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� Najlepszy Produkt Turystyczny 2018

Lokalne magnesy

W Rzeszowie wręczono nagrody w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny 2018.
Z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla specjalne wyróżnienie
otrzymały połączone siły dwóch festiwali Folkowiska i Cieszanów Rock Festiwal.
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Wrzesień to przede
wszystkim słowo pisane,
czyli bliskie spotkania
z prasą i stronami
internetowymi.
Tak było, ale się zmieniało
atakiem października.

UrszULa koPeć-zaborNiak

Czołowe miejsce zajmuje
nadal Cieszanów Rock
Festiwal. „Życie Podkar-

packie“ pisze, że to: topowe wy-
darzenie na rock&rollowej mapie
Polski, na które ciągną rzesze me-
lomanów z całej Europy (…) wy-
poczywają z przyjaciółmi (…)
w otwartym miasteczku, gdzie
#cieszanują! Gazeta „Nowiny“
podkreśla zaś, że małe miasteczko
na Podkarpaciu dzięki temu festi-
walowi staje się muzycznym cen-
trum kraju. Czytamy i słyszymy
jak ludzie nazywają go „małym
Woodstockiem”.

Braterstwo i muzyka kró-
lują. W innym artykule spotkamy
stwierdzenie: Takie rzeczy tylko
tutaj! Urzekające sielską przyrodą
i historycznymi ciekawostkami
okolice Cieszanowa zachęcają do
wypoczynku. Tu też muzyka
smakuje najlepiej (w pobliskim
Gorajcu w lipcu eksploduje naj-
piękniejszy etnofestiwal – Folko-
wisko). Chyba czar tkwi także
w tym, że daleko nam do całodo-
bowego gwaru. Leniwie płynie
czas, a na scenie obok gwiazd jest
także miejsce na miłość, bo w tym
roku, jak podaje prasa, podczas
CRF-u miały miejsce zaręczyny.

Strony internetowe piszą
m.in. o spotkaniu w Centrum
Wystawienniczo-Koncertowym
w Dachnowie, gdzie Tomasz Kuba
Kozłowski z Domu Spotkań

z Historią w Warszawie, opowia-
dał o wybranych miejscach kultu
religijnego dawnej Archidiecezji
Lwowskiej. Film „To są nasze
Kresy...“ o pierwszym proboszczu
parafii w Dachnowie ks. Januszu
Popławskim, wyświetlany pod-
czas spotkania, wzbudził wiele
emocji wśród parafian pamię-
tających tego kapłana.

„Kochające serce jest za-
wsze młode” to motto przewod-
nie pierwszej rocznicy Domu
Dziennego Pobytu w Cieszano-
wie, która miała miejsce 20
września. Strona internetowa
www.elubaczow.com przedstawia
galerię zdjęć z tej uroczystości.
Przeczytamy tam, że: Dom
Dziennego Pobytu zaspokaja
potrzeby towarzyskie, kultu-
rowe, rekreacyjne i edukacyjne.
I w tym tkwi siła, bo senior to
osoba z życiowym doświadcze-
niem, które zamalowało każdy
dzień w kalendarzu i czasami da-

wało kopa, ale JUTRO za każdym
razem stawało się najważniejsze.

„Niezapominajki“ nadal na
fali medialnej popularności. Po-
czątkiem września do Ciesza-
nowa przyjechali dziennikarze
tygodnika „Tina“. Wykonali sesję
zdjęciową naszych śpiewających
pań i przeprowadzili z nimi wy-
wiad. Moc zespołu, który cove-
rem „Satisfaction“ oczarował
Polskę, ciągle jest z nami.

W prasie ukazały się rów-
nież informacje o krzakach mari-
huany ukrytych pośród drzew na
terenie gminy Cieszanów. Jak
widać zło świata wtargnęło także
na nasze podwórko. Na szczęście
zostało przez funkcjonariuszy wy-
działu kryminalnego Komendy
Powiatowej Policji w Lubaczowie
zlikwidowane. Sprawcy usłyszeli
już zarzuty i grozi im nawet do
8 lat pozbawienia wolności. Więk-
szość z nas, a może i wszyscy,
pewnie ma nadzieję, że to prze-

straszy i więcej nikt nie będzie
sprowadzał zła w nasze progi.

Jak bomba wpadła wiado-
mość o specjalnej nagrodzie dla
Gminy Cieszanów za rozwój tu-
rystyki festiwalowej, którą z rąk
marszałka Władysława Ortyla
odebrał burmistrz Zdzisław Za-
dworny. Było o tym głośno
w TVP3 Rzeszów, która jako
pierwsza wypuściła tę wiadomość
w świat. Za nią poleciały pozostałe
media, a my jak zawsze i tak
czołówka, gdyż ta informacja spa-
ceruje po naszym podwórkujuż od
momentu jej otrzymania.

Jesień swymi barwami po-
woli maluje gminę Cieszanów.
Astry otulają nasze ogródki. Pa-
noszą się kasztany gubiąc
kłujące kożuchy. Przed nami
wybory. Za nami dni, które
przynosiły uśmiech i ciekawe
pomysły czarujące oczy me-
diów. Teraz przyszłość zależy
tylko od nas. �

� Świat to nasze podwórko

Mały Woodstock
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Wybory w 2014 roku miały
wyjątkowy charakter,
ponieważ pojawiły się
koalicje, które dotychczas
na pierwszy rzut oka
były niemożliwe
ze względów ideologicznych.
Przed wyborami powstał
komitet wyborczy,
którzy stworzyli liderzy
list do rady powiatu
z ugrupowań
rywalizujących ze sobą.

zdzisław zadworNy

Wiesław Kudyba i Zbig-
niew Wróbel stali się
współzałożycielami

Komitetu Wyborczego Wyborów
Twój Głos Się Liczy, Czas Na
Zmiany. Było to bardzo ciekawe
przymierze, w którym uczestniczył
lider listy Polskiego Stronnictwa
Ludowego, które udzieliło popar-
cia Komitetowi Wyborczemu Wy-
borców Gmina Cieszanów i kan-
dydatowi na burmistrza Zdzi-
sławowi Zadwornemu. Również
udział Wiesława Kudyby w tej gru-
pie był nietypowy, ponieważ będąc
wiceliderem listy Prawa i Spra-
wiedliwości należał do ugrupowa-
nia, które mocno krytykowało
Polskie Stronnictwo Ludowe.

Egzotyki w składzie Komi-
tetu Twój Głos Się Liczy, Czas Na
Zmiany dodawała obecność byłej
Sekretarz Miasta i Gminy Ciesza-
nów, bliskiej współpracownicy Ed-
warda Dziaduły. Układ ten można
by nazwać ponadpartyjnym blo-
kiem wspierania kontrkandydata
Zdzisława Zadwornego – Bar-
bary Broź.

Do Rady Miejskiej w Cie-
szanowie wystartowało w sumie
32 kandydatów z 6 komitetów wy-
borczych. Dwa komitety mogły
wystawić swoich kandydatów na
burmistrza i były to: KWW
Gmina Cieszanów, który miał
14 kandydatów oraz KWW Twój
Głos Się Liczy, Czas Na Zmiany,
który miał 13 kandydatów. Po-
nadto KWW Aktywność Obywa-
telska wystawił 2 kandydatów,
a dwa komitety miały po jednym
kandydacie, tj. KWW Moje

Miasto oraz KWW Nasz Ciesza-
nów. Z typowania w danych okrę-
gach wyborczych można było
wnioskować, że doszło do poro-
zumienia pomiędzy komitetami,
ponieważ nie było pomiędzy nimi
dublowania kandydatów. I tak
KWW Gmina Cieszanów nie wy-
stawił kandydata na radnego
w okręgu, w którym startował
Jacek Zając z KWW Moje Miasto,
natomiast KWW Twój Głos Się
Liczy, Czas Na Zmiany nie wysta-
wił kandydata na radnego
w okręgu, w którym startował
kandydat KWW Nasz Cieszanów
Wojciech Broź, nota bene mąż
kandydatki na burmistrza
z KWW Twój Głos Się Liczy, Czas
Na Zmiany. Ponadto w okręgu,
w którym startował kandydat
KWW Aktywność Obywatelska
Edward Dziaduła nie było kontr-
kandydata z KWW Twój Głos Się
Liczy, Czas Na Zmiany. Cała

otoczka tworzenia kilku komite-
tów ostatecznie wyjaśniła się po
wyborach, ale o tym później.

Kampania wyborcza miała
wyjątkowy charakter również
z tego powodu, że kandydat na
burmistrza Barbara Broź przepro-
wadziła kampanię w stylu od
drzwi do drzwi, co było pierw-
szym takim przypadkiem w gmi-
nie Cieszanów. Mimo tych
nietypowych form wyborczych
ostateczne wyniki wyborów po-
zwoliły na kontynuację rządzenia
gminą przedstawicielom KWW
Gmina Cieszanów. Radnymi zos-
tało 8 kandydatów na radnych
z tego komitetu: Adam Zaborniak
z okręgu – Chotylub, Dąbrówka;
Marian Ciepły – Folwarki, Nie-
mstów; Henryk Kołodziej – Stary
Lubliniec; Andrzej Skiba – Kowa-
lówka, Żuków, Gorajec; Zdzisław
Kociołek – Nowe Sioło wieś; Piotr
Bielko i Stanisław Myśliwy

z Dachnowa oraz Ryszard Wilusz
z Cieszanowa. Z KWW Twój
Głos Się Liczy, Czas Na Zmiany
mandat radnego uzyskało 5 kan-
dydatów: Barbara Dragan z Cie-
szanowa, Stanisław Mazurek
z Niemstowa, Jan Bielecki z No-
wego Lublińca, Juliusz Pisarz z os.
Nowe Sioło oraz Roman Krywko
z Dachnowa. Ponadto radnymi
zostali Wojciech Broź z KWW
Nasz Cieszanów oraz Edward
Dziaduła z KWW Aktywność
Obywatelska (po losowaniu, po-
nieważ miał identyczną liczbę
głosów jak Jacek Zając z KWW
Moje Miasto).

29 listopada 2014 roku na
pierwszej sesji VII kadencji Rady
Miejskiej w Cieszanowie doszło
do wyborów władz. Przewod-
niczącym rady został wybrany
Adam Zaborniak. O stanowisko
to rywalizował z Edwardem
Dziadułą i wygrał stosunkiem
głosów 8:7. Również o stanowi-
sko zastępcy przewodniczącego
rady ubiegało się dwóch kandy-
datów i z Wojciechem Broziem
wygrał Marian Ciepły takim
samym stosunkiem głosów.

Na sesji tej zgłoszony został
fakt utworzenia klubu radnych
Forum Obywatelskie. W skład
tego klubu weszli radni z komitetu
Twój Głos Się Liczy oraz Edward
Dziaduła i Wojciech Broź, który
został jego przewodniczącym. Tak
odsłonięte zostały kulisy przed-
wyborcze kandydowania z trzech
różnych komitetów.

Po trzech miesiącach po
złożeniu ślubowania okazało się,
że Roman Krywko nie zrezygno-
wał z dzierżawy kilkunastu hekta-
rów mienia gminnego. Ponieważ
przepisy o samorządzie gminnym
w takich przypadkach decydują
o tym, że radny traci mandat,
Rada Miejska w Cieszanowie
stwierdziła wygaśnięcie mandatu
tego radnego. Decyzję tę Roman
Krywko zaskarżył do sądu i po
trwającym kilka miesięcy proce-
sie Sąd Najwyższy podtrzymał
prawomocność uchwały Rady
Miejskiej. Dlatego musiały odbyć
się wybory uzupełniające w Dach-
nowie, które wygrał Mieczysław
Krawiec. W tak uzupełnionym
składzie rada pracuje do obec-
nych wyborów. �

�Wybory w 2014 roku

gra o tron
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W Rzeszowie wręczono
nagrody w konkursie
na Najlepszy Produkt
Turystyczny 2018.
Z rąk Marszałka
Województwa
Podkarpackiego
Władysława Ortyla
specjalne wyróżnienie
otrzymały połączone siły
dwóch znanych na świecie
festiwali Folkowiska
i Cieszanów Rock Festiwal.

marciN PioTrowski

Cieszanów został nagro-
dzony za nowatorskie
podejście do turystyki,

jednocześnie czerpiące inspirację
z tradycji i kultury regionu. Bur-
mistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny, który odebrał
w Rzeszowie nagrodę podkreślił,
że „Dzięki tym wyjątkowym im-
prezom Cieszanów rozpoznawany
jest w całej Polsce. Przybywa
do nas coraz więcej turystów,
a wśród naszych mieszkańców
rośnie duma z wyjątkowości na-
szego regionu”.

Festiwale są magnesem,
który do naszej gminy, położonej
z dala od dużych ośrodków tury-
stycznych i miejskich, w której na
co dzień mieszka zaledwie 7,5 tys.
osób przyciąga ponad 15 tys.
gości z całego świata (CRF od
12 do 20 tys.; Folkowisko 4 tys. os.)
„Gorajec, niewielka wieś, w której
na co dzień mieszka zaledwie
35 osób stał się rodzajem uniwer-
sytetu ludowego, folkowej stolicy,
która tętni życiem przez cały rok”
- opowiada dyrektor festiwalu
Folkowisko Marcin Piotrowski

Zarówno Folkowisko jak
i CRF wyróżniają się z grona
licznych festiwali swoją inno-
wacyjnością. Oprócz muzyki
z najwyższej światowej półki, za-
pewniają olbrzymią dawkę wyso-
kiej jakości warsztatów, rajdów,
konkursów, a co najważniejsze
wyjątkowej rodzinnej atmosfery.
Dzięki temu każdy może znaleźć
tu coś dla siebie.

Obydwa festiwale rozwijają
swoją ofertę w kierunku interak-

tywności i zwiększenia pozamu-
zycznych atrakcji. „W trakcie Cie-
szanów Rock Festiwalu wspaniałą
robotę robią wolontariusze
działający w naszym CITY NGO,
dzięki nim festiwal tętni życiem
przez 24 godziny” – opowiada dy-
rektor Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie Tomasz Róg. Na
kolejne lata festiwale snują plany
rozszerzenia strefy festiwalowej
i organizacji wydarzeń otwartych
dla szerszej publiczności. Żeby
rozwijać bazę noclegową gminy,
festiwale wspólnie przeprowa-
dziły szkolenia dla osób zaintere-
sowanych otwarciem własnych
agroturystyk w bezpośrednim
sąsiedztwie. Dzięki temu w gmi-
nie Cieszanów powstają nowe
agroturystyki i ośrodki wczasowe,
rozwija się sieć gastronomiczna.
Duże dochody osiągają też lo-
kalne sklepy i przedsiębiorstwa
usługowe.

Najważniejszym osiągnię-
ciem obydwu imprez jest promo-
cyjny i społeczny sukces. Dzięki
Folkowisku i CRF rośnie rozpo-
znawalność miejsca, a wiele osób
identyfikuje się z festiwalami
czując wręcz dumę z pochodze-
nia. Furorę w sieci zdobył hasztag
#cieszanuje

Dzięki festiwalom goście
poznają okolicę i powracają do
regionu w okresie pozafestiwalo-
wym, np.Gorajec rocznie odwie-
dza około 10 tys. gości .

Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna do

ocenienia najlepszych produk-
tów turystycznych Podkarpacia
zaprosiła ekspertów z branży tu-
rystycznej, przedstawicieli samo-
rządu, wyższych uczelni,
lokalnych mediów oraz Podkar-
packiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, spośród licznie
zgłoszonych produktów tury-
stycznych – popularnych imprez
cyklicznych, pakietów turystycz-
nych (wycieczki), atrakcji i szla-
ków turystycznych, kapituła
wybrała najbardziej wyjątkowe,
atrakcyjne oraz przede wszyst-
kim przyjazne dla turystów. �

� Najlepszy Produkt Turystyczny 2018

Lokalne magnesy

cerTyfikaTy PoT oTrzymały:

�bieszczadzka szkoła rzemiosła w Uhercach mineralnych
za wyjątkowe połączenie tradycji i nowoczesnych rozwiązań,
�bractwo flisackie pw. Św. barbary w Ulanowie
za wykorzystanie potencjału turystycznego tradycji regionu,
�biuro podróży Pawuk – pakiet wycieczek:„Przygoda w bieszczadach”
za innowacyjne podejście do tworzenia pakietów turystycznych.

Od lewej: Marcin Piotrowski (Folkowisko), burmistrz Zdzisław Zadworny i Tomasz Róg (CRF)
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Mała pomoc – wielka
radość! Aby zostać
darczyńcą akcji Caritas
„Tornister Pełen
Uśmiechów”wystarczyło
zakupić jedną drobną rzecz
z podanej listy przyborów
szkolnych lub można było
przygotować wyprawkę
szkolną dla konkretnego
dziecka. Dwie możliwości,
jeden cel – szczęśliwe
i beztroskie dzieciństwo.

Wokresie wakacyjnym
wolontariusze Stowa-
rzyszenia „Pomocna

Dłoń” z Cieszanowa zainicjowali
w naszej gminie akcję Caritas
„Tornister Pełen Uśmiechów”. Ta
ogólnopolska inicjatywa skiero-
wana była do dzieci z rodzin
najbardziej potrzebujących,
a jej głównym celem – wyrów-
nywanie szans edukacyjnych
oraz szczęśliwe i beztroskie
dzieciństwo. Mieliśmy skromne
marzenie, aby wszystkie dzieci
z gminy Cieszanów rozpoczęły
rok szkolny z uśmiechem na twa-
rzy, pozytywnym nastawieniem,
zapałem i motywacją do nauki.

Dzięki Państwa wsparciu
i zaangażowaniu wolontariuszy
udało się wypełnić około 40 pleca-
ków przyborami szkolnymi. Am-
basadorem akcji, jak również
darczyńcą był Burmistrz Miasta
i Gminy Cieszanów Zdzisław Za-
dworny. Wyprawkę przygotował
również ks. Mieczysław Startek
oraz Prezes Zakładu Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o. Janusz Mazurek.

Zbiórka przyborów szkol-
nych odbywała się w kościołach
w Cieszanowie i Nowym Siole,
w Domu Dziennego Pobytu
w Cieszanowie oraz w trakcie
Cieszanów Rock Festiwalu. Jak
się okazuje dzielenie dobra
mnoży szczęście. Radość ob-
darowanych dzieci, uśmiech
i wzruszenie – to niezwykły finał
charytatywnych działań.

Wszystkim tym, którzy
włączyli się do akcji Caritas „Tor-
nister Pełen Uśmiechów”, jak
również wolontariuszom, senio-
rom z Domu Dziennego Pobytu,
młodzieży ze Szkolnego Koła Ca-
ritas w Dachnowie - serdecznie
dziękujemy! Z całego serca
życzymy Państwu ogromu dobra,
radości oraz niegasnącej nadziei,
że razem możemy zmieniać świat
na lepsze. Anita Wolanin

� Narodowe czytanie„Przedwiośnia”

Gdzie są twoje szklane domy?
kolejna edycja Narodowego czytania pod honorowym patronatem
pary prezydenckiej odbyła się w sobotę 8 września o godz. 17:00
w czytelni. miejska biblioteka Publiczna w cieszanowie od początku
czynnie uczestniczy w akcji. w tym roku w całej Polsce czytano
„Przedwiośnie” stefana Żeromskiego.

W 100-lecie odzyskania Niepodległości ta lektura w sposób
szczególny zwraca uwagę na doświadczenia Polaków
sprzed wieku. Wprowadza „istotny i potrzebny element
krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi”- jak napisał
w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Poszczególne fragmenty lektury czytali: Zdzisław
Zadworny, Adam Zaborniak, Bożena Zygarlicki,
Jan Jabłoński, Stanisław Myśliwy. Pomiędzy fragmentami
powieści odbywały się występy muzyczne artystów
z gminy Cieszanów. Wystąpili:

- Kacper Farion - uczeń klasy VII SP w Cieszanowie,
gra od 3 lat na akordeonie guzikowym, obecnie uczeń II klasy
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy
w Lubaczowie. Zaprezentował kilka utworów patriotycznych

- Rozanna Granda - uczennica wydziału rytmiki
Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego
w Rzeszowie, wcześniej uczennica Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie.
Gra na fortepianie od 12 lat. Podczas Narodowego Czytania
Rozanna zagrała na Stage Piano utwory Johannesa Brahmsa
oraz Fryderyka Chopina

- Jarosław Koraszyński - gra na akordeonie
klawiszowym od roku, pobiera lekcje prywatne. Podczas
Narodowego Czytanie zaprezentował utwór „Fale Dunaju”.
Był to jego pierwszy publiczny występ.

- Kapela Ludowa „Nad Brusienką” została założona
w styczniu tego roku przez Bronisława Stępnia. Zespół wyko-
nuje muzykę tradycyjną Podkarpacia i nie tylko. W skład ka-
peli wchodzą muzycy grający na: flecie poprzecznym,
skrzypcach, akordeonie i bębnie. Grupa ma już za sobą liczne
występy, a także nagrody, m.in. III miejsce na Powiatowym
Święcie Plonów w Cieszanowie. Podczas Narodowego Czyta-
nia zagrali wiele utworów patriotycznych oraz ludowych.

Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę z Instytutu Pamięci
Narodowej „Ojcowie Niepodległości” znajdującą się w holu
bibliotecznym, podyskutować przy kawie i domowym cieście.
Istniała także możliwość otrzymania okolicznościowej
pieczęci na książce. Małgorzata Mizyn

��Cieszanów: Radosny finał akcji 

Tornister Pełen
Uśmiechów
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aNiTa woLaNiN

Okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili bur-
mistrz Miasta i Gminy

Cieszanów Zdzisław Zadworny,

radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Andzrzej Ne-
pelski oraz kierownik Domu
Dziennego Pobytu Anita Wola-
nin. W programie uroczystości
nie zabrakło urodzinowego tortu,

� Uroczyste otwarcie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Niemstowie

stermomodernizowani
23 września miało miejsce uroczyste otwarcie zespołu szkolno-
-Przedszkolnego w Niemstowie. obiekt przeszedł termomodernizację. 
z tej okazji zebrali się pomysłodawcy tego projektu: burmistrz 
miasta i Gminy cieszanów, radni, dyrektor szkoły, zaproszeni goście,
którzy uświetnili uroczystość oraz rodzice i nauczyciele. 

Pierwszym punktem programu była uroczysta msza święta
celebrowana przez ks. Andrzeja Wysokińskiego. Potem
wszyscy zgromadzili się przed szkołą, gdzie nastąpiło uro-
czyste przecięcie wstęgi przez burmistrza Miasta i Gminy
Cieszanów Zdzisława Zadwornego, sołtysa Niemstowa 
Witolda Pachołka i przewodniczącą rady rodziców 
Iwonę Bożyk oraz uczennicę szkoły Nikolę Misztal.

Ważnym punktem uroczystości były występy
uczniów. Jako pierwsze swój program zaprezentowały
najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego. Taniec, mu-
zyka i śpiew w ich wykonaniu świetnie łączyły się z rados-
nym dla społeczności Niemstowa wydarzeniem.

Starsze klasy w montażu słowno-muzycznym opo-
wiedziały o tym, jak rodziła się inicjatywa termomoderni-
zacji szkoły i z czego wynikała oraz o radości z faktu, że
mają piękną, zadbaną, nowoczesną szkołę. Zaprezentowały
również swoje umiejętności taneczne. 

Udany występ obie grupy zawdzięczają nauczycie-
lom-wychowawcom: Elżbiecie Jabłońskiej-Dyndał, Marii
Mazurek, Katarzynie Kornadze i Iwonie Młodowiec.

Po części artystycznej uczestnicy spotkania obejrzeli
prezentację multimedialną autorstwa Ewy i Sebastiana
Skórskich. Wspomnienia związane z historią szkoły, jej
życiem, sprawiły, że wzruszenie pojawiło się na twarzach jej
dyrektorów, byłych nauczycieli i pracowników oraz wycho-
wanków. 

Następnie głos zabrali: dyrektor szkoły Sabina
Jabłońska, burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław
Zadworny, Helena Mazurek, pełniąca w latach 1977-2008
funkcję dyrektora szkoły.  Po części oficjalnej przedstawi-
ciele władz, zaproszeni goście oglądali efekt prac związa-
nych z modernizacją szkoły.

Ostatnim, integrującym punktem spotkania była za-
bawa taneczna i poczęstunek przygotowany przez prężnie
działające Koło Gospodyń Wiejskich, funkcjonujące Nie-
mstowie oraz nauczycieli. Iwona Młodowiec

� Urodziny Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie!

100 lat po raz pierwszy
Uroczyste obchody pierwszego roku działalności 
rozpoczęły się w czwartek mszą świętą odprawioną 
pod przewodnictwem ks. Mieczysława Startka. 
Następnie seniorzy i zaproszeni goście zgromadzili się 
w Domu Dziennego Pobytu. 
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wspólnego toastu oraz grom-
kiego sto lat! Część artystyczną
uświetnił występ Zespołu Śpie-
waczego „Niezapominajki”.

To już rok! Dokładnie
pierwszego września 2017 roku
wspólnie z seniorami z gminy
Cieszanów rozpoczęliśmy naszą
wielką przygodę poznania i od-
krywania tego, co w drugim
człowieku najpiękniejsze.
Mamy wspaniałe warunki – kli-
matyczne, zabytkowe wnętrza

dostosowane do potrzeb 
i możliwości osób starszych 
– oraz ludzi o gorących sercach,
otwartych umysłach, bogatym
doświadczeniu i ogromnym po-
tencjale. To wszystko zobo-
wiązuje do podejmowania
twórczej, wielowymiarowej ak-
tywności. Staramy się żyć pełnią
życia – uczestniczymy w życiu
kulturalnym, społecznym – rea-
lizujemy swoje pasje i marzenia,
włączamy się w działania cha-

rytatywne, międzypokoleniowe
– dzięki czemu czujemy się
szczęśliwi i spełnieni. Jak się
okazuje „jesień życia może być
wiosną możliwości”, wystarczy
tylko podjąć odważną decyzję 
i dołączyć do rodziny Domu
Dziennego Pobytu.

Utworzenie ośrodka wspar-
cia jest pierwszą taką inicjatywą
w gminie Cieszanów. To wyraz
wdzięczności i szacunku
wobec najstarszych członków

naszej małej społeczności. Po-
wstanie placówki było możliwe
dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu i determinacji
władz samorządowych. 

W szczególności dzięku-
jemy burmistrzowi Miasta 
i Gminy Cieszanów Zdzisławowi
Zadwornemu za koncepcję i ini-
cjatywę utworzenia ośrodka
wsparcia dla seniorów. Serdeczne
podziękowania kierujemy rów-
nież do wszystkich osób, jedno-
stek, instytucji, z którymi
współpracujemy. To był wspa-
niały rok wspólnych wyzwań,
niesamowitych inicjatyw, cieka-
wych doświadczeń, bo przecież 
w Domu Dziennego Pobytu
każdego dnia „kochające serce
jest zawsze młode” i pełne pozy-
tywnej energii! �

� Urodziny Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie!

100 lat po raz pierwszy
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Mszą świętą w kościele 
parafialnym pw. 
Przemienienia Pańskiego 
w Starym Lublińcu 
rozpoczęła się uroczystość
nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym 
w Nowym Lublińcu. 

Leokadia szczyGieł

Szkoła otrzymała imię gen.
Antoniego Jeziorańskiego.
Eucharystii przewodniczył

Jego Eminencja ks. Biskup Marian
Rojek w koncelebrze z oficjałem
Sądu Biskupiego ks. Ryszardem
Mazurkiewiczem, naszym dzie-
kanem ks. Józefem Dudkiem,
absolwentami: ks. Mieczysławem
Szynalem i ks. Radosławem Za-
borniakiem oraz gospodarzem
naszej parafii ks. Ryszardem An-
tonikiem.    W uroczystości wzięli
udział również pozostali księża 
z gminy Cieszanów.

W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele władz samo-
rządowych, instytucji i organizacji:
radny sejmiku wojewódzkiego
Andrzej Nepelski, starosta po-
wiatu lubaczowskiego Józef Mi-
chalik, burmistrz MiG
Cieszanów Zdzisław Zadworny,
zastępca burmistrza Andrzej
Szymanowski, radni Rady Miej-
skiej w Cieszanowie na czele 
z przewodniczącym Adamem
Zaborniakiem, sołtysi Starego 
i Nowego Lublińca, poczty sztan-
darowe: Komendy Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego 
w Lubaczowie wraz z harcmistrz
Danutą Kacprzak, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nowym Lub-
lińcu, absolwenci, nauczyciele,
emeryci oraz mieszkańcy Starego
i Nowego Lublińca.

Na początku Mszy Świętej
ksiądz proboszcz powitał księdza

biskupa oraz uczestników tej
uroczystości. Następnie dzieci
powitały pasterza naszej diecezji
wierszem i kwiatami. Dyrektor
szkoły Alicja Szynal poprosiła
Jego Ekscelencję o poświęcenie
sztandaru i modlitwę w intencji
społeczności szkolnej. 

Podczas homilii ksiądz bis-
kup przybliżył dokonania, syl-
wetkę i postawę życiową patrona
naszej szkoły, gen. Antoniego Je-
ziorańskiego. 

Uświadomił wszystkim ze-
branym, że postać generała jest
przykładem patriotyzmu i po-
święcenia życia dla ojczyzny nie
tylko w teorii, ale i w codziennym
życiu. Zwrócił się z pytaniem do
młodzieży, na ile są gotowi wcie-

lać idee patriotyzmu w życiu co-
dziennym, tak jak to robił wy-
brany przez nas patron, gen.
Antoni Jeziorański.

Po mszy świętej uczestnicy
uroczystości udali się do odno-
wionej szkoły. Po przybyciu na
plac szkolny przewodniczący
Rady Miejskiej w Cieszanowie
odczytał uchwałę nadającą szkole
imię gen. Antoniego Jeziorań-
skiego. Po odczytaniu dokonano
przekazania sztandaru przez radę
rodziców na ręce dyrektor szkoły
Alicji Szynal, która zaprezento-
wała go zebranym, a następnie
przekazała uczniowskiej asyście
sztandaru. Po tym symbolicznym
geście uczniowie złożyli uro-
czyste ślubowanie.

Następnie ksiądz biskup 
w asyście zaproszonych gości do-
konał poświęcenia pamiątkowej
tablicy umieszczonej przy wejś-
ciu do budynku szkoły.

W dalszej części uroczys-
tości uczniowie naszej szkoły
przedstawili wzruszający program
artystyczny poświęcony patro-
nowi szkoły, przygotowany pod
kierunkiem nauczycieli. Po aka-
demii dokonano przecięcia wstęgi
odnowionej szkoły i poświęcono
nowo otwarte przedszkole.
Zebrani mieli możliwość obejrze-
nia odnowionych pomieszczeń
szkoły. Poczęstunek uczestnikom
uroczystości zapewniły panie 
z miejscowych kół gospodyń
wiejskich wraz z rodzicami. �

� Upamiętnili gen. Antoniego Jeziorańskiego

Nowy patron szkoły
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� Spotkanie autorskie

„Śladami” 
jakuba 
Małeckiego
miejska biblioteka Publiczna 
w cieszanowie była miejscem
spotkania z jednym z najbardziej
ambitnych pisarzy młodego 
pokolenia – Jakubem małeckim.
Pisarz ma na swoim koncie kilka
powieści, w tym „Ślady” 
nominowane do Nagrody Nike.

3 października autor bestsel-
lerowego „Dygotu” i „Rdzy”
zdradził tajniki swojego
warsztatu i opowiedział 
o początkach kariery pisar-
skiej. Nie zabrakło również
pytań od publiczności, 
z uwagą wysłuchującą opo-
wieści człowieka, który zamie-
nił pracę w banku na pisanie
książek. Wśród uczestników
spotkania byli członkowie
Dyskusyjnych Klubów
Książki w Cieszanowie oraz
Lubaczowie, którzy poznali
twórczość Jakuba Małeckiego
omawiając jego książki na
spotkaniach klubowych.

Pisarz opowiedział 
o bieżącej pracy, a także
m.in. o tym, że jedno z naj-
większych rosyjskich wy-
dawnictw kupiło właśnie
prawa do publikacji 
„Dygotu”. Książka ukaże się
w Rosji prawdopodobnie już
w przyszłym roku. Wspom-
niał także o premierze naj-
nowszej powieści „Nikt nie
idzie”, którą będzie można
kupić 31 października.

Spotkanie odbyło się 
w ramach programu dota-
cyjnego Instytutu Książki 
–Dyskusyjne Kluby Książki.

Małgorzata Mizyn
fot. Krystian Kłysewicz

15 września w Centrum 
Wystawienniczo- 
-Koncertowym 
(wyremontowana dawna
cerkiew greckokatolicka) 
w Dachnowie odbyło się
spotkanie z Tomaszem 
Kubą Kozłowskim 
z Domu Spotkań z Historią
w Warszawie. Jest on 
popularyzatorem 
dziedzictwa historyczno-
kulturowego Kresów.

małGorzaTa mizyN

Licznie zgromadzeni ucze-
stnicy obejrzeli film doku-
mentalny zrealizowany

przez Telewizję Polską „To są
nasze Kresy...", o ks. prałacie Ja-

nuszu Popławskim, który wspo-
mina swoje dzieciństwo i młodość
na Wołyniu. Były kapelan Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich,
Prezes Oddziału Warszawskiego
Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschod-
nich, od 1963 roku związany 
z ziemią lubaczowską, najpierw
jako wikary w Oleszycach, 
a następnie proboszcz parafii 
w Dachnowie i Baszni Dolnej.

Następnie Tomasz Kuba
Kozłowski w formie prezentacji
multimedialnej przedstawił
„Kresowe Maryje i Chrystusy",
czyli wędrówkę do miejsc kultu
religijnego dawnej Archidie-
cezji Lwowskiej. „Przeniósł”
uczestników przed wizerunek
Matki Dobrej Drogi czczonej 
w Kochawinie koło Stryja; do

Milatyna, gdzie słynął cudami
obraz Jezusa Konającego; do
Sokala, w którym odbyła się
pierwsza koronacja wizerunku
Matki Bożej w archidiecezji
lwowskiej i Jazłowca, gdzie
marmurowy posąg Matki Bożej
koronowano w lipcu 1939 roku;
do klasztoru Dominikanów 
w Podkamieniu, w którym
przed wizerunkiem Matki Bożej
Śnieżnej klękali polscy królowie
oraz przed obraz Matki Bożej
Różańcowej do świątyni Domi-
nikanów w Czortkowie, a także
przed oblicza Matki Bożej Łas-
kawej z katedry lwowskiej oraz
kościoła ormiańskiego w Sta-
nisławowie. �

organizatorami wydarzenia
był burmistrz miasta i gminy

Cieszanów oraz miejska biblioteka 
publiczna w Cieszanowie.

� Spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim

W cerkwi o Kresach
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Zwykle są to 
stowarzyszenia, Koła 
Gospodyń Wiejskich 
i różnego rodzaju 
nieformalnie działające 
w wielu miejscowościach
grupy, zmieniające naszą
małą ojczyznę i działające
dla dobra swoich sąsiadów.
Borykają się jednak 
z licznymi problemami, 
z których głównym jest brak
środków na realizację ich
pomysłów. Dlatego 
poszukują ich głównie
pisząc wnioski o dotację.

marciN PioTrowski

Jedną z ciekawszych jest ofe-
rowana przez stowarzyszenie
Czajnia dotacja z programu

Finansowania Inicjatyw Obywa-
telskich, z której skorzystało 
30 organizacji pozarządowych 
z naszego regionu. Dzięki pro-
gramowi Aktywne Pogranicze po
11 tysięcy złotych na różnego
typu działania zdobyły u nas trzy
NGOsy. Stowarzyszenie Po-

mocna Dłoń, będzie rozwijać
wolontariat na terenie naszej
gminy. KGW Folwarki zdobyło
środki na zakup sprzętów po-
trzebnych do rozwoju oraz
warsztaty artystyczne, oraz im-
prezę integracyjną z podopiecz-
nymi DPŚ w celu otwarcia
społeczności lokalnej na potrzeby

innych ludzi. Gromada Gorajec
dzięki wsparciu z FIO w swojej
wsi wyremontuje dzwonnicę 
i wybuduje małą galerię sztuki.

Ludzie z naszej gminy mają
fantastyczne pomysły i cieszę się,
że tak aktywnie działają. Przez
najbliższych 14 miesięcy bę-
dziemy pracować wspólnie, żeby
działo się jeszcze więcej – opo-
wiada koordynator projektu na
teren powiatu lubaczowskiego
Marcin Piotrowski

Pierwszym krokiem ku
temu było szkolenie przeprowa-
dzone 15 października w Kras-
nobrodzie, w którym udział
wzięło 90 osób. Poznawaliśmy ta-

jemnice księgowości, promocji 
i współpracy z lokalną społecz-
nością, ale co najważniejsze spot-
kaliśmy ludzi podobnych nam 
– lokalnych aktywistów i społecz-
ników. Zaprzyjaźniliśmy się 
i mamy nadzieję na wspólne
działanie – opowiada Anna
Woszczak ze Stowarzyszenia Po-
mocna Dłoń.

Dzięki projektowi Ak-
tywne Pogranicze organizacje
pozarządowe z naszego regionu
oprócz środków finansowych
uzyskały wsparcie doświadczo-
nych lokalnych animatorów,
którzy pomogą młodym organi-
zacjom w rozwoju. �

� Czym zajmują się organizacje pozarządowe

Tajemnicze NGOsy
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W sobotę 15 września 
pod odsłoniętą 
w roku ubiegłym tablicy 
pamiątkową, odbyły się 
uroczystości z okazji 79.
rocznicy bitwy stoczonej
pod Dachnowem 
w 1939 roku przez 
żołnierzy 1. pułku piechoty
Korpusu Ochrony 
Pogranicza pod dowódz-
twem ppłk. Wojciecha 
Stanisława Wójcika. 

krysTyNa kłos

Wzięli w nich udział:
ppłk SG Jacek Kozak 
- Komendant Pla-

cówki SG w Lubyczy Królewskiej,
Zdzisław Zadworny – Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów,
uczestnicy 2. Rajdu Rowerowego
„Szlakiem bojowym 1. pułku pie-
choty Korpusu Ochrony Pogra-
nicza”, zorganizowanego przez
Placówkę Straży Granicznej 
w Lubyczy Królewskiej i Stowa-
rzyszenie Weteranów Polskich
Formacji Granicznych, a także
mieszkańcy Dachnowa, rodzice,
dyrektor, nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Marii
Moralewicz oraz Publicznego
Gimnazjum w Dachnowie.

Nad przebiegiem uroczys-
tości czuwał Tomasz Róg – dy-
rektor CKiS w Cieszanowie. Po
odśpiewaniu „Mazurka Dąbrow-
skiego”, modlitwę za żołnierzy,
którzy oddali swe życie walcząc
za wolną Polskę, odmówił pro-
boszcz Parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego ks. Piotr Kor-
nafel. Uczniowie klas IV i VIII
zaprezentowali montaż słowno
– muzyczny poświęcony rocz-
nicy września 1939 roku i naj-
ważniejszym wydarzeniom
związanym z II wojną światową,
przygotowany pod kierunkiem

Krystyny Kłos i Pawła
Młodowca. Następnie głos za-
brał ppłk Jacek Kozak. Nawiązał
do wydarzeń z 15 września
1939 roku, które rozegrały się
pod Dachnowem. Przywołał
postać ppłk. Wójcika – bohater-
skiego dowódcy żołnierzy KOP.
Burmistrz Zdzisław Zadworny
mówił o tym, jak ważną rolę 
w życiu narodu i każdego z nas
odgrywa fakt, iż możemy cie-
szyć się wolnością. Uroczystość
zakończyła się złożeniem kwia-
tów pod pamiątkową tablicą. �

� 79. rocznica bitwy pod Dachnowem

Pamięć historii żyje w nas 

Sobotnie uroczystości 
to kolejna lekcja historii dotycząca
dziejów Polski, a szczególnie 
naszej Małej Ojczyzny, wpleciona 
w obchody 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez nasz kraj.
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Centrum Kultury i Sportu 
w Cieszanowie wraz 
z Miejską Biblioteką Pub-
liczną w Cieszanowie 
realizują od czerwca 
br. projekt pod nazwą 
„O Niepodległą. Tradycje
walk niepodległościowych
w gminie Cieszanów 1863 
– 1945”. Otrzymał 
on dofinansowanie 
w kwocie 36 500 zł 
ze środków Programu 
Wieloletniego NiePODLeGłA
na lata 2017 – 2021, 
w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”.

Tomasz róG

Jednym z zadań projektu było
utworzenie portalu interne-
towego Archiwum Społeczne

Gminy Cieszanów. Został on
uruchomiony 1 września pod 
adresem www.archiwumciesza-
now.pl. Archiwum gromadzi 
i udostępnia w postaci skanów:
fotografie, dokumenty, druki
ulotne, czasopisma, rękopisy
wspomnień (wszystkie archiwa-
lia wytworzone do 1945 roku), 
a także nagrania relacji świadków
historii – mieszkańców gminy
Cieszanów. Głównym celem
utworzenia Archiwum Społecz-
nego Gminy Cieszanów jest chęć
upowszechnienia zbiorów archi-
walnych dotyczących dziejów na-
szego regionu. Chcemy poprzez
portal internetowy dotrzeć do jak
największej grupy osób i zachęcić
ich, by przekazali do zasobów Ar-
chiwum Społecznego Gminy
Cieszanów cyfrowe kopie mate-
riałów archiwalnych ze swych
zbiorów rodzinnych. Dzięki temu
jest szansa na ocalenie choć
cząstki dziedzictwa historycz-
nego gminy Cieszanów i naszego
regionu dla następnych pokoleń.
Zasoby archiwum są stopniowo
powiększane o kolejne nabytki.

14 września ponad 60
uczniów ze szkół w Cieszanowie,
Dachnowie i Nowym Lublińcu
wzięło udział w grze terenowej
„Szlakiem walk powstańców
styczniowych gen. Antoniego Je-

ziorańskiego". Uczestnicy musieli
przejść 5 punktów kontrolnych,
by dostać się do powstańczego
obozu, umiejscowionego obok
pomnika w Kobylance. W grze
terenowej wzięło też udział 
10 gimnazjalistów, którzy wcielili
się w aktorów grających: wie-
śniaczki, żandarmów, zwia-
dowcę, wartownika, generała
Antoniego Jeziorańskiego. Była
to dla uczniów świetna przygoda
i doskonała lekcja historii.

Również we wrześniu 
w szkołach podstawowych w Cie-
szanowie, Dachnowie i Nowym
Lublińcu odbyły się dla uczniów
wykłady historyka regionalisty

Tomasza Roga pt. „Tradycje walk
niepodległościowych w gminie
Cieszanów 1863 – 1945". Ucznio-
wie uczestniczący w wykładzie
mogli poszerzyć swoją wiedzę na
temat osób i wydarzeń związa-
nych z walką o niepodległość
Polski na terenie gminy Ciesza-
nów. Wykład został wzbogacony
o prezentację multimedialną, 
w której autor wykorzystał wiele
archiwalnych zdjęć i grafik do-
tyczących omawianej tematyki.

6 października na Rynku 
w Cieszanowie odbył się werni-
saż wystawy plenerowej pt. 
„O Niepodległą. Tradycje walk
niepodległościowych w gminie
Cieszanów 1863-1945”. Na 12
planszach wystawy można obej-
rzeć unikatowe materiały archi-
walne (fotografie, szkice, grafiki),
wzbogacone o krótkie opisy. Do-
tyczą one wydarzeń i osób

związanych z walką o niepo-
dległość Polski na terenie gminy
Cieszanów, począwszy od powsta-
nia styczniowego (1863-1864),
poprzez walki polsko-ukraińskie
z listopada-grudnia 1918 r., 
a skończywszy na II wojnie świa-
towej (1939-1945). Dodatkowo
został wydany katalog wystawy.
Podczas wernisażu był również
wyświetlany na ekranie 30-minu-
towy film zawierający fragmenty
relacji świadków historii z gminy
Cieszanów.

Ostatnim punktem realiza-
cji projektu będzie koncert Bar-
tasa Szymoniaka - polskiego
muzyka, wokalisty, autora teks-
tów, czołowego przedstawiciela
beat rocka w Polsce. Odbędzie się
on w piątek 19 października 
o godz. 13.00 w hali lodowiska 
w Cieszanowie. Podczas występu
artysta zaprezentuje swoje naj-
większe przeboje, w tym m.in.:
„Alarm” (do wiersza Antoniego
Słonimskiego), „Portret”, „Śpiew
murów”, „Kocham wolność”
(znakomicie wykonany cover
utworu zespołu Chłopcy z Placu
Broni), „Wiatr” i inne. Wstęp na
koncert jest bezpłatny. Serdecznie
zapraszamy! �

� Sukces projektu społecznego

O NiePODLeGłą

Uczestnicy gry 
musieli przejść 
5 punktów kontrolnych,
by dostać się do 
powstańczego obozu


