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Dni Cieszanowa 2007 

• DNI CIESZANOWA 

• GMINA W RANKINGU RZECZPOSPO-

LITEJ 

• ZABEZPIECZENIA DLA CERKWI W 
GORAJCU 

• UROCZYSTOŚCI W OSUCHACH 

• SUKCESY W WARCABACH STUPOLO-

WYCH 

• WYSTAWA FOTOGRAFII W CIESZA-

NOWIE 

• ŚDS - INFORMACJE 

• WIOSNA NA LUDOWĄ NUTĘ 

• SENSACYJNE ODKRYCIE W ŻUKOWIE 

Blisko 24 tysiące osób odwiedziło nasze 
miasto w dniach 28-29 sierpnia 2007r. 
Dwudniowa impreza rozpoczęła się w 
sobotę około godziny 16:00 przedstawie-
niem dla dzieci pt. "Don Kichot", na-
stępnie wystąpił zespół "Jupa" z Rzeszo-
wa oraz węgierska grupa "Old Shaman" 
z Diósd (miasto partnerskie Cieszano-
wa). Prawdziwe tłumy zgromadził wy-
stęp zespołu "Golec uOrkiestra". Pod-
czas prawie dwugodzinnego występu 
bracia Golcowie zagrali swoje najwięk-

sze przeboje: "Pędzą konie", "Lornetka", 
"Słodycze" czy "Ściernisko". Dodatkowo 
zaprezentowali utwory, które znajdą się na 
ich najnowszej płycie. Niedzielę uświetniła 
rywalizacja najsilniejszych mężczyzn w 
Polsce i na świecie - Puchar Polski 
Strong Man 2007. Mariusz Pudzia-
nowski potwierdził swoją wyśmie-
nitą formę i w niedzielnych zawo-
dach odniósł kolejne w tym sezo-
nie zwycięstwo 6:0. Drugie miej-
sce przypadło Toczkowi, zaś na 

trzecim uplasował się Nowotniak. 
Wieczorem wszyscy mogli  bawić się 
na kąpielisku, gdzie zagrali dla nas DJ 
Bart, DJ Osa i Numer Raz. 

Radosław Pałczyński 
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Gmina Cieszanów w rankingu Rzeczpospolitej 
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Zabezpieczenia antywłamaniowe i przeciwpożarowe dla cerkwi w Gorajcu  
W marcu br. władze gminy Cieszanów w ramach rządo-

wego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych 
zachowań „Razem bezpieczniej” złożyły wniosek o dofinanso-
wanie projektu „Ocalmy cerkiew w Gorajcu”. Na początku 
czerwca br. okazało się, że powyższy wniosek został zakwali-
fikowany do dofinansowania. 

Dzięki temu władze gminne otrzymają kwotę 30 000 zł na 
wyposażenie cerkwi w Gorajcu w systemy 
antywłamaniowe i przeciwpożarowe. Koszt 
całkowity tego przedsięwzięcia wyniesie 40 
000 zł. Kwota 10 000 zł jako wkład własny 
w realizację projektu zostanie pokryta z bu-
dżetu gminnego. 

Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Gorajcu z 1586 r. jest jednym 
z najcenniejszych zabytków architektury 
drewnianej nie tylko w Polsce, ale i w Euro-
pie. Ponieważ Gorajec znajduje się  na ubo-
czu głównych tras komunikacyjnych, stąd 
istnieje duże zagrożenie dla świątyni, wyni-
kające z włamań i pożarów. Prace związane 
z realizacją projektu „Ocalmy cerkiew w 
Gorajcu” obejmą m.in.: zakup i montaż we-
wnętrznych i zewnętrznych kamer z czujni-
kami ruchu oraz monitorów, zakup i montaż 
czujników dymu, zakup i montaż systemu 
przesyłu sygnałów z urządzeń monitorują-
cych. Pozwoli to na skuteczną ochronę tego 
cennego obiektu przed zniszczeniem.  

W dniu 27 czerwca dziennik „Rzeczpospolita” opublikował 
ranking gmin, które najlepiej wykorzystały środki unijne. Cie-
szanów jako gmina wiejsko-miejska w tym rankingu uplasował 
się na 30 miejscu w Polsce. W swoich wyliczeniach „Rz” brała 
pod uwagę projekty dofinansowywane z UE, które zostały już 
zrealizowane, są w trakcie realizacji i te które będą dopiero re-
alizowane w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. W sumie zo-
stało przeanalizowanych 1800 gmin i miast podzielonych na  
trzy kategorie: gminy wiejsko-miejskie, gminy wiejskie oraz 
miasta na prawach powiatu wg danych z końca 2006 roku. 

Radosław Pałczyński  

Tomasz Róg 
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Warcaby stupolowe 
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Wyjazd kombatantów z gminy Cieszanów na uroczystości w Osuchach  
24 czerwca 2007 r. delegacja Związku Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z 
Koła Miejsko – Gminnego w Cieszanowie wraz z pocztem sztan-
darowym uczestniczyła w uroczystościach patriotyczno – religij-
nych w Osuchach (pow. Biłgoraj), gdzie obchodzono 63. roczni-
cę jednej z większych bitew partyzanckich II wojny światowej. 
 Bitwa pod Osuchami (zwana też bitwą nad Sopotem) 
była punktem kulminacyjnym niemieckiej operacji przeciwpatry-
zanckiej „Sturmwind II” („Wicher II”). W trakcie trwania opera-
cji Niemcy okrążyli w Puszczy Solskiej silne zgrupowanie party-
zanckie AK i BCH, dowodzone przez mjr. Edwarda Markiewicza 
ps. Kalina. W dniach 24 – 25 czerwca 1944 r. zepchnięte w okoli-
ce uroczyska Maziarze oddziały partyzanckie próbowały prze-
rwać pierścień okrążenia. Udało się to tylko nielicznym. Więk-
szość poległa w walce lub została wzięta do niewoli i zamordo-
wana w lesie Rapy pod Biłgorajem. Zginęło również wielu 
mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy pomagali party-
zantom. Należy zaznaczyć, że w bitwie pod Osuchami zginął 
pochodzący z Cieszanowa Józef Szpak ps. Szpak, żołnierz z od-
działu BCH por. Jana Kędry ps. „Błyskawica”, a także członko-

wie AK z Kowalówki  Ludwik Meder i Karol Wilhelm. 
 Uroczystości w Osuchach rozpoczęły się około 
godziny 10:00 od powitania gości. Następnie odbyła się 
okolicznościowa część artystyczna, a tuż po niej Msza św. 
Po jej zakończeniu wręczono odznaczenia żyjącym uczestni-
kom walk pod Osuchami. Na miejscowym cmentarzu party-
zanckim odbył się apel poległych. Delegacje poszczegól-
nych organizacji kombatanckich i samorządowych, w tym 
kombatantów z gminy Cieszanów, złożyły wieńce pod  
pomnikiem poświęconym bohaterom walk partyzanckich 
pod Osuchami. 

Na zakończenie uroczystości miała miejsce rekon-
strukcja historyczna jednego z epizodów bitwy nad Sopo-
tem, a po niej wysłuchano Koncertu Patriotycznego „Osuchy 
2007”. 

Przez cały czas czynna była wystawa w Domu Pa-
mięci, poświęcona bitwie partyzanckiej. W jednej z sal moż-
na było obejrzeć ciekawą ekspozycję czasową, przedstawia-
jącą umundurowanie i uzbrojenie oddziałów partyzanckich. 
Eksponaty na nią zostały wypożyczone z Muzeum Ziemi 
Biłgorajskiej w Biłgoraju.  

Tomasz Róg 

Medaliści Pucharu Polski w warcabach stupolowych  
W dniach 16 – 19 czerwca w Ośrodku Wczasowym „Leśne 
Wrota” k. Klewek (woj. warmińsko - mazurskie) rozegrany 
został I Młodzieżowy Puchar Polski w warcabach 100-
polowych. Bardzo dobrze spisali się w nich reprezentanci gmi-
ny Cieszanów, którzy brali udział w kategorii wiekowej do 10 
lat. 
W grupie orliczek Klaudia Mroczko zajęła II miejsce. Wśród 
orlików reprezentowani byliśmy przez 4 zawodników. Mate-
usz Bielko zdobył III miejsce, Michał Bielko X, Bartłomiej 
Gajda był XIII a Adrian Ważny XIV. 
Warto zaznaczyć że Klaudia Mroczko i Mateusz Bielko zaj-
mując medalowe pozycje uzyskali nominacje na IX Młodzie-
żowe Mistrzostwa Europy, które odbędą się w sierpniu tego 
roku w Sankt Petersburgu. 
Zawodnicy i działacze składają podziękowania Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Cieszanów Panu Zdzisławowi Zadwornemu 
oraz Dyrektorowi ZSP w Cieszanowie Panu Stanisławowi 
Kędziorowi  za sfinansowanie wyjazdu na w/w Puchar Polski. 

Puchar im. Marka Wielgusa  
W dniu 16 maja 2007 roku na stadionie JKS Jarosław rozegra-
no Ogólnopolski Puchar im Marka Wielgusa – etap rejonowy. 
Zgodnie z regulaminem w rozgrywkach mogli brać udział 
uczniowie z rocznika 1996 i młodsi. Zgłoszono 12 drużyn. 
Bardzo dobrze spisali się reprezentanci Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „PUMA” Cieszanów wygrywając zawody. Po 
emocjonującej walce drużyna z Cieszanowa pokonała w finale 
Laszki 3:0 oraz Duńkowiczki 2:1. Warto zaznaczyć, że Ma-
riusz Ciećkiewicz został najlepszym zawodnikiem turnieju. 
UKS PUMA Cieszanów występowała w składzie: Mariusz 
Ciećkiewicz, Wojciech Pytlik, Adrian Dziubek, Mateusz Ku-
dyba, Mateusz Grabowski, Grzegorz Tomków, Wojciech Za-
palski, Szymon Biedka, Artur Biedka. 

Piotr Bielko 
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Wystawa fotografii „Cieszanów i okolice pod okupacją niemiecką” 
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

 W środę 6 czerwca 2007 r. o godzinie 18:00 w sali kon-
ferencyjnej Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Cieszanowie 
została otwarta wystawa „Cieszanów i okolice pod okupacją 
niemiecką (1939 – 1944)”. Organizatorami wystawy są: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Ośrodek Kultury Miasta i 
Gminy Cieszanów, Stowarzyszenie Popularyzacji Miasta i Re-
gionu „Żarek”. 
 Wystawa składa się z fotografii przedstawiających oku-
pacyjną rzeczywistość w Cieszanowie i jego najbliższej okolicy. 
Oprócz zdjęć w skład ekspozycji wchodzą dokumenty, przed-
mioty codziennego użytku (m.in.: banknoty, monety, znaczki 
pocztowe), gazety, książki. Eksponaty pochodzą ze zbiorów pry-
watnych właścicieli: Weroniki i Stanisława Szabatowskich, Wła-
dysławy Kopf, Mariusza Szlezaka, Tomasza Roga. Część przed-

miotów na wystawę z archiwum Parafii Świętego Wojciecha 
w Cieszanowie wypożyczył ks. proboszcz Stanisław Mizak. 
 Dyrektor Ośrodka Kultury w Cieszanowie Tomasz 
Róg powitał przybyłych na otwarcie wystawy gości i omówił 
charakter ekspozycji. Następnie Tomasz Bereza z Oddziało-
wego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie przybliżył 
zebranym nieznane fakty dotyczące okupacji niemieckiej w 
Cieszanowie i okolicy, w tym działalności niemieckiego wy-
wiadu wojskowego (Abwehry) na tym terenie. Dzięki temu 
uczestniczący w spotkaniu goście, a zwłaszcza licznie przy-
była młodzież, mogli dowiedzieć się o wielu ciekawych epi-
zodach z historii ich regionu. 

Tomasz Róg 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie – informacje  
Pod koniec marca byliśmy z naszymi uczest-

nikami na dwutygodniowym turnusie rehabilita-
cyjnym w Jarosławcu nad Bałtykiem. Tam pod-
czas pobytu nasi uczestnicy mieli możliwość sko-
rzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, jakie były 
oferowane w tamtejszym ośrodku. Czas wolny wy-
korzystywaliśmy na długie spacery brzegiem mo-
rza. Co drugi dzień nasi uczestnicy chodzili na or-
ganizowane na świeżym powietrzu dyskoteki z po-
częstunkiem. Byliśmy także na przejażdżce brycz-
ką, wycieczce rowerowej, wyborach miss i mistera 
„Panoramy” – ośrodka gdzie przebywaliśmy. Pogo-
da nam dopisała, było ciepło i słonecznie. Wszyscy 
nasi uczestnicy byli bardzo zadowoleni z tego tur-
nusu i wracali pełni wrażeń. 

14 kwietnia trzech reprezentantów naszego 
Domu wzięło udział w VI Turnieju Tenisa Stołowe-
go ŚDS-ów Województwa Podkarpackiego, który 
odbył się w Hali Politechniki Rzeszowskiej. Jeden z 
naszych uczestników Jerzy Goch zajął I miejsce – 
otrzymał pamiątkowy dyplom i puchar. Za udział 
w turnieju nasz Dom otrzymał również pamiątko-
wy dyplom i puchar. 

10 maja drużyna z naszego Domu po raz 
pierwszy uczestniczyła w V Turnieju Piłki Nożnej w 
Kolbuszowej. Rozegraliśmy trzy mecze 
z gospodarzami – ubiegłorocznymi mistrzami, z 
którymi przegraliśmy 0:4 oraz z Dynowem wygra-
na 4:3 i z Brzozowem wygraliśmy 4:0. Za udział 
otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom i statuetkę. 

Wzięliśmy także udział w III Turnieju Piłki 
Siatkowej w Strzyżowie, zajęliśmy 6 miejsce na 15 
startujących drużyn. W każdym meczu gra była 
bardzo zacięta i emocjonująca. 

24 maja obchodziliśmy po raz pierwszy w na-
szym Domu „Międzynarodowy Dzień Rodziny”. Na 
tę uroczystość nasi uczestnicy zaprosili swoich 
rodziców, krewnych, znajomych, którzy przybyli 
bardzo licznie. Uczestnicy przygotowali wystąpie-
nie okolicznościowe, poczęstunek oraz wręczyli 
kwiaty, wykonane w ramach zajęć terapeutycz-
nych swoim bliskim, którzy bardzo pozytywnie 
ocenili to spotkanie. 

W połowie czerwca przyjechali do nas goście 

z zaprzyjaźnionych ŚDS-ów z Ropczyc i Dębicy 
na spotkanie przy grillu. Dzięki takim spotka-
niom nawiązują się nowe znajomości wśród 
uczestników tych ośrodków. Pogoda dopisała, a 
goście byli bardzo zadowoleni z wizyty i odjeżdża-
li w bardzo dobrych humorach. 

Dzień po wizycie gości z Dębicy i Ropczyc 
reprezentacja naszego Domu wzięła udział w IV 
Konkursie Tańca w Sieniawie „Tańce z Różnych 
Stron Świata”. Zajęliśmy 5 miejsce na 12 startu-
jących zespołów, co możemy uznać za nasz mały 
sukces. 

20 czerwca po raz pierwszy wzięliśmy 
udział w IV Międzypowiatowym Turnieju Piłki 
Nożnej Mieszkańców DPS i ŚDS w Pełkiniach. W 
grupie Środowiskowych Domów zajęliśmy I miej-
sce, wygrywając z ŚDS Sieniawa 4:0; ŚDS Jaro-
sław 2:0; ŚDS Pruchnik 3:0. Rywalizacja była 
bardzo zacięta i dostarczyła wszystkim biorącym 
udział w grze, jak i kibicom wielu emocji. 

22 czerwca uczestniczyliśmy w III Między-
narodowych Zawodach Pływackich w Ustrzykach 
Dolnych. Zawodnicy z naszego Domu brali 
udział w konkurencjach: poławiacze pereł, bieg 
w wodzie, zjazd rurą na czas. W konkurencji po-
ławiaczy pereł nasz zawodnik był szósty na 15 
startujących, otrzymał pamiątkowy dyplom. Za 
udział w zawodach już tradycyjnie otrzymaliśmy 
pamiątkową statuetkę i dyplom. 

Byliśmy także w Przeworsku na zaprosze-
nie tamtejszego ŚDS-u na „Nocy Świętojańskiej”. 
Zabawa odbyła się na świeżym powietrzu przy 
muzyce w "Pastewniku". 

1 lipca reprezentacja naszego Domu 
uczestniczyła w Zawodach Rowerowych dla Osób 
Niepełnosprawnych w ramach XII Zlotu Rowero-
wego im. gen. Marka Papały w Pruchniku. Nasz 
uczestnik zajął 1 miejsce w wyścigu rowerowym 
na 1000 m pokonując 11 zawodników z innych 
ŚDS-ów, otrzymał złoty medal, dyplom i nagrody 
rzeczowe. Po zakończeniu zawodów zostaliśmy 
zaproszeniu na poczęstunek i dyskotekę do tam-
tejszego ŚDS-u. 

Mirosław Turza 
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Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

„Wiosna na ludową nutę” 
W niedzielę 10 czerwca 2007 r. w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury Miasta i Gminy w Cieszanowie odbył się przegląd ze-
społów folklorystycznych „Wiosna na ludową nutę”. Organiza-
torem kolejnej edycji tej imprezy była miejscowa placówka 
kulturalna. 

 Przegląd rozpoczął Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego 
z Dachnowa, pod kierownictwem Tomasza Jezuita, który zapre-
zentował zgromadzonej publiczności jeden z najbardziej zna-
nych polskich tańców ludowych, jakim jest krakowiak. Następ-
nie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Wrzos” z Nowego Dzikowa, 
mający w swym repertuarze tradycyjne pieśni i piosenki ludowe 
z regionu dzikowskiego. Po nim zaprezentowała się  Kapela 

Ludowa „Wołki Zbożowe” z Cewkowa z piosenkami ludo-
wymi z regionu dzikowskiego i przyśpiewkami z regionu 
rzeszowskiego. Swój pierwszy występ na scenie Ośrodka 
Kultury w Cieszanowie zanotowała miejscowa Młodzieżowa 
Kapela „Żarek” pod kierownictwem Bronisława Stępnia. 
Następnie dobrze znana  nie tylko w okolicy Kapela Ludowa 
„Sokoły” z Cieszanowa przedstawiła wiązankę żywiołowych 
piosenek ludowych z regionu Podkarpacia. Na zakończenie 
wystąpiła Kapela Ludowa z Lubaczowa z repertuarem pieśni 
i piosenek ludowych z Rzeszowszczyzny.  

Tomasz Róg 

ME w warcabach stupolowych 

Pozdrowienia dla mieszkańców gminy Cieszanów od braci Golec 

Dni Cieszanowa cd. 

Z Sankt Petersburga (Rosja) powróciła reprezentacja Polski z 
IX Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Warcabach 100-
polowych. Po ubiegłorocznym sukcesie Wojtka Wołczaka 
(LKS „UNIA” Horyniec-Zdrój), który zdobył tytuł mistrza 
Europy do lat 10 
w tym roku udanie  honoru naszego regionu broniła Klaudia 
Mroczko (UKS „Meteor” Dachnów), która zdobyła drugi w 
historii Podkarpacia medal, tym razem srebrny, również 
w kategorii do lat 10. Medal ten był jedynym medalem repre-
zentacji Polski w tegorocznych mistrzostwach. Klaudia w koń-
cowej klasyfikacji rozdzieliła na pozycjach medalowych za-
wodniczki Rosji: Azaliję Sagitową i Angelinę Popową. Mniej 
udanie wystąpiły inne kluby naszego regionu: LKS „UNIA” 
Horyniec-Zdrój i UKS „PUMA” Cieszanów. Na uwagę zasłu-
gują tylko wyniki Mateusza Bielko („PUMA”) i Michała 
Szczybyło („UNIA”) – osiemnaste i Magdy Szczybyło 
(„UNIA”) – dwudzieste. Coraz bardziej cieszy to, że nasz re-
gion dostarcza coraz więcej zawodników do reprezentacji Pol-
ski. Rozgrywane były również Młodzieżowe Mistrzostwa w 
Grze Błyskawicznej, gdzie polscy zawodnicy nie zdobyli me-
dalu a najwartościowsze wyniki z ekipy Podkarpacia osiągnęli: 
Michał Szczybyło – dziewiąte, Magdalena Szczybyło i Klaudia 
Mroczko – jedenaste. Kluby z Podkarpacia mogły wyjechać 
dzięki wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiemu, Po-
wiatowemu Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie, Urzędu 
Miasta i Gminy w Cieszanowie, Urzędu Gminy 

 w Horyńcu-Zdroju oraz środkom własnym zawodników. 
Klub z Dachnowa osiągnął swój sukces dzięki pracy i zaanga-
żowaniu działaczy: Stanisława Mroczko i Adama Prymy. Pol-
ski Związek Warcabowy zauważa duże  zaangażowanie pod-
karpackich klubów w rozwój warcabów w Polsce i powierzył 
organizację XXXI Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet 
w Warcabach 100-polowych. 
Odbędą się one w dniach 3-7 października 2007 roku w Luba-
czowie. 

Jan Artymowicz  

Foto: Klaudia Mroczko (UKS „Meteor” Dachnów) – trzecia 
od lewej (w czapeczce)  
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Sensacyjne znalezisko w Żukowie 

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, ul. Rynek 1, tel./fax 016/6311076, 016/6311440  
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Pozdrowienia dla mieszkańców gminy Cieszanów od Mariusza Pudzianowskiego 

8 sierpnia br. pracownicy Zakładu Komunalnego 
„Cieszkom” z Cieszanowa dokonali sensacyjnego odkrycia. 
Podczas budowy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji soł-
tysa Józefa Sikory w Żukowie na głębokości około 3 m zna-
leźli kieł mamuta, zwany ciosem. Mierzy on około 1 m i za-
chował w dobrym stanie, chociaż podczas prac został przy-
padkowo uszkodzony, tj. jego górna część została odłamana. 
Teren na którym prowadzono budowę kanalizacji jest tere-
nem bagnistym, stąd można przypuszczać, że kryje jeszcze 
inne szczątki tego wymarłego, ogromnego ssaka. Cenne zna-
lezisko trafiło do Muzeum Kresów w Lubaczowie, gdzie 
zostanie zbadane i opisane przez tamtejszych pracowników. 
Trudno w tej chwili stwierdzić, do jakiego gatunku mamutów 
należał znaleziony cios. Jest to jak dotąd jedno z nielicznych, 
a na pewno pierwsze udokumentowane odkrycie szczątków 
mamuta na terenie powiatu lubaczowskiego. W zbiorach Mu-
zeum Kresów w Lubaczowie znajdują się bowiem kości tego 
gatunku, ale pochodzące głównie spoza powiatu lubaczow-
skiego, w tym: ząb trzonowy mamuta z okolic Obszy (powiat 
Biłgoraj), fragment kła znad rzeki Szkło koło Laszek (powiat 
Jarosław), ząb trzonowy ze żwirowni w Grabowcu (powiat 
Radymno). Z okolic Lubaczowa pochodzi jedynie kość, która 
jest prawdopodobnie kością tego ssaka, ale całkowitej pew-

ności co do tego nie ma. Dlatego też odkrycie w Żukowie rów-
nież i z tego powodu jest niezwykle cenne.  

Tomasz Róg 

Fot. Wiesław Ciepły 


