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Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów

Najwięcej funduszy UE na mieszkańca
tym zakresie mają być zakończone w
przyszłym roku. Obejmują rozbudowę i
Ameryki nie odkryjemy, więc trzeba brać modernizację oczyszczalni hydrobotanicznej ścieków, budowę ok.. 75 kilomeprzykład z innych, którym się udało.
Cieszanów połoŜony u stóp Rozto- trów kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącza, tuz przy granicy z Ukrainą, postawił czami oraz 23 przepompowni ścieków.
na turystykę, która ma przynosić miesz- Realizacji projektu mogliśmy się
kańcom dodatkowe dochody. Zaczęto od
stworzenia Przygranicznego Centrum podjąć dzięki dofinansowaniu w wysokoKultury i Sportu Wędrowiec. Dwa lata ści 60 proc. z Europejskiego Funduszu
temu powstało kąpielisko o powierzchni Rozwoju Regionalnego w ramach
czterech hektarów z terenem rekreacyj- ZPORR - podkreśla burmistrz Cieszanonym. Zbudowano m.in.. na tysiąc miejsc, wa.
stadion, korty tenisowe oraz parking na
Rok temu gmina zaczęła wprowablisko 500 samochodów. Inwestycja w 70
proc. Została sfinansowana z programów dzać kompleksowy monitoring wizyjny.
SAPARD oraz INTERREG. Powoli staje Kamery zainstalowano w cieszanowskim
się to atrakcyjne miejsce, wokół którego parku. Pod obserwacją jest drewniana
budowane domki campingowe, pola , cerkiew w i Zespół Szkół Publicznych w
place zabaw. Teren ma być połączony z Cieszanowie. Instalowane będą kolejne
zespołem pałacowo-parkowym z unikal- kamery, m.in. W unikalnych obiektach
ną roślinnością i drzewostanem. Utwo- zabytkowych. - Tu zawsze było pogranirzono Centrum Informacji Turystycznej. cze kultur i musimy dbać o to, co powstaCieszanów stał się liderem Roztoczań- ło przed laty - zaznacza Zdzisław Zaskiego Programu Rozwoju Turystyki, jest dworny. Właśnie temu ma słuŜyć proczłonkiem lokalnej organizacji turystycz- gram „Ocalmy wspólną przeszłość”.
nej Roztocze.
- Józef Matusz
Burmistrz przyznaje, Ŝe odnowienie
parku było jego marzeniem. - Wstydzi- Przedruk z Rzeczpospolitej z dnia 12
łem się pokazywać go gościom - . Teraz grudnia 2007 r.
park jest wizytówką miasta. Są w nim
nowe ścieŜki, stylizowane ławeczki, lampy.

Bierzemy przykład z tych, którym się udało.
Cieszanów | Od lat dowodzi, Ŝe gdy są
pomysły i determinacja w ich realizacji, to i pozyskiwanie środków na rozwój jest łatwiejsze.
Cieszanów to typowo rolnicza gmina, połoŜona z dala od centrów przemysłowych i głównych szlaków komunikacyjnych. W latach 2003—2007 jej aktywność inwestycyjna znacznie wzrosła. W
2002 r. wydatki i dochody były na poziomie 10,7 mln zł, natomiast w 2007 r. wydatki maja wynieść 25,5 mln zł. Pod
względem wykorzystania funduszy unijnych w przeliczeniu na mieszkańca Cieszanów zajął 3 w województwie z wynikiem 760zł.
- W takiej gminie jak Cieszanów,
gdzie nie ma przemysłu i raczej wątpliwe, by taki się pojawił, musieliśmy szukać innych rozwiązań - mówi burmistrza
Zdzisław Zadworny.
Gmina nawiązała więc kontakty z
samorządami z Niemiec, Włoch, Węgier,
Słowacji i Ukrainy. - Chcieliśmy nawiązać współpracę z gminami podobnymi do
naszej, rolniczymi, które przekształciły
się w rolniczo - usługowe i czerpią dochody z turystyki - podkreśla Zdzisław
Zadworny.

Dla władz gminy bardzo waŜnym
Przedstawiciele gminy za granicę i
podpatrywali, co moŜna przenieść na zadaniem jest kompleksowe uregulowagrunt cieszanowski. - Wiedzieliśmy, Ŝe nie gospodarki ściekowej. Inwestycje w
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Ranking gmin,
Rzeczpospolita 12.12.2007

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów

Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie
Po ukazaniu się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6
września 2007 r. w sprawie formi zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 163,poz 1155) , Gmina Cieszanów przystąpiła do realizacji zadania mającego na celu wykonania systemów monitoringu w ZSP w Cieszanowie i ZSP w
Dachnowie. Realizację zadań podjęto w ramach Rządowego
programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.
Po wcześniejszej ocenie wniosków złoŜonych przez dyrektorów Szkół, w dniu 19 września 2007 r. Gmina Cieszanów jako
organ prowadzący złoŜyła w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wniosek zbiorczy o dofinansowanie
przedsięwzięć dot. budowy systemów monitoringu wizyjnego
w ZSP w Cieszanowie i w ZSP Dachnowie.
Po weryfikacji złoŜonego wniosku przez zespół oceniający
oraz po zatwierdzeniu przez Wojewodę Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie przekazał dotację celową na realizację monitoringu w Zespole Szkół Publicznych
w Cieszanowie. Wysokość dotacji wyniosła 12 000,00 zł, co
stanowiło 80 % całkowitego kosztu inwestycji tj. 15000 zł
W dniu 9 listopada 2007 r. podpisano umowę nr 95/2007 pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie Maciejem Karasińskim, działającym w imieniu Wojewody Podkarpackiego a organem prowadzącym Gminą Cieszanów reprezentowaną przez Zdzisława Zadwornego – Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, zobowiązującą Kuratora do przekazania dotacji na realizacje zadania.

W celu realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę zlecającą
firmie Technika Biurowa, Tadeusz Kawalec z siedzibą w Zamościu wykonanie systemu monitoringu w Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie . W ramach realizowanego zadania
Wykonawca zgodnie z umową wykonał system monitoringu
w skład którego weszły następujące urządzenia:
- 4 kamery zewnętrzne,
- 4 kamery wewnętrzne
- urządzenie rejestrujące oraz monitor kolorowy do monitoringu.
Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac, w dniu
27.11.2007 r odbył się obiór wykonanych prac, a następnie
uruchomienie systemu. System zadziałał bez uwag.
Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie jest częścią rozbudowy systemu monitoringu wprowadzanym na terenie gminy, w tym i w placówkach oświatowych.
Gmina Cieszanów w roku 2006 wprowadziła w centrum Cieszanowa monitoring parku i części rynku. W trakcie realizacji
systemu monitoringu jest zadanie pn.” Ocalmy cerkiew w Gorajcu”, realizowane w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznej”
WdraŜanie i zastosowanie systemu monitoringu pozwoli Policji skuteczniej zwalczać przejawy agresji i wandalizmu, coraz
częściej występujących na terenie tut. gminy oraz podniesie
stan bezpieczeństwa w szkołach prowadzonych przez Gminę
Cieszanów.
- Jerzy Szajowski

Jesień Folklorem Malowana
W niedzielę 28 października 2007 r. o godzinie 16:00 w Wiejskim Domu Kultury w Starym Lublińcu odbył się Przegląd Zespołów Ludowych pt. „Jesień folklorem malowana”. Impreza
została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Lublińca
oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. W przeglądzie
wystąpiły zespoły ludowe z terenu powiatu lubaczowskiego.
Po powitaniu gości przez prowadzącego imprezę radnego
Rady Miejskiej w Cieszanowie Zygmunta Lesiczkę i krótkim
przemówieniu, wygłoszonym przez Przewodniczącego Rady
Powiatu w Lubaczowie Zbigniewa Wróbla, na scenie pojawiła
się MłodzieŜowa Kapela Ludowa „śarek” z Cieszanowa. Ten istniejący od 2006 r. zespół, kierowany przez
Bronisława Stępnia, zaprezentował piosenki ludowe z
terenu Rzeszowszczyzny. Kolejnymi wykonawcami
byli członkowie działającej przy Centrum Kultury i
Sportu w Cieszanowie Kapeli Ludowej „Sokoły”, którzy zaprezentowali wiązankę Ŝywiołowych piosenek
ludowych z Podkarpacia.
W dalszej części przeglądu wystąpiła Kapela Ludowa
„Wołki ZboŜowe” z Cewkowa, z repertuarem piosenek
ludowych z okolic Starego Dzikowa i przyśpiewkami z
regionu rzeszowskiego. Po „Wołkach ZboŜowych”
zaprezentowały się panie z Zespołu Śpiewaczego
„Wrzos” z Nowego Dzikowa, które wykonały tradycyjne pieśni i piosenki ludowe z regionu dzikowskiego.
Część z nich zaśpiewały przy akompaniamencie Kapeli
Ludowej „Wołki ZboŜowe”.
Na zakończenie imprezy zagrała Kapela Ludowa
„Pawlaki” z Lubaczowa, prezentując folklor miejski
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(m.in. „Tylko we Lwowie”), standardy muzyki rozrywkowej
(np. „A ja nie chcę czekolady” czy „Walentyna Twist”), a
nawet jazzowej.
Wszystkie występujące podczas przeglądu kapele i zespoły
zaprezentowały swój repertuar w sposób bardzo Ŝywiołowy,
co spotkało się z owacyjnym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności i dowiodło, Ŝe muzyka ludowa nadal cieszy
się duŜym zainteresowaniem, zarówno młodzieŜy, jak i osób
dorosłych.
- Tomasz Róg
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Mikołajkowy turniej piłki noŜnej
niosła druŜyna ze Szkoły Podstawowej w Dachnowie, gromadząc na swym koncie 8 punktów. Za nią uplasowały się druŜyny ze szkół w Kowalówce (7 punktów), Nowym Lublińcu (5
punktów), Cieszanowie (4 punkty) i Niemstowie (1 punkt).
Wśród szkół gimnazjalnych wygrała druŜyna z ZSP w Nowym
Lublińcu (4 punkty), przed druŜynami z ZSP w Dachnowie (3
punkty) i ZSP w Cieszanowie (1 punkt).
DruŜyny, które w poszczególnych kategoriach wiekowych
zajęły miejsca medalowe otrzymały z rąk Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Cieszanowie Janusza Mazurka oraz Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie Andrzeja Szymanowskiego puchary i nagrody rzeczowe. Pozostałe druŜyny
otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy
zawodnicy, biorący udział w turnieju mieli zapewniony ciepły
posiłek.
Turniej ten miał za zadanie popularyzację halowej piłki noŜnej
wśród uczniów szkół naszej gminy, a zwłaszcza wśród dziewcząt, które w tej odmianie piłki noŜnej – wydawałoby się sportu typowo męskiego – dawały sobie całkiem nieźle radę.
W sobotę 8 grudnia 2007 r. odbył się Mikołajkowy Turniej
Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Cieszanów w Halowej Piłce NoŜnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie. Organizatorem zawodów był Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Janusz Mazurek oraz
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
Turniej rozegrany został jednocześnie w Cieszanowie i Nowym Lublińcu. W Cieszanowie rywalizowali ze sobą chłopcy
w dwóch kategoriach wiekowych – szkół podstawowych i
gimnazjów. W Nowym Lublińcu, równieŜ w dwóch kategoriach wiekowych, o miano najlepszej walczyły druŜyny
dziewcząt.
Po bardzo zaŜartej rywalizacji wśród chłopców w kategorii
szkół podstawowych z dorobkiem 7 punktów zwycięŜyła druŜyna ze Szkoły Podstawowej w Kowalówce, przed druŜynami
ze szkół w Dachnowie (5 punktów), Cieszanowie (4 punkty) i
Nowym Lublińcu (0 punktów). W kategorii szkół gimnazjalnych najlepsza okazała się druŜyna z ZSP w Cieszanowie (6
punktów), przed druŜynami z ZSP w Nowym Lublińcu (3
punkty) i ZSP w Dachnowie (0 punktów)
Nie mniej zacięta rywalizacja miała miejsce wśród dziewcząt.
W kategorii szkół podstawowych zwycięstwo w turnieju od-

- Tomasz Róg

Pokaz karate tradycyjnego
W dniu 28.10.2007r. młodzi karatecy z sekcji karate działającej przy Centrum
Kultury i Sportu w Cieszanowie i sekcji karate z Miejskiego Ośrodka Sportu w
Lubaczowie wzięli udział w pokazie karate tradycyjnego na ceremonii zamknięcia
Ogólnopolskiego Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. MłodzieŜ wystąpiła na zaproszenie Pani Danuty Trembickiej i
Dyrektora ZPOWiR w Lubaczowie Pana Andrzeja Wójciaka. W programie młodzi karatecy pokazali podstawowe techniki karate tradycyjnego, zastosowanie
tych technik w walce. Efektownym zakończeniem pokazu było łamanie desek
przez najmłodszych adeptów sztuk walki. Występ dzieci cieszył się ogromnym
zainteresowaniem publiczności i był przyjęty owacyjnie.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, ul. Rynek 1, tel./fax 016/6311076, 016/6311440
http://www.cieszanow.eu, http://www.bip.cieszanow.akcessnet.net e-mail: cieszanow@vp.pl
Kolegium redakcyjne:redaktor naczelny Zdzisław Zadworny, sekretarz Radosław Pałczyński, redaguje zespół: Andrzej Szymanowski,
Janusz Mazurek, Radosław Pałczyński, Tomasz Róg Mirosław Turza, Piotr Bielko.
GODZINY URZĘDOWANIA: PN. - PT. 7:00 - 15:00
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