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Niepodległość łączy
pokolenia, bo wszyscy
świętują odzyskanie
wolności, szczególnie
gdy ma się 100 lat.
urszula KoPeć-zaborNiaK
azety, strony internetowe,
telewizja, czy radio to
świadkowie tego, co
miało miejsce w gminie Cieszanów z okazji uroczystości
związanych z obchodami odzyskania niepodległości, a działo
się wiele. TVP3 Rzeszów informowała o poszczególnych wydarzeniach dotyczących tego
święta. Jej reportaże zachęcały
ludzi, by nie omijali w tym dniu
naszej gminy. 6 listopada była
szczegółowa zapowiedź obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w Cieszanowie i miejscowościach gminy. Materiał został nakręcony w studio, a rozmowę przeprowadzono z burmistrzem Zdzisławem Zadwornym i Marcinem Piotrowskim.
7 listopada naszą gminę
odwiedzili dziennikarze TVP3,
którzy zbierali materiały między
innymi dotyczące odsłonięcia
Krzyża Niepodległości 19182018 w Gorajcu. Odwiedzili również Dom Dziennego Pobytu w
Cieszanowie, by 9 listopada
przedstawić na antenie materiał
dotyczący seniorów, którzy opowiadają o przygotowanej przez
nich kapsule czasu.
To, co działo się 11 listopada w gminie, było pokazywane przez dwa dni, przede
wszystkim w głównym wydaniu
Wiadomości. Człowiek oglądał
telewizor i nagle jego oczom
ukazały się miejsca, które w tym
dniu szczególnie tętniły życiem,a

 Świat to nasze podwórko
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Głosy pamięci

G

Obchody 100-lecia
odzyskania
niepodległości
w Cieszanowie mocno
zapisały się mediach.
Na długo zostaną
w naszej pamięci,
bo wolna ojczyzna
to skarb, o który
trzeba dbać.

znajdują się na jego „podwórku”.
Był zaskoczony. Pomyślał, to
chyba naprawdę było coś wielkiego, bo małowartościowych
wydarzeń nie pokazaliby w Wiadomościach.

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.

Polskie Radio Rzeszów także
mówiło o „Cieszanowskiej Niepodległej”. Strony internetowe
www.elubaczow.com czy www.zlubaczowa.pl również pisały o niej,
w szczególności, gdy do obchodów
dołączyła pani Katarzyna Kogut,
mieszkanka Nowego Lublińcu,
która urodziła się 13 listopada
1918, czyli skończyła 100 lat. „Nowiny” pisały: Jej losy przeplatały się
z wydarzeniami niepodległej Polski. Obszerny artykuł o stulatce
można też przeczytać w „Super
Nowościach”.
„Życie Podkarpackie”, które
od miesiąca w każdym wydaniu
zamieszczało artykuł, dotyczący
gminy Cieszanów, napisało 14 listopada: delegacja z miasta partnerskiego Cieszanowa – Diósd

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

(Węgry) uczestniczyła w sadzeniu
drzewek czereśni.Uroczystość ta
połączona była z obchodami
100-lecia odzyskania niepodległości w Dachnowie. Wydarzenie to nawiązywało do historii wsi,
ponieważ 80 lat temu osadnicy
z kolonii Hrynków posadzili czereśnie, świętując w ten sposób 20lecie niepodległości. Do naszych
czasów nie przetrwało żadne z posadzonych wówczas drzewek.
Rok 1918 jest dla każdego
z nas bardzo ważny. Tomasz Róg
w artykułach „Walki polsko-ukraińskie w powiecie cieszanowskim
(listopad-grudzień 1918 r.)” zamieszczonych w „Nowinach”
i „Super Nowościach” przedstawia
jego szczegóły. Ten, kto ich nie zna,
może nadrobić zaległości.


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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sKład rady miejsKiej W cieszaNoWie:
adam zaborniak– przewodniczący rady miejskiej,
marian ciepły – wiceprzewodniczący rady miejskiej,
andrzej skiba – przewodniczący Komisji rewizyjnej,
zbigniew Kurdziel – przewodniczący Komisji skarg,Wniosków i petycji,
Piotr bielko – przewodniczący Komisji budżetowej,
bożena zygarlicki – przewodniczący Komisji oświaty, Kultury i sportu,

23 listopada 2018 roku
radni Rady Miejskiej
w Cieszanowie spotkali się
na inauguracyjnej sesji
nowej kadencji władz
samorządowych gminy
Cieszanów. W jej trakcie
złożyli ślubowanie. Tego
też dnia po raz piąty funkcję
burmistrza objął
Zdzisław Zadworny.

barbara szymaNoWsKa
urmistrz Cieszanowa ma
56 lat i jest najdłużej urzędującym włodarzem spośród wszystkich burmistrzów
i wójtów na terenie powiatu lubaczowskiego. Na fotelu burmistrza zasiada nieprzerwanie
od 2002 roku.

B

zdzisław Kociołek
– przewodniczący Komisji rolnictwa i rozwoju gospodarczego,
mieczysław Krawiec
–przewodniczący Komisji zdrowia, i opieki społecznej
oraz jan bielecki, bogusław bundyra, barbara dragan, Wiesław Kossak,
marek leja, michał Świtalski, Kazimierz Wolanin

 Nowa kadencja władz samorządowych

Radni do boju!
Obrady zainaugurowały
pracę Rady Miejskiej w Cieszanowie na nową, pięcioletnią kadencję (2018 – 2023). Radni złożyli
uroczyste ślubowanie. W 15-osobowej Radzie Miejskiej Komitet
Wyborczy Wyborców Gmina Cieszanów zdobył zdecydowaną
większość, bo aż 9 mandatów radnych gminnych. Umożliwiło to
obsadzenie przez jej kandydatów
kluczowych stanowisk. Na fotel
przewodniczącego Rady Miejskiej
wybrany został Adam Zaborniak,
a wiceprzewodniczącym został
wybrany Marian Ciepły.

W trakcie sesji ślubowanie
złożył burmistrz Zdzisław Zadworny, który mówił, że nie jest
to żadna rutyna, bo każda kolejna
kadencja niesie za sobą nowe wyzwania. Podkreślił także, iż liczy
na współpracę ze wszystkimi i że
przełoży się to na dobro i rozwój
„naszej Małej Ojczyzny”.
Posiedzenie piątkowe było
wyjątkowe, bowiem po raz
pierwszy w całości transmitowano je w Internecie. To efekt
znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, która wraz
z początkiem bieżącej kadencji

narzuciła samorządom w całej
Polsce konieczność transmitowania i utrwalania obrad rad gmin.
Transmisje z obrad Rady Miejskiej w Cieszanowie są dostępne
na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy Cieszanów
– www.cieszanow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
UMiG Cieszanów. W dniach,
w których odbywają się sesje,
w serwisie udostępniane będą
transmisje „na żywo” z sali obrad,
natomiast w terminie późniejszym będą udostępniane jako nagrania archiwalne.
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W lipcu 2018 roku na parterze
budynku byłej szkoły w chotylubiu
ruszyły prace remontowo-budowlane
w ramach Programu Wieloletniego
„senior+”na lata 2015-2020,
edycja 2018, moduł i
– utworzenie i wyposażenie
dziennego domu„senior +”.
ealizacja projektu jest
możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Cieszanów w kwocie ok. 200 tys. zł
i budżetu państwa w wysokości
ok. 300 tys. zł.
Obecnie trwa generalny remont wewnątrz budynku,
a zmianie podlegać będą też
wejścia do budynku. Podjęte
działania w efekcie zwiększą
funkcjonalność i estetykę wyposażonych w ramach Programu
„Senior+” pomieszczeń przygotowanych dla seniorów.
Dzienny Dom „Senior +”
będzie dysponował 15 miejscami
dla beneficjentów, zapewniając
im profesjonalne wsparcie przez
minimum 8 godzin dziennie,
5 dni w tygodniu. Zgodnie
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 Już niebawem otwarcie dziennego domu w Chotylubiu

„SENIOR+”coraz bliżej

R

z głównym celem programu
oraz zainteresowaniami seniorów, tworzone będą warunki do
zdrowego i aktywnego życia
w czterech obszarach, które naprzemiennie będą się przeplatać.
Są to: inicjowanie rozwoju osobistego, aktywność społeczno
– kulturalna, profilaktyka i edukacja zdrowotna oraz wsparcie
socjalne.

Korzystanie ze świadczeń
Dziennego Domu „Senior+” będzie częściowo odpłatne. Opłata
obejmie korzystanie z miejsca
pobytu, wyżywienie oraz usługi
świadczone przez placówkę.
Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, z uwzględnieniem
sytuacji dochodowej seniora.

Rekrutacja beneficjentów
programu odbywać się będzie
przede wszystkim na podstawie
wskazań MOPS, ale rozpatrywane
będzie każde zgłoszenie po
uprzednim zdiagnozowaniu osoby lub rodziny. Przyjmowanie
osób odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej
poprzedzonej wywiadem środowiskowym. Szczegółowe informacje na temat naboru do Dziennego
Domu „Senior+” można uzyskać
w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ciesznowie
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem telefonu
16 63 286 80.
Dzienny Dom „Senior+”
rozpocznie działalność w połowie
grudnia 2018 roku. Zapraszamy
seniorów do korzystania z tej placówki.
Andrzej Szymanowski

 Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Wsparcie dla diabetyków
14 listopada podczas obchodzonego Światowego dnia Walki z cukrzycą, jak co roku spotkali się w centrum Kultury i sportu w cieszanowie
członkowie miejscowego koła Polskiego stowarzyszenia diabetyków. była uroczysta kolacja oraz wspólna zabawa.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali: złotą odznaką „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” – Helena Pałczyńska,
srebrnymi odznakami – Józefa Makuch, Aniela Jaracz, Mirosław Turza i Stefania Krzemińska. Dyplomy otrzymali Andrzej Kapt i Maria
Kida. Na cukrzycę choruje ponad 2 miliony Polaków. Nawet kilkaset tysięcy nie wie, że ją ma. Lekceważąc problem, można doprowadzić
do nieodwracalnych uszkodzeń narządów wewnętrznych.
To podstępna choroba, która początkowo nie daje wyraźnych objawów. Naszą czujność powinny wzbudzić: osłabienie, senność,
nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, gorsze gojenie się ran. Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia powikłań cukrzycy
jest odpowiednia kontrola choroby (badania) oraz zmiana trybu życia. Podstawą do zmiany jest zdrowa i dobrze zbilansowana dieta,
oparta o wymienniki pokarmowe, a także utrzymywanie odpowiedniej masy ciała, systematyczny wysiłek fizyczny
oraz unikanie używek. Dlatego też członkowie cieszanowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków wspierają się
i wspólnie organizują różne wydarzenia.
Marcin Piotrowski
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 Podsumowanie inwestycji

Coraz więcej dróg
Przebudowane
drogi otrzymały
wymaganą podbudowę
oraz nawierzchnię
bitumiczną
(za wyjątkiem drogi
w Nowym Siole
- Smereczyna
do gajówki, która będzie
miała nawierzchnię
z kruszywa łamanego).
Poprawiło to
w znacznym stopniu
komfort jazdy
i bezpieczeństwo ruchu

2018 rok był dobrym
rokiem dla inwestycji
drogowych na terenie
gminy Cieszanów.
Przede wszystkim
ukończono inwestycję
Województwa
Podkarpackiego – budowę
obwodnicy Cieszanowa
(zmiana przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 865 relacji
Jarosław – Bełżec).

przebudowano drogi o łącznej
długości 7,148 km, na wartość
brutto 5 887,8 tys. zł.

WacłaW zarembsKi

W zakresie tych inwestycji
znalazły się:
 1,4 km - drogi wojewódzkie
realizowane przy pomocy finansowej Gminy Cieszanów,
 616 m - droga powiatowa na
ul. Armii Krajowej w Cieszanowie, realizowana przy pomocy finansowej Gminy Cieszanów,
 6,5 km - drogi gminne realizowane przy wsparciu dotacji
z budżetu państwa.

oza tym pozyskano sporo
środków na budowę lub
przebudowę dróg gminnych oraz poprzez udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (roboty na drogach wojewódzkich) i dla
Powiatu Lubaczowskiego (roboty
na drogach powiatowych) przez
Gminę Cieszanów, ściągnięto na
nasz teren kolejne inwestycje drogowe. Razem na terenie gminy
Cieszanów i przy udziale finansowym gminy wybudowano lub

finansowanie tych
przedsięwzięć było następujące:
 2 292,4 tys. zł to środki
własne gminy
(wszystkie pozycje wykazu),
 3 378,4 tys. zł to dotacje
celowe z budżetu państwa
(poz. 1 - 6 wykazu),
 217,0 tys. zł to środki
Starostwa Lubaczowskiego
(poz. 7 wykazu),
 548,3 tys. zł to środki Marszałka Województwa Podkarpackiego (poz. 8 i 9 wykazu).

P

Wykaz drogowych
zadań inwestycyjnych w 2018 roku:
I. DROGI GMINNe:
 1. budowa drogi gminnej
ul. Pałacowa w Dachnowie
o długości 370 mb; wartość
robót: 631,5 tys. zł (w tym
dotacja 309,7 tys. zł, tj. 49%),
 2. przebudowa drogi
„koło kałuży” w Niemstowie
o długości 1020 mb; wartość
robót: 682,1 tys. zł (w tym
dotacja 500 tys. zł, tj. 73%),
 3. przebudowa drogi
w Dachnowie (tzw. biała droga)
o długości 2084 mb; wartość
robót: 1 385,6 tys. zł (w tym
dotacja 970 tys. zł, tj. 70%),
 4. przebudowa drogi w
Kowalówce („na Chaju”)
o długości 1250 mb; wartość
robót: 932,8 tys. zł (w tym
dotacja 700 tys. zł, tj. 75%),
 5. przebudowa drogi
Stary Lubliniec - Ułazów
o długości 930 mb, wartość
robót: 588,1 tys. zł (w tym
dotacja: 470,4 tys. zł, tj. 80%),
 6. przebudowa drogi
w Nowym Siole (Smereczyna
do gajówki) o długości 875 mb;

wartość robót: 535,4 tys. zł
(w tym dotacja 428,3 tys. zł,
tj. 80%).
II. DROGI POWIATOWe:
 7. przebudowa drogi powiatowej na ul. Armii Krajowej w Cieszanowie o długości
619 mb; wartość robót: 433,9
tys. zł (w tym pomoc finansowa Gminy Cieszanów dla
Powiatu Lubaczowskiego
216,9 tys. zł, tj. 50%).
III. DROGI WOJeWóDZKIe:
 8. odnowa nawierzchni
drogi wojewódzkiej nr 865
na odc. Cieszanów - Kowalówka
o długości 1000 mb; wartość
robót: 474,4 tys. zł (w tym
pomoc finansowa Gminy
Cieszanów dla Województwa
Podkarpackiego: 128, tys. zł,
tj. 27%),
 9. budowa ścieżki
rowerowej w Dachnowie
w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 866 o długości 415 mb;
wartość robót: 353,7 tys. zł
(w tym pomoc finansowa
Gminy Cieszanów dla Województwa Podkarpackiego
151,8 tys. zł, tj. 43%).
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Sto lat pamięci
W momencie,
w którym wszyscy
świętujemy 100-lecie
odzyskania przez Polskę
niepodległości, o ważnych
wydarzeniach z tamtych
czasów uczymy się
z książek lub telewizji.

marciN PiotroWsKi
arto posłuchać świadków historii, w szczególności równolatków
naszej niepodległości. Takie
osoby, choć nieliczne, są ciągle
wśród nas. Jedną z nich jest Katarzyna Kogut, mieszkanka wsi
Nowy Lubliniec, która 13 listopada świętowała swoje setne urodziny. Pani Katarzyna jest jedyną

W

100-letnią mieszkanką gminy
Cieszanów. Pomimo sędziwego
wieku ciągle pełna radości życia.
W szczególności tej, którą daje jej
17 wnuków, 28 prawnuków i 2
praprawnuków.
Jej losy przeplatały się z losami niepodległej Polski. Wychowywała się w Suścu. Podczas II
wojny światowej zaangażowała
się w działalność podziemia,
służąc jako łączniczka w lokalnych strukturach Armii Krajowej. Po wojnie wraz z rodziną
osiedliła się w Nowym Lublińcu.
Dziś z okazji jubileuszu
życzenia i gratulacje przychodzą
z całego świata. Prezydent Andrzej Duda życzył pani Katarzynie „Zdrowia, pomyślności i
satysfakcji z przebytej drogi
życiowej. Drogi wpisanej w ostatnie stulecie naszych dziejów oj-

czystych”. Premier Mateusz Morawiecki w nadesłanym liście
dodał, że „Należy Pani do pokolenia głęboko doświadczonego
w dziejach Polski, które stawało
przed różnymi wyzwaniami. Była
Pani świadkiem wielu trudnych,
ale i doniosłych wydarzeń, które
kształtowały kolejne pokolenia
Polaków, ich patriotyzm i miłość
Ojczyzny”. Do życzeń i wspólnego świętowania dołączył również Burmistrz Miasta i Gminy
Cieszanów Zdzisław Zadworny,
który podkreślił, że „Jest to
wyjątkowe wydarzenie, gdyż już
od ponad 15 lat nikt nie dożył
100 lat w gminie Cieszanów. Dlatego bardzo się cieszymy i w roku
odzyskania niepodległości dzięki
pani Katarzynie jest to podwójne
święto wszystkich mieszkańców
naszej gminy”.

Pani Katarzyna Kogut swoją
historią życia podzieliła się
z twórcą Archiwum Społecznego
Gminy Cieszanów – historykiem
i regionalistą Tomaszem Rogiem.
Na stronie www.archiwumcieszanow.pl został opublikowany wywiad z bohaterką. W trwającym
prawie godzinę materiale wideo,
opowiada ona o kolejach swojego
życia oraz wspomina czasy przed
II wojną światową. Na stworzonej
w Cieszanowie stronie jest wiele
tego typu relacji, gdyż głównym
celem twórców projektu jest chęć
utworzenia cyfrowego, ogólnodostępnego
archiwum,
gromadzącego w postaci skanów:
fotografie, dokumenty, druki
ulotne, czasopisma, rękopisy
wspomnień, a także nagrania relacji świadków historii – mieszkańców gminy Cieszanów.


GRUDZIEŃ 2018

NAD BRUSIENKĄ

7

 Listopad w naszej gminie upłynął pod znakiem białoczerwonych barw i wydarzeń związanych z 100. rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi imprezami zorganizowanymi na terenie gminy Cieszanów.

drzewa Wolności w dachnowie
W całej Polsce z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
sadzone są pamiątkowe drzewa. W dachnowie posadzono czereśnie.
Nawiązano w ten sposób do wydarzeń z roku 1938.

100 listów z okazji
100-lecia niepodległości
W całej Polsce, jak również
i w naszej gminie, hucznie
świętowano 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.
z tej okazji burmistrz miasta i Gminy
cieszanów zdzisław zadworny
oraz dom dziennego Pobytu
w cieszanowie zainicjowali akcję
„cieszanowska Kapsuła czasu”.

ieliśmy ambitny plan aby
zapakować do kapsuły
100 informacji pisemnych (listów, kartek, prac plastycznych),
a wszystko po to, by trwale zapisać się w historii naszego miasta,
przekazując przyszłym pokoleniom
istotne
informacje
– wspomnienia, doświadczenia,
uniwersalne wartości, marzenia,
czyli osobiste refleksje. Dzięki
pełnej mobilizacji różnych środowisk społecznych – szkół,
władz samorządowych, seniorów
oraz mieszkańców gminy Cieszanów, akcja miała charakter integracyjny i międzypokoleniowy, i
oczywiście zakończyła się sukcesem! Udało nam się zebrać 100
listów dla przyszłych pokoleń, za
co bardzo serdecznie dziękujemy.
Kapsuła czasu to sposób na
przeniesienie odrobiny teraźniejszości do przyszłości. Póki co,
wszystkie cenne, pisemne informacje 11 listopada zostały zakopane w parku w Cieszanowie i

M

przykryte głazem podczas oficjalnych uroczystości z okazji
100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Za ćwierć
wieku, czyli w 2043 roku młode
pokolenie otworzy kapsułę
i przeczyta między innymi wiersz,
napisany przez Młodzież z KSM
w Cieszanowie (Aleksandrę Bednarz, Michała Macko, Julię Sopel,
księdza Krzysztofa Bylinę):
Drogie przyszłe pokolenie
Dzisiaj ślemy Wam życzenie
Byście w dobro świat zmienili
I zło całe odrzucili!
Gdy już to czytacie
Pewnie się zastanawiacie
Jakimi jesteśmy nadawcami
Otóż jesteśmy dawnymi uczniami.
Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży
Do najlepszych grup należy
Wszyscy jesteśmy katolikami
Z bardzo dobrymi sercami!
Wszystkim mieszkańcom
Miasta i Gminy Cieszanów
życzymy dobroci w sercu, wzajemnej życzliwości, solidarności
i poczucia narodowej wspólnoty!
Tym pięknym przesłaniem mówimy do zobaczenia w 2043 roku
na kolejnej, 125. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości!
Anita Wolanin

akcja sadzenia czereśni przez osadników w Hrynkowie,
11 listopada 1938 r.
Z okazji 20-lecia Odzyskania Niepodległości, w nowej osadzie, zwanej wówczas Lipowa, odbyła się akcja sadzenia
drzew owocowych – czereśni. O pięknej historii postanowili
przypomnieć członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dachnowie. Jako Ochotnicza Straż Pożarna w stulecie niepodległości nie chcemy ograniczyć się do złożenia kwiatów
pod naszym pomnikiem, chcemy uczcić niepodległość
w wyjątkowy sposób. Chcemy przypomnieć czyny naszych
przodków, którzy wywalczyli wolność – mówił Witold Cencora, prezes ochotników z Dachnowa.
W zorganizowanych 10 listopada w Dachnowie uroczystościach wzięli udział m.in. lokalni samorządowcy,
przedstawiciele służb mundurowych, strzelcy, uczniowie,
mieszkańcy, a także delegacja z węgierskiego miasta partnerskiego Cieszanowa – Diósd.
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów
sztandarowych, zaproszonych gości, uczniów, dzieci i mieszkańców na uroczystą mszę świętą, którą poprowadził Kanclerz ks. dr Michał Maciołek oraz proboszcz parafii
w Dachnowie ks. dr Piotr Kornafel.
Po mszy świętej odbyła się akademia przygotowana
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dachnowie. Następnie
przedstawiciele Związku Sybiraków: Stanisław Brzyski, Józef
Kata i Jan Polak odsłonili pamiątkową tablicę przypominającą
o stu latach naszej wolności. Głos zabrali organizatorzy uroczystości: burmistrz Cieszanowa Zdzisław Zadworny, dyrektor SP w Dachnowie Ryszard Szczudło oraz dyrektor RDLP
w Krośnie Grażyna Zagrobelna. Po zakończonych przemówieniach przystąpiono do uroczystego sadzenie czereśni otrzymanych od Nadleśnictwa Oleszyce, jako „Drzewa Wolności”
na stulecie Niepodległej. Będą one przypominać kolejnym poMarcin Piotrowski
koleniom o tej ważnej dacie.
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Z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości,
dzieci z Publicznego
Przedszkola w Cieszanowie
– grupa średniaków
i starszaków, 9 listopada
2018 roku zaprezentowały
uroczystą akademię
„100 LAT NIEPODLEGŁEJ
POLSKI”.

GRUDZIEŃ 2018

Przedszkolaki świętują
niepodległość

aNNa soPel
rzedszkolaki w galowych
strojach wyglądały odświętnie i uroczyście. Przypięte kotyliony w barwach
narodowych nadały temu spotkaniu wyjątkowy charakter. Uroczystość
rozpoczęła
Pani
Marzena Wilusz – dyrektor
przedszkola, witając zaproszonych gości, rodziców oraz
wszystkich przybyłych na
akademię. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że dzieci od
najmłodszych lat uczą się patriotyzmu. Uczniowie prezentowali
wiersze oraz pieśni patriotyczne.
Głównym celem wydarzenia było kształtowanie miłości
i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz
poznanie symboli narodowych.
Obecni na akademii goście
wraz z uczniami i nauczycielami
okolicznych placówek oświatowych dumnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego". Akademię
zakończył występ taneczny
pt. „Rodzinny kraj”.
Spotkanie uwieńczyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „100-lecie Niepodległej
Polski”, zorganizowanego przez
Annę Sopel (nauczycielkę
przedszkola). W zabawie brały
udział dzieci z przedszkoli z terenu gminy Cieszanów. Prace
konkursowe stanowiły piękną
dekorację uroczystości. Laureaci
otrzymali nagrody z rąk Pani
Dyrektor Marzeny Wilusz.
Wszyscy uczestnicy konkursu
zostali nagrodzeni drobnymi
upominkami i dyplomami.
W Publicznym Przedszkolu
w Cieszanowie realizowany jest
ogólnopolski program „Mały Miś
w świecie wielkiej literatury”.

P

Jeden z modułów tego przedsięwzięcia dotyczy edukacji patriotycznej „100-lecie niepodległości.
Pokaż radość, Przedszkolaku!”. W
ramach projektu Anna Sopel zor-

ganizowała konkurs plastyczny,
w którym brały udział dzieci
z przedszkola w Cieszanowie oraz
okolic. Prace przedstawiały symbole Polski i stanowiły piękną de-

korację uroczystości. Uczniowie,
którzy wzięli udział w konkursie, zostali nagrodzeni i wyróżnieni przez Panią Dyrektor
Marzenę Wilusz.
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Świętowanie niepodległej w niemstowie
zespół szkolno-Przedszkolny w Niemstowie uczcił 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. z tej okazji 8 listopada odbyła się uroczysta akademia
patriotyczna. dodatkowo pracownicy Nadleśnictwa oleszyce Nina Hamułka i Włodzimierz Ważny, wspólnie z uczniami posadzili na placu szkolnym sadzonkę jodły.
ma ona za zadanie przypominać kolejnym pokoleniom dzieci uczęszczających do niemstowskiej szkoły o tym pięknym wydarzeniu.
Przedszkolaki z wychowawczynią elżbietą Jabłońską-Dyndał biorą udział w Międzynarodowym Projekcie edukacyjnym
„Piękna Nasza Polska Cała”, który jest ściśle związany z setną rocznicą odzyskania niepodległości, a jego symbolem jest posadzone drzewko.
Punktem kulminacyjnym uroczystości w Niemstowie było wypuszczenie w niebo biało-czerwonych balonów.
Elżbieta Jabłońska-Dyndał

Pamięć i patriotyzm
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani? my już to wiemy. chłopcy malowani oprócz odwagi nieśli ze sobą także ból, strach i rozstanie z najbliższymi.
Najgorsze jednak były powroty, które odbierały radość zwycięstwa, bo śmierć rządzi się swoimi prawami.
3 listopada mieszkańcy Kowalówki i Dolin wybrali się
pod pomnik upamiętniający krwawą bitwę pod Kobylanką, która już na zawsze będzie związana z historią
gminy Cieszanów. Radny Andrzej Skiba, sołtys
Fryderyk Zaborniak i Karolina Skiba złożyli kwiaty pod
pomnikiem na mogile poległych powstańców styczniowych. Zapalono znicze i odśpiewano hymn.
Tomasz Róg zabrał wszystkich w podróż po historii tego
miejsca, a więc do czasów powstania styczniowego,
kiedy oddziałem walczącym z wojskami rosyjskimi pod
Kobylanką dowodził gen. Antoni Jeziorański.
Po powrocie panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Kowalówki zaprosiły wszystkich do świetlicy na obiad.
Następnie przy akompaniamencie akordeonu, na którym przygrywał sołtys, śpiewano patriotyczne piosenki.
Wycieczka związana była z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości, które odbywały się w tych miejscowościach.
Urszula Kopeć -Zaborniak
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80 lat Kół Gospodyń Wiejskich
listopada w Niemstowie w trakcie corocznego spotkania Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy Cieszanów uroczyście świętowano 80. rocznicę powstania
pierwszych kół tego stowarzyszenia na terenie naszej gminy. Z tej
okazji burmistrz Zdzisław Zadworny wręczył szefowym pięciu
kół z Chotylubia, Dachnowa, Folwarków, Kowalówki i Żukowa pamiątkowe grawery, dziękując im za
pracę na rzecz rozwoju swoich
miejscowości. Przypomniał również o ich długiej i ciekawej historii.
W okresie międzywojennym kobiety na tym terenie odznaczały się dużą aktywnością na
niwie społecznej. Początkowo
KGW działały nieformalnie, ale z
czasem zaczęły organizować się w
stowarzyszenia. 2 grudnia 1938
roku swoją działalność sformalizowały cztery koła w Chotylubiu,
Dachnowie, Freifeldzie (obecnie
Kowalówka) i Kosobudach (wówczas przysiółek Żukowa, obecnie
w obrębie tej wsi). 8 grudnia 1938
roku dołączyły do nich panie
z Dolin i z Folwarków Nowosielskich. Wszystkie koła gospodyń
zostały 20 grudnia 1938 roku zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie jako stowarzyszenia. Działalność KGW została przerwana podczas II wojny
światowej. Cztery KGW z gminy
Cieszanów oficjalnie reaktywowały
swoją działalność 15 lat temu.
Wtedy też do grona już istniejących
kół dołączyło nowe KGW z os.
Stary Lubliniec. Obecnie w ramach
Gminnego Stowarzyszenia Kół
Gospodyń w Cieszanowie funkcjonuje 14 kół. KGW stały się motorem napędowym wielu działań
na terenie całej gminy. Ich energia szczególnie widoczna była
podczas andrzejkowego spotkania w Niemstowie. Impreza obfitowała w żarty, świetną zabawę,
a furorę zrobiła piosenka specjalnie napisana na tę okazję
przez gospodynie imprezy andrzejkowej, panie z KGW w NieMarcin Piotrowski
mstowie.

26

andrzejkowy występ koła Gospodyń Wiejskich z niemstowa

kGW z chotylubia

koło z Żukowa
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Najlepsza biblioteka
na Podkarpaciu
Biblioteki już dawno
przestały być tylko
wypożyczalniami książek.
listopada w Pałacu
Krasińskich w Warszawie odbyła się
gala ósmej odsłony Rankingu
Bibliotek organizowanego od
2011 roku przez Instytut
Książki oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Twórcy tej inicjatywy,
co roku nagradzają te samorządy, w których dobrze
działająca biblioteka publiczna
jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom łatwego i całkowicie
bezpłatnego dostępu do kultury,
literatury, wiedzy i nowych mediów.Organizatorzy podkreślają:
chcemy wskazać i opisać gminy,
które przywiązują szczególną
wagę do rozwijania czytelnictwa,
aktywności społecznych i przekształcają biblioteki w ośrodki
służące tym celom.
Ankieta Rankingu Bibliotek obejmowała wszystkie gminy
wiejskie, miejsko-wiejskie i gminy
miejskie (z wyłączeniem miast na
prawach powiatu). Zawierała py-

28

tania dotyczące działalności biblioteki gminnej. W tym roku wysokie miejsce zajęła Miejska
Biblioteka Publiczna w Cieszanowie. Utrzymała tytuł z tamtego
roku, czyli miano najlepszej bib-

lioteki w województwie podkarpackim, dodatkowo znalazła się w
pierwszej dziesiątce najlepszych
bibliotek w skali całej Polski, zajmując szóste miejsce. Rok temu
była jeszcze na 17 miejscu.

Podczas gali dr Tomasz
Makowski powiedział: gminy,
które posiadają słabe biblioteki to
gminy niekulturalne. Cieszanów
do nich nie należy.
Urszula Kopeć Zaborniak

ProjeKt WymiaNy zaKładeK
W bibliotece szKolNej W cieszaNoWie
W tym roku z okazji międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych nasza biblioteka
szkolna wzięła udział w bookmark exchange Project (Projekt Wymiany zakładek),
który już od kilku lat organizuje międzynarodowe stowarzyszenie Nauczycieli bibliotekarzy (iasl).
projekt polegał na wymianie zakładek do książek wykonanych przez uczniów z różnych szkół. zgłosiliśmy swoje
uczestnictwo w dwóch grupach wiekowych i wymieniliśmy się zakładkami z europejskimi szkołami: rosyjską
w Kingisepp oraz chorwacką os medvedgrad w zagrzebiu.
młodszą grupą wykonującą zakładki opiekowała się Edyta Jakubiec, a uczniami starszymi łukaszWolanin.
Uczniowie z klas 1-3 swoje zakładki wysłali do szkoły w Chorwacji, a starsi z klas 4-8 przesłali swoje do rosji.W zamian otrzymaliśmy równie śliczne projekty od wspomnianych szkół. Uczniowie, którzy pracowali przy wymianie,
mogą teraz wziąć sobie zakładkę od przyjaciół z rosji i Chorwacji. Dzieci pracowały z ogromnym zaangażowaniem
i już teraz zapowiadają chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu w przyszłym roku.
Łukasz Wolanin
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 Sukces karateków z Cieszanowa
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Mikołaj z półobrotu

1 grudnia 2018 roku w Rzeszowie odbył się III Mikołajkowy Turniej w Karate.
Startowało w nim 300 młodych zawodników z klubów z Rzeszowa, Zamościa,Niepołomic i oczywiście z UKS MUSASHI
z Cieszanowa. Nasze dzieciaki zajęły następujące miejsca:
Ewelina Kopciuch - I, Marlena Kuszlik - II, Maciej Wolańczyk - II, Szymon Farion - III, Kalina Lichtarska - III,
Julia Sopel - III, Magdalena Majewska - III, Julia Antonik - III, Oliwia Cencora – III.
Grupę karateków przygotowała sensei Alicja Pałczyńska. Dziękuję opiekunom grupy
za pomoc oraz rodzicom za sfinansowanie wyjazdu na zawody. Wszystkim karatekom gratuluję.
Alicja Pałczyńska

Święty
z prezentami
Wiele szczęścia, uśmiechów
i radości przyniosły mikołajki
w naszej gminie.
Specjalne imprezy odbyły się
w każdej ze szkół. Święty Mikołaj rozdawał też prezenty
dzieciom na lodowisku. Nie zapomniał również o starszych
mieszkańcach naszej gminy
i zawitał do Domu Dziennego
Pobytu oraz Urzędu Miasta
i Gminy. Rozdawał też cukierki
przechodniom na ulicy.
Marcin Piotrowski

