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NAD BRUSIENKĄ
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W CIESZANOWIE
Nr 1/2005 Egzemplarz bezpłatny

Drodzy czytelnicy, mieszkańcy miasta i gminy Cieszanów.
Przekazujemy w Wasze ręce drugi egzemplarz biuletynu „Nad Brusienką”.

Będziemy się starać, aby następne wydania ukazywały się już z większą częstotliwością w okresach, co najmniej dwumiesięcznych. Podstawowym zadaniem tej publikacji jest
informowanie o wydarzeniach i ludziach z gminy Cieszanów. Bardzo ważnym celem jest
również przekazywanie wiedzy na temat działań władz gminnych i jednostek im podległych. Wiąże się to z naszym przesłaniem dotyczącym jawności funkcjonowania samorządu w gminie Cieszanów. Będziemy informować Was o wszystkich naszych zamierzeniach.
Mieszkańcy gminy powinni wiedzieć o problemach, z jakimi borykają się ich władze, aby
móc wpływać na ich rozwiązanie zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami. Chcemy, aby
gazeta stała się również forum dyskusyjnym, na którym umieszczane będą Wasze opinie
i uwagi. Jestem przekonany, że biuletyn ten przyczyni się do wspólnego budowania lepszej przyszłości dla naszej małej ojczyzny.
Z serdecznymi pozdrowieniami:

•

PROGRAM DNI CIESZANOWA
2005.

•

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

•

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

•

DOPŁATY PODSTAWOWE W NASZEJ
GMINIE

•

WYSTAWA W MOK W CIESZANOWIE

•

WYNIKI EGZAMINÓW W SZKOŁACH
NASZEJ GMINY

•

ŚDS W CIESZANOWIE

Zadworny Zdzisław

Kąpielisko w Nowym Siole
Pomysł budowy kąpieliska zro-

dził się wiele lat temu
w trakcie regulacji rzeki Brusienka. Jednak do tej pory
nikt nie podjął się tego wyzwania. Dopiero obecna Rada
Miejska zaaprobowała pomysł burmistrza Zadwornego
o przystąpieniu do opracowania dokumentacji na taki
obiekt. Po opracowaniu koncepcji budowy Ośrodka Wypoczynkowego w Nowym
Siole złożony został wniosek
poprzez Związek Gmin Ziemi
Lubaczowskiej w programie
SAPARD na pierwszy etap –
budowę kąpieliska. Fakt składania wniosku przez związek
gmin wiązał się z wielkością
dotacji. Gmina Cieszanów
otrzymałaby jej o połowę
mniej. Pozyskano maksymal-

ne dofinansowanie, które wyniosło 270 tys. zł to jest 50%
całości kosztów. Zapewne wydatkowanie przez władze gminne tak dużej kwoty pieniędzy
może budzić kontrowersje. Jest
tyle innych potrzeb, o które
ludzie zabiegają. Jednak inwestycja ta działa korzystnie dla
mieszkańców w dwóch aspektach. Po pierwsze korzystający
z wypoczynku nad wodą musi
wyjeżdżać do odległych miejscowości. Dojazdy np. do Krasnobrodu stanowią spory wydatek. Dzięki kąpielisku w Nowym Siole koszty te ulegną
zdecydowanemu zmniejszeniu
a zwiększy się liczba korzystających. Po drugie dla biznesu w
naszej gminie otwiera się perspektywa pozyskania klientów
w postaci turystów. Również
gospodarstwa rolne mają szan-1-

sę na powiększenie swoich dochodów tworząc usługi agroturystyczne. W gminie jest bardzo mała ilość miejsc noclegowych. Najprostsze rozwiązanie
to agroturystyka. Te argumenty
stały się podstawą przystąpienia władz gminnych do budowy Ośrodka. Budowę wykonała firma Cieszkom w ciągu
12 miesięcy.
Otwarcie kąpieliska nastąpi
17 lipca br.
Korzystający będą mieli do
dyspozycji zbiornik o powierzchni 4 ha wody, parkingi
dla ponad 100 pojazdów, toalety, ponad 3 hektary plaż i terenów zielonych. Oprócz sezonowej małej gastronomii przewidywane są projekcje kina letniego oraz inne imprezy.
Zdzisław Zadworny
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WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Wjeżdżając do centrum Cieszanowa naszą uwagę przyciąga park, który jest centralnym
punktem oraz wizytówka miejscowości. Nie spełnia on jednak swojej roli. Drzewostan i
krzewy są w złym stanie, alejki
wymagają przebudowy a zniszczone ławki wymiany. Brak
miejsca, w którym mogłyby się
odbywać imprezy i uroczystości zmusza do organizowania
ich na placu szkolnym.
Dlatego też staraniem władz
lokalnych opracowano i zatwierdzono koncepcję urbanistyczno – architektoniczną

nowe oświetlenie w obrębie
parku, place i aleje z kostki
brukowej oraz miejsca parkingowe wokół parku. Nasadzenie nowych roślin ozdobnych krzewów i kwiatów.
Wszystkie te zmiany wpłyną
pozytywnie na wygląd miejscowości, a park stanie się
miejscem, w którym zarówno chętnie będziemy spędzać
wolny czas w niedzielne
popołudnia jak i obejrzeć
ciekawe występy artystyczne
lokalnych zespołów i gości
Andrzej Szymanowski

„Rynku staromiejskiego w
Cieszanowie”. Jednak koszt
inwestycji znacznie przekracza możliwości finansowe
Urzędu Miasta i Gminy w
Cieszanowie. W związku z
tym został skierowany wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego o dofinansowanie tej inwestycji pt.
„Przystosowanie parku w
Cieszanowie do pełnienia
współczesnych funkcji”.
Wynikiem końcowym tego
projektu będą widoczne
zmiany architektoniczne
centrum naszego miasta tj.

„Okupacja sowiecka na prawym Brzegu Sanu w latach 1939–
1939– 1941”

Wystawę „Okupacja sowiecka na prawym brzegu
Sanu w latach 1939-1941”,
przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji
Publicznej IPN w Rzeszowie,
można oglądać od 3 czerwca 2005 r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Cieszanowie. Uroczyste otwarcie z udziałem z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów P. Andrzejem Szymanowskim, przedstawicielami IPN w Rzeszowie P.
Kariną Łukasik i P. Tomaszem Bereza oraz Dyrektorami wszystkich placówek
oświatowych z terenu gminy
nastąpiło 3 czerwca br.
o godz. 14.00.

Celem ekspozycji jest ukazanie przebiegu wydarzeń w
latach 1939-1941 na terenach
wchodzących
w skład obecnego województwa podkarpackiego, które
wówczas znalazły się pod
okupacją sowiecką. Przedstawione zostały: agresja sowiecka na Polskę we wrześniu
1939 r., represje wobec polskich żołnierzy oraz ludności
cywilnej, działania NKWD i
sowieckiego wymiaru sprawiedliwości na ziemiach okupowanych oraz barbarzyńskie deportacje ludności polskiej w 1940 r. w głąb ZSRS.
Zaprezentowano ponadto
przekształcenia społecznoekonomiczne na zajętych te-

renach naśladujące model
radziecki, sowietyzację
szkolnictwa, walkę z religią,
a także indoktrynację ogółu
społeczeństwa. Ukazano
również przygotowania
ZSRS i III Rzeszy do wojny,
przebieg działań wojennych
w czerwcu 1941 r. oraz
masową eksterminację więźniów politycznych przez
wycofujące się NKWD.
Wystawę można zwiedzać
do w Miejskim Domu Kultury
w Cieszanowie. Zapraszamy do jej obejrzenia.
RP
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Kronika wydarzeń
Maj
1 – Uroczystości w Rudce
w 61 rocznice wymordowania
przez UPA
3 – Obchody 214 rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 - go
Maja
3 – Sadzenie dębów w Cieszanowie dla uczczenia pontyfikatu
Jana Pawła II
7 – 11 – Wizyta delegacji
z Cieszanowa w Berbisdorf
18 – Sadzenie dębów w Nowym
Siole dla uczczenia pontyfikatu
Jana Pawła II
18 – Wizyta ukraińskich pedagogów w Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie
20 -23 – Wizyta drużyny piłkarskiej z Węgier w Cieszanowie
25 – Sesja Rady Miejskiej
w Cieszanowie
25 - Uroczyste oddanie pomieszczenia dla MGOPS
28 - „Dzień Matki” organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie i Miejski
Ośrodek Kultury w Cieszanowie
Czerwiec
1 – Uroczystości związane ze
Świętem Patrona Szkoły
w Dachnowie
3 – Otwarcie wy stawy
„Okupacja sowiecka na prawym
brzegu Sanu w latach 19391941” MOK w Cieszanowie
3 – Konkurs na stanowisko referenta ds. Księgowości
5 – Festyn rodzinny Pt.
„Rodzinny Dzień Dziecka”
w Dachnowie
7 - Spotkanie w sprawie
„inwestycji drogowych w powiecie lubaczowskim” w Cieszanowie
9 -10 – Wizyta delegacji
z Cieszanowa w Kałuży
17 - Dzień Patrona Szkoły
Szkole Podstawowej w Cieszanowie
20 - Spotkanie historyczno literackie z dr Maciejem Andrzejem Zarębskim, organizator
Koło Polskiego Towarzystwa
Historycznego w Cieszanowie.
24 – uroczystość upamiętnienia
śmierci por. Piotra Mazurka w
Niemstowie
25 - Prelekcja pt. „ Herby i
pieczęcie powiatu cieszanowskiego i lubaczowskiego”, organizator Stow. „Żarek” w
MOK w Cieszanowie.
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„Dopłaty podstawowe” w Naszej Gminie

Od początku roku 2005 przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradców Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Stanisław
Chodziński prowadził pomoc w
wypełnianiu wniosków
o Dopłaty Podstawowe,
z pomocy skorzystało 600 rolników. Rolnicy Gminy Cieszanów
złożyli 98% wniosków, oprócz

INFORMACJA

jest jednym z najprężniej działających punków w powiecie, na
co wskazuje ilość petentów
obsłużonych w ciągu naboru
wniosków i ilości złożonych
wniosków „rolno - środowiskowych”.
Według wstępnych danych, do
9 czerwca 2005 r. włącznie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła
1 484 538 wniosków od producentów o przyznanie płatności
bezpośrednich do gruntów
rolnych oraz o płatności z tytułu
wsparcia działalności rolniczej
na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania
(ONW). Liczba przyjętych dotychczas wniosków jest o ok.
84 000 większa od liczby
wszystkich wniosków o dopłaty
złożonych przez producentów
rolnych w roku ubiegłym. Nie
jest to liczba ostateczna.

wniosków o Dopłaty Podstawowe
doradca pomógł sporządzić 27
wniosków o przyznanie płatności z
tytułu „realizacji przedsięwzięć
rolno – środowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierząt”. Zorganizowano także cztery kursy z zakresu
chemizacji w których uczestniczyło
46 rolników.

Stanisław Chodziński

Punkt doradczy w Cieszanowie

Selektywna zbiórka odpadów
Selektywna zbiórka odpadów
komunalnych, to jedno z wielu
zadań jakich podjęła się nasz gmina. W Naszej Gminie wprowadziliśmy selektywną zbiórkę w lipcu
2004 r. i od tego czasu staramy się
poszerzyć jej zakres. Pilotażowo
rozpoczęliśmy zbiór odpadów „u
źródła”, to jest bezpośrednio w
miejscu ich wytworzenia, a konkretnie w Państwa domach .
Cele i korzyści wynikające z wdrożonego programu:
- zmniejszenie ilości odpadów
komunalnych zmieszanych trafiających na składowisko,
- zmniejszenie szkodliwości odpadów dla ludzi i środowiska,
- zaoszczędzenie zasobów surowcowych środowiska,
- pozyskanie surowców wtórnych,

- zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej,
- poprawa estetyki i wizerunku
miasta i gminy,
- uzyskanie oszczędności finansowych dla mieszkańców z tytułu
usuwania i składowania odpadów,
uporządkowanie gospodarki
odpadami komunalnymi zmieszanymi w gminie.
Worki na wyselekcjonowane odpady (papier, szkło, plastik, puszki)
można bezpłatnie odebrać w biurze
w Cieszanowie przy ulicy Rynek,
których zbiórką zajmuje się firma
Podkarpacka Higiena Komunalna
Sp z o.o.. Zdajemy sobie sprawę z
tego, że nie wszystko udaje się
nam tak jak oczekują tego mieszkańcy. Zdarzają się problemy.
Jednak staramy się aby było ich jak

najmniej, a gdy już się pojawią, to
szybko im zaradzić. Dlatego prosimy aby z worków korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, nie
wrzucać do nich innych odpadów
komunalnych. Szczegółowe informacje nt. finalnej zawartości zostały wydrukowane na workach. W
czasie ostatniej zbiórki, zostało
zebrane ponad 5 ton odpadów z
czego 80% stanowiło szkło a pozostała cześć to głownie plastik.
Dziękujemy za wszelkie sygnały
dotyczące spraw związanych z
funkcjonowaniem selektywnej
zbiórki odpadów na terenie Naszej
Gminy i zarazem prosimy o kolejne spostrzeżenia i uwagi, niekoniecznie tylko te krytyczne.
RP

Co w „przejrzystej” słychać ?
Od stycznia 2005 roku gmina Cieszanów przystąpiła do udziału w
akcji społecznej „PRZEJRZYSTA POLSKA” przygotowaną przez Polsko Amerykańską Fundację Wolność,
Program Przeciw Korupcji Fundacji
im. S. Batorego, Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej, „Gazetę Wyborczą”.
Zadaniem gmin uczestniczących w
programie jest doskonalenie praktyki
stosowania zasad:
1. Zasada przejrzystości - działalność finansowa ze środków jest
jawna.
2. Zasada przewidywalności - funkcjonowanie instytucji publicznych i
realizowanie zadań publicznych

odbywa się w sposób planowy i
przewidywalny.
3. Zasada rozliczalności - działalność
instytucji publicznych jest prowadzona w sposób mierzalny i rejestrowany, dający możliwość przeanalizowania ilości sił i środków
zaangażowanych w poszczególne
działania oraz określenie odpowiedzialności konkretnych osób za
podjęte działania.
4.Zasada fachowości - w instytucjach lokalnych zadania realizowane są przez osoby kompetentne, potrafiące w efektywny sposób wykorzystać gminne zasoby
do realizacji celów publicznych
oraz coraz lepszej obsługi miesz-

kańców.
5.Zasada braku tolerancji dla korupcji
- władze lokalne jasno deklarują,
konsekwentnie demonstrują i wcielają w życie postawę braku tolerancji
dla korupcji w swojej gminie.
Poszczególnym zasadom przyporządkowane są konkretne zadania, które
gmina realizuje (6 obligatoryjnych i 9
fakultatywnych).
Wzięcie udziału w akcji jest dowodem
starań władz gminy Cieszanów o
podniesienie standardów życia publicznego oraz b pobudzenie aktywności obywatelskiej.
Barbara Broź
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2 - go maja br. staraniem mieszkańców, Zakładu Komunalnego w
Cieszanowie oraz Gminy zostało
wykonane przyłączenie wody do
cmentarza grzebalnego w Nowym
Siole. Nieodpłatnie do prac ziemnych przystąpili następujący mieszkańcy:
Andrzej Szałański, Edward Frączek,
Władysław Gudzik, Stanisław Szałański, Wiesław Bondyra, Mieczysław Obirek, Jan Łabisz, Zygmunt
Stankiewicz, Stanisław Zarębski,
Marek Wrona, Marian Kida, Józef
Mach, Andrzej Malec, Marian
Leszczyński, Marek Kulczycki,
Grzegorz Dudziński, Andrzej Zaborniak, Roman Gelmuda, Adam
Marciniszyn, Wojciech Wrona,
Daniel Ważny, Zdzisław Kociołek,
Wojciech Nieckarz, Adam Młynarowicz, a materiały dostarczył
Urząd Mista i Gminy w Cieszanowie.

Wykaz materiałów, które mogą
być wykorzystane jako surowce
wtórne.
• Opakowania z papieru i tektury
(worki, torby, pudła, pudełka,
tacki);
• Opakowania ze szkła (butelki,
słoje, inne opakowania szklane);
• Opakowania z tworzyw sztucznych (torby z folii PP, PE, butelki z PVC, PET, PP, PE, worki z folii PE, worki tkane PP,
opakowania termoformowane,
kształtki i pudełka ze spienionego PS, kaptury i owinięcia z
folii PE, tuby PE);
• Opakowania metalowe (puszki
konserwowe z blachy stalowej
ocynowanej, pudełka z blachy
stalowej, puszki stalowe do
napojów, puszki aluminiowe do
napojów, tuby aluminiowe,
pojemniki aerozolowe, tacki
aluminiowe);
• Opakowania z laminatów
(owinięcia i torby z laminatów,
laminaty z tworzyw sztucznych
z udziałem folii aluminiowej,
tuby laminatowe, pudełka do
napojów);
• Opakowania z folii wiskozowej
(owinięcia, torby z folii wiskozowej);
• Opakowania z materiałów kombinowanych (pudełka zwijane z
blach stalowej i tektury, pudełka
kombinowane z PS i tektury);
• Opakowania z materiałów naturalnych (drewno, tekstylia).
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POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Dzięki nowelizacji ustawy o systemie
oświaty. Dodano do niej rozdział 8a,
który od dnia 1 stycznia 2005 r. reguluje
zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów.
Prawo do pomocy materialnej przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz
słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich.
Na podstawie złożonych przez rodziców
wniosków Burmistrz Miasta i Gmina
Cieszanów wydał 475 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz 60 decyzji
nie przyznających stypendium z powodu
przekroczenia kryterium dochodowego.
Dla 4 finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów Burmistrz ufundował
stypendia po 200 zł dla każdego. Wysokość stypendium szkolnego wynosi 44,80 zł za 1 miesiąc, a sposób wyliczenia
podaje art. 90d, ust. 9 ustawy o systemie
oświaty.

Aby wypłacić wszystkie stypendia w
2005 r. gminie potrzebne są środki finansowe w kwocie 222 700 zł. Na ten
cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 91 178 zł, a o brakujące środki – t.j. 131 522 zł Gmina Cieszanów wystąpi do budżetu państwa.
W związku z brakiem środków finansowych na stypendia ich wypłata może
zostać wstrzymana lub opóźniona, a wydawanie nowych decyzji może zostać
zawieszone do czasu otrzymania z budżetu państwa przynajmniej 75% potrzebnej na ten cel kwoty. Wiele gmin w
Polsce złożyło już do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zmiany
ustawy o systemie oświaty w zakresie
przyznawania stypendiów, co daje nadzieję na dodatkowe pieniądze na ten cel
przyznane przez Ministerstwo Finansów
RP.
Barbara Gliniak

Informacja nt. Cerkwi
w Cieszanowie
Dziedzictwo kulturowe stanowi
dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie w ramach napisanego przez pracowników projektu ,,Ocalić od zapomnienia” przy współpracy z Fundacją
Wspomagania Wsi przyjęło inicjatywę renowacji zabytkowej cerkwi w
Cieszanowie. Prace wykonane w
ramach otrzymanego grantu są
pierwszym etapem przywrócenia
dawnego wyglądu zabytkowi. War-

tość otrzymanego grantu na realizację piewszego etapu projektu
wyniosła 7 tyś zł. Kolejnym etapem projektu będzie zgromadzenie i ustawienie na terenie cerkwi
pożyczonych i zapomnianych
krzyży z terenu gminy.
RP

Egzaminy w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach naszej gminy
Od kwietnia 2002 roku przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej.
Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatnych w życiu. Wyniki sprawdzianu, analizowane z uwzględnieniem ocen szkolnych oraz kontekstów kształcenia, pozwalają na
pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów i, tym samym, ułatwiają opracowanie indywidualnych zaleceń dotyczących ich
dalszej edukacji. Nauczycielom i szkołom takie analizy mogą pomóc w doskonaleniu pracy, a decydentom – w prowadzeniu
efektywnej polityki oświatowej. Wszystko to sprzyja podnoszeniu jakości pracy polskiej szkoły. W dniu 5 kwietnia uczniowie 6
klas szkół podstawowych pisali egzamin. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie gmina Cieszanów
zajęła 52 miejsce na 159 gmin w województwie podkarpackim osiągając wynik 29,45 pkt. Wyniki z 6 szkól przedstawiają się
następująco Niemstów 36,50, Dachnów 34,48, Kowalówka 33,00, Nowy Lubliniec 30,1, Cieszanów 26,36, Nowe Sioło 25,75,
średnia województwa to 29,34.
Edukacja w gimnazjum kończy się egzaminem zewnętrznym, który pozwala obiektywnie ocenić poziom umiejętności i wiadomości uczniów. Prace gimnazjalistów są sprawdzane przez wykwalifikowanych egzaminatorów, stosując kryteria obowiązujące w całym kraju. Wynik egzaminu pomoże absolwentom gimnazjów w wyborze szkoły odpowiadającej ich umiejętnościom i
ambicjom. 26 – 27 kwietnia 110 uczniów kończących gimnazjum w gminie Cieszanów przystąpiło do egzaminu. Średni wynik
58,59 pkt. klasyfikuje nas na 41 miejscu wśród wszystkich 159 gmin w województwie podkarpackim, i tak kolejno gimnazja
uzyskały następujące ilości punktów: Dachnów 59,71, Nowy Lubliniec 59,50, Cieszanów 58,24, średnia województwa wynosi
57,82.
Barbara Gliniak

W hołdzie por. Piotrowi Mazurkowi
W dniu 24 czerwca br. w Niemstowie w hołdzie por. Piotrowi Mazurkowi odsłonięto pamiątkową tablicę. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy z tereny gminy Cieszanów,
władze gminy: Zdzisław Zadworny, Andrzej Szymanowski,
Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, władze powiatu Józef
Michalik, dyrektorzy szkół z terenu powiatu lubaczowskiego,
przedstawiciele WP: gen. bryg. Aleksander Bortnowski, gen.
bryg. Mirosław Rozmus dowódca 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich, płk. Bogusław Bębenek, Zbigniew Smok szef WSW w Rzeszowie, płk. Sławomir Serdak - Sztab Generalny WP, ppłk. Ryszard Wiśniewski, ksiądz major Tadeusz Gryglicki, władze samorządowe województwa Mirosław
Karapyta, poseł na sejm RP Mieczysław Kasprzak, Mirosław
Przewoźnik - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW
w Rzeszowie.
RP
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Środowiskowy Dom Samopomocy im. w Cieszanowie
Placówka jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzona jest dla tych, którzy
z powodu przewlekłej psychicznej choroby lub głębokiej niesprawności intelektualnej, upośledzenia umysłowego
maja trudności w życiu codziennym, wymagających pomocy do życia w środowisku rodzinnym czy społecznym.
Zapewnia wszechstronne wsparcie, rehabilitację, opiekę lekarsko – pielęgniarską, pedagogiczno psychologiczną,
możliwość indywidualnych zainteresowań poprzez prowadzenie pod fachowym okiem terapeutów zajęciowych różnorodnych zajęć, które są realizowane w następujących pracowniach: plastycznej, krawieckiej, rękodzielniczej, kulinarnej, ogrodniczej, stolarskiej, muzycznej i komputerowej.
Celem tej placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienia poziomu
zaradności życiowej i sprawności fizycznej oraz przygotowanie do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku.
Taki rodzaj pomocy na rzecz tej grupy osób był bardzo potrzebny. Znalezienia uczestników nie sprawiło kłopotu,
nadal trwają prace nad przygotowaniem kolejnych osób do uczestnictwa w zajęciach.
W przyszłości przy Środowiskowym Domu Samopomocy planuje się stworzyć inny ośrodek wsparcia, na rzecz
osób, grup najbardziej potrzebujących.
Na dzień dzisiejszy powyższe zadania w Środowiskowym Domu Pomocy wykonuje 7 osób, które opiekują się
grupa 28 pensjonariuszy. Wychowankowie znajduj pełne zrozumienie u swoich opiekunów przywracających im
możliwości pełnienia w swoich środowiskach ról społecznych.
Rada Miejska w Cieszanowie zgłosiła pomysł nadania ŚDS imienia Jana Pawła II, jednak ze względu na krótki
okres działalności nie uzyskała akceptacji władz kościelnych.
RP

PROGRAM DNI CIESZANOWA 15 - 17.07.2005
GODZINA

PUNKT PROGRAMU

10:00

Spotkanie delegacji miast i gmin partnerskich: Diósd (Węgry), Capannoli (Włochy), Argenbull (Niemcy), Berbisdorf (Niemcy), Żółkiew (Ukraina), Kałuża (Słowacja), Cieszanów (Polska)

15:00

Zawody wędkarskie

20:00

Koncert religijny
Koncert zespołu „Chili My”

GODZINA

PUNKT PROGRAMU

17:00

Program dla najmłodszych

19:00

Koncert zespołu Oudsaider Blues

20:30

Koncert zespołu Raz Dwa Trzy

21:40

Pokaz sztucznych ogni

22:00

Zabawa taneczna

GODZINA

PUNKT PROGRAMU

14:00

Konkurs rysunkowy w rynku

16:00

Uroczyste otwarcie kąpieliska „Wędrowiec” w Cieszanowie

17:00

Przegląd zespołów folklorystycznych

22:00

Kino plenerowe
PATRONAT MEDIALNY

-5-

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Cieszanów
SPRAWOZDANIE Z KONKURSÓW
NA STANOWISKA W URZĘDZIE
MIASTA I GMINY W
CIESZANOWIE
1.Konkurs na stanowisko Sekretarza Urzędu
Miasta i Gminy w Cieszanowie
- 2 kandydatów
Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na
stanowisko Sekretarza w osobie Pani Barbary
Broź.
2. Konkurs na stanowisko Skarbnika Urzędu
Miasta i Gminy w Cieszanowie
- 1 kandydat
Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem
konkursu przedstawiła Burmistrzowi kandydaturę
Pani Anny Stanowskiej.
3. Konkurs na stanowisko referenta ds. obsługi
samorządowego serwisu informacyjnego.
- 6 kandydatów.
Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata Pana
Radosława Pałczyńskiego.
4. Konkurs na stanowisko referenta ds. księgowości.
- 8 kandydatów.
Komisja Konkursowa wyłoniła kandydatkę Panią
Katarzynę Kulczycką.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Informacje

Przedszkola w czasie
wakacji

W dniu 15 lipca 2005 r. reprezentacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie wzięła
udział w II Podkarpackich Zawodach Pływackich Środowiskowych
Domów Samopomocowych, które
odbyły się w Ustrzykach Dolnych w
krytej pływalni „Delfin”.
Nasz uczestnik Jerzy Goch zdobył 2
medale złoty i srebrny zajmując odpowiednio 1 miejsce w konkurencji
„Rzuty piłeczka do koła ratunkowego” i 2 miejsce w konkurencji
„Poławiacze pereł”.
Był to pierwszy udział reprezentacji
naszego Domu Środowiskowego w
zawodach sportowych.
Mirosław Turza

W okresie wakacji czynne będą
przedszkola w Cieszanowie
i Dachnowie. W miesiącu lipcu
dzieci mogą być pod opieką przedszkola w Cieszanowie natomiast
w sierpniu w Dachnowie

WARTO SIĘ UCZYĆ
W kończącym się roku szkolnym
uczniowie Szkół naszej gminy
osiągnęli znaczne sukcesy w wojewódzkich Konkursach Przdmiotowych:
Uczeń III klasy Gimnazjum w Cieszanowie, Kamil Sitarz uzyskał
tytuł finalisty Konkursu Matematycznego, a uczniowie Gimnazjum
w Dachnowie : Joanna Brzyska (III
kl.), Jakub Brzyski (I kl.), Tomasz
Czura (II kl.) uzyskali tytuły laureatów w Konkursie Historycznym.

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej

W dniach 20 - 23 maja 2005 roku w Cieszanowie gościliśmy
drużynę piłkarska z Wegier.
W zorganizowanym na tą okoliczność turnieju udział wzięli
reprezentanci Księży z diecezji Lubaczowsko - Zamojskiej,
Polski i Węgier.
Wyniki spotkań:
• Węgry - Księża 2 : 3
• Węgry - Polska 2 : 2
• Polska - Księża 0 : 0
Przybyli na imprezę goście oraz mieszkańcy gminy gorąco
dopingowali swoje drużyny, a na zakończenie degustowali bigos przygotowany przez Burmistrza i radnych z Diod—miasta
partnerskiego na Węgrzech.

W drużynie polskiej wystąpili nauczyciele oraz
byli piłkarze:
Wiesław Słomiany
Andrzej Zarębski
Ryszard Mularczyk
Piotr Bielko
Krzysztof Tryniecki
Jerzy Gielarowiec
Krzysztof Misztal
Marian Pachołek
Wojciech Broź
Ryszard Wilusz
Piotr Kulczycki
Grzegorz Lichtarski
Adam Marciniszyn
Mariusz Huba
Józef Herda

Piłka nożna, klasa A, grupa Lubaczów:
W zakończonym sezonie 2004/2005, (ostatnia
kolejka 19 czerwca 2005 r.) zespoły z terenu
naszej gminy zajęły odpowiednio miejsca:
Ursus Dachnów 3, Juvenia Cieszanów 5. Natomiast zespół Zalew Stary Lubliniec zajmując drugie miejsce w klasie B awansował do
Klasy A.

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, Barbara Gliniak, Robert Pińkowicz, Radosław Pałczyński Wojciech Świzdor,
Wiesław Kudyba, Mirosław Turza.
GODZINY URZĘDOWANIA: PN. - PT. 7:00 - 15:00
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