
www.facebook.com\
Nad-BrusieNKa

fot
.s

ho
w

th
es

ho
w

Na ratunek
szkole
w Kowalówce
strona 6

Biwak
tylko
dla zuchów
strona 8

Bliskie
spotkanie
z Orientem
strona 10

Uruchom agroturystykę, lub rozpocznij sprzedaż bezpośrednią ze swojego
gospodarstwa dzięki ułatwieniom związanym z rolniczym handlem detalicznym.
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� Przyjdź na szkolenie 

Jak zarobić na festiwalach?
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Świat wokół nas zmienia się
w tak szalonym tempie, 
że oczekujemy coraz 
więcej i szybciej. 
Ogromne środki finansowe,
które otrzymujemy 
w ramach programów 
unijnych, zwiększają 
wymagania wobec 
samorządów. 

ZdZisław ZadwOrNy

Mieszkańcy traktują ko-
lejne inwestycje komu-
nalne jako oczywiste.

Czy jednak tak jest naprawdę?
Czy wszystkie samorządy są
równie skuteczne w zdobywaniu
pieniędzy na poprawę warun-
ków życia swoich lokalnych
społeczności? Czy potrafią zna-
leźć odpowiednie źródła finan-
sowania i należycie się do nich
przygotować?

W kampanii wyborczej
słyszymy wiele obietnic, ale życie
szybko to weryfikuje. Piszę o tym,
ponieważ zaledwie kilka miesięcy
temu wyciągano przeciwko mnie
oraz moim kolegom radnym
wiele nieuzasadnionych i krzyw-
dzących zarzutów. Jaka jest dzi-
siejsza rzeczywistość? Czy jes-
teśmy skuteczni?

Bardzo łatwo to ocenić na
podstawie ubiegłego i obecnego
roku. Gdy 16 lat temu po raz
pierwszy kandydowałem na bur-
mistrza, nasz komitet wyborczy
zakładał budowę co najmniej 
1 km drogi asfaltowej. W roku
2018 na terenie gminy realizowa-
nych było wiele zadań drogowych,
w których samorząd miasta 
i gminy Cieszanów miał udział 
finansowy lub realizował je samo-
dzielnie. W porozumieniu z Wo-

jewództwem Podkarpackim dofi-
nansowaliśmy odnowę na-
wierzchni na drodze wojewódzkiej
nr 865 na długości 1 km, od ob-
wodnicy w kierunku do Kowa-
lówki. Cały koszt tego zadania
to 474 tys. zł, w tym dotacja 
z budżetu gminy 128 tys. zł.
Bez inicjatywy władz gmin-
nych odcinek ten pozostałby 
w takim stanie, jak dalszy ciąg
drogi do Kowalówki.

Drugim zadaniem była bu-
dowa ścieżki rowerowej przy
drodze wojewódzkiej w Dachno-
wie. Budowa 415 m tej ścieżki
kosztowała 353 tys. zł, w tym
udział gminy to 151 tys. zł. Do
końca swojej kadencji jak lew
walczył o realizację wspomnia-
nego zadania poprzedni radny 
z tego okręgu Stanisław Myśliwy.

Również w Cieszanowie po
kilku latach starań, w tym szcze-
gólnie byłego już radnego Ryszarda
Wilusza, przebudowana została

droga powiatowa na ulicy Armii
Krajowej, na odcinku 620 m. Cały
koszt tej przebudowy to kwota 
434 tys. zł, z czego połowę sfinan-
sowała gmina Cieszanów.

Ponadto samorząd gminny
samodzielnie budował drogi
gminne, korzystając z dofinanso-
wania z budżetu państwa, z pro-
gramu rozwoju dróg lokalnych
oraz w ramach usuwania skut-
ków klęsk żywiołowych. Wyko-
nane zostały budowy dróg na ul.
Pałacowej i ul. Biała Droga 
w Dachnowie, droga dojazdowa
„koło kałuży” w Niemstowie,
droga łącząca Kowalówkę 
z drogą powiatową do Gorajca,
droga z osiedla Stary Lubliniec 
w kierunku do Ułazowa oraz
droga na Smereczynie koło
Załuża. Łącznie zostało wykona-
nych 6,53 km dróg gminnych za
kwotę 4,76 mln zł, przy udziale fi-
nansowym gminy 1,38 mln zł, tj.
29% całości.

Dzięki dobrej współpracy 
z Wojewodą Podkarpackim rów-
nież w tym roku otrzymaliśmy
promesy na przebudowę dróg
gminnych w ramach programu
usuwania skutków powodzi.
Otrzymaliśmy zapewnienie dota-
cji na kwotę 3,89 mln zł na drogi 
o łącznej długości 6,33 km. Dota-
cja ta to 80% kosztorysowej war-
tości prac. Ostateczna kwota
udziału gminy wyjdzie po przetar-
gach. W ramach planowanych in-
westycji zostaną wykonane
przebudowy dróg przy ulicy Pod-
wale w Cieszanowie, łącznik 
ul. Sportowej z drogą powiatową
do Gorajca, ul. Sportowa w Dach-
nowie oraz droga gminna z Kowa-
lówki do Gorajca koło biogazowni. 

Oprócz tych zamierzeń
władze gminne prowadzą nego-
cjacje z samorządem wojewódz-
kim i powiatowym w sprawie
wspólnych zamierzeń na drogach
powiatowych i wojewódzkich. �

�Tak, jesteśmy skuteczni

Moja droga asfaltowa



Ruszyła budowa, 
rodzą się ciekawe pomysły,
ujawniają się archiwalne
zdjęcia, a robot 
Photon szuka  wiosny. 
Życie daje o sobie znać.

ursZula KOpeć- ZaBOrNiaK

Trudno się rozstać ze stycz-
niem skoro w pamięci
ciągle z nami. Na

przykład poprzez pobity rekord,
bo prawie 17 tys. zebrane w Cie-
szanowie podczas Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, albo
powstanie Gorajeckiego Uniwer-
sytetu Ludowego, który propo-
nuje całą gamę warsztatów, od
ciesielskich czy białego śpiewu,
po fotografii i animacji poklatko-
wej. Do tego dochodzą obchody
Dnia Babci i Dziadka w ciesza-
nowskiej placówce edukacyjnej,
gromadzące blisko 500 osób oraz
spotkanie autorskie z Tanią Valko
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Cieszanowie. Pisarką, która
przez wiele lat mieszkała w Arabii
Saudyjskiej. Przyciągnęła za sobą
na spotkanie wielu czytelników. 

To wszystko śledziły przede
wszystkim lokalne strony interne-
towe, takie jak www.zlubaczowa.pl
czy www.elubaczow.com.  Zachę-
cały by skorzystać z propozycji
przez nas kierowanych do miesz-
kańców, nie tylko z Cieszanowa.
Prezentowały relacje fotogra-
ficzne z imprez, które zachwycają
do tej pory.

Wizyta w wielkim świecie
to przede wszystkim uczestnictwo
Mateusza Bielko w Światowych
Dniach Młodzieży w Panamie.
Marina i Marcin, którzy nie tylko
zakochani są w sobie, ale także we
wsi czyli Gorajcu, zagościli w pol-
skich domach dzięki gazecie
„Gospodyni“. Zobaczyć ich foto-
grafię można już na okładce.

27 stycznia wypadają Mię-
dzynarodowe Dni Pamięci 
o Ofiarach Holocaustu. Z tej to
okazji w  Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Cieszanowie odbyło
się spotkanie z Simonem Lavee
(Łukawieckim) z Izraela. Poto-
mek polskich Żydów, który przy-
jechał szukać rodzinnych

korzeni. Dotarł do Lubaczowa
gdzie poznał tragiczną historię
swojej rodziny. Pomocą służył
mu nasz regionalny historyk 
– Tomasz Róg. Pamięć pomordo-
wanych Żydów uczczono także
zapalając znicze na Plebańskim
Polu w Dachnowie. Prawdziwą
niespodzianką było zaś udostęp-
nienie na koncie Nad Brusienką
na Facebooku archiwalnego zdję-
cia cieszanowskiego kirkutu.

Luty otwiera filmowa rela-
cja w telewizji Lubaczów.tv, która
dokumentuje otwarcie wystawy
poświęconej skromnemu człowie-
kowi i gorliwemu kapłanowi,
długoletniemu proboszczowie pa-
rafii św. Wojciecha w Cieszanowie
w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy. Mowa tu oczywiście o ks.
Józefie Kłosie. 

Polskie Radio Rzeszów
również nam towarzyszyło. 
W audycji „Tu i teraz”, której goś-
ciem był Tomasz Róg i Marcin
Piotrowski, słuchaliśmy o mło-
dych organizacjach pozarządo-
wych, które związane są z naszą
gminą. W programie „Kiedy
nadchodzi jesień” Anny Leś-
niowskiej opowiadano o zespole
Niezapominajki i Dziennym
Domu Senior w Chotylubiu. Na-
grywany był także materiał 
w Domu Dziennego Pobytu 
w Cieszanowie, o ks. J. Kłosie 
i o projekcie Aktywne Pograni-
cze. Czekamy na ich emsję.

Odwiedziła nas także tele-
wizja POLSAT. Nagrała audycję
dotyczącą budowy domu dla
państwa Płoskoń. Nadal zbierane
są na ten cel pieniądze, ale ruszyła

już jego budowa. 19 lutego mog-
liśmy oglądać materiał przez nich
nakręcony. Temat ten jest nadal
głośny w gazetach, m.in. „Życiu
Podkarpackim“ gdzie przeczy-
tamy słowa pani Reni: Dla siebie
bym nie walczyła, nie próbowała,
ale chciałabym pokazać mężowi,
że dla niego dam radę wywalczyć
wszystko. Pokazać tym wszyst-
kim, którzy się dziwili, że
możemy iść razem do sklepu,
którzy radzą mi go oddać do
hospicjum, czy zakładu opieki
leczniczej, że postawiłam go na
nogi i że inni pomogą mi zrobić
jeszcze więcej.

Nasze podwórko lubi na-
grody, bo są efektem włożonej
pracy. Tym razem Europejska Fe-
deracja Festiwali po raz trzeci za-
kwalifikowała Festiwal Folkowisko
do grona najważniejszych imprez
kulturalnych Europy. Przyznała
miano Remarkable Arts Festival 
– Wyjątkowy Festiwal Sztuki. 

Media donoszą, że bociany
zaczynają przylatywać. U nas
jeszcze ich nie ma a ferie upływały
bez śniegu ale za to w towarzy-
stwie robota Photona, który 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Cieszanowie szukał z dziećmi
wiosny. Tak został zakodowany
czyli zaprogramowany a jaka bę-
dzie rzeczywistość? �
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� Świat to nasze podwórko

Lawina informacji
Polskie Radio Rzeszów
towarzyszyło 
nam w audycji 
„Tu i teraz”, której 
gościem był 
Tomasz Róg 
i Marcin Piotrowski.
Słuchaliśmy o młodych
organizacjach 
pozarządowych, 
które związane są 
z naszą gminą
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Uruchom agroturystykę, 
lub rozpocznij sprzedaż 
bezpośrednią ze swojego
gospodarstwa dzięki
ułatwieniom związanym
z rolniczym handlem 
detalicznym. Będąc 
rolnikiem, masz wiele 
możliwości 
dodatkowego zarobku. 

MarciN piOtrOwsKi

Jedną z nich jest prowadzenie
w domu agroturystyki. Jeśli
masz wolny pokój, warto

spróbować, bo może się to oka-
zać doskonałym źródłem do-
chodu. Wystarczy spojrzeć na
pobliski Susiec, czy Rebizanty
gdzie prawie każdy dom oferuje
kwatery dla turystów. 

A turystów w gminie Cie-
szanów mamy coraz więcej i po-
szukują oni możliwości noclego-
wych, szczególnie w okresie odby-
wających się w naszej gminie festi-
wali. Lipiec i sierpień jest najlep-
szym momentem do spróbowania
swoich sił jako gospodarstwo agro-
turystyczne. Procedury są bardzo
proste, gdyż wystarczy zgłosić
swoją chęć prowadzenia agrotury-
styki do ewidencji gospodarstw
agroturystycznych prowadzonych
przez Urząd Miasta i Gminy Cie-
szanów (pok.nr 7).

Dla wszystkich, którzy chcą
spróbować swoich sił, a mają
ciągle wątpliwości lub pytania 
w Cieszanowie, w piątek 22 marca
organizowane jest szkolenie. 
O godz. 9.30 w Centrum Eduka-
cji Ekologicznej – dawne kino,
zasięgnąć będzie można wszel-
kich informacji o sposobach pro-
wadzenia agroturystyki. 

Informacji o zasadach wy-
najmowania przez rolników
pokoi, sprzedaży posiłków do-
mowych i świadczenia w gospo-

darstwach rolnych innych usług
związanych z pobytem turystów
udzieli Ludmiła Chmielowska 
z Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Boguchwale. Podczas
szkolenia sporo miejsca zajmie
też temat rolniczego handlu de-
talicznego. Rolnicy mogą sprze-
dawać żywność w ramach
rolniczego handlu detalicznego
bez obowiązku płacenia podatku,
a niewielu o tym wie. 

Przypomnijmy. Od 1 stycz-
nia 2017 r. rolnicy prowadzący

gospodarstwa rodzinne, mogą
rozpocząć działalność w ra-
mach takiego handlu po
uprzedniej rejestracji (bez obo-
wiązkowego zatwierdzenia) 
u powiatowego lekarza wetery-
narii lub państwowego powia-
towego inspektora sanitarnego.
Podczas szkolenia zdobyć będzie
można szczegółowe informacje
na temat procesu rejestracji rol-
niczego handlu. 

Działalność w naszym po-
wiecie prowadzi już 18 gospo-
darstw. W ramach takiego
handlu możliwe jest m.in. prze-
twórstwo i sprzedaż wytworzonej
we własnym gospodarstwie żyw-
ności, również tej przetworzone.
Warunkiem jest to, że żywność
musi pochodzić w całości lub
części z własnej uprawy, hodowli
lub chowu, a sprzedaż odbywa się
z zachowaniem limitów wskaza-
nych w rozporządzeniu oraz li-
mitu przychodów z takiej
sprzedaży do 20 000 zł (o ile pro-
ducent chce korzystać z preferen-
cji podatkowych). 

Na wszelkie pytania w tej
kwestii odpowiedzi na miejscu
udzielą pracownicy Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii, którzy

wezmą udział w spotkaniu. Po
szkoleniu chętni do rozpoczęcia
prowadzenia agroturystyk, czy
sprzedaży w ramach rolniczego
handlu detalicznego otrzymają
pomoc merytoryczną ze strony
Gminy Cieszanów.

Marcin Piotrowski z UMiG
Cieszanów tłumaczy – po-
możemy i wytłumaczymy wszel-
kie wątpliwości każdemu, kto
zechce spróbować swoich sił 
w agroturystyce. Miejsca nocle-
gowe w naszej gminie są bardzo
potrzebne, dlatego odwiedzimy
każdego gospodarza, który się do
nas zgłosi. Pomożemy w stawia-
niu pierwszych kroków.

Gmina Cieszanów planuje
również stworzenie bazy miejsc
noclegowych, w której turyści
odnajdą miejsca, w których
można przenocować. Przeprowa-
dzi również kampanię promo-
cyjną i pomoże gospodarzom 
w zdobywaniu pierwszych gości.
Szczególnie w okresie festiwalo-
wym. Zachęcamy wszystkich za-
interesowanych do kontaktu 
z koordynującym projekt Marci-
nem Piotrowskim, tel. 662859711,
promocja@cieszanow.pl pokój 
nr 20 UMiG Cieszanów. �

� Jak zarobić na festiwalach?

Przyjdź na szkolenie 

Gmina Cieszanów 
planuje stworzenie bazy
miejsc noclegowych, 
w której turyści odnajdą
miejsca, w których
można przenocować.
Przeprowadzi również
kampanię promocyjną 
i pomoże gospodarzom 
w zdobywaniu 
pierwszych gości.



19 lutego Europejska 
Federacja Festiwali 
przyznała Festiwalowi 
Folkowisko wyróżnienie 
Remarkable Arts Festival
(Wyjątkowy Festiwal Sztuki)
„EFFE Label 2019-2020“.  
Na międzynarodową listę
najlepszych festiwali Europy
Folkowisko zostało wpisane
po raz trzeci razem z takimi
imprezami jak Gdańsk 
Shakespeare Festival, 
Malta Festival Poznań 
i Wratislavia Cantans. 

MarciN piOtrOwsKi

EFFE Label to znak jakości
europejskich festiwali
przyznawany przez Euro-

pejskie Stowarzyszenie Festiwali
z siedzibą w Brukseli. Doceniona
przez EFFE wyjątkowość Folko-
wiska, polega na jego różnorod-
ności. Odbywający się co roku 
w lipcu festiwal łączy ze sobą mu-
zykę folkową, teatr, dziesiątki
warsztatów umiejętności ludo-
wych, spotkań z artystami i pisa-
rzami oraz aktywne poznawanie
przestrzeni, w której się odbywa,

czyli niewielkiej wsi Gorajec 
i najbliższej okolicy gminy Cie-
szanów, Roztocza i Ziemi Luba-
czowskiej. W ocenie wyjąt-
kowości Folkowiska, kluczową
rolę gra zaangażowanie w  jego
organizację wolontariuszy po-
chodzących z różnych stron
świata oraz lokalnej społeczności.
Folkowisko udowadnia, że im-
prezy o dużym znaczeniu dla kul-
tury można organizować także
na wsi i przy bardzo skromnym
budżecie.   

Również w tym roku Fol-
kowisko szykuje bardzo ciekawy 
i różnorodny program. Wśród
muzycznych gwiazd sceny etno
w dniach 11-14 lipca w Chutorze
Gorajec wystąpią między innymi
legendarna grupa Żywiołak, bun-
townicza Hańba, poetycki Pablo-
pavo i Ludziki, czy energetyczny
Joryj Kłoc. Jak co roku szykujemy
dziesiątki warsztatów i pozamu-
zycznych atrakcji. Jak zawsze
chcemy zaskoczyć, dlatego w tym

roku festiwal opieramy na moty-
wie przewodnim dziady – pod-
kreśla dyrektor artystyczny
festiwalu Maciej Piotrowski. 

Festiwal skierowany jest
głównie do rodzin, dlatego ludzie
w różnym wieku znajdą na nim
zajęcia dla siebie. Wśród gości
festiwalu są osoby otwarte na

nowe doświadczenia, zaintereso-
wane muzyką tradycyjną i nowo-
czesnym, zdrowym stylem życia,
pochodzące z wielu miejsc w Pol-
sce i na całym świecie.

Bilety na tegoroczne Fol-
kowisko dostępne są na stronie
www.folkowisko.pl, pozostało
ich już tylko 500 sztuk. �
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OgłOsZeNie

� Festiwal Folkowisko z europejską nagrodą 

Wyjątkowy festiwal
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szkoła w Kowalówce powoli 
umiera, choć jest obecnie najlepiej
wyposażoną placówką w naszej 
gminie. latem przeprowadzono 
w niej generalny remont, 
termomodernizację, tworząc 
wspaniałe warunki do nauki 
dla dzieci w rodzinnej miejscowości.

Wyposażono ją w najnowszy
sprzęt komputerowy i inne

pomoce, w tym interaktywne tab-
lice. Budynek dysponuje własną
salą gimnastyczną i wspaniałym
oddziałem przedszkolnym. Bo-
ryka się jednak z brakiem chęt-
nych do nauki w tej szkole dzieci.
Pomimo że w obwodzie szkolnym
jest ponad 30 dzieci, które
mogłyby uczyć się w Kowalowce,
do szkoły na co dzień uczęszcza
zaledwie garstka. Jeśli mieszkańcy
Żukowa, Kowalówki, Gorajca 
i Dąbrówki nie poślą swoich dzieci
do szkoły w przyszłym roku szkol-
nym, placówce grozi likwidacja, 
a miejscowości utrata ważnego oś-
rodka kultury i życia społecznego,
jakim jest szkoła. 

Z rozmów z rodzicami wy-
nika, że nie posyłają do wiejskich
szkół  dzieci, obawiając się
niższego poziomu nauczania. Jest
to błędne myślenie, ponieważ  
w większości prac badawczych,

zajmujących się szkołami, wska-
zuje się ich niewątpliwą zaletę, jaką
są mało liczne klasy, a przez to in-
dywidualne podejście do naucza-
nia dzieci. Była minister edukacji 
i sportu, Krystyna Łybacka, wypo-
wiadając się na temat szkoły ma-
rzeń, stwierdziła, że powinna to
być szkoła kameralna, w której 
w klasie jest zaledwie kilku uczniów.

Pracujący w Kowalówce
nauczyciele opowiadają, że szkoła,
pomimo że jest mała, to prężnie
działa, a dzieci chętnie do niej
uczęszczają. Czują się w niej jak w
swoim własnym domu, bo – jak
stwierdzają – panuje tu wspaniała
atmosfera. Nauczyciele wszystkie
dzieci traktuję jak własne. Jeśli jest
szkoła duża, to nie ma takiej
możliwości. 

Badania przeprowadzone
przez Instytut Edukacji Szkolnej
Akademii Świętokrzyskiej do-
wodzą, że w liczniejszych klasach
pogarsza się u dzieci poczucie
bezpieczeństwa i własnej wartości.
Duża liczba dzieci w klasie pro-
wokuje do większych konfliktów
wśród rówieśników, stwarza
znacznie gorsze warunki do od-
poczynku i zabawy, a także do
wszechstronnego rozwoju, ponie-
waż najliczniejsze klasy mają naj-
rzadziej organizowane zajęcia
plastyczne, muzyczne, ruchowe,

informatyczne, za to stosunkowo
najczęściej są obciążane pracą do-
mową. Dzieciom ze zbyt licznych
klas trudniej zauważyć serdecz-
ność i życzliwość nauczycieli, są
one przeświadczone o tym, że nie
zawsze mają prawo do wypowia-
dania własnego zdania, prawo do
wyboru tematyki zajęć, do wy-
boru ofert, że nie zawsze mogą li-
czyć na pomoc wychowawcy.

Nauczyciele cieszą się z za-
angażowania swoich wychowan-
ków i podkreślają,  że na każdym
kroku angażują uczniów we
wszystkie działania podejmowane
w szkole. Nie ma dziecka, które
nie brałoby udziału w przygoto-
waniach różnego rodzaju imprez 
i uroczystości szkolnych. Jak do-
dają - pozytywnie ich to nastraja
i motywuje do dalszego działania.

Obecny trend w szkolnictwie
prowadzi do tworzenia małych klas
z  indywidualnym nauczaniem.
Dlatego, myśląc o przyszłości swo-
ich dzieci i o dobrym ich wyeduko-
waniu, należy zastanowić się, 
w jakiej szkole będzie im lepiej. Za-
chęcamy wszystkich rodziców do
osobistego odwiedzenia szkoły 
w Kowalówce podczas planowa-
nego na maj dnia otwartego,   roz-
mowy z nauczycielami i obejrzenia
klas, w których uczą się dzieci oraz
do posłania przedszkolaków w no-
wym roku do przedszkola w Kowa-
lówce. Jedynie odbudowa klas od
podstaw, czyli rekrutacja dzieci do
przedszkola, jest w stanie uratować
piękną szkołę w Kowalówce. Rekru-
tacja dzieci 3, 4 i 5-letnich do przed-
szkola trwa w dniach 11 marca – 5
kwietnia 2019.  Marcin Piotrowski

teMaty sZKOleń plaNOwaNe dO realiZacji prZeZ pOwiatOwy Zespół dOradZtwa rOlNicZegO 
w luBacZOwie Na tereNie gMiNy ciesZaNów:
• „Zapobieganie w rozprzestrzenia-
niu się wirusa asF z uwzględnieniem
bioasekuracji” – w programie
szkolenia również dopłaty bez-
pośrednie, zasady realizacji
działania rolno-środowiskowo-
klimatycznego w 2019 r.

termin 20 marca 2019 r. 
o godzinie 10.00  

w świetlicy w nowym siole.

• „promowanie prawidłowej gospo-
darki na użytkach zielonych” –w pro-
gramie szkolenia również
dopłaty bezpośrednie, zasady

realizacji działania rolno-śro-
dowiskowo-klimatycznego 
w 2019 r.

termin 22 marca 2019 r. 
o godzinie 10.00  

w świetlicy w nowym Lublińcu.

• „chów bydła mlecznego i opasowego”
– w programie szkolenia również
dopłaty bezpośrednie, zasady rea-
lizacji działania rolno-środowi-
skowo-klimatycznego w 2019 r.

termin 25 marca 2019 r. 
o godzinie 10.00  

w świetlicy w folwarkach.

• „gospodarowanie na obszarach za-
grożonych erozją i jej zapobieganie” 
– w programie szkolenia również
dopłaty bezpośrednie, zasady rea-
lizacji działania rolno-środowi-
skowo-klimatycznego w 2019 r.

termin 26 marca 2019 r. 
o godzinie 10.00  

w świetlicy w niemstowie.

• „wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich poprzez działalność pozarol-
niczą i przetwórstwo w gospodarstwie”
– w programie szkolenia również
dopłaty bezpośrednie, zasady

realizacji działania rolno-środo-
wiskowo-klimatycznego w 2019r.

termin 28 marca 2019 r. 
o godzinie 10.00  

w świetlicy w kowalówce.

• „Ogólne zasady integrowanej ochrony
roślin” – w programie szkolenia
również dopłaty bezpośrednie, za-
sady realizacji działania rolno-śro-
dowiskowo-klimatycznego w 2019r.

termin 29 marca 2019 r. 
o godzinie 10.00  

w centrum kultury 
i sportu w cieszanowie.

na ratunek szkole w kowalówce
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Mamy przyjaciół i rodzinę 
w różnych zakątkach polski i świata,
dlatego każdy z nas jest 
ambasadorem naszego regionu.
ważne, żebyśmy wiedzieli, 
jakie skarby i atrakcje posiada 
nasza okolica, żebyśmy mogli być 
doradcami dla tych, którzy, 
poszukując wyjątkowych miejsc, 
doznań i smaków, zawitają 
w okolice cieszanowa. 

Od was powinni dowie-
dzieć się, że można tu
zwiedzić przepiękne za-

bytki, posłuchać historii ludzi, któ-
rzy odkrywają ich tajemnice,
spróbować doskonałej kuchni, wy-
brać się na szlak pieszy i rowerowy
lub po prostu odpocząć nad wodą,
czy w cieniu starych drzew. A gdy
już naładują akumulatory, mogą za-
bawić się na jednym z dwóch prze-
pięknych festiwali – dla każdego coś
niesamowitego!  Czym możemy
pochwalić się w świecie? 

Festiwale:
Wielu zakochało się w tym

miejscu dzięki letnim festiwalom.
Największym z nich jest między-
narodowy Cieszanów Rock Fes-
tiwal, którego jubileuszowa,
dziesiąta edycja odbędzie się 
w dniach 15 – 17 sierpnia 2019
roku. Znakomita muzyka, świa-
towego formatu gwiazdy rocka,
niepowtarzalny klimat i wiele at-
rakcji pozamuzycznych spra-
wiają, że festiwal co roku
odwiedzają rzesze fanów, a Cie-
szanów nazywany jest podkar-
packą stolicą rocka i często
porównywany z legendarnym
festiwalem Woodstock. Kolej-
nym wyjątkowym wydarzeniem
jest lipcowy Festiwal Folkowisko,
na który z całego świata do Go-
rajca przybywają miłośnicy mu-
zyki tradycyjnej, folku, slow food
i slow live. 

prZyrOda:
Gminę Cieszanów pozna-

wać można na wiele sposobów,
każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Jest to ostoja wilków, jeleni oraz
przepięknego rysia. Dla rowe-
rzystów to wspaniała i bezpieczna
okolica. Można ją przemierzać
lokalnymi ścieżkami rowero-

wymi. Część z nich łączy się 
w Nowym Bruśnie z rowerową
autostradą, czyli szlakiem Green
Velo (www.traseo.pl/rowerempo-
roztoczu).

Żeby odpocząć w ciszy 
i spokoju, warto w okolicach Nie-
mstowa i Starego Lublińca wy-
brać się na spacer nad zalew, nad
którym spotkać można setki dzi-
kich ptaków. To tu w nieod-
ległym Niemstowie swoje
pierwsze kroki stawiał medalista
olimpijski i mistrz świata w cho-
dzie sportowym Robert Korze-
niowski, obecnie ambasador 
i honorowy obywatel gminy Cie-
szanów, który właśnie to miejsce
wybiera do odpoczynku, wyci-
szenia i treningów. 

W pobliżu Nowego Sioła
odnajdziecie jeden z najciekaw-
szych w tej części Polski rezerwa-
tów przyrody „Jedlina”, chroniący
starodrzew jodłowy. Miłośników
przyrody skuszą także znajdujące
się w Gorajcu czatownie ornito-
logiczne oraz pełen zagadek i nie-
spodzianek ekoszlak dla
najmłodszych.

KucHNia i NOclegi: 
W okolice Cieszanowa

przybywają miłośnicy zdrowej 
i ekologicznej żywności. To tu
Bogusław Szymański wyrabia
najlepsze podkarpackie wędliny,
a wśród nich legendarną
„kiełbasę sielską z Nowego Sioła”,
która podczas XVII edycji kon-
kursu „Nasze Kulinarne Dzie-

dzictwo – Smaki regionów”, za-
jęła I miejsce w kategorii produk-
tów regionalnych. Wędliny 
z Nowego Sioła cieszą się uzna-
niem smakoszy ze względu na
swój niepowtarzalny smak oraz
jakość wykonania według trady-
cyjnych receptur. Wędkarze
znajdą wyśmienite ryby w sta-
wach u pana Władysława Wróbla
w Nowym Lublińcu. Wegetaria-
nie tajników jarskiej kuchni
mogą uczyć się od pań z gmin-
nych Kół Gospodyń Wiejskich. 

Miłośnicy dobrej kuchni 
i luksusu nie powinni ominąć
również ośrodka wypoczynko-
wego Leśna Chata w Kowalówce,
gdzie można odpocząć we wspa-
niałych warunkach, korzystając 
z basenu, boiska do siatkówki,
czy możliwości rozpalenia
ogniska lub łowienie ryb w pobli-
skim stawie. To też wspaniałe
miejsce do organizacji wesela.

W Kowalówce swoją agro-
turystykę prowadzi również
przemiła rodzina Zaborniaków.
Z ich domu rozpościera się
piękny widok na dolinę rzeczki
Łówczanki oraz zabytkową cer-
kiew. Dobrze zjeść i przenocować
można również w cieszanowskim
zajeździe JA-WA. Znanym 
w całej Polsce miejscem odpo-
czynku jest prowadzona przez
Marinę Piotrowską agroturystyka
Chutor Gorajec. 

Z myślą o plażowiczach
powstało w Cieszanowie kąpieli-
sko „Wędrowiec”, z plażą, tere-

nami zielonymi i tyrolką, czyli
liną zjazdową liczącą ponad
170 metrów długości. Na
miejscu wypożyczyć można
kajaki, rowery wodne i ro-
wery turystyczne. Hitem
kompleksu jest też całoroczne
lodowisko. Zadbano również 
o bazę noclegową. Na gości czeka
10 domków letniskowych z za-
pleczem kuchennym i sanitar-
nym, a ci, którzy szukają tańszego
noclegu, znajdą go w schronisku
młodzieżowym prowadzonym 
w cieszanowskiej szkole. 

ZaBytKi:
Trudno znaleźć w kraju

miejsce tak bogate w zabytki
różnych kultur i narodów.  Praw-
dziwą perłą wśród nich jest jedna
z najstarszych w Europie drew-
niana cerkiew w Gorajcu 
z 1586 roku. Przy tej okazji
warto odwiedzić też przepięk-
nie odremontowaną cerkiew 
w Dachnowie pełniącą funkcje
wystawiennicze. Kolejną perełką
udostępnioną turystom jest nie-
zwykle cenna w skali regionu cie-
szanowska synagoga z 1889 roku.
Dyżur przewodnicki pełnią 
w niej seniorzy z Dziennego
Domu Pobytu, którzy społecznie
sprawują funkcję przewodników
miejskich. Można z nimi zwie-
dzić również znajdującą się w po-
bliżu murowaną cerkiew pw. św.
Jerzego w Cieszanowie z 1900
roku. Obecnie mieści się w niej
Centrum Koncertowo – Wysta-
wiennicze, w którym organizo-
wane są koncerty i wystawy.
Cieszanowska cerkiew wraz 
z kościołem parafialnym pw. św.
Wojciecha z 1800 roku i syna-
gogą tworzą istotne elementy
dawnej zabudowy wielokulturo-
wego miasta.

W krajobraz Cieszanowa
na trwałe wpisał się pomnik ku
czci króla Jana III Sobieskiego 
z 1883 roku. Miłośnicy milita-
riów powinni spenetrować
dawne sowieckie schrony bojowe
„Linii Mołotowa”, umiejscowione
w okolicach Nowego Sioła, Dach-
nowa, Chotylubia i Rudki. 

Te wszystkie rzeczy są na-
szymi skarbami, warto o nich pa-
miętać i je promować.

Marcin Piotrowski

cudze chwalicie 
swego nie znacie
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W czasie ferii w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym 
w Nowym Lublińcu 
odbył się biwak zuchowy.
Uczestniczyło w nim 
osiemdziesięcioro zuchów
wraz z opiekunami 
z gromad  należących 
do Hufca ZHP Lubaczów.

19lutego o godzinie 11.30
uczestnicy zebrali  się 

w szkole. Spotkanie rozpoczęło
się apelem, podczas którego
dzieci nauczyły się zuchowego
meldowania, poznały elementy
musztry i porozmawiały o tym,
jak zadbać o bezpieczeństwo 
w czasie zabaw i odpoczynku.

Kolejnym, najważniejszym
punktem było złożenie obietnicy
zuchowej. Aby przejść do tego
wydarzenia, wszyscy musieli
udowodnić, że są prawdziwymi
zuchami, że są odważni i znają
Prawo Zucha. W związku z tym
każdy z uczestników miał do wy-
konania szereg zadań: przejść
przez tunel strachu, wyłowić żabę
i wypić magiczną miksturę. Oka-
zało się, że wszyscy przeszli przez
próbę i zostali dopuszczeni do
złożenia Obietnicy Zuchowej.
Pasowania na zucha dokonała
Komendant Hufca Lubaczów
hm. Danuta Kacprzak w asyście
księdza kapelana. Po tak ważnym
wydarzeniu przyszedł czas na
rozrywkę. O dobrą zabawę za-
dbała druhna Anna Hawrylak.
Oprócz zuchowych pląsów, tań-
ców i śpiewów dzieci miały
okazję wziąć udział w zawodach
sportowych i zrobić pamiątkowe
zdjęcia w fotobudce.  Wieczorem
zuchy bawiły się w rytm muzyki
podczas dyskoteki.

Drugi dzień był równie at-
rakcyjny. Do współpracy zostały
zaproszone panie bibliotekarki z
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Cieszanowie Filii w Starym Lub-
lińcu, dzięki którym dzieci dowie-
działy się, co łączy kody QR z
„Czerwonym Kapturkiem”. Panie

Bożena Ważna i Malwina Kowal
przygotowały Questing. Uczestnicy
podzieleni na trzy grupy szukali
ukrytych w szkole kodów i tajemni-
czych kopert. W efekcie powstało
ciekawe i wesołe przedstawienie
oparte na bajce o małej dziewczynce
w czerwonej czapeczce.

Podsumowaniem spotkania
było zawiązanie braterskiego
kręgu. Organizatorki imprezy
Barbara Witko i Natalia Stadnyk
podziękowały wszystkim za
współpracę i zaangażowanie.
Biwak był doskonałą okazją do za-
warcia nowych znajomość i ak-

tywnego spędzenia ferii. Dzięki
gościnności pani dyrektor Alicji
Szynal każdy uczestnik miał za-
pewniony ciepły posiłek, wygodne
miejsce do spania oraz bezpie-
czeństwo w czasie biwaku.

Barbara Witko, 
Natalia Stadnyk

Biwak tylko dla zuchów
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seNiOrZy w dds+ Nie Mają cZasu Na Nudę…

� 6 lutego seniorzy z chotylubia wybrali się do seniorów z Domu Dziennego
Pobytu w cieszanowie na spotkanie integracyjne. był to dzień pełen nieza-
pomnianych wrażeń. wspólne śpiewy, rozmowy są czymś, czego każdy
człowiek potrzebuje. 
�7 lutego odwiedziła nas Pani  anna Leśniewska – dziennikarka z radia rze-
szów, był to dzień pełen refleksji, wspomnień seniorów z czasów młodości, pa-
dało również pytanie, czym dla nas jest Dzienny Dom  senior+. każda
wypowiedź była „magiczna”, wszyscy jednogłośnie mówili, że jest czymś wspa-
niałym, każdy powiedział, że dziękuje za taki Dom, który powstał w chotylubiu. 
� 14 lutego w Dzień Zakochanych wybraliśmy się na wycieczkę do toma-
szowa Lubelskiego z seniorami z  DDP w cieszanowie do kina na seans fil-
mowy mIsZmasZ, czyli kogiel mogiel 3. Po kinie udaliśmy się do restauracji 
na wspólną walentynkową kawę. 
� 23 lutego dostaliśmy zaproszenie od kół Gospodyń wiejskich do świetlicy
w chotylubiu, gdzie mogliśmy podzielić się swoim talentem. 
� 28 lutego zorganizowaliśmy Zabawę karnawałową  w Dziennym 
Domu „senior+” w chotylubiu. Integrowaliśmy się nie tylko z seniorami 
DDP cieszanów, ale również z mieszkańcami Domu Pomocy społecznej 
w rudzie różanieckiej. Agnieszka Majder

Walentynki to wyjątkowe
święto, ponieważ 
uświadamia nam, jak istotne
jest w codziennym natłoku
zajęć okazywanie uczuć, 
nawiązywanie przyjaznych,
ciepłych relacji. 

Początki „romantycznego
święta” sięgają starożyt-
ności, a prawdziwa histo-

ria rozpoczyna się tak naprawdę
w średniowieczu. Pierwszą wa-
lentynkę w kształcie serca wysłał
do swojej ukochanej św. Walenty,
przebywając w więzieniu w ocze-
kiwaniu na karę śmierci. Piękny
zwyczaj przesyłania miłosnych
wiadomości przetrwał do dziś.
Seniorzy z Domu Dziennego
Pobytu w Cieszanowie kulty-
wują romantyczne, walentyn-
kowe tradycje w myśl naszego
motta, że „kochające serce jest
zawsze młode”.

14 lutego – Dzień Zako-
chanych, to doskonała okazja do

świętowania – dlatego wspólnie 
z Seniorami z Domu Dziennego
Senior+ w Chotylubiu wybra-
liśmy się do kina w Tomaszowie
Lubelskim na film Miszmasz –
czyli Kogel Mogel 3. W dosko-
nałych humorach, romantycz-
nych nastrojach po zakończeniu
seansu wręczyliśmy wszystkim
„filmowiczom” wykonane na
warsztatach terapii zajęciowej
serduszka-walentynki z mod-
litwą do Św. Walentego – wy-

wołując tym samym wśród obda-
rowywanych ciepłe, serdeczne
reakcje. W tym dniu również 
w pięknej zamkowej scenerii ko-
rzystaliśmy z dobrodziejstw kuli-
narnych pobliskiej restauracji. 
14 lutego to nie tylko święto dla
młodych i pięknych, ale również
dla osób dojrzałych, bo przecież
okazywanie sympatii poprzez
drobne słowa, gesty, skromne po-
darunki – sprawia przyjemność
każdemu, niezależnie od wieku.

Życie jest zbyt krótkie, więc nie
tracimy z seniorami cennego
czasu oraz okazji do wspólnego
świętowania. Wskazówką i dro-
gowskazem w walentynkowych
uniesieniach niech będą
słowa pięknej piosenki za-
śpiewanej przez Pawła Do-
magłę: „Weź nie pytaj, weź się
przytul, weź tu ze mną, weź
tu bądź. Weź nie młodniej,
weź się starzej, razem ze mną idź
krok w krok”. Anita Wolanin

� Dzienny Dom „Senior +” w Chotylubiu. 

Miłość niejedno ma imię!
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W bibliotece odbyło się
spotkanie z pisarką, 
arabistką Tanyą Valko. 
To pseudonim 
absolwentki Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Była 
nauczycielką w Szkole 
Polskiej w Libii, a następnie
prawie przez 20 lat asys-
tentką Ambasadorów RP. 

Mieszkała w krajach
arabskich, w tym 
w Libii i Arabii Saudyj-

skiej, a następnie w Indonezji. Po
ponad 25 latach na obczyźnie 
w 2018 r. pozostawiła za sobą dy-
plomatyczne życie i wróciła do
Polski - nie wie na jak długo.Jest
autorką bestsellerowej „Arab-
skiej sagi”, a w tym: „Arabskiej
żony”, „Arabskiej córki”, „Arab-
skiej krwi” i „Arabskiej
księżniczki”. Sukces tej serii
skłonił autorkę do napisania
„Azjatyckiej sagi”, w tym „Okru-
chów raju” i „Miłości na Bali”,
która jest kontynuacją losów bo-
haterów poprzedniego cyklu.
Powieściami „Arabska krucjata”,
„Arabski mąż” i „Arabski syn”
jest kontynuacją całej oriental-
nej serii. Obecnie pojawiła się
najnowsza część „Arabski raj”,
której akcja będzie się toczyła
także w Polsce. 

Na spotkaniu zgromadziło
się bardzo dużo czytelników za-
interesowanych jej twórczością.
Pisarka opowiadała o swoim
życiu w krajach arabskich. Bar-
dzo szybko połknęła bakcyla
Orientu, zakochała się w kulturze
muzułmańskiej. Opowiadała o
tym, w jaki sposób powstały jej
książki, że historie bohaterów są

często modyfikacją historii  przy-
jaciół i znajomych. Scenariusze
jej powieści pisze życie. Zaczęła
pisać, bo brakowało jej na pol-
skim rynku opowieści o życiu 
w krajach arabskich widzianych
oczyma Polki. Doświadczenie ma
ogromne, co zaowocowało boga-
tym już dorobkiem literackim.
Pisarka przekazała zgromadzo-

nym czytelnikom ogrom wiedzy,
wiele ciekawostek (była nawet na
imprezie u Muammara Kada-
fiego, którego uśmierciła w swo-
jej książce). Spotkanie było
okazją do rozmowy, zdobycia
autografu i zdjęcia z pisarką,
która jest niezwykle komunika-
tywna, sympatyczna i bardzo eks-
presyjna. Małgorzata Mizyn

Zakodowane ferie w bibliotece
podczas ferii w Miejskiej Bibliotece publicznej w cieszanowie zorganizowano warsztaty z kodowania dla dzieci i młodzieży. placówka posiada kilka robotów,
które są dobrym narzędziem do nauki programowania.

Ostatnio biblioteka wzbogaciła się o robota Photona, który jest absolutnym
hitem, ponieważ uczy kodowania dzieci już od 6 roku życia. Urządzenie 
posiada bardzo wiele możliwości i stopni zaawansowania, stąd sprawdzi się
także jako gadżet dla nieco starszych dzieci. Robot może wykrywać prze-
szkody, wyczuwać dotyk, reagować na dźwięk oraz podać kolor podłoża, 
po którym jeździ. Można nim sterować za pomocą urządzenia mobilnego,
smartfonu lub tabletu, na którym zainstalowana jest odpowiednia aplikacja.

Podczas ferii zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu i udział w nich
był bezpłatny. Grupa była liczna i rozpięta wiekowo, co pozwoliło na testowa-
nie różnego stopnia zaawansowania robota. Podczas cyklu spotkań uczest-
nicy poznali możliwośći, jakie daje kodowanie. A jest ich naprawdę wiele:
rozwija logiczne i krytyczne myślenie, uczy analizowania i rozwiązywania
problemu, wyrabia umiejętności współpracy. Kodowanie pozwala dzieciom
być aktywnymi uczestnikami świata cyfrowego i daje im możliwość jego
współtworzenia. Małgorzata Mizyn

�Tanya Valko w Cieszanowie

bliskie spotkanie z orientem
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10 marca 2019 roku 
w halach sportowych 
w Cieszanowie i Dachnowie
rozegrany został po raz
dwudziesty szósty 
Memoriał im. Stanisława
Mazurka w Piłce Siatkowej.
Organizatorem zawodów
było Centrum Kultury 
i Sportu w Cieszanowie

tOMasZ róg

Burmistrza Miasta i Gminy
Cieszanów Zdzisław Za-
dworny powitał wszyst-

kich uczestników, życząc im
sukcesów w turnieju. Minutą
ciszy uczczono pamięć Sta-
nisława Mazurka, zasłużonego
sportowca z Dachnowa. 

W zawodach wzięło udział
6 drużyn: „Delicja” Cieszanów,
„Sanitex” Lubaczów, „P.H.U.” Sa-
rzyna, „Lube” Lubaczów, „Sokół”
Sieniawa, „Gold Team” Prze-
worsk. Sędziami turnieju byli Ja-
nusz Popadeńczuk, Tomasz Kida
i Kamil Jabłoński. Drużyny po-
dzielono na dwie grupy – A
(„Delicja”, „Sanitex”, „P.H.U.”) i B
(„Lube”, „Sokół”, „Gold Team”).
Po rozgrywkach grupowych do
fazy finałowej awansowały po

dwie drużyny z każdej z  grup:
„Delicja” Cieszanów i „Sanitex”
Lubaczów oraz „Lube” Lubaczów
i „Gold Team” Przeworsk.

Po zaciętych meczach
półfinałowych („Delicja” – „Gold
Team” oraz „Lube” – „Sanitex”) 
w finale spotkały się drużyny
„Delicji” Cieszanów i „Lube” Lu-
baczów. Turniej wygrała drużyna
„Lube” pokonując „Delicję” 2:1
(20:17, 13:20, 15:10). Trzecie

miejsce zajął „Sanitex” Lubaczów,
zwyciężając w meczu o najniższy
stopień podium „Gold Team”
Przeworsk 2:0 (20:13, 22:20). 

Wszystkie zespoły biorące
udział w zawodach otrzymały pa-
miątkowe dyplomy. Drużynom,
które zajęły miejsca na podium
burmistrz Zdzisław Zadworny
wręczył dyplomy i puchary. Do-
datkowo przyznano nagrody in-
dywidualne dla wyróżniających

się zawodników. Tytuł najbar-
dziej wszechstronnego zawod-
nika otrzymał Aleksander
Skibicki („Lube” Lubaczów), naj-
lepszym rozgrywającym turnieju
wybrano Mateusza Kulczyckiego
(„Lube” Lubaczów), najlepszym
atakującym okazał się Mateusz
Załuski („Sanitex” Lubaczów), 
a najlepszym broniącym został
Jarosław Wnęk („Delicja” Ciesza-
nów). �

Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu z relacji na żywo Simona Lavee
w ramach Międzynarodowego dnia pamięci o Ofiarach Holocaustu w bibliotece odbyło się spotkanie z simonem lavee (łukawieckim). jest on potomkiem
polskich Żydów, który przyjechał do polski w poszukiwaniu rodzinnych korzeni. dotarł do lubaczowa, gdzie poznał tragiczną historię swojej rodziny.

W 2009 roku wydał książkę, w której spisał wszystko to, do czego udało mu się dotrzeć 
w trudnym procesie badawczym „Oddział niezwyciężonych. Drużyna żydowskich party-
zantów Armii Krajowej pod dowództwem Edmunda Łukawieckiego w latach 1941- 1944”

Simon przez przypadek dowiedział się, że jego ojciec Mundek Łukawiecki jako polski
partyzant, walczył w oddziałach Związku Walki Zbrojnej, a później w AK, zaś prapradziadek,
Hersz Łukawiecki razem ze swoimi dwoma braćmi służył w Legionach Piłsudskiego. 
W 2009 roku zrodził się pomysł napisania książki o ojcu, o rodzinie i o lubaczowskich
Żydach. W trakcie II wojny światowej Edmund Łukawiecki uznał, że jedyną szansą na ocale-
nie jest zaciągnięcie się do partyzantki. Tak też zrobił. Opiekę nad jego rodziną i innymi luba-
czowskimi Żydami sprawował w tym czasie Józef Kulpa. Dziadkowie Simona nie przeżyli
wojny, ich syn Edmund w 1946 roku musiał wraz z żoną uciekać z Polski do Izraela. 

Simon urodził się w Niemczech, a od 1948 mieszka w Izraelu, gdzie jest prakty-
kującym prawnikiem. Na spotkaniu opowiedział rodzinne historie, do których dotarł 
m.in. dzięki wielkiej pomocy historyka regionalisty, Tomasza Roga. Na spotkaniu podkreś-
lał, że wydana książka to głównie zasługa Tomasza. Jest wdzięczny wszystkim, którzy po-
mogli dotrzeć mu do poznania prawdy o swoich przodkach. Przykład Simona pokazuje
siłę i determinację w poznaniu prawdy oraz przekazaniu jej pokoleniom. Małgorzata Mizyn

� XXVI Memoriał im. Stanisława Mazurka 

Lube na szczycie
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w ramach przygotowań 
do nadchodzącego sezonu na jednej 
z najlepszych piłkarskich nawierzchni
w województwie podkarpackim
na stadionie w dachnowie 
(gmina cieszanów) w sobotę 9 lutego
rozegrany został międzywojewódzki
turniej piłkarski o puchar burmistrza
Miasta i gminy cieszanów 
dacHNów wiNter cup. udział 
w rozgrywkach wzięły cztery drużyny. 

MarciN piOtrOwsKi

Były to reprezentujący woje-
wództwo lubelskie Ruch Iz-

bica oraz trzy drużyny z terenu
gminy Cieszanów: URSUS Dach-
nów, Juwenia Cieszanów i Zalew
Stary Lubliniec. Turniej rozegrany
został po raz drugi. 

W pierwszym meczu na
boisku starły się drużyny
Ursusa Dachnów i Zalewu
Stary Lubliniec. Po zaciętym
spotkaniu i bramce zdobytej
przez Szymona Czabana (1-0) wy-
grała drużyna gospodarzy tur-
nieju.W kolejnym półfinale
spotkały się drużyny Juwenii Cie-
szanów i Ruchu Izbica. 

Po pięknej drużynowej
akcji Juwenia Cieszanów wyszła
na prowadzenie dzięki bramce
Piotra Jarosiewicza. Nie trzeba

było długo czekać na odpowiedź
drużyny z Izbicy, która po stracie
gola ruszyła do ataku, żeby odro-
bić straty. Udało się to w drugiej
połowie spotkania. 

Mecz zakończył się remi-
sem i o tym, kto wejdzie do finału
zadecydowały rzuty karne.
Dzięki wyśmienitej dyspozycji
bramkarza Juwenii Jakuba Sza-
jowskiego zwycięsko ze starcia
wyszła drużyna z Cieszanowa,
eliminując ubiegłorocznego zwy-
cięzcę turnieju Ruch Izbica.

W meczu o 3 miejsce,
grający na co dzień w lidze okrę-
gowej Ruch Izbica nie dał szans
odmłodzonej w tym sezonie
drużynie Zalewu Stary Lubliniec.
Mecz zakończył się wynikiem 4-0.

W finale spotkały się
drużyny z Dachnowa i Ciesza-
nowa. W 12 minucie strzałem 
z rzutu wolnego zza pola kar-
nego popisał się Mateusz Za-
dworny i drużyna Ursusa
wyszła na prowadzenie a dzięki
dwóm bramkom, zdobytym
przez Sylwestra Gancarza mecz
wygrał Ursus Dachnów.

W świecie piłkarskim,
szczególnie zimową porą dach-
nowskie boisko jest doskonale
znane i bardzo popularne. Mag-
nesem przyciągającym kluby 
z różnych stron Polski do Dach-
nowa jest sztuczna nawierzchnia
posiadająca certyfikat FIFA
umożliwiający na stadionie roz-
grywanie meczów na szczeblu

międzynarodowym. „Mamy in-
frastrukturę na najwyższym eu-
ropejskim poziomie i cieszymy
się, że tak chętnie korzystają z niej
kluby piłkarskie z całej Polski”
opowiada burmistrz MiG Ciesza-
nów Zdzisław Zadworny.

Oprócz stadionu przyby-
wający tu piłkarze chwalą rów-
nież pozostałą infrastrukturę,
którą oferuje im gmina – halę
sportową, lodowisko. Dzięki
temu organizowane są tu liczne
sparingi i obozy szkoleniowe. Or-
ganizatorami wydarzenia były:
Centrum Kultury i Sportu w Cie-
szanowie, Urząd Miasta i Gminy
Cieszanów, Zakład Obsługi
Gminy w Cieszanowie oraz 
z URSUS Dachnów. �

Śmigali w Jacni
Grupa uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Dachnowie 
wraz z opiekunami  panią Martą Bundz i panem Piotrem Bielko 
13 lutego wybrała się na stok narciarski w Jacni (gmina Adamów, powiat
zamojski). Był to wyjazd dla uczniów reprezentujących szkołę na zawo-
dach sportowych. Część uczniów już we wcześniejszych latach wy-
jeżdżała na narty, dlatego tuż po przyjeździe i wypożyczeniu sprzętu, nie
tracąc czasu, zaczęła korzystać z wyciągu i zjeżdżać ze stoku. Pozostała
część wraz z  panem Piotrem Bielko udała się na „oślą łączkę”, stawiać
pierwsze kroki na nartach. Już po godzinnej nauce, po wielu wywrot-
kach   także i oni  z powodzeniem zaczęli zjeżdżać na nartach.  Wyjazd
okazał się strzałem w 10!, na miłe spędzenie dnia wolnego od nauki.  
Na stoku było wszystko – zjazdy na nartach, upadki, piękny roztoczański
krajobraz, a w restauracji pyszna domowa kuchnia. Piotr Bielko

�Turniej piłkarski w Dachnowie

DACHNÓW WINTER CUP

Drużyna URSUS DaCHNÓW


