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Świat to nasze podwórko

Niewidzialny wróg
Koronawirus
nie
ustępuje. Zmienia
bez pytania nasze
życie.
URSZULA KOPEĆ-ZABORNIAK

O

d 4 marca nieprzerwanie towarzyszy naszym krokom. Bacznie
obserwuje to, co chcemy zrobić.
Blokuje gdy instytucje, tak jak kiedyś, chcą
coś zorganizować dla mieszkańców
gminy. Reżim sanitarny jest z nami
24 godziny na dobę.
11 marca WHO ogłosiło, że to pandemia. Dzisiaj już po przeszło trzech
miesiącach wiemy, że nie będzie łatwo.
Musimy nauczyć się żyć tak, żeby wirusa
nie dokarmiać. To od nas zależy czy
odejdzie szybko.
Cała ta sytuacja odbija się
w działalności poszczególnych jednostek
samorządowych. Przede wszystkim nie
ma odbiorców. Kiedy przeglądałam
lokalną prasę nie miałam się przy czym
zatrzymać.
To nie to, co kiedyś. Pozostaje jedynie
poczytać
w
Życiu
Podkarpackim
o wypadku samochodowym między
Cieszanowem a Dachnowem, w którym
ranne zostały dwie osoby oraz o fanpade’u
Kultura
w
kwarantannie.
To swoiste pogotowie kulturalne
dostępne bez ograniczeń, które zrzeszyło
tysiące osób: artystów, malarzy, tancerzy,
rzeźbiarzy i wielu innych. Stan epidemii
postawił
wszystkich
w
nowej
rzeczywistości. Poprzez tę stronę, jak
usłyszymy w wywiadzie z jej twórcą
Marcinem Piotrowskim:
Chcemy pokazać, że wszystko,
co wydaje nam się, że utraciliśmy, jest na
wyciągnięcie ręki w internecie. Chcemy
oderwać ludzi choć na chwilę od
zmartwień dnia codziennego i zarazić
dobrą energią, która tak bardzo jest nam
wszystkim teraz potrzebna, a którą daje
właśnie kultura.

W gminie ogłoszony był wśród
mieszkańców konkurs Cztery Pory Roku
na projekt szlaku turystycznego po
naszym regionie. Wpłynęło 27 zgłoszeń.
Już
na
tym
etapie
widać,
że mieszkamy na terenie bogatym
i różnorodnym turystycznie oraz to,

Potrafimy działać
mimo wszystko.
Te dwa słowa
ostatnio często
pojawiają się
w towarzystwie
wszelakich działań.
Brzmią trochę jak
cichy bunt bo
najcześciej rodzą się
w myślach.
że koronawirus nie powstrzymał chęci
wspólnego tworzenia przestrzeni, kóra
nas otacza. Potrafimy działać mimo
wszystko. Te dwa słowa ostatnio często
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pojawiają się w towarzystwie wsze-lakich
działań. Brzmią trochę jak cichy bunt bo
najcześciej rodzą się w myślach.
Telewizja
Lubaczów
zamieściła
ostatnio dwa wywiady z burmistrzem
Zdzisławem
Zadwornym.
Rozmowa
dotyczyła inwestycji w Dachnowie.
Związanej z cerkwią i autonomicznym
parkiem obok niej, bo ten nie potrzebuje
zasilania z zewnątrz.
Drugi wywiad dotyczył Cieszanów
Rock Festiwalu. Burmistrz informował, że
odbędzie się w sieci, bo żyjemy
z dnia na dzień i nie wiemy, co będzie
w kolejnych dniach, a nie chce wśród
festiwalowiczów rozbudzać nadziei,
których później nie będzi można
zrealizować. Występy zespołów odbędą
się online.
Plany były inne, ale każdy z nas musi
je teraz dostosować do panującej sytuacji.
Często nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale
nasze wybory kiedyś też nie zawsze
przynosiły satysfakcję.

Fot. Mariusz Pajączkowski
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Cuda wyborcze
ZDZISŁAW ZADWORNY

T

rzeci rok z rzędu jesteśmy
poddawani "obróbce" wyborczej.
Politycy w celu zdobycia władzy są
w stanie obiecać wszystko. Czasami
brzmi to jak parodia. Tego, że nawet
sami politycy to zauważają dowodzi
poprawka do ustawy o tak zwanym
"bonie turystycznym". Poseł Grzegorz
Braun zgłosił poprawkę do art 41 tej
ustawy, który stwierdzał, żeby wszyscy
byli piękni, zdrowi i bogaci. Poprawka ta
najlepiej pokazuje jak się ma
rzeczywistość do tego co oferują nam
politycy.
Kiedyś było takie powiedzenie, że
nikt wam tyle nie da ile wam obiecam.

Dlatego wybory stają się wyborem
emocjonalnym. Nie zwracamy uwagi na
to, co mówi dany kandydat, ale na to
z czym go kojarzymy.
Obecny prezydent Andrzej Duda
większości kojarzy się z programem
500+ . Rafał Trzaskowski jawi się jako
prezydent Warszawy, ale związany
z Platformą Obywatelską. Dlatego
wybór w drugiej turze powraca po raz
kolejny od 15 lat do alternatywy: PiS czy
PO. Istotą wyborów prezydenckich jest
jednak wybór najważniejszej osoby w
państwie,
która
nie
decyduje
bezpośrednio o podatkach, zasiłkach
czy pomocy państwa.
Prezydent
jest
strażnikiem
konstytucji, ponieważ może podpisać
ustawy uchwalone przez sejm lub je
zawetować jeśli uzna że łamią

konstytucję. Jako zwierzchnik sił zbrojnych jest odpowiedzialny za nasze
bezpieczeństwo narodowe. Prezydent
pełni rolę arbitra, w związku z tym
powinien umieć rozdzielić sprawy
partyjne od państwowych.
Ostatnio
zapytano
Polaków,
którego z pośród prezydentów
ostatniego
trzydziestolecia
cenią
najbardziej. Pierwsze miejsce w rankingu zajął Aleksander Kwaśniewski.
W
czasach
jego
prezydentury
środowisko lewicowe zarzucało mu
odsunięcie się od swoich korzeni czyli
od Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Historia oceniła to jednak pozytywnie.
Dlatego prezydent powinien być
niezależny, bo jest gwarantem dobrego
i demokratycznego rządzenia krajem.

Robert Korzeniowski i PGR-y bohaterami cieszanowskich szlaków

Cztery Pory Roku znamy zwycięzców
Fot. Krystian Kłysewicz

MARCIN PIOTROWSKI
27 propozycji pomysłów na szlak turystyczny
zostało zgłoszonych do konkursu „4 Pory
roku” w gminie Cieszanów. Spośród nich
wybrane zostały 4 niebanalne koncepcje na
każdą porę roku.

S

zlakiem Roberta Korzeniowskiego – autorstwa
Karoliny Kornaś z Tarnogóry to szlak, którego
przewodnikiem jest słynny sportowiec. Na trasie szlaku
znajdą się miejsca związane z wczesną biografią Roberta
Korzeniowskiego, który urodził się i wychował na ziemi
cieszanowskiej.
Szlak pozostałości dawnych PGR-ów – to bardzo
oryginalny pomysł Jakuba Machały z Jarosławia na poznanie reliktów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
W gminie Cieszanów powstało kilka PGR-ów. Wraz z ich rozwojem budowano przy nich budynki mieszkalne (baraki, czworaki,
bloki), które przekształciły się z czasem w osiedla mieszkaniowe. W poszukiwaniu pracy i lepszego życia przybywali do nich
ludzie z różnych stron Polski, tworząc ciekawą i barwną społeczność. Dziś po PGR-ach zostały tylko osiedla mieszkaniowe
i resztki zabudowań gospodarczych oraz żyjący mieszkańcy – świadkowie ich świetności i upadku w 1994 roku.
Jesienna trasa leśna, której pomysłodawcą jest również Michał Machała to szczególna gratka dla grzybiarzy. Szlak
dedykowany jest dla miłośników lasu, a tych na terenie naszej gminy nie brakuje.
Trasa akwenów wodnych – to raj dla ornitologów i wędkarzy, ale również tych którzy chcą popływać kajakiem czy po
prostu popluskać się z rodziną w wodzie. Autorką pomysłu jest Joanna Kołodziej z Nowego Lublińca.
Laureaci konkursu podczas gali otrzymają równorzędne nagrody. Nagrodzone pomysły zostaną zrealizowane
w ramach projektu dofinansowanego z ze środków Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020. Powstanie
oznakowanie szlaków i będą one promowane wśród turystów na Roztoczu.
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Zmiany personalne
w Komisariacie Policji w Cieszanowie
URSZULA KOPEĆ-ZABORNIAK

Asp. szt. Lesław Ciechanowski przeszedł na emeryturę.
Obowiązki p.o. Kierownika Posterunku Policji w Cieszanowie
od 29.06.2020 roku pełni asp. szt. Lesław Wach.

O

ficer
Prasowy
Komendy
Powiatowej Policji w Lubaczowie
mł. asp. Mateusz Maź podaje:
Lesław Ciechanowski rozpoczął
służbę w 1997 roku w Komendzie
Rejonowej Policji Wrocław-Śródmieście.
Po roku został przeniesiony do
Komendy w Lubaczowie, z którą był
związany przez resztę swojej służby.
Początkowo jako policjant Plutonu
Patrolowo-Interwencyjnego KRP w
Lubaczowie, następnie jako młodszy
asystent, a później referent Komisariatu
Policji w Cieszanowie. Pracował również
na stanowisku dzielnicowego Posterunku Policji w Cieszanowie, a od 2009

roku objął stanowisko kierownicze
w tymże posterunku. Asp. szt. Lesław
Ciechanowski przeszedł na zasłużoną
emeryturę w czerwcu 2020 r.
Lesław Wach rozpoczął służbę
w 1994 r. w Warszawie jako aplikant
I
Komisariatu
Policji Warszawa
Targówek. Następnie pracował jako
policjant patrolowo-interwencyjny w VI
Komendzie Rejonowej Policji w Warszawie. Po sześciu latach służby Lesław
Wach został przeniesiony do Komendy
Powiatowej Policji w Lubaczowie, gdzie
służył jako policjant, a następnie jako
referent
Zespołu
PatrolowoInterwencyjnego. Od 2008 roku był

dzielnicowym w Posterunku Policji
w Horyńcu-Zdroju, dwa lata później
w Starym Dzikowie, a od 2016 roku
w Lubaczowie. W 2017 roku został
awansowany na stanowisko starszego
dzielnicowego.
Zmiany kadrowe w zaistniałej
sytuacji były konieczne. Życzymy
nowemu Kierownikowi Posterunku
Policji w Cieszanowie wytrwałości
a także wszelkiej pomyślności w realizacji zadań na nowo powierzonym
stanowisku.
Satysfakcji z efektów działalności
podległej placówki w zapewnieniu
bezpieczeństwa gminy.
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VI Cieszanowska Dycha im. Wojtka Pałczyńskiego

Pobiegli jako jedni z pierwszych w Polsce

Fot. Mariusz Pajączkowski

MARCIN PIOTROWSKI

B

ieg Cieszanowska Dycha imienia Wojtka Pałczyńskiego,
który odbył 28 czerwca 2020 roku był jedną z pierwszych
dużych imprez biegowych w naszym kraju, po okresie
zamrożenia wszystkich wydarzeń z powodu pandemii
COVID-19. W zawodach uczestniczyło prawie 130 zawodników
w dwóch kategoriach: bieg na 10 km i nordic walking na
dystansie 5,2 km
Gośćmi honorowymi zawodów byli Robert i Justyna
Korzeniowscy. Jak podkreślał mistrz olimpijski Robert
Korzeniowski – To była przepiękna, choć wymagająca trasa.
Postanowiliśmy ją z żoną pokonać oczywiście chodem
sportowym. Bardzo ujęła mnie gościnność mieszkańców
i doping kibiców na trasie. Cieszę się, że mogliśmy wziąć w tej
pięknej imprezie udział.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny
dodał, że Robert Korzeniowski jako sportowiec popierający
aktywność fizyczną, daje pozytywny przykład, że warto wyjść
z domu, że warto pobiegać, pochodzić. Nowa formuła, która
zapewnia bezpieczeństwo naszym biegaczom, pozwoliła na
zorganizowanie biegu.
Bieg poświęcony został pamięci cieszanowskiego
sportowca Wojciecha Pałczyńskiego. W tym roku mija sześć lat
od jego tragicznej śmierci. Nasz bieg jest pamiątką po
cudownym chłopaku, zawsze uśmiechniętym i pełnym energii
– takiego go pamiętamy i chcemy aby inni mogli uczcić jego
pamięć w sposób który najbardziej kochał - sportem

i szczęściem, które tenże daje – mówi współorganizatorka
biegu Aneta Stanowska.
Organizację biegu z całą energią wsparło Centrum Kultury
i Sportu w Cieszanowie. Gdy tylko okazało się,
że zmniejszono restrykcje związane z organizacją tego typu
wydarzeń rozpoczęliśmy działania. Choć czasu na
przygotowanie biegu i zapisy mieliśmy niewiele,
to wierzyliśmy w zaangażowanie naszych sportowców – udało
się! Podkreśla dyrektor CKiS Marlena Wiciejowska.

NOWO NARODZENI
Pola z Niemstowa
Leon z Dolin
Piotr z Dachnowa
Pola z Nowego Sioła
Wiktor z Dąbrówki

maj 2020
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Etap pierwszy: do II Wojny Światowej

Historia szkoły w Dachnowie (Cz. 1)

Fot. www.dachnow.pl

RYSZARD SZCZUDŁO

D

rodzy
Czytelnicy!
Patrzę
z
wielką
satysfakcją
na
dokonania wszystkich, którzy
tworzyli historię szkoły w Dachnowie,
z zadowoleniem oceniam jej obecną
pozycję, rozwój i z nadzieją myślę
o przyszłości. Chcąc zachować w trwałej
pamięci to, co najważniejsze z przeszłości szkoły, postaram się przekazać
Państwu najistotniejsze fakty z jej
istnienia. Jednocześnie jest to próba
zachęcenia tych wszystkich, którzy
mogliby/chcieliby tę historię wzbogacić o nieznane dotąd wspomnienia,
zapiski, materiały o charakterze
biograficznym, pamiątki skrywane
w archiwach rodzinnych a związanych
ze szkołą i środo-wiskiem Dachnowa do
podjęcia trudu opracowania własnych
wspomnień.
Chcę przypomnieć wszystkim
absolwentom szkoły jej historię , aby
znali swoje korzenie i pamiętali
o miejscu, z którego wyruszyli
w szeroki świat. Opisując naj-ważniejsze
fakty postanowiłem podzielić je na trzy
etapy: pierwszy etap do rozpoczęcia
drugiej wojny światowej, drugi etap od
za-kończenia II wojny światowej do

Chcę
przypomnieć
wszystkim
absolwentom
szkoły jej
historię , aby
znali swoje
korzenie
i pamiętali
o miejscu,
z którego
wyruszyli
w szeroki świat.
początku lat 90–tych i trzeci etap do
czasów współczesnych.
Już na wstępie zwracam się do
Państwa z prośbą o ewentualną
informację. Nie są znane losy
kierowniczki szkoły pani Józefy
Winiarskiej (ewentualnie jej rodziny) po
wybuchu drugiej wojny światowej,
która od 1906 roku i przez całe
dwudziestolecie międzywojenne była
osobą wielce zaangażowaną w prowadzenie polskiej szkoły w Dachnowie
i życie społeczności dachnowskiej.
Dlatego zwracam się z apelem do

wszystkich czytelników o pomoc i przekazanie ewentualnych informacji o losie pani Winiarskiej i jej rodziny.
Wiadomości na temat historii
szkoły do lat 70 XX wieku zaczerpnięte
zostały
głównie
z
zapisków
znajdujących się w archiwum szkoły na
podstawie
opowiadań
starszych
mieszkańców Dachnowa, spisanych
prawdo-podobnie przez panią Marię
Moralewicz .
Etap pierwszy: Do rozpoczęcia
II wojny światowej. W drugiej połowie
XVIII wieku hrabina Anna Działyńska
ofiarowała
na
fundusz
szkoły
w Dachnowie 8,12 ha ziemi ornej i 2,32
ha łąki leśnej. Mieszkańcy Dachnowa
mając takie wsparcie wybudowali
w tym czasie obok cerkwi greckokatolickiej 2 izbowy drewniany
budynek kryty słomą przeznaczając go
na szkołę. Nauczycielem tej szkoły był
diak cerkiewny, który użytkował ofiarowane przez hrabinę Działyńską pole nie
odrabiając pańszczyzny. Nauka trwała
tylko w czasie zimy bez przymusu
szkolnego, a gdy dziecko nauczyło się
czytać i pisać przestawało uczęszczać
do szkoły. Dla ówczesnych Rusinów
obo-wiązkiem szkoły było nauczyć
dzieci czytać księgi cerkiewne.
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W drugiej połowie XIX wieku szkoła
w Dachnowie została upaństwowiona,
a w związku z tym Rada Gromadzka
wybudowała drugi budynek szkolny
drewniany kryty gontami o dość
obszernej jednej izbie i mieszkaniem
dla nauczyciela. Wraz z upaństwowieniem tej szkoły został przydzielony
nauczyciel ludowy, płatny przez
ówczesne państwo austriackie. Od tego
czasu
istniała
w
Dachnowie
dwuklasowa szkoła ludowa z jednym
nauczycielem.
W roku 1886 przydzielono
drugiego nauczyciela, który mieszkał
w szkole koło cerkwi. Ten stan nauki
trwał do 1905 roku. W 1905 roku w myśl
zarządzenia
ówczesnych
władz
szkolnych język polski był językiem
nadobowiązkowym, bo w Dachnowie
większość stanowili Rusini. Polacy

zbojkotowali taką szkołę i nie posyłali
do szkoły swoich dzieci.
W następnym roku powstało
Towarzystwo
Szkoły
Ludowej
i zorganizowało odrębną szkołę
z polskim językiem wykładowym,
a język ruski był nadobowiązkowy.
Rusini jednak nie chcieli Polakom
odstąpić starej szkoły koło cerkwi,
mimo, że ta szkoła była wspólnie przed
laty budowana. Polacy byli więc
zmuszeni wynająć małą izbę w
gospodarstwie rolnym, w której uczyły
się polskie dzieci. Nauczy-cielem tej
szkoły był Polak na etacie państwowym.
W roku 1908 wybrała się delegacja
gospodarzy Polaków do księżnej
Sapieżyny z prośbą o ofiaro-wanie
starej wolnostojącej karczmy na rzecz
Polaków w Dachnowie. Księżna
Sapieżyna uczyniła radość prośbie

Polaków i ofiarowała wspomnianą
karczmę na cel Towarzystwa Szkoły
Ludowej do dyspozycji Polaków w
Dachnowie.
Karczmę
Polacy
odbudowali i w niej to mieściła się
polska szkoła i kancelaria kółka
rolniczego.
Nauka w tym budynku odbywała
się do wybuchu I wojny światowej.
Kierowniczką szkoły została pani
Józefa Winiarska. W okresie I wojny
światowej wszystkie budynki szkolne
zostały zniszczone. Po roku 1918 izby
szkolne mieściły się po różnych
domach prywatnych. Dopiero w roku
1925 Polacy czynem społecznym
wspomnianą karczmę po raz drugi
gruntownie odremontowali i przeznaczyli jedną izbę na salę szkolną, zaś
mały pokoik z kuchnią na mieszkanie
dla nauczyciela. ( cdn.)

Rozwĳamy nasze talenty
IWONA MŁODOWIEC

P

omimo panującej epidemii uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Marii Moralewicz
w Dachnowie
rozwijają swoje artystyczne uzdolnienia. Najlepsi
z najlepszych, czyli laureaci konkursów recytatorskich
organizowanych przez Miejski Dom Kultury im. Aleksandra
Sas Bandrowskiego w Lubaczowie w sezonie artystycznym
2019/2020, zostali zaproszeni do udziału w XVI Grad Prix
,,Recytator Roku 2020”. Swoje prezentacje artystyczne
uczniowie przesyłali drogą online do organizatorów
konkursu.
Szkołę reprezentowali:
1. Martyna Szczerbiwilk, kl. II;
2. Emilia Maciejko, kl. II;
3. Maria Maciołek, kl. III;
4. Jakub Parobi, kl .IV;
5. Antoni Pachołek, kl. IV;
6. Marcin Mazurkiewicz, kl. IV.

Komisja w składzie:
1. Andrzej Kindrat - dyrektor Miejskiego Domu
Kultury w Lubaczowie
2. Aleksandra Hojdak - instruktor Miejskiego Domu
Kultury w Lubaczowie
3. Krzysztof Stępień - specjalista w Powiatowym
Centrum Kultury w Lubaczowie
18.06.2020 r. ogłosiła wyniki konkursu:
II miejsce: Jakub Parobi;
III miejsce: Maria Maciołek;
Wyróżnienia: Emilia Maciejko, Marcin
Mazurkiewicz, Antoni Pachołek.
Dzieciom gratulujemy sukcesów! Rodzicom dziękujemy
za wsparcie.
Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu
za pośrednictwem mediów spo-łecznościowych: p. Grażyna
Sieradzka, p. Alicja Załuska, p. Iwona Młodowiec
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Wakacje z bilbioteką...

Ubierz się w książkę i zostań Mistrzem

Fot. Małgorzata Mizyn

S

ytuacja epidemiologiczna w kraju mocno ogranicza
działalność instytucji kulturalno - oświatowych, dlatego
zajęcia wakacyjne dla dzieci będą dopasowane do
istniejących możliwości. Wpływ na ich organizację mają
rekomendacje Biblioteki Narodowej. Biorąc je pod uwagę,
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie oraz filie
w Dachnowie i Starym Lublińcu, proponują zajęcia związane
z książką. Częściowo odbywać się będą w bibliotekach,
natomiast pozostałe w Internecie na facebookowym fanpage’u
„BIBLIOTEKA W KWARANTANNIE”. Zajęcia będą miały formę
konkursów i zadań do wykonania samodzielnie lub z pomocą
rodzica.
Zapraszamy do udziału w poszczególnych zabawach:
SLEEVEFACE (ubierz się w książkę) - konkurs fotograficzny
polegający
na
wykonaniu
fotografii
siebie
z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. Warunkiem
uczestnictwa jest wypożyczenie minimum jednej książki.
Finalnie zostanie wyłonione najlepsze zdjęcie w konkretnej
bibliotece oraz jedno spośród wszystkich nadesłanych prac.
Zabawa dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10
i 11-15 lat.
Mistrz Czytania w Kwara JUNIOR- wirtualne zadanie
czytelnicze dla młodzieży w wieku 11- 15 lat. Polega
na przeczytaniu zamieszczonego na fanpage’u „Biblioteka
w kwarantannie” fragmentu konkretnej książki, a następnie
odpowiedzeniu na pytanie dotyczące treści. Skany w formie PDF
publikowane będą codziennie, zadanie wykonać można w
dowolnym miejscu i czasie, a prawidłową odpowiedź przesłać w
formie wiadomości na FB.

Mały Mistrz Bajkowego Świata - zabawa dla młodszych
dzieci (3-9 lat), wskazana pomoc rodzica. Polega
na odsłuchaniu nagranego filmu, na którym czytane są wiersze
znanych polskich klasyków dziecięcych: Jana Brzechwy, Juliana
Tuwima czy Aleksandra Fredry. W utworach celowo zostały
zmienione wyrazy tzw. chochliki, które należy odszukać
i wypisać je w treści wiadomości prywatnej. Nagrania dostępne
będą na profilu „Biblioteka w kwarantannie” oraz na kanale
YouTube „Mały Mistrz Bajkowego Świata”. Wiersze czytać będą
bibliotekarki oraz zaproszeni goście
Małgorzata Mizyn

...i z Centrum Kultury i Sportu.

Co robić na wakacjach?
MARIUSZ PAJĄCZKOWSKI

T

en rok jest wyjątkowy. W wielu
aspektach bardzo trudny. Trudy nie
ominęły
również
wszystkich
związanych ze szkołą – rodziców,
nauczycieli i przede wszystkim uczniów.
Trzeba było szybko dostosować się do
reżimu sanitarnego i nowości w postaci
lekcji online. Tym większa radość uczniów
z roz-poczynających się wakacji. Co jednak
robić z czasem wolnym?
Centrum Kultury i Sportu stara się
wyjść naprzeciw potrzebom zagospodarowania czasu dla najmłodszych i nie
tylko.
Korzystając
z
możliwości
organizowania wydarzeń kulturalnych do
150 osób, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego, samorządowa

instytucja kultury przygotowała ofertę dla
społeczności lokalnej.
Na początek lata CKiS przy-gotował
ofertę dla młodych duchem. 18 czerwca
odbył się pierwszy seans PKS czyli
Plenerowego Kina Samochodowego.
Kolejne miały miejsce 25 czerwca i 2 lipca.
Dla
zapalonych
sportowców
natomiast przygotowano 6. edycję
Cieszanowskiej Dychy im. Wojtka
Pałczyńskiego, która odbyła się 28
czerwca. A to dopiero początek wydarzeń
organizowanych podczas wakacji 2020 r.
Na 19 lipca zaplanowany jest
Rodzinny Rajd Rowerowy - 3xR, który
poprowadzi przez piękne tereny naszej
gminy. Innym lipcowym wydarzeniem
(25.07) będzie Historia Kresowych
Miasteczek. Wpisze się ono w Festiwal
Dziedzictwa Kresów i będzie prze-

prowadzone w trzech odsłonach w postaci wernisażu wystawy w cieszanowskiej cerkwi, prelekcji popularnonaukowej w syna-godze oraz koncertu
zespołu UNAME z Rzeszowa w kościele
parafialnym w Cieszanowie.
Na sierpień natomiast zaplanowano
dwie imprezy. Niestety Cieszanów Rock
Festiwal ze względu na zagrożenie
COVID-19 nie odbędzie się w tym roku.
Jednak organizatorzy nie zapomnieli
o Fanach i przygotowali wydarzenie
o mniejszej - lokalnej skali. Będzie ono
skierowane do społeczności lokalnej
i ewentualnej grupy turystów przebywających w tym czasie w Cieszanowie.
Niewielki festiwal zorganizowany będzie
zgodnie z obecnymi przepisami jako
wydarzenie do 150 osób. Skierowany ma
być do Fanów i dać im radości, dlatego

Nad
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nazwany został CieszFanów Festiwal.
Szczegóły zostaną podane wkrótce.
Drugie
wydarzenie
zostanie
przygotowane we współpracy z Nadleśnictwem Lubaczów. Będzie nosiło
nazwę „Jedlina – Piknik Rodzinny”
i skierowane będzie do rodzin z Gminy
Cieszanów. Zakłada spacer po
ścieżce dydaktycznej w rezerwacie
przyrody, zakończony rodzinnym
ogniskiem.
Poza
tymi
większymi
imprezami CKiS cały czas oferuje
zajęcia stacjonarne. W siedzibie
Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie działać będą
kawiarenka internetowa, sala
widowiskowa
z
możliwością
rozgrywek
tenisa
stołowego
i piłkarzyków, zajęcia plastyczne,
warsztaty
fotograficzne
dla
najmłodszych, spotkania „Seniorek
z wigorem”, zajęcia sportowe
realizowane
na
stadionie
sportowym w Cieszanowie.
Ponadto funkcjonują Wiejskie
Domy Kultury w Dachnowie
i Starym Lublińcu, w których

odbywać się będą zajęcia plastyczne,
ruchowe i rekreacyjne.
Także w świetlicach wiejskich
w Żukowie, Kowalówce, Dąbrówce,
Folwarkach,
os.
Stary
Lubliniec,
os. Nowy Lubliniec skupiać się będzie
życie kulturalne lokalnych spo-łeczności.
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Pracownicy
Centrum
Kultury
i Sportu w Cieszanowie oczywiście
gorąco zapraszają do korzystania
z oferty kulturalnej. Są również otwarci na
ciekawe inicjatywy, które można
wprowadzić w życie.

PKS w Cieszanowie

C

entrum Kultury i Sportu w Cieszvanowie ciągle
poszukuje nowych form wyjście z ofertą kulturalną w
dobie zagrożenia COVID – 19. Jednym z pomysłów
było zorganizowanie kina. I to nie byle jakiego, bo
Plenerowego Kina Samochodowego. Skrót PKS szybko
chwycił i rozpoczęły się prace nad zorganizowaniem

wydarzenia. Ważne było, aby
w wybór repertuaru zaangażować
lokalną społeczność. Dlatego 30
maja 2020 r. opublikowana została
sonda internetowa skierowana do
mieszkańców, w której spośród 10
propozycji mogli wybrać 3 filmy.
Seanse zaplanowano na czwartki: 18
i 25 czerwca i 2 lipca. Sonda cieszyła
się sporym zaintereso-waniem, bo
zagło-sowały w niej 404 osoby.
W myśl zasady „Vox populi, vox Dei”
w
Plenerowym
Kinie
Samochodowym wygrały filmy: „Pluton”
(120 głosów) – dramat wojenny
z 1986 r.; „Buntownik z wyboru” (124
głosy) – dramat obyczajowy z 1997 r.
i „Milczenie owiec” (165 głosów) –
thriller z 1991 r.
Pogodowe perturbacje sprawiły, że
zplanowanych trzech wyemitowano
dwa filmy. Zrealizowane seanse
odbywały się na parkingu obok lodowiska w Cieszanowie
i mimo że pogoda nie rozpieszczała, cieszyły się sporym
zainteresowaniem. Okazuje się, że klasyka kina ciągle cieszy
się uznaniem publiczności.
Mariusz Pajączkowski
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Festiwalu Folkowisko jednak się odbędzie –
czyli lato uratowane!
Na kocykach wśród
przyrody wsi Gorajec,
przed ekranami
i w ambasadach
festiwalu na całym
świecie – tak odbędzie
się Festiwal Folkowisko
9 i ½ - jedna z niewielu
prawdziwych imprez
tego lata. Jego
organizatorzy
zapraszają do udziału
zarówno na żywo,
jak i za pośrednictwem
internetu.

F

estiwal odbędzie się
w dniach 9-12 lipca.
Wśród gwiazd tegorocznego festiwalu są takie
zespoły jak Cyrk Deriglasoff,
czy znane w świecie muzyki
etno zespoły Tęgie Chłopy,
Muzykanci, Jacek Hałas,
Tadirindum oraz wywodząca
się rodem z Cieszanowa
reggowa formacja Boleo &
Follow The Riddim. W dniu
otwartym
dla
szerszej
publiczności czyli w niedzielę
12 lipca na scenie wystąpią nasze gminne zespoły Nad
Brusienką i Niezapominajki. Festiwalowi towarzyszyć
będzie przez wszystkie dni jarmark festiwalowy z kramami,
stoiskami z rękodziełem i wystawcami. Organizatorem
festiwalu jest Stowarzyszenie Folkowisko, a tegoroczne
wydarzenie odbywa się w partnerstwie z Województwem
Podkarpackim. Tegoroczna edycja Festiwalu Folkowisko
będzie nietypowa. Liczba gości na miejscu ograniczona jest
do 149 (zazwyczaj jest ich kilkaset osób). Będą oni mogli
uczestniczyć w tradycyjny sposób, oczywiście z zacho-

waniem wszelkich zasad ostrożności. Fani, którzy nie będą
mogli uczestniczyć w wydarzeniu na żywo, mogą dołączyć za
pośrednictwem internetu, a także w ambasadach, czyli
lokalach, parkach i agroturystykach, które zdecydują się na
organizację wydarzeń w tym samym czasie i wspólną zabawę
przy transmisji z Folkowiska.

Marcin Potrowski

Krwiodawcy nie zawiedli
PAWEŁ ZABORNIAK

W

dniu 17.06.2020
roku odbyła się
kolejna
akcja
krwiodawstwa, zorganizowana przez klub HDK
„Florian” w Cieszanowie,
przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa w Rzeszowie.
Akcja zbiegła się z obchodami Światowego Dnia
Krwiodawcy, który przypada na 14 sierpnia i jest
obchodzony przez cały tydzień. Do punktu poboru krwi
zarejestro-wało się 44 osoby, jednak z przyczyn zdrowotnych
lub innych istotnych czynników mających wpływ na
zakwalifikowanie do donacji, nie wszyscy zostali dopuszczeni do oddania krwi. Ostatecznie krew została
pobrana od 32 krwiodawców, co dało łącznie 14,4 litra tego
bezcennego leku. Uczestnicy akcji otrzymali od RCKiK
w Rzeszowie i klubu HDK „Florian” drobne upominki,

Fot. Paweł Zaborniak

w postaci koszulki i słodyczy.
Wszystkim honorowym krwiodawcom serdecznie
dziękujemy ze wsparcie i niezawodną obecność na akcjach.
Widzimy się za niespełna 2 miesiące tj. 16.08.2020
(niedziela) z naszymi stałymi krwiodawcami i zapraszamy
nowe osoby, które chciałby oddać krew po raz pierwszy –„to
nie boli, a satysfakcja gwarantowana”.
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Działalność Stowarzyszenie „Vivere” w 2019 r.

Bank żywieniowy
MIROSŁAW TURZA

D

ziałające na terenie naszej gminy Stowarzyszenie
„Vivere” w tym roku już po raz kolejny skorzystało
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019.
Celem programu jest udzielenie wsparcia osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Osoby
potrzebujące mogły także skorzystać z bezpłatnych szkoleń
i warsztatów dotyczących m.in. przy-gotowywania posiłków,
dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania
budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności
w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.
W ramach Podprogramu 2019 do 765 osób z naszej
gminy trafiło 34 tony 118 kg żywności, której wartość
wyniosła 153 416,97 zł.
Były to:
- szynka drobiowa – 1 890 kg o wartości 19 706, 09 zł
- filet z makreli – 1 071 kg o wartości 15 934,54 zł
- olej rzepakowy – 2 800 kg o wartości 11 698,28 zł
- ser żółty – 1 400 kg o wartości 23 652,30 zł
- mleko – 4 900 kg o wartości 10 598, 70 zł
- powidła śliwkowe – 1 260 kg o wartości 6 168,96 zł
- sok jabłkowy – 2 800 kg o wartości 4 821,60 zł
- herbatniki maślane – 560 kg o wartości 4 716,56 zł
- gołąbki – 1 190 kg o wartości 7 479,50 zł
- cukier -2 800 kg o wartości 6 921,92 zł
- ryż biały – 2 100 kg o wartości 6 138,72 zł
- makaron jajeczny – 3 150 kg o wartości 7 759,40 zł
- kasza gryczana – 1 050 kg o wartości 3 284,34 zł
- pasztet – 336 kg o wartości 1 852,20 zł
- buraczki wiórki – 735 kg o wartości 2 211,29 zł
- groszek z marchewką – 2 240 kg o wartości 7 221,32 zł
- fasola biała – 2 240 kg o wartości 5 860,52 zł
- koncentrat pomidorowy – 896 kg o wartości 4 826,32 zł
- makaron kukurydziany – 700 kg o wartości 2 561,41 zł
Pierwsza umowa na przekazywanie gotowych artykułów
spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach

programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności
Unii Europejskiej 2009” została podpisana przez
Stowarzyszenie z Podkarpackim Bankiem Żywności 31 marca
2009 r. W ciągu 12 lat przywieziono z magazynu w Rzeszowie
łącznie 30 transportów żywności o wadze 421 ton 940 kg za
kwotę 1 453 996, 90 zł.
Z tej formy wsparcia każdorazowo korzystało ponad 700
osób z terenu naszej gminy. Wszystkie czynności wymagały
również dobrej współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Cieszanowie oraz Urzędem Miasta
i Gminy w Cieszanowie, który przez cały okres współpracy
z Podkarpackim Bankiem Żywności pokrywał koszty
transportu i w pierwszych latach współpracy brał udział
w kosztach realizacji programu w wysokości do 4 % wartości
przekazanej żywności - wkład UMiG wyniósł blisko 60 tys. zł.

Pożeg�aliśmy Ich:
Jarosz Wiktoria z Dachnowa 93l.
Kielar Wiesław z Nowego Lublińca 57l.
Majewska Maria z Żukowa 92l.
Pilipowski Kazimierz z Nowego Sioła 56l.
Zembala Franciszka z Chotylubia 81l.
Maj

2020

Remont drogi wojewódzkiej nr 864
na odcinku Nowy Lubliniec – Kosobudy – 2,4 km.
Remont tej drogi jest realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na wniosek Gminy
Cieszanów która finansuje to przedsięwzięcie w 30 % tj. 225 000 zł w formie pomocy finansowej dla Województwa
Podkarpackiego.
Zakres robót lokalne wzmocnienie, wyrównanie i nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego bitumiczna
o szer. 6,00 m.
Wacław Zaremski
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Planowana inwestycja

Fot. Mariusz Pajączkowski

Park pod Sobieskim

MIROSŁAW TURZA

S

towarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi i Przewlekle Chorych oraz Ich Rodzin/
Opiekunów „VIVERE” w Cieszanowie będzie realizowało
projekt „Park Pod Sobieskim” na terenie niezagospodarowanym i przyległym bezpośrednio do pomnika Jana III
Sobieskiego w Cieszanowie. W ramach projektu zostanie
wybudowany plac zabaw, drewniana wiata, parking oraz
będą zamontowane ławki, huśtawki i tablica informacyjna o
działalności Jana III Sobieskiego. Wybudowany park będzie
dostępny dla mieszkańców i turystów, którzy będą mieli
możliwość odpoczynku, rekreacji oraz spędzenia wolnego

czasu, a także zapoznania się z historią Cieszanowa w
odniesieniu do działalności Jana III Sobieskiego. „Park Pod
Sobieskim” uzupełni bogatą ofertę turystyczną miasta
Cieszanowa. Planowana w ramach operacji infrastruktura
będzie miała charakter ogólnodostępny i niekomercyjny,
a także będzie służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności
lokalnej. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel 125 000,00 zł
(cały budżet 169 000,00 zł) ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, składając wniosek do
Lokalnej Grupy Działania„Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych
oraz Ich Rodzin/Opiekunów „VIVERE” .
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

