wykorzystywać tę wiedzę prze-
ciwko ksenofobii i nietolerancji,
jak również podnosimy wrażli-
wość na różnice narodowe
i podobieństwa ludzkie.

Nasze spotkania są wspierane
przez organizację Polsko
Niemiecka Współpraca
Młodzieży z siedzibą w War-
szawie i Poczdamie oraz przez
Urząd Miasta i Gminy
w Cieszanowie i osobiste
zaangażowanie Pana Burmistrza
Zdzisława Zadwornego, który
wraz z ówczesnym Prze-
wodniczącym Rady Panem
Stanisławem Różyckim w 2005r.
stworzyli warunki i odpowiedni
klimat pod dzisiejszą współ-
pracę, zapewniając niezbędne
regulacje prawne poprzez
partnerstwo gmin.

Punktem kulminacyjnym
naszej współpracy było pod-
pisanie przez dyrektorów szkół
we wrześniu 2011 roku umowy
o partnerstwie. Zawarte w niej
zapisy mówią o wspieraniu
współpracy i organizowaniu
wspólnych spotkań w dzie-
dzinie kultury, sportu i turystyki
oraz zacieśnieniu współpracy.

Szkoła partnerska w Eglofs
znajduje się w jednym z naj-
droższych regionów w Niem-
czech i Europie, nieopodal
Jeziora Bodeńskiego na
pograniczu trzech państw
Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
To przepiękne i malownicze
miejsca, gdzie poza wspaniałą
architekturą w każdej miejsco-
wości jest sporo opcji spędzenia
czasu wolnego na świeżym
powietrzu. Fantastyczne widoki
zarówno na Jeziorze Bodeńskim
jak również ze szczytu Pfander,

Nie ma
przypadkowych
spotkań
Każdy człowiek
jest albo lekcją
albo sprawdzianem
albo prezentem

Nie ma przypadkowych spotkań
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z którego obserwujemy panoramę trzech
państw pozostają na długo w pamięci. Rejs
statkiem po jeziorze do Austrii, Szwajcarii, na
wyspę króla szwedzkiego Mainau, gdzie
panuje ciepły, wilgotny mikroklimat, który
umożliwia uprawę egzotycznych roślin
i owoców, wyjazd kolejką górską z Austrii
z miasta Bregenz na górę Pfander, zwiedzanie
miasta na wodzie Lindau, Bregenz,
Friedrichshafen, wycieczki do Monachium na
Plac Mariacki i jeden z największych stadionów
w Europie równocześnie symbol jednego z naj-
bardziej utytułowanych klubów naszego
kontynentu Alianz Arena robią na naszej
młodzieży niezapomniane wrażenie i wzbu-
dzają podziw. Na październik, z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, zaplanowaliśmy wspólne
spotkanie w naszej szkole, wystąpienia
teatralne młodzieży szkolnej i okolicznościowe
wystąpienia. Niestety ze względu na panującą
sytuację jesteśmy pełni obaw odnośnie
realizacji zamierzonego przedsięwzięcia.

Pragnę również bardzo gorąco
podziękować wszystkim zaangażowanym
w realizacje projektów, za czas poświęcony na
działania wykraczające poza obowiązki, często
kosztem wielu wyrzeczeń i trudu, rodzicom
z Dachnowa za rodzicielskie dopilnowanie,
zakwaterowanie, wyżywienie oraz dyspo-
zycyjność i zrozumienie, a Panu Burmistrzowi

Zdzisławowi Zadwornemu za wieloletnie
niesłabnące osobiste zaangażowanie, zrozu-
mienie naszych potrzeb i inspirowanie
do działania. RYSZARD SZCZUDŁO
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Wramach organizowanego przez Teatr im. Wandy
Siemaszkowej wspólnego programu Samorządu
Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Domu

Kultury w Rzeszowie, Polskiego Radia Rzeszów oraz Telewizji
Polskiej SA Oddział w Rzeszowie pn. ,,Wsparcie szkół i placówek
w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19” młodzież Szkoły
Podstawowej im. Marii w Dachnowie uczestniczyła
w przesłuchaniach do konkursu recytatorskiego pod hasłem:
,,Polska poezja religĳna”

Celem konkursu było upamiętnienie 100. rocznicy urodzin św.
Jana Pawła II i beatyfikacji Księdza Prymasa Stefana Kardynała
Wyszyńskiego.

Szkołę Podstawową w Dachnowie reprezentowali:
1.Alicja Brzeziak, kl. IV,
2.Jakub Parobi, kl. IV,
3.Marcin Mazurkiewicz, kl. IV,
4.Ewa Pachołek, kl. V,
5.Weronika Mosiężna-Wnuk, kl. V,
6.Marek Maciołek, kl. V,
7.Wojciech Maciołek, kl. VI,
8.Krzysztof Ludwik, kl. VI.

Zajęcia dodatkowe, przygotowujące
uczniów do konkursu, odbywały się w róż-
nej formie za pomocą komunikatorów
internetowych.

Prowadziły je panie polonistki:
Krystyna Kłos (z uczniami kl. V)
i Iwona Młodowiec (z uczniami kl. IV
i VI). Serdeczne podziękowania dla
Rodziców za wspieranie działań szkoły.
Uczniom dziękujemy za zaangażowanie.

Wyniki przesłuchań:
Komisja Teatru im. Wandy

Siemaszkowej w Rzeszowie po prze-
słuchaniu 120 nagrań zakwalifikowała do
konkursu 33 osoby. W gronie wyróżnio-
nych znajduje się uczeń Szkoły
Podstawowej im. Marii Moralewicz
w Dachnowie: Marcin Mazurkiewicz,
który przygotował na przesłuchanie
konkursowe wiersz Czesława Miłosza
,,Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana
Pawła II”. Marcinowi gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

Zgodnie z założeniami regulaminu
pierwsza część pracy aktora z Marcinem
odbędzie się w maju drogą online,
a druga po zakończeniu epidemii już
na żywo na deskach teatru.

Teatr w sieci
Konkurs „Polska poezja religĳna”

IWONAMŁODOWIEC
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Kultura i sport w walce z wirusem

CKiS aktywne w kwarantannie
MARCIN PIOTROWSKI

Wczasach epidemii
COVID-19 borykamy się
z licznymi problemami

i ograniczeniami. Nasza
aktywność społeczna i kulturalna
z przestrzeni publicznej prze-
niosła się do Internetu. W tym też
kierunku, zgodnie ze światowymi
trendami podążają też wszystkie
instytucji kultury czyli muzea,
teatry i domy kultury.

Jednym z liderów tej zmiany
jest Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie, które w środo-
wisku uważane jest za jeden
z najaktywniejszych ośrodków
w kraju organizujących wyda-
rzenia kulturalne i aktywność dla
mieszkańców w wersji online.
Wzorują się na nim liczne domy
kultury z regionu.

Dzięki nowatorskiemu
wykorzystaniu mediów spo-
łecznościowych liczne warsztaty,
koncerty i pomysły na sportową
i kulturalną aktywność trafiają do
naszych domów.

Codziennie na stronach i pro-
filach CKiS pojawiają się nowe
propozycje, zadania i treści.
Wszystkie zajęcia czy warsztaty
możemy bez problemówwykonać

w domu. Do najciekawszych
zajęć proponowanych przez CKiS
należą warsztaty kulinarne
prowadzone przez dyrektor
Marlenę Wiciejowską. Wspólnie

przygotowywaliśmy już różne
smakołyki: biszkopciki Ani z
Zielonego Wzgórza, czeko-
ladowe babeczki, kruche
ciasteczka i pucharki z sałatkami
owocowymi – opowiada po-
mysłodawczyni warsztatów.
Oglądalność niektórych postów
sięga kilku tysięcy wyświetleń.

Jednym z najpopular-
niejszych wydarzeń w wersji
online był koncert młodego
muzyka z Dachnowa Mateusza
Piliszko. Obejrzało go dotychczas
aż 5215 osób.

Wśród najmłodszych sporą

popularnością cieszą się
prowadzone przez Monikę
Maciułę-Kielar zajęcia plasty-
czne online. Pokazują one
w ciekawy sposób różne techniki
pracy twórczej. Dzieci malują
obrazy, tworzą grafiki, kolorowe
mydełka, a nawet siały owies
w kolorowych doniczkach.

Rodzice chętnie dla swoich
dzieci pobierają również ze
strony internetowej CKiS specjal-
ne kolorowanki pokazujące
znane miejsca z terenu naszej
gminy.

Dzięki dobremu kontaktowi z
młodzieżą udało się również
przeprowadzić wielkanocny kon-
kurs na kartkę świąteczną.
W konkursie zwyciężył Antek
Bajek, a kolejne miejsca zdobyli
Emilka Polak, Nina Róg i Kacper
Nieckarz.

O aktywność sportową
mieszkańców dbają instruktorzy
i trenerzy CKiS. Marzena
Maciejko dla grupy ponad 70
osób prowadzi zajęcia z domo-
wego aerobiku, a Marcin
Piotrowski wraz z Piotrem
Jarosiewiczem prowadzą co-
dzienne treningi domowej piłki
nożnej i tenisa stołowego. Swoje
wsparcie akcji zaoferował rów-
nież mistrz olimpĳski Robert
Korzeniowski, który zachęca
mieszkańców naszej gminy do
aktywnego spędzania czasu
w przymusowej sportowej
kwarantannie.

Zajęcia publikowane są
zarówno na profilach face-
bookowych, stronie www jak i na
kanale YouTube, a od niedawna
również na Instagramie dzięki
czemu są szerzej dostępne,
również dla osób, które nie
obsługują mediów społeczno-
ściowych.

Fot. Mariusz Pajączkowski

Nasza aktywność
społeczna
i kulturalna
z przestrzeni publicznej
przeniosła się do
Internetu. Jednym z
liderów tej zmiany jest
Centrum Kultury
i Sportu w Cieszanowie.
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„Piękno to nie metryka”
Pierwsze urodziny Dziennego Domu Senior+

7 lutego 2020
Dzienny Dom
“Senior+”
w Chotylubiu,
działający
w strukturach
Miejsko –
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej,
uczcił pierwszy
rok swojego
istnienia.

Wjubileuszu uczestni-
czyli zacni goście,
Władze Miasta i Gmi-

ny Cieszanów, Dyrektorzy, Kie-
rownicy oraz pracownicy
zaprzyjaźnionych placówek,
Ksiądz Proboszcz oraz Księża
z Parafii. Obecna była również
kadra terapeutyczna pracująca
z Seniorami. Uczestnicy Domu
zaprezentowali piosenki z życia
Seniorów - dzień w placówce
DDS+

Dzienny Dom “Senior+”
w Chotylubiu powstał 17
grudnia 2018r. w budynku
dawnej Szkoły Podstawowej.
Jest to miejsce spotkań dla osób
starszych powyżej 60 roku
życia. Tworzymy przyjazne
miejsce dla seniorów, którzy
spotykają się od poniedziałku
do piątku, spędzają razem czas
oraz rozwĳają swoje pasje i za-
interesowania.

Ten Dom – to był strzał
w dziesiątkę - ponieważ jest to
miejsce dla Seniorów, którzy
chcą przyjść, porozmawiać,
spędzić czas w gronie ludzi
w podobnym wieku. W naszym
Domu zawiązało się mnóstwo
przyjaźni. Organizowane są

wyjazdy do kin, muzeów,
spotkania integracyjne, spotka-
nia międzypokoleniowe – na
pewno będziemy kontynuować
to co stworzyliśmy oraz będzie-
my dalej się rozwĳać.

Z doświadczenia wynika,
że w wieku ok. roczku dzieci
zaczynają już chodzić – zatem
MY już swoje pierwsze kroki
przeszliśmy z powodzeniem.
Można powie-dzieć, że nie jest
to raczkujący Dom. Mamy na to
dowód w postaci prze-
prowadzonej ankiety dla
Seniorów DDS+ Chotylub,
z której wynika, że oferta
Dziennego Domu „Senior+”
w Chotylubiu jest wystarcza-
jąca, a przebywający u nas
Seniorzy są zadowoleni. Nie
tylko mają zapewnioną odpo-
wiednią opiekę, ale również,
a może przede wszystkim, nie
czują się samotni i czas mogą
spędzać w ciekawy sposób.
Poza zajęciami plastycznymi,
w których uczestniczy 20
badanych, wszyscy respondenci
uczestniczą zarówno w za-
jęciach edukacyjnych, jak i ini-
cjatywach o charakterze kultu-
ralnym, grach towarzyskich,
a także czytaniu literatury
i prasy. Wszyscy respondenci w
wypowiedzi czy DDS+

motywuje do dalszego działa-
nia, zgodnie stwierdzili, że tak.
Ankietowani zdecydowali się
zostać uczestnikami Dziennego
Domu Pobytu Senior+ ze
względu na: samotność, nad-
miar wolnego czasu, a także
ofertę ciekawych zająć oraz
lepszy dostęp do lekarzy
i rehabilitantów.
Seniorzy wskazują, że naj-

większa korzyść z przebywania
w Dziennym Domu Pobytu
Senior+ to: przebywanie z inny-
mi osobami; rehabilitacja a także
różnego rodzaju zajęcia tera-
peutyczne. Badane osoby:
poznały nowych ludzi, mają
lepszą opiekę, zaznają rozrywki,
a także poszerzają wiedzę
i umie-jętności przez różnego
rodzaju zajęcia.

Seniorzy z DDS+ Chotylub,
są świadomi siebie, wrażliwi,
niepowtarzalni, mają potencjał
i pomysł na to jak zagospo-
darować swój czas. Wciąż
pozwalają sobie na odrobinę
szaleństwa.

Warto abyśmy uświadomili
sobie, że piękno to nie metryka.
Piękno to bogate wnętrze,
życiowa mądrość, kolorowa
osobowość, styl i klasa - naszym
Seniorom z pewnością tego nie
brakuje. Agnieszka Majder
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Pozbycie się trucicieli Usuwanie wyrobów zawierających azbest
w 2020 r. w Gminie Cieszanów.

W dniu 14 kwietnia 2020 r. ukazało się
Ogłoszenie o naborze wniosków na 2020 r. na
zadanie związane z usuwaniem azbestu i
wyrobów zawierających azbest w ramach
programu priorytetowego Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski
program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest”.

Wzwiązku z powyższym ogłoszeniem
i możliwością uzyskania przez Gminę
Cieszanów dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

poinformował mieszkańców o składaniu deklaracji na 2020 r.
Informacja została zamieszczona na stronie internetowej UMiG, w Biuletynie Informacji Publicznej,

na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy, otrzymali ją również sołtysi.
Składanie deklaracji przez mieszkańców miało miejsce w dniach 15 - 24 kwietnia br. (piątek).
Dofinansowaniem objęto koszty kwalifikowane, do których zalicza się:

- demontaż pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,
- transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
- unieszkodliwienie odpadów – złożenie na składowisku.

„Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu” była do pobrania na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy, u Sołtysów oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Dofinansowanie nie będzie obejmowało zakupu nowego pokrycia dachowego oraz finansowania
robót związanych z jego montażem. W przypadku niewystarczającej ilości środków i dużej liczby
chętnych, jak w roku ubiegłym, decydować będzie kolejność wpływu deklaracji. Usuwanie azbestu
rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Cieszanów o udzielenie dofinansowania na
utylizację azbestu, podpisaniu umowy oraz po przeprowadzeniu przetargu. Planuje się, że odbiór
wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie w miesiącu lipcu - sierpniu br. Czy wszystkie złożone
wnioski zakwalifikują się do realizacji zależeć będzie od otrzymanej kwoty dofinansowania.
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EDWARD POKRYWKA

Zaszyj się w domu, lecz nie sam.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie odwołała
wszystkie wydarzenia

kulturalno - literackie zgodnie
z odgórnymi zaleceniami. W tych
trudnych czasach, z którymi
przyszło nam się zmierzyć, staramy
się jednak stworzyć namiastkę normalności.

Na szczęście istnieją możliwości, które pozwalają
na popularyzacje ciekawych inicjatyw w Internecie.
Do takich zaliczyć można fanpage na Facebooku
ZACISZE PISARZY. Jest to literacki zakątek
stworzony w celu publikacji filmów nagranych przez
pisarzy w warunkach domowych. Dzięki temu
czytelnicy mogą poznać twórczość literacką poprzez
uczestnictwo w wirtualnym spotkaniu autorskim.
Inicjatywa dopiero kiełkuje, ale mamy nadzieję, że
będzie cieszyła się zainteresowaniem czytelników i
stanie się chwilową odskocznią od codzienności.
Chcemy, aby kultura była ciągle żywa, a nasi

czytelnicy nie pozostawieni sami sobie. A skoro
musisz pozostać w domu dla bezpieczeństwa
swojego i innych to wejdź na moment do Zacisza dla
pisarzy, z pewnością znajdzie się tammiejsce także dla
Ciebie. Póki co, działalność biblioteki pozostaje
ograniczona. Zapraszamy jednak do aktywnego
śledzenia naszych działań internetowych: Biblioteka
w kwarantannie oraz Zacisze Pisarzy. Przypominamy
także o możliwości wypo-życzania książek poprzez
biblioteczny katalog online MAK+
http://mbp.cieszanow. eu/katalog- online,1,17. html
lub telefonicznie (16-6311301).

Małgorzata Mizyn

Fanpage Zacisze Pisarzy
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Z roku na rok coraz więcej turystów odwiedzających Roztocze,
zapuszcza się w odkrywaniu piękna Polski Wschodniej
na teren naszej gminy.

Jak magnes przyciąga ich zabytkowa drewniana cerkiew w Gorajcu czy cieszanowska synagoga.
Ciekawych miejsc wartych odwiedzenia w naszej gminie jest jednak znacznie więcej. Każdy z nas
może teraz o nich opowiedzieć, a przy okazji wygrać cenne nagrody (rowery i wycieczkę nad

jezioro Świteź).
11 maja ruszył konkurs Cieszanów – 4 Pory Roku, w którym każdy z was może zgłosić swój własny

pomysł na krótki szlak turystyczny po terenie naszej gminy.
Reguły są dość proste. Do 12 czerwca należy przedstawić swój pomysł na szlak turystyczny

ukazujący walory przyrodnicze, turystyczne lub kulturowe gminy Cieszanów. Szlak składać musi się
z 5 punktów przystankowych, miejsc wartych odwiedzenia o różnych porach roku.Ważne, żeby każde
z tych miejsc było łatwo dostępne dla potencjalnych turystów i żeby we wskazanym przez was miejscu
istniała możliwość ustawienia tablicy informacyjnej. Opis szlaku powinien być bardzo prosty
i zawierać wyłącznie podstawowe informacje przydatne dla turysty. Nie trzeba się też głowić nad
przebiegiem tras, tym zajmą się eksperci. Żeby wziąć udział w konkursie nie trzeba być więc znawcą,
wystarczy mieć dobry pomysł i wytypować 5 ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. Każda osoba
może złożyć maksymalnie 4 propozycje, czyli tyle ile mamy pór roku.

Cztery najciekawsze pomysły na szlaki turystyczne po terenie gminy Cieszanów zostaną
zrealizowane. Pełnych informacji o konkursie udziela zastępca dyrektora CKiS Marcin Piotrowski (tel.
662-859-711). Szczegóły konkursu i regu-lamin od 11 maja dostępne będą na stronie:
www.ckis.cieszanow.pl i profilu facebookowym: Cieszanów - Cztery Pory Roku.

Projekt finansowany jest ze środków ProgramuWspółpracy Transgra-nicznej PL-BY-UA 2014-2020.

Fot. Marcin Piotrowski

Nowe szlaki turystyczneMARCIN PIOTROWSKI

Konkurs - Cztery Pory Roku


