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 NAD BRUSIENKĄ 
MARZEC 2015 

Nr 1/2015 Egzemplarz bezpłatny 

ROBERT KORZENIOWSKI NA LODOWISKU W CIESZANOWIE 

W niedzielę 1 lutego 2015 r. nie lada niespodziankę miłośnikom 
łyżew zrobił Robert Korzeniowski, przyjeżdżając wraz z córką na nowo 
otwarte  lodowisko w Cieszanowie. Urodzony w Lubaczowie lekkoatle-
ta, chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski, świata i Europy,  od 2008 
roku jest Honorowym Obywatelem Cieszanowa. Pan Robert Korze-
niowski z dużym zadowoleniem odniósł się do tego, że na terenie Cie-
szanowa powstał ciekawy obiekt, który z pewnością zachęci zarówno 
dzieci i młodzież jak też osoby dorosłe do uprawiania sportu. Przekazał 
również serdeczne pozdrowienia dla mieszkańców Miasta i  Gminy Cie-
szanów. Niezmiernie się cieszymy, że mogliśmy gościć Pana Roberta na 
nowym obiekcie w Cieszanowie. 
Oficjalne otwarcie lodo-
wiska o nawierzchni syn-
tetycznej nastąpiło w nie-
dzielę 25 stycznia.  Lodo-
wisko zlokalizowane jest 
na terenie Centrum Kultu-
ry i Sportu „Wędrowiec” 
w Cieszanowie. Technolo-
gia w  jakiej została wyko-
nana płyta lodowiska, 
swego czasu była wyko-
rzystywana przy trenin-
gach kanadyjskich łyżwia-
rzy. Cały obiekt jest zadaszony, co umożliwia korzystanie z niego bez 
względu na panującą aurę jak i porę roku. Użytkownicy mają do dyspo-
zycji ponad 620 m2 tafli, co daje nam pełen komfort podczas jazdy 
i znacząco poprawia bezpieczeństwo użytkowania. Bezpośrednio przy 
lodowisku zlokalizowana jest wypożyczalnia łyżew. Koszt wypożycze-
nia jednej pary to 5zł a dla grup zorganizowanych udzielane są rabaty. 
Na lodowisku nie obowiązuje żaden limit czasowy, czyli możemy śli-

zgać się do woli. 
Można również sko-
rzystać z własnego 
sprzętu, ale należy to 
koniecznie zgłosić 
obsłudze w celu we-
ryfikacji czy łyżwy 
nadają się do jazdy 
po tej nawierzchni. 
W okresie ferii przez 
lodowisko przewija-
ło się blisko 500 
osób dziennie.   
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Przy lodowisku została otwarta 
kawiarnia gdzie można zasma-
kować wybornej kawy i posilić 
się wyśmienitą zapiekanką pro-
sto z pieca. Kawiarnia czynna 
jest w godzinach otwarcia lodo-
wiska 9-21, a w soboty 
i niedzielę od 14-21.  
Całoroczne lodowisko jest ko-
lejnym elementem komplekso-
wej oferty dla naszych miesz-
kańców jak i turystów, którzy 
zechcą odwiedzić nasz region. 
Kąpielisko, lodowisko, ścieżki 
rowerowe, a w przyszłości rów-
nież wypożyczalnia rowerów 
umożliwiają spędzenie wolnego 
czasu w  sposób aktywny i bar-
dzo atrakcyjny. Liczymy na to, 
że nasi mieszkańcy również 
znajdą pomysł na 
„zagospodarowanie” odwiedza-
jących nas turystów, czy to two-
rząc małą bazę noclegową czy 
poprzez coraz szerszą ofertę ga-
stronomiczną.   
  (red. Jacek Zając) 

(czyt. więcej str. 2) 
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 W Gminie Cieszanów wybory Sołtysów, Przewodniczących Zarządu Osiedli oraz Przewodniczące-
go Rady Samorządowej Cieszanowa zostały zarządzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów na 
22 marca 2015 roku.  
Tryb wyborów organów jednostek pomocniczych gminy określony został w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a wszystkie szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów zo-
stały unormowane w poszczególnych statutach: sołectw, osiedli i miasta. 
Zgodnie z nimi Sołtysi, Przewodniczący Zarządu Osiedli oraz Przewodniczący Rady Samorządowej Cie-
szanowa wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, 
przez stałych mieszkańców sołectwa, osiedli i  miasta Cieszanowa uprawnionych do głosowania.  
Wybory sołtysów zarządził Burmistrz ustalając termin oraz kalendarz wyborczy. Zgodnie z nim do dnia 27 
lutego br. pełnomocnicy mogli zgłaszać kandydatów na Sołtysa. Zgłaszający kandydata na Sołtysa przed-
stawili imienną listę wyborców popierającą daną kandydaturę w liczbie przynajmniej 20 osób posiadają-
cych czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na terenie sołectwa (za wyjątkiem sołectwa Dąbrówka 
i Gorajec gdzie tych osób wystarczyło 10).  
Dokonano następujących zgłoszeń kandydatów na sołtysów: 
Sołectwo Chotylub 
GELMUDA ANDRZEJ CZESŁAW, lat 46, zam. Chotylub 
Sołectwo Gorajec 
NIENAJADŁO HENRYK WŁADYSŁAW, lat 59, zam. Gorajec 
Sołectwo Żuków 
WAWRÓW KRZYSZTOF JÓZEF, lat 46, zam. Żuków 
KASPERSKI ADAM ANTONI, lat 44, zam. Żuków 
Sołectwo Stary Lubliniec 
KOŁODZIEJ EUGENIA, lat 56, zam. Stary Lubliniec 
ZYGARLICKI BOŻENA MARIOLA, lat 40, zam. Stary Lubliniec 
Sołectwo Dachnów 
PACHOŁEK MARIAN, lat 56, zam. Dachnów 
Sołectwo Nowe Sioło 
NIECKARZ WOJCIECH, lat 46, zam. Nowe Sioło 
TARAS EUGENIUSZ STANISŁAW, lat 51, zam. Nowe Sioło 
WAWRÓW JAROSŁAW WOJCIECH, lat 35, zam. Nowe Sioło 
Sołectwo Niemstów 
KURDZIEL ZBIGNIEW, lat 39, zam. Niemstów 
Sołectwo Nowy Lubliniec 
KUBLAS MARIAN, lat 63, zam. Nowy Lubliniec 
KASPERSKA JÓZEFA, lat 68, zam. Nowy Lubliniec 
Sołectwo Kowalówka i Podsołectwo Doliny 
ZABORNIAK FRYDERYK JÓZEF, lat 58, zam. Kowalówka  
WEBER JANUSZ, lat 48, zam. Kowalówka  
Sołectwo Dąbrówka 
CZACHUR MARIA JANINA, lat 61, zam. Dąbrówka 
STANKIEWICZ KRZYSZTOF ZDZISŁAW, lat 30, zam. Dąbrówka 
Sołectwo Folwarki 
JABŁOŃSKI JAN WŁADYSŁAW, lat 49, zam. Folwarki 
Zapisy statutu sołectw określają, że jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat na Sołtysa głosowania nie 
przeprowadza się, a za wybranego Sołtysa uważa się zgłoszonego kandydata. W związku z tym na terenie 
gminy Cieszanów nie odbędą się wybory w następujących sołectwach: Chotylub, Gorajec, Dachnów, 
Niemstów oraz Folwarki, a za wybranych sołtysów uważa się zgłoszonych kandydatów. W pozostałych 
sołectwach odbędą się powszechne wybory, które przeprowadzi powołana przez Burmistrza trzyosobowa 
Komisja Wyborcza.  
Skład Komisji Wyborczej oraz ich siedziby jest następujący: 
Sołectwo Żuków - siedzibą Komisji Wyborczej jest świetlica wiejska w Żukowie - Alicja Kulczycka, 
Zbigniew Jankowski, Ryszard Żuk 
Sołectwo Stary Lubliniec - siedzibą Komisji Wyborczej jest Wiejski Dom Kultury w Starym Lubliń-
cu- Ryszard Kozicki, Leokadia Szczygieł, Marek Zygarlicki 
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Sołectwo Nowe Sioło - siedzibą Komisji Wyborczej jest remiza OSP w Nowym Siole - Mariola Kul-
czycka, Zdzisław Kociołek, Stanisław Szałański 
Sołectwo Nowy Lubliniec – siedzibą Komisji Wyborczej jest remiza OSP w Nowym Lublińcu - Stani-
sława Sudyn, Krzysztof Nienajadło, Roman Chowaniec  
Sołectwo Kowalówka i Podsołectwo Doliny - siedzibą Komisji Wyborczej jest Szkoła Podstawowa 
w Kowalówce - Barbara Zawada, Zenon Kustrzyk, Michał Janiszewski 
Sołectwo Dąbrówka - siedzibą Komisji Wyborczej jest świetlica wiejska w Dąbrówce- Stanisława 
Knap, Stanisław Ważny, Wojciech Tomków 
Wybory Przewodniczących Zarządu Osiedli oraz Przewodniczącego Rady Samorządowej Cieszanowa od-
będą się na zebraniach ogólnych mieszkańców.  Do przewodniczenia w zebraniu na osiedlach Burmistrz 
wyznacza pracowników urzędu, a w mieście Cieszanów radnego Rady Miejskiej w Cieszanowie.  
Terminy zebrań oraz wyznaczone osoby: 

Osiedle Stary Lubliniec – 22 marca 2015 r. – godz. 1800 – w budynku świetlicy osiedlowej – Janusz 
Mazurek - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 

Osiedle Nowy Lubliniec – 22 marca 2015 r. – godz. 1800 – w budynku świetlicy osiedlowej – Teresa 
Steczkiewicz - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 

Osiedle Nowe Sioło – 22 marca 2015 r. – godz. 1800-  w budynku Publicznego Gimnazjum w Ciesza-
nowie – Nowym Siole – Andrzej Szymanowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 

Miasto Cieszanów - 22 marca 2015 r. – godz. 1800 – w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Cieszanowie - Ryszard Wilusz – radny Rady Miejskiej w Cieszanowie.  

Do przeprowadzenia wyborów i tajnego głosowania ogólne zebrania mieszkańców wyłaniają komisje wy-
borczo – skrutacyjne. Zgłoszenia kandydatów komisje skrutacyjne przyjmują na zebraniach mieszkańców. 
 
           (red. Barbara Szymanowska ) 
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Projekty Unii Europejskiej, z których korzysta Cieszanów to lista długa i różnorodna. Długo by wymieniać 
inwestycje finansowane i współfinansowane przez Unię. Ja chcę opowiedzieć o tych, które wnoszą coś no-
wego i ważnego nie w formie bezpośrednich inwestycji, ale doświadczeń i pomysłów, z jakich możemy 
ostatnio korzystać. 
Wiosną 2012 roku burmistrz miasta Diosd zaprosił Cieszanów do uczestnictwa w projekcie „Budowanie 
solidarności w społeczeństwie” w ramach programu „Europa dla Obywateli  – Sieci miast”, w którym 
Diosd był partnerem wiodącym. Projekt ten finansowany był całkowicie przez UE. Wzięło w nim udział 9 
miast z 8 krajów europejskich. Każdy partner organizował u siebie jedno spotkanie, w trakcie którego pre-
zentował swoje najlepsze praktyki, rozwiązania i instytucje wspierające wspólne działania mieszkańców 
swoich miast i gmin. W ten sposób przywieźliśmy do nas pomysły m.in. na spotkania seniorów, organiza-
cję Dnia Babci i Dziadka, bardziej radosne obchody Dnia Niepodległości czy integrację podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy z mieszkańcami Cieszanowa.  
Widząc korzyści płynące z takich projektów, po jego zakończeniu (październik 2013) złożyliśmy wniosek 
o kolejny tego typu projekt. Niestety projekt ten nie został zaakceptowany. Wiedzieliśmy, że musimy zna-
leźć lepszy, bardziej aktualny temat. Z pomocą przyszedł nam burmistrz, podsuwając problem aktualny 
w  każdym chyba kraju – problem migracji. My zmagamy się z coraz bardziej rosnącą grupą tak zwanych 
eurosierot, rozbitych rodzin i coraz większej liczby emigrantów, inne kraje mają problem odwrotny – ro-
snącą liczbę imigrantów i gwałtownie zwiększającą się grupę tak zwanych mniejszości narodowych. 
Wiosną 2014 roku złożyliśmy wniosek jako miasto wiodące. W lipcu otrzymaliśmy wiadomość, że nasz 
wniosek został przyjęty. Z prawie 200 złożonych wniosków wybrano tylko dwa polskie projekty, w tym 
nasz. Projekt ten pn.: MIGRAIN „Migracja i imigracja: Wpływ społeczny i odpowiedź społeczeństwa 
w  trosce o trwały i pokojowy rozwój zjednoczonej Europy” jest w 100% finansowany z funduszy unij-
nych. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) przyznała nam 
wnioskowaną kwotę 150000 euro. Po odliczeniu kosztów wspólnych pieniądze te zostaną podzielone 
między 8 partnerów z 7 krajów. Cieszanów uzyska 19730 euro. W ramach tej kwoty jesteśmy zobo-
wiązani do zorganizowania u siebie jednego spotkania i uczestnictwa delegatów w pozostałych sied-
miu na przestrzeni półtora roku (wiosna 2015 – jesień 2016). Jako koordynator tego projektu zdaję 
sobie sprawę z ogromu pracy, jaka jest przed nami, ale wszyscy zaangażowani w ten projekt liczymy 
na to, że przyniesie on konkretne rozwiązania problemów, z jakimi borykamy się na co dzień.  

 
(red. Anna Pajączkowska ) 
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Na terenie Miasta i Gminy Cieszanów funkcjonują przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami 
przedszkolnymi oraz gimnazja. 
Wyżej wymienione szkoły są prowadzone przez 2 organy prowadzące: 
Gmina Cieszanów prowadzi: 

- Szkołę Podstawową w Cieszanowie, 
- Szkołę Podstawową w Dachnowie, 
- Szkołę Podstawową w Nowym Lublińcu, 
- Gimnazjum w Cieszanowie. 

STOWARZYSZENIE CIESZANÓW.PL prowadzi: 
- Przedszkole Publiczne w Cieszanowie, 
- Przedszkole Publiczne w Dachnowie, 
- Szkołę Podstawową w Kowalówce, 
- Szkołę Podstawową w Niemstowie, 
- Szkołę Podstawową w Nowym Siole, 
- Gimnazjum w Dachnowie, 
- Gimnazjum w Nowym Lublińcu. 

 Liczba dzieci w szkołach prowadzonych przez Gminę Cieszanów i STOWARZYSZENIE CIESZA-
NÓW.PL.  
 

 

Lp. Nazwa szkoły Gmina Stowarzyszenie PP ,,0” Kl. 
I-VI 

Kl. 
I-III 

Ra-
zem 

1. PP Cieszanów - PP Cieszanów 63 16 - - 63 

2. PP Dachnów - PP Dachnów 24 - - - 24 

3. SP Cieszanów SP Cieszanów - - 43 191 - 234 

4. SP Dachnów SP Dachnów -   24 76 - 100 

5 SP N Lubliniec SP N Lubliniec - - 16 64 - 80 

6. SP Niemstów - SP Niemstów - 10 38 - 48 

7. SP Kowalówka - SP Kowalówka - 7 22 - 29 

8. SP Nowe Sioło - SP Nowe Sioło - 10 43 - 53 

9. G Cieszanów G Cieszanów - - - - 141 141 

10. G Dachnów - G Dachnów - - - 61 61 

11. G N Lubliniec - G N Lubliniec - - - 21 21 

12. Razem - - 87 126 434 223 854 
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Gmina Cieszanów w dniu 09.06.2014r. złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek na realizację opera-
cji: „Kompleksowe rozwiązanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Cieszanów – II etap” 
w  ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. 
W ramach zadania planuje się wykonanie: 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Armii Krajowej w Cieszanowie, 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Obrońców Westerplatte w Cieszanowie, 
kanalizacji sanitarnej w śródmieściu miasta Cieszanów (ul. Sobieskiego, Nowa do Osiedla Gen. Kustro-
nia), Odcinek kanalizacji sanitarnej w Cieszanowie przy ul. Warszawskiej, kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w miejscowości Dachnów – przy stadionie, Kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepom-
powniami i rurociągami tłocznymi dla m. Gorajec, Dąbrówka i Doliny.  
Koszt przedsięwzięcia wynosi 1 759 945,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych 
1 004 654,00 zł. Realizacja operacji ma się rozpocząć w miesiącu marcu 2015r. , a zakończyć 
w czerwcu 2015r. 
           (red. Jerzy Szajowski) 
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Gminne i stowarzyszeniowe placówki, zobligowane przepisami prawa lub z własnej inicjatywy, 
realizują wiele programów i projektów edukacyjnych. Jednym z nich jest projekt „Rozwój e-usług szansą 
rozwoju Gminy Cieszanów”, realizowany od marca 2014 roku.  
W ramach tego projektu nauczyciele, rodzice i uczniowie mają dostęp do portalu edukacyjnego zawierają-
cego programy edukacyjne, testy, prezentacje, filmy i mapy. Umożliwia to zdalną pracę z uczniem, uatrak-
cyjnia lekcje oraz zajęcia szkolne. W połączeniu z e-dziennikiem projekt umożliwia szybkie komunikowa-
nie na linii: nauczyciel-rodzic-uczeń. Daje to możliwość stałego wglądu do zachowania i ocen dziecka. Ma 
również zwiększyć zainteresowanie postępami w nauce, a w konsekwencji zaowocować podniesieniem 
efektów wychowania dziecka. Szkoły mogą realizować swoje zadania w oparciu o bardzo dobrą komuni-
kację z  rodzicami. Program ten obejmuje wszystkie szkoły w gminie niezależnie od ich wielkości dając 
równe szanse wszystkim dzieciom. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe, każdy nauczycieli 
posiada laptop.  

W ramach projektu „Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów” wybudowano całoroczne 
lodowisko, które służyć będzie zajęciom dydaktycznym, w tym z wychowania fizycznego, prowadzonym 
przez wszystkie jednostki oświatowe gminy. W ramach tego projektu zakupiono 6 zestawów z tablicami 
interaktywnymi. Każdy zestaw zawiera: tablicę interaktywną w technologii podczerwieni, projektor typu 
LCD, które wykorzystywane są w nowoczesnych metodach kształcenia w szkołach. 

W projekcie pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację progra-
mów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” brała 
udział Szkoła Podstawowa w Nowym Lublińcu. Liderem projektu było Podkarpackie Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie. Projekt realizowano w wymiarze po 216 godzin zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych i zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań. Ponadto 
szkoła otrzymała nieodpłatnie 2 laptopy Lenovo, 6 tabletów Samsung, 2 projektory Benq oraz 2 tablice 
multimedialne wraz oprogramowaniem. 
 Miarą sukcesów szkół jest wysoki poziom edukacyjny uczniów, wyższe wskaźniki klasyfikacji i promocji 
oraz pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu 
na sprawdzianie i egzaminach zewnętrznych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu organów prowadzą-
cych, dyrektorów szkół i nauczycieli. Stale wzbogacana baza lokalowa, wprowadzenie nowych technologii 
wpływają w znacznym stopniu na ciągły postęp efektów kształcenia w szkołach. Uczniowie uzyskują stały 
przyrost wiedzy i umiejętności, zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami i potrzebami. 
        
                    (red. Janusz Mazurek) 
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 Tabela przedstawia wysokość sta-
wek podatku rolnego uchwalonych w po-
szczególnych gminach w naszym powiecie 
w latach 2013—2015r.  
Kogo dotyczy podatek rolny ? 
Podatnikami podatku rolnego są osoby fi-
zyczne, osoby prawne, jednostki organiza-
cyjne, w  tym spółki, nieposiadające oso-
bowości prawnej, będące: 
1) właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem 
ust. 2 ustawy o podatku rolnym; 
2) posiadaczami samoistnymi gruntów; 
3) użytkownikami wieczystymi gruntów; 
4) posiadaczami gruntów, stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego 
 
Terminy i sposoby płatności 
Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny 

w  4  ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 wrze-
śnia i  15 listopada roku podatkowego, przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie; 
w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.  
           (red. Teresa Steczkiewicz) 

GMINA/MIASTO 2013 rok 2014 rok 2015 rok 

  za 2,5q żyta 
na 1 ha 

przelicze-
niowy w zł 

za 2,5q żyta 
na 1 ha prze-
liczeniowy w 

zł 

za 2,5q żyta na 
1 ha przelicze-

niowy w zł 

CIESZANÓW 150,00 150,00 140,00 

HORYNIEC ZDRÓJ  137,50 137,50 140,00 

LUBACZÓW-
GMINA 

122,50 122,50 132,50 

LUBACZÓW-
MIASTO 

142,50 150,00 153,43 

NAROL 130,00 130,00 130,00 

OLESZYCE 135,00 135,00 135,00 

STARY DZIKÓW 120,00 127,50 127,50 

WIELKIE OCZY 122,50 122,50 122,50 
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W gminie Cieszanów wybudowano ścieżki rowerowe które obejmują trasy wymienione poniżej: 
 
trasa "brązowa" - 14,8 km: Nowe Sioło (stadion) - Nowe Sioło - Dachnów (Zakarczma) - Dachnów 
(Obwodnica) - Cieszanów (Czereśnie) - ul. Skorupki - ul. Witosa - ul. Mickiewicza - Nowe Sioło (stadion). 
trasa "żółta" - 15,5 km: Nowe Sioło (stadion) - "Trybki 1" - Cieszanów (Oś. AK) - Żuków (Kosobudy) -
Kowalówka (świetlica) - Gorajec - Gorajec Osiedle - Nowe Sioło (stadion). 
trasa "czerwona" -19,9 km: Nowe Sioło (stadion) - Gorajec Osiedle - Gorajec (przez wieś) - Dąbrówka -
Chotylub - Chotylub (Wielki Las) - Jedlina - Nowe Sioło - Nowe Sioło (stadion), 
trasa "niebieska" - 36,0 km: Nowe Sioło (stadion) -"Trybki I" - Cieszanów (ul. Armii Krajowej) - ul. 
Skorupki - Folwarki (Niedbalica) - Niemstów (droga Niemstów - Nowy Lubliniec) - Niemstów przez wieś 
-Stary Lubliniec Osiedle - Stary 
Lubliniec - Nowy Lubliniec 
przez wieś - Doliny - Gorajec - 
Gorajec Osiedle -Nowe Sioło 
(stadion). 
 
Kilka odpowiedzi na pytania 
dotyczące jazdy po ścieżkach 
rowerowych: 
Czy muszę mieć kamizelkę od-
blaskową, kask, odblaski na 
sobie? 
Nie musisz. Zarówno kask, ka-
mizelka odblaskowa, jak i opa-
ski nie są w Polsce obowiązko-
we. Nikt nie ma prawa ich od 
Ciebie wymagać. Wyłącznie od 
Ciebie zależy więc, czy ze-
chcesz je nosić, czy z  nich zre-
zygnujesz. 
 
Czy muszę mieć światełko z 
przodu i  z  tyłu (w nocy, w 
dzień)? 
Zacznijmy od rozprawienia się z 
mitem - rowerzyści w odróżnieniu od aut nie mają obowiązku jeździć z włączonymi światłami przez całą 
dobę. W ciągu dnia, przy dobrej pogodzie twój rower musi być wyposażony jedynie w czerwony odblask 
z tyłu roweru (o kształcie innym niż trójkąt). Inne oświetlenie może być zdemontowane. 
Gdy nastanie zmrok lub pogorszy się widoczność (np. mgła), a także gdy wjedziesz rowerem do tunelu 
oznakowanego odpowiednimi znakami, masz obowiązek posiadać i włączyć dodatkowe oświetlenie - 
lampkę przednią i tylną. 
Czy muszę mieć dzwonek i hamulec? 
Nie. Równie dobrze twój rower może być wyposażony w inny sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym 
dźwięku. Może być to np. trąbka. Nie wolno Ci natomiast nie mieć żadnego sygnału dźwiękowego przy 
rowerze. A dzwonek to często najprostsze wyjście. Hamulec, przynajmniej jeden sprawny. Prawo nie 
wchodzi w szczegóły, czy ma to być hamulec na linkę, hydrauliczny, czy jakikolwiek inny. Po prostu ma 
działać. Nie wykpisz się, jeśli powiesz, że to twoja noga jest hamulcem.  
Jakie zasady mnie obowiązują jak jadę z dzieckiem (dziecko na osobnym rowerze)? 
Wszystko zależy od tego, czy dziecko ma poniżej czy powyżej 10 lat. Jeżeli dziecko ma poniżej 10 lat, for-
malnie jest pieszym. Należy więc poruszać się z nim po chodniku, po poboczu, a jeżeli ich nie ma LEWĄ 
stroną jezdni. Jeżeli dziecko ma ponad 10 lat, powinno mieć kartę rowerową (nikt z policji nie zwraca 
uwagi, że program szkolny umożliwia jej wyrobienie dopiero w 11 roku życia dziecka) i poruszać się ro-
werem dokładnie na tych samych zasadach co dorosły. 
Czy rowerzyści mogą jechać obok siebie? 
Rowerzyści mogą jechać obok siebie, o ile nie utrudniają ruchu innym pojazdom i nie powodują zagroże-
nia dla bezpieczeństwa ruchu.  
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W jaki sposób przewozić małe dziecko rowerem? 
Prawo na temat przewozu dzieci rowerem mówi tylko tyle, że dziecko do lat 7 musi być przewożone "na 
dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę". Nie jest uściślone, czy siodełko ma być zamonto-
wane z przodu roweru (siodełka na kierownicy), do ramy, czy nad tylnym kołem. Dzieci można też prze-
wozić w rowerowych przyczepkach, doczepkach i innych tego typu urządzeniach. 
Dalsze zamierzenia w zakresie ścieżek rowerowych: 
W najbliższym okresie planuje się wykonanie zabezpieczenia wykonanych odcinków stabilizacji gruntu 
cementem przed czynnikami atmosferycznymi poprzez wykonanie warstwy nawierzchni uszczelniającej 
powierzchnię stabilizacji. Technologia uszczelnienia będzie uzależniona od możliwości finansowych Gmi-
ny. Newralgiczne odcinki nawierzchni gruntowych planuje się ulepszyć warstwą żużla paleniskowego. 

 Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Cieszanów maja połączenie ze ścieżkami na terenie Gminy Ho-
ryniec-Zdrój i na terenie Gminy Narol. Gminy te były partnerami w przedmiotowym projekcie, w ramach 
którego oznakowano tablicami informacyjnymi 13 bunkrów i trzy miejsca rowów przeciwczołgowych, 
w tym na terenie Brusna Nowego 5  bunkrów, w m. Huta Złomy 3 bunkry oraz 5 bunkrów na terenie Gmi-
ny Cieszanów. Ponadto jest połączenie ścieżki rowerowej z Gminą Lubaczów poprzez Jedlinę w kierunku 
na Załuże. Wykonane w ramach projektu ścieżki rowerowe są oznakowane jako zamknięte pętle. Istnieje 
połączenie tych pętli z trasami rowerowymi o charakterze ogólnopolskim (budowanymi w ramach progra-
mu Rozwoju Polski Wschodniej) poprzez drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe. Najbliższe połącze-
nie to z Chotylubia do Brusna.          
           (red. Janusz Warcaba) 
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    Cieszanowskie Forum Gospodarcze – organizacja pozarządowa 
działająca na terenie naszej gminy w 2014 r. zrealizowała dwa 
zadania, na które pozyskała dofinansowanie ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Jedna z 
operacji polegała na: „Utworzeniu małej bazy sprzętu turystycz-
no-sportowego oraz zorganizowaniu dwóch rajdów rowero-
wych”. 
Wartość tego projektu wyniosła 23 726,23zł, w tym: kwota dofi-
nansowania ze środków europejskich 18 980,98 zł oraz Gminy 
Cieszanów 4000,00 zł. W ramach tych środków zakupiono nastę-
pujące wyposażenie: 10 rowerów wraz z kaskami ochronnymi, 6 
namiotów czteroosobowych, 24 karimaty, 24 śpiwory. Z wyko-
rzystaniem tego sprzętu zorganizowano jedno i dwudniowy rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży z terenu 
naszej gminy. 
 
 Pozyskane zasoby dostępne w naszej bazie będą mogły być wykorzystywane przez mieszkańców 
oraz przyjeżdżających do nas turystów na zasadzie wypożyczenia. Cieszanowskie Forum Gospodarcze pla-
nuje też w ramach swojej działalności organizację rajdów po Roztoczu i po ścieżkach rowerowych na tere-
nie naszej gminy. Zabiegać będziemy ponadto o dodatkowe środki zewnętrzne na powiększenie bazy 
sprzętu sportowego. 
 Drugie zrealizowane przez organizację zadanie polegało na utworzeniu „Bazy zasobów rekreacyjno
-turystycznych obszaru LGD Serce Roztocza”, tj. Gmin: Cieszanów, Narol, Horyniec Zdrój. Jest ona do-
stępna w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów 
www.cieszanow.eu w zakładce o nazwie zgodnej z  tytułem przedsięwzięcia. Zachęcamy do zapoznania się 
z informacjami zawartymi w tej bazie. 
           (red. Jerzy Szajowski) 



 

 - 8 - 

K)/dh+" - .'!/'l+" #" �W(�%m ,�-#/+" % C/')0"#�%/' 

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

W związku z uroczystym odsłonięciem i poświęceniem Po-
mnika Mieszkańców Miasta i Gminy Cieszanów Poległych 
i Pomordowanych w latach 1939 – 1947, które odbyło się 11 
listopada 2014 r. w Cieszanowie, ukazała się książka autor-
stwa cieszanowskiego historyka regionalisty Tomasza Roga 
pt. „Gmina Cieszanów i jej mieszkańcy w latach 1939-1947”. 
Jest ona owocem kilkuletnich badań autora nad wydarzenia-
mi, często tragicznymi, które miały miejsce w  okresie II woj-
ny światowej i pierwszych latach powojennych na terenie 
obecnej gminy Cieszanów. 
Publikacja składa się z pięciu rozdziałów ułożonych w  spo-
sób chronologiczny od okresu międzywojennego (1918-1939) 
poprzez działania wojenne we wrześniu 1939 r., okupację so-
wiecką (1939-1941), okupację niemiecką (1939-1944) do 
konfliktu polsko - ukraińskiego (1944 - 1947). Ten ostatni 
rozdział jest najobszerniejszy.  
Praca wraz z 24-stronicową wkładką zdjęciową liczy 248 
stron. Warto podkreślić, że zamieszczone w niej niezwykle 
ciekawe archiwalne zdjęcia i dokumenty w większości nie 
były dotąd publikowane. Interesująca treść i stanowiące jej 
uzupełnienie rozbudowane przypisy oraz obszerna bibliogra-
fia sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich 
zainteresowanych historią regionu. 
Książka jest cegiełką na budowę wspomnianego pomnika. 

Wydała ją Gmina Cieszanów przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Publikację 
można nabyć w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, (www.ckis.cieszanow.iap.pl), 
tel. 16 631 10 95. Wersja w miękkiej okładce kosztuje 70zł, a w twardej 100zł. Mimo że pomnik został już 
zbudowany, potrzebne są środki finansowe na zagospodarowanie terenu wokół niego (m.in. wykonanie 
alejki z kostki brukowej, nasadzenie zieleni). Dlatego warto poprzez zakup książki wesprzeć dokończenie 
tego ważnego dla nas wszystkich upamiętnienia.   

            (red. Tomasz Róg) 

Należą do klasyki. Znają ich wszyscy. Prostotą 
i szczerością trafiają do każdego, są uniwersal-
ni. Bez względu na wiek - swój i odbiorcy, po-
trafią trafić w sedno i uchwycić to coś szczegól-
nego, tu i teraz. Ich utwory mają niesamowitą 
zdolność pobudzania do rozmowy, otwierają 
umysł i rozwiązują język.  
Dyskografia:  
Jestem Polakiem -1991, To ja –1992, Cztery  
1994, Sufit – 1995, Niecud – 1998, Muzyka z 
talerzyka – 2000, 
Złota kolekcja – 2001, Czy te oczy mogą kła-
mać – 2002, Trudno nie wierzyć w nic – 2003, 
Raz,Dwa,Trzy  - Młynarski – 2007, Skądokąd 
- 2010, Raz, Dwa, Trzy - Dwadzieścia - 2010. 
 
Więcej informacji o Raz, Dwa, Trzy znajdziesz na stronie www.zespolrazdwatrzy.pl 
Dla fanów: Po koncercie będzie możliwość otrzymania autografów od członków zespołu i zrobienia 
pamiątkowych zdjęć !!!!    
           (red. Wojciech Świzdor) 

Koncert RAZ,DWA,TRZY… 28.03.2014 


