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7 lutego 2016 r.
o godz. 18.00
w hali sportowej
w Cieszanowie
odbędzie
się
spektakl teatralny
„Miłość i polityka" Pierre'a Sauvila w reżyserii
Marcina Sławińskiego. To błyskotliwa francuska komedia, która przeniesie nas
w świat walki
o władzę, pieniądze i miłość. Jak
wiele
jesteśmy
w stanie poświęcić,
by
tego
wszystkiego nie
stracić?
Czy
wierność jest dziś
w cenie i czy może zostać przehandlowana
za
reputację?
„Miłość i polityka" to ostra satyra, która odkrywa ciemne oblicze polityki. Mimo francuskiego rodowodu, nietrudno przenieść ją na grunt polskich realiów. Intryga zawiązana jest wokół ministra, który sam przyznaje, że uszczknął trochę pieniędzy, oraz posła z tej samej partii, który nieuczciwość kolegi chce
wykorzystać w sprytny sposób. To przedstawienie lekkie i przyjemne,
pełne dowcipnych dialogów oraz zaskakujących zwrotów akcji. Dobry
wybór dla wszystkich, którzy szukają w teatrze rozrywki, ale także dla
tych, którzy z teatru chcą wyjść z poczuciem, że spektakl, który przed
chwilą zobaczyli, skłania do refleksji. Reżyserem przedstawienia jest
Marcin Sławiński, aktor, reżyser, absolwent Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej w Warszawie, znany z realizacji takich spektakli
jak: „Prawda", „Przyjazne dusze” i „Szalone nożyczki". W spektaklu
występują rzeszowscy aktorzy: Mariola Łabno - Flaumenhaft, Beata
Zarembianka, Robert Chodur, Kornel Pieńko, Marek Kępiński. Czas
trwania spektaklu - 85 minut bez przerwy.
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14 listopada 2015 r. miało miejsce
uroczyste otwarcie Centrum Koncertowo-Wystawienniczego
w dawnej cerkwi greckokatolickiej w Cieszanowie. Warto zatem
zapoznać się z krótką historią tej
pięknej świątyni i okolicznościami, w jakich przywrócono jej niegdysiejszą świetność i zaadaptowano na cele społeczno - kulturalne. Pierwsza znana cerkiew
w Cieszanowie istniała co najmniej od połowy XVII w. Była
ona drewniana. Uległa spaleniu
w połowie XVIII w. Kolejną wybudowano ok. 1761 r. W 1800 r.
w wyniku następnego pożaru
spłonęła. Nową cerkiew drewnianą pod wezwaniem św. Jerzego
(św. Jura) wzniesiono w 1804 r.
Jednak od połowy XIX w. gromadzono fundusze na budowę murowanej cerkwi. Zaczęto ją wznosić
w ostatnich latach XIX w.,
a ukończono
i
poświęcono
w 1900 r. Należy zaznaczyć, że
wcześniejsza drewniana cerkiew
znajdowała się na terenie dzisiejszego cmentarza. Murowaną
świątynię wzniesiono bliżej centrum miasta. Powstała ona na planie krzyża greckiego, w stylu bazylikowym. Posiada
kopułę,
zwieńczoną sygnaturką z krzyżem. Obok cerkwi znajduje się
murowana dzwonnica prawdopodobnie z początku XX w. Do końca XVIII w. cerkiew pełniła rolę
centrum miejskiego okręgu parafialnego. W okresie późniejszym
była filią parochii (parafii) greckokatolickiej w Nowym Siole
(dekanat lubaczowski, a potem
cieszanowski) obsługiwaną przez
tamtejszego proboszcza.
(cd. na str. 5)
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Biblioteka w Cieszanowie zaprasza małe dzieci (4-5
lat) na spotkania z językiem angielskim. Nauka będzie się
odbywała w formie zabawy, 2 razy w miesiącu, po 45 minut, w środy, przed południem. Koszt 3 zł za spotkanie. Zapisy do 5 lutego 2016 roku w bibliotece.
Wychowanie dziecka w obecności języka angielskiego, to realny cel, który sprzyja nie tylko biegłości językowej
w kolejnych latach ale także rozwija umysł i osobowość,
poszerza horyzonty, a więc niejako daje klucz do dwóch
światów.
Dzieci starsze zapraszamy na bezpłatny multimedialny kurs języka angielskiego or ganizowany w bibliotece
w Cieszanowie, Dachnowie i Starym Lublińcu

Kurs na… angielski!
Setki filmów, edukacyjnych gier, foto-lekcji i interaktywnych ćwiczeń z angielskiego czekają na dzieci w Bibliotece w Cieszanowie,
Dachnowie i Starym Lublińcu. Rusza bezpłatny, e-learningowy
kurs FunEnglish.pl. Zapisy do 15 lutego 2016 roku w poszczególnych bibliotekach.
Kurs FunEnglish.pl jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Łączy naukę z zabawą, co pozwala szybko zdobywać kolejne umiejętności językowe. Dzieci korzystają z niego samodzielnie, pod okiem
bibliotekarza.
Kurs FunEnglish.pl jako pierwszy w Polsce otrzymał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej
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Czytanie książek to wspaniała i niezapomniana przygoda. O tym, że warto czytać nie trzeba chyba
nikogo przekonywać. Nawyk ten należy wpajać już od dzieciństwa. Właśnie z taką inicjatywą dla najmłodszych wyszła Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie. Przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego „Nasza mała biblioteka” przeznaczonego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym 6-9 lat.
Najważniejszym celem jest zainteresowanie najmłodszych czytaniem książek. Projekt ma charakter międzynarodowy, uczestnicy oprócz bajek polskich autorów poznają również twórczość litewską i słoweńską.
Całość ma na celu zapoznanie dzieci zarówno z kulturą jak i wybraną literaturą tych państw. Przedstawiane bajeczki zostały wyselekcjonowane spośród innych ze względu na walory edukacyjne, poznawcze i plastyczne. Są to książki uznanych autorów i ilustratorów, uhonorowane nagrodami literackimi, graficznymi
i edytorskimi.
Zajęcia rozpoczęły się w grudniu i będą trwały do końca maja. W każdy wtorek kilkunastoosobowa grupa
uczestników przybywa do biblioteki by wspólnie poznawać niezwykły świat bajek. Również filia w Starym Lublińcu przystąpiła do realizacji projektu- tam zajęcia odbywają się w środy.
„Nasza mała biblioteka” to nie tylko czytanie, ale również szereg ciekawych zabaw, konkursów i warsztatów. Dzieciaki poznały już podstawowe informacje na temat Unii Europejskiej i krajów biorących udział
w projekcie: Polski, Słowenii i Litwy. Odbywały się zajęcia z projektowania kartek pocztowych ilustrujących sny, zabawy ruchowe, gry planszowe, edukacyjne gry komputerowe oraz rozwiązywanie
„Łamigłówek literackich”. Każde zajęcia to coś zupełnie innego- pozwalającego na rozwijanie dziecięcej
wyobraźni i kreatywności.
Aby jeszcze bardziej zachęcić do czytania i wypożyczania książek ogłoszono konkurs czytelniczy z nagrodami, w którym zbiera się naklejki „sówki” i na nich wpisuje się kolejne litery alfabetu. Motywacja do
działania jest a afekty widać gołym okiem.
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Na os. Kustronia w Cieszanowie znajduje się synagoga żydowska z 1889 r. Budynek wymurowano
z cegły na planie prostokąta. Posiada on dwie kondygnacje. Fundamenty i cokół wykonano z kamienia. Całość przykrywa dach namiotowy i pulpitowy konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką. Podczas II wojny
światowej Niemcy sprofanowali świątynię, a wokół niej utworzyli obóz pracy dla Żydów (od sierpnia 1940
r. do listopada 1940 r.), a następnie getto dla ludności żydowskiej (od końca lutego 1942 r. do 22 maja
1942 r.). Po zakończeniu działań wojennych synagogę zamieniono na magazyny. W dawnej sali modlitw
utworzono magazyn na zboże. Pozostałe pomieszczenia przeznaczono na magazyn i zarazem punkt skupu
wełny i makulatury. Spowodowało to jej postępującą dewastację. Obecnie budynek jest nieużytkowany
i popada w ruinę. Mimo zniszczenia, zachował pierwotną bryłę i czytelny układ wnętrza. Stanowi istotny
element dawnej zabudowy rynku. 13 sierpnia 2005 r. synagoga w Cieszanowie została wpisana do rejestru
zabytków.
Przy ulicy Armii Krajowej usytuowany został cmentarz żydowski (kirkut) o powierzchni 0,76 ha.
Został on założony prawdopodobnie pod koniec XIX w. na planie nieregularnym. Znajduje się w miejscu
zwanym „Okopisko”. Przez długi okres ludność żydowska chowała tam swych zmarłych bez odpowiednich
uregulowań prawnych, tj. bez prawa własności gruntu i zezwolenia na pochówki. W 1929 r. gmina żydowska kupiła część parceli z przeznaczeniem na cmentarz od parafii rzymskokatolickiej w Cieszanowie za 400
zł. W ten sposób prawnie załatwiono sprawę nekropolii. Cmentarz został doszczętnie zniszczony przez
Niemców podczas II wojny światowej. Wiosną 1940 r. użyli oni żydowskich nagrobków, zwanych macewami, do utwardzenia budowanej drogi strategicznej Zamch - Żuków. W latach 80- tych XX w. cmentarz
został uporządkowany i ogrodzony dzięki fundacji Nissenbaumów. W 1991 r. staraniem tejże fundacji
wzniesiono pomnik (ohel) na grobie cadyka Simche Ber Halberstama.
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W sobotę 14 listopada 2015r. w Janowie Lubelskim odbył się Puchar Kraju w Karate Tradycyjnym
Fudokan. Zawody miały charakter ogólnopolski. Startowali w nich karatecy od 6 roku życia po seniorów
(kategoria 35+). Najmłodsi rywalizowali w konkurencjach kihon oraz kata, a starsi w konkurencjach kata
i kumite. Mimo że rywalizacja na matach była zacięta, zawodnikom towarzyszyła przyjazna atmosfera
stworzona przez licznie zgromadzoną publiczność.
Zawodnicy z sekcji Karate Tradycyjnego Fudokan Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSASHI
w Cieszanowie prowadzonej przez sensei Alicję Pałczyńską zdobyli 35 medali. Startowali oni w dwóch
konkurencjach z podziałem na wiek i stopień zaawansowania. Po długich i zaciętych zmaganiach na matach cieszanowscy karatecy osiągnęli następujące wyniki:
Maciej Wolańczyk – II m w kata, II m w kihon kumite,
Wiktor Ważny – III m w kata,
Amelia Mizyn – III m w kumite,
Sebastian Pałczyński – II m w kata,
Oliwia Małysa – I m w kata, I m w kumite,
Kinga Kaczorowska – III m w kata, III m w kumite,
Oliwia Cencora – II m w kata, II m w kumite,
Paulina Szałańska – III m w kata, III m w kumite,
Kinga Zaremska – III m w kata,
Julia Witek – II m w kata, III m w kumite,
Dawid Wróbel – III m w kata, III m w kumite,
Mateusz Kossak – III m w kata, III m w kumite,
Anna Szałańska – I m w kata, III m w kumite,
Aleksandra Pleskacz – II m w kata,
Norbert Welc – II m w kata,
Klaudia Beń – II m w kata, II m w kumite,
Patrycja Mazurkiewicz – I m w kata, II m w kumite,
Aleksandra Dragan – III m w kata, I m w kumite,
Marek Mikuła – II m w kata,
Jan Mikuła – I m w kumite,
Agnieszka Kaczorowska – II m w kata,
Aneta Wolanin – III m w kata,
Ewa Zając – III m w kata.
Wyjazd na Puchar Kraju był możliwy dzięki dotacji z Gminy Cieszanów i wpłatom od rodziców, za co
serdecznie w imieniu karateków dziękujemy.
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We wrześniu 2015 zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „ Prace remontowo –
konserwatorskie przy synagodze w Cieszanowie – III etap”.
Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 218 931,08 zł, w tym dofinasowanie z Programu DZIEDZICTWO KULTUROWE, PRIORYTET 1 „Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 100 000,00 zł oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu - 100 000,00 zł.
W ramach niniejszego projektu zostały wykonane prace budowlane polegające na wykonaniu stolarki okiennej na piętrze oraz elewacji na całości budynku.
Dzięki zrealizowanemu zadaniu odnowiona synagoga zyskała nowy wygląd, a wykonana elewacja
uwidoczniła szczegóły architektoniczne obiektu oraz wpłynęła na poprawę estetyki zabudowy przestrzennej Cieszanowa. Stała się jednocześnie niesamowitą atrakcją turystyczną Miasta i Gminy Cieszanów,
a także regionu. Należy również nadmienić, że przedsięwzięcie przyczyniło się do uratowania unikatowego zabytku oraz zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie oraz Stowarzyszenie Folkowisko zapraszają na ostatkowy
„Wieczór Wiejski”, który odbędzie się 9 lutego o godz. 17.30 w bibliotece, w ramach projektu Wiejscy
Bohaterowie. Takim bohater em jest np. Mateusz Bielko, młody lokalny or nitolog. Mieszka w Dachnowie i uczy się w ostatniej klasie Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. Jego ptasie zainteresowania nie odlatują nawet na zimę. Są też inni bohaterowie, tacy jak np. Beata Paluszek. Poznamy ich bohaterstwo podczas „Wieczoru Wiejskiego”.
Spotkanie rozpocznie się od projekcji filmu
dokumentalnego o pańszczyźnie „Niepamięć”
w reż. Piotra Brożka (absolwent Gdyńskiej
Szkoły Filmowej i Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, asystent reżysera przy filmie
„Bogowie”). Jego bohaterami są Magdalena
i Franciszek –„wykształcona chłopka” i malarz
-arystokrata. Na stronie Stowarzyszenia czytamy: Oboje mają świadomość swojego pochodzenia, ale każde z nich inaczej je postrzega.
Razem będą szukali odpowiedzi na pytanie,
czy podział na chłopów i panów nadal istnieje
i jak zniesienie pańszczyzny zmieniło nasz kraj.
Widzowie będą mogli sprawdzić, dokąd zaprowadziła ich wyprawa na lubelską
i podkarpacką wieś (Gorajec). Po pokazie zapraszamy na dyskusję z udziałem twórców.
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Kierownik Zespołu: Maria Kida (Cieszanów), Akompaniator: Stanisław Tabor (Stary Lubliniec), Janina
Obirek (Gorajec), Janina Maciejewicz (Cieszanów), Józefa Makuch (Cieszanów), Aniela Szlezak
(Cieszanów), Grażyna Barszcz (Nowe Sioło), Teresa Ciećkiewicz (Cieszanów-Czereśnie), Stefania Krzemińska (Cieszanów), Janina Bem (Lubaczów)
Zespół Śpiewaczy istnieje od dwóch lat. Swoimi występami uatrakcyjnia wiele uroczystości kulturalnych na terenie gminy Cieszanów a także poza nią. W swojej krótkiej historii ma również występy zagraniczne (Diósd na Węgrzech). Repertuar zespołu zawiera przyśpiewki ludowe, regionalne i biesiadne
z terenu Podkarpacia. Grupa śpiewacza działa przy Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
Zespół występował: na Węgrzech w 2014r, Dożynki w Kowalówce w 2014 r, Święto Niepodległości w Centrum Kultury i Sportu ,Boże Narodzenie w 2014r w Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Nowym Siole i Psychiatryczny w Niemstowie i w Dniu Kobiet w 2015r, 3 Maj 2015r Przegląd Kulturalny Miast Partnerskich w Cieszanowie ,w dniu 17.maja 2015r otwarcie świetlicy w Nowym Lublińcu ,czerwiec 2015r 10-cio lecie Straży Pożarnej w Kowalówce ,sierpień 2015 Dożynki Gminne na Folwarkach ,wrzesień 2015 Dożynki Powiatowe w Cewkowie, Święto Niepodległości listopad 2015r występ
w Centrum Koncertowo-Wystawienniczym , styczeń 2016 przegląd kolęd w Centrum KoncertowoWystawienniczym w Cieszanowie , kolędowanie w Domu Opieki w Nowym Siole i w Niemstowie styczeń 2016.
Członkowie zespołu składają
serdeczne podziękowania dla
Pana Burmistrza MiG Cieszanów mgr Zdzisława Zadwornego, sekretarza MiG Cieszanów Pana mgr Szymona Kuzyka oraz Dyrekcji Centrum
Kultury
i
Sportu
w Cieszanowie w osobach Pana Wojciecha Świzdora oraz
Pana Tomasza Roga za wszelką pomoc uzyskaną w czasie
działalności zespołu.
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W 1934 r. miejscowi wierni skarżyli się przemyskiemu biskupowi greckokatolickiemu na masową latynizację i polonizację ludności ukraińskiej. Powodem tego miał być brak w mieście stałego parocha. Dwukrotnie
występowali z wnioskiem do kurii diecezjalnej w Przemyślu o skierowanie księdza do posługi duszpasterskiej w Cieszanowie, który by tu zamieszkał na stałe i zaangażował się w pracę z dziećmi i młodzieżą. Proboszcz parafii greckokatolickiej w Nowym Siole ks. Iwan Kostek był już w podeszłym wieku. Coraz gorszy
stan zdrowia znacznie utrudniał mu wykonywanie obowiązków duszpasterskich w cieszanowskiej cerkwi
filialnej. Dlatego w 1936 r. pojawił się w Cieszanowie bazylianin o. Semen Posiko, który pełnił tu rolę katechety (wcześniej był kapłanem w parafii nowosielskiej i dojeżdżał do Cieszanowa). W mieście powstała
samodzielna ekspozytura parafialna (wikariat), której nie zdołano przekształcić w odrębną parafię; o. Semen Posiko pełnił funkcję samodzielnego wikariusza. Prawdopodobnie w latach 1935 – 1936 wnętrze cieszanowskiej cerkwi upiększono wspaniałymi malowidłami ściennymi autorstwa światowej sławy artysty
z niedalekiego Brusna Starego – Hryhorija Kuznewycza (Grzegorza Kuźniewicza), bardziej znanego
wszakże ze swych rzeźbiarskich osiągnięć, niż wprawnego władania pędzlem. Dekoracja wnętrza kopuły
przedstawia niebo i Boga Ojca, który stwarza Adama. Ten fragment polichromii został opatrzony podpisem
samego wykonawcy i datą - 1935. Dolna strefa kopuły zawiera wydarzenia biblijne i sceny z żywotów
świętych, w tym patrona cerkwi św. Jerzego zabijającego smoka. Jedno z przedstawień ukazuje anioła, nad
którym widnieje napis w języku ukraińskim: „Hospody Ukrainu spasy” („Boże chroń Ukrainę”). Inne z kolei przedstawia anioła trzymającego ukraińskie godło - tryzub. Poniżej kopuły znajduje się polichromia, zawierająca portrety czterech ewangelistów. Artysta nadał im twarze współcześnie mu żyjących dostojników
kościelnych. Święty Mateusz został przedstawiony jako abp Andrzej Szeptycki – metropolita lwowski obrządku greckokatolickiego.
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Postać św. Marka ukazuje bp Jozafata Kocyłowskiego – ordynariusza przemyskiego obrządku greckokatolickiego. Święty Łukasz, patron artystów, otrzymał twarz twórcy malowideł Hryhorija Kuznewycza. Niestety nie wiadomo czyją twarz przedstawiał wizerunek św. Jana, gdyż znaczna część oryginalnej polichromii odpadła z muru wraz z tynkiem, z powodu przeciekającego w tym miejscu dachu kopuły. W trakcie
prac renowacyjnych przy polichromii odtworzono twarz wspomnianego ewangelisty na podstawie innych
przedstawień z tego okresu. Całość ścian oraz sklepienia zostały pokryte marmoryzacją i ornamentem geometryczno – roślinnym, w tym licznymi motywami haftu krzyżykowego. W nawach bocznych znajdują się
ornamenty zawierające godła ukraińskie – tryzuby. Po zakończeniu II wojny światowej, repatriacji Ukraińców w latach 1944 – 1946 do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz przesiedleniu pozostałych Ukraińców i członków polsko – ukraińskich rodzin mieszanych w 1947 r. w ramach akcji „Wisła”
na Ziemie Odzyskane, cerkiew została przejęta przez parafię rzymskokatolicką w Cieszanowie. Nie była
wówczas użytkowana. Prawdopodobnie w 1956 r. na polecenie władz komunistycznych cerkiew została
zdewastowana i ograbiona z wyposażenia. Przez pewien czas składowano w niej środki owadobójcze.
W 1964 r. zamieniono ją na magazyn zakładu produkującego pluszowe zabawki. W 2006 r. przystąpiono
do wstępnej renowacji zespołu cerkiewnego w Cieszanowie, na którą część pieniędzy uzyskano z Fundacji
Wspomagania Wsi.
W ramach projektu „Ocalić od zapomnienia” uprzątnięto wówczas teren wokół świątyni. Na placu przycerkiewnym zrobiono alejki, wysypane drobnymi kamieniami. Wybudowano nowe ogrodzenie, zaś bramę
metalową poddano konserwacji. W 2012 r. miał miejsce pierwszy etap remontu cerkwi, który obejmował
wymianę i konserwację konstrukcji drewnianej kopuły i kopułki, wymianę pokrycia dachowego na kopule
i kopułce oraz remont murowanego bębna wraz z wymianą stolarki okiennej. Koszt całkowity prac wyniósł 111 550,75 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 40 000 zł ze środków Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Przemyślu oraz z budżetu województwa 10 000 zł. W roku następnym przeprowadzono prace
remontowo-konserwatorskie, w ramach których wykonano przeponę przeciwwilgociową oraz wymieniono
stolarkę okienną wraz z renowacją drzwi zewnętrznych. Koszt całkowity tych prac wyniósł 84 081,01 zł,
w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu 33 500 zł. Dopiero w 2015 r. udało się pozyskać środki na dokończenie renowacji cerkwi w Cieszanowie. Zakres prac
remontowo - konserwatorskich obejmował m.in.: wymianę zniszczonych elementów drewnianych stropów, wymianę pokrycia dachowego na blachę płaską ocynkowaną, wykonanie posadzki z naturalnego piaskowca, remont chóru i schodów drewnianych, skucie odparzonych i uzupełnionych tynków zewnętrznych, pomalowanie elewacji farbami silikonowymi, wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej oraz
odgromowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie ogrzewania budynku, prace konserwatorskie
przy polichromii autorstwa Hryhorija Kuznewycza, zakup 120 krzeseł oraz 12 pulpitów na nuty. Warto
zaznaczyć, że prace przy dokończeniu renowacji cerkwi prowadziła firma STAL-TECH Sp. z.o.o z Radymna, zaś pracami konserwatorskimi przy polichromii kierował Maciej Kozak. Koszt całkowity realizacji
zadania wyniósł 773 953,09 zł, w tym uzyskano dofinansowanie w kwocie 466 400 zł ze środków europejskich w ramach działania 313,322,323.
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„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W Centrum Koncertowo - Wystawienniczym w Cieszanowie można oglądać stałą wystawę autorstwa dr.
Olgi Solarz ze Stowarzyszenia „Magurycz”, zatytułowaną „Hryhorij Kuznewycz - bruśnieński mistrz pędzla i dłuta”. W dawnej świątyni zgodnie z jej nowym przeznaczeniem organizowane są koncerty oraz wystawy dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Zwiedzanie obiektu jest możliwe po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie (tel. 16 631 10 95).
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Od początku 2012 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego wdraża Podkarpacki Program
Odnowy Wsi przewidziany na lata 2011-2016. Program ten ma na celu zmodernizować przestrzeń wiejską,
zintegrować i zaktywizować społeczność oraz zadbać o dziedzictwo kulturowe na terenie województwa
Podkarpackiego. Aktywne działanie sołectw, biorących udział w programie, przyczyniło się do zaspokojenia najważniejszych potrzeb społecznych, kulturalnych oraz pielęgnacji wiejskiego dziedzictwa kulturowego.
Gmina Cieszanów jest jedną z gmin biorących udział w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi.
Program wdrażano za pomocą dwóch głównych instrumentów - głównie przez pomoc finansową na zadania zapisane w Sołeckich Strategiach Rozwoju Wsi oraz w formie konkursu pt. „Piękna Wieś Podkarpacka”. W ciąg trzech lat wdrażania programu w województwie Podkarpackim zostało zrealizowanych 195
zadań na kwotę całkowitą ok. 5 mln złotych.
Do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi przystąpiły trzy sołectwa z gminy Cieszanów: Chotylub (w 2012 r.), Kowalówka (w 2013 r. i 2015 r.) i Nowe Sioło (w 2014 r.). Działania zostały zainaugurowane przez konferencję otwierającą oraz cykl szkoleniowo -aktywizujący, mający na celu przygotowanie
liderów wiejskich do prowadzenia działań w ramach odnowy wsi w społeczności sołeckiej.
W sierpniu i wrześniu 2012 roku sołectwo Chotylub zrealizowało zadanie pt. „Zagospodarowanie
i porządkowanie publicznej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Chotylub”. Dzięki funduszom otrzymanym z dofinansowania zakupiono: traktorek-kosiarkę wraz z osprzętem (przyczepka, rozsiewacz, lemiesz
do odśnieżania), podkaszarkę spalinową, telewizor z kinem domowym oraz zorganizowano imprezę integracyjną „Chotylubska gęsina -rodzinne ucztowanie”. Zakupiony sprzęt usprawnił uporządkowanie publicznych terenów wiejskich i obiektów dziedzictwa kulturowego, znajdujących się w obszarze sołectwa
Chotylub. W konkursie „Piękna Wieś Podkarpacka” sołectwo zakwalifikowało się do pierwszej dziesiątki.
W roku 2013 do projektu przystąpiło sołectwo Kowalówka, które zrealizowało zadanie pt. „Prace
remontowe świetlicy wiejskiej w Kowalówce – I etap”. W zakres przedmiotowego przedsięwzięcia wchodziły prace remontowo-budowlane w świetlicy wiejskiej (koszt całkowity wyniósł 33 531, 00 zł) oraz organizacja ogniska z „Historią na wesoło”. Wyremontowana świetlica zyskała wykończoną kuchnię, łazienkę, dach nad przybudówką oraz ocieplenie budynku.
W 2014 roku w projekcie wzięło udział sołectwo Nowe Sioło, które zrealizowało operację pn.
„Modernizacja Domu Strażaka w Nowym Siole poprzez wykonanie zaplecza kuchenno -sanitarnego”. Wartość całkowita zadania wyniosła 47 722, 74 zł. W ramach operacji przeprowadzono prace remontowobudowlane, związane z rozbudową pomieszczeń budynku OSP, w tym świetlicy. Zrealizowane zadanie
umożliwia mieszkańcom wsi korzystanie z odnowionej świetlicy na potrzeby organizacji uroczystości lokalnych, spotkań, imprez, a także na cele promocji produktów lokalnych.
W roku 2015 w ramach Programu zrealizowano operację pn. „Budowa boiska wraz z ogrodzeniem
w Kowalówce”. Zadanie obejmowało; roboty ziemne, budowę boiska do piłki nożnej i wykonanie ogrodzenia. Końcowy odbiór robót budowlanych odbył się 11.09.2015 r. Dzięki wybudowaniu boiska Kowalówka
zyskała nową infrastrukturę sportową, przez co wzrósł wizerunek wsi, a także nastąpił znaczący wzrost
integracji społecznej wśród mieszkańców.
Dzięki przeprowadzonym działaniom, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2011-2016, nastąpiło uporządkowanie przestrzenne wsi Chotylub, Kowalówka i Nowe Sioło oraz ich nieruchomości o charakterze publicznym. Dzięki integracji społeczności wiejskiej można zauważyć wzrost
aktywności mieszkańców sołectw, a przede wszystkim efekty aktywizacji gospodarczej, tj. stworzenie nowych możliwości dla podmiotów gospodarczych. Biorący udział w programie nabyli i udoskonalili umiejętności generowania nowych przedsięwzięć oraz zdolność kierowania rozwojem własnej społeczności sołeckiej.
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