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W środę, 25 marca 2015 r. o godz.
13.00 w sali Centrum Edukacji Ekologicznej
w Cieszanowie odbyła się V Sesja Rady
Miejskiej w Cieszanowie. Zgodnie z porządkiem obrad na Sesji Rada przyjęła uchwały:
Uchwała Nr V/20/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/31/2013
Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie
uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, Uchwała Nr V/23/2015 w spraZdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
wie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu miasta i gmiPełnych wiary, nadziei i miłości,
ny Cieszanów uczestniczących w działaniach
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych ratowniczych (z 13 zł do 15zł) lub szkoleniach
organizowanych przez PSP lub gminę (z 6 zł
spotkań
do 7zł). Uchwała Nr V/24/2015 w sprawie
zamiany w uchwale Nr IV/18/2015 w sprawie
W gronie rodziny i przyjaciół
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2015 – 2023, Uchwała Nr
Oraz wesołego Alleluja
V/25/2015 w sprawie wprowadzenia zmian
Dla wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy
do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na
2015 rok Radni na Sesji przeanalizowali takCieszanów składają
że informacje o stanie bezpieczeństwa za
2014 r. (ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych, porządku i bezpieczeństwa
Przewodniczący Rady Burmistrz Miasta i Gminy publicznego, stanu sanitarnego). W czasie
obrad Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Miejskiej w Cieszanowie
Cieszanów
Zdsisław Zadworny przekazał na ręce insp.
Adam Zaborniak
Zdzisław Zadworny
mgr Janusza Mołonia Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie oraz st. asp. Lesława Ciechanowskiego Kierownika Posterunku Policji w Cieszanowie alkotest. Przekazany Policji alkomat to urządzenie typu
alco-blow służące do szybkiej, bezkontaktowej kontroli trzeźwości. (red. B.Szymanowska)
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W dniu 27.03.2015 w Centrum
Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie
odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru,
praktycznych umiejętności posługiwania
się podręcznym sprzętem gaśniczym,
wiedzy na temat techniki pożarniczej,
organizacji ochrony przeciwpożarowej
oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Do turnieju przystąpili uczniowie
z sześciu szkół podstawowych i dwóch gimnazjów funkcjonujących na terenie miasta i gminy Cieszanów,
łącznie w turnieju wzięło udział 24 uczniów przygotowywanych przez swoich opiekunów – nauczycieli.
Szkoły Podstawowe reprezentowali: SP Cieszanów - Martyna Szynal, Edyta Staniuk, Maria Żuk, SP
Dachnów – Patryk Dziki, Paulina Smoliniec, Julia Brzeziak, SP Kowalówka – Martyna Żuk, Angelika
Małka, Anna Lewicka, SP Niemstów – Aleksandra Kurdziel, Mateusz Kamiński, Wiktoria Kowal, SP Nowy Lubliniec – Rafał Gondek, Karolina Misiura, Marcin Wingert, SP Nowe Sioło – Artur Dudziński, Mateusz Dudziński, Szymon Kulczycki. Przedstawicielami szkół gimnazjalnych byli: Justyna Ważna, Joanna
Szymańska, Kamila Ludwik - Gimnazjum w Cieszanowie-Nowym Siole, Kar ol Maciołek, Gabr iela Zadworna, Patrycja Zadworna - Gimnazjum w Dachnowie.
W pracach komisji konkursowej uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Cieszanowie oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
pamiątkowe dyplomy i podziękowania oraz nagrody za zaangażowanie w krzewieniu ochrony przeciwpożarowej a tym samym bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.
Największą ilość punktów uzyskali i do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się następujący
uczestnicy: Aleksandra Kurdziel - Szkoła Podstawowa w Niemstowie, Rafał Gondek – Szkoła Podstawowa
w Nowym Lublińcu, Justyna
Ważna i Joanna Szymańska –
Gimnazjum
w
CieszanowieNowym Siole. Eliminacje powiatowe odbędą się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Lubaczowie w
dniu 10 kwietnia 2015 r. o godzinie 10-tej.
Za reprezentantów naszej gminy
będziemy
trzymać
kciuki
w eliminacjach
powiatowych,
a kto wie, może okażą się najlepsi
i zakwalifikują się do eliminacji
szczebla wojewódzkiego. Wszystkim, którzy wzięli udział w eliminacjach gminnych serdecznie
dziękujemy i gratulujemy osiągniętych wyników. (red. L. Kurdziel)
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W dniu 26 marca 2015 roku, w Cieszanowie odbył się II Międzyszkolny Turniej Wiedzy Szkół Podstawowych z terenu Gminy Cieszanów, którego organizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy
Zdzisław Zadworny. Zgodnie z pierwotnymi założeniami jego celem jest;
- upowszechnianie postaw edukacyjnych polegających na zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy z różnych dziedzin
nauki,
- rozwijanie umiejętności komunikowania się i współdziałania w zespole.
Turniej oparty był na podstawie programowej szkoły podstawowej, w szczególności z zakresu edukacji: polonistycznej, historycznej, matematycznej
i przyrodniczej. Uczestnicy mieli okazję do skonfrontowania zdobytej wiedzy
z konkretnymi sytuacjami. Poprzez rywalizację mobilizowali się wzajemnie do jeszcze bardziej wytężonej pracy.
Oprócz wskaźnika poziomu nauczania poszczególnych szkół równie istotny był czynnik integracyjny, gdyż
pamiętajmy, że w turnieju brała udział młodzież, która na co dzień zdobywa wiedzę w swoich rodzinnych
miejscowościach. Zgodnie z regulaminem każdy zespół losował zestaw pytań z poszczególnych przedmiotów i starał się jak najszybciej udzielić na nie odpowiedzi. Szkoły reprezentowały 6 - cio osobowe zespoły
składające się z uczniów klas 4 – 6. Każdy zespół losował 12 pytań ( po 3 z każdego przedmiotu). Grupy
rywalizowały ze sobą, odpowiadając na pytania z danej dziedziny wiedzy w ściśle określonym czasie
( przygotowanie do odpowiedzi – 1 min., udzielenie odpowiedzi 1 min.) Odpowiedzi były oceniane przez
komisję i punktowane w skali punktowej (0 -2).
Komisja w składzie : Janusz Mazurek – przewodniczący oraz członkowie: Sabina Jabłońska, Wojciech Łabisz, Anna Dubniewicz- Haliniak, Teresa Broź, Maria Zubrzycka i Dorota Czarna najwyżej oceniła odpowiedzi udzielane przez zespół SPw Cieszanowie w składzie: Ewelina Kopciuch, Kacper Gajda, Gabriel
Herda, Maria Żuk, Aneta Kawalska i Gabriela Grzyb. Na kolejnych miejscach uplasowały się zespoły
z następujących szkół: SP Nowy Lubliniec: Aleksander Gondek, Szczepan Kozyra, Karolina Misiura, Adrian Szynal, Rafał Gondek i Patrycja Mazurkiewicz, SP Dachnów: Karol Kuzyk, Natalia Maciołek, Paulina
Smoliniec, Aleksandra Kiczuła , Julia Brzeziak i Kamil Witko, SP Kowalówka: Anna Lewicka, Martyna
Żuk, Aleksandra Małka, Michał Skiba,
Natalia Skiba i Julia Skiba i ex aeguo
SP Niemstów – Zuzanna Kolasa, Piotr
Kurdziel, Karolina Mazurek, Paweł
Kurdziel, Natalia Pereszlucha i Zadworny Radosław i SP Nowe Sioło –
Mateusz Dudziński, Kinga Ważna, Julia Witek, Norbert Rak, Artur Dudziński i Jakub Taras. Nad całością czuwała
koordynator turnieju i jednocześnie
gospodarz obiektu Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Cieszanowie Pani Marzena Wilusz.
Turniej pokazał w miarę równy i zgodny z programem nauczania poziom
wiedzy reprezentowany przez zespoły
poszczególnych szkół, który - miejmy
nadzieję - z roku na rok będzie się coraz bardziej podnosił . (red. J. Mazurek)
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28 marca 2015 r. w hali sportowej w Cieszanowie odbył się koncert zespołu Raz Dwa Trzy zorganizowany
przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
Raz Dwa Trzy to jedna z czołowych grup muzycznych w Polsce, łącząca rock ze współczesną poezją. Zespół w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Mieszkańcy Cieszanowa i okolicznych miejscowości
mieli już okazję obejrzeć na żywo świetny występ zespołu podczas „Dni Cieszanowa” w 2005 r. Po niemal
dziesięciu latach grupa znów zawitała do naszego miasta, udowadniając wszystkim zgromadzonym na
koncercie widzom, że nadal jest w wysokiej formie artystycznej.
Muzycy na czele z charyzmatycznym liderem grupy Adamem Nowakiem (wokalistą i gitarzystą,
autorem większości tekstów) szybko nawiązali doskonały kontakt z publicznością. Podczas niemal dwugodzinnego koncertu zaprezentowali przekrojowy materiał z płyt: „Cztery” (1994), „Niecud” (1998),
„Trudno nie Wierzyc w nic” (2003), „Skądokąd” (2010), w tym m.in. takie przeboje jak: „I tak warto
żyć”, „Amulet”, „Trudno nie wierzyć w nic”, „Jutro możemy być szczęśliwi”, „Tak mówi Pismo”. W podziękowaniu za świetny występ, widzowie urządzili muzykom Raz Dwa Trzy owację na stojąco. (red. Tomasz Róg)

Wywiad z Adamem Nowakiem, wokalistą Zespołu RAZ, DWA, TRZY

-Jak zaczęła się muzyczna przygoda zespołu?
-Na studiach 1990 roku wszyscy razem studiowaliśmy jako komitet założycielski zespołu, czyli perkusista i klarnecistą w wyższej szkole ekonomicznej w Zielonej Górze i spotkaliśmy się któregoś dnia na korytarzu i
zaczęliśmy razem grać.
-Czy wtedy Pan wiedział, że zespół odniesie taki sukces?
-Nie wiedziałem, że to pójdzie aż w takim kierunku, miałem bardziej kameralne myślenie o rozwoju popularności zespołu, ale to co nas spotkało
na naszej drodze artystycznej powoduje u mnie niezwykłą radość i
wdzięczność, że możemy żyć z tego co kochamy, to jest bardzo ważne.
-Czym Pan i Pana koledzy z zespołu kierowali się w tworzeniu utworów? Co było inspiracją?
-Przede wszystkim kierujemy się uczciwością twórczą, żeby nie oszukiwać
odbiorcy, żeby być tylko tą osobą, którą się jest, żeby nikogo nie udawać.
Oprócz tego, każdy słucha innej muzyki co prawdopodobnie słychać w
naszych utworach, bo są różne elementy stylistyczne i różne nurty muzyczne to jednak tajemniczy wspólny podmiot powoduje, że to wszystko tworzy całość.
-Mógłby się Pan pochwalić największymi i najważniejszymi osiągnięciami zespołu?
-Największym osiągnieciem zespołu jest zaufanie odbiorcy, ponieważ gdziekolwiek pojedziemy gramy dla
pełnej sali, ludzie przychodzą na koncert kupując bilet i to jest nasze największe osiągnięcie.
-Osiągnięcia uskrzydliły zespół w dalszej pracy?
-Pomagają w dobrym samopoczuciu.
-Kiedy nastał moment przełomowy w pracy zespołu?
-W 1994 roku po wydaniu płyty ,,Cztery''. Kiedy publiczność poznała piosenki takie jak ,,Pod niebem pełnym cudów''. To był krok milowy.
-Jaki album, bądź utwór jest najbliższy Pana sercu?
-To jest trudne pytanie i odpowiedź nie będzie jednoznaczna, dlatego że każdy album wyrasta z korzeni
poprzedniego albumu i do każdego albumu mam sentyment, ale gram dla publiczności na koncertach takie
utwory, które są przez nas uważane za jednoznaczne jeżeli chodzi o powiedzenie tego co się chce i które
pasują do siebie stylistycznie, ale takimi dwoma przełomowymi albumami z naszymi piosenkami to były
płyty ,,Cztery'' i ,,Trudno nie wierzyć w nic'' z 2001 roku. To są takie albumy, które spowodowały, że zaczęliśmy grać inaczej niż na pozostałych albumach.
-Ostatni album pojawił się w 2010 roku. Są plany na nowy?
-Tak, cały czas pracujemy. Ostatnio spotkaliśmy się na próbach, w tej chwili pracujemy internetowo i koncepcyjnie, czyli każdy dostał zapisany pomysł na wspólnej próbie i przysyła do centrali swoje pomysły.
-A jak będzie się nazywał?
-Jeszcze nie wiem.
-Jakie są Pana priorytety?
-Priorytetem jest uczciwość wobec drugiego człowieka oraz kontakt, który z tego wynika obarty na szczerości, na daleko idącej szczerości.
-4-

-Woli Pan grać koncerty dla dużej publiczności, czy takie kameralne jak tutaj w Cieszanowie?
-Trzeba się dostosować do miejsca, w którym się gra, bo czasem grywamy w np. w kościołach, gdzie
dźwięk jest długi i trzeba inaczej zagrać. Inaczej się gra w plenerze, inaczej się gra w takiej sali jak tutaj.
Każde miejsce wymaga od muzyków dostosowania się.
-Jakieś inne pasje oprócz muzyki?
-Często zadawano mi pytanie jakie mam hobby, odpowiadam wtedy, ze moim hobby jest poszukiwanie
hobby. (Śmiech)
-Jaką radę ma Pan dla młodych przyszłych muzyków?
-Po pierwsze żeby nie słuchali żadnych rad, a po drugie żeby wsłuchiwali się w to co mówią ludzie i wybierali to, co jest dla nich najważniejsze. Jeśli to czytają chce im powiedzieć, że jeśli chcą rozwijać swoją
pasję, to niech wierzą w to co robią, żeby byli w tym uczciwi oraz by nie naśladowali innych.
WYWIAD PRZEPROWADZIŁY:Katarzyna Mazurek i Jadwiga Tomków
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15 marca 2015 r. w halach sportowych publicznych gimnazjów w Cieszanowie i Dachnowie rozegrany został Memoriał im. Stanisława Mazurka w Piłce Siatkowej. Organizatorami zawodów byli: Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Turniej otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny, który życzył uczestnikom sportowej rywalizacji w duchu fair play i zwycięstwa.
W zawodach wzięło udział 7 drużyn: „Sanitex” Lubaczów, „Tradycja i Smak” Stare Oleszyce,
„Bank Spółdzielczy” Stary Dzików, „Sawa” Sonina, „Procadia” Lubaczów, „Sokół” Sieniawa, „Volley
Team” Rzeszów. Sędziami turnieju byli: Janusz Popadeńczuk, Tomasz Kida, Tomasz Stefanowski, Rafał
Jabłoński.
Drużyny podzielono na dwie grupy: I – „Procadia” Lubaczów, „Volley Team” Rzeszów, „Bank
Spółdzielczy” Stary Dzików; II - „Sanitex” Lubaczów, „Tradycja i Smak” Stare Oleszyce, „Sawa” Sonina,
„Sokół” Sieniawa. Po rozgrywkach grupowych do fazy finałowej awansowali zwycięzcy poszczególnych
grup - „Volley Team” Rzeszów i „Sanitex” Lubaczów oraz drużyny, które zajęły drugie miejsca, tj. „Bank
Spółdzielczy” Stary Dzików i „Sawa” Sonina.
Mecze były bardzo emocjonujące, stały na wysokim poziomie sportowym i odbywały się w duchu
fair play. Turniej wygrała drużyna „Volley Team” Rzeszów, pokonując w finale „Sanitex” Lubaczów stosunkiem setów 2:0 (22:20, 20:17). O miejsce trzecie walczyły „Bank Spółdzielczy” Stary Dzików i
„Sawa” Sonina. Lepsza okazała się drużyna ze Starego Dzikowa wygrywając 2:1 (20:17, 17:20, 15:12).
Wszystkie zespoły biorące udział w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy. Drużynom, które
uplasowały się na miejscach od I do IV, Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Adam Zaborniak
wręczył dyplomy i puchary. Dodatkowo przyznano cztery nagrody indywidualne dla wyróżniających się
zawodników. Za najlepszego rozgrywającego uznano Piotra Kozłowskiego („Volley Team” Rzeszów);
najlepszym atakującym został Grzegorz Lekki („Sawa” Sonina); nagrodę dla najlepszego broniącego
otrzymał Mirosław Tkaczyk
(„Volley Team” Rzeszów), a
dla najbardziej wszechstronnego zawodnika – Łukasz Mazur
(„Sanitex” Lubaczów).
Memoriał im. Stanisława Mazurka w Piłce Siatkowej organizowany w Cieszanowie i Dachnowie nieprzerwanie od 1994 r.
zyskał sobie zasłużoną renomę
i na trwałe wpisał się w kalendarz imprez sportowych - nie
tylko na terenie powiatu lubaczowskiego, o czym świadczy
każdorazowy udział drużyn
spoza naszego regionu. (red.
Tomasz Róg)
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W dniu 22 marca 2015 r. odbyły się w Mieście i Gminie Cieszanów wybory Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli i Przewodniczącego Rady Samorządowej Cieszanowa.
W Sołectwach: Chotylub, Gorajec, Dachnów, Folwarki oraz Niemstów wybory nie odbywały się
ponieważ zgłoszono w tych Sołectwach po jednym kandydacie, którym powierzono pełnie funkcji Sołtysa,
w pozostały Sołectwach odbyły się powszechne wybory, które przeprowadziła powołana przez Burmistrza
trzyosobowa Komisja Wyborcza.
Wyniki wyborów Sołtysów i Przewodniczących w kadencji 2015 – 2018:
Sołectwo Chotylub Sołtys Andrzej Gelmuda – zgłoszony jeden kandydat
Sołectwo Gorajec Sołtys
Henryk Nienajadło – zgłoszony jeden kandydat
Sołectwo Dachnów Sołtys Marian Pachołek – zgłoszony jeden kandydat
Sołectwo Folwarki Sołtys Jan Jabłoński – zgłoszony jeden kandydat
Sołectwo Niemstów Sołtys Zbigniew Kurdziel – zgłoszony jeden kandydat
Sołectwo Żuków Sołtys
Krzysztof Wawrów – głosów 80, Adam Kasperski – głosów 26
Sołectwo Stary Lubliniec Sołtys
Bożena Zygarlicki – głosów 63, Eugenia Kołodziej – głosów 32
Sołectwo Nowe Sioło Sołtys Wojciech Nieckarz – głosów 185, Jarosław Wawrów – głosów 59, Eugeniusz Taras – głosów 20
Sołectwo Nowy Lubliniec Sołtys Marian Kublas – głosów 95, Józefa Kasperska – głosów 53
Sołectwo Kowalówka Sołtys
Fryderyk Zaborniak – głosów 60, Janusz Weber – głosów 18
Sołectwo Dąbrówka Sołtys Krzysztof Stankiewicz – głosów 29, Maria Czachur – głosów 19
Miasto Cieszanów Pr zewodniczący Rady Samor ządowej Antoni Tabaczek – głosów 61, Jacek Zając –
głosów 24
Osiedle Nowe Sioło Pr zewodniczący Zar ządu Osiedla Bogusław Bundyr a – głosów 64, Maria Kostrzycka – głosów 29
Osiedle Nowy Lubliniec Pr zewodniczący Zar ządu Osiedla Anna Rutkowska – głosów 19, Tadeusz
Kołodziej – głosów 16
Osiedle Stary Lubliniec Pr zewodniczący Zar ządu Osiedla Ir ena Błakita – głosów 34, Elżbieta Gielarowiec – głosów 23, Janina Krawczyk – głosów 13.
W dniu 31 marca 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wydając Zarządzenie Nr 40/2015 uznał
ważność wyborów Sołtysów w Sołectwach na terenie Miasta i Gminy Cieszanów. (red. B. Szymanowska)
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W naszej gminie aktualnie zameldowanych jest ogółem – 7688, w mieście – 2078 osób a na terenach
wiejskich – 5610 osób. Poniżej przedstawione zostały dane demograficzne z ostatniego kwartału:
Liczba osób zameldowanych na pobyt stały – 12, wymeldowanych 32;
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy – 14;
Liczba urodzeń – 12; chłopcy – 4, dziewczynki – 8;
Liczba ślubów – 5;
Liczba zgonów – 24;
(red. P. Zaborniak)
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Adam Zaborniak jest mieszkańcem Chotylubia i przewodniczącym rady miejskiej w Cieszanowie. Lat 44.
Jego żona Alicja pracuje w przychodni Rejonowej w Cieszanowie w zakładzie rehabilitacji. Ma 2 córki,
starsza Jolanta studiuje na II roku Politechniki Wrocławskiej na kierunku biotechnologii, a młodsza Magdalena jest w klasie maturalnej Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. Pan Adam pracuje w fabryce
maszyn w Lubaczowie i banku PKO SA. Oto krótki wywiad z panem Adamem.
-Chciałyśmy przeprowadzić z panem krótki wywiad dotyczący pana i pana pracy. Czy możemy zadać panu kilka pytań?
-Naturalnie.
-Dlaczego zdecydował się pan być radnym?
-Bycie radnym to dosyć odpowiedzialna funkcja, trudne zadanie. Przed podjęciem decyzji o byciu radnym,
to było 4 lata temu, angażowałem się społecznie. Sprawy związane z moją miejscowością były dla mnie
bardzo bliskie, a bycie radnym to bycie bliżej urzędu. Jest to również możliwość ingerencji w sprawy miasta. W ogóle w poprzednich wyborach startowałem z innego ugrupowania, które było przeciwne burmistrzowi. Natomiast w krótkim okresie czasu dostrzegłem to, że jest ona zła. Poszedłem do burmistrza na
rozmowę i od tej chwili jestem z nim blisko i wspólnie działamy zarówno w sprawach mojej miejscowości
jak i gminy.
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-Jak długo pełni Pan funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej?
-Przewodniczącym rady miejskiej jestem od nowej kadencji, czyli od listopada ubiegłego roku, czyli jest to
niedługi okres, bo tylko 4 miesiące.
-A jak długo jest pan radnym?
-Radnym jestem już druga kadencję.
-Jak ocenia Pan cały ten okres, kiedy jest Pan Przewodniczącym pod względem współpracy z burmistrzem, urzędem miasta i radnymi?
-Jeżeli chodzi o współprace z burmistrzem to oceniam ją na poziomie bardzo dobrym. Natomiast praca z
radnymi, albo grupą radnych jest różna, to trudna rada, bo mamy taka rade podzieloną i nie jest to za bardzo dobry dialog, jak na razie. Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni.
-Proszę powiedzieć, która uchwała lub uchwały, przyjmowane w tym czasie, według Pana były najważniejsze i dlaczego?
-Myślę, że wszystkie uchwały są ważne, nie ma podziału na ważniejsze i ważne. Na pewno do każdej
uchwały trzeba podejść solidnie, rzeczowo i wysłuchać uzasadnień burmistrza, czy też kogoś innego. Nie
stawiałbym tutaj jakichś podziałów na ważne i ważniejsze.
-Jak pan ocenia, jako przewodniczący, zaangażowanie radnych w sprawy miasta?
-Tak jak powiedziałem już przy wcześniejszym pytaniu, to zależy od których radnych, czego moge wymagać. Widzę grupę radnych zaangażowanych bardzo i chcących wychodzić naprzeciw działaniom pana burmistrza, także jest to współpracy grupy radnych, która oceniam na bardzo dobrą.
-Jaka infrastruktura według pana jest najbardziej potrzebna?
-W gminie jest zrobione bardzo dużo i ciężko cośkolwiek jeszcze wymyślić, ale myślę, że otwarcie się na
młodych ludzi, w tym kierunku. Myślę, że rozwinięcie naszego Wędrowca jeszcze , cos w tym kierunku.
-Czy jest jakaś rzecz, której panu jako przewodniczącemu nie udało się zrealizować, a chciałby Pan
to zrobić w naszej gminie?
-Nie przypominam sobie takie rzeczy, która bym bardzo chciał, a by się nie dało tego zrealizować. Z każda
sprawą idę do burmistrza i nigdy nie spotykam się z odmową. Jest tak, że dobra, ale nie ma na to na razie
środków albo cos takiego , ale nigdy nie usłyszałem nie to się nie uda. Nie ma takich spraw głównych, że
coś by się nie udało, bo jeżeli planujemy coś na przyszłość, to mamy nadzieję, że uda nam się to zrealizować.
-Z czego najbardziej jest pan dumny, zadowolony w naszej gminie, a czym zawiedziony?
-Jakbym powiedział, że jestem czymś zawiedziony to bym krytykował naszą gminę, natomiast zadowolony
jestem tym, że nasza gmina wygląda pięknie, jest wizytówką naszego powiatu. No nie wiem co mógłbym
tu jeszcze powiedzieć. Myślę, że działanie jest na dobrym, nawet bardzo dobrym poziomie, praca w radzie
miejskiej jest bardzo dobrze zorganizowana. Mamy wiele rzeczy, którymi możemy się pochwalić.
-Czym pan sie zajmował przed pracą w urzędzie?
-Pracuje jako pracownik ochrony w Lubaczowie, w fabryce maszyn oraz w banku PKO SA
-Czy poza pracą ma pan jakieś pasje, hobby?
-Interesuję sie sportem. Angażowałem się w różne sprawy mojej miejscowości związane ze strażą pożarną,
prowadzeniem jakiejś małej działalności gospodarczej no i praca.
-Jaki stosunek do pana pracy ma pańska rodzina?
-Jeżeli pani pyta o prace tutaj w urzędzie to różnie to wygląda. Dużo czasu poświęcam teraz jako przewodniczący rady miejskiej sprawom społecznym i samorządowym. Nie jest tak, żeby ktoś z mojej rodziny mi
w tym przeszkadzał. Mam bardzo duże wsparcie ze strony żony i dzieci, a to jest bardzo ważne, bo trzeba
takiego wsparcia i duchowego i ogólnie. Niekiedy przygotowanie jakiegoś przemówienia, czy sprawozdania wymaga bardzo dużo wysiłku i warto przedyskutować tę sprawę z kimś innym , czy wypada, czy nie,
czy są błędy i tym podobne rzeczy.
-A co pana motywuje?
-Motywują mnie przede wszystkim osiągnięcia, które mogę w małym stopniu przypisać również sobie. To
ja podpisuje uchwały, to ja jestem przewodniczącym, decyzje, które są uchwalane na sesji rady miejskiej,
zresztą jedna z pań miała okazję w takiej sesji uczestniczyć ja podpisuje. Jest to tez prywatne zadowolenie
i mój taki mały prywatny sukces.
-Jakie ma pan plany na przyszłość? Co chciałby pan jeszcze zrobić dla naszej gminy?
-Nie wiem, czy tu się opierać na całej gminie , bo to zadanie przede wszystkim burmistrza, jego urzędu
i jego ludzi. Ja w swojej miejscowości mam kilka takich spraw, które chciałbym zrealizować. Chciałbym
zrobić plac zabaw, dla małych dzieci, boisko, które potrzebuje jeszcze trochę zagospodarowania. A z takich spraw, które związane są tylko i wyłącznie z urzędem, czy całą gmina to raczej zostawię panu burmistrzowi, a ja tylko będę razem z nim współpracował.
WYWIAD PRZEPROWADZIŁY:Katarzyna Mazurek i Jadwiga Tomków
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Ruszyła pierwsza kolejka wiosennych rozgrywek, poniżej wyniki po pierwszych spotkaniach:
Roztocze Ruda Różaniecka

LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

N

3-3

Victoria Stary Dzików

Czarni Oleszyce

3-1

Ursus Dachnów

Czerwoni Cewków

1-1

Huragan Basznia Dolna

Graniczni Krowica

1-0

Juwenia Cieszanów

Gwiazda Wielkie Oczy

4-1

Zryw Młodów

Start Lisie Jamy

2-1

Leśnik Płazów

Zdrój Horyniec

3-0

Błękitni Futory

Drużyna
LKS GWIAZDA WIELKIE OCZY
LKS CZARNI OLESZYCE
LKS GRANICZNI KROWICA
LKS ZDRÓJ HORYNIEC
LKS VICTORIA STARY DZIKÓW
LKS URSUS DACHNÓW
LKS ROZTOCZE RUDA RÓŻANIECKA
LKS START LISIE JAMY
LKS HURAGAN BASZNIA DOLNA
LKS ZRYW MŁODÓW
MKS JUVENIA CIESZANÓW
LKS BŁĘKITNI FUTORY
LKS CZERWONI CEWKÓW
LKS LEŚNIK PŁAZÓW
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M
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

PKT
34
34
32
25
25
22
20
20
18
16
10
8
7
5

ZW
11
11
10
8
7
7
6
6
5
4
1
2
1
1

RM
1
1
2
1
4
1
2
2
3
4
7
2
4
2

PO
2
2
2
5
3
6
6
6
6
6
6
10
9
11

BRAMKI
55:20
45:15
46:17
29:19
43:26
23:18
43:35
24:36
22:38
22:23
9:19
17:44
19:49
22:60

%

Niedawno ukazała się nowa mapa turystyczna gminy Cieszanów w skali 1:30 000, która po raz pierwszy zawiera także plan miasta. Naniesiono na niej
nowopowstałe obiekty (m.in. domki letniskowe,
lodowisko), szlaki turystyczne (piesze i rowerowe)
wraz z opisami, trasy nordic walking, najciekawsze
zabytki (kościoły, cerkwie, synagogę, kapliczki,
pomniki, stare cmentarze, krzyże bruśnieńskie,
schrony „Linii Mołotowa” itp.) oraz interesujące
miejsca i obiekty przyrodnicze (rezerwaty przyrody,
użytki ekologiczne, pomniki przyrody). Mapa wydana dzięki staraniom władz samorządowych Gminy Cieszanów przez Wydawnictwo Turystyczne
Paweł Wład w Rzeszowie sprawi, że turyści odwiedzający naszą gminę będą mogli lepiej poznać jej
walory przyrodnicze i historyczne oraz atrakcje turystyczne. Mapę można kupić w Centrum Kultury i
Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4 (tel. 16 631
10 95) w cenie 6 zł.
(red. Tomasz Róg)

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul Rynek 1, 37 - 611 Cieszanów, tel. 16 632 86 70
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