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 NAD BRUSIENKĄ 

LISTOPAD 2016 

Nr 2/2016 Egzemplarz bezpłatny 

11 LISTOPAD „DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI” 

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwy-
ciężyć i spocząć na laurach to klęska.” - te słowa wypo-
wiedziane przez Józefa Piłsudskiego są mottem wyda-
rzeń, które na zawsze zmieniły historię i postrzeganie 
Polaków w świecie.  Po 123 latach dla Polski rozpoczęła 
się zupełnie nowa era i grzechem by było nie świętować 
tak znamienitej daty. Również w Cieszanowie odbędą się 
uroczystości upamiętniające Odzyskanie Niepodległości. 
Program obchodów przedstawia się następująco: 

11 listopada 2016r.  
- 16:00 – Uroczysta Msza Święta odprawiana w intencji 
Ojczyzny w kościele parafialnym w Cieszanowie  
- 17:00 – Po zakończeniu Mszy Świętej  przy akompa-
niamencie orkiestry dętej uczestnicy uroczystości wyru-
szą pod Pomnik Ofiar II Wojny Światowej (plac przy 
cmentarzu w Cieszanowie). Tu przedstawiciele władz 
i goście złożą wiązanki kwiatów. Wygłoszone zostaną 
także przemówienia okolicznościowe. Przekazane zosta-
nie również odznaczenie dla miejscowego pisarza i pa-
sjonata historii Tomasza Roga, który uhonorowany zosta-
nie  medalem Pro Patria „za szczególne zasługi w kulty-
wowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospo-
litej Polskiej”. Na zakończenie odbędzie się krótki kon-
cert orkiestry dętej z Cieszanowa.  
- 18:00 – Kolejny etap uroczystości odbędzie się w Cen-
trum Koncertowo – Wystawienniczym. Dzieci i młodzież 
ze Szkoły Podstawowej w Cieszanowie przedstawią 
montaż słowno – muzyczny o tematyce patriotycznej. Po 
nich swoje umiejętności zaprezentują dzieci z Ogniska 
Muzycznego w Cieszanowie. Na zakończenie  wystąpi  
zespół Mist  grający  muzykę stonowaną na pograniczu 
jazzu i bluesa.  
- 20:00 – Pokaz sztucznych ogni na  rynku. 

 
 
 

12 listopada 2016r. 
Kolejny dzień uroczystości przebiegał będzie pod hasłem 
sportu.  
- 7:00 – otwarty zostanie punkt odbioru pakietów starto-
wych (koszulki z numerem oraz woda) do Cieszanow-
skiego Biegu Niepodległości. Na stronie Urzędu Miasta 
i Gminy Cieszanów (cieszanow.eu) znajduje się link do 
listy startowej. Po zarejestrowaniu można wpisać się na 
listę oraz wziąć udział w biegu  po uiszczeniu opłaty star-
towej.  
- 9:00 – Wyruszy Cieszanowski Bieg Niepodległości. 
Trasę o długości 5 kilometrów będzie można pokonać na 
dwa sposoby: bieg tradycyjny lub Nordic Walking. 
Uczestnicy wystartują   spod Amfiteatru w Cieszanowie. 
Trasa prowadzić będzie  w stronę Gorajca, gdzie zatoczy 
pętlę.  Meta biegu  również przy Amfiteatrze. Uroczy-
stość dekoracji medalami odbędzie się  w budynku 
sztucznego lodowiska w Cieszanowie. Dla wszystkich 
zagra Zespół Śpiewaczy „Niezapominajka” z Cieszano-
wa.  
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REMONT DROGI GMINNEJ  

XXIII MISTRZOSTWA EUROPY W KARATE FUDOKAN 
(Kraków, 13-16.10.2016 r.) 

W dniach od 13 do 16 października 2016 roku 
w Tauron Arenie w Krakowie odbyły się XXIII Mistrzo-
stwa Europy w Karate Fudokan i Mistrzostwa Świata 
w Karate Tradycyjnym. Nasz kraj i jednocześnie Podkar-
pacie na Mistrzostwach Europy w Karate Fudokan repre-
zentowała grupa zawodników z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego MUSASHI Cieszanów. Karatecy startowali 
w rożnych grupach wiekowych, począwszy od grupy 

dzieci, kadetów, juniorów, młodzieżowców, seniorów 
starszych i  weteranów. Najmłodsi karatecy Maciej Wo-
lańczyk i Sebastian Pałczyński mimo wygranych walk 
w eliminacjach, w  następnych rundach musieli niestety 
uznać wyższość swoich rywali z innych krajów. Dla 
większości startujących zawodników z UKS MUSASHI 
Cieszanów był to debiut w zawodach takiej rangi. Po-
przez udział w nich karatecy mogli sprawdzić posiadane 
umiejętności i doskonalić technikę, jak również nabyć 
doświadczenie w walce ze stresem. Na co dzień trenują 
pod bacznym okiem sensei Alicji Pałczyńskiej 3 Dan. 

 Gratulując postawy wszystkim zawodnikom 
UKS MUSASHI Cieszanów przedstawiamy wyniki osią-
gnięte przez nich na Mistrzostwach Europy w Karate Fu-
dokan: 
- Alicja Pałczyńska – złoty medal w  konkurencji kata 
indywidualne seniorek i złoty medal w konkurencji KO-
BUDO kata seniorek, 
- drużyna w składzie: Aleksandra Dragan, Klaudia Beń 
i Patrycja Mazurkiewicz – brązowy medal w konkurencji 
kata drużynowe młodzieżowców, 
- Agnieszka Kaczorowska – brązowy medal w konkuren-
cji KO-BUDO kata seniorek, 
- Stanisław Kędzior – IV miejsce w  konkurencji KO-
BUDO kata weteranów. 
Należy podkreślić, że wyjazd na zawody był możliwy 
dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, jak 
również dzięki wsparciu finansowemu rodziców naszych 
karateków, za co serdecznie dziękujemy.  

Podziękowania składamy również wszystkim 
osobom, które zaangażowane były w wyjazd cieszanow-
skich karateków do Krakowa. Kolejny start jaki czeka 
naszych zawodników to III Puchar Kraju w Karate Fudo-
kan, który odbędzie się 19 listopada 2016 roku w Ciesza-
nowie. Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów. 
 

Alicja Pałczyńska 
 
Autor. zdj.  K. Wolańczyk, A. Kaczorowska 

Stan nawierzchni na drodze gminnej w Cieszanowie  prowadzącej 
obok składu materiałów budowalnych pana Zdzisława  Kociołka 
pozostawiał wiele do życzenia. Droga została na tyle zniszczona, 
że wymagała natychmiastowej naprawy. Władze gminy podjęły 
decyzję o wyremontowaniu zdewastowanego odcinka przy udziale 
dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przy współu-
dziale Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przyznane 
środki w wysokości 420 000 zł, z budżetu gminy na ten cel zabez-
pieczono środki w wysokości 107 214 zł.  
Roboty trwały od 1.07.2016 r. do 30.08.2016r. Wybudowano odci-
nek drogi na długości 1,72 km (od 0+145 do 1+315). W ramach 
inwestycji wykonano korpus drogi i zabezpieczono go na wypadek 
dużych obciążeń. Specyfikacja techniczna była tak sporządzona, 
aby remontowany odcinek nie uległ zniszczeniu w najbliższym 
czasie. Przebudowano również przepusty, a pobocza utwardzono 
kruszywem. Jezdnia ma szerokość od 3,5 do 6 metrów.  

Zdjęcie z arch. Urząd Miasta i Gminy Cieszanów 
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„Migracja i imigracja: Wpływ społeczny i odpowiedź społeczeń-
stwa w trosce o trwały i pokojowy rozwój  

zjednoczonej Europy”  
Europa już od dłuższego 

czasu zmaga się z narastającą 
falą emigracji. Do najczęstszych 
przyczyn tego, tak popularnego 
dziś, zjawiska należą przede 
wszystkim powody zarobkowe 
i polityczne. Najliczniejsze gru-
py przybywają z krajów ogar-
niętych wojną.  

Nielegalnie przekraczają 
granice krajów lepiej rozwiniętych 
prosząc o azyl. Polska, jako kraj 
graniczny Unii Europejskiej, staje 
przed  wyzwaniem odpowiedniego 
zabezpieczenia granic od strony 
krajów nie należących do Strefy 
Schengen. Tym, którzy już wkro-
czyli na nasze tereny oferujemy 
pobyt w specjalnie przygotowa-
nych ośrodkach dla imigrantów,  
gdzie rozpatrywane są wnioski 
umożliwiające pozostanie w kraju. 

Emigracja stanowi spory problem dla władz 
w Unii Europejskiej nie tylko na szczeblu najwyż-
szym. Każdy powiat i każda gmina w Polsce muszą 
przygotować się na ewentualność pobytu na jego 
terenie uciekinierów z krajów objętych wojną lub 
osób migrujących z innych powodów.  

Miasto Cieszanów było inicjatorem projektu 
mającego na celu prześledzenie problemu emigracji 
i jej wpływu  na społeczeństwo. Do badań przyłą-
czyło się jeszcze siedem miast europejskich: Diosd 
(Węgry), Atalanti (Grecja), Aheloy (Bułgaria), Forli 
(Włochy), Fusignano (Włochy), Argenbuhl 
(Niemcy), Lupeni (Rumunia).  

 W każdym z nich zorganizowane zostało 
spotkanie. Podczas pierwszego, które odbyło się 
w Atalanti, starano się uświadomić uczestnikom, że 
emigracja występowała już w przeszłości i to 
w wielu formach. Podkreślano, że każdy ma prawo 
planować swoją przyszłość, jednak nie może nie 
brać pod uwagę ram prawnych UE. Kolejne spotka-
nia, przebiegające w bardzo przyjaznej atmosferze, 
nastawione były na współpracę i wspólne wycią-
gnięcie wniosków na przyszłość. Rozmawiano mię-
dzy innymi o głównych problemach emigrantów, 
ogólnej polityce Unii Europejskiej i poszczególnych  

Zdjęcie z arch. Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów  

państw dotyczącej pomocy osiedlającym się 
na nowych terenach. W czasie wizyt przedstawiciele 
miast mogli sami przekonać się, jak radzą sobie 
przesiedleńcy i jak organizują sobie życie na no-
wych terenach. Delegaci poznali różne grupy prze-
siedleńców, poznali ich stowarzyszenia i organiza-
cje. Każdy z  partnerów mógł przedstawić swoje po-
mysły, jak zapewnić nowo przybyłym mieszkańcom 
warunki do stworzenia nowego domu i pomóc 
w zaaklimatyzowaniu się w nowej społeczności. 

Ta wymiana doświadczeń ma pomóc w zro-
zumieniu istoty problemu emigracji. Żyjąc w wol-
nym od zawieruchy wojennej kraju nie jesteśmy 
w    stanie do końca zrozumieć, co czują ludzie, któ-
rzy muszą zostawiać swoje domy i uciekać, by chro-
nić swoje dzieci. Wymiana doświadczeń i wiedzy 
może pomóc zarówno w planowaniu działań, jak 
również wnieść  istotny wkład w rozwój świadomo-
ści społecznej.  

Na realizację programu gmina Cieszanów 
wraz z partnerami otrzymała 150 tyś Euro, które 
w 100 % sfinansowały koszty wizyt. 
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TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ  
I ROZWÓJ BAZY PRZEDSZKOLNEJ 

W gminie Cieszanów istnieje 6 szkół pod-
stawowych i 3 gimnazja. Budynki, w których się 
mieszczą,  są na ogół już dosyć wysłużone i wyma-
gają gruntownej modernizacji. Jej przeprowa-
dzenie oznaczałoby zarówno polepszenie warun-
ków nauczania dla dzieci, jak również pracy dla 
nauczycieli.  

Szkoły zostaną włączone do dwóch projek-
tów. Pierwszy z nich przewiduje modernizację tech-
niczną czyli montaż nowych instalacji i przebudowę 
już istniejących. Drugi projekt, który jednocześnie 
zmieni strukturę organizacyjną czterech szkół, bę-
dzie bardzo korzystny dla mieszkańców, gdyż  zo-
staną przy  nich utworzone przedszkola.  

Głównym celem pierwszego projektu pod 
tytułem: Termomodernizacja budynków użyteczno-
ści publicznej w Gminie Cieszanów jest zwiększenie 
efektywności energetycznej następujących budyn-
ków: Szkoły Podstawowej w Niemstowie, Szkoły 

Podstawowej w Kowalówce, Szkoły Podstawowej 
w Nowym Siole, Szkoły Podstawowej                                                
i Gimnazjum w Nowym Lublińcu. Całość inwestycji 
kosztować będzie 4 190 055,49 zł . Większość tej 
kwoty pokryje dofinansowanie z funduszy europej-
skich, a dokładniej z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 
– 2020. Całość dofinansowania wyniesie 3 223 
274,12 zł. Pozostałe środki – 966 781,37 zł  przezna-
czone zostaną z budżetu gminy.  

W każdej z placówek docieplone zostaną 
ściany i fundamenty. Wymieniona zostanie stolarka 
okienna oraz drzwi zewnętrzne. Po odremontowaniu 
dachu zainstalowana zostanie instalacja fotowolta-
iczna. Odnowiona zostanie instalacja elektryczna, 
a żarówki zamienione na energooszczędne. Dokona-

na zostanie także wymiana kotła gazowego, moder-
nizacja instalacji wodnej i grzewczej. Wszystkie pra-
ce modernizacyjne mają zakończyć się do końca wa-
kacji w 2017 roku.  

Realizacja projektu skutkować będzie zna-
czącym ograniczeniem ilości energii zużywanej na 
cele grzewcze, dzięki poprawie izolacji termicznej 
obiektów i modernizacji instalacji c.o. i ciepłej wody 
użytkowej. Mniejsze będzie również zużycie energii 
elektrycznej poprzez montaż instalacji paneli foto-
woltaicznych. Projektem objęte są wyłączenie bu-
dynki użyteczności publicznej infrastruktury eduka-
cyjnej stanowiące własność Gminy Cieszanów.  

Drugi projekt nosi tytuł: Rozwój bazy przed-
szkolnej w Gminie Cieszanów. W tej chwili miesz-
kańcy mają do dyspozycji dwa przedszkola. Zmiana 
reformy spowodowała, że dla niektórych dzieci nie 
znalazło się miejsce w grupach przedszkolnych. 
Władze gminy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

rodziców postano-
wiły postarać się 
o środki na utwo-
rzenie nowych pla-
cówek.  
Po złożeniu wnio-
sku do Regionalne-
go Programu Ope-
racyjnego Woje-
wództwa Podkar-
packiego na lata 
2014 – 2020 gminie 
przyznano dofinan-
sowanie na utwo-
rzenie czterech do-
datkowych placó-
wek przedszkol-
nych. Zostaną one 

utworzone przy szkole w Kowalówce, Niemstowie, 
Nowym Siole i Nowym Lublińcu. Łączna kwota in-
westycji wyniesie 1 387 218,29 zł. Dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej to 999 920,36 zł, po-
została kwota – 387 297,93 zł – to wkład własny ze 
środków budżetu gminy.  

Celem głównym projektu jest zwiększenie 
poziomu dostępności usług wychowania przedszkol-
nego oraz podniesienie jego jakości na terenie Gmi-
ny Cieszanów, a przede wszystkim wyrównanie 
szans rozwojowych dzieci pozbawionych możliwo-
ści korzystania z placówek wychowania przedszkol-
nego.  Rzeczowy zakres robót obejmuje prace bu-
dowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń 
szkolnych na przedszkola.  

źródło zdjęcia: http://www.nowylubliniec.pl/                                                       
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UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIORÓW  
W CIESZANOWIE 

Społeczeństwo na świecie, a więc również 
w Polsce, coraz bardziej się starzeje. To niezwy-
kle niepokojący trend, albowiem stawia przed 
nami wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy 
wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż na tak du-
żą skalę.  

Zdjęcie z arch. Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 

 
Zgodnie z  badaniami  wskaźnik dzietności w Polsce 
w 2016 r. wynosi jedynie 1,42 dziecka 
 w przeliczeniu na kobietę w wieku rozrodczym (15-
49 lat). Jest to jeden z najgorszych wyników na tle 
państw Unii Europejskiej. Analiza sytuacji w gminie 
Cieszanów również nie napawa optymizmem.  Już 
od dłuższego czasu Urząd Stanu Cywilnego przed-
stawia dane świadczące o tym, iż stale wzrasta licz-
ba osób w wieku powyżej 60 lat, z 1327 w roku 
2009 do 1479  w roku bieżącym.  Fakt ten skłania do 
podejmowania działań  mających zapewnić tym oso-
bom nie tylko odpowiednie zaplecze medyczne, ale 
także miejsce, gdzie w „jesieni życia” będą mogli 
spokojnie spędzić czas.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społe-
czeństwa władze gminy postanowiły zaadaptować 
istniejący budynek Synagogi na Dom Dziennego 
Pobytu Seniorów w Cieszanowie. Projekt skierowa-
ny jest do osób, które ze względu na wiek, chorobę 
lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki 
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb ży-
ciowych. Ma to pomóc w  przeciwdziałaniu różno-
rodnym formom wykluczenia społecznego.  

Całkowity koszt  inwestycji wyniesie 
933206,11 zł. Większość tej kwoty - 792048,76 zł,  

zostanie pokryta z dotacji Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2014 – 2020. Z budżetu gminy prze-
znaczone zostaną środki w wysokości 141157,35zł. 
Projekt przewiduje całą serię robót budowlanych 

i instalacyjnych oraz zakup wyposaże-
nia.  
W wyremontowanym budynku po-
wstaną pomieszczenia do prowadzenia 
zajęć terapeutycznych 
i integracyjnych, zaplecze kuchenne, 
pralnia i pomieszczenia towarzyszące. 
Do chwili obecnej wykonane zostały 
wszystkie roboty zewnętrzne. 
 O przyznaniu pomocy w Domu 
Dziennego Pobytu Seniorów w Cie-
szanowie decydować będą przede 
wszystkim wiek, choroba lub niepeł-
nosprawność. Z placówki korzystać 
będą podopieczni ośrodka  pomocy 
społecznej, osoby nieaktywne zawo-
dowo, zamieszkujące teren Miasta 
i Gminy Cieszanów. Uczestnikami nie 
mogą być osoby całkowicie niesamo-
dzielne, a jedynie te, które potrzebują 

częściowej pomocy i wsparcia. Rodzaj i sposób 
świadczenia usług  w placówce uwzględniać będzie 
stan zdrowia, sprawność fizyczna i intelektualną 
oraz indywidualne potrzeby i możliwości uczestni-
ka.  
W zakresie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych pla-
cówka zapewniać będzie przede wszystkim możli-
wość spędzenia czasu w odpowiednich warunkach 
lokalowych, jeden ciepły posiłek oraz dowóz uczest-
ników do placówki. W ośrodku będą mogli skorzy-
stać z różnych forma terapii zajęciowej prowadzonej 
przez wykwalifikowanych pracowników.  
Źródłem finansowania wydatków związanych 
z utrzymaniem DDPS będą środki z budżetu gminy. 
Zaledwie niewielka cześć wydatków pokrywana bę-
dzie przez osoby korzystające z placówki . Chodzi tu 
o częściowe finansowanie wyżywienia oraz koszty 
dowożenia do i z zajęć w obiekcie itd. Opłaty za wy-
żywienie skalkulowano jako 1/20 wysokości mini-
malnej emerytury i renty. Pozostałą część sfinansuje 
placówka opieki i gmina. 

Zakłada się, iż  pierwszej fazie funkcjonowa-
nia obiektu znajdzie się tu miejsce dla 15 pensjona-
riuszy. Przystosowanie budynku do przyjęcia pierw-
szych podopiecznych planowane jest na koniec 
kwietnia 2017 roku.  
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KONKURS FOTOGRAFICZNY  

REGULAMIN 
GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„CIESZANOWSKIE ŚCIEŻKI ROWEROWE  
W OBIEKTYWIE” 

 
Przepisy ogólne: 
1. Organizatorem gminnego konkursu fotograficznego 

i fundatorem nagród jest Burmistrz Miasta i Gminy Ciesza-
nów. Patronat nad konkursem objęło Życie Podkarpackie. 

2. Konkurs jest otwarty i skierowany jest zarówno do amatorów, 
jak i profesjonalnych fotografów. Osoby niepełnoletnie muszą 
wypełnić w karcie zgłoszenia zgodę na udział w konkursie, 
podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

3. Celem konkursu jest zgromadzenie i popularyzacja najciekaw-
szych fotografii promujących gminę poprzez umieszczenie ich 
na stronie TRASEO : ROWEREM PO ROZTOCZU , CIE-
SZANÓW.EU, a zwycięskich zdjęć na łamach Życia Podkar-

packiego. Zdjęcia wykorzystywane będą również w materia-
łach realizowanych przez Organizatora. 

4. Konkurs zostanie ogłoszony w kategoriach: 
- amatorzy : - grupa do lat 16  
                      - grupa powyżej lat 16 
- profesjonaliści 
5.      Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptacje jego warunków 
wyrażonych w niniejszym regulaminie. 
6.         Sprawy nie umieszczone w regulaminie rozstrzyga komisja 
konkursowa.  
Przepisy dotyczące prac: 
1. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs od 1 do 3 zdjęć. 

Wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie jpg w rozdziel-
czości minimum 1024x768 pikseli. Technika wykonania zdjęć 
dowolna.  

2. Nośnik płyta CD/DVD na którym, będą zapisane zdjęcia po-
winien być podpisany (imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
telefon) i wraz z karta zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr1 
do niniejszego regulaminu powinien być umieszczony w za-
klejonej kopercie. Koperty należy dostarczyć osobiście lub 
wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. 
Rynek 1, 37-611 Cieszanów (sekretariat) z dopiskiem „ Ścież-
ki Rowerowe w Obiektywie”.  

3. Zdjęcia bez karty zgłoszeniowej nie będą brały udziału 
w konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania 
wszystkich nadesłanych zdjęć.  

5. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłosze-
niowej oświadcza, że: 

a. Posiada pełnie praw autorskich do fotografii i przenosi je na 
Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub 
innego rozpowszechniania,  

b. w przypadku zdjęć na których znajdują się osoba/osoby posia-
da zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku,  

c. przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagro-
dzonych w wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograni-
czeń czasowych i terytorialnych.  

d. zdjęcia nie były wcześniej publikowane,  
e. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich da-

nych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – usta-
wa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. 20105 poz. 2135 z późn. zm. ) 

f. Nośnik ze zdjęciami przechodzi na własność organizatora. 
Terminarz: 
1. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2017(decyduje data 

złożenia w siedzibie Organizatora lub stempla pocztowego).  
2. Prace nadesłane w terminie nie będą brały udziału 

w konkursie. 
3. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych prac dokona powołana 

przez Organizatora komisja konkursowa. 
4. Ocena prac odbędzie się do dnia 3 marca 2017r.. Decyzja 

komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  
5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni do dnia 

11 marca 2017 r. 
6. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Miasta i Gminy Ciesza-

nów (cieszanow.eu), oraz na łamach Życia Podkarpackiego.  
Nagrody: 
1. Organizator przewiduje przyznanie nagród w każdej z  kate-

gorii: 
I miejsce – nagroda w wysokości 600 zł oraz wejściówka na cały 

jeden dzień Cieszanów Rock Festiwal 
II miejsce- nagroda w wysokości 400 zł oraz koszulka Cieszanów 

Rock Festiwal 
III miejsce – nagroda w wysokości 300 zł oraz gadżet z Cieszanów 

Rock Festiwalu 
2.      Każdy uczestnik konkursu może otrzymać wyłącznie jedną na-

grodę. 
Pozostałe informacje: 
1. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna jest w Urzędzie 

Miasta i Gminy Cieszanów (sekretariat) lub na stronie interne-
towej. 

2. Karta zgłoszeniowa – Załącznik nr 1 do niniejszego regulami-
nu.  

W gminie Cieszanów istnieje kilka ścieżek, 
które coraz częściej służą nie tylko rowerzystom, ale 
również biegaczom, spacerowiczom, czy miłośnikom 
nordic walking. Ich usytuowanie w miejscach urokli-
wych pod względem przyrodniczym i oddalenie od 
dróg, po których poruszają się samochody sprawia, że 
pojawia się na nich coraz więcej miejscowych  
i przyjezdnych. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i turystów wszystkie nasze trasy rowerowe umieścili-
śmy na stronie: www.traseo.pl lub na stronie 
www.cieszanow.eu. Można także na swoim telefonie 
lub tablecie zainstalować darmową aplikację ułatwiają-
cą  poruszanie się po dowolnej trasie. Dostępne mapy 
działają na zasadzie nawigacji, która dodatkowo - przy 
zbliżaniu się do punktu stanowiącego  atrakcję danej 
trasy- wyświetla informację o niej wraz ze zdjęciami.  
  Pomoże to każdemu, kto ma ochotę poznać 
wszystkie zakamarki przyrodnicze gminy Cieszanów. 
Aby jeszcze bardziej zachęcić do jej odwiedzenia ogła-
szamy konkurs, w którym udział może wziąć każdy. 
Wystarczy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy 
w Cieszanowie zdjęcia zrobione na jednej ze ścieżek 
wraz z wypełniona kartą zgłoszeniową. Konkurs prze-
znaczony jest dla profesjonalistów, amatorów, dzieci 
i młodzieży. Zapraszamy wszystkich chętnych! 
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DIAGNOZA STOPNIA UZALEŻNIEŃ W GMINIE  
CIESZANÓW  

Gmina jako jednostka samorządowa, zarządza 
wieloma aspektami życia mieszkańców. Nie chodzi tu 
tylko o stan nawierzchni dróg czy chodników, ale także 
o zapewnianie pomocy osobom potrzebującym, znaj-
dującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. 

W Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów od 
wielu lat działa Miejska Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. W jej skład wchodzą  przed-
stawiciele Policji, MGOPS, nauczycieli i urzędników 
UM i G współpracujący w celu udzielenia pomocy lu-
dziom z różnym stopniem i rodzajem uzależnień. Na 
wezwanie komisji stawiają się zarówno młodzi, jak  
i starsi mieszkańcy. Zgłaszani są oni przez członków 
rodziny, sąsiadów, ale także przez policję, pomoc spo-
łeczną lub szkoły. Podczas konsultacji zapewnia się im 
pomoc i informuje o możliwość podjęcia leczenia.  

Od  niedawna zaczęła działać Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jej utworzenie daje miesz-
kańcom danego terenu możliwość  wskazania obsza-
rów, które są potencjalnie niebezpieczne i wymagają 
reakcji lokalnych służb. Interaktywna mapa dostępna 
jest na stronie internetowej Podkarpackiej Policji.  
Z informacji zamieszczonych na mapie wynika, że 
w gminie Cieszanów istnieje spory problem związany 
z alkoholem i używkami. Jest to kwestia, na którą po-
winna zareagować również gmina. W związku z rosną-
cym poziomem zagrożenia zwołano nadzwyczajne po-
siedzenie Miejskiej Komisji Rozwiazywania Proble-
mów Alkoholowych, która rozpoczęła debatę na temat 
możliwości rozwiązania tego problemu. Analiza sytua-
cji przedstawiona przez pracowników pomocy społecz-
nej pokazuje, że w ostatnich trzech latach znacznie 
wzrosła liczba rodzin, u których zdiagnozowano dys-
funkcję w postaci alkoholizmu. W roku 2013 pomocą 
objętych zostało 55 rodzin, w 2014 - 58, natomiast 
w roku 2015 było ich już 61. Trudno wskazać przyczy-
nę tego wzrostu.  

Trwanie w nałogu nie tylko niszczy organizm, 
ale również prowadzi do konfliktów z prawem. Policja 
informuje o wysokim wskaźniku osób poruszających 
się pod wpływem alkoholu. Coraz częściej przeprowa-
dza się akcje pod hasłem „Trzeźwy poranek”, podczas 
których bada się zawartość alkoholu w 1 dm3 wydy-
chanego powietrza. Kodeks Karny przewiduje dozwo-
lone stężenie do 0,09 mg (0,19 ‰), stężenie od 0,1 mg 
do 0,25 mg określa się jako stan po spożyciu - (0,2 do 
0,5‰ wykroczenie z art. 87 Kodeksu Wykroczeń), zaś 

stężenie od 0,25 mg to stan nietrzeźwości - 
(0,5‰ – przestępstwo z art. 178a Kodeksu 
Karnego).  
Z raportu Posterunku Policji w Cieszanowie 
wynika, że od 1 stycznia do końca paździer-
nika 2016 roku na terenie gminy Cieszanów 
zatrzymano 13 kierujących pojazdami me-
chanicznymi w stanie nietrzeźwości, 1 kieru-
jący pojazdem mechanicznym był w stanie 
po spożyciu alkoholu. Rowerzyści też nie 

świecili przykładem. W bieżącym roku zatrzymano  11 
w stanie nietrzeźwości i 2 po spożyciu alkoholu. 
W przypadku kierujących pojazdami mechanicznymi 
w stanie nietrzeźwości skierowano do Sądu akty oskar-
żenia w związku z popełnionymi przez nich przestęp-
stwami, pozostałe przypadki zakwalifikowano jako 
wykroczenia.  Droga do  odzyskania zabranego prawa 
jazdy jest długa i  kosztowna.  
Komenda wojewódzka informuje powiatowy wydział 
komunikacji o zabraniu dokumentu. Kierowca zostaje 
pouczony o skutkach popełnienia przestępstwa. Aby 
odzyskać uprawnienia, musi przejść  badania psycholo-
giczne i lekarskie, a także uczestniczyć w kursie reedu-
kacyjnym z zakresu problematyki przeciwalkoholowej 
i przeciwdziałania narkomanii. Badania psychologicz-
ne przebiegają dwuetapowo. W części pierwszej osoba 
badana wykonuje kilka testów mierzących m.in. osobo-
wość i sprawność intelektualną oraz procesy poznaw-
cze.  
W części aparaturowej u osoby badanej sprawdzana 
jest szybkość i dokładność reagowania na bodźce, re-
fleks, oraz koordynacja wzrokowo – ruchowa. Badania 
lekarskie przeprowadzane są w specjalnych ośrodkach, 
a ich koszt jest bardzo wysoki. Po uzyskaniu pozytyw-
nego wyniku  należy zgłosić się do wydziału komuni-
kacji. Jeśli prawo jazdy zostało zatrzymane na okres do 
1 roku, nie ma konieczności poddawania się egzamino-
wi, jeśli prawo jazdy zatrzymano na czas przekraczają-
cy 1 rok koniecznie jest powtórne zdanie egzaminu 
teoretycznego i praktycznego w Wojewódzkim Ośrod-
ku Ruchu Drogowego.  
Zaistniała w gminie sytuacja nie napawa optymizmem. 
Wprawdzie nie można wprowadzić całkowitego zakazu 
sprzedaży alkoholu, ale władze intensywnie pracują 
nad skutecznym ograniczaniem miejsc jego sprzedaży. 
W najbliższym czasie przewidziane są częstsze kontro-
le  dokonywane przez członków Komisji Alkoholowej 
we współpracy z miejscową policją.  
W dalszym ciągu będą wyciągane konsekwencji wobec 
sprzedawców nie stosujących się do obowiązujących 
przepisów. Szkoły, jako najważniejsze komórki eduka-
cyjne, będą regularnie przeprowadzać szkolenia profi-
laktyczne uświadamiające  zarówno dzieci, jak i ich 
rodziców. 
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Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych  
„Jesienne pejzaże” 

ZAPROŚ RODZINĘ NA CHOTYLUBSKĄ GĘSINĘ  

20 października 2016 r. w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie odbył się 
Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych 
„Jesienne pejzaże”, zorganizowany przez wyżej wymie-
nioną instytucję kultury. Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Cieszanów. 

W konkursie wzięło udział 27 uczestników, któ-
rych podzielono na dwie kategorie wiekowe: uczniów 
klas I – III oraz uczniów klas IV – VI. Jury w składzie: 
Edyta Panek (Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dziko-
wie), Iwona Buczko (Powiatowe Centrum Kultury w Lu-
baczowie) i Urszula Kopeć-Zaborniak (Dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie) przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia: 
- w kategorii młodszej: I miejsce zajęła Kinga Jagiełło 
(Szkoła Podstawowa w Kowalówce), II miejsce Gabriela 
Zaborniak (Szkoła Podstawowa w Nowym Siole), III 
miejsce – Wiktor Żańczak (Szkoła Podstawowa w No-
wym Lublińcu); wyróżniono Izabelę Kucę (Szkoła Pod-

stawowa w Nowym Siole); 
- w kategorii starszej: I miejsce ex equo zajęła Zuzanna 
Kolasa (Szkoła Podstawowa w Niemstowie) i Marek Ma-
rek (Szkoła Podstawowa w Kowalówce), II miejsce – 
Kacper Farion (Szkoła Podstawowa w Cieszanowie), III 
miejsce – Kinga Taras (Szkoła Podstawowa w Nowym 
Siole); wyróżnienia przyznano Tomaszowi Kolasie 
(Szkoła Podstawowa w Niemstowie) i Natalii Kurdziel 
(Szkoła Podstawowa w Niemstowie). 

Zdobywcy miejsc od I do III w poszczególnych 
kategoriach oraz osoby wyróżnione otrzymały dyplomy 
i nagrody rzeczowe 
w postaci książek. 
Dla wszystkich 
uczestników i ich 
opiekunów przygo-
towano poczęstunek. 

Autor zdj. A. Zaborniak 

 
W gminie Cieszanów leży kilka wiosek. Ich 

mieszkańcy wiodą spokojne, zgodne ze swoimi przeko-
naniami życie. Nie brakuje też organizacji i stowarzyszeń 
prowadzonych przez lokalnych aktywistów. Region nasz 
słynie z bardzo atrakcyjnych warunków turystycz-
nych  i ciekawej historii, która wpływała na losy miesz-
kańców. 

Mimo to młodzież często decyduje się na prze-
prowadzkę w ciekawsze i bardziej zurbanizowane tereny. 
Dlatego też,  póki jeszcze jest czas, warto kształtować  
tożsamość regionalną młodego pokolenia. Służą temu 
między innymi różne uroczystości tematyczne często or-
ganizowane w całej gminie. Niektóre mają za zadanie 

przypomnieć i uczcić jakiś fakt historyczny, inne są, po 
prostu, pretekstem do spotkań mieszkańców. 

W Chotylubiu, po raz kolejny, odbyła się impreza 
integracyjna „Zaproś rodzinę na gęsinę”. Impreza zorga-
nizowana została między innymi ze środków Podkarpac-
kiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016, w ra-
mach zadania „Budowa placu zabaw, ogrodzenie boiska 
sportowego oraz remont świetlicy wiejskiej w Chotylu-
biu” 

Zaproszenie skierowane zostało nie tylko do 
mieszkańców wioski, ale także do tych wszystkich,  któ-
rzy chcieliby  spróbować słynnych chotylubskich potraw. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chotylubiu oraz 
chętni mieszkańcy wsi przygotowali liczne potrawy  
z gęsi. Na stołach pojawiły się m. in.: pasztet z gęsi, gęś 
faszerowana wątróbką, pieczeń z mięsa gęsiego oraz sze-
roki wachlarz przeróżnych dań oraz nalewek.  
W bardzo przyjaznej atmosferze mieszkańcy zasiedli ra-
zem do wspólnych stołów. Zorganizowane zostały zaba-
wy tematyczne nawiązujące do historii wsi. Można było 
dowiedzieć się m.in. jak kiedyś nazywała się miejsco-
wość i kto przyczynił się do jej rozwoju. Ponieważ tego 
dnia spotkanie rozgrywała reprezentacji Polski, młodzież 
i starsi  mogli również wspólnie pokibicować. Doping był 
bardzo żywiołowy, a po zakończeniu meczu goście bawi-
li się do późnych godzin.  

Podobne spotkania powinno się organizować jak 
najczęściej i to w każdej wsi. Przypominają się wówczas 
zapomniane potrawy i tradycje. Starsi mają okazję 
w atrakcyjny sposób przekazać młodym część historii 
i  tożsamości lokalnej. A to doskonały sposób na integra-
cję mieszkańców i kształtowanie lokalnego patriotyzmu. 


