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URZĄD MIASTA I GMINY CIESZANÓW

Budowanie Solidarności w Społeczeństwie
W dniach 28-30 czerwca w Cieszanowie odbył się szereg
konferencji

z udziałem zagranicznych delegacji dotyczących

problemu budowania solidarności w społeczeństwie. Goście
z miast partnerskich mieli w ich czasie szanse zapoznać się
z kolejnymi zagadnieniami socjalnymi w naszej gminie. Szereg
konferencji organizowanych w ramach projektu unijnego, którego liderami są Węgrzy, miało spowodować rozwinięcie międzynarodowej dyskusji na temat tematów socjalnych. Chodzi tu
szczególnie o pomoc ubogim, potrzebującym i tym, którzy mają
utrudniony dostęp na przykład do edukacji.

Ciąg dalszy str. 4

FOLKOWISKO
Folkowisko to wydarzenie poświęcone kulturze narodów zamieszkujących dawniej Roztocze: Polaków, Żydów, Ukraińców
i Ormian. To także występy różnorodnych artystów.
Ciąg dalszy str. 9

Cieszanowska Przychodnia R-36

MAMMOBUS
W dniach 31 lipca do 3 sierpnia
pod Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie ustawiony będzie
autobus do badań profilaktycznych.
Ciąg dalszy str. 2

Gmina Cieszanów
w „Super Nowościach”
4 lipca w rzeszowskim wydaniu „Super
Nowości” ukazał się pochlebny artykuł
dotyczący gminy Cieszanów. Autorka
opisała gminę jako obszar aktywny inwestycyjnie. Podkreśliła również szczególną dbałość o środowisko oraz kulturę i edukacje.
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Władze wiedzą jak zagospodarować pieniądze z dopłat

Gmina, która się rozwija
Gminę Cieszanów, leżącą na terenie Płaskowyżu Tarnobrzeskiego, tworzy 12 wsi oraz miasto Cieszanów, które
prawa miejskie uzyskało już pod koniec XVI w. Obecnie
gmina liczy prawie 8 tys. mieszkańców. Każdego roku na
terenie gminy powstają nowe inwestycje finansowane ze
środków unijnych.
Od kilku lat dzięki tym środkom gmina się rozwija. Wprowadzane są zmiany w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego, kulturalnego i poziomu edukacji. W ramach rozwoju
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej powstał skate-park i plac
zabaw, odnowiono tez stadiony w Nowym Siole i Dachnowie.
Wartość projektu wyniosła ponad 1,1, mln zł, z czego ok. 814
tys. zł pochodziło ze środków unijnych. W 2011 roku gmina
zdobyła połowę potrzebnej kwoty na przebudowę prawie
8 kilometrów dróg gminnych i odnowę 4 km drogi powiatowej
Cieszanów – Nowe Sioło. W tym roku udało się już wyremontować odcinki dróg w Niemstowie i w Dachnowie.
Dbają o Środowisko
Władze gminy postawiły na nowe rozwiązania bezpieczne dla
środowiska. Jednym z nich jest projekt przebudowy kotłowni
gazowych. Stare urządzenia zostały wymienione na przyjazne
dla środowiska kotłownie na zrębki. Inwestycja przy dofinansowaniu w ramach RPO WP wyniosła blisko 1,5 mln zł. W ciągu 2-3 lat koszty inwestycji powinny się zwrócić – zapewnia Andrzej Szymanowski, sekretarz gminy Cieszanów.
Inwestycją, która przyczyni się do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ochrona środowiska poprzez zwiększenie
świadomości realnych problemów dotyczących środowiska
naturalnego jest budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w
Cieszanowie.
Będzie remont cerkwi i system e-edukacji
Wśród planowanych inwestycji, na które gmina stara się o dofinansowanie, znalazły się plany remontu cerkwi grekokatolickiej w Cieszanowie. – Chcemy wymienić pokrycie i zniszczone elementy kopuły i kopułki, wyremontować bęben murowany i dach na osi krótszej kalenicy – wymienia Andrzej Szymanowski. W realizacji projektu oszacowanego na ponad 436 tys.
zł. gmina liczy na pomoc Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Władzom marzy się też wdrożenie usług elektronicznych w oświacie na poziomie gminnym i systemu GLS.
Liczą tu na dofinansowanie w ramach EFRR w wysokości
1 mln 138 tys. 340 złotych.
Ewa Faber
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MAMMOBUS

Ks. Kanclerz Adam Firosz poświęcił tablicę pamiątkową, figurkę Jezusa Miłosiernego i budynek Środowiskowego Domu
Samopomocy.
Dalsze uroczystości odbyły się we wnętrzu Środowiskowego Domu Samopomocy. Uświetnił je ponownie występ Pani
Niny Nowak. Zaproszeni gości wysłuchali przemówień Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego Dariusza Tracza, Rzecznika Prasowego Urzędu Wojewódzkiego Wiesława Beka oraz Burmistrza Miasta
Uroczysta delegacja wraz z proboszczem ks. Stanisławem i Gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego. W swoich moMizakiem udała się na cmentarz parafialny w Cieszanowie, wach podkreślali, iż ks. Józef Kłos to wybitna postać, która
aby uczcić pamięć ks. Józefa Kłosa i w uznaniu dla jego zasług zapisała się w historii Cieszanowa i pamięci jego mieszkańzłożyć wiązankę kwiatów w miejscu jego spoczynku. Następ- ców. Był to kapłan o zacięciu apostolskim, pełen gorącej wianie w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Cieszanowie ry. Słowa dokumentował zasadą i czynem życia, jako ksiądz
odbyła się Msza święta, której przewodniczył ks. kanclerz Ad- wpatrzony był w szlachetne ideały. Wspominali także, iż paam Firosz. Ksiądz Proboszcz Stanisław Mizak powitał zapro- tron to również wybitny Polak i patriota. Podczas drugiej wojszonych księży: wicedziekana ks. Władysława Dobrowolske- ny światowej pomagał ludności polskiej, miedzy innymi orgago, ks. kanonika Michała Stycznia, ks. Janusza Wyłupka, ks. nizował pomoc dla powracających z zesłania na syberię Polaprałata Bronisława Buckiego, ks. Ireneusza Fedeca, ks. Jerzego ków.
Trusia. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli również

Przemawiający podkreślali również znaczenie istnienia

m.in: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Środowiskowych Domów Samopomocy. Są to miejsca wparcia
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Dariusz Tracz, Rzecznik dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ogniwa oparcia spoPrasowy Urzędu Marszałkowskiego Wiesław Bek, Burmistrz łecznego dla osób, które z powodu przewlekłej psychicznej
i Radni Miasta i Gminy Cieszanów, sołtysi, dyrektorzy, preze- choroby lub głębszej niepełnosprawności intelektualnej mają
si, kierownicy jednostek i inni zaproszeni goście, w tym rodzi- poważne trudności w życiu codziennym, wymagają pomocy
na i krewni ks. Józefa Kłosa. Wzięły w niej udział także dele- niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
gacje zagraniczne z: Węgier, Niemiec, Macedonii, Czech, W tych placówkach podopieczni mogą liczyć na wszechstronWłoch, Grecji.

ną i skuteczną pomoc oraz skorzystać z różnych form terapii

Kazanie wygłosił ks. dziekan Józef Dudek, który poruszył i rehabilitacji. Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie
najważniejsze kwestie dotyczące współpracy i dialogu. Obrzą- wszystkich gości na poczęstunek, obejrzenie przygotowanych
dek Mszy świętej uświetniła swoim głosem śpiewaczka opero- ekspozycji oraz zwiedzanie Środowiskowego Domu Samopowa Nina Nowak. Następnie zaproszeni goście prowadzeni mocy od wewnątrz, a także poznanie jego podopiecznych. Nad
przez Miejską Orkiestrę Dętą z Cieszanowa przemaszerowali porządkiem i organizacją uroczystości czuwał Kierownik Śroulicami miasta, udając się przed budynek Środowiskowego dowiskowego Domu Samopomocy Mirosław Turza. Z uwagi
Domu Samopomocy. Po odśpiewaniu hymnu państwowego na specyfikę działalności ośrodka patronat ks. Józefa Kłosa
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Cieszanowie Pani Stanisła- zasłużonego proboszcza parafii Cieszanów, będzie dla jego
wa Chomyszyn odczytała Uchwałę w sprawie nadania imienia. uczestników oraz pracowników wzorem w codziennym życiu
Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci patrona. Tego i funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy
aktu dokonali delegaci Wojewody Podkarpackiego oraz Mar- w Cieszanowie.
szałka Województwa, panowie Dariusz Tracz i Wiesław Bek.
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Patrycja Mazurkiewicz

Budowanie Solidarności w Społeczeństwach (Building Solidarity in
Communities ) - spotkanie w Cieszanowie
W dniach od 27 czerwca do 01
lipca 2012 roku w Cieszanowie odbyło się
spotkanie delegacji miast uczestniczących
w projekcie pn.: „Building Solidarity in
Communities” (BSC Project), którego liderem jest węgierskie miasto Diósd, a w którym uczestniczą również miasta z: Polski –
Cieszanów, Niemiec – Alsbach - Hahnlein,
Rumunii – Brincovenesti, Włoch- Sulmona
oraz Forli, Grecji – Lokrous, Czech –
Kárany, FYROM (Macedonia) – Berovo.
Głównym tematem wspólnego projektu jest budowanie i rozwijanie solidarności, pomoc dla grup najsłabszych tj. ludzi starszych, dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, a także osób niepełnosprawnych i ułatwianie im funkcjonowania w społeczeństwie. Spotkanie, które odbyło się
w dniach od 27 czerwca do 01 lipca 2012 r. w Cieszanowie jest
już trzecim spotkaniem.
W ramach projektu, każde z miast jest zobowiązane
zorganizować u siebie trwające pięć dni spotkanie, na które
zaprasza czteroosobowe delegacje z wszystkich miast uczestniczących w projekcie. Podczas spotkań prowadzone są konferencje, warsztaty i wizyty studyjne. Delegaci wymieniają się
doświadczeniami, prezentują rozwiązania, które funkcjonują
na ich terenie oraz dyskutują na temat budowania solidarności
w społecznościach.
Jednym z punktów programu spotkania w Cieszanowie, było nadanie imienia Ks. Józefa Kłosa, wieloletniego,
zasłużonego proboszcza miejscowej parafii dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele p. w. Św. Wojciecha w Cieszanowie, w której udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, jak również zagraniczne delegacje
uczestniczące w projekcie.
W ramach projektu w dniu 29 czerwca w Centrum
Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, odbyła się międzynarodowa konferencja. W jej czasie swoją działalność zaprezentowały Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych oraz ich rodzin – „VIVERE” a także Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie. Pani Barbara Broź
– Prezes Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” w swojej
prezentacji omówiła działalność stowarzyszenia jak również
współpracę samorządu Cieszanowa z organizacjami pozarządowymi i działalność Ikubatora Trzeciego Sektora w Cieszanowie. Zapoznała zagranicznych gości z działaniami, które są
podejmowane, aby zaktywizować społeczność lokalną, tj. organizowanie imprez integrujących pokolenia takich jak: jarmarki, inscenizacje historyczne oraz konkursy dla starszych,
dzieci i młodzieży. Opowiedziała również o współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i wsparciu, jakiego udzielają osobom bezrobotnym. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie – Pan Mirosław Turza przedstawił
słuchaczom sposób funkcjonowania Środowiskowego Domu
Samopomocy w Cieszanowie, oraz omówił działania, które

podejmują, by zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „VIVERE” zaprezentowała Pani Agata Ważna – Prezes stowarzyszenia, przybliżyła
gościom cele i zakres jego działania oraz sposoby udzielania
pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. W kolejnym dniu międzynarodowego spotkania w Cieszanowie zaproszone delegacje miały okazję by zobaczyć Centrum Edukacji
Wczesnoszkolnej w Cieszanowie, obejrzeć występ najmłodszych dzieci, pooglądać sale lekcyjne a także zapoznać się
z pracą tej placówki podczas prezentacji przygotowanej przez
Panią dyrektor Marzenę Wilusz.
Ważnym punktem programu tego dnia była konferencja w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, podczas której
działalność podległych jednostek zaprezentowali Pan Wojciech
Świzdor – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
oraz Pani Urszula Kopeć-Zaborniak – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Zarówno CKiS jak również
MBP wiele miejsca w swojej działalności poświęca budowaniu
solidarności między pokoleniami, między innymi poprzez organizowanie warsztatów muzycznych, zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych oraz kulturalno-patriotycznych, organizację
spotkań wielopokoleniowych, warsztatów kulinarnoobrzędowych i warsztatów aktywności społecznej mieszkańców. Ważnym elementem działalności tych jednostek jest również zainteresowanie historią lokalną, której skarbnicą są dorośli mieszkańcy gminy. Zbierane są stare fotografie oraz dokumenty związane z historią Cieszanowa i okolic, aby zachować
dla młodszego pokolenia wiedzę, która posiadają starsi mieszkańcy.
Międzynarodowe spotkanie w Cieszanowie zakończyło się w niedzielę 01 lipca, kiedy to pożegnaliśmy naszych
gości.
Budowanie solidarności w społeczeństwie jest istotnym problemem naszych czasów, powinniśmy zadbać o to,
aby budować więzi pomiędzy seniorami, osobami w sile wieku, dziećmi a także zapobiegać wykluczeniu społecznemu
osób, z którymi los obszedł się trochę gorzej niż z nami, ludźmi pełnosprawnymi.
Projekt pn. „Building Solidarity in Communities” jest
nawiązaniem do ustanowionego przez Unię Europejską na
2012 rok „Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej”.
Agnieszka Krzaczyńska
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Przez niektórych porównywany jest do Przystanku
Woodstock, przez innych do Jarocina, jednak dla tych, którzy
przybędą na niego po raz trzeci to Najlepszy Festiwal Rockowy tego lata.
Wakacje w Cieszanowie w pełni i również w pełni
końcowa organizacja Mega festiwalu. Cieszanów na mapie
podkarpacia to zaledwie niewielka kropeczka, jednak w czasie
trwania Rock Festiwalu to stolica polskiej, a można się nawet
pokusić o stwierdzenie ze międzynarodowej sceny Rocka.
Organizatorzy podkreślają, że nie zamierzają się mierzyć się
z najbardziej znanymi festiwalami, które od wielu lat wypracowują sobie renomę. Dla wszystkich, którzy tworzą Rock Festiwal najważniejsze jest to by marka była oryginalną, a wrażenia
niezapomniane. Szczycą się przede wszystkim różnorodnością
stylistyczna wykonawców, zgrupowanych wokół szeroko rozumianej muzyki rockowej, co doskonale pokazała ubiegłoroczna
edycja festiwalu. W zeszłym roku na koncertach pojawiło się
15 tysięcy osób.
Od początku czerwca na stronie internetowej machina.pl pro-

wadzony jest ranking „ Najlepszych letnich festiwali tego lata”,
według niego cieszanowski RockFestiwal plasuje się na 2.
Miejscu zaraz po Przystanku Woodstock. Jest to bardzo wysokie miejsce i istnieje możliwość, że znajdzie się na pierwszym
miejscu, ponieważ głosownie ciągle trwa.
Cieszanów Rock Festiwal to nie tylko koncerty muzyczne, ale
także wiele atrakcji w ramach Strefy Aktywności, organizowanej przez organizacje pozarządowe z Tomaszowa Lubelskiego
(Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”, Drużyna Wojów „Algiz”, Stowarzyszenie „Czajnia”, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Niwa”), gdzie każdy festiwalowicz może
bezpłatnie wziąć udział w warsztatach muzycznych, turniejach
sportowych, pokazach walk rycerskich czy wzbogacić domową
biblioteczkę o ciekawe książki dzięki kultowej akcji
„UWOLNIJ KSIĄŻKĘ”. To możliwość poznania świetnych
ludzi i spędzenia wolnego czasu w malowniczej miejscowości
na skraju Roztocza.
Agnieszka Kopciuch

KAPIELISKO „WĘDROWIEC”
Kompleks stawowy Nowe Sioło położony jest w dolinie potoku Brusienka powyżej i poniżej szosy Cieszanów – Nowe Sioło.
Zapotrzebowanie wody na teren kąpieliska wynosi 44 760 m3, średnia głębokość lustra wody wynosi 1,2 m, na dnie kąpieliska
występuje podłoże piaszczyste z punktowo występującą roślinnością w okresie letnim. Na terenie obok kąpieliska zorganizowana jest piaszczysta plaża, zaplecze socjalne z bieżącą wodą i skanalizowane, zaplecze pod działalność gastronomiczną, boisko
do piłki nożnej i siatkówki, pole namiotowe oraz plac zabaw dla dzieci.
Kąpielisko jest odpowiednio oznakowane i wyposażone w sprzęt ratowniczy zgodnie z ustawowymi wymaganiami. W sezonie ubiegłym nad bezpieczeństwem kąpiących się opiekę sprawowało dwóch ratowników z odpowiednimi kwalifikacjami
i przeszkoleniem medycznym w udzielaniu pierwszej pomocy przed medycznej. Kąpielisko dozorowane przez ratowników było
w godzinach od 10.00 do 18.00, wyznaczone były pola dla dzieci, nie umiejących pływać oraz osób umiejących pływać.
Gmina Cieszanów serdecznie zaprasza do korzystania ze wszystkich atrakcji.
Agnieszka Kopciuch
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Ośrodki zdrowia w każdej miejscowości pełnią bardzo ważną funkcję. Są pierwszym miejscem pomocy dla okolicznych
mieszkańców. Głównym problemem zoz-ów
w małych miasteczkach i wsiach są warunki
lokalowe jak również dostępność do specjalistycznego sprzętu które często zmuszają pacjentów do wędrówek po innych placówkach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców burmistrz Zdzisław Zadworny
zlecił opracowanie dokumentacji na rozbudowę przychodni w Cieszanowie uwzględniającą dostosowanie rehabilitacji do nowych wymagań NFZ.
Planowana rozbudowa miała być w zamyśle sfinansowana w części ze środków unijnych. Na etapie składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego okazało się, ze gmina nie może otrzymać dotacji, ze
względu na brak możliwości prowadzenia opieki zdrowotnej. Jedyną alternatywą była sprzedaż budynku
Zakładowi Opieki Zdrowotnej R-36, który mógł o te środki wystąpić. Mając na względzie dobro mieszkańców Cieszanowa, Rada Miejska na wniosek burmistrza podjęła decyzję o sprzedaży przychodni spółce
ZOZ R-36.
Decyzja ta została ostro skrytykowana przez kilku malkontentów. Jeden z cieszanowskich radnych
swój sprzeciw uzasadnił tym, ze przeznaczenie budynku może się zmienić i Cieszanów zostanie pozbawiony opieki zdrowotnej. Spółka R-36 wykorzystując budynek wraz z przygotowaną dokumentacją rozpoczęła starania o uzyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Zabiegi te zostały uwieńczone sukcesem a rozbudowa w istotnym procencie sfinansowana z dotacji.
Nie powstała tam ani hurtownia, ani supermarket, ani inny zakład, a najnowocześniejsza przychodnia w okolicy.
Przychodnia po remoncie niczym nie przypomina tej dawnej, została gruntownie przebudowana.
Już w samym wejściu zaskakuje nowymi rozwiązaniami i estetyką. Rejestracja znajduje się w centralnym punkcie, a gabinety są na jednym poziomie, co
ułatwia dostęp pacjentom niepełnosprawnym i starszym.
Na szczególne uznanie zasługuje rehabilitacja,
której pomieszczenia zostały dobudowane do istniejącego obiektu. Przed remontem rehabilitacja zajmowała niewielką cześć przychodni, obecnie ma piękne,
przestronne gabinety i wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do fizykoterapii i kinezyterapii.
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Pani magister Justyna Zaborniak, która jest
kierownikiem Gabinetu Rehabilitacji cały czas słyszy słowa uznania pod adresem Dyrektora ZOZ-u
nie tylko od pacjentów i mieszkańców Gminy ale
również przyjezdnych, w tym między innymi
przedstawicieli firm medycznych, którzy przecież
nie jedną placówkę już widzieli. Na prawdę mamy
się z czego cieszyć mówi pani magister.
Zapytana co tak właściwie zmieniło się po
remoncie odpowiada: - zmiany dotyczą zarówno warunków lokalowych jak i wyposażenia Część sprzętu
Dyrektor Edward Kostrzycki zakupił już w latach
poprzednich. W ramach projektu dosprzętowione
zostały istniejące działy m.in. elektrolecznictwo,
światłolecznictwo, magnetoterapia, oraz w bardzo
dużym stopniu sala gimnastyczna. Powstał też nowy
dział- hydroterapia.Gabinet Rehabilitacji w Cieszanowie posiada również jako jeden z nielicznych
w kraju aparat do terapii energotonowej HiToP 2 Touch. Terapia energotonowa jest nowoczesną formą elektroterapii. Oprócz świetnych efektów przeciwbólowych wpływa także na ogólną regenerację i witalizację
organizmu. Nie zmieniło się oczywiście nasze podejście do pracy nadal się dokształcamy i staramy się
wdrażać nowe rodzaje terapii. W cieszanowskim gabinecie wszyscy pacjenci mają szansę skorzystać z tej
terapii. Dyrektor ma dalsze plany rozwoju działalności przychodni. Jak mówi pani Justyna w przyszłości
mamy nadzieję na zwiększenie kontraktu, zmniejszyłoby to listę oczekujących i umożliwiło rehabilitację
większej ilości pacjentów.
Pomimo sprzeciwów i wielkich protestów dotyczących sprzedaży Przychodni w Cieszanowie
transakcja była bardzo trafnym posunięciem. Nowy zarządca okazał się doskonałym administratorem ,który stworzył nowoczesną placówkę a pacjenci otrzymali szansę leczenia nowymi metodami.
Cały projekt sprzedaży i przebudowy przychodni w swoim głównym założeniu ma służyć mieszkańcom. Wszystkie spory i sprzeciwy, jakie miały miejsce w czasie przegłosowywania uchwały nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości.
.
Agnieszka Kopciuch
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8 lipca to był bardzo gorący dzień, gorące słońce i zero podmuchów
wiatru dawało się we znaki wszystkim mieszkańcom Cieszanowa. Nie przeszkodziło to jednak w dopingowaniu strażaków, którzy rywalizowali ze sobą na stadionie w Cieszanowie.
Przedstawiciele zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych wykazywali się umiejętnościami i duchem walki, kiedy w palącym słońcu, w pełnym umundurowaniu i z ciężkim kaskiem na głowie pokonywali przeszkody. Sprawność w tym zawodzie jest bardzo ważna, ponieważ trzeba się liczyć z tym, iż walka z żywiołami jest bardzo niebezpieczna. Uczestnicy
turnieju pokazali jak potrafią radzić sobie z przeszkodami i że posiadają
bardzo dobrą wiedzę na temat sprzętów pożarniczych.
Nad prawidłowością wykonywania ćwiczeń czuwał skład sędziowski, na którego czele stał st. kap. Tadeusz Kurak.
W komisji nadzorującej całe zawody zasiadali:
- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny
- Z-ca burmistrza Janusz Mazurek
- Prezes Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Cieszanowie
Edward Pokrywka
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OP ZOSP RP w Lubaczowie Bronisław Koczan
- Komendant powiatowy mł. bryg. Ireneusz Trojnar
- Komendant Miejsko - Gminny Związku OSP RP w Cieszanowie Stanisław
Janiszewski

Miejsce

1
2

Nazwa Ochotniczej Straży Pożarnej
Grupa A
Niemstów
Cieszanów
Chotylub
Folwarki
Kowalówka-Żuków
Dachnów
Nowy Lubliniec
Nowe Sioło
Grupa C
Niemstów
MDP dziewczęta
Cieszanów
Dachnów

1
2
3
4

MDP chłopcy
Dachnów
Cieszanów
Nowe Sioło
Chotylub

1
2
3
4
5
6
7
8
1

Punkty
113,2
122,6
124,1
130,9
139,8
154,7
189,0
202,2
137,1
970,1
923,1
995,7
926,8
906,2
789,3

Wszystkie osiągnięte wyniki przedstawia poniższa tabela.
Na uwagę zasługuje bezbłędnie wykonanie sztafety i ćwiczenia bojowego przez zawodników i zawodniczki z
OSP w Niemstowie.
Podczas zawodów do Komisji sędziowskiej nie wpłynęły protesty i odwołania, nie odnotowano wypadków i kontuzji.
Zawody zorganizowane były na bardzo dobrym poziomie.
Agnieszka Kopciuch
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Zakończył się drugi festiwal kultury pogranicza FOLKOWISKO. W dniach 13-15 lipca w Gorajcu odbyła się kolejna
edycja imprezy poświęconej polskiej, ukraińskiej i żydowskiej kulturze ludowej. Już od czterech lat odbywają się tu spotkania
jej miłośników –
z początku były to nieformalne imprezy przeprowadzane w gronie znajomych, zaś w tym roku po raz drugi zorganizowany oficjalny festiwal, otwarty na gości z całego kraju W niesamowitej scenerii, otoczonej piękna przyrodą spotkali się wszyscy
miłośnicy .
Zabawa rozpoczęła się już w piątek, 13 lipca, koncertem
zespołu Porembisko. Cały klimat obracał się wokół wspomnień kultury, która dla młodszego pokolenia wydaje się już całkowicie wymarła. W opowieściach starano się przypominać o najważniejszych
rzeczach, jakie cechowały poszczególne kultury, o tym, co ich rozróżniało i o tym, co dzieliło. Wiadomo, że Polacy, Ukraińcy i Żydzi
mieszkali przed laty na naszych terenach w bliskim sąsiedztwie,
w czasie Folkowiska wszyscy mieli okazje poznać ich bliżej.
Uczestnicy imprezy mieli możliwość udziału w wielu krajoznawczych rajdach (rowerowych, pieszych, kajakowych oraz wycieczce autobusową do Lwowa) warsztatach (rękodzieła, nauce języka jidysz, obyczajów i kultury żydowskiej) oraz pierwszej Grze Wiejskiej. Spędzano czas zarówno wyjątkowo aktywnie, jak i spokojnie
wypoczywano, korzystając z ciszy i spokoju małej przygranicznej
wsi.
Ogólnie zabawa odbywała się w niezwykle przyjaznej atmosferze, organizatorzy doskonale zadbali o ten klimat. Na uwagę
zasługuje niedzielny koncert Kuby Blokesza, który mimo swojego
młodego wieku posiada mocny bluesowy głos. Jego poezja śpiewana
zrobiła ogromna furorę i hipnotyzowała gości.
Festiwal powstaje dzięki wspólnemu działaniu nieformalnej
grupy osób zafascynowanych kulturą pogranicza wspieranych przez
takie organizacje jak Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela
Rusi
z Krakowa, Muzeum Żydów Galicji i gmina Cieszanów, do której należy Gorajec. „Bardzo cieszy nas pozytywne
podejście do naszego pomysłu lokalnego samorządu – mówi
organizator festiwalu Marcin Piotrowski – Gmina i burmistrz
pomagają nam z całych sił, rozumiejąc, że nie warto zapominać o
istniejącym w okolicy dziedzictwie kulturowym stworzonym
przez Ukraińców i Żydów.”
Goście bawili się do rana, na polu namiotowym i przy
scenie.
Agnieszka Kopciuch
Agnieszka Kopciuch
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W
dniach
2527.05.2012 r. w Spale odbyły
się Mistrzostwa Europy
w Karate Fudokan. Jednym
z laureatów tych zawodów jest
zawodniczka Uczniowskiego
Klubu Sportowego MUSASHI Cieszanów Patrycja Mazurkiewicz. Na co dzień trenuje ona pod okiem sensei Alicji
Pałczyńskiej, która na swoim
koncie posiada medal wicemistrzyni świata, również w karate FUDOKAN.
Patrycja zdobyła brązowy medal w konkurencji
kumite drużynowym kadetek.
W mistrzostwach wzięło
udział ponad 800 karateków
z 13-tu państw Europy. Organizatorem Mistrzostw był Polski Związek Karate Fudokan.
Agnieszka Kopciuch

MATEUSZ CETNARSKI W CIESZANOWIE
5 czerwca br. naszą miejscowość odwiedził
piłkarz Śląska Wrocław Mateusz Cetnarski. Śląsk
Wrocław to aktualny klubowy mistrz Polski. W programie wizyty znalazło się spotkanie z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie.
Mistrz Polski przedstawił przebieg swojej kariery piłkarskiej od Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi
do chwili obecnej. Odpowiadał na pytania dotyczące
szans polskiej reprezentacji piłkarskiej na tegorocznym
Euro 2012 oraz o przygotowaniach drużyny Śląska
Wrocław do nowego sezonu w Ekstraklasie. Wszyscy
chętni mogli otrzymać zdjęcia z autografem piłkarza.
Mateusz Cetnarski spotkał się również z Burmistrzem
Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisławem Zadwornym.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta tego piłkarza
w Cieszanowie, a jego związki z naszym miastem będą się coraz bardziej zacieśniać. Organizatorem wizyty Mateusza Cetnarskiego w Cieszanowie było Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie we współpracy
z Zespołem Szkół Publicznych w Cieszanowie.
Wojciech Świzdor
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