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URZĄD MIASTA I GMINY CIESZANÓW

GĘSINA CHOTYLUBSKA RODZINNE ŚWIĘTOWANIE

Ogród Dydaktyczny

Gęsina w ostatnim czasie staje się bardzo popularnym
daniem. Przyrządzona w odpowiedni sposób staje się ozdobą
stołu. Niewątpliwe Koło Gospodyń Wiejskich potrafi porządzić
gęś w doskonały sposób i zaprezentowało to na Święcie Wsi 23
września. Rodzinne świętowanie zgromadziło większość
mieszkańców oraz gości z okolicznych miejscowości. Przy
akompaniamencie muzyki ludowej żegnano odchodzące lato.

Przy Zespole Szkół Publicznych
w Cieszanowie - Nowym Siole powstaje
właśnie Ogród Dydaktyczny. Ma być on
położony w dotychczasowym pasie zieleni przed budynkiem szkoły aż do ulicy
Mickiewicza.
Szkolny ogród dydaktyczny w swoim zamyśle ma nie tylko dawać swoim użytkownikom szanse doświadczenia walorów estetycznych, ale również dać możliwość obcowania z pięknem natury. Ma
on również pełnić rolę poznawczą
i kształcącą.

28. Sesja Rady Miasta

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE
W NOWYM LUBLIŃCU
Świętowanie Dożynek to ukłon
w stronę Rolników, których trud wkładany
w utrzymanie gospodarstwa ciężko opisać.
Po zakończeniu żniw, które są najaktywniejszym dla nich czasem odbywa się w gminach Święto Plonów. W tym roku uroczystości odbyły się w Nowym Lublińcu. Organizatorzy: proboszcz Parafii w Nowym Lublińcu oraz Burmistrz Miasta i Gminy stworzyli ciepłą atmosferę, która sprzyjała zabawie.
Na uroczystościach nie tylko można było
posłuchać ludowej muzyki, ale również
wziąć udział w zabawach oraz popróbować
specjałów kulinarnych przygotowanych
przez zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich.
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Kolejna Sesja Rady Miasta w Cieszanowie odbyła się w Centrum Edukacji
Ekologicznej. Podjęto na niej istotne dla
gminy i mieszkańców decyzje. Była to
wyjątkowa Sesja, z tego względu, że po
raz pierwszy użyto nowoczesnego systemu do głosowania.
Uchwały jakie podjęto dotyczą w większości drażliwego tematu szkół na terenie
Gminy Cieszanów.

28 SESJA RADY MIASTA
27 sierpnia 2012 roku
w Centrum Edukacji Ekologicznej
w Cieszanowie odbyła się Sesja Rady Miejskiej.
W obradach uczestniczyło
14 Radnych, Sołtysi oraz Burmistrz
wraz ze swoim Zastępcą, Panią
Skarbnik oraz Sekretarzem.
Obrady rozpoczęły się tradycyjnie od sprawozdania Burmistrza
z pracy między Sesjami Rady Miejskiej. Sprawozdanie zawierało w sobie opis podejmowanych działań
w Gminie Cieszanów. Burmistrz Zadworny ze szczegółami wymieniał
podejmowane przez siebie zadania
i określał szczegółowo ich sens.
Po jego sprawozdaniu przestawiono opisy działalności ZOG-u
oraz ZUK-u, Centrum Kultury i Biblioteki w Cieszanowie. W czasie
opisu zwracano szczególną uwagę na
bilans budżetowy przedstawianych
jednostek.
Główną częścią obrad było
rozpatrywanie projektów uchwał.
Mowa tu o szkołach w Niemstowie,
Kowalówce i Nowym Siole. Uchylano również decyzję w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu.
Przyjmowanie projektów
uchwał odbywało się poprzez nowoczesny system do głosowania. Radni
mieli do dyspozycji piloty, za pośrednictwem których oddawali głosy na
poszczególne uchwały. System został
zakupiony niedawno i ma usprawnić
prace Radnych oraz pomóc w archiwizacji pracy Rady Miejskiej.
Po przedyskutowaniu poszczególnych projektów, udało się
zaakceptować wszystkie 12 uchwał,

które weszły w życie z dniem podjęcia:
-Założenie Szkoły Podstawowej w Kowalówce.
- Założenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie.
-Założenie Szkoły Podstawowej w Nowym Siole.
-Nadanie Statutu Szkole Podstawowej w Kowalówce.
-Nadanie Statutu Szkole Podstawowej w Niemstowie.
-Nadanie Statutu Szkole Podstawowej w Nowym Siole.
-Uchylenie uchwały w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu.
-Ustalenie planu sieci oraz
granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cieszanów.
- Podział Miasta i Gminy
Cieszanów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
-Uchwalenie regulaminu
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ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Cieszanów przez inne niż
Gmina Cieszanów osoby prawne
i osoby fizyczne oraz ustalania trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
-W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Cieszanów.
-W sprawie wprowadzania
zmian do budżetu na 2012 rok.
Kolejnymi punktami były zapytania radnych oraz wnioski i interpelacje. W tej części obrad przedstawiano
najbardziej istotne sprawy reprezentujące interes mieszkańców.
Po przedyskutowaniu wszystkich
spraw zakończono obrady 28. Sesji
Rady Miejskiej w Cieszanowie.
Treść uchwał można znaleźć na
BIP Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.
akopciuch@cieszanow.eu

CHOTYLUBSKA GĘSINA - RODZINNE SWIĘTOWANIE
Chotylub to wieś położona na krańcu
Gminy Cieszanów. Niewielka miejscowość
położona w przepięknym sąsiedztwie lasów,
jeziorek i zabytków kulturowych.
23 września odbyło się święto tej wsi, które
współfinansowane było z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Programu
Odnowy Wsi na lata 2011-2016. Mieszkańcy
i zgromadzeni goście bawili się nie tylko
z okazji zorganizowanej imprezy, ale również
z okazji końca lata. Powodem do radości było
również zajęcie wysokiego miejsca w rankingu na „Najpiękniejsza wieś podkarpacia”.
„Gęsina Chotylubska- rodzinne świętowanie to temat, na którym opierała się niniejsza
uroczystość. Zabawa miała miejsce na placu za
remiza OSP, która znajduje się w centralnej części miejscowości.
Program Odnowy Wsi na lata 2011-2016 ma na
celu rewitalizację terenów wiejskich i uporządkowanie
zaniedbanych części miejscowości. W ramach programu
został złożony wniosek o pomoc finansową pod nazwą:
„Zagospodarowanie i porządkowanie publicznej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Chotylub”.
Projekt polegał na sprzątnięciu i koszeniu publicznych
terenów wiejskich oraz zorganizowaniu imprezy pod tytułem „Chotylubska gęsina - rodzinne ucztowanie”.
Zakupiono również sprzęt: traktorek-kosiarkę, aby łatwiej utrzymać było porządek na terenach obiektów użyteczności publicznej, jak również w miejscach gdzie
znajdują się obiekty historyczne. Do świetlicy kupiono
duży telewizor wraz z zestawem kina domowego, co jest
prawdziwą gratką szczególnie dla młodych, którzy będą
mogli z niego korzystać w wolnym czasie.

Kupione sprzęty zostały zaprezentowane na niedzielnych
uroczystościach.
Konkurs na „Najpiękniejsza wieś podkarpacia” był jednym z punktów Programu Odnowy Wsi. Do wspomnianego konkursu zgłosiły wieś władze gminy oraz Rada
Sołecka. W zgłoszeniu opisano wszelkie walory turystyczne, jak również załączono film zawierający zdjęcia
najpiękniejszych miejsc w Chotylubiu. Jury zakwalifikowało miejscowość do pierwszej dziesiątki. W listopadzie
ogłoszone zostaną oficjalne wyniki i wtedy będzie wiadomo, na jakim miejscu ostatecznie znalazła się wieś.
Rodzinne świętowanie rozpoczęło się od przeglądu kapel ludowych. Okoliczne zespoły raczyły gości
przyśpiewakami i wesoła muzyką.
Na festynie odbywały się liczne konkursy, między innymi jedzenie jabłka na sznurku, czy „dojenie rękawiczki”.
Wszyscy otrzymali nagrody, nawet jedyny śmiałek
wspinaczki na kilkumetrowego słupa. Młody człowiek,
jako jedyny odważył się podejść do konkursu i mimo, że
zmagań nie ukończył to dostał nagrodę główną.
Ochotnicza Straż Pożarna z Niemstowa pod dowództwem Edwarda Pokrywki urządziła pokaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Prezes odczytywał po kolei opis
techniczny całego wyposażenia, natomiast strażacy prezentowali ich wygląd i działanie. Widzowie mogli zobaczyć jak wygląda nie tylko sprzęt, ale również odzież
specjalistyczna. Strażacy zaprezentowali się w ubraniu
ochronnym wykorzystywanym na przykład do unieszkodliwiania rojów os lub szerszeni.
Koło Gospodyń Wiejskich w Chotylubiu raczyło
wszystkich gości Gęsiną przyrządzoną według tradycyjnego przepisu. Do namiotu gdzie rozdawano specjał
ustawiały się kolejki.
Całe świętowanie zakończył występ Dj-a, który uświetniał zabawę do późnych godzin nocnych.
akopciuch@cieszanow.eu
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OGRÓD DYDAKTYCZNY PRZY ZESPOLE S

Mieszkamy na terenie, gdzie ekologia ma bardzo duże znaczenie. Mieszkanie na pograniczu Roztocza, które bogate jest we florę i faunę zobowiązuje do pewnych działań. Przede wszystkim ważna jest
edukacja, która zapewni przetrwanie ekosystemowi.
Pierwszym punktem, który miał wspomóc edukację było powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej
w dawnym budynku kina w Cieszanowie.
Projekt w swoim zamyśle miał przyczynić się do zwiększenia świadomości realnych problemów dotyczących środowiska naturalnego oraz ukształtowania trwałych postaw ekologicznych w społeczeństwie, co
w konsekwencji przyczyni się do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska. Podstawowym i głównym celem edukacji ekologicznej jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa
województwa, przejawiające się w postaci pozytywnych zachowań proekologicznych we wszystkich dyscyplinach życia i gospodarki, poczuciu współodpowiedzialności każdego obywatela za stan środowiska oraz umożliwieniu każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy niezbędnej dla poprawy środowiska.
Aby jeszcze bardziej dotrzeć do młodzieży podjęto się realizacji drugiego etapu Centrum Edukacji
Ekologicznej.
W ramach tego etapu przed budynkiem Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie-Nowym Siole zaczęto budowę Ogrodu Dydaktycznego. Ogród ma powstać w dotychczasowym pasie zieleni między budynkiem szkoły, a ulicą Mickiewicza.
Projekt Będzie miał powierzchnię 3 039m2. Podzielono go na kilka tematycznie ułożonych grup roślin
między innymi: dendrologicznej, skalnej, różanej, wrzosowej, traw oraz zielarskiej.
Będzie to ekspozycja maleńkiego ogrodu użytkowego typu „Herbarium”, miejsca uprawy ziół i przypraw
z kilkoma ogrodami o charakterze ozdobnym, które zwieńczy placyk oraz sieć chodników dla zwiedzających.
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SZKÓŁ W CIESZANOWIE - NOWYM SIOLE

Grupy tematyczne roślin, o których wspomniałam wcześniej odróżniają się od siebie nie tylko różnorodnością gatunków, ale również ekspozycją.
Ogród dendrologiczny, to zbiór kilkunastu drzew oraz kilkuset krzewów iglastych. Nasadzonych krzewów
wzbogacono długowiecznymi bylinami, oraz roślinami cebulowymi.
Ogród skalny wyposażony ma być w duże pole żwirowe, kilka głazów narzutowych. Mają być one obsadzone sukulentami i roślinami skalnymi. Architektoniczną ozdobą ogrodu skalnego będzie zegar słoneczny ustawiony na osi tarasu.
Ogród różany to jedynie fragment większego założenia dendrologicznego składającego się z kilku gatunków róż okrywowych i parkowych.
Ogród wrzosowy to miejsce nasadzenia kilkuset wrzośców i wrzosów, ozdobnych z kwiatów zimno zimnozielonych różnobarwnych liści, kwitnących nie tylko jesienią, ale również zimą, wiosną i latem.
Ogród traw będzie widowiskowym zwiewnym lekkim zieleńcem zaprojektowanymi pomiędzy ścieżkami
ogrodowymi, tak aby możliwa była obserwacja innych roślin.
Ogród ziołowy, będzie „przytulony” do fasady szkoły. Ulokowany przy tarasie będzie zbiorem 10 pachnących ziół i przypraw, których barwne liście i kwiaty dawały temu zakątkowi również miłe wrażenia estetyczne.
Dodatkowo przy alejkach wśród roślin usytuowane będą makiety zwierząt, występujących na naszych terenach, w ich naturalnej wielkości.
Cały ogród nie tylko wzbogaci swoim urokiem całą dzielnicę Cieszanowa, ale również będzie doskonałym
miejscem edukacyjnym.
akopciuch@cieszanow.eu
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DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W NOWYM LUBLIŃCU
Koniec lata to dla rolników
czas bardzo wytężonej pracy. Kiedy
rozpoczynają się żniwa wszyscy, którzy posiadają gospodarstwa rolne, od
wczesnego poranka jada w pole by
zebrać owoce swojej pracy. Kiedy
zbiór plonów się zakończy, rolnicy spotykają się na dożynkach, aby podziękować za otrzymane plony.
W naszej gminie Święto Plonów
odbyło się 9 września.
Uroczysta msza Święta w kościele filialnym w Nowym Lublińcu rozpoczęła świętowanie dożynek.
Potem nastąpił uroczysty przemarsz na boisko przy Zespole Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu gdzie rozpoczęła się zabawa. Po przywitaniu
wszystkich przybyłych gości, rozpoczął
się przegląd kapel folklorystycznych.
Dla świętujących w Nowym
Lublińcu ciekawą atrakcją były konkursy, których rozstrzygnięcie miało miejsce
właśnie na dożynkach.
Już 6 czerwca bieżącego roku
Burmistrz Miasta i Gminy ogłosił konkurs na: „Najładniejszy ogródek przydomowy, działkowy i nieruchomość na
terenie miasta i gminy Cieszanów.”
Do rywalizacji przyjęto 27 zgłoszeń. Komisja konkursowa odwiedzała
kolejno wszystkich chętnych. W jej skład
wchodzili:
- Jerzy Szajowski
- Katarzyna Mazurek
- Anna Kłysewicz
- Monika Parnak
- Krystyna Obirek.
Konkurs został przeprowadzony

w czterech kategoriach.
Decyzją jurorów nagrodzeni
w poszczególnych kategoriach zostali:
kategoria- ogródek przydomowy:
I miejsce – Stanisława Mazurek – Niemstów
II miejsce – Stanisława Kowal – Dachnów
III miejsce – Zbigniew Mazurkiewicz –
Chotylub
kategoria – ogródek działkowy:
I miejsce – Tomasz Wojciechowski Cieszanów
II miejsce – Wspólnota Chotylub osiedle
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II miejsce – Teresa Kozyra – Nowy Lubliniec
Wyróżnienie:
- Anna Wawrów – Nowy Lubliniec
- Teresa Kołodziej – Stary Lubliniec
kategoria - nieruchomość:
I miejsce – Tomasz i Renata Smoliniec –
Dachnów
II miejsce – Maria Kulczycka – Cieszanów
II miejsce – Irena Błakita –
Stary Lubliniec
Wyróżnienie:
- Barbara Chmiel – Niemstów
- Alicja Proń – Dąbrówka
kategoria za wieloletni
udział:
- Maria Pałczyńska – Cieszanów
- Maria Kida – Cieszanów
- Barbara Dopart – Dachnów
- Grażyna Dudzińska – Nowe Sioło
- Maria Czchur – Dąbrówka
- Aldona i Maria Ważna –
Żuków
- Janina Krawczyk - Stary
Lubliniec
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W czasie zabawy w Nowym
Lublińcu odbył się również konkurs kulinarny. Komisja w składzie:
- Marta Skiba,
- ks. Janusz Wyłupek,
- Katarzyna Marko,
oceniała dania, które przygotowały zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich.
Po degustacjach ogłoszono wyniki:
I miejsce – KGW Chotylub : Karkówka
na słodko + ratatuja
II miejsce – KGW Stary Lubliniec os.:
Kurczak generał z bukietem surówek
III miejsce – KGW Kowalówka: Kaczka
nadziewana bez kości.
Wyróżnienie otrzymały:
- KGW Stary Lubliniec wieś: Żeberka
w kapuście”
- KGW Nowe Sioło: Żeberka glazurowane z sosem śliwkowym.
Na podsumowanie rywalizacji
ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszy Wieniec Dożynkowy. W skład
komisji sędziowskiej weszli:
- Celina Skromek – Dyrektor GOK Biłgoraj
- Irmina Ziętek – GOK Biłgoraj
- Grzegorz Kopeć – KRUS
Laureatami zostali:
I miejsce – Stary Lubliniec- wieś
II miejsce – Niemstów
III miejsce – Nowe Sioło- parafia
Wyróżnienie:
- Kowalówka
- St. Lubliniec os.
Wszyscy laureaci otrzymali
upominki i gromkie brawa od publiczności. Organizatorzy szczerze gratulowali
osiągnięć.
Po zakończeniu części oficjalnych i konkursów dla wszystkich przybyłych rozpoczęła się zabawa taneczna.
akopciuch@cieszanow.eu

Minęło już trochę czasu od zakończenia Rock Festiwalu w Cieszanowie, emocje
opadły i nadszedł czas na wspomnienia.
Klimat festiwalu czuło się już przy wjeździe na parking. Masa samochodów, a przy niektórych ludzie słuchający muzykę. Przez bramy
festiwalu przewinęło się ponad 20000 ludzi.
Ogrom ludzi poruszających się po drodze miejscami były tak zagęszczone, ze nie można było
przejechać samochodem. Ogromne pole namiotowe z masa kolorowych ludzi z różnych miejscowości z całej Polski.
Młodzi skupieni grupkami przed namiotami odpoczywali przed koncertami. Przechodząc
przez różnokolorowe pole namiotowe napotykałam
równie kolorowych ludzi.
- Skąd jesteście? – zapytałam kilkoro młodych ludzi
siedzących przed namiotem.
- z Lublina
- Jak wam się podoba u nas w Cieszanowie, jesteście
tu pierwszy raz?
- Tak, słyszeliśmy legendy o ubiegłorocznym festiwalu i wiedzieliśmy, że musimy tu być.
- Który z zespołów jest waszym faworytem?
- Właściwie to lubimy wszystkie zespoły, które maja
tu występować. Ale jeżeli mielibyśmy już coś wybrać to na pewno The Explioted. To prawdziwa perełka festiwalu, jedyny koncert
w Polsce w tym
roku, będzie to na pewno świetny występ.
- To super a poza muzyką jak podoba wam się reszta?
- Wszystko, klimat, ludzie, obsługa, Panie w kuchni,
to wszystko
powoduje, że
czujemy się tu
jak u siebie
w domu. Możemy spotkać
ludzi z całej
p o l s k i
i nawet z innych krajów.
- A jakich obcokrajowców
spotkaliście?
- Rozmawialiśmy ze Słowaki em ,
a słyszeliśmy,

że pojawili się gdzieś też i Czesi i Ukraińcy.
Młodzi zaraz po rozmowie pobiegli na plac
przed scena, bo własne miał się zaczynać koncert
Kukiza. Przed sceną szalał tłum wszyscy tańczyli
w rytm muzyki. Obok placu przed sceną , znajdowała się strefa z jedzeniem piciem i ławkami do siedzenia, tam również szalały tłumy. Z tyłu strefa zabawy,
gdzie można było skoczyć na bungee lub pograć
w gry samochodowe. Można również było pooglądać ekskluzywne motory i nawet na nich posiedzieć.
W powietrzu faktycznie było czuć rocka,
ostra muzyka i szalone tańce, kolorowe stroje i wymyślne fryzury. W czasie kiedy grał zespół to tak
jakby nagle rozpoczynała się zbiorowa hipnoza,
wszyscy tańczyli i wygłupiali się pod sceną. Kiedy
nie mieli już sił to po prostu kładli się na trawie
i odpoczywali. Po zmroku przez takich
„odpoczywających” można było z łatwością wylądować na trawniku.
Nad bezpieczeństwem bawiących się czuwali
ochroniarze, policjanci, strażacy z OSP Niemstów
oraz służby medyczne. Ich obecność zapewne w niejednym przypadku studziła agresywne zapędy. Dzięki bardzo dużej kontroli służb porządkowych mimo
pojedynczych incydentów nie wydarzyły się inne
Dzięki nim masa ludzi jaka tam była wcale
nie sprawiała, że człowiek czuł się tam niebezpiecznie, wszyscy zajmowali się zabawą i nie spotkałam
nikogo, kto by wykazywał się jakąkolwiek agresją.
Cały festiwal przebiegał dość spokojnie i pomijając
niewielkie incydenty było bardzo bezpiecznie. Dało
się odczuć w każdym dniu festiwalu, że Cieszanów
faktycznie stał się rockową stolicą Polski.
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MISTRZ KORZENIOWSKI W CIESZANOWIE
Jakiś czas temu Miasto Cieszanów miało zaszczyt
gościć kilkukrotnego Mistrza Olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego. Była to stosunkowo krótka wizyta i wiązała się
tworzeniem nowego programu „Szlakiem Gwiazd”. To program, który pozwala podążać za swoimi ulubionymi celebrytami do ich rodzinnych miejscowości. Głównym celem cyklu
jest promowanie aktywnych ośrodków. Cieszanów jako gmina, która w ostatnim czasie znacznie się rozwinęła i nadal
aktywnie inwestuje został zaproszony do uczestnictwa w programie. Robert Korzeniowski zamienił kilka słów z Burmistrzem Zadwornym na temat tego jak Cieszanów zmienia się
przez ostatnie lata. Potem udał się do Kościoła w Cieszanowie gdzie był chrzczony jako niemowlę. Tam ks. kan Mizak
pokazał księgę chrzcielną z wpisami dokonanymi zaraz po
udzieleniu mu sakramentu.
Mistrz przez bardzo krótki czas mieszkał w Niemstowie. Potem przeniósł się do Jarosławia gdzie się wychował i dorastał.
akopciuch@cieszanow.eu

POWIATOWE ŚWIĘTO SPORTU
W upalną niedziele 29 lipca przy Zespole Szkół
w Cieszanowie odbyło się powiatowe Święto Sportu. Przedstawiciele pięciu gmin z powiatu lubaczowskiego rywalizowało ze sobą w różnych dyscyplinach sportowych, aby pokazać jaką sprawnością fizyczną mogą się poszczycić.
Celem całego przedsięwzięcia jest ogólna popularyzacja sportu. Święto ma zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania
czasu, dlatego starano się pokazać jak wiele radości może dać
podnoszenie swojej kultury fizycznej.
Przedstawiciele Gminy Cieszanów mogą pochwalić się zaszczytnym drugim miejscem, które wywalczyli wykazując się
sporą sprawnością w konkurencjach sportowych.
Uczestnicy w czasie zawodów mieli zmierzyć się z takimi
konkurencjami jak na przykład:
- pchniecie kulą kobiet i mężczyzn
- tenis ziemny
- konkurs rzutów do kosza
- skok w dal kobiet i mężczyzn
- bieg w workach
- przeciąganie liny.
Przedstawiciele Gminy Cieszanów najlepiej popisali się
w takich konkurencjach jak : wielobój kadry kierowniczej,
w biegach na 100 i 400 metrów kobiet, oraz w skoku w dal
kobiet i mężczyzn.
Ogólna klasyfikacja gmin przedstawia się następująco:
- I miejsce – Miasto Lubaczów
- II miejsce – Miasto i Gmina Cieszanów
- III miejsce – Gmina Lubaczów
- IV miejsce – Miasto i Gmina Oleszyce
- V miejsce – Gmina Horyniec – Zdrój.

akopciuch@cieszanow.eu
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