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Środowi s kowy DomSamopomocy w Ci es zano-

Wypoczynek wakacyj no- l et ni
Wakacje to dla dzieci pora na odpoczynek i zabawę, ale po pewnym czasie, szczególnie wtedy kiedy dzieci
nie maja okazji wyjechać na wypoczynek, do ich codzienności wdziera się nuda i zaczynają tęsknić za szkolnym gwarem
i spotkaniami z i kolegami. Dlatego tez, szkoły i biblioteki,
oraz CKiS w gminie Cieszanów organizują półkolonie
warsztaty i różnego rodzaju zawody, aby mimo braku zajęć
lekcyjnych uczniowie mogli aktywnie spędzać czas. Na niedługo przed rozpoczęciem wakacji powstał program, który

stworzy dzieciom i młodzieży szanse na ciekawe spędzenie
Środowiskowy Dom Samopomocy formalnie rozpoczął
wolnego czasu.
swą działalność 18 grudnia 2004 r., to jest od przyjazdu pierwCzytaj str. 7
szych uczestników. Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce
pobytu dziennego dla ludzi z zaburzeniami psychicznymi oraz dla
PRZEBUDOWA DRÓG GMI NNYCH
osób niepełnosprawnych intelektualne. Są to większości ludzie
z terenu naszej gminy, jak również z terenu gmin ościennych. Dla
wielu jest to jedyne spokojne miejsce, gdzie mogą poczuć się
w pełni swobodnie i pobyć w miłej atmosferze. 28 czerwca odbędzie się uroczyste nadanie imienia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na naszej placówce, poświęconej świętej pamięci ks. Józefa
W dziedzinie rozbudowy dróg finansowanych przez funKłosa, który był długoletnim zasłużonym pracownikiem parafii
w Cieszanowie.
dusz Europejski zrealizowane zostały dwa projekty:
Czytaj str. 3

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ciesza-

Digital Agenda Assembly 2012

nów” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Cieszanów Nowe Sioło nr 1656R” .

Komisja Europejska ogłosiła tegoroczny konkurs dobrych
praktyk integracji cyfrowej (E-Inclusion Awards 2012). Do konkursu można zgłosić projekty, działania i inicjatywy służące przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu oraz rozwijaniu cyfrowych kompetencji.
Komisja gromadzi nie tylko przykłady takich działań, ale także
indywidualne historie ludzi, którzy dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii odnieśli realne korzyści, np. znaleźli pracę,
przezwyciężyli problemy związane z niepełnosprawnością itp.
Jedna z nagród odebrała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Cieszanowie Urszula Zaborniak.
Czytaj str. 5

-1-

Celem pierwszego projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Cieszanów i powiązań lokalnego układu drogowego z drogami wojewódzkimi nr 863, 865, 866
oraz udostępnienie terenów „nad Zalewem” dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Natomiast celem projektu drugiego jest: poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Cieszanów i powiązań lokalnego układu drogowego z droga
wojewódzka Nr 865 Jarosław - Bełżec oraz udostępnienie
terenów przy drodze powiatowej nr 1656R dla mieszkańców,
inwestorów i turystów.

Czytaj str. 6

PATRON ŚRODOW
I SKOWEGODOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Ks. Józef Kłos
Ur. 8 grudnia 1899 r. w Folwarkach w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu
szkoły powszechnej w Cieszanowie i gimnazjum, w okresie od 10 marca
1917 r. do 31 października 1918 r. służył w 34. pułku strzelców w Krakowie, a następnie w Jarosławiu. W grudniu 1918 r. wstąpił w szeregi odrodzonego Wojska Polskiego, pełniąc w nim służbę do lutego 1921 r.
Wkrótce po tym rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym
we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w czerwcu 1925 r. we Lwowie. Tydzień później odprawił mszę prymicyjną, w czasie której kazanie
wygłosił pochodzący z Cieszanowa rektor seminarium ks. dr Franciszek
Lisowski. Został mianowany wikariuszem w Żółkwi, a pod koniec lat 20.
XX w. kooperatorem i katechetą w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie. Po śmierci proboszcza ks. dr. Gerarda Szmyda, w grudniu 1938 r.
został na pewien czas administratorem tejże parafii. Podczas II wojny
światowej, po aresztowaniu w kwietniu 1940 r. przez NKWD proboszcza
ks. Włodzimierza Cieńskiego, ks. Józef Kłos objął probostwo parafii św.
Marii Magdaleny. W okresie okupacji niemieckiej pomagał ludności polskiej, organizując dla najuboższych w parafii kuchnię ludową. Po zakończeniu działań wojennych pomagał wracającym z deportacji na Sybir do
kraju Polakom, starając się dla nich o żywność i noclegi, nie tylko na terenie Lwowa ale również m.in. w Gródku Jagiellońskim. Z powodu likwidacji przez Sowietów w 1946 r. parafii św. Marii Magdaleny musiał opuścić Lwów. Przyjechał wówczas do Cieszanowa, gdzie od 1 września 1946 r. objął parafię. Zapisał się w pamięci
okolicznych mieszkańców jako zasłużony kapłan. Dzięki niemu wszystkie dawne cerkwie greckokatolickie na terenie gminy
Cieszanów została przejęta przez struktury Kościoła rzymskokatolickiego, przez co uniknęły zniszczenia. Zorganizował i prowadził wiele katolickich stowarzyszeń świeckich (m.in. Żywy Różaniec i Zakon św. Franciszka). Dbał o rozwój duchowy parafian.
Sprowadzał czasopisma katolickie, które sprzedawano po nabożeństwach w przykościelnym kiosku. Jego staraniem w grudniu
1946 r. zainstalowano w kościele w Cieszanowie światło elektryczne, a w 1950 r. położono posadzkę z płytek. Dzięki jego zaangażowaniu umieszczono witraże w nawach bocznych (1952 r.), otynkowano wieżę i kościół (1953 r.), we wnętrzu świątyni wykonano piękną polichromię (1956 r.), zainstalowano centralne ogrzewanie (1959 r.), wyposażono kościół w nowe drzwi główne
oraz do zakrystii i skarbca (1965 r.). Ks. Józef Kłos osobiście nadzorował prace gospodarskie prowadzone na polu parafialnym.
Sam często w nich uczestniczył (m.in. składał siano na łące). Wspierał materialnie i duchowo najbardziej potrzebujących parafian. Co roku organizował specjalne nabożeństwo dla chorych. Był osobą bardzo skromną. Nie przywiązywał wagi do odznaczeń i godności. Kilkakrotnie odmawiał przyjęcia tytułu kanonika. W 1971 r. przyjął jedynie godność kapelana honorowego
Ojca Świętego. Zmarł nagle 18 września 1978 r. podczas pracy na polu parafialnym. Został pochowany na cmentarzu w Cieszanowie. Jedna z ulic Cieszanowa nosi nazwę ks. Józefa Kłosa.
Tomasz Róg
Father Józef Kłos
Born on 9 December 1899 in Folwarki in a peasant family.
During German occupation he helped Polish people organizing folk kitchen for the poorest in the parish. After the war
he helped people who were coming back from Siberia to the country, trying to get them food and accommodation, not
only in Lviv but also in GródekJagielloński. Because the Soviet Army liquidated Saint Maria Magdalena Parish he had
to leave Lviv. He came to Cieszanów where on 1 September 1946 he took over the parish. He remains in our memory as a
priest of merit. Thanks to him all Greek-Catholic churches in community of Cieszanów were taken over by Catholic
church which saved them from destruction. He organized and lead many catholic lay associations (e.g. Living Rosary or
Franciscan Order). He took care of spiritual development of his parishioners. He brought in catholic magazines that were
sold in a church shop after the service. Thanks to his efforts in December 1946 electricity was installed in the church in
Cieszanów and in 1950 the floor was tiled.
He refused a canon title a few times. In 1971 he accepted the title of honorary chaplain of the Holy Father. He died suddenly on 18 September 1978 while he was working in parish field. He was buried in cemetery in Cieszanów. One of the
streets in Cieszanów was named after JózefKłos.
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Środowi s kowy DomSamopomocy w Ci es zanowi e
ŚDS jest miejscem pobytu dziennego dla blisko 35 osób. Są to osoby
z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby
niepełnosprawne intelektualne.
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Cieszanowie nie powstałby, gdyby nie
Porozumienie Nr 5/2004 z dnia 19 lipca
2004 r. zawarte między Wojewodą Podkarpackim a Burmistrzem Miasta i Gminy
Cieszanów.
Formalnie rozpoczął swą działalność 18
grudnia 2004 r., kiedy to przyjechali
pierwsi uczestnicy.
Terapia dla uczestników prowadzona jest
w sześciu pracowniach pod kierunkiem
instruktorów, rehabilitanta, psychologa,
pielęgniarki i lekarza. Każda z pracowni
usprawnia uczestników w innej dziedzinie,
a program terapii dostosowany jest do psychofizycznych możliwości uczestnika.
Nasi uczestnicy traktują placówkę jako swój drugi dom. Nierzadko bywa tak, że w związku ze ich sytuacją przebywanie w placówce jest dla nich szansa na normalność.
Do dyspozycji naszych uczestników funkcjonują pracownie: pracownia plastyczna, pracownia rękodzielnicza i krawiecka,
pracownia komputerowa, pracownia kulinarna, pracownia stolarska, pracownia garncarska.
Stałym i nieodzownym elementem działalności naszego Domu jest współpraca z rodzinami i bliskimi naszych uczestników. Raz do roku organizujemy spotkanie wigilijne z wszystkimi uczestnikami i ich bliskimi, gdzie mamy okazję wymienić
informacje dotyczące uczestników, nawiązać nowe kontakty z rodzinami a dotychczasowe poszerzyć. Na co dzień nasze kontakty najczęściej sprowadzają się do rozmów telefonicznych, jednak coraz częściej osoby bliskie same przychodzą do nas w różnych sprawach dotyczących uczestników
Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami. Najważniejsza
z naszego punktu widzenia jest współpraca z UMiG i MGOPS w Cieszanowie, która układa się znakomicie i przynosi wymierne
efekty w dobrym funkcjonowaniu naszego ośrodka.
Obiektem, w którym funkcjonował Środowiskowy Dom Samopomocy był biurowy budynek popegeerowski, wybudowany
w latach 50-tych XX w. o konstrukcji tradycyjnej. Korytarz w budynku o szerokości 1,2 m i długości 25 m nie spełniał norm dla
ewakuacji osób przebywających w ŚDS, brak też podjazdu dla osób niepełnosprawnych od furtki do wejścia głównego do budynku.
Dzięki staraniom Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę
ŚDS, na którą Gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 223 100,00 zł (70%),
natomiast całkowity koszt rozbudowy po przetargu wyniósł 1 750 928,06 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 527 828,06 zł. Prace
przy rozbudowie trwały od września 2010 r. do sierpnia 2011 r.
23 maja 2012 r. Rada Miejska w Cieszanowie podjęła Uchwałę Nr XXIII/25/2012 w sprawie nadania imienia ks. Józefa Kłosa
naszemu Domowi.
Mirosław Turza

Communal Home for Mutual Aid is a place of daily stay for people with mental disorders and for mentally disabled people. They are mostly inhabitants of our community as well as neighbouring communities.
For many of them it is the only peaceful place where they can feel free and spend some time in a nice atmosphere.
They can spend their free time actively here, it happens that they discover their hidden artistic talents.
On 28 June there is a name-giving ceremony and unveiling a commemorative plaque dedicated to the memory of
JózefKłos, a longtime and a really devoted priest of merit of the parish in Cieszanów.
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NI EMSTÓWWNI EMSTOWIE
W dniach 27-29 kwietnia 2012 r., delegacja ochotniczej straży pożarnej w Niemstowie, położonej w gminie
Cieszanów, miała okazje gościć w ochotniczej straży pożarnej
w Niemstowie, ale w gminie Lubin w województwie
Dolnośląskim. Okazja były obchody 65 rocznicy założenia
ochotniczej straży pożarnej w Niemstowie oraz poświęcenie
i przekazanie jednostce nowego samochodu ratowniczo—
gasniczego, które miały miejsce w dniu 28 kwietnia 2012
roku.
Była to druga wizyta naszych strażaków w tej jednostce.
Pierwsza miała miejsce w 2012 roku podczas której został
podpisaniu list intencyjny o współpracy pomiędzy jednostkami.
Również strażacy z ochotniczej straży pożarnej w Niemstowie w gminie Lubin w 2012 roku dwukrotnie gościli w naszych progach biorąc udział w obchodach 125 rocznicy
założenia straży w gminnych zawodach sportowo pożarniczych. W Polsce znajdują się tylko dwie miejscowości w tej nazwie, a dzieli je odległość 600 km.
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed strażnicą a następnie mszą św. w sąsiadującym ze strażnicą kościele pw. Św.
Antoniego. Wszyscy strażacy, goście, mieszkańcy Niemstowa i Gminy Lubin wzięli udział w uroczystym apelu, podczas którego nastąpiło poświęcenie i przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W uroczystościach udział wzięli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
– dh Grzegorz Obara, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie – bryg. Marek Kamiński z grupą oficerów, ks. Krzysztof Antosik proboszcz parafii w Niemstowie, władze samorządowe - Wójt Gminy Lubin Pani Irena Rogowska, Przewodniczący Rady Gminy Lubin Pan Jerzy Szumlański, radni Rady Gminy, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Raszówce Pan Janusz Łucki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemstowie Pan Mateusz Marciniak, naczelnicy, prezesi, poczty sztandarowe, strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubin, pracownicy Urzędu Gminy w Lubinie, mieszkańcy Niemstowa.
Podczas uroczystości zasłużeni strażacy otrzymali medale, a ks. Krzysztof Antosik dokonał poświęcenia nowego pojazdu. Dokumenty wozu bojowego, kluczyki zostały przekazane przez Wójta Gminy Panią Irenę Rogowska i Z-cę Komendanta
Powiatowego PSP bryg. Marka Kamińskiego na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie dh. Marka Maśleja.
Matka chrzestna Pani Irena Rogowska w towarzystwie opiekuna bryg. Marka Kamińskiego wypowiadając słowa ,,Z woli ludu
strażackiego, tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej nadaję ci imię Florek, działaj sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj imię
Niemstowa na całą okolicę" dokonała uroczystego przecięcia wstęgi.
Prezes jednostki dh Marek Maślej podziękował fundatorom samochodu i osobom wspierającym miejscową Ochotniczą
Straż Pożarną oraz zapewnił, że strażacy dołożą wszelkich starań aby ten pojazd był zawsze sprawny i gotowy do wyjazdu.
Na podkreślenie zasługuje wyjątkowa gościnność mieszkańców Niemstowa z jaką spotkaliśmy się podczas pobytu
w 2010 r. i obecnie.
T. S. / E. P.
On 27-29 April 2012 delegation of Volunteer Fire Department in Niemstów, community of Cieszanów, had
a chance to visit Volunteer Fire Department in Niemstów, but community of Lubin, Dolnośląskie province. It happened
on 28th April 2012 and it was the celebration of 65 th anniversary of Volunteer Fire Department in Niemstów and consecration and handing a new fire engineto the unit.
During that celebration the praiseworthy fire fighters got medals and father Krzysztof Antosik consecrated the new engine. The documents and keys were handed by Ms. Irena Rogowska, the Mayor of Community and MrMarekKamiński,
Vice-Commander of State Fire Service to Mr. MarekMaślej, President of Volunteer Fire Department in Niemstów.
What we should underline is an amazing hospitality of Niemstów inhabitants which we experienced during our
stay in 2010 and 2012.
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Digital Agenda Assembly 2012
22 czerwca 2012 roku Urszula Zaborniak, która jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie gościła
w Parlamencie Europejskim
w Brukseli. Konferencja, w jakiej wzięła udział to: II Zgromadzenie Cyfro we Europy.
„Digital Agenda Assembly
2012”. Podczas pierwszego dnia
jej pobytu uczestniczyła w
wa r s z t a t a c h d o t yc z ą c y c h
„Social Media”, natomiast na
drugi dzień odbyła się konferencja i rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach.
Razem z prezesem Rafałem
Kramzą z Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego odebrała nagrodę w kategorii „E-inclusion Awards 2012” przyznaną dla Programu Rozwoju
Bibliotek. Nagrodę wręczała Anna-Maria Darmanin Vice-President of the European Economic and Social Committee. Pani
Zaborniak występowała tam w roli przedstawiciela wszystkich bibliotek z Polski biorących udział w tym programie. Delegacja,
która gościła w parlamencie miała za zadanie prowadzić rzecznictwo na rzecz bibliotek. Efektem owego rzecznictwa miało być
uświadomienie innym ludziom, że biblioteka to nie tylko pomieszczenie gdzie trzyma się książki, ale również centrum życia
kulturowego.
Agnieszka Kopciuch
European Commission announced this year’s competition E-Inclusion Awards 2012. Any project, activity or
initiative that prevents social or E-exclusion and serves development of digital competence can be submitted.
On 22 June 2012 MsUrszulaZaborniak, a Director of Public Library in Cieszanów, visited European Parliament
in Brussels. She took part in the conference: „Digital Agenda Assembly 2012”. Together with Mr.RafałKramza, President of Information Society Development Foundation they received the award in the category „E-inclusion Awards 2012”
for Library Development Programme. The award was handed by Ms. Anna-Maria Darmanin, Vice-President of the European Economic and Social Committee. Ms. Zaborniak: I was there as a representative of all the libraries from Poland
that took part in that programme.The delegation that visited the parliament was to lead advocacy for libraries.It made
people realise that library is not only a place where books are kept, but also a cultural life centre.
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PRZEBUDOW
A DRÓG GMI NNYCH I

TYTUŁY PROJEKTÓW
„Przebudowa drogi powiatowej Cieszanów - Nowe Sioło nr 1656R”
Wartość projektu ogółem 2 019 001,74 zł
Wydatki kwalifikowane 1 880 354,68 zł
Dofinansowanie 1 128 212,80 zł, ze środków Unii Europejskiej oraz wkład Powiatu Lubaczowskiego 445394,47 zł
Okres realizacji inwestycji: Od dnia 03.11.2010 r. do dnia 31.08.2011 r.
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Cieszanów”
Wartość projektu ogółem 2 585 325,40 zł
Wydatki kwalifikowane 2 585 325,40 zł.
Dofinansowanie 1 551 195,24 zł, ze środków Unii Europejskiej
Okres realizacji inwestycji: Od dnia 03.11.2010 r. do dnia 31.08.2011 r.
Celem projektów jest poprawa jakości komunikacji drogowej na terenie Gminy Cieszanów, jak również połączeń lokalnego układu drogowego z drogami wojewódzkimi.
Poprzez zły stan techniczny nawierzchni drogowych, powstały niesprzyjające warunki do poruszania się dla mieszkańców, ale również dla turystów, którzy zdecydowali się odwiedzić okolice.
Wszystkie projekty, które mają na celu poprawienie infrastruktury drogowej maja doprowadzić w efekcie do rozwoju terenów
do nich przylegających.
W projekcie zakładano, że rozwój obszarów wiejskich jest uzależniony w dużym stopniu od doinwestowania infrastruktury drogowej, poprawy ich dostępności i sprawności obsługi oraz bardziej racjonalnego kształtowania osadnictwa. W wyniku
projektu Gmina Cieszanów powinna również stać sie bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania, m.in. poprzez rozwój usług,
większa intensywność postępu technicznego i cywilizacyjnego jak przywrócenie rangi w życiu społecznym.
Infrastruktura drogowa, poprawia także rozwój gospodarki rolnej oraz około rolnej. Chodzi to o zwiększenie intensywności i efektywności produkcji.
Dzięki dobrym drogom dojazdowym, pojawia się możliwość efektywniejszego rozwoju turystyki, oraz agroturystyki.
Stawia to przed mieszkańcami nieograniczone możliwości rozwoju i inwestowania.
ODCINKI REMONTOWANE:
Droga powiatowa:
- przez wieś Nowe Sioło - 4,12 km
Drogi gminne:
- Od Niemstowa do Starego Lublińca wsi - 3,72 km
- Dachnów „Kolonia” - 0,774 km
- Dachnów „Podlas” - 2 km
- Dachnów „Zakarczma” - 1,107 km.
Parametry dróg i materiały przyjęto na podstawie analizy potrzeb natężenia ruchu, z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu. Zwiększona została widoczność , zlikwidowano również uszkodzenia nawierzchni i krawędzi jezdni. Odbudowano pobocza, które teraz zapewniają miejsce dla ruchu pieszych i w efekcie znacznie poprawiają bezpieczeństwo.
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Wypoczynek wakacyj no- l et ni CKi S

Centrum kultury i Sportu w Cieszanowie:
Program wypoczynku dzieci i :
PONIEDZIAŁEK:
- zajęcia sportowo - rekreacyjne
- moje miasto Cieszanów - poznajemy atrakcje naszej
miejscowości– zajęcia plastyczne
ŚRODA:
- zabawy integracyjne przy konsoli Wii
- zabawa karaoke
PIĄTEK:
- zajęcia taneczne
- zajęcia kulinarne
* Dodatkowo planowane rowerowe wycieczki krajoznawcze oraz dyskoteki dla najmłodszych, turnieje
piłki nożnej, tenisa stołowego, zawody skeatboardowe.
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
„UŚMIECHNIĘTE WAKACJE”
Filia: Dachnów
WTOREK
CZWARTEK

- „Każde ręce to potrafią”- zajęcia plastyczno-techniczne.
- gminny Turniej Dzikich Drużyn o puchar wakacji (drużyny dziewczyn i chłopców)
- zajęcia sportowe „ Silny i sprytny”.
- zajęcia śpiew i granie

Filia: Nowe Sioło
WTOREK
- Każde ręce to plastyczno– techniczne
CZWARTEK - zajęcia fotograficzno– graficzne dla . Wykonanie multimedialnego zielnika Nowego Sioła
Filia Stary Lubliniec
WTOREK
- Każde ręce to potrafią– zajęcia plastyczno– techniczne
CZWARTEK - bajkowe spotkania z Książką - quizy, konkursy, zabawy
MBP w Cieszanowie
WTOREK
- (CO DRUGI) integracyjne zajęcia ceramiczne we współpracy z SDS w Cieszanowie
ŚRODA
- integracyjne wycieczki autokarowe, wycieczki rowerowe, gry terenowe, integracyjne zabawy w plenerze
oraz ogniska
CZWARTEK - multimedialne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
Zajecia kulinarne prowadzone przez Koło Gospodyń. Jedno spotkanie w lipcu i jedno w sierpniu
Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie
W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie zapewnia 100 miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie
Program wypoczynku wakacyjno– letniego dzieci i młodzieży.
- 1.07.2012 r. wycieczka do Niemiec
- zajęcia rekreacyjno sportowe na kompleksie sportowym „Orlik 2012” codziennie od godz. 15 do 21
- rajdy rowerowe
Zespół Szkół Publicznych w nowym Lublińcu
W okresie wakacyjnym w Zespole Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu organizowana półkolonia (10 dni) dla dzieci rolników w wieku od 7-16 lat, co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone lub pobiera emeryturę z KRUS.
Ponadto w miesiącu lipcu i sierpniu funkcjonować Szkolne Schronisko Młodzieżowe, w przygotowanych jest 35 miejsc noclegowych.
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SPORT
PIŁKA NOŻNA
KLASA A 2011/2012 LUBACZÓW
M.

PKT.

RAZEM

DOM

WYJAZD
10 1 2 40-17

1. Pogoń-Sokół Lubaczów

26

68

22 2 2 87-25

12 1 0 47-8

2. Zdrój Horyniec

26

58

18 4 4 76-36

11 2 0 37-10

7 2 4 39-26

3. Santos Piwoda

26

48

15 3 8 75-39

8 2 3 48-22

7 1 5 27-17

4. Roztocze Narol

26

47

14 5 7 74-54

7 4 2 45-24

7 1 5 29-30

5. Start Lisie Jamy

26

43

12 7 7 63-58

6 4 3 29-23

6 3 4 34-35

6. Graniczni Krowica

26

42

13 3 10 69-52

8 1 4 38-26

5 2 6 31-26

7. Juwenia Cieszanów

26

41

12 5 9 41-42

8 1 4 20-19

4 4 5 21-23

8. Ursus Dachnów

26

38

12 2 12 56-45

6 1 6 30-21

6 1 6 26-24

9. Zryw Młodów

26

32

10 2 14 46-57

5 1 7 21-31

5 1 7 25-26

10. Roztocze Ruda Różaniecka

26

31

10 1 15 62-78

6 1 6 39-34

4 0 9 23-44

11. Huragan Basznia Dolna

26

25

7 4 15 35-55

3 2 8 14-27

4 2 7 21-28

12. Gwiazda Wielkie Oczy

26

24

7 3 16 42-86

5 1 7 19-36

2 2 9 23-50

KLASA B 2011/2012 LUBACZÓW
M. PKT.

RAZEM

DOM

WYJAZD

1. Czerwoni Cewków

26

73

24 1 1 94-18

12 1 0 57-6

12 0 1 37-12

2. Czarni Oleszyce

26

64

21 1 4 93-27

11 0 2 39-14

10 1 2 54-13

3. Unia Łukawiec

26

63

20 3 3 81-32

11 1 1 46-18

9 2 2 35-14

4. Victoria Stary Dzików

26

52

16 4 6 70-38

8 3 2 38-19

8 1 4 32-19

5. Walter Opaka

26

36

11 3 12 47-58

6 3 4 26-27

5 0 8 21-31

6. Piast Antoniki

26

34

10 4 12 37-57

6 2 5 17-24

4 2 7 20-33

7. Błękitni Zalesie

26

33

9 6 11 46-48

5 1 7 25-27

4 5 4 21-21

8. Leśnik Płazów

26

32

10 2 14 56-78

7 1 5 36-32

3 1 9 20-46

9. Zalew Stary Lubliniec

26

28

8 4 14 49-54

5 1 7 31-26

3 3 7 18-28

10. LKS Zabiała -Stare Sioło

26

27

8 3 15 37-60

5 3 5 25-18

3 0 10 12-42

11. LKS Ryszkowa Wola

26

25

8 1 17 46-68

4 1 8 24-26

4 0 9 22-42

12. Tanew Wola Wielka

26

21

6 3 17 28-74

6 0 7 19-26

0 3 10 9-48

13. LKS Korzenica

26

19

5 4 17 41-73

4 2 7 23-30

1 2 10 18-43

14. Dąb Cetula

26

17

4 5 17 28-68

3 3 7 20-34

1 2 10 8-34
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