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Nr 4/2009(18) Egzemplarz bezpłatny

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszelkiej obfitości.
Niech ten piękny czas wypełni serca
spokojem i szczęściem.
Gwiazda Betlejemska, zaś w swym blasku
niech sprawi, aby Nowy 2010 Rok przyniósł
spełnienie marzeń, powody do radości i uśmiechu
oraz wiarę w lepsze jutro.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Cieszanowie

Burmistrz Miasta i Gminy
Cieszanów

Edward Batycki

Program rozwoju bibliotek

Zdzisław Zadworny

Tematy:
PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie w tym roku wygrała dwa, bardzo
ważne dla jej działalności, konkursy dotacyjne, tj. Program Rozwoju Bibliotek i SPOTKANIE LGD „SERCE ROZTOCZA”
Infrastruktura Bibliotek.
DZIAŁALNOŚĆ ŚDS W ROKU 2009
W Programie Rozwoju Bibliotek wystartowała jako Biblioteka Wiodąca. Do
partnerstwa zaprosiła trzy inne biblioteki: Gminną Bibliotekę Publiczną w Fredro- MONITORING WIZYJNY W ZSP W DACHpolu, Gminną Bibliotekę Publiczną w Tarnawatce i Gminną Bibliotekę Publiczną NOWIE
w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej.
MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE
Program Rozwoju Bibliotek, poprzez praktyczne formy szkoleń, przygotuje
bibliotekarki gminy Cieszanów do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób. BUDOWA CENTRUM EDUKACJI EKOLOOrganizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdoby- GICZNEJ
wania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, promowania swo- MUSICAL „SKRZYPEK NA DACHU”
jej placówki i gminy. Pierwsze z planowanych 5 -ciu szkoleń odbyło się już w Lubeni koło Rzeszowa. W ramach tego Programu, do Miejskiej Biblioteki Publicznej KONFERENCJA NAUKOWA
w Cieszanowie oraz jej filii, dostarczony zostanie sprzęt multimedialny i teleinfor„JESIEŃ FOLKLOREM MALOWANA”
matyczny - komputery stacjonarne i laptopy (z oprogramowaniem przekazanym nieodpłatnie przez Microsoft Corporation) oraz projektory i urządzenia pery- MIĘDZYGMINNY KONKURS RECYTATORSKI
feryjne. W konkursie dotacyjnym „Infrastruktura Bibliotek” Miejska Biblioteka
Publiczna w Cieszanowie złożyła wniosek o dofinansowanie działania „Adaptacja
pomieszczeń na potrzeby biblioteczne i zakup wyposażenia”. Wniosek ten został oceniony pozytywnie. Tym sposobem Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie na zadanie, którego koszt całkowity wyniósł 89 593,16 tys. złotych, otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000 zł., przy wkładzie własnym 29.593,16 zł.
W ramach tego projektu w bibliotece głównej oraz w filii w Dachnowie i Nowym Lublińcu, zostały utworzone
kąciki „Uśmiechnięta Książka”. Wiązało się to z przystosowaniem lokali do pracy z młodszymi uczniami szkół pod-1-
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stawowych. Dzięki temu przedsięwzięciu zmianie uległo wyposażenie, które stało się bardziej
przyjazne dla dzieci. W ramach tego zadania
zostały zakupione zestawy regałów w kształcie
zamku, bajkowe dywaniki, nowe stoliki, krzesła
oraz inne wyposażenie. Zakres realizowanego
projektu obejmował także adaptację i remont
pomieszczenia na kotłownię w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie oraz
wykonanie jej instalacji technologicznej.
Udział w tych programach poprzez szkolenia,
sprzęt multimedialny i teleinformatyczny oraz
modernizację i stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewni użytkownikom dogodne warunki
korzystania z usług bibliotek.
Urszula Kopeć - Zaborniak

Spotkanie promocyjne LGD „Serce Roztocza”
W dniu 26. listopada 2009r. w Horyńcu-Zdroju odbyło
się spotkanie informacyjne a zarazem promujące działalność Lokalnej Grupy Działania „ Serce Roztocza” . Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie postanowieniem z
dnia 26.06.2008r. Jest to dobrowolne, samorządne i trwałe
zrzeszenie osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Obejmuje ono dwie
gminy miejsko – wiejskie: Cieszanów i Narol oraz gminę
Horyniec – Zdrój. Lokalna Grupa Działania „ Serce Roztocza” powstała jako partnerstwo trójsektorowe, składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
W spotkaniu w Horyńcu – Zdroju wzięli udział mieszkańcy Cieszanowa, Narola i Horyńca – Zdroju w tym:
władze samorządowe, Radni, lokalni liderzy oraz osoby
zainteresowane. Spotkanie przebiegało w bardzo twórczej
i przyjaznej atmosferze. Jednym z punktów była prezentacja multimedialna, która miała na celu przybliżenie dotychczasowej działalności oraz spraw związanych z działaniem Osi IV LEADER. Zaprezentowano cele ogólne i
szczegółowe, misje i wizję Lokalnej Grupy Działania
„Serce Roztocza” oraz możliwość przyznania pomocy w
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
– w zakresie: Odnowa i rozwój wsi. Małych projektów.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicze. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Podczas spotkania przeprowadzone zostały trzy panele
dyskusyjne:
1) „ Daje i co oczekuje w zamian. Moje działania i
oczekiwania społeczne” – poprowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
2) „W jaki sposób kultywowanie tradycji i wzmocnienie potencjału turystycznego może wpłynąć na rozwój
ekonomiczny?” – prowadzony przez wójta Gminy Horyniec – Zdrój
3) „Zaangażowanie społeczne a rozwój lokalny. Elementy budowy kapitału społecznego” – dyskusje prowadził Członek Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” ( mieszkaniec Miasta i Gminy Narol).
-2-

W/w tematy paneli spotkały się z ożywiona dyskusją , która miała na celu zintegrowanie wszystkich społeczności lokalnych.
W części merytorycznej spotkania znalazł się konkurs wiedzy o obszarze Lokalnej Grupy Działania przeprowadzony w formie testu. Pytania konkursowe dotyczyły podstawowych zagadnień związanych z działalnością Stowarzyszenia.
W związku z zorganizowanym wydarzeniem promocyjnym w ramach działania
„ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” został wydany folder
promujący naszą działalność. Wszystkich zainteresowanych tematyką oraz pozyskiwaniem środków w ramach
programu LEADER zapraszamy do biura Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza”, które mieści się w Cieszanowie przy ulicy Kościuszki 4 (budynek Centrum
Kultury i Sportu w Cieszanowie) oraz na naszą stronę
internetową : www.serceroztocza.pl
Joanna Makuch
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Działalność ŚDS w Cieszanowie w roku 2009
W ciągu minionego czasu wiele się wydarzyło. Zorganizowaliśmy wiele ciekawych imprez i wycieczek.
Zrealizowaliśmy kilka ważnych inwestycji, dzięki którym nasz Dom lepiej służy korzystającym z niego
uczestnikom.

cy, uczestnicy zapoznali się z historią tego miejsca,
zwiedzili kaplicę, i po długim spacerze po lesie wszyscy
zjedliśmy poczęstunek przygotowany wcześniej na terapii kulinarnej.
13 sierpień – zorganizowaliśmy imprezę integracyjną „Letnie grillowanie przy muzyce” cz. I z udziałem
zaproszonych gości z ŚDS w Przeworsku i Lipsku. W
czasie imprezy odbył się konkurs Karaoke, który przyciągną uwagę niemal wszystkich uczestników i pracowników, wyzwalając wiele pozytywnych emocji, po zakończeniu konkursu wszyscy bawili się przy dyskotekowej muzyce.
20 sierpień – gościliśmy u nas gości z ŚDS-ów z
Pruchnika i Sieniawy na II części „Letnie grillowanie
przy muzyce”, zabawa taneczna, konkurs karaoke,
wspólne śpiewanie - uczestnik z Sieniawy przywiózł ze
sobą akordeon, nasi uczestnicy improwizowali grę na
gitarze i bębnach. Była świetna zabawa i nikomu nie
chciało się wracać do domu.
23 sierpień – po raz czwarty uczestniczyliśmy w VII
Kiermaszu Sztuki Ludowe „Pruchnickie Sochacki”,
gdzie prezentowaliśmy prace naszych uczestników; zaprosił nas ŚDS z Pruchnika. Po sutym poczęstunku,
w wyśmienitych nastrojach, bawiliśmy się wspólnie
przy wesołej muzyce oraz zwiedzaliśmy gościnny Dom
w Pruchniku.
3 wrzesień – uczestniczyliśmy w imprezie integracyjnej w Tyczynie – Kielnarowej organizowanej przez
tamtejszy ŚDS w ramach realizowanego przez nich projektu. Wyśmienita zabawa wspólnie z uczestnikami
ŚDS z Nowej Wsi, Leska, Rzeszowa, WTZ z Folusza,
DPS z Folusza odbyła się przy grillu, były także tańce,
przejażdżka dorożką.
10 wrzesień – Tegoroczne lato było piękne, dlatego
postanowiliśmy je pożegnać razem z uczestnikami ŚDS
w Ropczycach i Dębicy. Na to spotkanie złożyły się:
wspólna zabawa, biesiadowanie przy grillu i różne konkursy np. konkurs karaoke. Impreza była okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i
znakomitej zabawy. Czas tak szybko upłynął i impreza
była tak udana, że nikomu nie spieszyło się do pożegnań i powrotu do domu.
17 wrzesień – uczestniczyliśmy w „Wędrówce leśną
ścieżką edukacyjną” zakończoną ogniskiem. Impreza
integracyjnej połączona z pieczeniem ziemniaka; zwiedzanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w lasach sieniawskich, po której było ognisko i zabawa taneczna, w
której uczestniczyły Domy z Sieniawy, Przeworska,
Cieszanowa i Dynowa.
19 wrzesień – udział w I Spartakiadzie Sportowej
Osób Niepełnosprawnych w Gminie Narol – Lipsko.
Imprezę rozpoczęła msza święta w kościele w Lipsku,
potem było uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego i prezentacja drużyn. Startowało pięć drużyn takich
konkurencjach jak: rzut piłką lekarską, rzut piłeczką do
celu, przeciąganiu liny, strzał na bramkę, jazda rowe-

Przedstawiamy ważniejsze wydarzenia i imprezy, w
których brali udział nasi podopieczni, a które są dla nas
ważne z uwagi na korzyści płynące na rozwój i osiągnięcia terapeutyczne uczestników Naszego Domu.
4 kwietnia tego dnia wystawialiśmy prace naszych
uczestników na kiermaszu przedświątecznym zorganizowanym praz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie razem z Kołami Gospodyń Wiejskich. Prace naszych uczestników cieszyły się dużym zainteresowaniem.
4 czerwiec – zorganizowaliśmy grilla dla naszych
uczestników; dodatkowym wydarzeniem było uwolnienie gołębia zaplątanego w sieć elektryczną, który miał
przywiązaną sznurkiem worek foliowy do nogi; w akcji
brali udział strażacy z OSP w Cieszanowie oraz panowie z elektrowni, którzy odłączyli prąd. Gołąb został
uratowany i znalazł schronienie u miejscowego hodowcy gołębi, na nodze miał obrączkę, z której wynikało, że
jest z okolic Opola. Ta przypadkowa akcja była lekcją
dla naszych podopiecznych o działaniach służb ratunkowych.
17 czerwiec – uczestniczyliśmy w XI Spartakiadzie
Sportowej ŚDS-ów Województwa Podkarpackiego,
pomimo deszczowej pogody i dużej konkurencji nasz
uczestnik Jerzy Goch w konkurencji slalom pomiędzy
pachołkami z kozłowaniem piłki do koszykówki zdobył
III miejsce, wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani za
udział pamiątkowym dyplomem i pucharem. Po spartakiadzie uczestniczyliśmy w zabawie plenerowej przy
orkiestrze.
19 czerwiec – uczestniczyliśmy w V Przeglądzie
Tańców z Różnych Stron Świata w Sieniawie: Impreza
ta ma już swoje stałe miejsce w naszym życiu. Uczestnicy, co roku bardzo intensywnie przygotowują się do
występów i do spotkania z uczestnikami ŚDS w Sieniawie. Nie zabrakło też suto stawionych stołów. W miłym towarzystwie czas upłynął szybko i żal było wracać do Cieszanowa. Za serdeczne przyjęcie naszej grupy pięknie dziękujemy Pani Kierownik, personelowi i
uczestnikom ŚDS w Sieniawie.
5 lipiec – nasi uczestnicy wzięli udział w XIV Międzynarodowym Zlocie Rowerowym im. gen. Marka
Papały w Pruchniku. Udział w tej imprezie jest dla nas
szczególnie ważny z uwagi na przyjaźnie, jakie zawiązały się pomiędzy uczestnikami naszych domów. Za
udział otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom i statuetkę. Po
wyścigu byliśmy na grillu w tamtejszym ŚDS-ie.
23 lipiec – już tradycyjnie przed przerwą wakacyjna
byliśmy na wycieczce autokarowej w Nowinach Horynieckich. Pogoda sprzyjała naszym spacerom po okoli-3-
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rem slalomem, toczenie piłki slalomem nogą. Jako drużyna zajęliśmy pierwsze miejsce, każdy otrzymał pamiątkową statuetkę, medal, dyplom, śpiwór i koszulkę.
Po zawodach gościliśmy w tamtejszym ŚDS-ie na biesiadzie przy muzyce.
22 wrzesień – byliśmy w Przeworsku skąd razem z
17 innymi Domami. Atrakcją był prawie trzy godzinny
przejazd koleją wąskotorową z Przeworska do Dynowa.
W Dynowie zorganizowana była doskonała impreza
integracyjna w trakcie, której odbyło się m.in. pieczenie
ziemniaka i dyskoteka.
27 wrzesień – uczestniczyliśmy w II Biesiadzie Teatralnej w Przeworsku, w czteroosobowym składzie
(Stanisława Mielniczek, Stanisław Czarny, Piotr Mamczura i Andrzej Kossak). Nasi uczestnicy przedstawili
interpretację wierszy „Biedroneczka” i „Do biedronki
przyszedł żuk”. W biesiadzie brało udział 9 zespołów,
za udział otrzymaliśmy pamiątkową statuetkę i dyplom.
21 październik –Reprezentacja uczestników ŚDS w
Cieszanowie już po raz kolejny uczestniczyła w przeglądzie twórczości artystycznej, organizowanym przez
ŚDS w Tarnobrzegu. Byliśmy jedną z ok. 35 grup, które
prezentowały swoje dokonania i osiągnięcia zarówno na
scenie, jak i na wystawie prac plastycznych i rękodzieła. Impreza była okazją do podzielenia się doświadczeniami i nawiązania nowych znajomości, które, być może zaowocują współpracą. Twórczość poetycka naszych
uczestniczek została doceniona i nagrodzona. Jedna z
nich zajęła trzecie miejsce, a druga otrzymała wyróżnienie. Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych Pań.
Przedstawiamy fragmenty nagrodzonych wierszy;

Czas upływa, Ty nie daj się
Niech w twoich oczach trwa ciągle blask
A serce gorące miej!
Z wysp szczęśliwych staraj się nie wracać…
Helena Gancarz 2009
MATKA!
Moja mama jest wspaniała, dużo można czytać, pisać.
To książka nie do zdarcia, to symbol Bożej Miłości.
To gwiazda, która nie gaśnie, to słońce zawsze gorące,
to rzeka bez dna, to góra , to czysta, najczyściejsza łza.
Ma wiele zalet, jest gotowa, nasza mam jest wzorowa.
Tyle u niej ciepła jest radości, nie umie się pozłościć.
Już od mego narodzenia mam dużo do powiedzenia.
Stanisława. Mielniczek 2009
19 listopad - kolejny raz w miesiącu listopadzie bawiliśmy się na zabawie andrzejkowej w Domu Przyjęć
JA-WA. W rytm ulubionej muzyki, którą zagrała orkiestra ”SALSA”, nasi podopieczni oraz zaproszeni goście
z ŚDS w Tyczynie, Przeworsku, Sieniawie i Lipsku doskonalili swoje umiejętności taneczne, bawiąc się przy
tym wyśmienicie. W chwilach wolnych od tańca wszyscy jedli pyszne ciasto przygotowane przez pracownię
kulinarną i wykwintne dania serwowane przez gospodarzy lokalu.
Andrzejki to znak, że zbliża się adwent i zaczynamy
przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.
Kolejny rok działalności kończymy nie tylko tańcami i zabawą, ale też zadumą i refleksją nad przyszłością. Nadchodzący rok 2010 powitamy z nadzieją, że
będzie równie pomyślny. Wszystkim naszym Przyjaciołom życzymy wielu radosnych dni, uśmiechu i sukcesów w realizacji podejmowanych zadań.
Agata Ważna

Wyspy szczęśliwe.
Szumią sosny w dolinie, czas szybko płynie.
Podaj dłoń przejdziemy razem przez życia toń.
Pójdziemy, popłyniemy, na wyspy szczęśliwe.
Spędzimy razem każdą chwilę.

Monitoring wizyjny w ZSP w Dachnowie
Gmina Cieszanów w 2009 roku przystąpiła do
realizacji zadania mającego na celu wykonania
systemu monitoringu w Zespole Szkół Publicznych w Dachnowie. Realizację zadań podjęto w
ramach Rządowego programu wspierania w latach
2007
–
2009
organów
prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w publicznych szkołach
i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i
placówkach.
Gmina Cieszanów jako organ prowadzący złożyła w
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia dot. budowy systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkól Publicznych w Dachnowie.
Po weryfikacji złożonego wniosku przez zespół oceniający przyznano dotację celową na realizację monitoringu w Zespole Szkół Publicznych w Dachnowie. Wysokość dotacji wyniosła 12 000,00 zł , co stanowiło 80

% całkowitego kosztu inwestycji tj. 15 000 zł
W ramach realizowanego zadania wykonano system
monitoringu w skład którego weszły następujące urządzenia:
- 4 kamery zewnętrzne,
- 4 kamery wewnętrzne
- urządzenie rejestrujące oraz monitor kolorowy do
monitoringu.
Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Publicznych w
Dachnowie jest częścią rozbudowy systemu monitoringu wprowadzanym na terenie gminy, w tym i w placówkach oświatowych. W 2007 roku wykonano w ramach w/w programu system monitoringu w Zespole
Szkól Publicznych w Cieszanowie. System do dziś
działa prawidłowo spełniając swoje założone programowe cele.
Jerzy Szajowski
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Mikołajki w Bibliotece
Idzie Święty Mikołaj,
niesie podarki.
Świecą mu złote gwiazdki
niby latarki.
Idzie Święty Mikołaj
porą grudniową.
Zapakował do wora
i to i owo.

Po raz pierwszy w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Cieszanowie i jej filiach (Dachnów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec) odbyły się Mikołajki. Zabawa łączyła się
z czytaniem bajeczek, za które dzieci otrzymywały reniferki. Te zaś były biletem wstępu na spotkanie z Mikołajem.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie Mikołaj zawitał 7 grudnia. Przyniósł ze sobą wór
prezentów i list od elfów, które przygotowały ciekawe
zabawy oraz konkursy dla najmłodszych. Spotkanie

liczbie zebranych reniferków otrzymały specjalne upominki.
Mikołajki w bibliotece, zarówno w centrali jak i
w filiach, cieszyły się dużą frekwencją. W Cieszanowie,
dodatkowo, stały się świętem rodzinnym ponieważ
dzieci na spotkanie z Mikołajem przyszły z rodzicami.
Dla wszystkich były to chwile spędzone w wesołej i
przyjaznej atmosferze. Mikołaj obiecał dzieciom, że
wróci do biblioteki za rok i postara się przynieść jeszcze
większy worek z prezentami.
Urszula Kopeć - Zaborniak

rozpoczęło się od głośnego czytania bajki, którą Mikołaj przygotował specjalnie na tą okazję. Każde dziecko,
które uczestniczyło w konkursach mogło liczyć na jakiś
mały upominek.
Mikołajki w filiach odbywały się od 7 do 9
grudnia. Organizowane były przy ścisłej współpracy ze
szkołami, w których wszystkie mają obecnie swoje siedziby. Bibliotekarki uczestniczyły w lekcjach i spotkaniach z najmłodszymi uczniami, podczas których przeprowadzały zabawy nagradzane słodkościami i drobnymi prezencikami. W Dachnowie dzieci o największej
-5-
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Musical „Skrzypek na dachu”
18 października 2009 r. w hali sportowej Zespołu
Szkół Publicznych w Cieszanowie z cyklu „Tradycje
narodów w muzyce” odbył się koncert „Skrzypek na
dachu” w wykonaniu solistów Teatru Wielkiego Opery
Narodowej w Warszawie i Białołęckiej Orkiestry
„Romantica”, której dyrektorem jest Anna Barańska –
Wróblewska. Koncert został zorganizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
„Skrzypek na dachu” jest musicalem z muzyką Jerry’ego Bocka, słowami Shaeldona Harnicka i libretto
Josepha Steina luźno opartym na książce „Dzieje
Tewjego Mleczarza” autorstwa ukraińskiego pisarza
żydowskiego Szolema Alejchema. Premiera musicalu
odbyła się 22 września 1964 r. na Broadwayu (w Polsce prapremiera miała miejsce w 1983 r. w Teatrze Muzycznym w Łodzi). Akcja rozgrywa się w 1905 r. w
Anatewce, małym miasteczku na terenie carskiej Rosji.
Jest ono miejscem życia dwóch społeczności - żydowskiej i rosyjskiej, które starają się nie wchodzić sobie w
drogę. Historyczne tło akcji nawiązuje do rodzącego się
komunizmu, rewolucji 1905 roku, a w finale do masowej emigracji ludności żydowskiej. Tewje Mleczarz
chce wydać za mąż swoje córki. Te jednak nie zgadzają
na kandydatów przedstawianych im przez ojca. Tewje
musi wybrać czy życie zgodnie z tradycją jest ważniejsze od szczęścia córek. Tymczasem do Anatewki docie-

ra wiadomość o konieczności opuszczenia przez
wszystkich Żydów miasteczka.
Koncert był wielkim widowiskiem, trwającym ponad dwie godziny, ze świetną scenografią i wspaniałą
grą solistów. Rolę Tewjego zagrał Robert Dymowski.
W pozostałych rolach wystąpili: Tomasz Piluchowski
(Perczyk), Jan Młodawski (Policjant), Anna Lubańska
(Gołda), pochodzący z Lubaczowa Filip Szczepański
(Motel), Agnieszka Hauzer (Chawa), Bogumiła Dziel –
Wawrowska (Hudej), Czesław Gałka (Lejzor), Małgorzata Pańko (Cajtla), Ryszard Wróblewski (Fiedka). Po
zakończeniu „Skrzypka na dachu” publiczność zgotowała solistom i muzykom z orkiestry gorącą owację, co
świadczyło o tym, że koncert bardzo się podobał.
Tomasz Róg

Konferencja naukowa „Działania wojenne na terenie powiatu lubaczowskiego we
wrześniu 1939 roku” (Cieszanów, dn. 25.09.2009 r.)
25 września 2009 r. w Centrum Kultury i Sportu w
Cieszanowie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Działania wojenne na terenie powiatu lubaczowskiego we wrześniu 1939 roku”, zorganizowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów oraz Centrum
Kultury i Sportu w Cieszanowie.
W konferencji uczestniczyli następujący prelegenci:
dr Zygmunt Kubrak (historyk regionalista z Lubaczowa,
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej), mgr Mieczysław Argasiński (historyk regionalista z Lubaczowa, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddziału w Przemyślu), mgr Tomasz
Bereza (historyk z Biura Edukacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej w Rzeszowie), mgr Tomasz Róg
(historyk regionalista z Nowego Sioła, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddziału w Przemyślu). Na konferencję nie mógł przybyć płk Jan Bańbor
(pracownik Archiwum Akt Nowych w Warszawie).
Po przywitaniu zaproszonych gości głos zabrał dr
Zygmunt Kubrak, który przewodniczył obradom konferencji, wprowadzając zgromadzonych w jej tematykę.
Jako pierwszy wystąpił mgr Tomasz Bereza z referatem
„Obrona linii Sanu między Radymnem a Kuryłówką
(do 11 września 1939 r.)”. Następnie mgr Mieczysław
Argasiński przedstawił referat „Wrzesień 1939 roku w
powiecie lubaczowski. Wybrane zagadnienia”. Po nim

„Losy i postawy ludności cywilnej na terenie powiatu
lubaczowskiego we wrześniu 1939 roku” omówił mgr
Tomasz Róg. Ostatni referat pt. „Kapitulacja 6. Dywizji
Piechoty pod Cieszanowem” wygłosił dr Zygmunt Kubrak, który również podsumował konferencję. Zaprezentowano trzeci numer „Cieszanowskich Zeszytów
Regionalnych”, poświęcony problematyce września
1939 roku w powiecie lubaczowskim, w którym zamieszczono pełne wersje referatów wygłoszonych podczas konferencji.
Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy stałej
„Cieszanów i okolice w okresie II wojny światowej
(1939 – 1945)”, w przygotowaniu której wykorzystano
dokumenty i zdjęcia ze zbiorów: Archiwum IPN w Rzeszowie, Stanisława Szabatowskiego, Stanisława Brzyskiego, Bogdana Lisze, Urszuli Ważnej, Lecha Brzuski,
Tomasza Berezy, Sławomira Roga, Tomasza Roga. Należy zaznaczyć, że konferencję wraz z towarzyszącą jej
wystawą zorganizowano ze środków Programu Integracji Społecznej (PIS), w ramach projektu „Organizacja
zajęć i imprez rekreacyjno – sportowych oraz kulturalno
– patriotycznych jako forma zagospodarowania wolnego czasu i poprawy warunków życia społecznego”, realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
Źródło: CKiS
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Przegląd Zespołów Folklorystycznych pt. „Jesień folklorem
malowana” (Cieszanów, dn. 15.11.2009 r.)
W niedzielę 15 listopada 2009 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie odbyła
się kolejna edycja Przeglądu Zespołów Folklorystycznych pt. Jesień folklorem malowana”. Organizatorem
imprezy było Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
Licznie przybyła publiczność (ponad 100 osób)
obejrzała występy zespołów z terenu powiatu lubaczowskiego i tomaszowskiego.
Jako pierwsza zaprezentowała się istniejąca od
2001 r. Kapela Ludowa „Sokoły” z Cieszanowa. Występuje w składzie: Bronisław Stępień – akordeon, Stanisław Tabor – śpiew i trąbka, Marian Tabor – trąbka,
Marian Świech – klarnet, Wojciech Świzdor – kontrabas i kierownik kapeli, Monika Krygowska - skrzypce.
Kapela wykonała pieśni i piosenki ludowe z terenu Podkarpacia.
Po „Sokołach” na scenie pojawił się istniejący niespełna pół roku Zespół Pieśni i Tańca, działający przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaczowie
(nieoficjalnie nazywający się „Kresy”). Kierownikiem
zespołu jest Tomasz Jezuit. Zespół zaprezentował układ
tańców rzeszowskich.
Jako kolejny wystąpił Zespół Śpiewaczy „Tarnina”
z Tarnoszyna, pod kierownictwem Mariana Świecha.
Zespół założono w 2006 r. Obecnie liczy około 20 osób.
Towarzyszy mu Kapela Trzech Marianów, która akompaniuje podczas występów. Zespół wykonał pieśni ludowe i piosenki biesiadne.
Kapela „Ziomki z Okolicy” powstała w 2009 r.
Występuje w składzie: Wojciech Świzdor – bas, Mirosław Szydłowski – akordeon, Zbigniew Adamek – saksofon tenorowy, Antoni Czerwonka – saksofon tenoro-

wy, Maciej Baran – perkusja. Muzycy wykonują piosenki biesiadne. Podczas przeglądu w Cieszanowie
„Ziomki z Okolicy” udanie zadebiutowali przed zgromadzona publicznością.
Po „Ziomkach z Okolicy” koncert dała Kapela
Bełżecka z Bełżca, występująca w składzie: Zenon Passowicz – bas, Antoni Czerwonka – saksofon tenorowy,
Andrzej Kołodziej – saksofon altowy, Hieronim Goch –
akordeon, Dariusz Czerwonka – perkusja, Karolina
Zdżalik – wokal. Kapela powstała w 2006 r. i działa
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu. Oprócz występów lokalnych dwa razy gościła z koncertami w Bełzie na Ukrainie.
Ostatnia wystąpiła Kapela Podwórkowa
„Pawlaki” z Lubaczowa w składzie: Jan Tabaczek –
trąbka, Stanisław Tabor – trąbka, Seweryn Skiba –
akordeon, Jarosław Pałczyński - bas, Jan Ramian – perkusja, Paweł Młodowiec – banjo. Kapela powstała w
2005 r. Swoimi występami uświetnia imprezy na terenie
Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego. Rokrocznie
uczestniczy także w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
Podwórkowych w Parczewie. Muzycy wykonali folklor
miejski, a także standardy muzyki rozrywkowej i jazzowej.
Na zakończenie imprezy odbył się jam session w
wykonaniu członków Kapeli Bełżeckiej, Kapeli Podwórkowej „Pawlaki” i Kapeli „Ziomki z Okolicy”.
Muzycy wykonali dwie piosenki: „Hej z góry, z góry” i
„Sokoły”. Publiczność podziękowała za występy gorącymi brawami. Przegląd udowodnił, że muzyka folklorystyczna cieszy się nadal dużą popularnością.
Tomasz Róg

Międzygminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych „Barwy jesieni”
17 listopada 2009 r. w sali widowiskowej Centrum
Kultury i Sportu w Cieszanowie odbył się Międzygminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych pt.
„Barwy jesieni”, zorganizowany przez wyżej wymienioną instytucję kultury. Konkurs przeznaczony był dla
uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu lubaczowskiego.
W konkursie wzięły udział 64 osoby, które podzielono na dwie kategorie wiekowe: uczniów klas I – III
oraz uczniów klas IV – VI. Jury w składzie: Urszula
Kopeć - Zaborniak – Miejska Biblioteka Publiczna w
Cieszanowie, Maria Jabłońska – Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie, Wojciech Świzdor – Centrum
Kultury i Sportu w Cieszanowie, przyznało następujące
nagrody i wyróżnienia:
- w kategorii młodszej: I miejsce zajął Adam Góral
(SP w Kowalówce), II miejsce – Aneta Kasperska (ZS
w Rudzie Różanieckiej), III miejsce – Bartłomiej Kulczycki (SP w Nowym Siole); wyróżniono: Karolinę
Bednarz (SP w Oleszycach), Judytę Fedyk (SP w Wiel-7-

kich Oczach), Paulinę Jakubiszyn (SP im. Św. Brata
Alberta w Narolu), Gabrielę Zadworną (ZSP w Dachnowie), Kingę Purchę (ZS w Cewkowie), Jakuba Batyckiego (SP w Kowalówce;
- w kategorii starszej: I miejsce zajęła Katarzyna
Gmiterek (SP im. Św. Brata Alberta w Narolu), II miejsce – Joanna Hajduk (SP w Łówczy), III miejsce –
Klaudia Zielnik (SP nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w
Lubaczowie); wyróżniono: Małgorzatę Czurę (ZSP w
Dachnowie), Natalię Malec (ZSP w Dachnowie), Katarzynę Rozner (SP im. Józefa Piłsudskiego w Horyńcu
Zdroju), Weronikę Mrozek (SP w Łówczy), Justynę
Marcicką (SP im. Józefa Piłsudskiego w Horyńcu Zdroju), Aleksandrę Rogowską (SP im. Józefa Piłsudskiego
w Horyńcu Zdroju).
Zdobywcy miejsc od I do III w poszczególnych kategoriach oraz osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i
nagrody rzeczowe w postaci książek. Dla wszystkich
uczestników i ich opiekunów przygotowano poczęstunek.
Tomasz Róg
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Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej
Świadomość zagrożeń wielu elementów środowiska spowodowała wzrost zainteresowania tematyką ograniczenia
zanieczyszczeń środowiska. Nieodzownym tego elementem a
właściwie podstawą do tych działań jest edukacja ekologiczna społeczności. Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz uznając prawo każdej osoby do życia w czystym
środowisku należy wyznaczyć misję wpływania na poprawę
stanu środowiska naturalnego, ochrony przyrody i zdrowia
człowieka dążąc do dominacji działań prewencyjnych nad
innymi koniecznymi formami ochrony i ratowania środowiska.
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie przyczyni się do zwiększenia świadomości realnych problemów dotyczących środowiska naturalnego oraz ukształtowania trwałych postaw ekologicznych w społeczeństwie, co
w konsekwencji przyczyni się do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska.
Potrzeba realizacji Projektu wynika z:
• małej aktywności społeczeństwa w inicjatywach ekologicznych.
• braku dostępu do wydawnictw o tematyce ochrony środowiska zebranej „w jednym miejscu”,
• konieczności integrowania lokalnych społeczności w
działaniach na rzecz ochrony środowiska, oraz inicjowania
lokalnych, regionalnych, oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych,
• zamiaru popularyzacji wiedzy przyrodniczej, promocji
zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku, a
także wspierania i tworzenia ruchów ekologicznych, rozbudzeniu tożsamości regionalnej,
• potrzeby rozwoju lokalnej aktywności społecznej,
wspieraniu rozwoju gminy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego definiowane jest zwykle jako stan środowiska, jaki wynika z wprowadzenia do powietrza, wody, gruntu lub nagromadzenia na
powierzchni ziemi substancji o dowolnym stanie skupienia,
albo energii w takich ilościach lub o takim składzie, które
mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę
ożywioną, a także klimat, glebę, wodę, ewentualnie powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję niektórych materiałów. Zanieczyszczenie środowiska może zostać spowodowane przez naturalne źródła (np. wybuchy wulkanów), jednak większość z nich ma pochodzenie antropogeniczne
(będące wynikiem działalności człowieka). Następuje ono
zwykle w wyniku niezamierzonej, lecz mimo tego systematycznej działalności człowieka, która polega na ciągłej emisji
do środowiska szkodliwych czynników. Może też zaistnieć
również na skutek awarii, które będzie przyczyną nagłego
uwolnienia zanieczyszczeń do atmosfery, wód bądź gleby. W
drugiej połowie XX stulecia, na skutek gwałtownego rozwoju
niemal wszystkich gałęzi przemysłu, a także postępującej
coraz szybciej urbanizacji, zanieczyszczenie środowisko
przestało być problemem lokalnym (zanieczyszczenie danego
miejsca), regionalnym (np. zanieczyszczenie konkretnej rzeki
lub morza), ale stało się również problemem o skali globalnej.
Wiedza o aktualnym stanie środowiska przyrodniczego

oraz zachodzących w nim zmianach, w tym o stopniu degradacji poszczególnych jego elementów, jest niezbędna, aby
podejmować korzystne i optymalne decyzje dotyczące jego
ochrony.
Projekt i jego działania skierowane są do wszystkich
mieszkańców Gminy Cieszanów a przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Mieszkańcy Gminy będą mogli
uczestniczyć aktywnie we wszystkich działaniach realizowanych przez CEE m.in. kampaniach promocyjnych, szkoleniach, konkursach ekologicznych.
W ramach utworzenia CEE w Cieszanowie przewiduje
się roboty budowlane w istniejącym budynku wolno stającym
po dawnym kinie w Cieszanowie przy ul. Sobieskiego.
Zakres prac obejmuje: wykonanie nowych ścianek działowych, sufitu podwieszanego, dachu wraz z jego ociepleniem, kominów spalinowych, wentylacji, posadzek, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych oraz elewacji wraz z dociepleniem budynku, wymianę
instalacji wod. – kan. , centralnego ogrzewania, gazowej i
elektrycznej.
W ramach utworzenia CEE przewidziano zakup wyposażenia:
• komputer przenośny, drukarka, kserokopiarka – celem
bieżącej działalności CEE,
• aparat cyfrowy – dokumentacja fotograficzna,
• 5 stanowisk komputerowych ( komputery, biurka, krzesła) – stanowić będą uzupełnienie elektronicznej bazy edukacyjnej (korzystanie ze stron internetowych o tematyce ekologicznej),
• stoliki i krzesła szkolne, tablice suchościeralne – celem
przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,
• wyposażenia sali projekcyjnej – projektor multimedialny, zestaw nagłaśniający, krzesła, stoły konferencyjne,
• biblioteka ekologiczna – zakup książek, albumów i innych wydawnictw o tematyce ekologicznej, regały na książki
i wydawnictwa.
Inwestycja na kwotę 465 000 zł zrealizowana będzie w
okresie od listopada 2009 r. do października 2010 r.
Za eksploatację powstałego w wyniku realizacji projektu
(Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie) odpowiedzialnym będzie Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, któremu nieodpłatnie przekazane zostanie mienie
powstałe w wyniku realizacji projektu.

A n drzej Szymanowski
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
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