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Mamy naszych następców 
 W dniu 15 lutego br odbyły się wybory radnych do Mło-
dzieŜowej Rady Miejskiej w Cieszanowie. W wyborach udział 
wzięli uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych z terenu mia-
sta i gminy. UpowaŜnionych do głosowania było 843 uczniów, 
głosowało 754, frekwencja wyniosła 89%. W sumie o 15 manda-
tów radnego MRM w Cieszanowie ubiegało się 45 kandydatów. 
W wyborach wygrali: 

• Gimnazjum w Cieszanowie – Natalia Tomków,  
Daniel Mielnik, Aneta Sitarz, Joanna Ciepła 

• Gimnazjum w Dachnowie – Jolanta 
Maciejko i Krzysztof Pachołek 

• Gimnazjum w Nowym Lublińcu – 
Magdalena Kudyba, Izabela  
Kołodziej 

• Szkoła Podstawowa w Cieszanowie 
– Dominika Kościelecka, Karol 
Majewski 

• Szkoła Podstawowa w Dachnowie – 
Krzysztof Cozac, 

• Szkoła Podstawowa w Nowym  
Lublińcu – Małgorzata Gielarowiec 

• Szkoła Podstawowa w Kowalówce 
– Joanna śuk 

• Szkoła Podstawowa w Niemstowie 
– Agnieszka Welcz 

• Szkoła Podstawowa w Nowym Sio-
le – Michał Dudziński 

 W dniu 7 marca odbyła się I sesja 
MRM w Cieszanowie, zwołana przez Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie Janu-

sza Mazurka. Podczas sesji radni złoŜyli ślubowanie  a 
następnie dokonali wyboru Przewodniczącego MRM w 
Cieszanowie, którym został Daniel Mielnik z Gimna-
zjum w Cieszanowie, a wiceprzewodniczącym Karol 
Majewski ze Szkoły Podstawowej w Cieszanowie. Na 
tym zakończono I sesję, a na następną zaplanowano 
uchwalenie planu pracy .    
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Zabezpieczenia antywłamaniowe i przeciwpoŜarowe w cerkwi w Gorajcu  
Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów 

 W marcu 2007 r. władze gminy Cieszanów w ramach 
rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecz-
nych zachowań „Razem bezpieczniej” złoŜyły wniosek o dofi-
nansowanie projektu „Ocalmy cerkiew w Gorajcu”. Na począt-
ku czerwca ubiegłego roku okazało się, Ŝe powyŜszy wniosek 
został zakwalifikowany do dofinansowania. 
 Dzięki temu władze gminne otrzymały kwotę 30 000 
zł na wyposaŜenie cerkwi w Gorajcu w systemy antywłamanio-
wy, przeciwpoŜarowy i monitoringu wizyjnego. Koszt całkowi-
ty tego przedsięwzięcia wyniósł 40 000 zł. Kwota 10 000 zł 
jako wkład własny w realizację projektu została pokryta z bu-
dŜetu gminnego. 
 Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w 
Gorajcu z 1586 r. jest jednym z najcenniejszych zabytków archi-
tektury drewnianej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ponieważ 
Gorajec znajduje się na uboczu głównych tras komunikacyjnych, 
stąd istnieje duże zagrożenie dla świątyni, wynikające z włamań i 

pożarów. Prace związane z realizacją projektu „Ocalmy cerkiew 
w Gorajcu” rozpoczęto jesienią 2007 r. Objęły one m.in.: zakup  
i montaż wewnętrznych i zewnętrznych kamer z czujnikami ruchu 
oraz monitorów, zakup i montaż czujników dymu, zakup i montaż 
systemu przesyłu sygnałów z urządzeń monitorujących. Realizację 
projektu uzgodniono z konserwatorem zabytków w wyniku czego 
techniczne elementy zainstalowanych systemów nie naruszają sub-
stancji zabytkowej  świątyni w Gorajcu, gdyż są umiejętnie roz-
mieszczone i odpowiednio wkomponowane w obiekt. Całość prac 
wykonała specjalistyczna firma z Zamościa. W grudniu 2007 r. 
nastąpiło oddanie systemów ochrony i monitoringu w cerkwi w 
Gorajcu do użytkowania. Pozwolą one na skuteczną ochronę tego 
u n i k a t ow ego  ob i e k t u  a r c h i t e k t u r y  d r ew n i a n e j  
i przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowego pograni-
cza polsko – ukraińskiego.  
     Tomasz Róg 

Koncert kolęd Zespołu „Mazowsze” w Cieszanowie  
 19 stycznia 2008 r. o godzinie 16:00 w hali sportowej 
Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie odbył się koncert 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
im. Tadeusza Sygietyńskiego, zorganizowany przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Cieszanów oraz Centrum Kultury i Spor-
tu w Cieszanowie. 
 Koncert zatytułowany „WIGILIA POLSKA” składał 
się z najpiękniejszych polskich kolęd. Chór zespołu 
„Mazowsze”, liczący na tym koncercie 25 osób, przy akompa-
niamencie orkiestry, dyrygowanej przez Piotra Zawistowskie-
go, w sposób piękny i nastrojowy zaśpiewał następujące kolę-
dy: „Wśród nocnej ciszy”, „Anioł pasterzom mówił”, 
„Mizerna cicha”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Do szopy hej 
pasterze”, „Bracia patrzcie jeno”, „Oj maluśki, maluśki”, 
„Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Pójdźmy wszyscy do stajen-
ki”, „Jezus malusień-
ki”,  „PrzybieŜeli do 
Betlejem”, „Dzisiaj w 
Betlejem”, „Gdy 
śliczna Panna”, „W 
Ŝłobie leŜy”, „Lulaj Ŝe 
Jezuniu”, „Z narodze-
nia Pana”, „Witaj 
gwiazdko złota”, 
„Bóg się rodzi”, 
„Cicha noc”. W prze-
rwach między po-
szczególnymi bloka-
mi kolęd, artyści opo-
wiadali o zwyczajach 
ludowych, towarzy-
szących temu wyjąt-
kowemu wieczorowi 
w roku, jakim jest 
Wigilia. Szczególny 
aplauz wśród zgro-
madzonej publiczno-
ści wzbudziły solowe 
występy artystów 
„Mazowsza”, w tym 
m.in.: Anny Lewan-
dowskiej, Filipa Mic-
ka, Alicji Rzymkow-

skiej. 
 Po zakończeniu koncertu kolęd, artyści przygotowali 
jako niespodziankę trzy piosenki z tradycyjnego repertuaru 
„Mazowsza”, tj. „Kukułeczka, „Cyt, cyt” i „Dwa serduszka”, 
za którą, jak i za cały koncert „WIGILIA POLSKA” otrzymali 
rzęsiste brawa oraz bukiet kwiatów. Wojewoda Podkarpacki 
Mirosław Karapyta wręczył na ręce GraŜyny Jagodzińskiej z 
impresariatu artystycznego zespołu list gratulacyjny z okazji 
60- lecia załoŜenia „Mazowsza” przez Tadeusza Sygietyńskie-
go i Mirę Zimińską – Sygietyńską, Ŝycząc owocnej działalno-
ści i dalszych sukcesów w kraju i na świecie. TakŜe Burmistrz 
Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny podziękował 
zespołowi „Mazowsze” za wspaniały koncert, Ŝycząc wielu 
równie udanych występów. 
    Tomasz Róg 
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Niezapomniane przeŜycia 
 W dniu 24 i 25 stycznia br. dzięki osobistemu zaan-
gaŜowaniu Pana Zdzisława Zadwornego Burmistrza Miasta i 
Gminy Cieszanów, nauczycieli, a szczególnie Pana Janusza 
Mazurka oraz rodziców uczniowie klas V i VI Szkoły Podsta-
wowej w Niemstowie wzięli udział w wycieczce do Warsza-
wy. 
 W pierwszym dniu zwiedzali Sejm RP. Po obiektach 
Sejmu oprowadzał ich Pan Mieczysław Kasprzak poseł Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, który zapoznał ich z historią 
polskiego parlamentaryzmu oraz zasadami tworzenia prawa. 
Po wizycie w Sejmie niezapomniane spotkanie z Panem Ro-
bertem Korzeniowskim, naszym rodakiem, czterokrotnym 
mistrzem olimpijskim, Dyrektorem Działu Sportowego w Te-
lewizji Polskiej. Pan Robert osobiście oprowadził dzieci po 
studiach sportowych, zapoznał z zasadami odbioru i przekazu 
wiadomości spor-
towych, a później 
zwiedzali inne 
studia gdzie na-
grywane są pro-
gramy i filmy, 
które oglądamy 
w telewizji. W 
TVP dzieci spo-
tkały bezpośred-
nio ludzi , któ-
rych widzimy na 
szklanym ekra-
nie. Po wizycie w 
telewizji dzieci 
zwiedziły Mu-
zeum Sportu i 
Turystyki, które 
polecam do zwie-
dzenia. 
  

 W drugim dniu po śniadaniu, krótki spacer po cen-
trum Warszawy – Pałac Kultury i Nauki, Dworzec Centralny i 
słynne z TVN - Złote Tarasy. Po spacerze niezapomniana wi-
zyta w Otrębusach gdzie dzieci zwiedzały siedzibę Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W czasie kilkugodzin-
nego zwiedzania,  dzieci uczestniczyły w próbie generalnej 
zespołu i widziały ile pracy i sił wymaga od artystów godzinny 
występ na scenie. 
Choć minęło kilkanaście dni od wycieczki, w imieniu dzieci 
dziękuję organizatorom ich wyjazdu, a szczególne słowa po-
dziękowania kieruję do Pana Mieczysława Kasprzaka i Pana 
Roberta Korzeniowskiego za poświęcenie cennego czasu . 
      

Czar BoŜego Narodzenia  
 W dniach 26 – 27 stycznia 2008 r. w Dachnowie i Cie-
szanowie odbył się spektakl teatralny pt. „Czar BoŜego Naro-
dzenia” w wykonaniu grup teatralnych z Cieszanowa  
i Dachnowa, działających przy Centrum Kultury i 
Sportu w Cieszanowie. Spektakl przygotowała Mał-
gorzata Hawryluk – instruktor kulturalno – oświato-
wy w Centrum Kultury  
i Sportu w Cieszanowie. W przedstawieniu wzięło 
udział ponad 20 młodych aktorów. 
 Pierwsza część spektaklu opowiadała o 
coraz powszechniejszym zjawisku traktowania świąt 
BoŜego Narodzenia w kategorii czysto konsumpcyj-
nej (wielkie przedświąteczne zakupy w hipermarke-
tach, promocje), a zapominania o ich wymiarze reli-
gijnym i duchowym. W części drugiej artyści poka-
zali całą istotę BoŜego Narodzenia, w tym m.in. wy-
darzenia przedstawione w Biblii: przybycie Marii i 
Józefa do Betlejem, narodziny Jezusa, oddanie hołdu 
Jezusowi przez trzech władców. Chcieli w ten spo-
sób przypomnieć widzom o prawdziwych warto-
ściach, jakie niesie ze sobą BoŜe Narodzenie. 
 Spektakl zarówno w Dachnowie, jak i w 
Cieszanowie został przyjęty bardzo ciepło. Młodzi 

artyści otrzymali zasłuŜone brawa i podziękowania za piękne 
przedstawienie.  
      TR 
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Gimnazjada Powiatu Lubaczowskiego 
 23 lutego 2008 r. obyła się juŜ po raz ósmy Gimnazjada Powiatu Lubaczowskiego w Halowej Piłce NoŜnej, zorganizo-
wana przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, przy wsparciu Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie. Do 
zawodów przystąpiło 12 druŜyn, reprezentujących gimnazja w: Cieszanowie (2 druŜyny), Dachnowie, Nowym Lublińcu, Naro-
lu, Rudzie RóŜanieckiej, Baszni Dolnej, Oleszycach, Wólce Krowickiej, Młodowie oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w 
Lubaczowie. Rozgrywki odbywały się w hali sportowej ZSP w Cieszanowie i hali sportowej ZSP w Dachnowie. DruŜyny po-
dzielono na cztery grupy. Po zaciętej rywalizacji grupowej, do finału awansowały druŜyny z Cieszanowa, Narola, Rudy RóŜa-
nieckiej i Gimnazjum nr 1 w Lubaczowie. W pierwszym meczu finałowym reprezentacja z Narola pokonała druŜynę z Cieszano-
wa 2:1. W drugim meczu Ruda RóŜaniecka pokonała gimnazjalistów z Lubaczowa 2:1. Mecz o trzecie miejsce między Ciesza-
nowem i Lubaczowem zakończył się wynikiem 2:0. Pierwsze miejsce zajęła druŜyna z Rudy RóŜanieckiej, pokonując Narol 2:1. 
Zawody sędziowali Krzysztof Misztal i Krzysztof Tryniecki. Wszyscy uczestnicy gimnazjady otrzymali ciepły posiłek. Zdobyw-
cy miejsc od I do III otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  
             CKiS 

Spotkanie byłych mieszkańców wsi Rudka w Cieszanowie  
 W sobotę 8 marca 2008 r. w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie odbyło się spo-
tkanie byłych mieszkańców wsi Rudka, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Popularyzacji Miasta i Regionu 
„śarek” w Cieszanowie oraz Centrum Kultury i Sportu w 
Cieszanowie. Było to juŜ drugie spotkanie, mające na celu 
integrację środowiska rudczan i przybliŜenie społeczności 
lokalnej tragedii Rudki. 
 Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez Dy-
rektora CKIS w Cieszanowie Stanisława Zarębskiego 
przybyłych gości. Następnie odbył się koncert muzyki 
powaŜnej  
w wykonaniu Ewy Pięknej (pianino) i Gabrieli śukowicz 
(skrzypce). Kolejnym punktem programu było wystąpie-
nie historyka – regionalisty mgr Mieczysława Argasiń-
skiego  
z Lubaczowa. W swym referacie przedstawił przebieg 
konfliktu polsko – ukraińskiego na terenie powiatu luba-
czowskiego od jego początkowego etapu we wrześniu 
1939 r. (akcje dywersantów ukraińskich przeciwko Ŝołnie-
rzom polskim) po kulminacyjny moment, ja-
kim były wydarzenia z 1944 r. (pierwsze maso-
we zabójstwa Polaków przez nacjonalistów 
ukraińskich w Wólce Krowickiej, zagłada Rud-
ki, spalenie Cieszanowa). 
 Referat mgr Mieczysława Argasiń-
skiego wywołał oŜywioną dyskusję. Dawni 
mieszkańcy Rudki dzielili się swoimi refleksja-
mi oraz wspomnieniami, dotyczącymi tragicz-
nych wydarzeń z 19 kwietnia 1944 r., kiedy to 
oddział UPA dokonał całkowitego zniszczenia 
polskiej wsi Rudka. Z rąk napastników zginęło 
wówczas 58 osób, w tym 7 dzieci. 
Reszta ocalałych mieszkańców, pozbawionych 
swoich domostw i gospodarstw udała się na 
długoletnią tułaczkę po okolicznych miejsco-
wościach, gdzie u krewnych, znajomych lub 
Ŝyczliwych ludzi znalazła schronienie i pomoc. 

Był to dla rudczan okres niedostatku, głodu i ciągłego strachu o 
własne Ŝycie. Po zakończeniu walk z UPA i wysiedleniu Ukraiń-
ców i polsko – ukraińskich rodzin mieszanych w ramach akcji 
„Wisła” na Ziemie Odzyskane, najwięcej byłych mieszkańców 
Rudki osiedliło się na stałe w Starym Lublińcu. Pozostali za-
mieszkali m.in. w Cieszanowie, Nowym Siole, Dachnowie, Luba-
czowie. 
Podczas dyskusji poruszano takŜe kontrowersyjną sprawę roszczeń 
odszkodowawczych Ukraińców wobec rządu polskiego, za utraco-
ne majątki w wyniku wysiedlenia podczas akcji „Wisła” w 1947 r., 
a takŜe próby fałszowania historii przez niektórych ukraińskich 
historyków. Franciszek WaŜny jako główny inicjator wzniesienia 
pomnika poświęconego pomordowanym mieszkańcom wsi Rudka, 
przedstawił historię jego budowy i opisał trudności, jakie napotkał 
przy realizacji tego przedsięwzięcia. Obecny na spotkaniu pro-
boszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Starym Lublińcu ks. 
Michał Opaliński podkreślił potrzebę spisania przez Ŝyjących rud-
czan swych wspomnień, które stanowić będą nie tylko cenne źró-
dła historyczne, ale i dowody zbrodni nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej.    Tomasz Róg 


