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Święta blisko chociaż 
śnieg w deficycie. 
Na szczęście człowiek 
i tak jest najważniejszy,
mimo że on teraz myśli 
tylko o prezentach.

urSzulA KoPeć-zABorNiAK

Radość jest wyznacznikiem
szczęścia a w naszej gminie
bardzo mu się w ostatnich

czasach podoba. Na chwilę zmie-
niło lokalizację. Wybrało się do
zamku w Janowie Podlaskim ale
dlatego, że podążyło za małżeń-
stwem Piotrowskich. Tam właśnie
odebrali prestiżową nagrodę AM-
BASADORA WSCHODU. Wy-
znacznikiem tego była statuetka
za najlepszy projekt Polski
wschodniej i pogranicza. Wrę-
czona została podczas uroczystej
gali, która odbyła się 30 listopada.
Jak podaje jedna ze stron: Dyrek-
tor Festiwalu Folkowisko Marcin
Piotrowski odbierając nagrodę
podkreślał, że Folkowisko jest
czymś więcej niż tylko festiwalem,
dla wielu ludzi to styl życia. Bliski
przyrodzie, wpisany w miejsce 
i kontekst kulturowy. Przypomi-
nał, że wokół festiwalu powstała
istna społeczność, która w
każdym zakątku Polski czy świata
jest ambasadorem tego miejsca,
ambasadorem Wschodu. 

Dodam, że wystarczy wpi-
sać w www.google.com Festiwal

Folkowisko Ambasador Wscho-
du, wcisnąć Enter i najlepiej zro-
bić sobie kawę albo herbatę, bo
wyszuka wiele informacji na ten
temat. Dla zainteresowanych to
bogata wirtualna czytelnia. Roz-
poczną podróż po stronach m.in.
www.roztoczewita.pl, www.pol-
skatimes.pl, www.tygodniksied-
lecki.pl czy innych. Nie mówiąc
już o radiu Rzeszów, Białystok
czy Lublin. Instagram czy Face-
book też oczywiście idą w parze
z tą wiadomością. Bo jak tu mil-
czeć w takiej sytuacji?

Dobrze, że lubimy dzielić
się z innymi radością chociaż
często gdzieś tam przypominają
o sobie łzy. Tak właśnie jest z ro-
dziną Płoskoniów z Folwarków,
dla której od wiosny budowany
jest dom. W akcję Dom dla Reni
i Jerzego włączyli się ludzie z całej
Polski. Ostatnio w magazynie In-

terwencje TVP Rzeszów można
było obejrzeć reportaż Powrót do
historii rodziny Płoskoniów z
Folwarków. To był ich kolejny
materiał w tej sprawie. Zobaczy-
liśmy, że bezpieczna przystań, jak
nazywa pani Renia nowy dom,
który już stoi obecnie w stanie su-
rowym, jeszcze potrzebuje na-
szego wsparcia. Usłyszeliśmy w
reportażu o tym, że w Mikołaja
mają dotrzeć okna. Sprawdziłam.
Tak też się stało. O godzinie 19-
tej przyszedł Mikołaj i przyniósł
zapowiedziany prezent. Miał
twarz znajomych, którzy opłacili
okna wraz z transportem. Pamię-
tajmy, że Mikołaj lubi wszystkie
dni kalendarza a ten jeden spe-
cjalny ma nam tylko przypo-
mnieć o jego istnieniu. Jeżeli ktoś
chce go naśladować zapraszam
na stronę www.zrzutka.pl (dla
Reni i Jerzego).

Rozpylać cieszanowską ra-
dość pomaga również portal in-
ternetowy www.elubaczow.com.
Trzyma on stale rękę na pulsie
bo wie, że w tej gminie są ludzie,
którzy rozwijają swoje zaintere-
sowania a tamtejsze instytucje
im w tym pomagają. Udoku-
mentowany na tej stronie jest
wyjazd Dyskusyjnego Klubu
Książki oraz zainteresowanych
mieszkańców do Teatru im. W.
Siemaszkowej w Rzeszowie w
ramach Festiwalu Nowego
Teatru zorganizowany przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w
Cieszanowie. Z kolei Centrum
Kultury i Sportu zabrało kibiców
na mecz piłki siatkowej pomię-
dzy Asseco Resovia Rzeszów a
Grupą Azoty ZAKSA Kędzie-
rzyn-Koźle.

Na tym portalu i wielu in-
nych ruszyła informacja o sprze-
daży biletów oraz karnetów a
także limitowanej edycji koszulek
na Cieszanów Rock Festiwal
2020. Dla wielbicieli tej imprezy
rozpoczął się więc radosny czas
wypatrywania kolejnych szcze-
gółów zaś dla organizatorów in-
tensywnej pracy.

Nadeszła pora kiedy z
każdej strony atakuje dźwięk
świątecznych dzwoneczków i za-
pach pierników. Wchłonął nas
magiczny okres gdy wierzymy, że
życzenia się spełniają. Nie zmie-
niajmy tego. Święta rządzą się
swoimi prawami. �

� Świat to nasze podwórko

Potencjał aktywności
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Pokryte płytami 
azbestowymi dachy 
to smutny spadek lat 70. 
i 80. XX w. W związku 
z przydziałem w tamtym
okresie materiałów 
budowlanych, w tym blachy
było to jedyne pokrycie 
dachowe, które można było
w fabryce „dostać” od ręki. 

edWArd PoKryWKA 

Wtych latach jak Polska
długa i szeroka w kraj-
obrazie były i jeszcze

są widoczne na dachach domów
i innych budynków faliste, szare,
dziś już często porastające
mchem płyty azbestowo-ce-
mentowe. Azbest ze względu na
niepalność, wytrzymałość  me-
chaniczną i termiczną oraz ela-
styczność stosowano wtedy nie
tylko do produkcji płyt dacho-
wych, lecz także materiałów elewa-
cyjnych, kanałów wentylacyjnych
i spalinowych, a także innych ele-
mentów. Stosowany był na dużą
skalę do końca lat osiemdzie-
siątych, tj. do momentu udowod-
nienia szkodliwego oddziaływa-
nia tego materiału na zdrowie
ludzi (choroby płuc).

Wyroby zawierające azbest
nie stanowią zagrożenia, do-
póki ich stan techniczny jest
dobry i nie są narażone na łama-
nie, cięcie, wiercenie otworów,
rozbijanie, zrzucanie, ścieranie 
i inne działania mechaniczne.
Każde uszkodzenie umyślne lub
samoczynne powierzchni wyro-
bów azbestowych powoduje
emisję niebezpiecznych włókien,
które łatwo pękają, tworząc ostro
zakończone igły. Wdychane z po-
wietrzem włókna łatwo przedos-
tają się do płuc i pozostają tam
na zawsze, gdyż są praktycznie
niezniszczalne. Te produko-
wane kilkadziesiąt lat temu wy-
roby zawierające azbest w obo-
wiązującym stanie prawnym
mogą być wykorzystywane 
w sposób niestwarzający za-
grożenia dla środowiska i zdro-
wia ludzi do 31 grudnia 2032 r.
Po upływie tego terminu muszą
zostać usunięte.

Gmina Cieszanów w 2014 r.
opracowała „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest na
lata 2014-2032” i przeprowadziła
ich inwentaryzację. Według tego
programu na terenie gminy znaj-
duje się 1 189,892 t wyrobów az-
bestowych. 

Wraz z pojawieniem się
możliwości pozyskania środków
finansowych z zewnątrz (NFO-
ŚiGW, WFOŚiGW), przy udziale
finansowym mieszkańców 
i Gminy Cieszanów, od 2015 r. na
terenie gminy rozpoczął się pro-
ces usuwania wyrobów azbesto-
wych. W latach 2015 – 2017 
i w 2019 r. mieszkańcy pozbyli się
odpowiednio: 283,095 t, 400,155

t, 98,798 t, 111,111 t. Łącznie
893,159 t, pozostało 296,733 t. 
W 2018 r. nie pojawiły się środki
finansowe na  usuwanie wyro-
bów zawierających azbest, dla-
tego nie było naboru wniosków.  

W 2019 r. z powodu braku
środków finansowych z zewnątrz
we wnioskowanej kwocie i zbyt
krótkiego terminu do wykonania
prac, nie wszystkie osoby, które
złożyły wniosek usunęły azbest.
Nabór wniosków od mieszkań-
ców rozpoczął się z półrocznym
opóźnieniem, (niezależnym od
Gminy Cieszanów) dopiero koń-
cem lipca br. 

Gmina Cieszanów wy-
stąpiła o dofinansowanie w kwo-

cie 116 078 zł na usunięcie po-
krycia dachowego w ilości 195 t,
otrzymała dofinansowanie w kwo-
cie 53 040 zł, w ramach którego
usunięto 111,111 t.  Z tego też
względu z terenu Gminy Ciesza-
nów nie zostało odebranych
83,889 t pokrycia. 

W 2020 r. w przypadku po-
jawienia się środków finanso-
wych na ten cel i ogłoszenia
naboru prosi się mieszkańców 
o złożenie „Deklaracji przy-
stąpienia do programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających
azbest na rok 2020”.

Informacja o naborze wnio-
sków, terminach i miejscu złożenia
zostanie ogłoszona przez księży 
w parafiach, skierowana do sołty-
sów poszczególnych miejscowości,
umieszczona zostanie na stronie
internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy, na tablicach ogłoszeń 
w sołectwach i tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy. I tak jak w 2019 r. w przy-
padku niewystarczającej ilości
środków finansowych z zewnątrz
o zakwalifikowaniu wniosku do
realizacji decydować będzie kolej-
ność jego złożenia. �

� Usuwanie azbestu w Gminie Cieszanów

Czas na eternit

zABroNioNe JeST:

� Przekazywanie lub odsprzedaż wyrobów zawierających azbest.
� składowanie odpadów azbestowych w gospodarstwie 
(dopuszcza się czasowe magazynowanie odpadów azbestowych przez właściciela
nieruchomości, który złożył wniosek do gminy i oczekuje na ich odebranie 
przez wyspecjalizowaną firmę).
� Porzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
�mieszanie odpadów zawierających azbest z innymi rodzajami odpadów.
� samodzielne usuwanie wyrobów zawierających azbest.
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STANiSłAW zAręBSKi
Sekretarz Urzędu Miasta 
i Gminy Cieszanów

Afrykański pomór świń
(ASF) na terenie Polski
występuje od 2014 r. 

W bieżącym roku stwierdzono
dotychczas ponad 2050 przypad-
ków ASF u dzików oraz 48 ognisk
u świń. Choroba występuje na te-
renie województw: podlaskiego,
lubelskiego, mazowieckiego, war-
mińsko-mazurskiego, podkarpac-
kiego, lubelskiego a ostatnio
dotarła do wielkopolski. 

W roku 2018 na terenie
gminy Cieszanów w 8 gospodar-
stwach potwierdzono ognisko
wirusa ASF, a w 15 gospodar-
stwach kontaktowych zutylizo-
wano prewencyjnie całość świń.
Dodatkowo w ogniskach cho-
roby nakazano zniszczenie zboża,
pasz oraz przedmiotów które
mogłyby być skażone a nie mogły
być skutecznie oczyszczone i od-
każone. W roku bieżącym nie
stwierdzono choroby w gospo-
darstwach utrzymujących trzodę
chlewną. Odnotowano natomiast
pierwszy w województwie pod-
karpackim ASF u dzików, który
został potwierdzony w wyniku
badań laboratoryjnych w Pań-
stwowym Instytucie Weteryna-
ryjnym w Puławach miało to
miejsce w gminie Narol w  po-
bliżu granicy z województwem
lubelskim. 

W miesiącach listopad, gru-
dzień 2019 r. potwierdzono na-
stępne przypadki wystąpienia
choroby u dzików na terenie gmin
Cieszanów i Narol. Na terenie
kompleksów leśnych gminy Cie-
szanów znaleziono 13 sztuk
padłych zwierząt w tym 7 sztuki 
w lasach Nowy Lubliniec - Huta

Różaniecka w okolicach stawów
„Komań” oraz 5 sztuk w okolicach
miejscowości Folwarki. Od
wszystkich padłych zwierząt zos-
tał pobrany materiał biologiczny
do badań w kierunku ASF, zaś
truchła zostało zutylizowane pod
nadzorem pracowników Powiato-
wego Inspektoratu Weterynarii 
w Lubaczowie.

Aktualnie, zgodnie z regio-
nalizacją określoną w załączniku
do decyzji wykonawczej
2014/709/UE w sprawie środków
kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do afry-
kańskiego pomoru świń w niektó-
rych państwach członkowskich,
gmina Narol znajduje się w strefie
niebieskiej (obszar zagrożenia),
natomiast gmina Cieszanów znaj-
duje się w strefie czerwonej (obszar
objęty ograniczeniami). 

W dniu 27 listopada 2019 r.
odbyło się posiedzenie Woje-
wódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w sprawie ASF.
Podczas tego posiedzenia Woje-
woda Podkarpacki wydał reko-
mendacje dla służb, inspekcji
zaangażowanych w zwalczanie
choroby, tak aby były prowa-
dzone spójnie i wielokierunkowo.
Do najważniejszych działań na-
leży zaliczyć przede wszystkim te
związane z bioasekuracją granicy
Państwa, odstrzałem sanitarnym
oraz działaniami prewencyjno-
informacyjnymi. Wojewoda
Podkarpacki wystąpił ponadto 
z wnioskiem do Ministra Obrony
Narodowej o wsparcie działań
Inspekcji Weterynaryjnej w za-
kresie poszukiwania padłych
dzików na ustanowionych obsza-
rach zwalczania choroby.

Na terenie naszej Gminy
takie działania miały miejsce 
w dniu 30 listopada br. w kom-

pleksach leśnych pomiędzy
Nowym Lublińcem a Rudą
Różaniecką. Na 14 grudnia br.
planowane jest kolejne aktywne
poszukiwanie padłych dzików 
w lasach gminy Cieszanów.

Należy wyraźnie zaznaczyć,
że oprócz prowadzonych działań
niezwykle ważnym jest bioaseku-
racja gospodarstw utrzymujących
trzodę chlewną. Zasady konieczne
do przestrzegania przez producen-
tów i hodowców trzody chlewnej
w celu skutecznego zabezpieczania
gospodarstw przed ASF to przede
wszystkim:

1.Zakaz wprowadzania do
chlewni świń z nieznanych

źródeł.

2.Zabezpieczenie budynku, 
w którym są utrzymywane

świnie, przed dostępem zwierząt
wolno żyjących oraz domowych. 

3.Utrzymywanie świń w od-
rębnych, zamkniętych po-

mieszczeniach, w których są
utrzymywane tylko świnie,
mających oddzielne wejścia oraz
niemających bezpośredniego
przejścia do innych pomieszczeń,
w których są utrzymywane inne
zwierzęta kopytne.

4.Zakaz wchodzenia na teren
gospodarstwa osób postron-

nych. Wykonywanie czynności
związanych z obsługa świń
wyłącznie przez osoby, które wy-
konują te czynności tylko 
w danym gospodarstwie. Stoso-
wanie przez osoby wykonujące
czynności związane z obsługa
świń, przed rozpoczęciem tych
czynności, środków higieny nie-
zbędnych do ograniczenia ryzyka
szerzenia się afrykańskiego po-
moru świń, w tym mycie i od-
każanie rąk oraz oczyszczenie 
i odkażanie obuwia, a także

używanie odzieży ochronnej oraz
obuwia ochronnego przeznaczo-
nego wyłącznie do wykonywania
tych czynności.

5.Zakaz wjazdu na teren gos-
podarstwa wszelkich pojaz-

dów, a szczególnie samochodów
zakładów mięsnych oraz firm
utylizacyjnych.

6.Wyłożenie mat dezynfekcyj-
nych przed wejściami do

pomieszczeń, w których są utrzy-
mywane świnie i wyjściami 
z tych pomieszczeń, przy czym
szerokość wyłożonych mat po-
winna być nie mniejsza niż sze-
rokość danego wejścia lub
wyjścia, a długość – nie mniejsza
niż 1m, a także stałe utrzymywa-
nie tych mat w stanie zapew-
niającym utrzymanie skute-
czności działania środka dezyn-
fekcyjnego.

7.Bezwzględny zakaz stoso-
wania tzw. „zlewek”. Kar-

mienie świń paszą zabezpieczoną
przed dostępem zwierząt wol-
nożyjących.

8.Zakaz wprowadzania na
teren gospodarstwa upolo-

wanych/padłych dzików lub wy-
posażania służącego do polowań
na dziki.

9.Zakaz wykorzystywania
słomy lub zielonki zebra-

nych z pól, na których istnieje
podejrzenie , że przebywają dziki.

10.Zrezygnowanie z uczest-
nictwa w polowaniach

na dziki przez właścicieli i pra-
cowników chlewni.

11.Utrzymywanie świń
w zamkniętych pomiesz-

czeniach (drzwi) i dbałość o to
aby w oknach były zamontowane
siatki ochronne; chroniące przed
ewentualnym świadomym wrzu-
ceniem do chlewni materiału za-
kaźnego. �

Co należy wiedzieć 
o afrykańskim pomorze świń (ASF)

Ludzie są odporni na zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń. Na chorobę podatne są wyłącznie trzoda chlewna,
dziki i ich krzyżówki. Afrykański pomór świń to duży problem mikro i makro gospodarczy. 



Przyjaciel potrzebny od zaraz 
Podczas niedzielnego popołudnia 08.12.2019 
mieszkańcy Dachnowa oraz okolicznych miejsco-
wości licznie zebrali się w Wiejskim Domu Kultury
w Dachnowie na premierze spektaklu „Przyjaciel 
potrzebny od zaraz". Przedstawienie opierało się na
tematach związanych z tolerancją, nienawiścią 
w Internecie oraz wartością, jaką jest przyjaźń.
Sztuka została osadzona w realiach bajki, ale przed-
stawiony problem powszechnego obecnie hejtu, jest
jak najbardziej realny. Cały spektakl został przygoto-
wany przez dzieci i młodzież podczas cotygodnio-
wych warsztatów teatralnych w WDK w Dachnowie,
pod opieką Anny Michalskiej. Na zakończenie pro-
gramu artystycznego widzowie mogli posłuchać pio-
senki pt. "Tolerancja" Stanisława Sojki w wykonaniu
młodych artystów, przy akompaniamencie gitaro-
wym Doroty Bielko. Publiczność doceniła starania
najmłodszych mieszkańców Dachnowa, a gromkie
brawa i gratulacje zmotywowały dzieci do pracy nad
kolejnym przedstawieniem. Anna Michalska 

23 października w Centrum Kultury 
i Sportu w Cieszanowie odbył 
się Gminny Konkurs recytatorski 
„JeSieNNe PeJzAŻe”. Naszą szkołę 
reprezentowały dzieci z klas i-iii:
Krzysztof Pachołek, Piotr zadworny,
Aleksandra Petraszko, emilia Maciejko,
Julita Młodzińska, emilia Sanok, 
Natalia Pachołek oraz  Aleksandra 
Maciejko oraz z klasy iV-Vi: 
Alicja Brzeziak, Jakub Parobi, 
Marcin Mazurkiewicz, Gaja zadworna,
Krzysztof ludwik i Wojciech Maciołek.

iWoNA MłodoWieC

Zdumą oznajmiamy, że wszyscy
byli świetnie przygotowani 

i godnie reprezentowali Szkołę
Podstawową w Dachnowie.  Wielki
wkład pracy uczniów i nauczycieli
doceniło jury, które przyznało
nam szereg nagród.

Laureatom gratulujemy
kunsztu, odwagi, talentu oraz
życzymy dalszych sukcesów.
Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za piękne prezentacje utwo-

rów poetyckich i literackich.
Uczniów do konkursu przygoto-
wali: Grażyna Sieradzka, Ali-
cja Załuska, Iwona Młodowiec
i Wiesław Szczybyło. 

Natomiast 13 listopada od-
były się eliminacje powiatowe
PODKARPACKIEGO KON-
KURSU LITERATURA I DZIECI
„W ŚWIECIE WYOBRAŹNI” or-
ganizowane przez Miejski Dom
Kultury w Lubaczowie. Naszą
szkołę reprezentowali: Mateusz
Pietrasiewicz, Emilia Maciejko, Ju-

lita Młodzińska, Martyna Szczer-
biwilk, Maria Maciołek, Aleksan-
dra Maciejko, Jakub Parobi,
Antoni Pachołek, Krzysztof Lud-
wik, Wojciech Maciołek. Ponadto
Miejski Dom Kultury w Lubaczo-
wie reprezentowali uczniowie 
z naszej szkoły: Alicja Brzeziak,
Marta Mazurkiewicz,  Marcin Ma-
zurkiewicz oraz Michał Zadworny.
Uczniów do konkursu przygoto-
wała  Grażyna Bielec.

Dzięki świetnym wystę-
pom Emilia Maciejko, Martyna

Szczerbiwilk, Maria Maciołek,
Jakub Parobi i Antoni Pachołek
zapewnili sobie udział w elimina-
cjach rejonowych w Przemyślu,
natomiast wyróżnienia otrzy-
mali: Marta Mazurkiewicz, Ale-
ksandra Maciejko i Alicja
Brzeziak. Podczas rejonowych
eliminacji w Przemyślu, które od-
były się 20 listopada wyróżnienie
otrzymała Emilia Maciejko.
Uczniów do rejonowego etapu
przygotowali: Grażyna Sieradzka,
Alicja Załuska, Iwona Młodo-
wiec oraz Wiesław Szczybyło. 

Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. �

� Szkoła Podstawowa w Dachnowie

Jesienne sukcesy uczniów 
WyNiKi:

W kategorii klas i-iii:
� I miejsce zajęła aleksandra maciejko,
� III miejsce zdobyła emilia maciejko,
�wyróżnienie otrzymał 

krzysztof Pachołek
W kategorii klas iV-Vi:
� I miejsce zajął marcin mazurkiewicz,
� II miejsce zdobyła alicja brzeziak
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Wehikuł czasu 
W piątek 18 stycznia wypada kolejna rocznica śmierci cadyka Symchy isachara Ber Halberstama, z tej okazji jego potomkowie planują spędzić 
Szabas w naszym mieście jako część corocznej pielgrzymki. 

Do Cieszanowa przybędą już w czwartek 17 stycznia, żeby
o poranku pomodlić się nad grobem rabina z Cieszanowa,
który znajduje się na miejscowym cmentarzu. W Ciesza-
nowie pozostaną przez 3 dni, a na ten czas cieszanowska
synagoga znów stanie się miejscem modlitwy.  Chasydzi 
w rocznicę śmierci cadyka modlą się i zostawiają kartki
(jid. kwitlech) z prośbami o wstawiennictwo cadyka 
w sprawach rodzinnych czy powodzenie w interesach. 

Żydzi w Cieszanowie osiedlili się już na początku
XVII wieku, a ich liczba w bardzo szybkim tempie rosła. 
W 1857 r. sięgała liczby 1067 osób, stanowiąc 49% 
ogółu mieszkańców. Od połowy XIX wieku cieszanowska
gmina żydowska dysponowała synagogą, cmentarzem
oraz działały tu liczne bractwa i stowarzyszenia. 
W tym właśnie czasie syn cadyka z Dynowa Dawid 

Halberstam stworzył w Cieszanowie lokalny ośrodek chasydzki. Po nim cadykiem i jednocześnie rabinem został jego bratanek 
Simche Ber Halberstam, który zmarł w styczniu 1914 r. i to właśnie z okazji kolejnych rocznic jego śmierci przybywają 
do Cieszanowa pielgrzymi. Marcin Piotrowski

zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia i Nowy rok to czas 
rodzinnych spotkań. Naszą okolicę
odwiedzi wielu gości, ale i my sami
będziemy mieć więcej czasu na 
udział w koncertach i różnego 
typu wydarzeniach. Chcemy wam,
więc zarekomendować imprezy, 
które odbędą się w naszej gminie 
w najbliższych tygodniach. 

MArCiN PioTroWSKi  

�Zacznijmy od wspólnego
kolędowania. Kapela Nad

Brusienką przygotowała specjalny
świąteczny koncert kolęd i pasto-
rałek. Po raz pierwszy usłyszą je
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Dachnowie 20 grudnia. Otwarte
dla szerokiej publiczności koncerty
odbędą się 28 grudnia w Dachno-
wie (cerkiew), 29 grudnia o godz.
17.00 w Starym Lublińcu i 3 stycz-
nia o 17.00 w Chutorze Gorajec. 
11 stycznia występ kapeli uświetni
obchodzony w dachnowskiej
szkole Dzień Babci i Dziadka. 

�Dla wielu młodych ludzi
doskonałą świąteczną

okazją do spotkania będzie orga-
nizowany cyklicznie od 7 lat
piłkarski Puchar Śródmieścia.
Grają w nim wyłącznie drużyny z

terenu naszej gminy, dzieląc się na
składy łączące zawodników z jed-
nej ulicy lub mniejszych miejsco-
wości. W turnieju bardziej niż 
o zwycięstwo chodzi o możliwość
spotkania się i współdzielenia
pasji do piłki nożnej. W tym roku
turniej odbędzie się 21 grudnia 
w Cieszanowie. 

�Ci, którzy planują dłuższy
pobyt rodziny w naszej

gminie powinni wiedzieć, że 
6 stycznia w Cieszanowie zorga-
nizowany zostanie Orszak Trzech
Króli pod hasłem „Cuda, cuda,
ogłaszają!”. W ten sposób nasza
gmina włącza się w ogólnopolską
akcję. Po raz pierwszy w Polsce
orszak przeszedł ulicami War-
szawy w 2009 roku. Od tego czasu
bardzo szybko zyskał popularność
i obecnie odbywa się w setkach
polskich miast, ale również rozpo-
wszechnił się w wielu krajach na
kilku kontynentach. Orszak wy-
wodzi się z polskiej tradycji ja-
sełkowej i kolędniczej.

�12 stycznia po raz 28 zagra
Wielka Orkiestra Świątecz-

nej Pomocy. Również gmina Cie-
szanów szykuje się do wspólnego
grania. Podczas poprzedniej edy-
cji WOŚP Cieszanów pobił re-
kord i zebrał prawie trzykrotnie
więcej pieniędzy niż w 2018 roku.
34 wolontariuszy, którzy kwesto-
wali na ulicach wszystkich miejs-
cowości gminy Cieszanów oraz
podczas finałowego koncertu
zorganizowanego na hali ciesza-
nowskiego lodowiska zebrało 
16 993,46 zł. Czy rekord uda się
pobić i tym razem? To zależy
tylko od Was. W tym roku 
40 wolontariuszy kwestować bę-
dzie na ulicach od wczesnych go-
dzin porannych do godziny
16.00. Wtedy to cała energia
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy przeniesie się do hali
sportowej Szkoły Podstawowej 
w Cieszanowie, gdzie koncerty
potrwają do godziny 20.00.
Wśród zespołów, które już

ogłosiły swój występ w Cieszano-
wie są krakowski zespół Żmij,
bluesowy skład Sviatyj, zespół
LM2K oraz lokalne zespoły Ka-
pela Nad Brusienką i Niezapomi-
najki. To nie koniec atrakcji jakie
przygotowują organizatorzy fi-
nału. Dla najmłodszych funkcjo-
nować będzie specjalna strefa
zabaw, również Koła Gospodyń
Wiejskich zapowiadają swój
udział w WOŚP Cieszanów. Orga-
nizatorzy zachęcają wszystkich do
włączenia się w wielki finał i prze-
kazywanie fantów na cele WOŚP
Cieszanów. Rzeczy, które trafią
pod młotek można przynosić do
biura RCU na ulicy Cerkiewnej
lub do CKiS w Cieszanowie.

�Wszyscy dziadkowie i bab-
cie uczniów uczęsz-

czających do Szkoły Podstawowej
w Cieszanowie powinni sobie za-
pisać datę 1 lutego. To właśnie
tego dnia na hali sportowej odbę-
dzie się uroczysta gala Dnia Babci
i Dziadka.  �

�Wydarzenia świąteczne 

Będzie się działo
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Festiwal Folkowisko zdobyło 
prestiżową nagrodę „Ambasador
Wschodu”. Statuetkę za najlepszy
projekt Polski wschodniej 
i pogranicza wręczono podczas 
uroczystej gali, która odbyła się 
w sobotę 30 listopada w pałacu 
biskupim w Janowie Podlaskim

Festiwal Folkowisko doce-
niony został za wyjątkowe

podejście do kultury i tradycji
Polski wschodniej, jej promowa-
nie i rozwój. Jury podkreśliło, że
nawet niewielkie wydarzenia kul-
turalne mogą odcisnąć olbrzymi
ślad w kulturze.

Festiwal odbywający się od
10 lat w Gorajcu stał się marką
przyciągającą do regionu corocz-
nie setki osób. Nie ogranicza się
jedynie do 4 lipcowych dni, ale
poprzez działania Stowarzysze-
nia Folkowisko i Chutoru Gora-
jec animuje aktywność społeczną
i kulturalną wschodniej Polski
przez cały rok. Jubileuszowe,
dziesiąte już Folkowisko odbę-
dzie się w dniach 9-12 lipca 2020
pod tytułem Wehikuł Czasu. 

Tytuł „Ambasadora Wscho-
du” przyznawany jest w dziedzi-
nach: samorząd, biznes, projekt,

turystyka, kultura i sztuka oraz
odpowiedzialny społecznie. Co
roku wręczana jest także Na-
groda Specjalna oraz przyzna-
wany Tytuł „Honorowy
Ambasador Wschodu”. Laureaci
otrzymują symboliczne statuetki
złotoskrzydłych aniołów, zapro-
jektowane przez artystę Leszka
Kunickiego.

W tym roku oprócz Festi-
walu Folkowisko nagrody otrzy-
mały Europejski Festiwal Smaków
w Lublinie, w kategorii samorząd
Stalowa Wola, w  kategorii
„społecznie odpowiedzialny" Fun-
dacja Leny Grochowskiej z  Sied-
lec, w kategorii „Kultura i sztuka"
Leszek Mądzik, a turystyka - Mu-
zeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku. Marcin Piotrowski

� Cieszanów Rock Festiwal

Ludzie, muzyka, klimat!
W dniach 20-22 sierpnia 2020 roku odbędzie się 11 edycja 
Cieszanów rock Festiwal. do końca 2019 roku można kupować bilety 
w promocyjnej cenie.

Cieszanów Rock Festiwal to największa rockowa impreza na
Podkarpaciu oraz jeden z największych rockowych festiwali 
w Polsce. Niezapomniane występy czołówki polskiego rocka, za-
graniczne gwiazdy, przegląd młodych zespołów, zabawa nad
kąpieliskiem i całonocne imprezy na polu namiotowym tworzą
unikalny klimat i co roku przyciągają kilka tysięcy uczestników.

Wkrótce zostaną ogłoszeni pierwsi artyści 11. edycji CRF.
Jednocześnie ruszyła sprzedaż promocyjnych karnetów. 
W tym roku organizatorzy wypuścili do sprzedaży specjalne 
pakiety festiwalowe:
� Pakiet CRF z koszulką (karnet + pole namiotowe 
+ koszulka CRF z edycji limitowanej) – 220 zł
� Pakiet CRF podstawowy (karnet + pole namiotowe) – 170 zł
� Karnet CRF (obejmuje trzy dni koncertów) – 110 zł
� Pole namiotowe CRF – 80 zł

Pakiety w promocyjnych cenach obowiązują do końca
grudnia br. Można je kupować na stronie na bilety24.pl. 
Więcej szczegółów na temat festiwalu znajdziecie 
na www.facebook.com/cieszanowrockfestival 
i www.cieszanowrockfestiwal.pl. Artur Tylmanowski

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Cieszanowie
W sobotę 7 grudnia tenisiści stołowi zmierzyli się w Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego o tytuł mistrza gminy Cieszanów. Turniej miał na celu 
zachęcenie mieszkańców naszej gminy do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integrację dzieci, młodzieży, dorosłych oraz popularyzację gry w tenisa.
W rozgrywkach udział wzięły całe rodziny, wśród których  medalowy prym wiodły rodziny Fedyków, Prymów i Piotrowskich. 

Turniej rozgrywany był systemem grupowym: każdy z każdym. O ostatecznym zwycięstwie decydowała największa liczba zdobytych
punktów. Zawodnicy stoczyli ze sobą zaciekłe pojedynki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki w każdej kategorii, 
ale główną uwagę przyciągały oczywiście finały, gdzie niekiedy walka toczyła się punkt za punkt. Organizatorem turnieju było 
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 

Wyniki prezentują się następująco: W kategorii do 12 lat: I miejsce – Mariusz Madej, II miejsce – Mateusz Urban, III miejsce – Oliwier
Pryma. W kategorii 13 – 18 lat: I miejsce – Zenon Fedyk, II miejsce – Wojciech Fedyk, III miejsce – Marcin Fedyk. W kategorii 19 – 29 lat kobiet:
I miejsce – Joanna Żuk, II miejsce – Nikola Pryma, III miejsce – Karolina Kornaś. W kategorii 30 – 49 kobiet: I miejsce – Anna Pryma, 
II miejsce – Monika Maciuła-Kielar, III miejsce – Marina Piotrowska. Wśród mężczyzn: I miejsce – Konrad Mazurek, 
II miejsce – Marcin Piotrowski, III miejsce – Jan Ramian. Po więcej zdjęć zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ckis.cieszanow.pl

� Folkowisko z wyróżnieniem

Ambasadorzy
Wschodu



Rok 2019 możemy zaliczyć
do bardzo udanych,
jeżeli chodzi o akcje 
krwiodawstwa zorganizo-
wane przez Klub HDK 
„Florian” w Cieszanowie. 

PAWeł zABorNiAK

Wczterech akcjach, które
odbyły się w kwietniu,
czerwcu, sierpniu i paź-

dzierniku zebraliśmy łącznie
55,65 litra krwi, co jest najlep-
szym wynikiem od początku ist-
nienia klubu tj. od 2012 roku.
Największym zainteresowaniem
cieszyła się sierpniowa akcja po-
boru krwi, która była połączona
z piknikiem rodzinnym i poka-
zem sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego przygotowanego przez
jednostkę Ochotniczej Straży
Pożarnej w Cieszanowie. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali od orga-
nizatorów elementy odblaskowe
takie jak: opaska i kamizelka za-
kupione dzięki dotacji Starosty
Lubaczowskiego. Dla każdego
krwiodawcy i osób towa-
rzyszących czekał poczęstunek 
w postaci słodyczy, napojów, woj-
skowej grochówki i kiełbaski 
z grilla. Wśród osób, które w tym
dniu oddały krew, rozlosowa-
liśmy 10 jednodniowych biletów
na Cieszanów Rock Festiwal
przekazanych przez Centrum

Kultury i Sportu w Cieszanowie.
W ten niedzielny słoneczny dzień
RCKiK w Rzeszowie pozyskało
od krwiodawców 24,3 litra krwi.
Warto wspomnieć, że we wszyst-
kich 21 akcjach zorganizowanych
przez nasz klub zebraliśmy nie-
spełna 240 litrów krwi.

Nieodłącznym elementem
naszych akcji jest losowanie na-
gród, które cieszy się dużym ap-
lauzem ze strony naszych
krwiodawców. W tym roku do
ich rąk trafiły m.in.: karnety na
festiwal „Folkowisko” przekazane

przez Marcina Piotrowskiego,
czujniki czadu, koszulki, pen-
drive, czapki, kamizelki i opaski
odblaskowe.

Prezes Klubu HDK „Flo-
rian” w Cieszanowie Stanisław Ja-
niszewski pragnie bardzo
serdecznie podziękować Wam
drodzy krwiodawcy, że jesteście 
z nami i dzielicie się tym bezcen-
nym darem jakim jest krew.
Wasza bezinteresowna pomoc 
i ofiarność przyczyniła się do ura-
towania wielu istnień ludzkich.
Podziękowania kieruje także 

w stronę wszystkich osób zaan-
gażowanych, dzięki którym
możliwa jest organizacja naszych
akcji, a w szczególności do Bur-
mistrza Miasta i Gminy Ciesza-
nów. Dzięki finansowemu
wsparciu takich osób jak: Jan
Sanok, Łukasz Makuch, Zygmunt
Styczeń, Czesław Tomków, Ja-
nusz Warcaba oraz społecznemu
zaangażowaniu pań: Haliny Jani-
szewskiej i Joanny Winiarz oraz
dh Marka Misiaka udało nam się
zorganizować sierpniową akcję
połączoną z piknikiem. 

Podsumowując bieżący rok nie
sposób snuć planów i pomysłów na
przyszły. W 2020 roku zaplanowaliśmy,
podobnie jak w roku bieżącym, cztery
akcje poboru krwi w następujących ter-
minach:
� 1. 08.04.2020 r.
� 2. 17.06.2020 r.
� 3. 16.08.2020 r.
� 4. 14.10.2020 r.

Promocja honorowego krwio-
dawstwa na terenie naszej gminy
przyczynia się do powiększania
grona osób, które decydują się
oddać krew po raz pierwszy i pó-
źniej czynią to systematycznie. 
W nadchodzącym 2020 roku
życzymy wszystkim krwiodaw-
com wysokiego poziomu hemo-
globiny we krwi, dobrego stanu
zdrowia i jeszcze większego zapału
do dzielenia się cząstką siebie.   �
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Wzruszenie, podziękowania, radość, wspólnota 
– tymi słowami Seniorzy opisują rok naszej działanosci… 
W dniu 17 grudnia 2019 roku, minie pierwszy rok prowadzenia dziennnego domu “Senior+”w Chotylubiu. zaczynaliśmy z grupą 15 Seniorów, 
zainetersowanie uczestnictwem w zajeciach w ddS+ było coraz większe wiec od stycznia 2019 roku powiekszylismy grupe do 20 Seniorów.

Minuta za minutą, godzina za godziną, dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem upływał nam w pieknej 
rodzinnej atmosferze, i oto takim sposobem minął już nam prawie roczek. Sniorzy nie raz mówią, że z dniem 17 grudnia 2019r. 
będziemy madrzejsi o nowe doświadczenia i pójdziemy o krok  dalej. Seniorzy z Dziennego Domu “:Senior+”, mówią że budynek  
po dawnej Szkole jest teraz dla  nich drugim domem. Przez ten możan powiedzieć niedługi czas stworzysliśmy piękne wspomnienia,
nasza kronika mieści w sobie piekne niezapomniane chwile uwiecznione są na zdjeciach, dyplomach, medalach  oraz kartach 
paieru- nasze przyspiewki oraz wiersze o Domu Senora. 

Nasz Dom został oficjanie otwraty w okresie nadchodzących Świąt Bożego Nardzenia. Jest to czas  radnosny ponieważ 
czekamy na Narodziny Bozej Dzieciny, dziękujemy Wszystkim którzy wspierali nas niejednokrotnie w naszych czynach, 
kibicowali nam, oraz nie raz szeptali ciepłe słowo. 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów 
na nadchodzący Nowy 2020 Rok.W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wy-
zwań. Wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie, miłości w każdej ilości od Bożej Dzieciny. Agnieszka Majder

� 55 litrów na 100-lecie PCK

Utoczyli krwi
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zimowymi wieczorami, 
w szczególności dzieci, nudzą się, 
ale i my zabijamy czas, oglądając 
telewizję lub śledzimy 
na portalach społecznościowych, 
jak aktywnie żyją inni ludzie. 

często na facebooku widzimy, że ktoś po-
jechał do teatru, ktoś inny wędruje po

okolicy lub uprawia sport. Gdy to widzimy,
myślimy, ale fajnie spędzają czas. Zadajemy
jednak sobie też pytania: a co ja mam robić?
Gdzie iść? czym się zająć? co zrobić, żeby
moje dzieci nie spędzały tyle czasu grając 
w gry na telefonach? 

samemu ciężko coś wymyślić, więc może
warto skorzystać z oferty przygotowanej za-
równo dla młodszych jak i starszych w centrum
kultury i sportu w cieszanowie i działających
na terenie gminy wiejskich Domach kultury 
w starym Lublińcu i Dachnowie.w poniedziałki
w centrum kultury i sportu spotykają się lu-
dzie w różnym wieku na prowadzonych przez
marzenę maciejko zajęciach z aerobiku.
wspólny trening pod okiem trenerki, która
wszystkim doradza, to wspaniały sposób na
aktywne spędzanie wieczorów. 

Zajęcia z aerobiku odbywają się dwa
razy w tygodniu: w poniedziałki o godz.
17.00 i czwartki o 19.00. trenować aero-
bik mogą również mieszkańcy innych
miejscowości. w wDk w starym Lublińcu
we wtorki i piątki o 17.30. Jednak naj-
więcej  osób uczęszcza na aerobik
w Dachnowie. Z powodu dużego zainte-
resowania zajęciami, utworzyć trzeba
było kilka grup, które spotykają się trzy
razy w tygodniu, w poniedziałki o 19.10,
środy o 18.45 i 19.45 oraz w piątki o 17.00
i 18.00od kilku tygodni, dzięki zaan-
gażowaniu anny michalskiej, życiem tętni
wiejski Dom kultury w Dachnowie. we
wtorki od godz. 17.00 odbywają się zaję-
cia plastyczne, w piątki o 15.00 wszyscy
wspólnie gotują, a w soboty organizo-
wane są warsztaty teatralne.

to właśnie owocem tych zajęć był
spektakl przygotowany przez dzieci „Przy-
jaciel potrzebny od zaraz”.bardzo aktyw-

nie w ckis wygląda czwartek, jest
to dzień, w którym młodzi konstruktorzy,
inżynierowie i programiści budują i pro-
gramują swoje własne roboty. Zajęcia od
kilku tygodni prowadzą instruktorzy 
z spice Gears academy Podkarpackie ucząc
naszą młodzież poprzez dobrą zabawę za-
wodów przyszłości.w każdy poniedziałek
i piątek Piotr Jarosiewicz w godz. 16.00-
18.00 wspólnie z młodymi piłkarzami 
w wieku 9-11 lat spędza czas na boisku lub
hali sportowej. 17-osobowa grupa dwa
razy w tygodniu ostro trenuje, żeby roz-
wijać swoje umiejętności. może kiedyś
jeden z nich na boisku zastąpi roberta Le-
wandowskiego?

w piątki o godzinie 17.00 monika ma-
ciuła kielar zabiera swoich podopiecznych w
świat sztuki. młodzież i dzieci na zajęciach
plastycznych rozwijają swoje pasje. Za
każdym razem tworzą coś innego, poznają
nowe techniki i stawiane są przed nimi nowe

ciekawe zadania. na jednych z ostatnich
zajęć naśladowaliśmy prehistoryczne ma-
larstwo skalne, używając do tego herbaty,
suchych pasteli i sepii, w ten sposób połączy-
liśmy lekcję historii z plastyką – opowiada
prowadząca zajęcia.

Plastyczne zajęcia odbywają się również
w wDk w starym Lublińcu. w każdy czwar-
tek i piątek wieczorem dzieci wraz z martą Zy-
garlicką bawią się sztuką.swoje miejsce 
w centrum kultury i sportu w cieszanowie
mają też seniorzy, którzy regularnie spotykają
się, żeby rozmawiać, wspominać i planować
kolejne działania.

Jeśli masz pomysły jakie ciekawe zaję-
cia, warsztaty lub wydarzenia powinny być
organizowane przez centrum kultury 
i sportu w cieszanowie daj nam znać. na-
pisz maila, wyślij wiadomość na face-
booku lub zadzwoń do zastępcy dyrektora
marcina Piotrowskiego 662859711. cze-
kamy na wasze sugestie i opinie. �

Szkoła pomaga! 
Młodzież i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Cieszanowie zawsze  chętnie włączają się do różnych akcji  charytatywnych.  Staramy się pomagać tym, 
którzy tej  pomocy naprawdę potrzebują. W ostatnim czasie  przeprowadziliśmy  kilka  takich akcji. 

1. Wsparcie  dla chorego  kolegi .
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasza szkoła kontynuowała tradycyjną już akcję zwaną
„Kwiatek w puszce”. W tym dniu nauczyciele oraz pracownicy szkoły zwracają się z prośbą
do uczniów i rodziców o niekupowanie tradycyjnych kwiatów, tylko o wrzucenie do 
puszki  przeznaczonych na ten cel pieniędzy. Akcję tę kontynuowaliśmy podczas 
,,Kiermaszu jesiennego”  zorganizowanego  przez samorząd uczniowski naszej szkoły. 
Na  stołach pojawiły się różne słodkości, przygotowane przez dzieci z małą pomocą 
rodziców. Warto dodać,  że  do  zrobienia  tych  smakołyków wykorzystano dary jesieni.
Zebrane podczas obu akcji pieniądze zostały przeznaczone dla wybranego przez 
uczniów chorego chłopca z naszego powiatu.          Malwina Dobrowolska, klasa VIIIb
2. Pomoc ubogim. 
Szkolny Klub Caritas przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Tak pomagam“. W piątek 
6 grudnia od godz. 8.00   do godz. 14.00 członkowie SKC zbierali artkuły spożywcze w lo-
kalnych sklepach („Biedronka“, „Delikatesy Centrum“, „Euro“). Wszystkie zebrane  pro-
dukty zostały potem spakowane przez wolontariuszy, uczniów klas 6 – 8 i przekazane
potrzebującym osobom  z  naszej parafii. W ten sposób pokazaliśmy, że każdy z nas  
w tym wyjątkowym  dniu może zostać Świętym Mikołajem. Eliza Chmiel, klasa VIIIa
3. Na ratunek zwierzakom ze schroniska.
Z  okazji Mikołajek zorganizowaliśmy w  naszej szkole zbiórkę  karmy i akcesoriów dla Schro-
niska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu. Chcieliśmy , aby biedne zwierzaki także mogły
poczuć magię świąt i miały poczucie, że ktoś o nich pamięta. Zbiórka przerosła nasze oczekiwa-
nia.  Zebraliśmy tak dużo karmy, że podzielimy się  nią z lubaczowską fundacją „Wystarczy
chcieć” opiekującą się lokalnymi porzuconymi psami. W naszej akcji wsparli nas seniorzy 
z Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Cieszano-
wie. Każdej osobie, która się do tego przyczyniła, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy 
za Wasze serce! Zuzanna Sigłowa, klasa VIb 

Sposób na nudę
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Krzyż Zasługi to polskie 
cywilne odznaczenie 
państwowe, ustanowione
na mocy ustawy z dnia 
23 czerwca 1923 roku, 
nadawane do chwili 
obecnej za zasługi 
dla Państwa lub obywateli.

edWArd PoKryWKA 

Krzyż Zasługi początkowo
był najwyższym odzna-
czeniem dla osób cywil-

nych, które po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1918
roku wyróżniły się w pracy dla
krajui społeczeństwa, spełniając
czyny wychodzące poza zakres
ich codziennych obowiązków.

Pierwsza zbiorowa dekora-
cja Krzyżem Zasługi odbyła się 
w dniu święta narodowego 11 lis-
topada 1923 roku, z okazji piątej
rocznicy odzyskania niepo-
dległości.

Do aktualnego systemu
odznaczeniowego III Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Krzyż Zasługi
wszedł na mocy ustawy z dnia 16
października 1992 r. o orderach i

odznaczeniach, zastępującej po-
przednią ustawę z  dnia 17 lutego
1960 r. oraz wcześniejszy dekret
PKWN z dnia 22 grudnia 1944 r.

Według ustawy z 1992 r.
Krzyż Zasługi jest nagrodą dla
osób, które położyły zasługi dla
Państwa lub obywateli spełniając
czyny przekraczające zakres ich
zwykłych obowiązków,a przy-
noszące znaczną korzyść Pań-
stwu lub obywatelom. Może być
nadany także za ofiarną działal-
ność publiczną, ofiarne niesienie
pomocy oraz działalność chary-
tatywną. Krzyż Zasługi nada-
wany jest przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. 

W dniu 5 listopada 2019 r.
w Podkarpackim Urzędzie Woje-
wódzkim w Rzeszowie odbyła
się niecodzienna uroczystość
wręczenia odznaczeń państwo-
wych zasłużonym przedstawicie-
lom podkarpackich ochotniczych
straży pożarnych. 

Osoby, które wyróżniły się
zasługami w działalności na rzecz
ochrony przeciwpożarowej,
działalności publicznej i charyta-
tywnej otrzymały  Złote, Srebrne
i Brązowe Krzyże Zasługi. 

W imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej aktu
dekoracji dokonała Woje-
woda podkarpacki Pani Ewa
Leniart.  

Za taką właśnie działal-
ność, wykraczającą poza obo-
wiązki wynikające ze stosunku
pracy, za działalność charyta-
tywną, pozastatutową prowa-
dzoną w Ochotniczych Strażach
Pożarnych na rzecz społeczeń-
stwa, z terenu Gminy Cieszanów
odznaczenia zostały wręczone
druhom:

Złoty Krzyż Zasługi:  dh
Zdzisław Zadworny, dh Józef
Pryma, dh Edward Pokrywka.

Srebrny Krzyż Zasługi:  dh
Stanisław Janiszewski, dh Tade-
usz Sitarz s. Jana.

Odznaczonym pogratulo-
wali: Wiceprezes Zarządu
Głównego i jednocześnie Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Rzeszo-
wie dh Janusz Konieczny oraz
Podkarpacki Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży
Pożarnej w Rzeszowie nadbryg.
Andrzej Babiec.

Wojewoda Podkarpacki
Pani Ewa Leniart podziękowała
strażakom za nieustanną gotowość
do niesienia pomocy w przypadku
różnego rodzaju zagrożeń, za za-
angażowaniei wytrwałość. Pod-
kreśliła, że przyznane odznaczenia
to dowód uznania dla wzorowej

postawy i efektywnej pracy.
W imieniu odznaczonych

głos zabrał dh Zdzisław Za-
dworny – Burmistrz MiG Ciesza-
nów. Podziękował wszystkim
ochotnikom za bezinteresowną,
społeczną pracę, w tym  wykra-
czającą poza zakres ich codzien-
nych obowiązków. Podziękował
również tym, którzy zauważyli tę
działalność oraz dokonali aktu
dekoracji. Pochwalił za organizo-
wanie ciekawych przedsięwzięć
na rzecz lokalnej społeczności.
Stwierdził, że tam, gdzie dzieje się
coś dobrego, pożytecznego tam
zawsze byli i są strażacy.  �

Krzyż zasługi dzieli się 
na trzy stopnie: 
� Złoty Krzyż Zasługi
� Srebrny Krzyż Zasługi
� Brązowy Krzyż Zasługi.

� Odznaczenia Prezydenta RP

Przyznano Krzyże Zasługi
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Współczesna biblioteka 
to nie tylko książki, ale także
szereg działalności 
i aktywności dla różnych 
odbiorców. Począwszy
od najmłodszych, poprzez
młodzież, a skończywszy 
na osobach dorosłych. 
Co dla nich zorganizowano
w sezonie jesienno-zimowym?
Przeczytajcie sami.

MAłGorzATA MizyN

Przez cały listopad biblio-
teka realizowała bezpłatny
projekt edukacyjny „O fi-

nansach… w bibliotece”. Uczest-
niczyły w nim osoby, które
ukończyły 50 rok życia, w sumie
26 osób spotykających się 
w 3 grupach: w Cieszanowie, Sta-
rym Lublińcu i Dachnowie.
Zrealizowano 15 spotkań eduka-
cyjnych dotyczących płatności
bezgotówkowych, zakupów przez
Internet, oszczędzania i inwesto-
wania, dziedziczenia czy bezpie-
czeństwa w Sieci. Uczestnicy
mieli indywidualny dostęp do
kursu komputerowego, który
każdorazowo zakończony był tes-
tem wiedzy. Dzięki temu mogli
na bieżąco weryfikować swoje
postępy w nauce. Projekt polegał
na przekazywaniu praktycznych
informacji, które pomogą świa-
domie gospodarować własnym
budże-tem domowym. Zaletą
projektu było także zwiększenie
umiejętności obsługi komputera,
poznanie nowych osób i spędze-
nie czasu w miłej atmosferze. 

Kolejna inicjatywa o cha-
rakterze kulturalnym to organi-
zacja wyjazdu na sztukę „Mistrz 
i Małgorzata” do Teatru im.
Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie w ramach Festiwalu Nowego
Teatru. Jest to przegląd spektakli
dostosowanych do nowych cza-
sów, „o wyrazistym profilu i for-

macie”. Do takich zalicza się
niewątpliwie „Mistrz i Małgo-
rzata” – adaptacja światowego
bestselleru Michaiła Bułhakowa
w reżyserii Cezarego Ibera. Na
niezwykłe widowisko wybrali się
członkowie Dyskusyjnego Klubu
Książki w Cieszanowie, bibliote-
karze oraz zainteresowani miesz-
kańcy Cieszanowa. „Mistrz 
i Małgorzata” to opowieść uni-
wersalna o fundamentalnych 
i ścierających się ze sobą poję-
ciach, jak dobro i zło, miłosier-
dzie i egoizm. To historia o sile
miłości i poświęcenia, o szatań-
skich sztuczkach. To mnogość
wątków (w tym biblijnych) 
i postaci (ponad 20 aktorów, 
w tym lalkarze). To także ko-

miczne przedstawienie radzieckiej
rzeczywistości lat 30 XX wieku.
Sztuka została przedstawiona 
w sposób bardzo współczesny. Za-
wierała wiele efektów świetlnych,
choreograficznych oraz muzycz-
nych. Ciekawe charakteryzacje 
i ekspresja aktorów dostarczyły wi-
dzom szerokiego spectrum
wrażeń. W ramach trwającego 
7 dni Festiwalu wyłoniono zwy-
cięzcę: spektakl „Staff Only" Bien-
nale Warszawa / TR Warszawa 
w reż. Katarzyny Kalwat.

W biblioteczne wydarzenia
zaangażowana została także
młodzież. Uczniowie klas VI
Szkoły Podstawowej w Cieszano-
wie wzięli udział w ogólnopol-
skiej akcji społecznej „PODARUJ

WIERSZ” zainicjowanej przez
Fundację im. Zbigniewa Her-
berta. Uczestniczyli w warsztacie
wprowadzającym do poezji,
który przeprowadziła dyrektor
biblioteki Urszula Kopeć- Zabor-
niak. Bazowali na twórczości
Noblistki Olgi Tokarczuk, która
poetką nie jest, ale wykorzystując
jej utwory można tworzyć inne
rodzaje literackie. Młodzież wy-
kazała się dużą kreatywnością 
i wyobraźnią. Nawet nie wie-
dzieli, że sami stworzyli haiku,
czyli japońską formę poetycką.
Akcja „Podaruj wiersz” ma bar-
dzo pozytywny aspekt, ponieważ
jak nazwa wskazuje należy poda-
rować wiersz drugiemu człowie-
kowi. Młodzież szkolna po
wyborze utworów odręcznie je
przepisała na specjalnej papeterii.
Przy doborze wiersza uczniowie
brali pod uwagę to, aby był zro-
zumiały i przeznaczony dla kon-
kretnej osoby. Odbiorcami byli
seniorzy- uczestnicy Domu
Dziennego Pobytu w Cieszano-
wie. Byli niezwykle wzruszeni,
gdy każdy z nich otrzymał od-
ręcznie napisany wiersz. 

To piękna akcja, która ma
na celu nie tylko poznanie poezji,
ale także myślenie o drugim
człowieku. Pokazanie życzliwości
właśnie w takiej formie ma do-
datkową wartość sentymentalną.
„To prosty, ludzki gest- jak wy-
ciągniecie do kogoś ręki, jak po-
danie dłoni”.

A na koniec nasi najmłodsi
czytelnicy, laureaci konkursu mi-
kołajkowego, którzy spotkali się ze
Świętym Mikołajem. W sumie było
to 60 dzieci w wieku 3-9 lat. Prze-
konali się, że czytanie się opłaca, bo
wypożyczając książki można dostać
świąteczny upominek i spotkać się
ze Świętym Mikołajem.

Z tego wynika, że warto ko-
rzystać z szerokiej oferty biblioteki
i być nie tylko aktywnym czytelni-
kiem, ale także uczestnikiem i to
niezależnie od wieku. �

� Biblioteczne newsy…

Niezależnie od wieku
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Akcja WYLOSUJ ANIOŁA 
powstała z inicjatywy 
rodziców dzieci leczonych
na oddziale Hematologii,
Onkologii i Transplantologii
Dziecięcej Uniwersytec-
kiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie. Lęk, ból, 
niepewność – to wszystko
towarzyszy dziecku i jego
rodzinie podczas choroby.
Kartki od Aniołów mają
przywrócić im nadzieję, 
radość i poczucie 
bezpieczeństwa.

ANiTA WolANiN
MAGdAleNA dudA

Zokazji Światowego Dnia
Życzliwości i Pozdrowień
27 listopada w Domu

Dziennego Pobytu, odbyły się
międzypokoleniowe warsztaty
tworzenia-pisania kartek z życze-
niami, na które zaprosiliśmy
młodzież ze Szkolnego koła Ca-
ritas w Dachnowie. Dzięki tej
akcji mogliśmy  wcielić się w za-
szczytną rolę Anioła Stróża
dziecka, cierpiącego na chorobę
onkologiczną. Wspólnie z młod-
zieżą, wiele serca włożyliśmy w
sam proces tworzenia tych arty-

stycznych „gestów dobroci”, czer-
piąc jednocześnie z międzypoko-
leniowej współpracy ogromną
radość, pozytywną energię oraz
satysfakcję. Wspierając chore
dzieci dobrym słowem i równo-
cześnie modlitwą, wierzymy, że
spełnią się wszystkie życzenia,
jakie skierowaliśmy do małych
podopiecznych oddziału onkolo-
gicznego, a wśród nich to jedno
najważniejsze – powrót do zdro-

wia, sił witalnych! Czego z całego
serca życzymy! 

Akcja jest bezterminowa, 
tak jak niestety bezterminowe są 
zachorowania na raka wśród dzieci.
Każdy może się włączyć do tej pięknej
inicjatywy, wystarczy tylko:
� Wykonać własnoręcznie kar-
tkę  lub też kupić.
�Zastanowić się do kogo ma być
adresowana (do dziewczynki lub
chłopca).

� Napisać kilka słów wsparcia 
i życzenia zdrowia dla dziecka,
które leczy się na chorobę nowo-
tworową. Kartka powinna być
pozytywna, radosna.
�Kartkę należy wysłać na adres:
Fundacja „Gdy Liczy się Czas” ul.
Nowy Świat 30a/6, 20-418 Lublin

o szczegółach akcji 
dowiecie się wchodząc na stronę 

www.facebook.com/wylosuj.aniola

� Konkurs pocztówkowy 

Zimowe klimaty
Po raz kolejny Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie pod
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisława Zadwornego zorganizowało  konkurs na bożona-
rodzeniową kartkę pocztową. Konkurs skierowany był do
uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy
Cieszanów. Komisja konkursowa brała pod uwagę samo-
dzielne wykonanie pracy, estetykę, a co najważniejsze zawar-
cie w pracy elementów związanych z terenem naszej gminy. 

NAGrodzeNi: 

marcelina Drachus kl. V, Dachnów (praca obok)
nina róg kl. I, cieszanów
antoni bajek kl. II, nowe sioło
adrian szynal kl. II nowy Lubliniec 
Julia Ziętek kl. I, cieszanów
wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

WYLOSUJ ANIOŁA!


