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 NAD BRUSIENKĄ 

GRUDZIEŃ 2016 

Nr 3/2016 Egzemplarz bezpłatny 

„…To właśnie tego wieczoru, 
     od bardzo wielu wieków 

     pod dachem tkliwej kolędy 
     Bóg rodzi się w człowieku…” 

        
 Emilia Waśniowska 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

 życzymy, aby ten wyjątkowy czas  

 był pełen zdrowia i spokoju,   

radości z narodzenia Bożej Dzieciny oraz  

rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości. 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia  

dadzą nam wszystkim wiele pozytywnej energii i sił potrzebnych 

zarówno w codziennym trudzie, jak i w realizacji             

marzeń i planów   

w nadchodzącym Nowym Roku.  

Zdrowych, radosnych i pełnych blasku  

Świąt Bożego Narodzenia 

Życzą 

           Adam  Zaborniak                      Zdzisław Zadworny 
Przewodniczący Rady Miejskiej                      Burmistrz Miasta i Gminy   
             w Cieszanowie                                                Cieszanów  
 

 

Cieszanów, Boże Narodzenie 2016 

  W NUMERZE: 
 

 NOWE STAWKI PODATKÓW 

 SOŁTYS ROKU POWIATU  

      LUBACZOWSKIEGO 

 PODSUMOWANIE ROKU KLUBU HONROWYCH 

DAWCÓW KRWI „FLORIAN” 

 „BIEG NIEPODLEGŁOSCI” - PODSUMOWANIE 

 REMONT CHODNIKA DACHNÓW 

 REMONT DROGI KOWALÓWKA - DOLINY 
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 „ZOBACZ CUKRZYCĘ” 
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NOWE STAWKI PODATKÓW  
NA ROK 2017 

Stawki podatków  corocznie ulegają zmianom. Wpływ na to mają ceny towarów i usług konsumpcyjnych określane 
w pierwszym półroczu danego roku, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.  
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 opublikowanym w Monitorze 
Polskim z 19 lipca 2016 roku poz. 680, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. 
wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 %). 
Biorąc pod uwagę powyższe dane przygotowano i przedstawiono do projektu uchwały zestawienie wysokości nowych 

opłat. Uchwała dotycząca  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. została przegłosowana 14 listopada b.r.  

DANE TECHNICZNE STAWKA 2016 STAWKA 2017 ZMIANA 

G
R
U
N
T
Y 

zajęte na działalność gospodarczą 

pod wodami powierzchniowymi stojący-
mi lub płynącymi jezior i zbiorników 

zajętych pod budownictwo mieszkaniowe 

pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej działalności organizacji 

pożytku publicznego 

niezabudowanych objętych obszarem re-
witalizacji 

B
U
D
Y
N
K
I 

mieszkalne 

związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

zajęte na prowadzenie działalności  z ob-
rotem materiałem siewnym 

zajęte na świadczenia medyczne 

pozostałe  

0,75  zł/m2 

 4,44 zł/m2 

 0,20 zł/m2 

 0,40 zł/m2 

0,40  zł/m2 

0,65  zł/m2 

20,50  zł/m2 

 8,80 zł/m2 

4,65  zł/m2 

 6,50 zł/m2 

 0,75 zł/m2 

 4,54 zł/m2 

 0,20 zł/m2 

0,47  zł/m2 

2,98  zł/m2 

-  

 + 0,10 zł 

 - 

+0,07 zł  

 +2,58 zł 

 0,65 zł/m2 

 20,50 zł/m2 

 10,59 zł/m2 

4,61  zł/m2 

 6,50 zł/m2 

-  

 - 

 +1,79 zł 

- 0,04 

-  

B
U
D
O
W
L
E 

zwiazanych z producją i dostawa wody 
oraz z odprowadzeniem i oczyszczaniem 

ścieków 

pozostałe 

1%  

 2% 

 1% 

 2% 

 - 

 - 

Ś
R
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T

O
W
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od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 9 ton do 12 ton włącznie 

od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej 3,5 do 12 ton włącznie 

od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem 
silnikowym ważą łącznie 7 ton do 12 ton z wyjątkiem 

właścicieli gospodarstw rolnych 

od autobusu mającego mniej niż 22 miejsca 

od autobusu mającego więcej niż 22 miejsca 

 810 zł 

 917  zł 

929 zł  

1052 zł  

 656 zł 

 1792 zł 

2289 zł 

 804 zł 

 917 zł 

929  zł  

 1052 zł 

 656 zł 

1792 zł  

2289 zł  

 - 6 zł 

 - 

 - 

-  

 - 

-  

-  

L
A
S
Y 

podatek leśny  42,19 zł  42,02 zł - 0,17 zł  
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SOŁTYS ROKU POWIATU LUBACZOWSKIEGO - 
Marian Pachołek 

Na urząd sołtysa powoływana jest osoba wyłoniona w wolnych wyborach lokalnej społeczności.  Reprezentuje miejsco-
wość na zewnątrz i odpowiada za jej sprawy. Z urzędem sołtysa wiąże się jeszcze wiele innych obowiązków, którym musi spro-
stać. 

Tygodnik regionalny „Życie Podkarpackie” ogłosił plebiscyt na najlepszego sołtysa roku 2016. Do konkursu zgłoszo-
nych zostało 400 kandydatów z czterech powiatów, do finału dotarło 44. 
Oprócz honorowego tytułu dostali oni również nagrody ufundowane 
przez starostów z ich powiatów. 

W konkursie tym wyróżniony został pan Marian Pachołek 
z Dachnowa, który otrzymał tytuł Najlepszego Sołtysa Powiatu Luba-
czowskiego 2016 roku.  

Pan Pachołek sołtysem jest od 2 lat, wcześniej przez 3 kadencje 
był Radnym Rady Miejskiej w Cieszanowie. Podkreśla, że sukces ten 
udało mu się osiągnąć dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami 
i z władzą, a także ciężkiej pracy i oddaniu swojej funkcji. Jest urodzo-
nym dachnowianinem, więc jego relacje z mieszkańcami wypracowane 
zostały przez lata. Był aktywnym piłkarzem, potem trenerem, zawsze 
oddanym pracy społecznej. Jest dumny z tego, jak wygląda jego wieś. 
W wywiadach udzielonych po ogłoszeniu wyników plebiscytu na Naj-
lepszego Sołtysa podkreślał, że dumny jest z tego, iż wieś jest wyasfal-
towana, posiada pełnowymiarowe boisko oraz nowoczesny, prężnie 
działający Wiejski Dom Kultury, który zyskał miano wizytówki Dach-
nowa.  

Sołtys oczywiście nie spoczął na laurach i w głowie ma mnó-
stwo planów na przyszłość, między innymi przekształcenie starej cerkwi 
w dom pogrzebowy.    

                                                                                                                                                       
          zdj. z arch. UMIG Cieszanów 

 Podatek rolny 
Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 18 października 2016 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, cena 
ta wynosi 52,44 za 1 dt. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw 
rolnych wyniesie w konsekwencji 131,10 zł za 1 ha gruntu rolnego 
(równowartość pieniężna 2,5 dt żyta). W skali roku stawka spadnie 
zatem o nieco ponad 3 zł.  
Rok wcześniej średnia cena skupu była nieznacznie wyższa (53,75 zł 
za 1 dt). W efekcie podatnicy podatku rolnego mogą liczyć w 2017 r. 
na nieznaczny spadek wysokości tej kwoty,  która jest ściśle uzależ-
niona od średniej ceny skupu żyta. 
Proporcjonalny spadek dotyczyć będzie również stawki dla gruntów 
rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych, czyli mających po-
wierzchnię poniżej 1 ha. Stawka (równowartość 5 dt żyta) zmniejszy 
się z 268,75 do 262,2 zł za 1 ha fizyczny. 
Zgodnie z obowiązującym prawem opodatkowaniu podatkiem rolnym 
nie podlegają natomiast w ogóle użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz 
grunty zadrzewione i zakrzewione, które są ustanawiane na użytkach 
rolnych. 

Wpływy z podatków są jednym z głównych źródeł docho-
du gminy.  Przedstawione powyżej podatki wchodzą w skład pla-
nu budżetowego gminy, jednak nie są jego największa częścią. 
Wysokość podatków jest zmienna i ustalana jest w naszym przy-
padku Uchwałą Rady Miejskiej.  

W 2015 roku budżet Gminy przewidywał plan dochodów 
w wysokości 27 189 394 zł. 
Z wyżej wymienionych podatków wpłynęło 4 464 958 zł, co stanowi-
ło 16,4% wysokości planowanych dochodów. Do budżetu gminy 
wpłynęła następująca ilość środków:  
- z podatku rolnego – 1 258 970 zł, co stanowiło 4,6 % dochodów, 
- z  podatku od nieruchomości – 2 888 175 zł, co stanowiło 10,6 % 
dochodów, 
- z podatku leśnego – 213 162 zł, co stanowiło 0,8 % dochodów, 
- z podatku od środków transportowych – 104 651 zł, co stanowiło 0,4 
% dochodów. 
 W roku 2016 plan dochodów gminy na dzień 30 listopada 
wynosił 33 510 908 zł. Wpływy z podatków oszacowane zostały 
w wysokości 4 568 375 zł, co stanowi 13,6 % ogólnego planu docho-
dów gminy. Zaplanowano wpływy w następującej wysokości: 
- z podatku rolnego – 1 276 808 zł co stanowi 3,8 % dochodu ogółem, 

- z  podatku od nieruchomości – 2 963 311 zł, co stanowi 8,8 % do-
chodu ogółem, 
- z podatku leśnego – 223 633 zł, co stanowi 0,7 % dochodu ogółem, 
- podatku od środków transportowych – 104 623 zł, co stanowi 0,3 % 
dochodu ogółem. 
Powyższe zestawienie za rok bieżący jest oparte o dane z dnia 
30.11.2016 roku. Na końcowy stan rozliczeń  ma również wpływ ścią-
galność podatków od mieszkańców. Jeśli chodzi o plan budżetu,  nie 
jest on do końca stabilny. Weryfikują go różne czynniki, które okre-
ślają jego wysokość, na przykład dotacje przyznane na zadania zleco-
ne na realizacje inwestycji itp. 
Z danych  Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wynika, że plan docho-
dów gminy realizowany jest w 90% - 95%.  
Zwiększony plan dochodu gminy z tytułu podatków od nieruchomości 
w 2017 roku jest głównie skutkiem przeprowadzonej modernizacji 
działek w miejscowościach Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Kowa-
lówka, Gorajec i Dachnów.  
Dochody gminy Cieszanów na 2017 roku planuje się w wysokości 
37 759 180 zł. Z tytułu podatków do budżetu planowany jest wpływ 
w wysokości 4 740 145 zł, co stanowi 12,6 % budżetu.  
Plan dochodów podatkowych to: 
- podatek rolny – 1 269 745 zł, co stanowi 3,4 % dochodów, 
- podatek od nieruchomości  - 3 142 400 zł, co stanowi 8,3 % docho-
dów, 
- podatek leśny – 223 000 zł, co stanowi 0,6 % dochodów, 
- podatek od środków transportowych – 105 000, co stanowi 0,3 % 
dochodów. 
 Dysponowanie środkami, które wpływają od podatników 
wiąże się z wysoką odpowiedzialnością. Z jednej strony trzeba brać 
pod uwagę wysokie wymagania narzucane przez   prawo, z drugiej zaś 
dbać o interesy mieszkańców, które są dla władz gminy najważniej-
sze. Wprowadzane reformy niejednokrotnie stwarzają dodatkowe 
koszty, które gmina musi ponosić z własnych środków. Wpływy 
z podatków są wprawdzie niewielkie, ale  stanowią wkład każdego 
mieszkańca do budżetu, z którego finansowane są nie tylko inwesty-
cje, ale wspierane również szkoły oraz pomoc społeczna.  
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PODSUMOWANIE ROKU  
KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI „FLORIAN” 

             zdj. z arch. UMIG Cieszanów 

 
Co roku w miesiącach letnich rośnie deficyt krwi 

w całym kraju. W naszym regionie ilość krwi monitoruje Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Zrzesze-
ni w Klubie Honorowych Dawców Krwi „Florian” przy Zarzą-
dzie Oddziału M-G ZOSP RP w Cieszanowie w porozumieniu 
z Dyrekcją RCKIK w Rzeszowie oraz honorowymi krwiodaw-
cami ustalili na rok 2016 trzy akcje poboru krwi w terminach 
19.05.2016 r., 21.07.2016 r. oraz 22.09.2016 r. Akcje te prze-
prowadzano  w godzinach 9:00-12:00 przy Centrum Edukacji 
Wczesnoszkolnej w Cieszanowie. 
 Pierwsza tegoroczna akcja  odbyła się w dniu 
19.05.2016 r. Na apel odpowiedziało 41 osób, jednak wysokie 
wymagania zdrowotne stawiane przez zespół pobierający krew 
spełniło tylko 15 osób, które oddały łącznie 6,75 litra krwi. Ci, 
którzy podzielili się tak cenną tkanką to: Maria Czetyrbok, 
Lidia Ważna, Marek Leja, Kamila Leja, Michał Świtalski, 
Ryszard Ciepły, Mariola Kulczycka, Bożena Zygarlicki, 
Zygmunt Styczeń, Tomasz Smoliniec, Andrzej Zadworny, 
Zdzisław Zadworny, Marcin Zaborniak, Piotr Janiszewski, 
Karol Smoliniec. 
Kolejna akcja miała miejsce w dniu 21.07.2016 r., Tym 
razem chętnych do oddania krwi było 25 osób, jednakże  
chwilowe niedyspozycje organizmu pozwoliły na pobra-
nie krwi tylko od 15 osób. Bożena Zygarlicki, Dominika 
Sitarz, Kamila Leja, Tomasz Smoliniec, Zygmunt Sty-
czeń, Michał Świtalski, Łukasz Duda, Marcin Zaborniak, 
Paweł Zaborniak, Andrzej Zadworny, Antoni Jabłoński, 
Wojciech Buczek, Robert Sopel, Karol Smoliniec, Marcin 
Załuski oddali 6,75 litra krwi. 

Do trzeciej edycji poboru krwi w dniu 
22.09.2016 r. zarejestrowało się aż 30 potencjalnych daw-
ców. Przyczyniła się do tego duża świadomość krwiodaw-
ców, jak bardzo potrzebna jest krew i chęć bezinteresow-
nego niesienia pomocy innym. Pani Marzena Ważny oraz 
Mateusz Pałczyński dopiero za „trzecim podejściem” zo-
stali honorowymi krwiodawcami. Tego dnia krew oddali 
także:  Kamila Leja, Renata Kołodziej, Bożena Zygarlicki, 
Irena Godowska-Mazurek, Mariola Kulczycka, Izabela 
Wróbel, Małgorzata Kossak, Tomasz Smoliniec, Marek Leja, 
Jacek Zając, Michał Świtalski, Robert Sopel, Andrzej Zadwor-
ny, Marek Ludwik, Ryszard Ciepły, Jan Skiba, Józef Mazurek, 
Marcin Witek, Tomasz Meder, Tomasz Żuk, Wiesław Kossak. 
W tym dniu ochotnicy oddali łącznie 10,35 litra krwi.  

Nasi krwiodawcy oddają krew nie tylko w czasie ak-
cji organizowanych przez Klub „Florian”, ale także 
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa  w Rzeszowie. Robi tak  Paweł Zaborniak. 
 Na uwagę zasługuje fakt, że tak dużo osób 
chce nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Serdeczne 
podziękowania dla tych, którzy krew oddali,  dla 
tych, którzy przybyli do punktu krwiodawstwa choć 
nie zostali krwiodawcami oraz dla tych, których nie 
wymieniłem z imienia i nazwiska. Dziękuję pracow-
nikom Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej Pani Dy-
rektor Marzenie Wilusz, Pani Alicji Pietruch, Pani 
Marii Maj, Adamowi Stanowskiemu, Mariuszowi 
Szlezak, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Cie-
szanów: Leszkowi Kurdziel, Stanisławowi Kawa, 
Pawłowi Zaborniak, Ryszardowi Skocz, Andrzejowi 
Zadwornemu, druhom z OSP Dachnów, OSP Folwar-
ki i OSP Cieszanów: Pawłowi Sanok, Tomaszowi 
Myśliwemu, Łukaszowi Żukowicz, Zygmuntowi Sty-
czeń, Andrzejowi i Kamilowi Dragan, Dariuszowi 

Szajowskiemu, Michałowi Świtalskiemu, Markowi 
i Wojciechowi Misiak, Tomaszowi Krzemińskiemu i Piotrowi 
Janiszewskiemu za pomoc w zorganizowaniu i zabezpieczeniu 
porządku w czasie trwania akcji poborów krwi, Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisławowi Zadwornemu, który 
wspomaga i popiera tę inicjatywę od samego początku, księ-
żom proboszczom Parafii Cieszanów, Niemstów,  Nowe Sioło, 
Dachnów    i Stary Lubliniec.  
Wszystkim serdecznie dziękuję. 
   

Prezes Klubu HDK „Florian”  
w Cieszanowie 

 dh Stanisław Janiszewski 
 
 
 
 

zdj. z arch. UMIG Cieszanów 
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„BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” - podsumowanie 

zdj. z arch. CKiS Cieszanów 

 
12 listopada 2016 roku odbył się 

po raz pierwszy Cieszanowski Bieg Nie-
podległości, związany z obchodami Święta 
Niepodległości. Organizatorami imprezy 
byli Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów 
oraz Centrum Kultury i Sportu w Ciesza-
nowie. 

Trasa biegu liczyła ponad 5 kilo-
metrów. Bieg wzbogacony został o konku-
rencję nordic walking na takim samym 
dystansie. 

W biurze zawodów uczestnicy 
mogli odebrać pakiety startowe. Profesjo-
nalnym pomiarem czasu biegaczy zajęła 
się firma JKR Ostrowski z Tarnowca. Za-
bezpieczenie medyczne zapewniło Cen-
trum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. 
z Jarosławia. O bezpieczeństwo zawodni-
ków zadbali strażacy z jednostek OSP 
z Nowego Sioła i Folwarków oraz poli-
cjanci z Posterunku Policji w Cieszanowie 
i Komendy Powiatowej Policji w Lubaczo-
wie, a także strzelcy z Jednostki Strzelec-
kiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia 
w Lubaczowie. 

Zawodnicy zgromadzili się na 
starcie o godzinie 9.00. Na trzecim kilo-
metrze trasy znajdował się punkt z wodą. 
Zawody przebiegły sprawnie i, co najważ-
niejsze, wszyscy uczestnicy zdołali je 
ukończyć. Mimo trudnych warunków po-
godowych (niska temperatura, zimny 
wiatr) nie było żadnych przypadków po-
ważniejszych kontuzji. Na mecie zawodni-
cy otrzymali pamiątkowe medale. 

Uroczystego wręczenia pucharów 
zwycięzcom poszczególnych kategorii 
dokonała Skarbnik Miasta i Gminy Ciesza-
nów Anna Stanowska, a odbyło się ono na 
cieszanowskim lodowisku. 

Organizatorzy zadbali o ciepły 
posiłek, który przygotowały panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Dach-
nowie. Specjalnie dla zawodni-
ków biorących udział w biegu 
odbył się koncert Zespołu Śpie-
waczego „Niezapominajki” 
z Cieszanowa. 
Warto dodać, że po zakończe-
niu zawodów odbyła się licyta-
cja na rzecz chorej Emilki Jasic 
z Oleszyc. Centrum Kultury 
i Sportu w Cieszanowie przeka-
zało na ten szczytny cel gadże-
ty z Cieszanów Rock Festiwalu 
(płyty z  utografami zespołów, 
koszulki), a Mateusz Bielko 
z Dachnowa książki swojego 
autorstwa. Dzięki hojności licy-
tujących udało się zebrać około 
3 tysięcy złotych. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w zawodach, za 
wspaniałą atmosferę, a służbom 
medycznym i porządkowym za 
pomoc w zabezpieczeniu biegu. 
Do zobaczenia za rok! 
  

  
Wyniki Cieszanowskiego Biegu 

Niepodległości przedstawiają się następu-
jąco: 
  
Klasyfikacja generalna mężczyzn na 
dystansie 5,4 km: 
1.Maciej Tomaszewski (Pawłosiów) – 
18:20 
2. Grzegorz Majewski (Cieszanów) – 
19:20 
3. Tomasz Pukas (Zalesie) – 19:23 
  
Klasyfikacja generalna kobiet na dy-
stansie 5,4 km: 
1. Patrycja Amrożkiewicz (Nowe Brusno) 
– 23:33 
2. Anna Łuszczyc (Rzeszów) – 24:14 
3. Beata Ferenc (Lubaczów) – 24:39 
  
Kategorie mężczyzn: 
– 18-29 lat 
1. Karol Majewski (Cieszanów) – 19:33 
2. Krzysztof Pachołek (Zalesie) – 19:57 
3. Dawid Maszlanka (Lubaczów) – 20:01 
– 30-39 lat 
1. Tomasz Łakomy (Oleszyce) – 22:20 
2. Robert Szkoda (Biłgoraj) – 22:29 
3. Paweł Zaborniak (Kowalówka) – 23:27 
– 40-49 lat 
1. Zbigniew Dorota (Oleszyce) – 20:35 
2. Krzysztof Tryniecki (Lubaczów) – 
20:39 
3. Tomasz Smoliniec (Dachnów) – 20:59 
– 50-59 lat 
1. Janusz Kornaga (Horyniec-Zdrój) – 
21:22 
2. Andrzej Trzonek (Zapałów) – 22:31 
3. Wojciech Kułakowski (Lubaczów) – 
22:43 
– 60+ 
1. Józef Kołodziej (Lubaczów) – 24:46 
  

Kategorie kobiet: 
– 18-29 lat 
1. Judyta Amrożkiewicz-Grome (Sanok) – 
24:48 
2. Paulina Głuszyk (Dachnów) – 28:45 
3. Sabina Zaborniak (Lubaczów) – 28:51 
– 30-39 lat 
1. Agata Kułakowska (Lubaczów) – 26:34 
2. Magdalena Iskrzycka (Rzeszów) – 
26:39 
3. Sylwia Morawska-Piechowiak 
(Oleszyce) – 27:14 
– 40-49 lat 
1. Anna Szczygieł (Lubaczów) – 25:12 
2. Małgorzata Młodzińska (Lubaczów) – 
26:50 
3. Beata Winiarz (Cieszanów) – 28:45 
– 50-59 lat 
1. Anna Rawska-Śmieciuch (Lubaczów) – 
28:20 
2. Janina Rawska (Lubaczów) – 29:31 
3. Maria Buczko (Oleszyce) – 33:09 
– 60+ 
1. Krystyna Mik (Przemyśl) – 35:52 
  
Klasyfikacja generalna nordic walking 
mężczyzn na dystansie 5,4 km: 
1. Maciej Pietrasiewicz (Dachnów) – 
34:49 
2. Łukasz Konowalczuk (Lubaczów) – 
37:23 
3. Krystian Motyka (Cieszanów) – 38:18 
  
Klasyfikacja generalna nordic walking 
kobiet na dystansie 5,4 km: 
1. Małgorzata Kubiszyn (Lubaczów) – 
36:58 
2. Wiesława Kubiszyn (Lubaczów) – 
37:44 
3. Aneta Balawender (Oleszyce) – 38:49 
  
Kategorie mężczyzn: 
– kategoria do 35 lat 
1. Michał Gęborys (Oleszyce) – 38:18 
– 36-50 lat 
1. Rafał Maciejko (Dachnów) – 43:26 
2. Krzysztof Młodowiec (Futory) – 44:51 
  
Kategorie kobiet: 
– kategoria do 35 lat 
1. Izabela Wawreńczuk (Oleszyce) – 42:20 
2. Anna Pelc (Oleszyce) – 42:20 
3. Beata Kiszka (Cieszanów) – 42:34 
– 36-50 lat 
1. Grażyna Młodowiec (Futory) – 40:01 
2. Irena Rykała (Krowica Sama) – 40:56 
3.Janina Bryl (Lubaczów) – 41:48 
– 51+ 
1. Maria Nieckarz (Lubaczów) – 46:03 
2. Anna Wilk (Oleszyce) – 48:04 
3. Irena Sopel (Oleszyce) – 48:06 
  
  
Tomasz Róg 
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REMONT CHODNIKA DACHNÓW 

Chodniki, mimo iż poddawane zupełnie innym obciążeniom niż drogi asfaltowe, równie często się 

niszczą i wymagają napraw. Mieszkańcy Dachnowa niejednokrotnie zwracali uwagę na zły stan chodnika 

wzdłuż drogi: Jarosław – Bełżec, który -  ich zdaniem -zaczął stwarzać niebezpieczeństwo. Jest on dość 

często uczęszczany, ponieważ jego część prowadzi do szkoły i do jednego z popularnych sklepów. Po kon-

troli jakości wspomnianego odcinka postanowiono odnowić go na długości 450 m.  

Zakres robót obejmuje rozebranie chodnika z płyt betonowych wraz z obrzeżami, dokonanie nowej 

stabilizacji gruntu oraz przygotowanie podstawy pod nową nawierzchnię. Deptak oraz  przylegające do 

niego zjazdy wyłożone zostaną kostką betonową wibroprasowaną.  

Termin zakończenia prac wyznaczono na  połowę grudnia 2016 roku.  

III PUCHAR KRAJU W KARATE FUDOKAN  
Cieszanów 19.11.2016 r.  

REMONT DROGI KOWALÓWKA - DOLINY 

Każda infrastruktura drogowa wymaga w końcu napraw. Ciągła eksploatacja powoduje zniszcze-

nia, które w końcu zagrażają poruszającym się po niej użytkownikom.  

W związku ze złym stanem nawierzchni władze gminy podjęły decyzję o remoncie odcinka drogi Kowa-

lówka – Doliny. Odnowa dotyczy 850- metrowego odcinka drogi, wraz z przebudową przepustu w Kowa-

lówce. Istniejący stan nawierzchni jezdni wymaga robót ziemnych i odbudowy wszystkich warstw kon-

strukcyjnych. Szerokość będzie wynosiła 4 metry, pobocza zostaną poprawione i utwardzone.  

Wykonawcę inwestycji wyłoniono na podstawie przetargu we wrześniu tego roku. Prac podejmie się Kon-

sorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik i PBI WMB Sp. z o. o. ul. Błonie 8 

27-600 Sandomierz. Kosztorys inwestycji przedstawili na kwotę 462 855,74 zł. 

Większość kwoty pokryje Promesa uzyskana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofi-

nansowanie w kwocie 316 000 udzielone zostało ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Pozostałe 

środki pochodzą z budżetu gminy Cieszanów.  

Prace mają potrwać około miesiąca.  

W sobotę 19 listopada br. 
w Cieszanowie odbył się III Puchar 
Kraju w Karate Fudokan. Organizato-
rem zawodów był Uczniowski Klub 
Sportowy MUSASHI Cieszanów wraz  
z Centrum Kultury i Sportu 
w Cieszanowie. 
Zawody miały charakter ogólnopolski. 
Startowali w nich karatecy od 6. roku 
życia po młodzieżowców. Najmłodsi 
rywalizowali w konkurencjach kihon 
kumite oraz kata, a starsi  
w konkurencjach kata i kumite. Wszy-
scy startowali z podziałem na wiek           
i stopień zaawansowania. Mimo tego,  
że rywalizacja na matach była zacięta, 
zawodnikom towarzyszyła przyjazna 
atmosfera stworzona przez licznie 
zgromadzoną publiczność. Zawodnicy 
z sekcji Karate Tradycyjnego Fudokan 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 

MUSASHI w Cieszanowie prowadzo-
nej przez sensei Alicję Pałczyńską zdo-
byli 32 medale.  

Organizacja III Pucharu Kraju była 
możliwa dzięki dotacji z Gminy Cie-
szanów oraz sponsorom: Firma Re-
montowo-Budowlana „Tom-Bud” Cze-
sław Tomków z Cieszanowa,  Agro-
Mal Jan Pokrywka i Wspólnicy Spółka 
Jawna z Lubaczowa, Starostwo Powia-
towe w Lubaczowie, Publiczne Gimna-
zjum w Cieszanowie, Powiatowe Cen-
trum Kultury w Lubaczowie, Centrum 
Kultury i Sportu w Cieszanowie, za co 
serdecznie w imieniu karateków dzię-
kujemy. Dla uczestników zawodów 
panie   z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Dachnowie przygotowały smaczny 
poczęstunek. 

             

 

        

           zdj. z arch. CKiS Cieszanów 
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ZESTAWIENIE MEDALOWE W POSZCZEGÓLNYCH KLUBACH 

ZE WSZYSTKICH KATEGORII I GRUP WIEKOWYCH ŁĄCZNIE  
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ANDRZEJKI CIESZANOWSKICH KÓŁ GOSPODYŃ  

„ZOBACZ CUKRZYCĘ” 

Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów i…wróżb. Andrzejki są 
wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie doskonałym sposobem kultywowania tradycji i obrzędów lu-
dowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść 
w świat marzeń i fantazji.  W tym właśnie celu w dniu 12 listopada 2016 roku Gminne Stowarzyszenie Kół Go-
spodyń  
w Cieszanowie zorganizowało zabawę andrzejkową, która odbyła się w Domu Strażaka w Nowym Siole.  W za-
bawie uczestniczyło grono zaproszonych gości oraz  97 pań  z takich miejscowości, jak: Kowalówka, Chotylub, 
Żuków, Nowy Lubliniec osiedle, Nowy Lubliniec wieś, Stary 
Lubliniec osiedle, Stary Lubliniec wieś, Folwarki, Dachnów, Cie-
szanów, Nowe Sioło  osiedle i Nowe Sioło  wieś.  
Na początku spotkania Pani Anna Brzyska -  przewodnicząca 
Gminnego Stowarzyszenia  Kół  Gospodyń powitała licznie zgro-
madzonych gości oraz życzyła przyjemniej zabawy. W trakcie 
świętowania nie zabrakło również tematycznych zabaw i konku-
rencji andrzejkowych dla wszystkich zebranych. Dostarczyły one 
wszystkim ogromnej frajdy, a ich zwycięzcy otrzymali nagrody 
rzeczowe. W czasie zabawy andrzejkowej   czas umilał zespół 
„Max Power”. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 

Światowy Dzień Cukrzycy ustanowiony został w 1991r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną 
oraz Światową Organizację Zdrowia. Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społe-
czeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. W Polsce chorzy na 
cukrzycę zrzeszają się w stowarzyszeniach, które wspierają swoich 
członków. 

W gminie Cieszanów bardzo prężnie działa Polskie Stowa-
rzyszenie Diabetyków Ziemi Przemyskiej -   Koło Terenowe nr 9. 
Zrzesza ono w swoich kręgach ludzi, którzy zmagają się z tą chorobą. 
Koło tworzy swoista grupę wsparcia dla każdego potrzebującego. 
W tej chwili zarejestrowanych jest około 35 członków koła, którego 
przewodniczącą jest Alicja Buczek. W ramach działalności organizo-
wane są szkolenia, kursy i spotkania z lekarzami. Członkowie koła na 
bieżąco zapoznawani są z nowymi technologiami i metodami lecze-
nia.  
W ramach działalności stowarzyszenia organizowane są również wy-
jazdy integracyjne, spotkania członków oraz inne formy pomocy 
i wspierania chorych.  

W tym roku zrzeszeni w PSD Ziemi Przemyskiej obchodzili 
Światowy Dzień Cukrzycy pod hasłem „Zobacz cukrzycę” . Jak co 
roku spotkali się na wspólnym biesiadowaniu by, wraz 
z zaproszonymi gośćmi, uczcić kolejny rok swojej działalności i na-
grodzić wszystkich tych, którzy wspierali ich w działaniach. 

Za okazane wsparcie i patronat nad działalnością cieszanow-
skiego koła odznaką Polskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego 
uhonorowany został Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław 
Zadworny. 

                                                                                                                       

                                                                                                                              zdj. z arch. UMIG Cieszanów                                                             


