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B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y  U R Z Ę D U  M I A S T A  I  G M I N Y  W  C I E S Z A N O W I E  

 

Przedstawiciele 403 samorządów z całej Polski odebrali w sobotę (04.03.2006 r.) certyfikaty akcji "Przejrzysta 
Polska" propagującej postawy antykorupcyjne i poprawę jakości życia publicznego.  

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie jako jedyny w powiecie ukończył program Przejrzysta Polska i otrzymał 
„Certyfikat przejrzystości”. Z terenu województwa podkarpackiego program ukończyło tylko 15 jednostek samo-
rządowych (9% upoważnionych). 

Akcja "Przejrzysta Polska" została zainicjowana w październiku 2004 roku przez "Gazetę Wyborczą", wspólnie z 
Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ban-
kiem Światowym. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 775 gmin i powiatów z całej Polski, najwięcej z woje-
wództw: mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Najmniej samorządów zgłosiło się ze Święto-
krzyskiego, Podlasia oraz Warmii i Mazur. 

Więcej niż połowa uczestniczących w akcji samorządów spełniła wy-
znaczone przez ekspertów zadania, do których należało m.in. utworze-
nie w urzędach rejestrów i kart realizowanych w nim usług, opracowa-
nie i wdrożenie: kodeksów etyki urzędników, przygotowanie i udostęp-
nienie mieszkańcom informatorów budżetowych czy przyjęcie procedur 
zatrudniania pracowników urzędów powiatowych i gminnych.  

Urząd w Cieszanowie realizując zadania fakultatywne udostępnił 
mieszkańcom m. in.: „karty usług”, każdy kto przychodzi do urzędu za-
łatwić swoja sprawę może znaleźć w głównym korytarzu spis usług na 
specjalnie do tego wykonanych drukach. Z druków dowiaduje się gdzie 
załatwić daną sprawę, jakie dokumenty są potrzebne i ile potrwa jej 
rozpatrzenie. Oznakowanie urzędu tj. nowe oznakowanie na drzwiach 
do wszystkich pokojów, tablice informacyjne przy wejściach oraz pla-
kietki informacyjne dla każdego pracownika z informacja czym dana 
osoba się zajmuje. System imiennego głosowania wśród radnych RM - 
celem tego działania jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informa-
cji o tym, jak głosowali poszczególni radni. Opracowanie i rozpowszech-
nianie książeczki „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, przybliża 
ona mieszkańcom plan budżetu gminy na przyszły rok oraz pokazuje 
rozliczenie z wykonania budżetu za poprzedni rok. Uruchomienie samo-
rządowego systemu informacyjnego (www.cieszanow.org). 

B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y  U R Z Ę D U  M I A S T A  I  G M I N Y  W  C I E S Z A N O W I E  

C i e s z a n ó w  w  P r z e j r z y s t e j  P o l s c e ,  f i n a ł  a k c j i .  
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GINĄCE ORŁYGINĄCE ORŁY  
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Orzeł bielik ( Haliaeetus albicilla ) jest największym w Polsce przed-
stawicielem rodziny jastrzębiowatych. Rozpiętość skrzydeł tego drapież-
nego ptaka wynosi od 220 do 250 cm, zaś masa ciała od 3 do 6 kg. Sami-
ca jest nieco większa od samca. Głowa i szyja orła bielika są jasnobrązo-
we, a grzbiet i brzuch ciemnobrunatne. Zamieszkuje on rozległe, stare 
kompleksy leśne, znajdujące się w pobliżu dużych, otwartych akwenów 
wodnych. Gniazda o szerokości do 2 m buduje w koronach wysokich 
drzew. Ciekawostką jest, że ptak ten zazwyczaj ma kilka gniazd, które na 
zmianę użytkuje. Samica w marcu lub kwietniu składa 2 lub 3 jaja. Wy-
siaduje je przeważnie samica (rzadziej oboje rodzice) przez ok. 35 dni. 
Pisklęta opuszczają gniazda po ok. 70 dniach. Młode orły bieliki prowa-
dzą osiadły tryb życia. Dopiero po 5- 6 latach uzyskują dojrzałość płcio-
wą i zakładają gniazda. Ptaki te żywią się dużymi rybami, drobnymi ssa-
kami, a także ptakami wodnymi ( np. perkozami, kaczkami ), które ataku-
ją w powietrzu. Ich pokarmem jest także padlina. Na wolności mogą żyć 
nawet ponad 30 lat, w niewoli zaś dożywają wieku 42 lat. 

W Polsce orły bieliki w większych skupiskach występują głównie na 
Mazurach i Pomorzu. Na przełomie lat 50- tych i 60- tych XX w. na tere-
nie kraju było mniej niż  60 par tych ptaków. Ich populacja  odrodziła się 
dopiero po zakazaniu w latach 70- tych XX w. używania owadobójczego 
środka DDT, który był częstą przyczyną śmierci orłów bielików. Dziś 
liczebność tego gatunku w Polsce wynosi od 240 do 260 par. Ponieważ 
grozi im wyginięcie, zostały objęte ochroną gatunkową. Wpisano je do 
Czerwonej Księgi Zwierząt. Chronione są także ich stanowiska lęgowe w 
promieniu do 500 m od gniazda. Dla Polaków ptaki  te powinny mieć 
wyjątkowe znaczenie. Wizerunek orła bielika jest przecież godłem nasze-
go kraju. 

Stanowisko lęgowe orła bielika w okolicy Cieszanowa odkryto w 
1971 r. Prawdopodobnie gniazda tych ptaków znajdują się w pobliżu 
Lublińca Nowego. Świadczy o tym smutny fakt kilkukrotnego znalezie-

nia niedaleko tej miejscowości martwych przedstawicieli wyżej 
wymienionego gatunku. W marcu 1993 r. koło wsi, na terenie uro-
czyska Żary, myśliwi znaleźli 3 martwe orły bieliki. Obok nich 
leżał padły lis. Ktoś z mieszkańców Lublińca Nowego wyłożył 
zatruty pokarm, aby pozbyć się lisa. Niestety ptaki, które żywią się 
także padliną, zjadły mięso tego drapieżnika i się otruły. Po bada-
niach okazało się, że przyczyną śmierci lisa i orłów bielików był 
furadan- bardzo silny środek, używany do ochrony upraw tytonio-
wych. Niebawem znaleziono kolejne 2 nieżywe orły bieliki. Jeden 
z nich miał obrączkę identyfikacyjną, pochodzącą ze Stacji Ornito-
logicznej Instytutu Ekologii PAN w 
Gdańsku. Podobne zdarzenie miało 
miejsce w marcu 2004 r. Znaleziono 
wówczas 4 martwe ptaki. W ich 
pobliżu znajdował się padły lis. 
Stwierdzono zatrucie tym samym 
środkiem chemicznym. Orły bieliki 
jak oceniono, próbowały pozbyć się 
trucizny. Były to młode osobniki w 
wieku ok. 12 - 18 miesięcy. Iden-
tyczny przypadek zaistniał na po-
czątku lutego 2006 r. Ponownie w 
niewielkiej odległości od otrutego lisa, leżały 4 martwe ptaki. My-
ślę, że pora wreszcie wyciągnąć z powyższych faktów konkretne 
wnioski. Może wreszcie osoby trudniące się procederem trucia 
lisów zrozumieją, że zabijają nie tylko te zwierzęta, ale też niezwy-
kle rzadkie i chronione orły bieliki. Ile jeszcze potrzeba takich 
przypadków, by policja poważnie zajęła się tą sprawą? 

     Tomasz Róg 

Promocja książkiPromocja książki  
25 stycznia b.r. w Domu Kultury w Cieszanowie miało miejsce spotka-
nie z mgr Mieczysławem Argasińskim, promujące jego najnowszą książ-
kę pt. „Okupacja sowiecka w powiecie lubaczowskim 1939 – 1941”. 
Poprzedzone zostało ono złożeniem kwiatów pod Krzyżem Katyńskim w 
Cieszanowie w hołdzie ofiarom sowieckich represji. Oprócz autora pra-
cy, w prezentacji również wzięli udział: burmistrz Miasta i Gminy Cie-
szanów – mgr Zdzisław Zadworny, honorowy dyrektor Muzeum Kresów 
w Lubaczowie i wiceprzewodniczący przemyskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Historycznego – dr Zygmunt Kubrak, mgr Stanisław Fran-
ciszek Gajerski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Cieszanowie – 
Wojciech Świzdor, licznie przybyli mieszkańcy Cieszanowa i okolic. 
Autor w ciekawy sposób opowiedział o etapach powstawania książki, 
żmudnych poszukiwaniach informacji w wielu archiwach i gromadzeniu 
relacji świadków tamtych wydarzeń. Po wystąpieniu mgr Argasińskiego 
głos zabrali mgr Gajerski i dr Kubrak. Wywiązała się dyskusja między 
uczestnikami spotkania a autorem. Na zakończenie promocji książki w 
imieniu władz Cieszanowa i społeczności lokalnej wręczono Panu Arga-
sińskiemu kwiaty i pogratulowano wydania interesującej publikacji. 
Po spotkaniu każdy chętny mógł nabyć książkę z podpisem autora. 
Wszyscy goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek, podczas 

którego Pan Argasiński chętnie dzielił się wrażeniami ze spotkania, 
a także opowiadał o wielu trudnościach jakie musiał pokonać pod-
czas pracy nad książką.  Tomasz Róg 
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W dniach 20-24 01 2006 w Mińsku Mazowieckim odbyły się XXIV Młodzie-
żowe Mistrzostwa Polski w Warcabach 100-polowych. Bardzo dobrze spisali 
się w nich zawodnicy UKS Meteor Dachnów. Także i tym razem uczniowie z 
Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie przyjechali z medalem. W katego-
rii orliczek Klaudia Mroczko zajęła III miejsce. Pozostali zawodnicy także 
spisali się dobrze: Anna Pryma (w tej samej kategorii) zajęła 5 pozycję. 
Wśród chłopców Mateusz Bielko był 6, Jakub Bem 13, a Michał Bielko 15 . 
Warto zaznaczyć, że Klaudia Mroczko zdobywając brązowy medal, znalazła 
się w kadrze Polski na VIII Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, które odbędą 
się w sierpniu tego roku w stolicy Estonii - Tallinie. 

Brązowy medal Mistrzostw Polski dla UKS METEOR Dachnów 
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Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Celne oko 
Cieszanowskie Stowarzyszenie „Strzelec" akcentuje swoją obecność, raz po raz 
organizując turnieje strzeleckie. Pierwsza, rywalizacja toczyła się o Puchar Burmistrza 
Miasta Cieszanowa. Gościnna sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych, 
zgromadziła 36 mistrzów wprawnego oka. Turniej przeprowadzono w dwóch 
kategoriach wiekowych do lat 16 i powyżej 16 roku. Kategorię młodszą wygrał Rafał 
Furgała II - Robert Broź III - Patryk Zastawny. W tej kategorii konkurowało 15 
strzelców. W grupie starszej zwyciężał Adam Stanowski II - Radosław Olesek III 
- Jerzy Pałczyński. W tej kategorii w szranki stanęło 21 strzelców. 
Obecny na turnieju Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Pan Zdzisław Zadworny wrę-
czył najlepszym dyplomy i puchary. Organizacyjnie imprezę przygotował Ośrodek 
Kultury Gminy i Miasta. 
Kolejnym drugim wyzwaniem dla strzelców był Drużynowy Turniej Strzelecki o 
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie. Tradycyjnie już strzelcy 
rywalizowali w hali sportowej. W kategorii Gimnazja zwyciężył Zespół Szkół w 
Nowym Lublińcu - gromadząc 360 pkt. Opiekunem ekipy chłopców jest p. Grze-
gorz Pachla. II lokata - Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej - 354 pkt. Tutaj małe 
zaskoczenie bo strzelały dziewczyny, przygotowane przez p. Jerzego Pałczyńskiego. 
III lokata - Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie - 350 pkt., - opiekun  

p. Wojciech Broź. IV lokata - Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie 324 pkt. 
opiekun p. Wiesław Szczybyło. 
Druga kategoria strzelecka pozaszkolna,gdzie zwyciężyła mocna ekipa TKKF II 
331 pkt, II miejsce Biuro Rachunkowe Marian Mazurek 326 pkt. III miejsce - 
TKKF I 322 pkt , IV lokata STORM Cieszanów 317 pkt. 
Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i medale, a najlepsza ekipa z rąk Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie p. Stanisława Różyckiego otrzymała 
puchar. Sędzią turnieju był p. Witold Dubanik z Lubaczowa, a liczbowo zaprezento-
wało się 50 strzelców. 
Trzecim wyzwaniem dla miłośników mierzenia do tarczy był indywidualny turniej 
rozegrany w dwóch kategoriach, grupa 10-16 lat, gdzie brylowali uczniowie Gimna-
zjum z Rudy Różanieckiej I lokata - Tomasz Szwajka, 101 pkt II - Marcin Za-
stawny, III - Piotr Szałański. W grupie starszej od 16 lat zwyciężył Krzysztof 
Szałański 98 pkt. z Lubaczowa, II - Jerzy Małysa 94 pkt Cieszanów III - Mieczy-
sław Pokrywka 93 pkt. Cieszanów. Turniej miał charakter open (otwarty) dlatego 
wzięli udział również zawodnicy spoza gminy Cieszanów. Już wiadomo, że odbę-
dzie się kolejny turniej na który zaprasza Stowarzyszenie "Strzelec" z p. Prezesem 
Wojciechem Świzdorem.    Jan Borysowicz 

Chasydzi w CieszanowieChasydzi w Cieszanowie  
W piątek 20 stycznia 2006 r. około 
godziny 8:00 do Cieszanowa przy-
była grupa Żydów z Nowego Jorku. 
Byli to przedstawiciele ortodoksyj-
nego odłamu religii mojżeszowej – 
tzw. chasydzi. Na tutejszym cmen-
tarzu żydowskim (kirkucie) modlili 
się przy grobie cadyka Simche Ber 
Halberstama. Cmentarz żydowski 
znajduje się w miejscu zwanym 
„Okopisko”. Zajmuje powierzchnię 
0,76 ha. Wiosną 1940 r. nagrobki z 
niego (tzw. macewy) zostały użyte 
przez Niemców do utwardzenia 
budowanej drogi strategicznej Za-
mch – Żuków. W latach 80 – tych 
XX w. dzięki fundacji Nissenbau-
mów cieszanowski kirkut został 
uporządkowany i ogrodzony. Stara-
niem tejże fundacji w 1991 r. wzniesiono pomnik (ohel) na grobie miej-
scowego cadyka. Po modlitwie członkowie delegacji żydowskiej udali się 
do Miejskiego Ośrodka Kultury w Cieszanowie, gdzie spożyli tradycyjny 
koszerny posiłek, zgodny z kaszrutem – żydowskimi regułami odżywia-
nia, polegającymi m.in. na oddzieleniu potraw mięsnych od mlecznych. 
Około godziny 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie miało 
miejsce spotkanie z burmistrzem Zdzisławem Zadwornym, podczas któ-

rego poruszono kwestię synagogi, 
która należała kiedyś do gminy 
żydowskiej w Cieszanowie. Świą-
tynia ta została wybudowana w 
1889 r. Podczas II wojny świato-
wej Niemcy sprofanowali świąty-
nię, a wokół niej utworzyli getto 
dla ludności żydowskiej. Po za-
kończeniu działań wojennych 
synagogę zamieniono na magazyn 
nawozów sztucznych. Później 
urządzono w niej punkt skupu 
makulatury. Dziś synagoga jest w 
kiepskim stanie. Rozmawiano 
więc o potrzebie renowacji i za-
bezpieczenia tego zabytku przed 
dalszym niszczeniem. Chasydzi 
zaproponowali pomoc w tym 
przedsięwzięciu. Po spotkaniu z 

Burmistrzem, Żydzi udali się do synagogi, aby zobaczyć w jakim 
stanie znajduje się ona obecnie. Spotkanie zakończyło się o go-
dzinie 13 – tej. Goście z Nowego Jorku opuścili Cieszanów, uda-
jąc się w dalszą drogę. Celem ich podróży miały być kolejne 
miejsca kultu żydowskiego w naszym regionie. 
    Radosław Pałczyński 

 
 
 
W dniu 21.02.2006 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 

odbył się przetarg nieograniczony na budowę Przygranicznego Cen-
trum Kultury i Sportu „WĘDROWIEC" w Cieszanowie, tj: wykonanie 
8 obiektów sportowych: boiska do piłki ręcznej, bieżni prostej i okól-
nej, rzutni do kuli, budynku socjalno-sanitarno-gastronomicznego 
wraz z instalacjami i przyłączami, dwóch kortów tenisowych, boiska 
do siatkówki i koszykówki, siedzisk dla 500 widzów przy boisku do 
piłki nożnej, a także wykonanie 2 obiektów infrastruktury kulturalnej: 
sceny, amfiteatru ze sceną dla 1.000 widzów oraz modernizację drogi 
dojazdowej do stadionu, wykonanie parkingu wewnętrznego dla sa-
mochodów osobowych, komunikacji wewnętrznej. 

Zadanie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTER-
REG lll/TACIS CBC 2004 - 2006. 

Przetarg wzbudził duże zainteresowanie wśród potencjalnych 
wykonawców, zainteresowanie wzięciem udziału w przetargu wyrazi-
ło 12 firm z całej Polski. Ostatecznie na przetarg wpłynęły 3 oferty, 
spośród których najkorzystniejsza okazała się oferta Lubaczowskiego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaczowie. 
Spółka ta zaproponowała cenę za wykonanie całości zamówienia w 
wysokości 2 mln 804 tys. 837 zł. Ponadto zobowiązała się zatrudnić  
na czas trwania tej inwestycji co najmniej 5 osób bezrobotnych z 
terenu gminy Cieszanów. Do realizacji zadania LPB Sp. z o.o. przy-
stąpi w dniu 15 marca br., a zakończenie prac przewiduje się w dniu 
31.08.2007 r.   Krzysztof Krzemiński 

Rozstrzygnięcie przetargu na CKiS„WĘDROWIEC” 
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Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

W związku  z ciągłą dyskusją dotyczącą zawyżonych stawek opłat za 
wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Cieszanów, przeprowadzona zosta-
ła analiza średnich stawek w Polsce, regionie oraz naszym powiecie. 

Średnie ceny obowiązujące w skali kraju wynoszą łącznie za wodę i 
ścieki około 5,19 zł./m3, na terenie naszego województwa 5,16 m3, a w 
powiecie lubaczowskim 4,09 zł./m3, przy obowiązującej stawce w gminie 
Cieszanów na poziomie 3,80 zł./m3. 

Porównując stawki naszej gminy z gminami sąsiednimi, jedynie miesz-
kańcy Miasta i Gminy Narol płacą o 5 groszy mniej za wodę i ścieki, nato-
miast w gminie Stary Dzików stosowana jest dopłata do ścieków w wyso-
kości 100% pobieranej stawki, co pokazuje, że opłaty za wodę i ścieki w 
naszej gminie są jednymi z najniższych w powiecie i kraju. 

Należy pamiętać, że w ramach pobieranych przez Zakład Komunalny 
„Cieszkom” opłat za wodę i ścieki gromadzona jest kwota amortyzacji w 
wysokości ok. 100 tys. rocznie, którą ta firma przekazuje na konto Gminy 
Cieszanów. 

Ze środków tych wykonywane są zadania inwestycyjne w zakresie 
budowy sieci wodnej i wodociągowej. 

Wyliczenia stawek pokazują poniższe tabele. 
W Polsce na ogół z opłat za wodę i ścieki nie ponosi się wszystkich 

nakładów na rozwój systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Party-
cypują w nich także gminy, czasem inni inwestorzy, a często też korzysta 

Poziom opłat za wodę i ścieki 
się ze środków unijnych. W kalkulacjach opłat pomija się lub ujmuje tylko 
niewielką część amortyzacji drogich budowli wodociągowych i kanaliza-
cyjnych. 

Opłata za wodę i ścieki nie jest wygórowana, bo średnio na jedną osobę 
miesięcznie nie przekracza 20 zł. Jest to niewiele porównując te wydatki z 
opłatami za telefon, zestawiając  równocześnie kapitałochłonność inwesty-
cji wod. – kan. i telekomunikacyjnych oraz kosztów eksploatacji w obu 
branżach. 

Dla porównania średnio w Polsce wydaje się na jednego 
mieszkańca miesięcznie 17 zł., na higienę osobistą , a na papie-
rosy i alkohol 19 zł. miesięcznie.  

Z drugiej strony, cena ta nie jest znów aż tak mała, jeżeli patrzeć na 
udział wydatków na wodę i odprowadzane ścieki w budżetach gospo-
darstw domowych. 

Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego poprzez oszczęd-
ną  eksploatację głębinowych ujęć wody pitnej i oczyszczanie ścieków, 
ponosić musimy część kosztów tej działalności. Stawki za 1 m3  dostarcza-
nej wody i oczyszczanych ścieków na terenie miasta i gminy Cieszanów 
nie są wygórowane, nawet jedne z najniższych, a likwidacja kradzieży 
wody, poprawa ściągalności opłat za wodę i ścieki, oraz nowe inwestycje 
pozwolą samorządowi utrzymać stawki w roku 2006 na poziomie roku 
2005. 

Województwo Cena Miasto Cena 
 Woda Ścieki Razem  Razem 

Dolnośląskie 2,31 2,66 4,97 Wrocław 4,92 

Kujawsko-pomorskie 1,92 2,78 4,70 Bydgoszcz 5,90 

Lubelskie 2,04 3,25 5,29 Lublin 5,24 
Lubuskie 2,34 3,07 5,41 Zielona Góra 5,55 
Łódzkie 2,06 2,79 4,85 Łódź 3,90 
Małopolskie 2,53 2,89 5,42 Kraków 5,00 
Mazowieckie 2,09 2,85 4,94 Warszawa 4,81 
Opolskie 2,65 2,65 5,30 Opole 4,47 
Podkarpackie 2,49 2,67 5,16 Rzeszów 4,53 
Podlaskie 2,02 2,77 4,79 Białystok 4,30 
Pomorskie 2,14 3,11 5,25 Gdańsk 5,86 
Śląskie 3,42 3,21 6,63 Katowice 6,65 
Świętokrzyskie 2,31 2,72 5,03 Kielce 4,67 
Warmińsko-mazurskie 2,06 2,86 4,92 Olsztyn 5,26 
Wielkopolskie 2,20 3,30 5,50 Poznań 6,70 
Zachodnio-pomorskie 2,05 2,82 4,87 Szczecin 4,49 
Średnia krajowa 2,29 2,90 5,19     

Średnia cena 1 m3 wody i ścieków (zł/m3) dla gospodarstw domowych i miast wojewódzkich na dzień 1 marca 2004 r. na podstawie Przeglądu Komu-

Cena 1 m3 wody i ścieków w powiecie Lubaczowskim na dzień 1 marca 2006 r. 

Gmina Cena 
  

Woda 
Ścieki Razem 

Cieszanów 1,70 2,10 3,80 

Horyniec     - odbiorcy indywidualni 
                    - pozostali 

1,87  
2,56 

2,30 
2,75 

4,17  
5,31 

Lubaczów   - miasto 
                    -gmina 
                   -Załuże 
                   -Krowica 

1,59  
1,69 

2,79  
2,79  
2,20  
2,35 

4,38  
4,48  
3,89  
4,04 

Narol 1,61 2,14 3,75 
Oleszyce 1,84 2,34 4,18 
Stary Dzików – odbiorcy indywidualni 
                       - dopłata Gminy Stary Dzików 

1,61 1,25 
1,25 

4,11 

Wielkie Oczy 1,70 - - 

Średnia cena 1,80 2,30 4,09 
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Spotkanie z redaktorem Radia LubaczówSpotkanie z redaktorem Radia Lubaczów    

Festiwal Kolęd i Pastorałek w Dachnowie 
 
Już po raz dziesiąty w kościele pod wezwaniem Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Dachnowie odbył się 22 stycznia 2006 r. Dziecię-
cy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorem imprezy był Ośrodek 
Kultury Gminy i Miasta w Cieszanowie oraz Parafia Rzymskokatolic-
ka w Dachnowie. Wzięli w niej udział soliści i zespoły z całego po-
wiatu lubaczowskiego. W tym roku festiwal ściągnął do Dachnowa 
ponad 200 uczestników. 

Jury w składzie: Agata Halwa, Andrzej Kucab, Adam Pachołek, 
Marian Świech przyznało w kategorii grupy młodszej następujące 
miejsca: 1. Jolanta Rempoła – Lubaczów, 2. Jadwiga Mazepa – 
Dachnów, 3. Paulina Chodzińska – Cieszanów. Wyróżnienia otrzy-
mali: Piotr i Bartosz Maziarz, Angelika Szymeczko, Izabela Gacia, 
Małgorzata Łeska, Jadwiga Gmyrek. Wśród starszych uczestników 
pierwsze miejsce zajęła Anna Maziarz, zaś kolejne Joanna Buczko i 
Milena Urban. Wyróżnieni zostali: Kinga Antonik, Karolina Kopa, 
Paulina Mazepa, Alicja Miśków. Najlepszym chórem okazała się 
„Camerata” z Cieszanowa. Dalsze miejsca zajął chór z Dachnowa i 
„Promyki” z Nowego Lublińca. W kategorii zespołów triumfowały 
„Dyngusy” z Cieszanowa przed „Przednutkami” również z tego mia-
sta oraz „Śnieżkami” z Dachnowa. Wyróżnienie specjalne otrzymał 
zespół z Krowicy Samej. Jak co roku festiwal zgromadził liczną pu-

Znawca kultury żydowskiej na spotkaniu w CieszanowieZnawca kultury żydowskiej na spotkaniu w Cieszanowie    

bliczność, która oklaskami nagradzała występy poszczególnych wyko-
nawców. 

     Wojciech Świzdor 

17 lutego 2006 r. o godzinie 19 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Cieszanowie, odbyło się spotka-
nie z redaktorem Radia Lubaczów i dziennikarzem „Życia Podkarpackiego” Wiesławem Bekiem. Zorganizowało je 
Stowarzyszenie Popularyzacji Miasta i Regionu „Żarek”, we współpracy z Ośrodkiem Kultury Gminy i Miasta Cie-
szanów. Była to już piąta prelekcja w ramach cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi”. Tym razem jej tematem była: 
„Rola lokalnych mediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”. 
Po interesującym wykładzie na temat działalności Radia Lubaczów i jego roli w kształtowaniu postaw obywatel-

skich wśród mieszkańców powiatu lubaczowskiego, wywiązała się dyskusja między uczestnikami a prelegentem. Jej efektem były interesujące 
propozycje, zgłoszone przez mieszkańców gminy Cieszanów, które mogą pomóc w dalszym rozwoju lokalnego radia. Relacja ze tego spotka-
nia została wyemitowana 18 lutego 2006 r. w programie popołudniowym Radia Lubaczów. 
Ponieważ wielu mieszkańców gminy Cieszanów nie wie o istnieniu Radia Lubaczów, więc podajemy niezbędne informacje dotyczące tej roz-
głośni. Radia Lubaczów można słuchać na falach średnich ( AM 963 kHz )  codziennie w godzinach od 8 do 9 i od 17 do 18, zaś w soboty i 
święta od 9 do 10  oraz od 17 do 18.          Tomasz Róg 

9 grudnia 2005 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Popularyzacji Mia-
sta i Regionu „Żarek”, przybył do Cieszanowa regionalista z Oleszyc 
Bogdan Lisze. W Miejskim Domu Kultury o godzinie 19, w ramach 
cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi”, wygłosił referat pt. „ Żydzi 
na terenie powiatu lubaczowskiego w XX w.- zarys historii”. Prele-
gent przedstawił w interesujący sposób dzieje ludności żydowskiej na 
Lubaczowszczyźnie, a zwłaszcza w Cieszanowie, w którym według 
danych z 1921 r. na 2248 mieszkańców 939 było wyznawcami religii 
mojżeszowej. Zaprezentował stare, unikalne dokumenty żydowskie, 

które posiada w swych zbiorach. Przedstawił także wiele nieznanych 
faktów z historii Żydów, w tym nieudane próby zorganizowania przez 
Judenrat w Lubaczowie na terenie tamtejszego getta zakładu szewskie-
go. Po prelekcji wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja między uczest-
nikami spotkania a Bogdanem Lisze. Rozmawiano także o złym stanie 
nielicznych zabytków kultury żydowskiej i sposobach ich szybkiego 
ratowania przed całkowitym zniszczeniem. Bogdan Lisze wspomniał 
również o swych kontaktach z Żydami i wymiernych rezultatach jakie 
one przyniosły ( m.in. uporządkowanie kirkutu w Wielkich Oczach ).  

Tomasz Róg 
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„Roztoczański Program Rozwoju Turystyki”„Roztoczański Program Rozwoju Turystyki”    
13 lutego b.r. Gmina Cieszanów, jako lider projektu złożyła w Depar-
tamencie Funduszy Strukturalnych i Programów Przedakcesyjnych 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wniosek  o 
przyznanie pomocy technicznej dla projektu pn. „Roztoczański Pro-
gram Rozwoju Turystyki”. 
Projekt niniejszy oceniono jako najlepszy spośród 66 złożonych przez 
podkarpackie samorządy i wytypowano do wsparcia technicznego - 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej części dokumentacji 
projektu. Tym samym projekt ma dużą szansę uzyskania dofinanso-
wania na etapie realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. 
Zadanie planowane jest wspólnie z województwem podkarpackim, 
powiatem lubaczowskim, gminą Horyniec Zdrój, gminą Narol oraz 
gminą Lubycza Królewska, co w znacznym stopniu polepszy wskaź-
niki kosztowe i techniczne projektu, a także uatrakcyjni turystycznie 
północną część powiatu lubaczowskiego. 

Celem ogólnym projektu jest rozwój regionalnej infrastruktury społecz-
nej na terenie Roztocza Południowego poprzez realizację celów szcze-
gółowych: poprawę nawierzchni dróg powiatowych i gminnych, budo-
wę ścieżek rowerowych, lepsze wykorzystanie walorów turystyczno – 
przyrodniczych regionu, poprawę ilościową i jakościową infrabazy 
turystycznej poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycz-
nej (centra informacji, bazy noclegowe, szlaki turystyczne, ścieżki 
turystyczno – krajoznawcze, wyciągi narciarskie, zaplecze wypoczyn-
kowe i gastronomiczne), aktywną promocję (konferencje, publikacje, 
reklama w środkach masowego przekazu, organizacja imprez rangi 
krajowej i międzynarodowej). 
Rozwój turystyki na terenie naszej gminy pozwoli stworzyć nowe miej-
sca pracy, a tym samym likwidować bezrobocie. Mieszkańcy zyskają 
możliwość dodatkowego zarobkowania, goszcząc turystów w gospo-
darstwach agroturystycznych. 
    Andrzej Szymanowski 
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Lokalne reminiscencje 
Nie jest tajemnicą, że popołudniowe i wieczorne życie młodszych i starszych 
mieszkańców gminy i miasta Cieszanów, skupia się wokół dwóch miejsc: Ośrod-
ka Kultury i sali gimnastycznej. Szczyt obecności w tych miejscach przypada na 
jesień, zimę i wiosnę. Szczególnie aktywne są panie skupione w Kole Gospodyń 
Wiejskich. W  zajęciach karate i aerobicu, uczestnicy też ćwiczą pełną parą. Grupy 
tańca towarzyskiego, trenują wytrwale a bal karnawałowy był też udany, bo jak się 
okazuje dzieci wolą tańczyć w parach niż dawać upust popisom solowym. Ośro-
dek Kultury zaprasza jeszcze młodzież na zajęcia tańca towarzyskiego, które wła-
śnie się zaczęły. Wracając do dzieci, to takim tanecznym rodzynkiem jest 5-letnia 
Wiktoria Pałczyńska, która świetnie sobie radzi na parkiecie wśród starszych od 
siebie. Tak trzymać ! 
Sprawy Ośrodka Kultury były poruszone w poprzednim numerze. Sala gimna-
styczna to głównie mecze i treningi piłki nożnej. Na siłowni ćwiczą też aktywnie 

 W odpowiedzi na zaproszenie partnerskiego miasta Diósd w dniu 26 stycznia br. na Węgry pojechała delega-
cja z gminy Cieszanów. W jej skład weszły następujące osoby: Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy 
Cieszanów, Barbara Broź – Sekretarz Miasta i Gminy Cieszanów, oraz gospodynie z Koła w Nowym Siole tj.: 
Genowefa Żelazny, Beata Kędzior, Halina Szałańska, Beata Malec. Panie z Nowego Sioła wygrały uprzednio 
ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów konkurs na najlepszy plan działania na 2006 r. 
Podczas pobytu na Węgrzech nasza delegacja włączyła się w  regionalne święto organizowane corocznie w 
Diósd. Panie na miejscu (z własnych produktów) przygotowały około  1 500 pierogów, w tym: ruskie oraz z 
kapustą i kaszą gryczaną, które podawane były z maczką. Nasze wyroby cieszyły się wielkim zainteresowa-
niem. Rarytasem okazał się też, serwowany przez polskie gospodynie, napar z zasuszonego kwiatu lipy z so-
kiem malinowym. W trakcie trzydniowego pobytu na Węgrzech delegacja zwiedziła także Budapeszt, oraz 
spotkała się z władzami Diósd. Nawiązano również współpracę z działającą przy Domu Kultury w Budapesz-
cie organizacją kobiet zajmujących się m. in. puchworkiem. 
Zaznaczyć należy, iż uczestnicy wyjazdu do Diósd pokryli z własnych środków koszty zakupu paliwa, nato-
miast noclegi i wyżywienie zapewnił samorząd węgierskiego miasta partnerskiego.    Barbara Broź 

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Wizyta w Diósd 

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów Załuże” 
W dniu 31.01.2005 w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie został 
złożony wniosek o dofinansowanie wykonania kanalizacji na terenie całej 
gminy Cieszanów. Projekt pod tytułem „Kompleksowe rozwiązanie go-
spodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów Załuże” dotyczy szeregu 
zadań inwestycyjnych, związanych z kompleksowym uregulowaniem 
gospodarki ściekowej w gminie Cieszanów oraz w części Gminy Luba-
czów. Obszar gminy Cieszanów wynosi ok. 219 km2 zamieszkiwanych 
przez 7863 osoby. Sąsiednia gmina Lubaczów zajmuje 203 km2 z 9506 
mieszkańcami. Obie jednostki administracyjne borykają się z poważnymi 
problemami w zakresie gospodarki ściekowej: 
a) Cieszanów – na terenie gminy dość dobrze rozwinięta jest sieć kanaliza-
cji (49,6 km) natomiast zagrożenie dla środowiska i mieszkańców stano-
wią lokalne oczyszczalnie ścieków. Obecnie żadna z oczyszczalni zlokali-
zowanych poza Cieszanowem ze względu na stan techniczny urządzeń nie 
jest w stanie uzyskać zgodnych z prawem parametrów fizykochemicznych 
oczyszczonych ścieków. Oczyszczalnie w Dachnowie, Chotylubiu, Niem-
stowie, działają bez wymaganych pozwoleń wodnoprawnych. Poważne 
zagrożenie dla środowiska stanowi popegeerowska oczyszczalnia w Sta-
rym Lublińcu - Osiedlu z 1973 r., bez uregulowanego stanu własnościowe-
go, zdewastowana, wyposażenie od wielu lat zniszczone lub wykradzione. 
Brak jest instalacji, systemu pomp, zasuw, napowietrzania, a stawy pełnią 
rolę otwartych zbiorników na nieczystości, grożąc w przypadku wycieku 
skażeniem środowiska i niebezpieczeństwem epidemiologicznym dla 
okolicznych mieszkańców. Małe oczyszczalnie (np. Nowe Sioło) oprócz 
niskiej efektywności charakteryzują się dużymi kosztami eksploatacyjny-
mi. Jednostka w Dachnowie wymagałaby natychmiastowego remontu. 
Oczyszczalnia w Cieszanowie spełnia wymagane w parametry oczyszcza-
nia. Jej przepustowość jest natomiast niewystarczająca dla dalszego roz-
woju sieci kanalizacji w mieście Cieszanowie jak i dla przejęcia ścieków z 
innych miejscowości gminy. 
b) Lubaczów – bardzo słabo rozwinięta jest sieć kanalizacji (25,6 km). W 
grudniu ub. r. oddano do użytku nowoczesną oczyszczalnię w Załużu 
(q=250m3/d), która obsługiwać będzie północne sołectwa gminy oraz 
Dachnów położony w gminie Cieszanów. Brak sieci sprawia, że dotych-
czas podłączono jedynie 170 gospodarstw z 657 mieszkańcami, przy śred-

niej dostawie nieczystości 42,64 m3/d. 
Kompleksowe utworzenie sieci wodociągowej na terenie gmin spowodo-
wało wzrost ilości wytwarzanych ścieków w gospodarstwach domowych. 
Bardzo niepokojące jest zjawisko zrzucania ścieków bezpośrednio do 
cieków wodnych, co powoduje znaczne zwiększenie zagrożenia dla miesz-
kańców gmin oraz obszarów chronionych położonych w zlewni Tanwi: 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, obszarów NATURA 2000 Puszcza 
Solska i Lasy Janowskie. 
Uwarunkowania techniczne oraz dążenie do współpracy między sąsiedni-
mi samorządami wpłynęły na zawiązanie partnerstwa i objęcie wnioskiem 
inwestycji realizowanych na obszarze obu gmin: 
1. W gminie Cieszanów projektuje się likwidację nieefektywnych tech-
nicznie i finansowo, lokalnych oczyszczalni, rozbudowę oczyszczalni w 
Cieszanowie (do q=800m3/d) oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Zmie-
niony zostanie system kanalizacji z „rozproszonego” na układ grawitacyj-
no-ciśnieniowy z centralną oczyszczalnią gminną. 
2. W gminie Lubaczów projektuje się rozbudowę sieci w miejscowościach 
Załuże i Mokrzyca, a także rurociąg tłoczny z Dachnowa, celem wykorzy-
stania wolnych mocy i obniżenia kosztów jednostkowych nowej oczysz-
czalni w Załużu. 
Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczal-
ni hydrobotanicznej ścieków w Cieszanowie, likwidację lokalnych oczysz-
czalni ścieków w Niemstowie, Nowym Siole, Nowym Siole- Osiedle, 
Starym Lublińcu, Chotylubiu wraz z budową rurociągów tłocznych do 
przerzutu ścieków z istniejących sieci do oczyszczalni w Cieszanowie, a 
także budowę kanalizacji sanitarnej w znacznej części gminy Cieszanów. 
Ponadto sieć grawitacyjno-tłoczna w miejscowościach Podłęże, Czarne, 
Wygon i Mokrzyca, stanowiąca zlewnię oczyszczalni w Załużu. Projektuje 
się budowę rurociągu tłoczącego ścieki z Dachnowa do oczyszczalni w 
Załużu, związaną z koniecznością zamknięcia lokalnej oczyszczalni me-
chaniczno-biologicznej w Dachnowie. Równocześnie z pracami przy bu-
dowie sieci kanalizacyjnych zostaną wykonane niewielkie odcinki wodo-
ciągu w miejscowości Folwarki oraz przy ul. Sienkiewicza w Cieszano-
wie.     Radosław Pałczyński 

mieszkańcy nie tylko naszej gminy. Nad sylwetką pracują też kobiety, zwłaszcza pew-
na młoda para Krzysztof i Barbara. 
Drugą popularną dyscypliną jest tenis stołowy. Tuż po wejściu do obiektu sali sporto-
wej, trenują zawzięcie miłośnicy celuloidowej piłeczki, dla których wiek nie ma zna-
czenia (są nawet po 40) tylko zaangażowanie w grę. Wśród stałych bywalców widać 
ks. Tomasza, który szlifuje formę przed kolejnymi Mistrzostwami Polski Księży. 
Gorsi od ks. Tomka nie chcą być też: Konrad, Jacek, Mariusz, Mietek, Piotrek, Krzy-
siek. Wszyscy trenują z nadzieją, że w zbliżającym się turnieju tenisa stołowego, 
dadzą popalić rywalom. 
Dzieci szkolne też grają jak z nut w czasie lekcji w-fu, natomiast po lekcjach trzeba 
pamiętać, że aby grać trzeba mieć obuwie zmienne - bo dziewczyny w szpilkach 
to na bal a nie na trening! 
     Jan Borysowicz 
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Cerkiew w Nowym Lublińcu 

W centrum Nowego Lublińca 
znajduje się murowana cer-
kiew greckokatolicka pod 
wezwaniem Przemienienia 
Pańskiego (obecnie nieużytko-
wana filialna kaplica rzymsko-
katolicka pod tym samym 
wezwaniem). Pierwsza świąty-
nia została wzniesiona na 
planie trójdzielnym w 1571 r. 
z inicjatywy Jerzego Jazło-
wieckiego . W 1672 r. spalili 
ją Tatarzy. Kolejną wybudo-
wał przy pomocy miejscowej 
ludności ks. Jan Skoteński w 

1676 r. Przed 1780 r. poddano ją remontowi. Wymieniono gonty na 
zadaszeniu, a kopułę nad nawą pokryto blachą. W 1 tercji 
XIX w. cerkiew rozbudowano o dwa boczne ramiona. W latach 
1841-1844 pokryto blachą kopułę nad prezbiterium, babińcem i po-
nownie nad nawą. Mimo dobrego stanu technicznego świątyni w 1906 
r. staraniem ks. Seweryna Metelli rozpoczęto budowę nowej cerkwi. 
Projektantem budowli był architekt lwowski Wasyl Nahirny. Uroczy-
ście poświęcono ją i oddano do użytku w 1908 r. Stara cerkiew prze-
trwała do 1915 r. Podczas silnego ostrzału artyleryjskiego w czerwcu 
tego roku uległa zniszczeniu. Murowana świątynia została wzniesiona 
na planie krzyża łacińskiego w stylu bazylikowym. Jej budowa miała 
charakter prestiżowy. Świątynia została ufundowana przez wiernych 
diecezji przemyskiej jako pamiątka 60 rocznicy wstąpienia cesarza 
Franciszka Józefa I na tron. Rocznica ta przypadała właśnie w 1908 r. 

Cerkiew miała obrazować wysoki prestiż Ukraińców, jaki osiągnęli w 
Galicji pod rządami przychylnego im cesarza. Bliskość granicy z Kró-
lestwem Polskim sprawiała, że świątynię nawiedzali grekokatolicy z 
zaboru rosyjskiego, którzy nie chcieli przyjąć prawosławia. Cerkiew 
posiada trzy nawy. Nawę główną przykrywa kopuła na ośmiobocznym 
tamburze, pokryta blachą. Nawy boczne przykryte są blaszanymi da-
chami pulpitowymi. Wejście główne wykonano w formie kamiennego 
portalu. 
Parafia obrządku wschodniego istniała we wsi od 157Ir. Od około 
1789 r. podporządkowano jej jako filię cerkiew w Starym Lublińcu. 
Ludność wyznania rzymskokatolickiego należała początkowo do pa-
rafii łacińskiej w Lubaczowie, a od II połowy XVII w. do parafii w 
Płazowie. W 1847 r. weszła w obręb parafii w Cieszanowie. Po prze-
siedleniu Ukraińców podczas akcji „Wisła" wiosną 1947 r. na Ziemie 
Odzyskane, cerkiew została zaadoptowana na kaplicę rzymskokatolic-
ką. Z chwilą erygowania parafii w Starym Lublińcu we wrześniu 1979 
r. stała się filialną kaplicą tejże parafii. Obok świątyni znajduje się 
murowana z cegły, wybudowana na kamiennym cokole dzwonnica z 
1908 r. Posiada ona jeden dzwon. 28 IV 1998 r. cerkiew w Nowym 
Lublińcu wraz z dzwonnicą i cmentarzem przycerkiewnym została 
wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-883. Wewnątrz cerkwi 
zachowało się jej pierwotne wyposażenie, w tym m.in.: ołtarz główny 
z pocz. XX w., tabernakulum z przełomu XVIII i XIX w., niemal kom-
pletny ikonostas z 1908 r. wykonany przez Wasyla Skrutofa, ambona z 
początku XX w., Droga Krzyżowa z początku 
XX w., obraz „Sąd Ostateczny" z przełomu XIX i XX w., mosiężny 
krzyż z II poł. XIX w. Wyposażenie świątyni zostało 3 VII 1998 r. 
wpisane do rejestru zabytków pod numerem B- 216. 
      Tomasz Róg 

Z finansów miejscowego samorządu  

W związku z zapowiedzianą przez Wicepremier Zytę Gilowską 
likwidacją funduszu reprezentacyjnego w administracji samo-
rządowej, zasadnym jest wyjaśnienie tej sprawy w kontekście 
naszych finansów. Podkreślić należy, iż od początku 2005 roku 
wszystkie koszty zakupu produktów typu: paluszki, ciastka, 
kawa, herbata, są pokrywane z diet radnych i sołtysów lub in-
dywidualnie przez  Burmistrza. Wydatki związane z organiza-
cją sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie, posiedzeń Komisji 
Rady a także wizyt zaproszonych przez Burmistrza gości, nie 
są pokrywane  ze środków publicznych. 

Dnia 11.02.2006r. Stowarzyszenie „STRZELEC” w Cieszanowie zorga-
nizowało wyjazd turystyczno krajoznawczy dla dzieci i młodzieży na 
trasie; Bełżec, Zamość, Zwierzyniec. Pierwszym przystankiem dla zwie-
dzających było Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu, gdzie mieścił się 
obóz zagłady. Nasz historyk Tomasz Róg przedstawił zarys historyczny 
tego miejsca, po czym chwilą ciszy uczczono pamięć pomordowanych. 
Dalej trasa wiodła do Zamościa. Tam młodzież zwiedziła przepiękny 
rynek. Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum „Arsenał” – 
historycznego muzeum broni. Kolejnym przystankiem był Zwierzyniec. 
Młodzież zwiedziła tamtejsze muzeum przyrodnicze, po czym wszyscy 
udali się na punkt widokowy ścieżką dydaktyczną „Bukowa Góra”..  

Fot. www.lubliniec.ln.pl 

Stowarzyszenie „Strzelec” w Zamościu 

„Smaczny Pączek” 

W sobotę dnia 25.02.2006 r. w budynku Zespołu Szkół w Cieszanowie – 
Nowym Siole odbyła się impreza karnawałowa pt. „Smaczny pączek” zorga-
nizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich. 
Otwarcia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, 
który przywitał przybyłych na zabawę gości: ośmioosobową delegację z 
miasta partnerskiego Diosd, Marszałka woj. podkarpackiego Mirosława 
Karapytę, dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie 
Mariana Bobeckiego, przewodniczącą powiatowego związku Kół Gospodyń 
Wiejskich Renatę Basznianin, władze lokalnych jednostek oraz przedstawi-
cielki KGW z terenu gminy. 
Następnie Pani Krystyna Wrona z KGW w Nowym Siole przedstawiła boga-
tą historię tamtejszego koła. Całej zabawie towarzyszyła orkiestra oraz przy-
śpiewki ludowe wykonywane przez panie z Miejskiego Koła Gospodyń w 
Cieszanowie. Trzeba tu zaznaczyć ze goście z Węgier bardzo szybko zaakli-
matyzowali się. Uważnie obserwowali przebieg całej imprezy, słuchali pol-

skich przyśpiewek, a nawet włączali do wspólnego śpiewu. Po obiedzie od-
były się konkursy. Pierwszy - „Na najlepszy pączek” - oceniało jury, w skład 
którego weszli przedstawiciele z węgierskiej delegacji. I miejsce uzyskało 
KGW Dachnów, II - KGW Folwarki, III - KGW Niemstów. Nagrody zwy-
cięzcom wręczali: Marszałek woj. podkarpackiego Mirosław Karapyta oraz 
Burmistrz MiG Cieszanów Zdzisław Zadworny. W trakcie zabawy odbyły się 
jeszcze inne konkursy: „Najdłuższa obierka z jabłka” – I miejsce Osiedle 
Lubliniec, II miejsce - Folwarki, III miejsce – Dachnów, „Ubijanie piany z 2 
jajek” – I miejsce Stary Lubliniec Osiedle, II miejsce Nowy Lubliniec, III 
miejsce Niemstów, „Obieranie ziemniaków na czas” – I miejsce Nowy Lubli-
niec, II miejsce Cieszanów, III miejsce Folwarki. Nad prawidłowym przebie-
giem konkursów czuwał wiceburmistrz MiG Cieszanów Andrzej Szymanow-
ski. Wszystkie koła otrzymały od Marszałka upominki, a zwycięzcy pamiąt-
kowe dyplomy i puchary. 
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Program profilaktyki antyalkoholowej w gminie Cieszanów. 

L.p Imię i nazwisko Adres punktu sprzedaży 

1. Cencora Grzegorz Niemstów  63A , Sklep spożywczo - 
przemysłowy 

2. Zadworny Franciszek i Maria Cieszanów ul. Armii Krajowej, 
Sklep spożywczo - przemysłowy 

3. Zadworny Franciszek i Maria Cieszanów ul. Dworcowa 1 
Sklep spożywczo - przemysłowy 

4. Stachurski Bolesław Nowe Sioło 12 
Sklep spożywczo - przemysłowy 

5. Cwynar Arkadiusz i Teresa Cieszanów ul. Rynek 21 Sklep 
spożywczo – przemysłowy 
„Groszek” 

6. Cencora Piotr Dachnów 305,  Sklep spożywczo – 
przemysłowy 

7. Tomków Czesław Cieszanów ul. Sikorskiego  4 
Sklep spożywczo – przemysłowy 

8. Staniuk Zbigniew Chotylub 2 
Sklep spożywczo – przemysłowy 

9. Cencora Piotr i Mazurek Andrzej Dachnów 115A 
Sklep spożywczo – przemysłowy 

10. Brzyski Franciszek Cieszanów ul. Sienkiewicza 7, sklep 
„CENTRUM” 

11. Kolasa Daniela Niemstów Osiedle 9/9 Sklep spo-
żywczo – przemysłowy 

12. Olchowa Władysława Stary Lubliniec Osiedle 
Sklep „Piotruś” 

13. Tomaszewski Paweł Cieszanów ul. Rynek 20 
Sklep „Delicje” 

14. Zygarlicki  Bożena Stary Lubliniec 30 

15. Mazurkiewicz Wiesław Cieszanów ul. Jana III Sobieskiego 
13 sklep monopolowo – spożywczy 

17. Mryczko Adam Nowe Sioło 29 „BAR” 

18. Chowaniec Wacław Stary Lubliniec 65 „BAR” 

19. Sopel Stanisława Cieszanów ul. Ogrodowa 1 „BAR” 

Punktu posiadające aktualne zezwolenie na sprzedaż alkoholu w gminie: 
20 Sopel Stanisława Cieszanów ul. Sienkiewicza 51, 

Zajazd „BAR” 
21. Jacyk Krzysztof Niemstów 7 „BAR” 

22. Nieckarz Ryszard Dachnów 302A 

23. Zaborniak Czesława Kowalówka 1 
„Zajazd” 

24. Ważny Jan Cieszanów ul. Kościuszki 81 
Zajazd „JAWA” 

25. Zając Jacek Cieszanów ul. Rynek 2 Pizzeria 
„Bunkier” 

26. Gminna Spółdzielna 
„Samopomoc Chłopska w Ciesza-
nowie 

Sklep Nr 12 Nowe Sioło 

27. Gminna Spółdzielna 
„Samopomoc Chłopska w Ciesza-
nowie 

Sklep Nr 26 Dachnów 

28. Gminna Spółdzielna 
„Samopomoc Chłopska w Ciesza-
nowie 

Sklep Nr 23 Cieszanów 

29. Gminna Spółdzielna 
„Samopomoc Chłopska w Ciesza-
nowie 

Sklep Nr 5 Dachnów 

30. Gminna Spółdzielna 
„Samopomoc Chłopska w Ciesza-
nowie 

Sklep Nr 6 Nowy Lubliniec 

31. Gminna Spółdzielna 
„Samopomoc Chłopska w Ciesza-
nowie 

Sklep Nr 9 Kowalówka 

32. Gminna Spółdzielna 
„Samopomoc Chłopska w Ciesza-
nowie 

Sklep Nr 14 Cieszanów 

33. Gminna Spółdzielna 
„Samopomoc Chłopska w Ciesza-
nowie 

Sklep Nr 18  Żuków – Kosobudy 

34. Wojciech Sączawa Folwarki 23 

35. Mazurkiewicz Wiesław Cieszanów ul. Jana III Sobieskie-
go 13 „Bar” 

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Ok. 600-700 tys. Polaków, czyli ok. 2 proc. całej populacji jest 
uzależniona od alkoholu, jednak tylko ok. 30 procent zareje-
strowanych pacjentów ma możliwość skorzystania z nowocze-
snej i skutecznej terapii leczenia uzależnienia - wynika ze spra-
wozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
przyjętego w przez rząd.  
Jedną z metod prowadzenia antyalkoholowej profilaktyki w 
gminie Cieszanów jest „program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych”. Corocznie uchwalany przez Radę 
Miejską określa zadania jakie będą realizowane w ciągu przy-
szłego roku. Do zadań tych należą: zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-
nych od alkoholu – czyli tworzenie warunków do leczenia osób 
uzależnionych, udzielanie rodzinom, w których występują pro-
blemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadze-
nie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla 
dzieci i młodzieży – czyli wprowadzanie i finansowanie pro-
gramów dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności in-
stytucji „stowarzyszeń” i osób fizycznych, służących rozwiązy-
waniu problemów alkoholowych. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w 2003 
r. zajmuje się realizacją programu profilaktyki. Jej zadaniem 
jest inicjowanie działań zapobiegających rozszerzaniu się uza-
leżnień. Jednym z ważnych zadań zespołu jest podejmowanie 
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec 

osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwyko-
wemu. Priorytetem działań komisji w 2006 r. jest wdrażanie 
„Niebieskich Kart” – procedury interwencji w sprawach prze-
mocy domowej. Procedura i dokumentacja pozwala m. in. Na 
rozpoznanie problemów życia rodzinnego wywołanych nad-
używaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu 
pomocy zarówno dorosłym jak i dzieciom oraz podjęcie dzia-
łań interwencyjnych. Dla osób, rodzin w których występują 
problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie, problemy z narko-
tykami członkowie komisji prowadzą działalność konsultacyj-
no – informacyjną poprzez dyżury w siedzibie komisji w środy 
w godzinach od 15-tej do 17-tej pierwszego i czwartego tygo-
dnia każdego miesiąca. Kolejnym ważnym zadaniem w 2006 r. 
jest utworzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych z doży-
wianiem dzieci. Do realizacji tego zadania zgłoszono udział w 
pilotażowym Programie Rządowym „Świetlica, Praca i Staż – 
socjoterapia w środowisku wiejskim”. Udział w pilotażu daje 
możliwość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego utwo-
rzenie świetlic i kosztów zatrudnienia pracowników. 
Środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozwa-
lają szkołom, stowarzyszeniom organizować swoje programy 
kulturalno – wychowawcze promujące życie bez nałogów oraz 
aktywne spędzanie wolnego czasu bez używek.  

Wszystkich zainteresowanych współpracą  
z redakcją biuletynu „Nad Brusienka”  

prosimy o kontakt.  
Tel. 016 631 10 76 w. 13 
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Z życia Kół Gospodyń 

Harmonogram wywozu śmieci w mieście i gminie Cieszanów. 

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Koła Gospodyń Wiejskich to obok Kółek Rolniczych najstarsza 
organizacja działająca wśród rolników. Pierwsze koła powstały z ini-
cjatywy kobiet 135 lat temu, zaraz po założeniu Kółek Rolniczych. 
Kobiety zrzeszone w KGW organizowały kursy szycia, gotowania, 
pielęgnowały polską tradycję, współorganizowały szkoły, ochotnicze 
straże pożarne, wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Uczyły 
wzajemnej pomocy, wspomagały ludzi w trudnej sytuacji zdrowotnej i 
finansowej. 

Na terenie gminy działa 9 Kół Gospodyń, które skupiają ok. 200 
mieszkanek gminy. Panie z Kół Gospodyń aktywnie uczestniczą w 
życiu społecznym na terenie swoich miejscowości. Chętnie włączają 
się do wszelkich prac na rzecz społeczności lokalnej. Kursy i pokazy 
m. in.: jak dbać o zdrowie, a także kursy gotowania i szycia. Inna sfera 
działalności kobiet, to otaczanie życzliwą pamięcią najstarszych i 
najmłodszych mieszkańców. Dni Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, 
Dzień Matki, Andrzejki czy Opłatek są okazją do spotkań przy wspól-
nym stole. W swoich pracach Koła Gospodyń nie zapominają o trady-
cji. Co roku przygotowują wieńce dożynkowe, wręczane podczas 
gminnych i powiatowych uroczystości dożynkowych, wzbogacając je 
okolicznościowymi przyśpiewkami. Członkinie Kół nie zapominają o 
wypoczynku. Zgodnie z przyjętymi planami działania na 2006 r. po-
szczególne koła aktywnie uczestniczyły w życiu społeczności lokalnej 
poprzez: 

MKG Cieszanów: 
- zabawa karnawałowa, 
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
KGW Nowe Sioło: 
- dwa szkolenia komputerowe w których uczestniczyło po 16 

członkiń, prowadzone przez informatyków w ZSP w Cieszanowie, 
- kulig wspólnie z członkami OSP w Nowym Siole, 
- prace związane z urządzeniem kuchni w świetlicy w Nowym 

Siole, 

- spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
KGW Nowy Lubliniec: 
- kulig wraz z ogniskiem dla młodzieży szkolnej, 
- pokaz kulinarny i degustacja zorganizowana przy współpracy z 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 
KGW Dachnów: 
- kurs gotowania wraz pokazem nakrywania do stołu dla dzieci i 

młodzieży z ZSP w Dachnowie, 
-„Tłusty Czwartek” w Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Cieszanowie, degustacja pączków i wspólne śpiewanie piosenek ludo-
wych, 

- Dzień Kobiet dla seniorek. 
KGW Niemstów: 
- wystawa rękodzieła ludowego w SP w Niemstowie, 
- kulig z ogniskiem dla 70 osób (uczniów i nauczycieli z SP w 

Niemstowie). 
KGW Kowalówka: 
- kulig dla dzieci i młodzieży szkolnej z SP w Kowalówce, 
- zabawa ostatkowa dla dzieci z SP w Kowalówce połączona z 

pieczeniem kiełbasy, degustacja pączków, 
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
KGW Żuków: 
- tradycyjne darcie pierza, 
- spotkanie dla mieszkańców z bioenergoterapeutą P. Stanisławem 

Podolakiem z Potoku za Józefowem, 
- wspólne wypieki ciast. 
Obecnie wszystkie Koła przygotowują się do udziału w 

„Kiermaszu Świątecznym”, który odbędzie się w wigilię Niedzieli 
Palmowej na cieszanowskim rynku. Na kiermasz Panie przygotowują 
własnoręcznie wykonane prace (pisanki, serwetki i inne) związane ze 
Świętami Wielkanocnymi oraz wypieki Wielkanocne, które będzie 
można obejrzeć i zakupić. 

Nazwa miejscowości Dzień i miesiąc Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

Dachnów II wtorek miesiąca 14 II 14 III 11 IV 9 V 13 VI 
Nowe Sioło I i III wtorek miesiąca 7 i 21 II 2 i 21 III 4 i 18 IV 2 i 16 V 6 i 20 VI 

Niemstów III wtorek miesiąca 21 II 21 III 18 IV 16 V 20 VI 

Folwarki III wtorek miesiąca 21 II 21 III 18 IV 16 V 20 VI 
Kowalówka IV czwartek miesiąca 23 II 23 III 27 IV 25 V 22 VI 

Żuków IV czwartek miesiąca 23 II 23 III 27 IV 25 V 22 VI 
Nowy Lubliniec Os IV czwartek miesiąca 23 II 23 III 27 IV 25 V 22 VI 

Stary Lubliniec Os IV czwartek miesiąca 23 II 23III 27 IV 25 V 22 IV 

Stary Lubliniec IV czwartek miesiąca 23 II 23 III 27 IV 25 V 22 VI 
Nowy Lubliniec IV czwartek miesiąca 23 II 23 III 27 IV 25 V 22 VI 
Doliny IV czwartek miesiąca 23 II 23 III 27 IV 25 V 22 VI 
Gorajec IV czwartek miesiąca 23 II 23 III 27 IV 25 V 22 VI 
Dąbrówka IV czwartek miesiąca 23 II 23 III 27 IV 25 V 22 VI 
Chotylub IV czwartek miesiąca 23 II 23 III 27 IV 25 V 22 VI 

Nazwa ulicy Dzień i miesiąc Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 
Ulica Leśna II wtorek miesiąca 14 II 14 III 11 IV 9 V 13 VI 
Ulica Czereśnie II wtorek miesiąca 14 II 14 III 11 IV 9 V 13 IV 
Ulica Kościuszki II i IV wtorek miesiąca 14 i 28 II 14 i 28 III 11 i 25 IV 9 i 23 V 13 i 27 VI 
Ulica Mickiewicza II i IV wtorek miesiąca 14 i 28 II 14 i 28 III 11 i 25 IV 9 i 23 V 13 i 27 VI 
Ulica Sobieskiego II i IV wtorek miesiąca 14 i 28 II 14 i 28 III 11 i 25 IV 9 i 23 V 13 i 27 VI 
Ulica Sienkiewicza II i IV wtorek miesiąca 14 i 28 II 14 i 28 III 11 i 25 IV 9 i 23 V 13 i 27 VI 
Ulica 6-Grudnia II i IV wtorek miesiąca 14 i 28 II 14 i 28 III 11 i 25 IV 9 i 23 V 13 i 27 VI 
Ulica Ogrodowa II i IV wtorek miesiąca 14 i 28 II 14 i 28 III 11 i 25 IV 9 i 23 V 13 i 27 VI 
Ulica Rynek II i IV wtorek miesiąca 14 i 28 II 14 i 28 III 11 i 25 IV 9 i 23 V 13 i 27 VI 
Ulica Cerkiewna II i IV wtorek miesiąca 14 i 28 II 14 i 28 III 11 i 25 IV 9 i 23 V 13 i 27 VI 
Ulica Latyńskiego II i IV wtorek miesiąca 14 i 28 II 14 i 28 III 11 i 25 IV 9 i 23 V 13 i 27 VI 
Ulica Gajerskiego II i IV wtorek miesiąca 14 i 28 II 14 i 28 III 11 i 25 IV 9 i 23 V 13 i 27 VI 
Ulica Nowa II i IV wtorek miesiąca 14 i 28 II 14 i 28 III 11 i 25 IV 9 i 23 V 13 i 27 VI 
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Dziewczyny na fali 
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

Trudno nie docenić postawy dziewczyn reprezentujących UKS „Puma” Cieszanów. Nie od dziś 
wiadomo, że inicjatorem, pomysłodawcą i trenerem tego klubu jest p. Krzysztof Misztal. To 
dzięki zaangażowaniu tego pasjonata piłki ręcznej, Uczniowski Klub Sportowy „Puma” 
startuje z dużym powodzeniem w licznych turniejach, zawodach na terenie powiatu lubaczow-
skiego i województwa podkarpackiego. Takie sukcesy oczywiście nie biorą się z powietrza.  
Krzysztof Misztal prowadzi zapiski treningowe, a jego notes pęcznieje od różnych rozwiązań 
taktycznych. Piłka ręczna jest grą kontaktową i trzeba charakteru i woli walki, aby wyzwolić w 
dziewczynach sportową złość. 
Piłkarki ręczne z Cieszanowa w kategorii młodziczki, występują w rozgrywkach Podkarpackiej 
Ligi Dziewcząt! Przeciwniczkami „Pumy” są: Start Pruchnik, Gepard Orlik Mielec, Olszynka 
Dzikowiec, Kosynier Rzeszów, Siódemka Jarosław, Fortis Rozbórz Długi. Wśród tylu ekip z 
dużych ośrodków, obecna pozycja cieszanowskich dziewczyn w ligowej stawce jest wysoka. 
Na ich koncie są cztery wygrane i awans do fazy finałowej rozgrywek. 
W 11-osobowej kadrze „Pumy” nie ma miejsca dla mięczaków a oto te które walczą bez kom-
pleksów: Dorota Borcz (Dorti), Dominika Gancarz (Domi), Justyna Kiełbasa (Czarna), Jola 
Kopciuch (Dżoli), Kasia Krywko (Kati), Iza Kulczycka (Kuleczka), Aneta Maciejko(Maćka), 
Justyna Maj (Majka), Justyna Matuła (Dżastin), Agnieszka Szwajka (Szwejka), Wioleta 
Wilusz (Villas). 
Dziewczyny mają swoją stronę internetową - www.puma.cieszanow.pl . Wypada tylko życzyć kolej-
nych sukcesów i laurów a być może któraś z zadziornych kobietek osiągnie jeszcze więcej, 
biorąc przykład z Małgorzaty Dobosz, która była wychowanką szkoły w Nowym Lublińcu,  
a grała w I ligowym JKS Jarosław.   Jan Borysowicz 

Fot. www.puma.cieszanow.pl 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej  

W ramach igrzysk rozegrano Mistrzostwa Powiatowe w mini piłce ręcznej 
dziewcząt i chłopców - Szkół Podstawowych. Gospodarzem zawodów 
był Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie. Sędzią i organizatorem - 
Krzysztof Misztal. Dyrekcję Szkoły reprezentował p. Kazimierz Wola-
nin oraz nauczyciele Dorota Bakalarczyk-Żyła, Krzysztof Tryniecki. 
Był też p. Zbigniew Buczko z Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego. W kategorii dziewcząt były następujące rezultaty: 
Narol – Oleszyce 13 : 1, Cieszanów – Oleszyce 15 : 1, Ciesza-
nów – Narol 13 : 7. I miejsce Cieszanów, II miejsce Narol, III 
miejsce Oleszyce. W kategorii chłopców padły wyniki: Narol 
– Oleszyce 8 : 4, Cieszanów – Oleszyce 8 : 4, Cieszanów – 
Narol 13 : 6. I miejsce Cieszanów, II Narol, III miejsce Ole-
szyce.  
     Jan Borysowicz 

W dniu 4 marca 2006r. rozegrane zostało spotkanie 
finałowe ligi halowej. Najlepszym zespołem tej edy-
cji rozgrywek  okazał się zespół: R-36 LUBACZÓW. 
Zwycięzcy odebrali wspaniały puchar ufundowany 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.  
Zespół występował w składzie: Horodko Paweł, Ho-
rodko Rafał, Korzeniowski Michał, Dubiel Rafał, 
Stachniak Tomasz, Kowal Amadeusz, Krzych Piotr, 
Motyl Janusz, Motyka Tomasz, Batycki Paweł, Ho-
roszko Maciej, Pacuła Bartłomiej, Adamek Rafał, 
Barandowski Paweł. 
 
N a j l e p s i 
strzelcy run-
dy zasadni-
czej. 

Zawodnik Zespół Bram-
ki 

Pytlik Dariusz Juwenia Junior 
Cieszanów 

43 

Urban Marcin TKKF Agro-
Mal Cieszanów 

40 

Ważny Grze-
gorz 2 

RKS Ruda 
Różaniecka 

37 

Kudyba Ma-
riusz 

Leśnik Płazów 33 

LIGA ZAKOŃCZYŁA ROZGRYWKI 

WYDAWCA: URZĄD MIASTA I GMINY W CIESZANOWIE, Ul. Rynek 1, TEL/FAX 016/6311076, 016/6311440  
http://www.cieszanow.org, http://www.bip.cieszanow.akcessnet.net e-mail: cieszug@poczta.onet.pl 

KOLEGIUM REDAKCYJNE:redaktor naczelny Zdzisław Zadworny, sekretarz Radosław Pałczyński, redaguje zespół: 
Andrzej Szymanowski, Barbara Broź, Robert Pinkowicz, Radosław Pałczyński Wojciech Świzdor,  

Edward Pokrywka, Mirosław Turza, Krzysztof Krzemiński, Janusz Mazurek., Piotr Zaborniak 
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Fot. www.cieszanow.pl 

I Turniej Mistrzów Amatorskich Lig Piłkarskich 
Podkarpacia 

5 marca 2006 r. Juvenia Junior Cieszanów uczestni-
czyła w I Turniej Mistrzów Amatorskich Lig Piłkar-
skich Podkarpacia. W turnieju wzięło udział 6 dru-
żyn (2 z Krosna, Rzeszów, Ropczyce, Strzyżów, Cie-
szanów). W pierwszym meczu nasi Juniorzy przegra-
li z mistrzem Ropczyc 0:9, w drugim meczu grupo-
wym też im się nie powiodło, przegrali 2:5 z Kro-
snem. W walce o piąte miejsce spotkali się z drużyna 
ze Strzyżowa wygrywając 9:1.   


