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BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W CIESZANOWIE
Nr 1/2009(15) Egzemplarz bezpłatny

Radosnych, spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
Oraz obfitych łask i błogosławieństwa
od Chrystusa Zmartwychwstałego
w imieniu władz samorządowych
życzą
Burmistrz Miasta i Gminy
Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Cieszanowie
mgr Edward Batycki

Wielkanoc 2009 r.

KONCERT KOLĘD ZESPOŁU GOLEC
UORKIESTRA
WARSZTATY PERKUSYJNE W CKIS
W CIESZANOWIE

Wielkanoc - święta wielkanocne
Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień,
stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń,
nazywany Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy dni tego tygodnia: Wielki Czwartek,
Wielki Piątek i Wielka Sobota znane są jako Tridumm Pashalne (Triduum Sacrum). Co
prawda każda niedziela jest w chrześcijaństwie pamiątką zmartwychwstania Chrystusa,
ale Wielka Niedziela jest pamiątką najbardziej uroczystą.
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„ŚDS— INFORMACJE
OTWARCIE CENTRUM EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ
SPEKTAKL TATRU ARKA LWOWSKA
XVI MEMORIAŁ IM. STANISŁAWA
MAZURKA

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów

Koncert kolęd zespołu Golec uOrkiestra
17 stycznia 2009 r. Cieszanów po raz kolejny gościł
muzyków z zespołu Golec uOrkiestra. Podczas „Dni Cieszanowa 2007” bracia Golcowie z Milówki zagrali w naszym mieście świetny koncert. Tym razem wystąpili z repertuarem kolęd
i również nie zawiedli publiczności, licznie zgromadzonej w
hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie.
Przed koncertem gwiazd wystąpiły trzy lokalne zespoły, które udowodniły, że posiadają duży potencjał artystyczny.
Jako pierwszy swoje umiejętności zaprezentował zespół
„Klezmers”, wykonując kolędy polskie i równie piękne kolędy
bałkańskie. Młodzi muzycy tworzący zespół to: Marek Majcher
(akordeon, wokal), Milena Urban (skrzypce, wokal), Gabriela
Żukowicz (skrzypce), Paulina Chodzińska (wokal), Piotr Nowak (gitara), Krzysztof Polak (bongosy), Piotr Gliniak
(klarnet). Po „Klezmersach” wystąpił zespół rodzinny Ciećkiewiczów z Cieszanowa, z repertuarem kolęd i pastorałek: „Gdy
śliczna Panna”, „Mały Król”, „Jak w dniu Boga narodzeni”,
„Był pastuszek bosy”, „Szałamaje”. Zespół tworzą
pan Aleksander Ciećkiewicz (gitara) wraz ze swymi
dziećmi: Mariolą (wokal), Izabelą (wokal), Mariuszem (wokal), Danielem (keyboard). Jako kolejny
wystąpił duet z Dachnowa w składzie: Paulina Mazepa (keyboard, wokal) i Jagoda Mazepa (wokal),
wykonując „Cichą noc”, „Lulajże Jezuniu”, Kolor
nadziei”, „Znak pokoju”. Występy zespołów lokalnych spotkały się z gorącym przyjęciem ze strony
publiczności.
Nadszedł wreszcie czas na wyczekiwany
przez wszystkich koncert w wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra. Publiczność Cieszanowa przyjęła
zespół ogromnymi brawami. Przed występem bracia
Golcowie złożyli wszystkim zebranym prawdziwe
góralskie życzenia. Podczas koncertu wykonali tradycyjne polskie kolędy, takie jak: „Wśród nocnej

ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Cicha noc” czy „Gdy się
Chrystus rodzi”. Oprócz dobrze znanych wszystkim kolęd,
bracia Golcowie zagrali również napisane przez siebie pastorałki. Był to repertuar z płyty „Nieziemskie granie dla Ciebie Panie”. Podczas grania bracia pokazali, że poza trąbką i puzonem
nie obce jest im także granie na innych instrumentach,
w tym na trembicie (trombicie), po góralsku zwanej fajerą. Po
ponad godzinnym koncercie, zespół Golec uOrkiestra na pożegnanie zagrał swoje dwa największe przeboje, tj. „Milówkę”
(podczas której zgromadzeni widzowie wyklaskiwali rytm piosenki), a także „Lornetkę”. Publiczność zgotowała muzykom
gorącą owację. Po koncercie można było nabyć płyty zespołu
Golec uOrkiestra i zdobyć autografy braci Golców. Organizatorami tego bardzo udanego koncertu byli Burmistrz Miasta i
Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny oraz Centrum Kultury i
Sportu w Cieszanowie.
Wioleta Kopciuch

Warsztaty Perkusyjne w CKiS w Cieszanowie
W sobotę 7 lutego br. w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie o godz. 14.00 odbyły się warsztaty muzyczne dla perkusistów. Warsztaty prowadził jeden z najlepszych perkusistów
w Polsce Przemysław Knopik. Knopik jest jednym z nielicznych perkusistów, który jest w stanie zagrać koncert solo kilkanaście bębnów, talerzy, systemów komputerowych plus
niezwykła sprawność artysty dają ogromną dawkę energii i
emocji. Przemek Knopik wystąpi w ramach swojej trasy
"MatGum Knopik Solo Tour". W projekcie tym jedynym instrumentem jest zestaw perkusyjny, składający się z kilkunastu
bębnów, talerzy oraz systemów komputerowych dostarczający
dużej dawki emocji i przyjemności obcowania z muzyką.Knopik podczas koncertów daje popis mistrzowskiej wirtuozerii, prezentując swój własny styl gry, pełen siły i ekspresji.
Muzyka, jaką przedstawia, jest połączeniem różnych stylów
muzycznych, takich jak: funky, fusion, acid jazz oraz muzyka

elektroniczna. Młody artysta pochodzi z Otwocka. Mając 15
lat rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Po dwóch latach
został uczniem wybitnego jazzowego perkusisty Kazimierza
Jonkisza. Koncertuje z takimi gwiazdami, jak; Dreafters
(USA), Neil Grant (GB), Andrzej Przybielski, Wojtek Pilichowski, Krzysztof Ścierański, Marek Raduli, Zbigniew Wegehaupt, Mikołaj Trzaska, Lena Ledoff Trio, i wielu innych.
Ma za sobą epizody z muzyką big-bandową różnych stylów i
orkiestrą symfoniczną (koncerty w Niemczech, Szwecji i we
Francji). Na Łódzkich Dniach Jazzowych "Jazzga 2000" otrzymał Grand Prix za swój projekt solowy. W warsztatach udział
wzięli młodzi muzycy z terenu gminy Cieszanów a także z
poza niej.
Źródło: CKiS w Cieszanowie

Turniej Stołowej Piłki Nożnej dla Dzieci - CKiS
W środę 4 lutego 2009 r. w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie odbył się Turniej Stołowej Piłki Nożnej dla Dzieci, w
ramach aktywnych ferii, organizowanych przez ww. instytucję.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn: „Brooklyn” (Tomasz Kulczycki, Rafał Gondek), „Zielone Skarpety” (Eryk Nieckarz,
Marcin Kulczycki), „Prosto.” (Kamil Cynar, Karol Gondek),
„Jastrzębie Oko” (Wiktoria Makuch, Karolina Ważna), „Białe

Orły” (Aleksandra Fedoryj, Weronika Ważna), „Władcy
Much” (Karol Nieckarz, Tomasz Staroń).
Uczestników podzielono na dwie grupy. Mecze w nich rozgrywane były w systemie każdy z każdym. Najlepsza w turnieju
okazała się drużyna „Prosto.”, przed „Zielonymi Skarpetami” i
„Brooklynem”. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i medale.
Źródło: CKiS w Cieszanowie
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie - informacje
Rozpoczął się kolejny, piąty już rok działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest to miejsce pobytu
dziennego dla blisko 30 osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz niepełnosprawnych intelektualne. Terapia dla nich prowadzona jest w sześciu pracowniach pod kierunkiem instruktorów, rehabilitanta, psychologa, pielęgniarki i lekarza. Każda z
pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie, a program
terapii dostosowany jest do psychofizycznych możliwości
uczestnika.
Koniec roku 2008 i początek nowego - 2009 roku minął nam pod znakiem remontów. Każda z sal została odnowiona i kompletnie wyposażona, dzięki temu możliwe jest prowadzenie urozmaiconych zajęć na poszczególnych pracowniach
oraz wszechstronna rehabilitacja.
Nowy Rok uczciliśmy zabawą karnawałową w lokalu,
przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Atrakcją był solowy występ uczestnika, pięknie grającego na akordeonie oraz
zabawy przygotowane przez instruktorów. Uczestnicy bawili
się wyśmienicie i z pewnością miło wspominają to wydarzenie
do dziś. Bawiliśmy się wspólnie z zaprzyjaźnionymi ŚDS-sami
z Tyczyna, Nowej Wsi, Niska, Bojanowa i Lipska.
Nieobojętne nam było także święto zakochanych, które połączyliśmy z zabawą karnawałową w Lipsku – to także
zaprzyjaźniona placówka tego samego typu. Karnawał zakoń-

czyliśmy spotkaniem integracyjnym w Sieniawie, gdzie organizatorzy przewidzieli konkurs na oryginalną, ręcznie wykonaną maskę karnawałową i tutaj nasz uczestnik popisał się
zdolnościami plastycznymi i zdobył pierwszą nagrodę.
Okres Wielkiego Postu rozpoczął się dla nas refleksyjnie, wraz z uczestnikami wzięliśmy udział we Mszy Świętej Popielcowej, w tutejszym kościele.
Prace naszych uczestników będziemy prezentować
na corocznie organizowanym kiermaszu wielkanocnym, który
odbędzie się 4 kwietnia 2009r. Będzie można zapatrzeć się
w niepowtarzalne, wykonane przez uczestników w ramach
terapii zajęciowej ozdoby świąteczne - palmy, haftowane
kartki, pisanki, stroiki.
Aktualnie wysiłki pracowników koncentrują się wokół zorganizowania wyjazdu na dwutygodniowy turnusu rehabilitacyjnego nad morze, na który uczestnicy naszego Domu
otrzymali dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lubaczowie, do ośrodka sanatoryjnego w Jarosławcu. Planowany termin wyjazdu to 17 kwiecień 2009 r.
Z pewnością po przyjeździe pojawi się kolejna porcja informacji z życia Środowiskowego Domu Samopomocy.
Anna Pachołek
Terapeuta zajęciowy

Otwarcie Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie
ka Prasowego Wojewody Podkarpackiego Wiesława Beka,
Starostę Powiatu Lubaczowskiego Józefa Michalika, księdza
Dziekana Stanisława Mizaka, władze gminy na czele z Burmistrzem Zdzisławem Zadwornym i Przewodniczącym Rady
Miejskiej Edwardem Batyckim oraz Dyrektora Huty Szkła
Jarosław Adama Gajewskiego. Odczytał również listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

W sobotę 11 stycznia 2009 r. odbyło się uroczyste
otwarcie Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej przy Zespole
Szkół Publicznych w Cieszanowie.

Część artystyczną zaprezentowały dzieci z klas
młodszych i przedszkolaki, która została nagrodzona gromkimi brawami. Krótką historię szkoły przedstawił zastępca dyrektora Kazimierz Wolanin, a następnie odbyły się wystąpienia okolicznościowe . Pan Mieczysław Kasprzak podkreślił
wielkie zasługi samorządu gminnego, a szczególnie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego w
rozwój całej gminy oraz podkreślił umiejętności burmistrza w
zdobywaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych. Pogratulował władzom gminy kolejnej udanej inwestycji i życzył
dalszych sukcesów. Swoje gratulacje przekazali również starosta Józef Michalik i w imieniu wojewody – Pan Wiesław
Bek.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 Maszą
Świętą w Kościele Parafialnym w Cieszanowie, którą koncelebrował ks. proboszcz Stanisław Mizak. W czasie nabożeństwa
poświecono krzyże ufundowane przez rodziców. Następnie zeNastępnie burmistrz Zdzisław Zadworny podziękobrani udali się do budynku szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste wał wszystkim zaangażowanym w realizację tej inwestycji i
przecięcie wstęgi przez Posła Mieczysława Kasprzaka, Starostę życzył dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom sukcesów w
Powiatu Lubaczowskiego Józefa Michalika i Burmistrza Miasta procesie edukacyjnym.
i Gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego oraz poświęcenie
wnętrza szkoły przez księdza proboszcza.
Na koniec uczniowie wraz z dyrekcją wręczyli honorowe tytuły „Przyjaciela Szkoły” Panu posłowi MieczysławoW sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się zaproszeni wi Kasprzakowi, Panu Adamowi Gajewskiemu dyrektorowi
goście, nauczyciele, rodzice i dzieci, dyrektor szkoły Stanisław Huty Szkła w Jarosławiu i Panu burmistrzowi Zdzisławowi
Kędzior przywitał wszystkich, zwracając uwagę na szczegól- Zadwornemu.
nych gości w osobach - Posła Mieczysława Kasprzaka, RzeczniRadosław Pałczyński
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Spektakl Teatru Arka Lwowska w Cieszanowie
W niedzielę 15 lutego 2009 r. o godz. 18:15 w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie odbył
się spektakl teatralny na podstawie komedii Aleksandra Fredry
pt. „Cudzoziemszczyzna”, w wykonaniu amatorskiego Teatru
Arka Lwowska. Adaptacji i reżyserii sztuki dokonali ks. Józef
Dudek wraz z Małgorzatą Hawryluk.
Teatr Arka Lwowska rozpoczął swoją działalność w
lutym 1990 r. Inicjatorem jego powstania był ks. Józef Dudek,
który do dnia dzisiejszego nim kieruje. Nazwa teatru
powstała w oparciu o nowelę Kornela Makuszyńskiego
pt. „Uśmiech Lwowa”. Na jej podstawie wystawiona
została także pierwsza sztuka. Słowo „arka” w nazwie
teatru sugeruje, że jego działalność ma na celu ocalenie
dla przyszłych pokoleń dziedzictwa patriotycznego, kulturowego i duchowego narodu.
Akcja „Cudzoziemszczyzny” toczy się w majątku szlachcica Radosta. Dwaj młodzieńcy - Astolf i Zdzisław, starają się o rękę jego córki Zofii. Pierwszy z nich,
aby przypodobać się ojcu panny, udaje znawcę obcych
krajów i wielbiciela cudzoziemskich mód. Natomiast
Zdzisław, który faktycznie poznał inne kraje, udaje prostaczka. Oczywiście to on zwycięża w konkurach o rękę
panny Zofii. Sprawia również, że Astolf „nawraca się”
na polską tradycję i kulturę. Sztuka kończy się maksymą:

„Miłe cudze kraje, lecz milsza ojczyzna” i niesie ze sobą przesłanie, by pielęgnować rodzimą tradycję i kulturę.
Należy zaznaczyć, że spektakl spotkał się z dużym
zainteresowaniem. Na sali widowiskowej Centrum Kultury i
Sportu w Cieszanowie zasiadło blisko 100 osób. Po zakończeniu „Cudzoziemszczyzny”, w podziękowaniu za świetnie zagraną sztukę, publiczność zgotowała aktorom gorącą owację.
Tomasz Róg

XVI Memoriał im. Stanisława Mazurka
29 marca 2008 r. w halach sportowych Zespołu Szkół
Publicznych w Cieszanowie i Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie odbył się po raz szesnasty Memoriał im. Stanisława Mazurka w Piłce Siatkowej. Turniej ten poświęcony jest pamięci wybitnego siatkarza rodem z Niemstowa. Organizatorami zawodów
byli: Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów oraz Centrum Kultury
i Sportu w Cieszanowie.
W rozgrywkach wzięły udział następujące drużyny: Cieszanów, Horyniec, „SANITEX” Lubaczów, „GOK” Narol,
„ELKUR” Jarosław, Dąbrowa, „PUB LEGENDA” Leżajsk,
„JAR” Dachnów. Drużyny podzielono na dwie grupy: I – Cieszanów, Leżajsk, Dąbrowa, Lubaczów; II – Dachnów,
Jarosław, Narol, Horyniec. Rozgrywki grupowe
odbywały się w systemie każdy z każdym. Do fazy
finałowej awansowały z grupy I „SANITEX” Lubaczów i Dąbrowa, zaś z grupy II Jarosław i Narol.
Mecze były bardzo emocjonujące, stały na
wysokim poziomie sportowym i odbywały się w
duchu fair play. W wyniku zaciętej rywalizacji w
fazie finałowej, najlepszy okazał się „SANITEX”
Lubaczów, przed siatkarzami z Jarosławia i Narola.
Czwarte miejsce zajęła drużyna z Dąbrowy.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Drużyny, które uplasowały się na miejscach od
I do IV, z rąk Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
Cieszanów Janusza Mazurka otrzymały dyplomy i
puchary. Dodatkowo przyznano cztery nagrody indywidualne dla wyróżniających się zawodników. Za
najlepszego rozgrywającego uznano Piotra Kolbucha („SANITEX” Lubaczów). Najlepszym atakują-

cym został Adam Szałapak („ELKUR” Jarosław). Nagrodę dla najlepszego broniącego otrzymał Rafał Wojtyszyn
(Dąbrowa), zaś dla najwszechstronniejszego zawodnika –
Maciej Patałuch („GOK” Narol).
Turniej, organizowany w Cieszanowie nieprzerwanie od 1994 r., zyskał sobie zasłużoną renomę i na
trwałe wpisał się w kalendarz imprez sportowych - nie
tylko na terenie powiatu lubaczowskiego, o czym świadczy każdorazowy udział drużyn spoza naszego regionu.
Tomasz Róg

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, ul. Rynek 1, tel./fax 016/6311076, 016/6311440
http://www.cieszanow.eu, http://www.bip.cieszanow.akcessnet.net e-mail: cieszanow@vp.pl
Redaguje zespół: Radosław Pałczyński, Barbara Broź, Wojciech Świzdor, Tomasz Róg, Mirosław Turza, Wioleta Kopciuch
GODZINY URZĘDOWANIA: PN. - PT. 7:00 - 15:00
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