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 WOŚP: Prawie trzy razy lepiej niż rok temu

Graliśmy na rekord!

34 wolontariuszy, którzy kwestowali na ulicach wszystkich miejscowości gminy Cieszanów
oraz podczas finałowego koncertu zorganizowanego
na hali cieszanowskiego lodowiska zebrało 16 993,46 zł.
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Graliśmy na rekord!
34 wolontariuszy,
którzy kwestowali
na ulicach wszystkich
miejscowości gminy
Cieszanów oraz podczas
finałowego koncertu
zorganizowanego na hali
cieszanowskiego lodowiska
zebrało 16 993,46 zł.

ekord to wielki sukces, ale
o wiele bardziej cieszy nas
zaangażowanie setek ludzi
dobrego serca, którzy włączyli się
w organizację finału – opowiada
Marcin Piotrowski odpowiedzialny za organizację finałowych
koncertów.
Cieszanowski finał obfitował w różne atrakcje, ale największe zainteresowanie publiczności
wzbudziły aukcje.
Pod młotek poszły prace
lokalnych artystów. Rekordowe
sumy zaoferowano za pracę rzeźbiarza Jurka Pałczyńskiego oraz
fotografię Alicji Mróz przedstawiającą kapliczkę w Nowinach
Horynieckich. Spore zainteresowanie i zaciętą walkę wywołała
też licytacja strusiego jaja przygotowanego specjalnie na finał
WOŚP w Cieszanowie przez drapacza jaj - Leszka Kłysewicza.
Finał wypełniła bardzo
różnorodna muzyka, z różnych
nurtów. W ciągu 5 godzin koncertu zagrały zespoły: Kapela lu-

R

dowa „Nad Brusienką“, „Niezapominajki“, LM2K, River Band,
Selfdestruction, The Louders
i The Trepp. Marcin Kurnik lider
jednego z zespołów podkreślał, że
cieszy go granie w podkarpackiej
stolicy rocka. Stwierdził, że cieszanowski finał stał się swoistą zimową wersją Cieszanów Rock
Festiwalu. Na finale w Cieszanowie działo się też sporo pozamuzycznie. Strażacy z Cieszanowa
uczyli wszystkich chętnych podstaw pierwszej pomocy. Pochwalili się również swoim sprzętem,
w tym otrzymaną od WOŚP
pompą strażacką. Kulinarnie o to
wielkie wydarzenie zadbały panie
z KGW w Niemstowie. Wśród
wielu przysmaków były pierogi i
przepyszne ciastka. Dodatkowo
członkowie Bractwa Srebrnego

wydawca: miejska biblioteka publiczna w Cieszanowie
Redakcja: ul. rynek 1, 37-611 Cieszanów, www.cieszanow.eu | Facebook: nad brusienką
druk: arttrade, ul. rolnicza 6, 22-600tomaszów lubelski | Skład: pancergraf sp. z o.o.

Miecza upichcili przepyszny gulasz przygotowywany w kociołku
nad ogniskiem. Fryzjerzy i kosmetyczki z salonu Evolution również włączyli się w akcję i wśród
swoich klientów zebrali 1552,12 zł.
Dla WOŚP-u grały sztaby w Nowym Lublińcu i Dachnowie, gdzie
w sumie zebrano 887,89 zł.
Cieszanowski
WOŚP
połączył swoje siły z fundacją
DKMS i w ramach wielkiego finału zorganizowano akcję rejestracji potencjalnych dawców
szpiku. Koordynująca wydarzenia, Anita Wolanin z cieszanowskiego stowarzyszenia Pomocna
Dłoń podkreśliła, że dobrem
można dzielić się na różne sposoby, dlatego cieszy nas, że kolejne 20 osób wpisało się do bazy
dawców szpiku.

Redaguje zespół:
marcin piotrowski
marzenaWilusz
Janusz mazurek
tomasz róg
Urszula Kopeć-zaborniak
agnieszka Kopciuch
Krystyna Kłos
zdzisław zadworny

Finał nie byłby możliwy,
gdyby nie wsparcie lokalnych firm
i instytucji: Centrum Kultury
i Sportu, Zakładu Obsługi Gminy
w Cieszanowie, Czesława Tomków i jego Zakładu UsługowoHandlowego, firm Geobud,
eco-deco.pl, dekoratka.pl, Łukasza Makucha i Delikatesów Centrum, Neo Punktu, pizzerii
Italiana u Włocha, Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Pawła Gliniaka, Salonu fryzjerskiego Maja,
serwisu samochodowego Mak
Trans – Ryszarda Świdniaka,
Chutoru Gorajec, Domix Auto
Perfekt sp. z o.o. w Cieszanowie,
Biura
Ubezpieczeniowo-Rachunkowego „Doradca” Anny
Małysa, ubezpieczalni RCU
Jacka Zająca i salonu kosmetycznego Arkadia.
MP

redakcja zastrzega
sobie prawo skrótów
oraz korekty nadesłanych
materiałów i listów.
redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń oraz za treść
zamieszczanych listów.
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W grudniu 2018 roku
zakończono trwającą
rok budowę długo
wyczekiwanych obwodnic
Oleszyc i Cieszanowa.
Łączna wartość inwestycji
sięgnęła ponad
30 milionów złotych.

maRciN PiOtROwSKi
raz z budową obwodnicy Oleszyc liczącej
3,2 km i Cieszanowa
– 1,8 km, zmodernizowana została również ponad 4-kilometrowa trasa pomiędzy obwodnicą
Oleszyc i mającą powstać do
końca przyszłego roku obwodnicą Lubaczowa.
Tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia, 19 grudnia
uroczyście oddano do użytku
nowe drogi. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali m.in.:
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
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 Obwodnice ukończone

szybciej i bezpieczniej
Poseł na Sejm RP Anna SchmidtRodziewicz,
Wicewojewoda
Podkarpacki Lucyna Podhalicz,
Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Teresa Pamuła, a także burmistrzowie – Oleszyc Andrzej Gryniewicz i Cieszanowa Zdzisław
Zadworny.
Biorący udział w otwarciu
marszałek Władysław Ortyl,
zwrócił uwagę na znaczenie obwodnic w rozwoju tej części województwa: – Oddajemy dziś do
użytku nowe obwodnice, które
zwiększą dostępność komunikacyjną tej części Podkarpacia.
Wierzę, że będą one dobrze
służyły mieszkańcom regionu i
tym, którzy przyjeżdżają na Roztocze. Myślę, że dzięki nim

mieszkańcy odetchną, a ci, którzy będą użytkowali te drogi,
będą mogli bezpiecznie i sprawnie dojechać do swoich domów
i miejsc pracy. […] Obwodnice
z pewnością lepiej skomunikują
ten obszar z pozostałą częścią
regionu i jego stolicą – Rzeszowem oraz przyspieszą dojazd do
autostrady A4, a stamtąd to
możemy już zajechać nawet do
Paryża – powiedział marszałek.
Jednocześnie nie krył zadowolenia, że budowę nowych dróg
udało się przeprowadzić dzięki
środkom z Unii Europejskiej.
Otwarcie obwodnicy błyskawicznie zmniejszyło natężenie
ruchu w centrum Cieszanowa.
Szczególnym wytchnieniem dla
mieszkańców jest przeniesienie

ruchu samochodów ciężarowych
poza obręb centrum miasta.
Jak podkreśla burmistrz
Zdzisław Zadworny poprawiło to
komfort życia mieszkańców
i bezsprzecznie bezpieczeństwo
na terenie miasta, które jest dla
nas ważne, uległo poprawie.
Również dla substancji majątkowej ma to duże znaczenie, ponieważ budynki w większości
przypadków jeszcze przedwojenne, ulegały zniszczeniu
w wyniku wstrząsów spowodowanych nadmiernym ruchem
samochodowym. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że
oczekiwana od ponad 50 lat obwodnica wreszcie uwolniła
miasto od tych wymienionych
wyżej problemów.


bezlitosna statystyka
z roku na rok jest nas coraz mniej, a społeczność naszej gminy starzeje się. w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba mieszkańców gminy zmalała o 117 osób.
Na koniec 2018 roku na terenie gminy Cieszanów zamieszkiwało 7428 osób, z czego 7356 było zameldowanych na pobyt stały,
a 72 osoby na pobyt czasowy. Większość mieszkańców to kobiety - 3734, zaś mężczyzn jest 3694. Zdecydowana większość,
tj. 5423 osoby zamieszkują tereny wiejskie, tj. 5423 osób zaś w mieście Cieszanów zewidencjonowanych jest 2005 osób.
W 2018 roku urodziło się 46 osób, a zmarło prawie dwa razy więcej bo aż 81 osób.
Najstarsza mieszkanką naszej gminy jest Katarzyna Kogut, która 13 listopada 2018 skończyła 100 lat.
Wśród najczęściej nadawanych imion w 2018 roku znalazły się:
Jakub, Antoni, Adam
Oliwia, Zofia, Zuzanna
O wiele rzadziej nadawane są imiona: Nicole, Mieszko, Kajetan, Alan.
Dane przygotował: Paweł Zaborniak

4

NAD BRUSIENKĄ

Grudzień to miesiąc
podawania dłoni, zarówno
tej pomocnej, jak i tej
z gratulacjami, czy
podziękowaniami.
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 Świat to nasze podwórko

Dobro powraca

uRSzula KOPeć-zabORNiaK
pelem, który wstrząsnął
wszystkimi mediami,
była historia pani Renaty
Płoskoń. Przeczytamy w Gazecie
Wyborczej: mieszka z ciężko chorym mężem w ponad 180-letnim
drewnianym domu. Budynek się
sypie, woda zamarza w rurach,
z dachu spadają cegłówki. Sąsiedzi,
którzy znają rodzinę od lat, organizują zbiórkę pieniędzy na budowę nowego, skromnego domu.
Taka informacja obiegła prasę,
portale internetowe jak również
telewizje. W TVP3 Rzeszów
w programie Interwencje ukazał
się materiał, który w szczegółach pokazywał realia życia
tej rodziny. W Nowinach czytamy: Chcemy podzielić się
dobrem z Renatą. Nasze akcje
to trochę pospolite ruszenie
[…] pomaga się różnym ludziom w świecie, a często nie
widzi się, że pomocy potrzebuje najbliższy znajomy czy
sąsiad – powiedział w wywiadzie Marcin należący do grupy
organizującej zbiórkę pieniędzy na dom m.in. przez portal
www.zrzutka.pl/c2s8ha. Zapraszamy do wsparcia tej inicjatywy.

A

Pomocna dłoń seniorów
z Dziennego Domu Pobytu w
Cieszanowie została zauważona
przez TVP3 Kielce. Stacja pokazała reportaż o ponad 100 szalikach wykonanych przez nich,
które podczas Wigilii trafiły do
bezdomnych w ramach akcji
#szalikdobroci organizowany
przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. O informacji tej można było również
dowiedzieć się, oglądając Teleexpress. Seniorzy służyli swoją pomocą innym, dlatego cieszy fakt,
że powstało w gminie kolejne
miejsce szczególnie im przyjazne.
Jak podaje Życie Podkarpackie:
Dzienny Dom „Senior+” w Chotylubiu dysponuje 15 miejscami
[…]. Najstarszym uczestnikiem

zajęć jest 95-letni Szymon Mazurek. O tym wydarzeniu pisały m.in.
portale www.elubaczow.com czy
www.zlubaczowa.pl.
Na stronach internetowych
można było przeczytać informacje o świątecznych paczkach,
które burmistrz Zdzisław Zadworny zawiózł do Zakładu Karnego w Medyce. Było to
podziękowanie dla pracowników
i więźniów zaangażowanych
w akcję usuwania skutków Afrykańskiego Pomoru Świń.
Nie boją się wyzwań XXI
wieku […] Biblioteka skutecznie
chroni nas od lodowatych okowów ignorancji - pisze Rzeczpospolita. Takie słowa można było
przeczytać o bibliotekach, które
w Rankingu bibliotek były

w pierwszej dziesiątce. Była to
m.in. Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie, która zajęła
6 miejsce, a dodatkowo utrzymała
tytuł biblioteki Podkarpacia. O jej
sukcesie można było również
posłuchać w Polskim Radio Rzeszów, gdzie bibliotekarki, w audycji
prowadzonej na żywo, opowiadały
o cieszanowskiej skarbnicy książek.
Portale internetowe, takie jak,
www.instytutksiazki.pl, www.lustrobiblioteki.pl, www.biblioteki.org, www.sbp.pl oraz inne
podawały szczegóły związane
z tak wysoką oceną działalności
tej instytucji. Życie Podkarpackie
pisze: Biblioteka w Cieszanowie
w ogólnopolskiej czołówce. Fakt
ten cieszy, ale i mobilizuje do
pracy nad tym, aby kolejny rok
nie przyniósł rozczarowania.
Warto przypomnieć o tym,
że otwarto już obwodnice Oleszyc i Cieszanowa. Głośno było
na ten temat w mediach. Staliśmy
się lepiej skomunikowani. Teraz
do naszego „podwórka” można
będzie dojechać szybciej.

szczęśliwego nowego roku,
ale nie zapominajmy,
że to od nas zależy, jaki on będzie.

Nasi ludzie w Panamie
w Panamie na Światowych dniach młodzieży spotkały się tysiące ludzi
z całego świata. z Polski do Panamy wyjechało 3500 młodych wiernych.
Naszą gminę podczas Światowych dni młodzieży reprezentował
mateusz bielko, a z diecezji zamojsko-lubaczowskiej wybrało się za ocean
9 osób koordynowanych przez księdza tomasza Szady.
Do wyjazdu przygotowywali się kilka miesięcy wcześniej. Jak opowiada Piotr Bielko, ojciec Mateusza, cała grupa uczyła się wcześniej
o geografii, gospodarce i polityce kraju, do którego wyjechali. Ich
dwutygodniowy pobyt w Panamie był bardzo intensywny. Pierwszy
tydzień spędzili w domach panamskich rodzin w diecezji Colon,
następnie udali się na spotkanie z papieżem Franciszkiem
w Panama City. Mateusz Bielko, relacjonując na Facebooku swój
pobyt na Światowych Dniach Młodzieży, pisze, że czas mają wypełniony od wczesnego rana do późnej nocy. Pielgrzymi w Panamie
przebywali od 15 stycznia do 1 lutego.
Marcin Piotrowski
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 Podsumowanie zebrań strażackich

Nie tylko odznaczenia
Pożary, wypadki i kolizje drogowe, usuwanie powalonych drzew
i złamanych konarów, usuwanie rojów i gniazd os, pszczół
czy szerszeni – to tylko nieliczne działania podejmowane przez
strażaków ochotników z terenu gminy cieszanów w roku 2018.

Pracownia Orange
laureatem konkursu
zakończył się tydzień Pracowni
Orange – wydarzenie obchodzone
przez Pracownie Orange w całej
Polsce. lokalnym imprezom
towarzyszył konkurs. Jego laureaci
to ci, którzy najciekawiej
zaprezentowali to, jak będzie wyglądała ich miejscowość w 2050 roku.
Jedna z nagród ufundowanych
przez fundację Orange trafiła
do Pracowni w cieszanowie.

onkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytanie:
„Jaka przyszłość czeka mieszkańca Waszej miejscowości
w 2050 roku?”. Celem zabawy
było zwrócenie uwagi lokalnych
społeczności na zmiany, które
coraz szybciej zachodzą
w otaczającym nas świecie:
zarówno pod kątem rozwoju
nowoczesnych technologii, jak i
zmian środowiskowych. Uczestnicy warsztatów w Pracowni
Orange przygotowali przestrzenną wizualizację przyszłości
zamkniętą w tekturowych pudełkach, do których można zajrzeć przez niewielki otwór
smartfona. Warsztaty miały charakter
międzypokoleniowy,
uczestniczyli w nich uczniowie
III klasy Szkoły Podstawowej
oraz seniorzy z Domu Dziennego

K

Pobytu w Cieszanowie. Do
współpracy dołączyła także
działaczka społeczna Renata
Płoskoń. Wspólnie wykonane
prace można oglądać na wystawie w holu bibliotecznym.
Nagrodą za zajęcie II
miejsca były warsztaty z wiedzy
o kosmosie z użyciem technologii VR. Zajęcia z użyciem wirtualnej rzeczywistości otworzyły
oczy małych odkrywców na
nowe technologie, dając im solidną porcję ciekawie przedstawionej wiedzy.Podczas spotkania
odbyło się aż 6 bloków – w sumie
w zajęciach wzięło udział ok. 110
uczniów klas I- VI. Meteory,
czarna dziura, Mars czy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to
tylko kilka z wielu zagadnień poruszanych podczas warsztatów.
Dzięki goglom VR, dzieci poczuły się jak w kosmosie, odbywając jednocześnie podróż do
świata wirtualnej rzeczywistości.Najmłodsi uczestnicy mogli
natomiast znaleźć się na dnie
oceanu i poznać niezbadane
głębiny morskie, poobserwować
rekiny, delfiny, rafę koralową. Atrakcją było także dotknięcie
prawdziwego zęba rekina. Warsztaty prowadzone były przez Akademię VR z Łodzi.
Małgorzata Mizyn

Szczegółowo omawiano je w tym roku na walnych zebraniach
sprawozdawczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
które rozpoczęły się na początku stycznia i potrwają do
połowy lutego 2019r. W zebraniach łącznie wzięło udział
ponad 200 strażaków z 8 jednostek OSP, uczestniczyli w nich
także przedstawiciele władz samorządowych w osobie
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów – dh Zdzisława
Zadwornego, przedstawiciele władz związkowych w osobach
- Sekretarza Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
– dh Edwarda Pokrywki oraz Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszanowie – dh Stanisława Janiszewskiego.
Spotkania druhów poświęcone były bieżącemu funkcjonowaniu jednostek OSP.
Ponadto podczas zebrań przedstawiono sprawozdania
z ich działalności, finansowe oraz prac komisji rewizyjnych.
Zebrania były również miejscem do przedstawiania planów
na najbliższe miesiące. Druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządom w swoich jednostkach. Spotkania
strażaków były okazją do wspólnej wymiany doświadczeń
kilku strażackich pokoleń, uczestniczyli w nich członkowie:
zwyczajni, honorowi, wspierający oraz członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Czas Walnych Zebrań to
czas przyjmowania nowych druhów zarówno czynnych, jak
i tych należących do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Ważnym punktem podczas zebrań było także wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień zasłużonym członkom
jednostek. W 2018 roku Gmina Cieszanów przeznaczyła na
utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych
Straży pożarnych kwotę w wysokości 221 184,74 zł. Na
kwotę tą składa się zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków, utrzymanie budynków remiz – prąd i gaz, ubezpieczenia
i badania strażaków oraz wypłata ekwiwalentu za udział
Leszek Kurdziel
w akcjach i szkoleniach.
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Znamy już datę
festiwalowych szaleństw
15 -17 sierpnia CRF,
– ale CITY NGO
potrwa tradycyjnie 4 dni.
estiwal w Cieszanowie to
wydarzenie na skalę całej
Polski. W tym roku to jubileuszowa dziesiata edycja.
Dzieje się tam wiele wartościowych wydarzeń, począwszy od
licznych koncertów, przez spotkania z artystami i muzykami
a skończywszy na wydarzeniach
społecznych prezentowanych
przez organizacje pozarządowe.
Po raz 7 w historii festiwalu pojawia się CITY NGO - miejsce
w którym każdy może znaleźć
coś dla siebie.

F

ale co to właściwie
jest CIty ngo?
CITY NGO to plac, na którym
zebrane są liczne organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia
i fundacje, które pokazują swoją
działalność. Jednak nie chodzi
o to aby rozdawać ulotki, czy
gadżety. Organizacje pokazują
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 City NGO

różnorodność
III sektora
swoją działalność poprzez bezpośredni kontakt z publicznością.
Organizują gry i zabawy, warsztaty, panele dyskusyjne, wspólną
pracę przy tworzeniu jakiegoś
dzieła. Przekazują społeczne wartości, którymi sami się kierują
przy prowadzeniu własnych organizacji. Jako III sektor NGO’sy
nie są nastawione na zarabianie pieniędzy, powstają z inicjatywy obywatelskiej przez
ludzi, którzy chcą coś zrobić
dla swojego społeczeństwa lokalnego. Łączy ich pasja
i ogromne zaangażowanie
w realizację postawionego
celu. Niesamowite jest to, że
działalność NGO jest różnorodna. Dowodem na to jest
CITY NGO, gdzie będzie

można zobaczyć najróżniejsze
inicjatywy i wydarzenia realizowane przez organizacje.
Cieszanów Rock Festiwal
w 2019 roku zapowiada się jeszcze lepiej niż w zeszłym roku.
I tak jak rozpoznawalność imprezy rozpościera się po całym
kraju i nie tylko, tak i CITY
NGO co roku powiększa swoje
ramy. Coraz więcej organizacji,
coraz więcej wydarzeń i ciekawych atrakcji można tam zobaczyć. NGO’s są bardziej
widoczne nie tylko z powodu
rozszerzającej swoje kręgi Ekonomii Społecznej, która w ostatnich kilku latach rozwinęła się
do tego stopnia, że polskie prawodawstwo jest dostosowywane
do potrzeb Podmiotów Ekono-

cO Się będzie działO?
 duży biały NamiOt
to serce CIty ngo – tutaj zasięgniesz wszelkich informacji
i spotkasz się z naszymi gośćmi specjalnymi: artystami,
muzykami m.in. pawłem„pigułą”zthe analogs ,
dr małgorzatą michel z UJ, czy najlepszą szkołą na świecie
no bEll.to tutaj będziemy w tym roku debatować
i pracować nad profilaktyka przemocy, również w sieci.
to centrum dowodzenia, informacji i spotkań. poniżej
przedstawiamy wybrane atrakcje„Dużego namiotu”:
 pokój i miłość czyli interdyscyplinarna debata
o profilaktyce przemocy, z udziałemthe analogs
– projekt pudło, nauczycieli ze szkoły no bell,
dr małgorzaty michel i wielu innych
 nocne koncerty – początek po koncertach
na głównej scenie. to są spotkania z zespołami,
które tworzą autentyczny undergroundowy przekaz,
to tutaj kończymy o świcie, by powiedzieć sobie
dobrego dnia i warto było. Dla ekstremalnych
festiwalowiczów sen nie istnieje
 StRefa dzieci i ROdziNy
to przestrzeń zarezerwowana do dobrej zabawy.
będą z nami no bEll – najlepsza szkoła na swiecie,
nasi animatorzy oraz gry i zabawy z Ipn.

mii Społecznej, ale przede
wszystkim dlatego, że już przestały się ukrywać. Chcą pokazywać swoją działalność i nie
ograniczają się tylko do gotowania w domach, czy pomocy chorym (bo niestety najczęściej tak
kojarzy się np. fundacje). Teraz
jest czas na to, aby nasze NGO’sy
pokazały, że prowadzą działania
edukacyjne, pomagają poznawać i rozwijać ludzki potencjał,
wpływają na rozwój przedsiębiorczości w Polsce i nie tylko,
działają dla ludzi, społeczeństwa.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego miejsca – CITY
NGO, który powstał dla Was i co
najważniejsze będzie żył tylko
wtedy kiedy i Wy tam będziecie!
Opracował: Marcin Kurnik

www.facebook.com/cityNgo/
 StRefa ciSzy
to wydzielone pole biwakowe za szkołą
– miejsce w którym będzie można pospać odrobinę
dłużej, przeznaczone dla rodzin z dziećmi i tych,
dla których dobry sen jest istotny.
 SPichleRz NGO
tutaj ulokowane jest nasze kino i przestrzenie
na kameralne rozmowy i spotkania, na wystawy
fotograficzne i tematyczne, tu poznacie ciekawych
ludzi, zrobicie swoja koszulkę DIy .tu funkcjonuje akcja
darmowa książka i wiele innych aktywności.
 StRefa hiPSteR
Czyli miejsce wokół starego spichlerza, tu można coś
zjeść, napić się kraftowego piwa, zagrać w boule, wziąć
udział w happeningu artystycznym, ale i chilautować
się. szerzej o tej strefie napiszemy już niebawem.
 ale muRal
oczywiście nie wyobrażamy sobie festiwalu bez malowania. Co nam się w tym roku urodzi w głowach?
 KiNO mOcNe
będziejakcorokuikinoifilmydokumentalnei…no
właśniezaglądajcienaprofilCityngo,dodajcienasdoobserwowanych,bynieprzeoczyćżadnychwydarzeń..

 spacer z pomysłem...
a zwiedzać będziemy Cieszanów i okolice...
 radio CIty – czyli wszystko jest Etno. nadajemy
o tym co się u nas na bieżąco dzieje.
 aleja gwiazd Cieszanów rock Festiwal.
posadzimy krzewy i byliny.
akcja ekologiczno – społeczna.
 Wegańskie gotowanie kuchnia społeczna
Jedyne takie klimaty – gotowanie, a przy tym wszystkim rozmowy na wszelkie tematy od kuchni, wegetarianizmu, po punk rocka. Każdy z warsztatów kończą się
wspólną biesiadą.
 Czas kreatywnie spędzony. Celem końcowym
będzie nauka korzystania z dóbr recyklingu.
 spal Kalorie! Czyli rowerowe rajdy i wyprawy
 Cyberbezpieczni – o bezpieczeństwie w sieci
 studio fotograficzne - portrety i selfi na ściankach
CrF i CIty ngo.
 W Formule 1 – z symulatorem start!
 Uwaga! Życie!
– warsztaty z pierwszej pomocy.
Dowiedz się, jak powinieneś działać
w trudnych sytuacjach!

STYCZEŃ 2019

Przedstawiamy NO beLL
Najlepszą szkołę naświecie. w 2018 roku otrzymali taki tytuł i ciągle dbają,
by utrzymać standard. w city NGO pojawili się rok temu
porywając serca uczestników, sprawiając, że każdy poczuł się kochanym,
mądrym dzieckiem. w tym roku przywiozą nam:
Szkolne abecałdo, które z pieca spadło, czyli o motywacji,
zadaniach domowych, szkole wspierającej ucznia. Spotkanie
będzie przyczynkiem do przyjrzenia się systemowej edukacji.
Porozmawiamy o tym, w jaki sposób szkoła może rozbudzać
w uczniu ciekawość, zaspokajać naturalny głód wiedzy.
Podamy przykłady działań wzmacniających motywację
wewnętrzną. Zastanowimy się także: czy i komu
są potrzebne zadania domowe? O!
„Kargul podejdź no do płota!” Przemoc i agresja
– konteksty i preteksty profilaktyczne! Salon dyskusyjny.
W kondycję, naturę oraz dziedzictwo biologiczne człowieka
wpisane są zarówno dobroć, empatia, współczucie, jak i przemoc,
wrogość, mowa nienawiści. Czy człowiek jest z natury dobry,
czy zły? Dlaczego zło i przemoc coraz częściej panoszy się w życiu
codziennym, mediach, szkole? Co możemy zrobić, by dobro było
„atrakcyjniejsze” dla człowieka? A może powinnyśmy podjąć
działania w zakresie wprowadzenia do szkół przedmiotu „inteligencja emocjonalna”. Co myślicie? Po prostu o tym porozmawiajmy…
NoBellowisko – Niespodziankowa Strefa działania
Pomyśl, kreuj, działaj!
Trzy różne aktywności. Dwa spotkania dyskusyjne.
Jedno dla dzieciaków.

1.

2.

3.
4.
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PaSJa eduKacJi
JOaNNa
GóRecKa
 Wszystko zaczęło się
od ławki, w której wiecznie
się wierciła. Potem
przyszedł czas na tablicę,
do której jako nauczyciel
również nie mogła się
przekonać. I w końcu
pojawił się No Bell... Ale od początku. Jest doktorem
nauk humanistycznych, nauczycielką-polonistką,
co to niejeden ciekawy przypadek w swoim
pedagogicznym życiu nauczała. Pasjonatka edukacji
niecodziennej, nieopresyjnej, angażującej. Zwolenniczka
dialogu, dyskusji i wiecznego ruchu (nie tylko tego
w głowie). Edukacyjny freak, który w No Bell odnalazł
swoje miejsce. Najpierw jako nauczyciel, potem jako
specjalista ds. rozwoju szkoły, w końcu jako dyrektor
Instytutu Innowacji Dydaktycznych. Obecnie
dzieli i rządzi... innowacjami, pomysłami, projektami
edukacyjnymi i zaraża nimi nie tylko nobellowskich,
ale i wszystkich innych chętnych nauczycieli z całej
Polski. Wspiera rozwój marki edukacyjnej No Bell,
prowadzi kursy i szkolenia, przyjmuje wizyty studyjne
z Polski i zagranicy. Jest jednym z filarów fundacji
„Budząca się szkoła - szkoła w drodze“.

labORatORium myŚli i iNNOwacJi
izabela
GORczyca
 Uważa, że szkoła powinna konsekwentnie łamać schematy, uczyć myślenia nieskrępowanego konwencjami
i postępowania, zgodnie z którym
drugi człowiek jest zawsze celem,
a nigdy środkiem. Uważa, że edukacja
szkolna jest zbyt ważna, by zamykać ją
w ramach bezpiecznych i z dawna wypróbowanych sposobów
nauczania. Uważa, że szkoła może i powinna być laboratorium
myśli, przestrzenią nieskrępowanych innowacji i inwencji. Poza
tym jest dyrektorką żłobka, przedszkola oraz szkoły podstawowej No Bell w Konstancinie-Jeziornie; założycielką Instytutu Innowacji Dydaktycznych; współzałożycielką polskiej gałęzi ruchu
„Budząca się szkoła – szkoła w drodze”; współautorką koncepcji
mebli edukacyjnych „Happy Team” i założycielką marki No Bell
Design. Założona i prowadzona przez nią szkoła No Bell może
poszczycić się tytułami „Innowatora Oświaty”, „Szkoły z klasą”,
„Szkoły z mocą zmieniania świata”, „Skrzydła Wyobraźni”.
Realizowany przez nią w No Bell projekt edukacyjny związany
z ideą „oddawania władzy” zwyciężył w międzynarodowym
konkursie „Edumission 2017” na najlepszą innowacyjną szkołę
na świecie. W nielicznych chwilach wolnych od obowiązków
związanych z szeroko rozumianą edukacją szkolną zajmuje się
szeroko rozumianą edukacją szkolną.
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Pełna sala, olbrzymie
zaangażowanie dzieci,
rodziców i nauczycieli,
a wszystko to z okazji
Dnia Babci i Dziadka,
który w niedzielę
20 stycznia odbył się
w szkole w Cieszanowie.

STYCZEŃ 2019

 Cieszanowski Dzień Babci i Dziadka

Artystyczna uczta

maRciN PiOtROwSKi
a widowni zasiadło prawie 500 osób, a część artystyczna trwała ponad
1,5 godziny. Uczniowie przygotowali specjalny program artystyczny. Był kabaret, piosenki
oraz pokazy tańca. Każdy
z wnuków starał się jak najlepiej wystąpić dla siedzących na
widowni dziadków i babć. Imprezę z powodu żałoby narodowej przesunięto z soboty na
niedzielę.
Obecny na akademii burmistrz Zdzisław Zadworny w swoim przemówieniu podkreślał
wagę sytuacji i apelował o rozwagę
oraz o to, aby hejt, który wkrada
się w nasze codzienne życie, nie
wpływał na mieszkańców gminy,

N

Nowe Sioło zaskoczyło wszystkich.
Przygotowania trwały od listopada,
a na scenie wystąpiło 46 dzieci
ze szkoły i przedszkola oraz
15 rodziców. wśród aktorów był
też sołtys miejscowości
wojciech Nieckarz, który wcielił się
w rolę jednego z trzech króli.
Próby z dziećmi trwały w ciągu
dnia, a z rodzicami wieczorami,
po pracy – opowiada dyrektor
szkoły w Nowym Siole, a zarazem pomysłodawczyni wystawienia jasełek – Marzena
Rejman. Obecna na przedstawieniu Helena Mazurek z Niemstowa chwaliła organizatorów
za bardzo nowatorskie i innowacyjne podejście. Burmistrz
Zdzisław Zadworny chwali
mieszkańców za organizację
i zaangażowanie lokalnej
społeczności. Spektakl jasełkowy oglądało ponad
200 osób zebranych na niedzielMarcin Piotrowski
nej mszy.

w szczególności tych najmłodszych. Dodatkowo przypominał,
że słowem też można zrobić
innym krzywdę, zwłaszcza
słowem zamieszczonym anonimowo w internecie. Kończąc
swoje przemówienie, burmistrz

życzył wszystkim licznie zgromadzonym babciom i dziadkom pociechy z wnuków.
Po części oficjalnej wszyscy
goście ruszyli w tany, a zabawa
przy muzyce zespołu Salsa trwała
do późnych godzin nocnych.

Dzień Babci i Dziadka organizowany corocznie w hali
sportowej szkoły w Cieszanowie
gromadzi setki osób. Jest to
jedno z ważniejszych wydarzeń
w kalendarzu imprez gminy
Cieszanów.


 Jasełka w Nowym Siole

Ponad 60 aktorów wystąpiło w spektaklu

STYCZEŃ 2019
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W świątecznym klimacie
w styczniu 2019 roku centrum Kultury i Sportu w cieszanowie
zorganizowało dwie imprezy mające na celu podtrzymanie tradycji
bożonarodzeniowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Kolęda dla Reni
i Jerzego
Jest taki dzień, bardzo ciepły,
choć grudniowy. dzień, zwykły dzień,
w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita
wszystkich... Święta to czas dzielenia
się dobrem z bliskimi, rodziną
i sąsiadami. dlatego mieszkańcy
gminy cieszanów postanowili podzielić się tym dobrem z Renią i Jerzym ze
wsi folwarki. w internecie ruszyła
więc zbiórka na budowę domu.
enata Płoskoń pomaga
innym, angażuje się w przygotowywanie imprez kulturalnych w okolicy, działa w Kole
Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeniu Pomocna Dłoń. Pani Renata sama nie mówiła jak jej
ciężko. Na szczęście dostrzegli to
okoliczni mieszkańcy i zrobili
sąsiedzką naradę. Do Renaty i Jerzego
dotarła
Szlachetna
Paczka, ale na tym się nie skończyło. Wolontariusze i sąsiedzi
postanowili zebrać środki na
budowę domu. Akcja charytatywna prowadzona jest na stronie - https://zrzutka.pl/c2s8ha.
Pani Renata mieszka z mężem Jerzym w drewnianym 150 letnim
domu na wsi. Zimą w łazience zamarza woda i pomieszczenia
ciężko jest ogrzać. Pani Renata
mieszka tu z córką, wnukiem
i mężem, który kilka lat temu miał
udar. Chcieli zbudować nowy
dom, ale oszczędności pochłonęło
leczenie i rehabilitacja męża.

R

Rodzina utrzymuje się
z renty chorobowej i zasiłku celowego. Po odliczeniu kosztów
utrzymania mieszkania i leków, na
życie pozostaje 60 zł miesięcznie
na jednego członka rodziny. Pani
Renata ze łzami w oczach opowiada o swojej walce z biedą
i zmaganiami z chorobą męża.
Kiedyś lubiła biegać, teraz nie ma
na to czasu. Lubi czytać mężowi
prasę i książki. Razem czas szybciej mija i choć na chwilę zapomina się o kłopotach. Pani Renata
boi się przyszłości, modli się, żeby
nie było gorzej. Wśród największych potrzeb jest budowa niewielkiego domku, bo drewniany
w którym mieszkają obecnie nie
nadaje się już do remontu.
Spróchniały belki, ciekną rury.
Remont pochłonie więcej środków niż budowa nowego.
Pani Renata potrzebuje tej
pomocy, od nas, od ludzi, bo kto
inny jak nie my jej pomoże – mówi
jedna z liderek akcji Wiesława
Sopel. Dlatego trzeba działać. Na
facebooku ruszyła specjalna strona
na której można znaleźć wszelkie
informacje, a wolontariusze i przyjaciele rodziny nagrali wspólnie kolędę, żeby rozpropagować akcję
w sieci i dotrzeć do jak największej
liczby osób dobrej woli, którzy zechcą pomóc rodzinie pani Renaty.
Z potrzebnej kwoty 70 tys.
zł wolontariusze zgromadzili już
27 tys. zł.
MP

Pierwszą z nich był X Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek,
który odbył się 25 stycznia w sali widowiskowej CKiS.
Wzięło w nim udział blisko 80 uczestników. Jury w składzie:
przewodniczący Monika Buczek (Powiatowe Centrum Kultury
w Lubaczowie), Edyta Panek (Gminny Ośrodek Kultury
w Starym Dzikowie), Małgorzata Mizyn (Miejska Biblioteka
Publiczna w Cieszanowie), po wysłuchaniu 23 prezentacji
konkursowych przyznało następujące nagrody: wśród chórów
I miejsce zajęła Schola „Miriam” z Dachnowa, II miejsce
– Chór „Niemstowskie Nutki” ze Szkoły Podstawowej
w Niemstowie, III miejsce – Chór „Promyki” ze Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu; w kategorii zespołów: I miejsce
- duet Antoni i Ewa Pachołek (SP w Dachnowie), II miejsce
duet Julia Sopel i Klaudia Motyka (SP w Nowym Lublińcu),
III miejsce – duet Aleksandra Bednarz i Martyna Sopel
(SP w Cieszanowie); w kategorii solistów (4 - 6 lat) wyróżnienia otrzymały Zuzanna Nieckarz i Oliwia Kulczycka z przedszkola w Nowym Siole; w kategorii solistów (kl. I – III SP)
zwyciężyła Gabriela Zaborniak (SP w Nowym Siole), przed
Martyną Kulczycką (SP w Nowym Siole) i Wiktorią
Chowaniec (SP w Nowym Lublińcu); w kategorii solistów
(kl. IV – VI SP) I miejsce – Kinga Taras (SP w Cieszanowie),
II miejsce – Julia Lisowska (SP w Cieszanowie).
W najstarszej kategorii solistów (kl. VII – VIII SP) I miejsce
zajęła Paulina Sigłowa (SP w Dachnowie), II miejsce
– Weronika Niedzielska (SP w Cieszanowie), III miejsce
– Natalia Maciołek (SP w Dachnowie).
27 stycznia w Cieszanowie zorganizowano „Wieczór
Kolęd”. Wśród wykonawców wystąpili: grupa cheerleaderek
działająca przy CKiS w Cieszanowie, Zespół Śpiewaczy „Niezapominajki” z Cieszanowa, akordeoniści Kacper Farion i Jarosław
Koraszyński (obaj z Nowego Lublińca), Kapela Ludowa „Nad
Brusienką” z Cieszanowa. Dzięki ich koncertom uczestnicy
mogli ponownie poczuć atmosferę Bożego Narodzenia, wspólnie z artystami zaśpiewać najbardziej popularne kolędy oraz
Tomasz Róg
poznać mniej znane kolędy i pastorałki.

Dzienny Dom Senior+
w Chotylubiu,
funkcjonuje od grudnia
2018 roku. Jest miejscem
dziennego odpoczynku,
rozwoju oraz przede
wszystkim miejscem
wzajemnej opieki dla osób
powyżej 60 roku życia.
aGNieSzKa maJdeR
aszym celem jest zaoferowanie wysokiej jakości
usług i aktywności z różnych dziedzin życia, dostosowanych do potrzeb i możliwości
naszych seniorów. Jesteśmy przekonani, że wiek dojrzały to zarówno czas refleksji, dzielenia się
swoim doświadczeniem z młodszymi pokoleniami, jak i czas na
zrobienie i poznanie tego, na co

N

Senior+
zaPewNiamy:
 dowóz seniorów do placówki
 wyżywienie (obiady, kawa, herbata)
 opiekę pielęgniarki
 rehabilitację ruchową
 terapię edukacyjną o zdrowym odżywianiu z dietetykiem
 terapię z psychoterapeutą
 terapię zajęciową –arteterapia, ergoterapia, terapia kulinarna, ludoterapia,
biblioterapia, kulturo-terapia, silwoterapia
 poradnictwo - pomoc w załatwieniu spraw socjalno-bytowych uczestników
 imprezy okolicznościowe tj. Dzień babci i Dziadka, Dzień matki, ŚniadanieWielkanocne, Dzień seniora, spotkanie opłatkowe, spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnionymi Domami,„Dom Dziennego pobytu w Cieszanowie”
 wyjścia grupowe do kina lub na imprezy okolicznościowe, wyjazdy do teatru
 uroczyste obchody urodzin każdego z uczestników

wcześniej nie było dogodnej
okazji.
W naszym Domu zachowana jest niezależność. Udział
w zajęciach jest dobrowolny. Nie
ma też miejsca na nudę i samotność. Wspólne prace, rozmowy,
spacery, uroczyste spotkania
zbliżają ludzi do siebie. Często
rodzą się nowe znajomości, przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia
kulturalne, towarzyskie, terapeutyczne mają istotny wpływ na
zdrowie fizyczne i psychiczne. Wyzwalają one wiarę we własne siły,
poczucie godności i przydatności. Dzienny Dom „Senior+”
w Chotylubiu spełnia bardzo
ważną funkcję, gdyż kompleksowo
zaspokaja potrzeby ludzi starszych,
aktywizuje ich, wypełnia czas
wolny, zapewnia terapię, nie odrywając ich od własnego środowiska.
Nasz Dom tak jak planowaliśmy
tętni życiem.


dyskusyjny klub książki nagrodzony
Działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie Dyskusyjny
Klub Książki został wyróżniony podczas spotkania moderatorów
podkarpackich DKK. Nagrodę w postaci czytnika e-book Kindle 3 przyjęła
moderator Małgorzata Mizyn z rąk Dyrektor WiMBP w Rzeszowie Barbary
Chmury. Klub został doceniony za aktywność, systematyczność spotkań
oraz utrzymującą się od ponad 8 lat liczbę uczestników. Spotkania odbywają
się w ostatni czwartek każdego miesiąca. Dobór książek jest różnorodny,
ponieważ klubowicze są otwarci na gatunki literackie i nowych autorów.
Podczas spotkań nie ocenia się gustów czytelniczych, każdy ma prawo
do swobodnej wypowiedzi, a im więcej różnych opinii, tym ciekawsza
dyskusja. Od niedawna jeden z czytelników pisze także recenzje książek, które biorą udział w konkursie organizowanym przez
Instytut Książki. Recenzje i relacje z comiesięcznych spotkań można obejrzeć na stronie biblioteki www.mbp.cieszanow.eu w zakładce
Dyskusyjne Kluby Książki. Zapraszamy do czytania i do udziału w dyskusjach, spotkania mają charakter otwarty.
Małgorzata Mizyn
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 Warto zobaczyć

Wernisaż wystawy o ks. kłosie
Środowiskowy dom Samopomocy w cieszanowie oraz centrum Kultury
i Sportu w cieszanowie zapraszają na otwarcie wystawy
„Ksiądz Józef Kłos (1899-1978) – skromny człowiek, gorliwy kapłan”.

Słoweński projekt
po raz kolejny trafił do Polski
biblioteka w cieszanowie bierze udział w drugiej edycji projektu
„Nasza mała biblioteka”. Jest to autorski projekt edukacyjny przeznaczony
dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Tytułowa „mała biblioteka” to starannie wybrane pod względem literackim i ilustracyjnym książki, które mają zapoczątkować biblioteczkę
młodego czytelnika. Autorem jest słoweńskie wydawnictwo KUD
Sodobnost International, które od dziewięciu lat z powodzeniem realizuje ten projekt w Słowenii. Po sukcesie „Naszej Małej Biblioteki”
w szkołach na Słowenii, wspomniane wydawnictwo postanowiło rozwinąć swój projekt, zapraszając do współpracy wydawców z innych
krajów. W latach 2015-2016 odbyła się pierwsza międzynarodowa
edycja projektu, w której wzięły udział wydawnictwa z Polski i Litwy,
specjalizujące się w książkach dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyła
w nim również biblioteka w Cieszanowie wraz z filiami.
Najważniejszym celem tej akcji jest zainteresowanie dzieci
czytaniem książek. W trakcie cyklu zajęć zaprezentowane będzie
sześć wyjątkowych, godnych polecenia książek. Przy wyborze kierowano się ich walorami literackimi, poznawczymi i plastycznymi.
Wybrano dzieła uznanych autorów i ilustratorów, uhonorowane nagrodami literackimi, graficznymi i edytorskimi.Razem z książkami
każdy uczestnik otrzymał „Łamigłówki Literackie”, które w sposób
ciekawy i niebanalny (rebusy, krzyżówki, ćwiczenia językowe i manualne) przybliżą dzieciom fabułę opowieści oraz pomogą zaprzyjaźnić się z ich bohaterami. Ponadto przystępnie i atrakcyjnie
przedstawiają kulturę krajów biorących udział w projekcie.
Zajęcia odbywają się w bibliotece w Cieszanowie oraz filii w
Starym Lublińcu.
Małgorzata Mizyn
„nasza mała biblioteka”jest realizowana w ramach unijnego programu
Kreatywna Europa Kultura.

Ks. Józef Kłos to postać zasłużona dla gminy Cieszanów.
Ten pochodzący z pobliskich Folwarków kapłan przed wstąpieniem do seminarium duchownego, w latach 1918-1921 walczył
w szeregach Wojska Polskiego o niepodległość i granice Polski.
Po święceniach kapłańskich w 1925 r. był wikariuszem w parafiach w Żółkwi i Buczaczu, a następnie wikariuszem oraz
administratorem w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie.
Zmuszony przez Sowietów do opuszczenia tego miasta,
w 1946 r. przyjechał do Cieszanowa, gdzie został administratorem, a później proboszczem parafii św. Wojciecha.
Na wystawie będzie można obejrzeć wiele archiwalnych
zdjęć i dokumentów związanych z osobą tego duchownego.
Wernisaż odbędzie się w piątek 1 lutego o godz. 18 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 35.
Wystawa czynna do końca lutego, od poniedziałku
Tomasz Róg
do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Nie zapominamy
o„Niezapominajkach“
„Niezapominajki“ coraz bardziej rozkręcają się muzycznie.
Po spektakularnym ubiegłorocznym sukcesie medialnym,
grupa śpiewacza z Cieszanowa coraz częściej występuje,
na różnych imprezach w charakterze gwiazdy.
Podczas zorganizowanego w Oleszycach charytatywnego
koncertu, „Niezapominajki“ wystąpiły u boku Gosi Andrzejewicz,
a w charytatywnej zbiórce na rzecz przywrócenia sprawności
dla poruszających się na wózkach inwalidzkich Bogdana
i Mateusza uzbierano kwotę 15531,68 gr. „Niezapominajki“ szykują
się już do trasy koncertowej po kraju oraz kilku występów
zagranicą, które planowane są w 2019 roku. Zapowiadają
też wydanie pierwszej w swej karierze płyty.
Marcin Piotrowski
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 Ciepły podarunek – dobroczynne działanie!

160 m szalikowego dobra
Akcja„Szaliki z Dobroci”
zorganizowana została
przez Diecezjalne Centrum
Wolontariatu, działające
przy Caritas Diecezji
Kieleckiej. Aby przyłączyć
się do tej charytatywnej
inicjatywy wystarczyło
wydziergać ciepły szalik,
ofiarując drugiemu
człowiekowi bezcenny dar
– własny czas, nie oczekując
niczego w zamian.

aNita wOlaNiN
yła to piękna i jednocześnie praktyczna lekcja dobroczynności, w której
z ogromnym rozmachem wzięli
udział mieszkańcy gminy Cieszanów, dziergając 160 m szalikowego dobra!
O akcji „Szaliki z Dobroci”
dowiedzieliśmy się z mediów
społecznościowych i nas – seniorów z Domu Dziennego Pobytu
w Cieszanowie – ta charytatywna
inicjatywa ujęła mocno za serce.
Jak podkreśla Pan Damian Zegadło – pomysłodawca akcji
– byliśmy jednymi z pierwszych,

B

którzy zareagowali na apel
o pomoc, stając się małą iskierką
nadziei na to, że może uda się
wydziergać 500 szalików dla osób
samotnych i bezdomnych,
uczestników zbiorowej Wigilii
w Kielcach. Czas pokazał, że
„szalikowa” inicjatywa przerosła
najśmielsze oczekiwania samych
organizatorów, ponieważ udało
się zebrać 500 Szalików z Dobroci. W naszej gminie dzierganie szalików rozpoczęli Seniorzy
z DDP – jak się okazuje ta prosta
czynność manualna, to z jednej
strony wspaniały gest miłosierdzia wobec osób potrzebujących,
a z drugiej strony cudowne lekarstwo na nudę, wspaniała forma
rehabilitacji motorycznej, intelektualnej oraz społecznej.
Z każdym dniem coraz
więcej osób, instytucji przy-

łączało się do tej charytatywnej
akcji, tak iż w krótkim czasie szaleństwo dobroci ogarnęło całą
gminę Cieszanów. Szaliki były
dziergane miedzy innymi przez:
młodzież ze Szkolnego Koła Caritas w Dachnowie wraz z koordynatorem Magdaleną Dudą
(bagatela 50 szalików), dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Nowym
Lublińcu, mieszkańcy Cieszanowa, Niemstowa, Nowego
Sioła, Dachnowa, Czereśni,
a nawet dotarły do nas szaliki
z Lubaczowa. 100 kartek
świątecznych z życzeniami dla
osób samotnych i bezdomnych
przygotowała młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
w Cieszanowie wraz z księdzem
Krzysztofem Byliną oraz młodzież ze Szkolnego Koła Caritas
w Dachnowie. Szalikowe dobro

nabrało takiego rozmachu, że
akcją zainteresowała się Telewizja
Rzeszów – mówiono o naszych
działaniach w Aktualnościach
i Teleexpresie. 13 grudnia reprezentacja seniorów z Domu
dziennego pobytu wspólnie
z Burmistrzem Miasta i Gminy
Cieszanów Panem Zdzisławem
Zadwornym wybrała się z szalikami do Kielc, gdzie na ręce zastępcy
dyrektora
Caritas
Diecezji Kieleckiej ks. Krzysztofa Banasika oraz inicjatora
akcji Pana Damiana Zegadło
przekazaliśmy 160 m szalikowego dobra.
Dla seniorów z Domu
dziennego Pobytu w Cieszanowie
akcja „Szaliki z Dobroci” okazała
się nie tylko sporym wyzwaniem,
ale przede wszystkim cudowną
przygodą wspólnego, solidarnego
działania na rzecz osób potrzebujących oraz źródłem doświadczania pozytywnych emocji.
Wszystkim „Dziergaczom” szalików z gminy Cieszanów ślemy
serdeczne podziękowania, za
zaangażowanie i bezinteresowną pomoc. Z całego serca
życzymy, aby ofiarowane dobro
wróciło ze zdwojoną siłą,
a każdy dzień przynosił radość
i pogodę ducha!


