Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!

J

uż za kilka chwil będziemy przeżywać kolejną w naszym życiu Wielkanoc.
W kalendarzu jest wiele świąt, które wprawiają nas w zadumę i zmuszają do
powagi. Są też i takie, które niosą z sobą wiele ciepła, radości i magicznego
nastroju. Takie są właśnie Święta Wielkanocne. To jedno z najpiękniejszych

świąt chrześcijańskich, to niezwykle doniosła chwila symbolizująca zwycięstwo
wiary i nadziei nad śmiercią, jak też nasze duchowe odrodzenie oraz perspektywy na
lepsze jutro. To czas, gdy wraz z rodziną możemy oderwać się, choć na chwilę, od
rzeczywistości, siadając przy świątecznym stole oraz poczuć ciepło rodzinnego domu.
To chwila wiosennego relaksu, w którym panuje zgoda i przyjemny, świąteczny nastrój. To piękny czas, zwiastujący nadchodzącą wiosnę z budzącą się przyrodą, jak
też stanowiący inspiracje do nowych wyzwań. Głównym motywem tych świąt jest
radość! Pozdrawiamy się słowami: „Chrystus zmartwychwstał!”, składamy sobie serdeczne życzenia. Na co dzień trudno nam doświadczyć wytchnienia i radości wspólnego
bycia i dzielenia się sobą. Dlatego ten szczególny okres wielkanocny sprzyja rodzinnej
integracji. Siadamy wspólnie do stołu, dzielmy się
świeconym, a chwilom tym
przyświeca myśl, iż Wielkanoc to święto pojednania.
To doskonała okazja, by zapomnieć o konfliktach. Wybaczyć. Zacząć wszystko od
nowa. W końcu, Święta
Wielkanocne to zaledwie
trzy dni. Przeżyjmy je więc
radośnie,

najlepiej,

jak

tylko potrafimy. Tak ciężko pracowaliśmy w ciągu
minionych kilku dni na to,
aby usiąść w spokoju i odpocząć. Cieszmy się więc
nie tylko cudem Zmartwychwstania, ale także miłością i bliskością w naszych domach. Wielkanocny,
świątecznie nakryty stół przywołuje w nas wspomnienia. Wzruszamy się i myślami
biegniemy do lat dzieciństwa, naszej młodości. Staje przed nami rodzinny dom, jego
ciepło, twarze matki i ojca, najbliższych. Pani Danuta Śliwińska - od lat mieszkająca
w Polsce lwowianka, na łamach jednej z gazet wyznała, iż wielkanocny czas zawsze
wywołuje u niej tęsknotę i nostalgię za rodzinnymi stronami. - Kiedy zbliżają się
Święta Wielkanocne, myśli moje biegną do Lwowa, do okresu dzieciństwa - mówi
- Wszystko, co kojarzy się ze świętami było tam najpiękniejsze i najbardziej utkwiło
w mojej pamięci. Nigdy później w czasie świąt nie było takiej pięknej wiosny, tylu
kwiatów kwitnących i zieleni, nie było takiej radości, uśmiechniętych ludzi - jak tam
w naszym, moim ukochanym Lwowie.
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Mam nadzieję że te święta będą dla Was, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy

Gminny Informator Samorządowy

Sieniawa, czasem pełnym radosnych wspomnień i uśmiechu.

Sieniawa

Drodzy Rodacy!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, chciałbym Wam przekazać
życzenia pogody ducha, nieustannej nadziei i ufności, mimo trudności, które niesie
nasze życie codzienne. Niech te nadchodzące Święta Wielkanocne umocnią w Was
miłość i nadzieję. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie do Waszych rodzin szczęście,
niech radośc i uśmiech towarzyszą Waszym świątecznym spotkaniom i rozmowom.
Niech przeżywanie tajemnicy Zmartwychwstania napełni Was energią oraz dobrocią,
którą będziecie mogli dzielić się z innymi. Niech te szczególne dni będą niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, ale pełne pokoju
i spokoju oraz ludzkiej życzliwości.
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związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Redakcja

1000 sztuk, egzemplarz bezpłatny

pragnie złożyć Wam najserdezniejsze życzenia: Świąt wypełnionych radością i miłością, nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Druk:
Wydawnictwo PAPIRUS

Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych.

37-500 Jarosław

Niech Pokój Wielkanocy zawsze panuje w Waszych sercach!

ul. Spytka 11

Wraz z życzeniami oddajemy do Waszych rąk kolejne - wielkanocne wydanie
naszego biuletynu. Wśród artykułów publikowanych w numerze szczególnej Państwa
uwadze polecamy:
• Budżet na 2013 rok uchwalony - informacja na temat budżetu, jakim sieniawska

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania
i skracania tekstów.

gmina będzie dysponować w bieżącym roku.
• Fiskus przyjazny podatnikom - jeszcze raz o sposobach rozliczania zeznań rocznych,
składanych przez podatników do Urzędu Skarbowego
• Reforma oświaty to konieczność - o zmianach, które czekają sieniawską oświatę
• Kampania zebrań zakończona - relacja z przebiegu dorocznych spotkań władz
samorządowych z mieszkańcami Sieniawszczyzny
• Ostatnia szansa na dofinansowanie - o naborze wniosków w ramach działania
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Wielkanocne „Turki” - reportaż o Straży Grobowej z Sieniawy
• „Piganeczki” świętują jubileusz - materiał o zespole ludowym z Pigan, który od
kilku lat niestrudzenie koncertuje na Podkarpaciu, jak też poza granicami województwa
• Futboliści wracają na boiska - relacja z przygotowań piłkarzy sieniawskiego Sokoła
do ligowej wiosny oraz dokładny terminarz rozgrywek w podkarpackiej IV lidze...
•...oraz wiele, wiele innych.
				
Życzymy miłej lektury!!!
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Reforma oświaty
to konieczność

Niż demograficzny oraz bardzo wysokie koszty utrzymania placówek
oświatowych wymuszają na samorządach w całym kraju podjęcie działań
w zakresie reformy istniejącego systemu oświatowego. Łączenie czy też
likwidacja szkół - to tylko niektóre koncepcje rozważane w obliczu zaistniałej
sytuacji. Wzbudzają one wszędzie, w tym także w naszej gminie, wiele
kontrowersji, jak też wywołują niepokój wśród mieszkańców,
a szczególnie w środowisku oświatowym.

D

zieci w szkołach coraz mniej,
zaś koszty utrzymania tych
placówek rosną w zastraszającym tempie. Samorządy
w całym kraju zmuszone są do szukania
oszczędności. Nie inaczej jest w naszej
gminie, która z roku na rok przeznacza coraz większe środki na utrzymanie
swoich szkół. Tylko w ubiegłym roku
do oświaty trzeba było dopłacić aż 2 mln
624 tys zł., natomiast w roku 2013 kwo-

wać. Jednym z powodów zaistniałej sytuacji są m. in. coroczne podwyżki dla
nauczycieli przyznawane przez rząd.
Obecnie średnie wynagrodzenie (brutto)
nauczycieli w naszej gminie wraz z dodatkiem wiejskim, mieszkaniowym oraz
ZFŚS wynosi 5 tys.171 zł. 3 gr. Należy
podkreślić, iż w powyższym temacie
gmina jest zmuszona wszystkim pedagogom zapewnić średnie płace, jednak
nie otrzymuje na ten cel wystarczających

rządowych, jednak często nie zdają sobie sprawy z tego, że wspomniane podwyżki niemal w całości obciążają budżet gminy. Trudno jednak winić nauczycieli za zaistniałą sytuację. Winny
jest przede wszystkim funkcjonujący system oświatowy. Faktem jednak jest to,
iż dalsze funkcjonowanie szkół w formie dotychczasowej wymaga dodatkowych środków, które możemy jedynie
pozyskać poprzez podwyżki podatków

Szkoła

Rok szkolny 2006/2007
Liczba uczniów

Rok szkolny 2012/2013
Liczba uczniów

Spadek liczby uczniów w %

Sieniawa

336

264

21,73

Rudka

61

46

24,59

Dobra, Czerce

87

52

40,20

Wylewa

56

57

0

Czerwona Wola

43

42

2,3

Gimnazjum

372

271

27,15

ta ta wzrośnie do 3 mln. 235 tys. zł.,
co stanowi prawie 15 procent budżetu
gminy. Niestety, odbywa się to kosztem
innych inwestycji, z których, w obliczu
braku środków, gmina musi zrezygno-
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środków. Rządzący naszym krajem zrobili wszystko, aby ciężar wspomnianych
podwyżek obciążył tylko i wyłącznie budżety gmin. Nauczyciele, zgodnie z prawem, oczekują na realizację zobowiązań

i innych obciążeń. Uzyskane z tego
tytułu środki mogłyby pozwolić na
ewentualne zbilansowanie budżetu. Jak
jednak mamy przekonać ludzi z miesięcznym dochodem 1300 - 1500 złotych,

czy też bezrobotnych, których w naszym
mieście nie brakuje, do zaakceptowania
większych obciążeń finansowych, wyższych podatków, które pozwoliłyby zachować dotychczasową formę funkcjonowania wąskiej grupy zawodowej, jaką
niewątpliwie są nauczyciele ze średnimi
poborami w wysokości ponad 5 tysięcy
złotych? W tym miejscu niejeden peda-

Rok

Liczba dzieci

2010

836

gog zapewne odpowie, iż agitacja społeczeństwa nie należy do jego obowiązku. Owszem, dużo racji zawartej będzie
w tym stwierdzeniu. Ośmielam się jednak zauważyć, iż nauczyciele są częścią
składową tego społeczeństwa i również
powinni zabiegać o jego rozwój, zarówno intelektualny jak i ekonomiczny. Już
teraz możemy wszyscy odczuć skutki kry-

Kwota
otrzymanej
subwencji
w zł

6.161.408

zysu, który zmusił wiele rodzin do emigracji za chlebem. Odczuli to również
sami nauczyciele, gdyż jedną z głównych
przyczyn problemów drążących polską
oświatę jest niż demograficzny. W roku
szkolnym 2006/2007, kiedy to urząd
burmistrza Sieniawy obejmował Pan
Adam Woś, do szkół na terenie gminy
uczęszczało 955 uczniów, nad którymi

Kwota
otrzymanej
subwencji
na 1 ucznia

Faktyczne
wykonanie
bez dotacji
celowych*

Wykonanie
na 1 ucznia
bez dotacji
celowych

Dopłata
Gminy
do oświaty

%
otrzymanej
subwencji
do
faktycznych
potrzeb

7.370,106

8.044.854,00
z dotacjami
8.274.641,45

9.623,032

1.883.446

76,59

10.659,371

2.174.873

74,46

2011

799

6.341.964

7.937,377

8.516.837,00
z dotacjami
8.671.269,34

2012

781

6.781.211

8.682,729

9.405.244,00
z dotacjami
9.727.857,53

12.042,566

2.624.033

72,10

8.863,342

9.723.482,00
z dotacji
POKL
9.767.862,00

13.283,446

3.235.516

66,73

2013

732

6.487.966

*kolumna 5 faktyczne wykonanie z dwoma przedszkolami, dowozem uczniów, oraz dowozem uczniów niepełnosprawnych
A oto wysokość otrzymanej (ostatecznie) subwencji oświatowej
oraz plan wydatków na oświatę w 2013 roku z podziałem na poszczególne szkoły:
Szkoła

Liczba dzieci

Kwota otrzymanej
subwencji

Wykonanie

Dopłata Gminy

Sieniawa

264

2.339.922,00

2.634.852,00

-294.930,00

Rudka

46

407.714,00

815.435,00

-407.721,00

Wylewa

57

505.210,00

720.123,00

-214.913,00

Dobra

33

292.490,00

615.217,00

-322.727,00

Czerce

19

168.403,00

422.769,00

-254.366,00

Czerwona Wola

42

372.260,00

663.370,00

-291.110,00

Razem szkoły podstawowe

461

4.085.999,00

5.871.766,00

-1.785.767,00

Gimnazjum

271

2.401.967,00

2.259.817,00

+142.150,00

0,00

1.591.899,00

-1.591.899,00

6.487.966,00

9.723.482,00

3.235.516,00

Miejskie Przedszkole,
Przedszkole Niepubliczne, dowożenie uczniów
do szkół, dowożenie
czniów niepełnosprawnych, ZOSiP, dofinansowanie do stypendiów dla
uczniów, odpis na ZFŚS
dla emerytów
OGÓŁEM:

732
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opiekę sprawowało 106 nauczycieli.
Obecnie, liczba uczniów na terenie
Sieniawszczyzny zmalała do 732, zaś
liczba pracujących nauczycieli właściwie
nie uległa zmianie.
Tylko w miejscowości Czerce spadek
liczby uczniów wyniósł 53,66 procenta
(było 41 uczniów, jest zaś 19). Trudno
też nie wspomnieć, iż w 2003 roku
w Czercach nie urodziło się ani jedno
dziecko. Z kolei w 2005 r. na świat
przyszło 1 dziecko, zaś w 2007 r. urodziło się 2 dzieci. Inny przykład: w roku
szkolnym 2006/2007 do sieniawskiego
gimnazjum uczęszczało 372 uczniów:
- kl. I - 117 uczniów
- kl. II - 141 uczniów
- kl. III - 114 uczniów
W roku szkolnym 2012/2013 liczba gimnazjalistów wyniosła już tylko 271:
- kl. I - 75 uczniów
- kl. II - 101 uczniów
- kl. III - 95 uczniów
Ogółem na terenie gminy spadek liczby uczniów wyniósł 23,35 procenta.
Trudno też nie wspomnieć, iż z roku
na rok rosną koszty utrzymania samych uczniów, czego nie można po-

wiedzieć o subwencji oświatowej, jaka
trafia do gminy. Subwencja, czyli bezzwrotne dofinansowanie, uzależniona
jest od liczby uczniów, a ta, jak już
wspomniałem wcześniej, z roku na rok
spada. Jedna z powyższych tabelek obrazuje wysokość otrzymywanej subwencji
w latach 2010 - 2013, jak też poniesionych
wydatków oraz dopłat gminy do oświaty.
Dane zawarte w powyższej tabelce w pełni odzwierciedlają niezwykle wysokie koszty utrzymania szkół w naszej gminie.
Prawdopodobnie znaczna część, a być
może większość czytelników biuletynu,
po zapoznaniu się z powyższymi danymi, zrozumie i poprze konieczność przeprowadzenia reformy w naszej gminnej
oświacie. Osobom o odmiennym zdaniu chciałbym zaś przypomnieć, iż budżet gminy nie jest przysłowiową studnią bez dna, zaś pracownicy szkół nie
są uprzywilijowaną grupa zawodową, na
której powinna skupiać się uwaga całego społeczeństwa. Owszem, oświata to
ważna dziedzina życia, zaś samorząd
powinien inwestować w kształcenie swoich młodych obywateli. Rządzący nie
mogą jednak zapominać o innych, nie-

zwykle istotnych dla społeczeństwa dziedzinach. Nadal będziemy realizować te
inwestycje, które zasadniczo wpłyną na
poprawę poziomu życia naszych obywateli. Na realizację tych przedsięwzięć
potrzebne są jednak ogromne środki.
Część z nich zapewne zdołamy pozyskać
z zewnątrz (środki unijne). Jednak większość pieniędzy będziemy musieli wysupłać z własnego, gminnego budżetu,
który i tak musi być zbilansowany
(DOCHODY plus PRZYCHODY muszą równać się WYDATKOM plus
ROZCHODOM). Dlatego też musimy
szukać oszczędności niemal wszędzie,
także w oświacie. Funkcjonowanie szkół
musimy dostosować do wymogów, jakie
dyktuje nam obecna sytuacja deomograficzna oraz ekonomiczna kraju i naszej gminy. Tylko od nas zależy, jak
w najbliższym czasie będzie wyglądać
nasze miasto, nasza gmina i jak tutaj
będzie nam żyło się. Jak głosi jedno
z haseł „Tylko od nas zależy, czy będziemy ubożsi o jeden dzień, czy też bogatsi
o to, czego w nim dokonaliśmy”...

Kampania zebrań
zakończona

W

niedzielę 17 lutego br.
dobiegł końca cykl spotkań władz samorządowych z mieszkańcami
miasta i gminy, w trakcie których dokonano podsumowania minionego roku. Uczestnicy spotkań mogli się również zapoznać z planami na najbliższą
przyszłość.
Zebrania odbyły się we wszystkich
sołectwach, jak również w Sieniawie.
Mimo, iż w trakcie spotkań poruszane
były bardzo ważne problemy dotyczące
życia naszych mieszkańców, frekwencja przedstawiała się bardzo różnie: od
bardzo wysokiej w Czerwonej Woli,
gdzie przybyło około 130 mieszkańców,
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do zdecydowanie mniejszej w Piganach
czy Czercach, gdzie uczestniczyły 40
- 43 osoby. W Sieniawie frekwencja
również była dość niska. Zaledwie ok.
70 osób wzięło udział w zebraniu, co
może świadczyć, że zarówno w mieście,
jak i pozostałych miejscowościach mieszkańcom żyje się względnie dobrze i nie
mają większych problemów, z którymi chcieliby podzielić się z burmistrzem oraz jego współpracownikami.
Na każdym ze spotkań pan Adam Woś
bardzo obszernie starał się przedstawić
zakres podejmowanych działań, a szczególnie tych zakończonych w ubiegłym
roku. Zapoznał też zebranych z planami oraz problemami, z którymi wcho-

dzimy w kolejny rok naszej kadencji. Podkreślał, jak ważne dla nas
były pozyskane w latach 2007 - 2013
środki zewnętrzne, czy to z funduszy
unijnych, czy też budżetu państwa,
które zapewniły gminie tak dynamiczny rozwój. Jest to niewątpliwie historyczne osiągnięcie, co zresztą doceniło
większość mieszkańców Sieniawszczyzny
i czego zazdroszczą nam odwiedzający naszą gminę. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się informacje dotyczące budżetu oraz nowej gospodarki odpadami, największym zaś
przyszłość naszej oświaty. W obliczu ciągle spadającej liczby uczniów, jak też
wzrostu kosztów utrzymania szkół oraz

coraz mniejszej subwencji oświatowej,
zrodził się poważny problem, z którym
jako odpowiedzialny samorząd musimy
się w najbliższym czasie zmierzyć. Przygotowana koncepcja reformy oświaty
stała się niemalże głównym tematem toczących się dyskusji, szczególnie w Czerwonej Woli, gdzie wywołała ona niepotrzebne emocje u części zebranych.
W obliczu argumentów i wyjaśnień burmistrza większość uczestników zebrania
wykazała się jednak zrozumieniem i wielką odpowiedzialnością w sprawie proponowanych zmian. Nie brakuje jednak

P

osób, które często, nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi, wyrażają swoje zdanie
na zasadzie „nie, bo nie” i bronią swej
niereformowalnej postawy niczym niepodległości. Jest to na szczęście grupa
nieliczna, która swoją postawą nie powstrzyma dalszego rozwoju naszej gminy.
Doceniając to, co dotychczas osiągnęliśmy, nie zapominamy o przyszłości.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego,
że wiele jeszcze przed nami, gdyż nigdy
nie jest tak dobrze, aby nie mogło być
lepiej. Z niecierpliwością oczekujemy tego, co nam przyniesie kolejna perspek-

tywa finansowa na lata 2014 - 2020. Na
pewno zrobimy wszystko, aby wykorzystać ją nie gorzej niż poprzednią. Już
podjęliśmy stosowne działania, które
mają nas jak najlepiej przygotować na
kolejny strumień unijnych dotacji.
O stanie tych działań, jak i wszelkich innych przedsięwzięć, będziemy informować Państwa na bieżąco. Na początku
przyszłego roku zaś, tradycyjnie, dokonamy stosownych podsumowań.
Jerzy Mazur

Poskarżył się na burmistrza

ewien właściciel działek rekreacyjnych, położonych na terenie
Czerwonej Woli, kolejny raz poskarżył się na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa. Tym
razem celem „działkowicza” jest przejście do rzeki Lubaczówka, które postanowił wyegzekwować dla siebie.
Pomimo, iż takowe przejście istnieje,
to jednak jego szerokość nie zadowala
skarżącego. W sprawę zaangażował on
szereg instytucji wojewódzkich i powiatowych, a nawet samego Rzecznika Praw
Obywatelskich, pomijając natomiast organ właściwy w sprawie, którym jest
Rada Miejska w Sieniawie. Powiadomione o sprawie „niewłaściwe” instytucje przekazały skargę, zgodnie z kompetencją, do Rady Miejskiej. Ta z kolei
zleciła zbadanie sprawy Komisji Rewizyjnej, która na swoim posiedzeniu,
połączonym z wizją lokalną w terenie,
przeprowadziła wszechstronną analizę
zarzutów podnoszonych w skardze. Zdaniem członków Komisji, kwestionowane przez skarżącego przejście zapewnia
swobodny dostęp do rzeki, a co najważniejsze jest ono bezpłatnie udostępnione przez innych mieszkańców Czerwonej Woli. Ponadto stwierdzono, iż
uwzględnienie żądania „działkowicza”
stanowiłoby ingerencję w krajobraz, jak
też wymagałoby zgody właścicieli tejże
działki, a przede wszystkim wiązałoby

się ze znacznymi kosztami finansowymi,
które zdaniem Komisji Rewizyjnej są
nieuzasadnione gospodarczo i merytorycznie, chociażby z uwagi na fakt, że
nikt inny z mieszkańców oraz letników
wypoczywających w Czerwonej Woli
nie wnosił zastrzeżeń do przedmiotowego przejścia. Dlatego też Rada Miejska,
uwzględniając stanowisko Komisji Rewi-

ją znamiona pieniactwa procesowego,
absorbują czas pracy wielu urzędników
i radnych. Ponadto, niosą za sobą bardzo poważne konsekwencje przede wszystkim dla niego samego, gdyż osobiście
zwrócił on na siebie uwagę urzędników
powiatowych, którzy tym razem egzekwują stosowanie obowiązującego prawa
wobec „skarżącego”. Efekt tego jest taki,

zyjnej, podczas XXVIII sesji stwierdziła
jednogłośnie, że kwestionowany przez
skarżącego ciąg pieszy zapewnia swobodny dostęp do rzeki Lubaczówka dla
wszystkich zainteresowanych. Uznała
też, że skarga jest bezzasadna.
Nieustanne działania podejmowane przez wspomnianego „działkowicza”
w w/w sprawie, które po części posiada-

że ów „działkowicz” w najbliższym czasie
może spodziewać się poważnych problemów. I jak tu nie wierzyć staropolskiemu przysłowiu „Kto mieczem wojuje, ten
od miecza ginie”…
Komentarz w tej sprawie pozostawiamy wam, Drodzy Czytelnicy.
Barbara Matyja
marzec 2013 Sieniawa
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Budżet na 2013 rok
uchwalony

Podczas ubiegłorocznej, grudniowej Sesji Rady Miejskiej radni uchwalili
budżet miasta i gminy Sieniawa na 2013 rok.

Z

godnie z ustawą o finansach publicznych, projekt budżetu został przedłożony radnym w połowie listopada ubiegłego roku.
Nad dalszym jego kształtem radni pracowali w komisjach stałych Rady. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem budżetu uczestniczyło 15 radnych. Zdecydowana większość, gdyż 12 z nich głosowało za przyjęciem projektu budżetu, 3 zaś wstrzymało się od głosu. W trakcie sesji, która miała miejsce 15 lutego br., Rada
Miejska, po wskazaniu RIO, stosowną
uchwałą dokonała w budżecie poprawki dotyczącej zmiany klasyfikacji dochodów pochodzących ze sprzedaży drewna, z dochodów bieżących na dochody
majątkowe. Ogłoszono również tekst jednolity uchwały budżetowej na 2013 rok.
Uchwała zakłada dochody budżetowe
w kwocie 24 113 904,07 zł, w tym bieżące 19 852 570,00 zł, majątkowe 4 861
334,07 zł. Określono wydatki budżetu
w kwocie 21 762 820,44 zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 19 818 499,00 zł,
zaś wydatki majątkowe 1 944 321,44 zł.
Określono także nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2 351 083,63 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na rynku krajowym
z tytułu kredytów i pożyczek. W 2013 r.
zadłużenie zostanie zredukowane o około 10 %, a w 2015 r. osiągnie wskaźnik
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około 30 % w proporcji do dochodów
ogółem.
Po stronie dochodów subwencje
ogółem wynoszą: 9 472 416,00 zł w tym;
subwencja oświatowa 6 487 227,00 zł,
wyrównawcza 2 738 043,00 zł, równoważąca 246 407,00 zł. Dochody od osób
prawnych i osób fizycznych wyniosą
7 452 257,00 zł, w tym m.i. z podatku
od nieruchomości, rolnego, leśnego,
środków transportowych 4 659 839,00 zł,
udziały w podatkach od osób fizycznych
i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa 1 821 408,00 zł., wpływy
z opłat skarbowej, eksploatacyjnej, inne
966 000,00 zł. Niemal 46 procent wydatków budżetowych przeznaczonych
jest na oświatę 9 823 553,77 zł. Na gospodarkę komunalną przeznaczono 2 267
926,00 zł, w tym dotacja do wody
wyniesie 338 300,00 zł, do ścieków 393
000,00 zł, na pomoc społeczną w tym
Środowiskowy Dom Samopomocy 3 812
897,60 zł. Na realizację inwestycji
zaplanowano 1 769 876,14 zł. Przewidziano wykonanie następujących zadań:
sieć informatyczna w UMiG, kanalizacja i wodociągi na przysiółkach Dobrej,
Rudki i Wylewy, budowę 2 studni głębinowych w Piganach, projekty kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Wola
i Czerce etap I, projekty na budowę
chodników, gminny punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, strażnicę dla jednostki OSP w Sieniawie.
Budżet Miasta i Gminy to najwa-

żniejszy dla jednostki samorządu terytorialnego i finansów gminy dokument.
Określa kierunki rozwoju gminy, inwestycje, przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i sportowe i wiele aspektów życia
mieszkańców. Uchwalony budżet jest
zrównoważony i realny, uwzględnia obowiązującą od tego roku regułę zrównania bieżących dochodów z bieżącymi
wydatkami, dostosowany jest do sytuacji ekonomicznej naszej gminy i całego
kraju. W znaczącej części przeznaczony
jest na spłatę zobowiązań niezbędnych
do zabezpieczenia wkładu własnego gminy dla aplikowania środków pomocowych unijnych z różnorodnych programów. Jednocześnie przygotowujemy się
do pozyskiwania środków finansowych
w ramach nowej perspektywy na lata
2014 - 2020. Będzie to kolejny rok wyzwań i kontynuacji zamierzeń i działań
służących rozwojowi naszej gminy, starań o środki finansowe np. dotacji remonty dróg czy ochronę zabytków,
złożenia projektów na ostatnie nabory
z funduszy unijnych w ramach PROW
i Odnowy Wsi.
Warto nadmienić, że podobnie jak
w latach poprzednich budżet nie jest
sztywny finansowo i zadaniowo, a ulega zmianom w wyniku pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
Anna Nykiel,
Janusz Świt

Będą środki na
przebudowę gimnazjum?

W

listopadzie 2012 r. burmistrz Adam Woś złożył
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków UE na realizację
projektu p.n. „Przebudowa Gimnazjum
w Sieniawie oraz remont Przedszkola
w Sieniawie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarapckego na lata 2007 - 2013”.
Przebudowa sieniawskiego gimnazjum będzie przebiegać w kilku etapach.
W pierwszym, realizowanym w 2009 roku etapie przebudowano strych, który
zaadoptowano na pomieszczenia szkolne. Drugi etap będzie obejmował remont
budynku Przedszkola Miejskiego w Sie-

niawia. W ramach podjętych prac zostanie docieplona więźba dachowa poddasza, a ponadto wymieniona zostanie część
stropu podwieszonego nad poddaszem
oraz wykonane zostanie szpachlowanie,
i malowanie ścian i sufitów. Odnowiona
zostanie także elewacja budynku, wokół
którego położona zostanie kostka betonowa. W ramach trzeciego etapu zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny i wyposażenie dla gimnazjum. Wniosek poddany zostanie ocenie merytorycznej,
której dokona komisja konkursowa.
Termin zakończenia projektu przewidziany jest na koniec sierpnia br. zaś
całkowita jego wartość wyniesie ponad
665 tys. zł, z czego ponad 458 tys. sta-

nowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych.
Promesa dla Sieniawy
Pod koniec lutego br. burmistrz
Adam Woś otrzymał od wojewody podkarpackiego promesę na realizację zadań
związanych z usuwaniem skutków powodzi. Dzięki pozyskanym środkom zostaną przebudowane drogi: relacji Pigany - Borki - Rudka oraz w miejscowości Wylewa Borki. Łączny koszt remontu wspomnianych dróg wyniesie 420
tys. zł.
Teresa Szydłowska

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą

Z

głębokim żalem informujemy, iż 28 grudnia 2012 r.
zmarł Henryk Bachórz, wspaniały przyjaciel, działacz
i wychowawca.
Od września 2011 r. Henryk Bachórz pełnił funkcję ławnika do Sądu Rejonowego w Przeworsku. Ze względu na Jego śmierć, z dniem 28 grudnia minionego roku nastąpiło wygaśnięcie mandatu ławnika sądowego. Jednakże
podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską nie było wymagane przepisami ustawowymi. Śmierć ławnika, wygaśnięcie
jego mandatu lub jego odwołanie nie skutkuje automatycznym obowiązkiem gminy w zakresie wszczęcia postępowania uzupełniającego listę ławników. W przypadku zmniejszenia się liczby ławników w trakcie kadencji Rada Miejska,
na wniosek prezesa sądu okręgowego, dokonuje uzupełniania
listy, wybierając nowych ławników w sposób określony ustawowo. Drugim ławnikiem, który obecnie zasiada w XII
Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Przeworsku pozostaje
p. Władysława Stawarska.
Barbara Matyja
marzec 2013 Sieniawa
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Debatowali o oświacie

R

adni Rady Miejskiej w Sieniawie podczas XXV sesji,
która miała miejsce w dniu 4
grudnia 2012 r., debatowali
o „Oświacie w Mieście i Gminie Sieniawa, analizując stan obecny oraz perspektywy na przyszłość”.
Stanowisko samorządu w tej sprawie przedstawił burmistrz Adam Woś,
który m.in. zwrócił uwagę na ciągle
zmniejszającą się liczbę uczniów, jak
też rosnące koszty utrzymania szkół.
Radni oraz zaproszeni goście zapoznali
się z sytuacją ekonomiczną placówek

oświatowych, kosztami ich utrzymania
oraz prognozami demograficznymi na
najbliższe lata. Następnie odbyła się dyskusja, w której, poza radnymi, uczestniczyli dyrektorzy szkół. Na temat konieczności przeprowadzenia zmian w oświacie radni prowadzili również dyskusję
w trakcie posiedzenia Komisji Stałych.
Tam też członkowie Rady Miejskiej
zaprezentowali różnorakie stanowiska,
uważając za zasadne likwidację wszystkich szkół wiejskich. Wśród obradujących były też osoby, które optowały za
pozostawieniem dotychczasowej struktu-

ry szkolnej. Wstępne deklaracje w zakresie minimalnej reformy gminnej oświaty zapadły podczas sesji w dniu 15 lutego br. Wtedy to podjęto dwie uchwały intencyjne w kwestii „zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobrej przez likwidację Szkoły Filialnej
w Czercach, jak również zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2013 roku
Zespołu Szkół w Sieniawie”. Ostateczne
decyzje w tym temacie Rada Miejska
w Sieniawie podejmie w terminie do 31
sierpnia br.
Barbara Matyja

O działalności
Rady Miejskiej

W

ubiegłym 2012 roku Rada Miejska w Sieniawie
odbyła 10 plenarnych
posiedzeń i podjęła łącznie 110 uchwał. Najczęściej poruszaną
w trakcie sesji tematyka dotyczyła problematyki budżetu gminy oraz realizowanych inwestycji: wodociągowej i kanalizacyjnej. Niemałe emocje budziły
kontrowersje wokół oświaty, spowodowane stale zmniejszającą się liczbą
dzieci oraz obniżeniem subwencji
oświatowej i większymi zobowiązaniami
samorządu wobec szkół. Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
utrzymanie czystości i porządku w gminie, Rada Miejska przyjęła pakiet stosownych uchwał „śmieciowych”, które
wejdą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
W okresie jesienno - zimowym radni pracowali m. in. nad ustaleniem wysokości
stawek i opłat lokalnych na 2013 rok
oraz planami prac poszczególnych komisji, które stworzyły spójność z ogólnym planem pracy Rady Miejskiej na
bieżący rok. Z kolei podczas ostatniej

10 Sieniawa marzec 2013

sesji Rady Miejskiej w minionym roku
(28 grudnia 2012 r.), uchwalono najważniejszy dla funkcjonowania samorządu dokument, jakim jest budżet Mia-

stan nawierzchni dróg oraz realizacja
inwestycji i remontów obiektów gminnych. W sprawach nie cierpiących zwłoki i wymagających szybkiej reakcji, ra-

sta i Gminy Sieniawa na nowy 2013
rok. Ponadto, sieniawscy radni indywidualnie podejmowali szereg działań
w kwestii rozwiązywania problemów,
z jakimi stykali się w trakcie prac na
rzecz środowiska. Najczęściej przedmiotem interpelacji i zapytań radnych był

dni interweniowali bezpośrednio u Burmistrza Miasta i Gminy bądź pracowników Urzędu w okresie między sesjami.
Barbara Matyja

Zmiany w procedurze
meldunkowej

Pod koniec ubiegłego roku Sejm RP przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ustawa przesuwa
zniesienie obowiązku meldunkowego z 2014 r. na 2016 r. Przesunięty został
również termin wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych.

K

omitet Rady Ministrów ds.
Cyfryzacji podjął decyzję
o przesunięciu wdrożenia
elektronicznych dowodów
osobistych z uwagi na zmianę w tym
obszarze prawa europejskiego, a także
w wyniku analizy kosztów wymiany
dowodów, które oceniono na 2 mld zł,
a które musiałby pokryć budżet państwa. Poza tym elektroniczny dowód
osobisty byłby wykorzystywany w niewielkim stopniu, gdyż obecnie jest mało
systemów, które by to umożliwiały.
Nowelizacja przewiduje również, że zniesienie obowiązku meldunkowego zostanie przesunięte z 1 stycznia 2014 r. na
1 stycznia 2016 r. Część przepisów regulujących kwestię meldunku zacznie
obowiązywać od początku 2013 r. Nie
będzie więc potrzeby wymeldowywania
się w jednym urzędzie, aby móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie
te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Od stycznia 2013 roku
wydłużony został z 4 do 30 dni termin na zgłoszenie meldunku. Te formalności będzie mógł załatwić ustanowiony
pełnomocnik. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie trzeba będzie
podawać m.in. informacji o wykształ-

ceniu i obowiązku wojskowym. W bieżącym roku zniesione zostały również
sankcje za niedopełnienie obowiązku
meldunkowego. Złagodzono także procedury związane z wyjazdem za granicę.
Obowiązek zgłoszenia wyjazdu dotyczy
tych osób, które wyjeżdżają na okres powyżej sześciu miesięcy (obecnie dotyczy
to wyjazdów powyżej trzech miesięcy).
Ponadto, zniknie obowiązek meldowania obywateli polskich oraz obywateli

ma zostać elektroniczny Rejestr Dowodów Osobistych, do którego dostęp będą
miały urzędy gmin. Dzięki temu będzie
można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie na
terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu. Od 1 stycznia
2015 r. adres zameldowania nie będzie
zamieszczany w dowodzie osobistym.

Unii Europejskiej na pobyt czasowy
nieprzekraczający trzech miesięcy. Zrezygnowano też z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie będą
weryfikować wypełniania obowiązku
meldunkowego przez mieszkańców lub
pracowników. Od 2015 roku utworzony

Dzięki temu nie będzie konieczności
wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu. Przesunięty
został również termin wejścia w życie
ustawy o dowodach osobistych - z 1 lipca
2013 r. na 1 stycznia 2015 roku.
Stanisława Napora,
Elżbieta Kubrak
marzec 2013 Sieniawa
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Fiskus przyjazny
podatnikom

W urzędach skarbowych na terenie całego kraju na dobre rozpoczęła się coroczna akcja składania przez podatników zeznań rocznych za 2012 rok, która
będzie trwać aż do 30 kwietnia. Również w Urzędzie Skarbowym w Przeworsku
wyraźnie daje się zauważyć wzmożony ruch interesantów.

C

orocznie w Urzędzie Skarbowym w Przeworsku rozliczenia podatkowe (PIT)
składa ok. 24.000 podatników. Aby ułatwić im złożenie zeznania
w siedzibie Urzędu i zminimalizować
czas oczekiwania na sali obsługi, uruchamiane są dodatkowe stanowiska pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podatkowego termin do rozliczenia dochodów za rok 2012 upływa
z dniem 30 kwietnia br.
Najlepiej przez Internet
Prowadzone przez Urząd Skarbowy
konsekwentne działania, mające na celu
promowanie elektronicznej formy składania zeznań podatkowych, cieszącą się
coraz szerszym zainteresowaniem podatników. Aktualnie co trzecie składane
zeznanie realizowane jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej: http://www.
e-deklaracje.gov.pl/, na której to znajduje się również pełny i szczegółowy opis
poszczególnych kroków postępowania.
Operacja złożenia zeznania w formie elektronicznej bez podpisu kwalifikowanego jest czynnością bardzo prostą i wymaga jedynie dostępu do komputera
podłączonego do Internetu oraz znajomości kwoty deklarowanych przychodów w zeznaniu za poprzedni rok.
Podatnicy, którzy decydują się na
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złożenie PIT-a w tej formie wiele zyskują, gdyż z uwagi na krótszy czas obsługi takiego dokumentu otrzymują szybciej
zwrot nadpłaty podatku (z reguły do
15 dni od daty jego złożenia). Zeznanie
w formie elektronicznej zapewnia brak
błędów formalno - rachunkowych, przez
co nie zachodzi potrzeba wzywania
podatnika do korygowania oczywistych
omyłek. Ponadto, należy zauważyć, że
korzystanie z tej formy rozliczeń podatkowych oszczędza podatnikowi czasu
oraz kosztów dojazdu do Urzędu lub
opłacenia przesyłki listowej. W dobie
powszechnego dostępu do sieci internetowej oraz podstawowej znajomości
obsługi komputera wydaje się, że docelowo będzie to forma powszechna składania zeznań podatkowych.
Dni Otwarte
Tradycją stało się już coroczne organizowanie w urzędach skarbowych tzw.
Dni Otwartych, które cieszą się sporym
zainteresowaniem podatników. W bieżącym roku organizowane one były w sobotę 16 marca. W tym dniu przeworski Urząd Skarbowy w godzinach od
9.00 do 13.00 oczekiwał na zainteresowane osoby, które mogły zapoznać się
z zadaniami realizowanymi przez poszczególne komórki organizacyjne. Odwiedzający mogli także złożyć zeznanie podatkowe oraz uzyskać odpowie-

dzi na nurtujące ich pytania związane ze sprawami stosowania przepisów
prawa podatkowego. Również w ostatnich dniach przyjmowania rozliczeń
podatkowych tj. 29 i 30 kwietnia br.
Urząd Skarbowy pracował będzie w wydłużonym czasie, co zapewne umożliwi
wszystkim podatnikom wykonanie ciążącego na nich obowiązku. Szczegółowe
informacje dotyczące czasu pracy przeworskiego Urzędu Skarbowego zamieszczane zostały na stronie internetowej
(BIP): http://www.bip.is.rzeszow.pl/przeworsk/, jak też na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu.
Najczęściej popełniany bład...
..., jaki pojawiał się w zeznaniach
podatkowych za ubiegły rok, dotyczył
nieprawidłowego odliczania tzw. limitowanej ulgi rehabilitacyjnej. Zmienione
przepisy prawne nakładają na podatników obowiązek udokumentowania skierowania i odbycia zabiegów rehabilitacyjnych, a w przypadku wydatków na
opłacenie przewodnika osób niewidomych imienne wskazanie tej osoby.
Komu pomagamy?
Coraz częściej wspieramy 1 - procentowym odpisem podatku organizacje pożytku publicznego. Jednocześnie
daje się zauważyć, iż podatnicy często

decydują się na wsparcie organizacji
nie związanej z terenem ich zamieszkiwania. Przyczyną tego stanu rzeczy może być fakt korzystania przez podatników z „pomocy” gazet lub stron internetowych, które same wskazują „swoje”
organizacje pożytku publicznego. Dlatego też należy zwracać uwagę, komu
i dlaczego chcemy pomóc!

Gdzie szukać informacji?
Podatnicy pragnący uzyskać szczegółowe informacje na temat stosowania
przepisów prawa, w tym również dotyczące zakresu i warunków skorzystania z ulg podatkowych, mogą zapoznać
się z broszurami informacyjnymi Ministerstwa Finansów opublikowanymi

na witrynie internetowej: http://www.
mf.gov.pl/. Szczegółowych informacji
udziela także Krajowa Informacja Podatkowa pod numerem telefonu:
- z tel. stacjonarnego: 801 055 055
- z tel. komórkowego: (22) 330 0330.
Kazimierz Rusinek
Naczelnik Urzędu Skarbowego

Przedszkola
za unijne fundusze

P

owstałe w 2007 roku przedszkola unijne stały się szansą dla
dzieci ze środowisk wiejskich.
Placówki te ułatwiły dostęp do
edukacji przedszkolnej w wielu miejscowościach. Na terenie Sieniawszczyzny jeszcze do niedawna funkcjonowało 7
przedszkoli unijnych. Jednak od 1 września ubiegłego roku przestał funkcjonować punkt przedszkolny w Czercach.
31 stycznia 2007 r. Związek Gmin
Ziemi Przeworskiej podjął decyzję o zorganizowaniu przedszkoli finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu było upowszechnienie
alternatywnych form edukacji przed
szkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat,
które mieszkały na wsi i nie uczęszczały
do przedszkola. Wtedy to burmistrz
Miasta i Gminy Sieniawa zadeklarował
utworzenie na terenie swojej gminy siedmiu przedszkoli unijnych w miejscowościach: Rudka, Wylewa, Pigany, Leżachów, Czerwona Wola, Dobra, Czerce.
Od dnia 1 września 2012 r. przestało jednak funkcjonować przedszkole w Czercach, ze względu na zbyt małą liczbę
dzieci. Zajęcia w poszczególnych placówkach odbywają się pięć razy w tygodniu
po cztery godziny dziennie i są nieodpłatne. Poza nauczycielami, którzy
prowadzą zajecia na codzień, opiekę nad
dziećmi sprawują: logopeda, psycholog
oraz nauczyciel rytmiki. Przedszkolaki
mają zapewnioną specjalistyczną opiekę,
w tym tzw. wczesne rozpoznanie pedago-

giczno-psychologiczne. Ponadto, w pracy z dziećmi wykorzystywane są metody
dostosowane do ich rozwoju oraz potrzeb. Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym w dużym stopniu zależy od wychowawczego wpływu rodziny i przedszkola.
Te, które nie uczęszczały do przedszkola,
miały większe problemy z koncentracją,

ny, bajki, książki, materiały plastyczne
oraz place zabaw. Obecnie, na terenie
Sieniawszczyzny, do przedszkoli unijnych uczęszcza 73 dzieci. W realizację
projektu zostali także włączeni rodzice,
którzy pełnią rolę asystentów nauczycieli oraz dyżurują podczas zajęć, przez co
mogą uczestniczyć w rozwoju własnych

nauką czytania i pisania, logicznym
myśleniem, uważnym słuchaniem i zapamiętywaniem. Umiejętności te najintensywniej kształtują się we wczesnym
dzieciństwie. Aż 50 procent możliwości
intelektualnych dziecko wypracowuje do
czwartego roku życia.
W ciągu 6 lat działalności każdy
punkt przedszkolny na terenie gminy wyposażony został w nowoczesne pomoce
dydaktyczne, zabawki, meble, wykładzi-

dzieci. Lepiej też rozumieją swoją rolę,
chętnie przychodzą na zajęcia i współpracują z nauczycielką.
Łączna kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczona na działalność punktów przedszkolnych na terenie Gminy Sieniawa
w okresie od 1 sierpnia 2012 do 31 sierpnia 2014 r., wynosi 126 301 zł.
Władysława Stawarska
marzec 2013 Sieniawa
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Sieniawska biblioteka
kusi czytelników

W

ubiegłym roku w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Sieniawie zaszły niezwykle korzystne
zmiany. Oprócz zmiany wyposażenia
i wystroju, obiekt wzbogacił się o nowoczesną kserokopiarkę, z której mogą korzystać zarówno czytelnicy, jak i mieszkańcy Sieniawy. Ponadto, biblioteka
wzbogaciła swój księgozbiór.
Także kącik dla dzieci stał się bardziej atrakcyjny - przyciąga kolorowym
wystrojem, ciekawymi bajkami oraz
grami planszowymi. Czytelnicy mogą
także korzystać z Internetu, przejrzeć
lokalną prasę oraz korzystać z księgozbioru podręcznego. Biblioteka oferuje
swoim czytelnikom niezwykle bogaty
księgozbiór - począwszy od literatury
pięknej (klasyka i nowości literackie),
poprzez cieszące się dużym zainteresowaniem pozycje podróżnicze, historyczne
i psychologiczne po książki popularno-

naukowe. W ubiegłym roku zakupiono
wiele pozycji, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. Są
to książki autorstwa: N. Daviesa, G. Mastertona, S. Kinga, N. Sparksa, K. Mi-

chalak M. Gutowskiej - Adamczyk, M.
Nurowskiej i wiele innych. Na pewno
każdy znajdzie coś dla siebie.
Marta Kozłowicz

W Sieniawie aktywizują
bezrobotnych

W

ubiegłym roku Urząd
Miasta i Gminy w Sieniawie zatrudniał osoby
bezrobotne w ramach
prac interwencyjnych, robót publicznych, jak również realizował staże na
podstawie skierowań Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku.
W ramach prac interwencyjnych,
jedna z osób znalazła zatrudnienie w sieniawskim magistracie. Z kolei dla 10 bezrobotnych zorganizowano trzymiesięczne
roboty publiczne. Zatrudnieni bezrobotni wykonywali prace porządkowe przy
drogach gminnych oraz budynkach uży-
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teczności publicznej. Ponadto, brali
udział w pracach porządkowych i melioracyjnych, udrażniali rowy, czyścili przepusty oraz uczestniczyli w wycince drzew
i krzewów.
Na wniosek burmistrza Adama Wosia, Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku skierował 16 bezrobotnych do odbycia czteromiesięcznych staży w Urzędzie
Miasta i Gminy w Sieniawie. Spośród
nich 13 zostało zatrudnionych w ramach
umowy o pracę na czas określony (2 tygodnie). Osoby te pomagały w pracach
biurowych, jak również wykonywały
prace gospodarczo-porządkowe. W roku

bieżącym Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie zorganizował sześciomiesięczne
staże dla 3 osób bezrobotnych bez gwarancji zatrudnienia. Ponadto, z 2 bezrobotnymi zawarto półroczne umowy
o pracę w ramach robót publicznych,
w pełni refundowanych przez PUP
w Przeworsku, z gwarancją zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy
w ramach prac interwencyjnych, również współfinansowanych ze środków
Funduszu Pracy.
Barbara Matyja

Będzie się działo
Koncerty gwiazd, pokaz sztucznych ogni i zabawa do późnej nocy.
Tak zapowiadają się tegoroczne Dni Sieniawy, które
odbędą się w dniach 29 - 30 czerwca br.

T

ym razem główną gwiazdą
będzie Szymon Wydra i Carpe Diem. Koncert doskonale
znanego na polskim rynku
muzycznym wokalisty powinien zadowolić najwybredniejszych fanów muzyki. To oczywiście nie jedyna atrakcja
związana z obchodami tegorocznych
Dni Sieniawy. W pierwszym dniu (sobota) swoje programy artystyczne zaprezentują dzieci i młodzież z miejscowych
szkół. Będziemy także podziwiać zespoły
i grupy kabaretowe, działających na terenie naszej gminy. Ponadto, organiza-

torzy przygotowują niespodziankę dla
miłośników tańca. Jeżeli nic nie stanie
na przeszkodzie, w drugim dniu imprezy
odbędzie się Gala Disco Polo. W programie nie zabraknie także konkursów
sportowych, w których każdy będzie
mógł wziąć udział. M.in. rozegrany zostanie turniej siatkówki plażowej, będą
też zawody wędkarskie dla młodzieży
i dorosłych. Ponadto, odbędą się liczne
konkursy z nagrodami dla najmłodszych
mieszkańców miasta, zaś całość zwieńczy
niezwykle efektowny, nocy pokaz sztucznych ogni. - Przygotowujemy imprezę

bez wejściówek - mówi dyrektor CKSiR
„Sokół” Piotr Majcher - Naszą intencją
jest, aby w święcie naszego miasta uczestniczyli zarówno mieszkańcy gminy,
jak też zaproszeni przez nich goście.
Dlatego też podjęliśmy decyzję, iż każdy, kto będzie chciał z nami świętować,
będzie mógł to zrobić nieodpłatnie.
O innych atrakcjach związanych
z obchodami tegorocznych Dni Sieniawy będziemy informować na bieżąco.
Henryk Majcher

Nowa forma edukacji

O

d kwietnia 2012 roku
w Rudce odbywają się
spotkania Grupy Zabawowej. Powstała ona z inicjatywy Marleny Szafran - Janowskiej oraz
w wyniku jej współpracy z Instytutem
Komeńskiego, realizującym wraz z firmą
Nutricia program „Od serca dla dziecka”. Program ten ma na celu zaktywizowanie rodziców i pomoc w organizowaniu wysokiej jakościowo opieki i edukacji dzieci poniżej 3-ego roku życia.
W drugiej połowie kwietnia ubiegłe-

go roku odbyło się dwudniowe szkolenie dla rodziców i dzieci, mające na celu
przybliżenie zasad funkcjonowania Grupy Zabawowej. Obecnie w zajęciach bierze udział siedmioro dzieci w wieku od
10 miesięcy do 3 lat, którym towarzyszą
opiekunowie. Wpływa to nie tylko na
dobre samopoczucie maluchów, lecz także pozwala rodzicom rozwijać własne
umiejętności wychowawcze i wzmacniać
relacje z dzieckiem. W trakcie zajęć ich
uczestnicy korzystają z przedmiotów
codziennego użytku (kasza, pudełka,

makaron, gazety, jak również z gotowych zabawek), pakietu startowego
(tunel i chusta animacyjna) oraz paczki
zabawek otrzymanych za udział w konkursie organizowanych przez firmę Bebiko. - Nasza Grupa Zabawowa zgłosiła
swój udział w konkursie „Dobry klimat
dla rodziny” o nagrodę Pary Prezydenckiej - mówi Marlena Szafran - Janowska
- Z niecierpliwością czekamy na jego rozstrzygnięcie.
Ewa Preizner - Rygowska
marzec 2013 Sieniawa

15

Popołudnie z gwiazdą
Sobotnie popołudnie 5 stycznia br. aż zachęcało, żeby wybrać się na koncert do
sieniawskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Wybór był dobry, ponieważ
na scenie miejscowego „Sokoła” wystąpiła tego dnia Małgorzata Kellis,
światowej sławy śpiewaczka operowa.

M

ałgorzata Kellis od wielu
lat mieszka w USA, dokąd wyjechała w celu
doskonalenia warsztatu
wokalnego, jednak więzi z Polską nie
zerwała. Często powraca do rodzinnego kraju, często też tutaj koncertuje.
Niezwykle ciepła atmosfera towarzysząca
sobotniemu recitalowi, efektowna scenografia autorstwa Bogdana Bartusia
i Piotra Majchra oraz zadowalająca frekwencja odbiorców przyczyniły się do
udanego koncertu, który zapewne na
długo pozostanie w pamięci zarówno
artystki, jak też publiczności. Śpiewaczka, której akompaniował absolwent
Łódzkiej Akademii Muzycznej, pochodzący z Leżajska pianista Krystian Krauz,
zaprezentowała niezwykle bogaty repertuar, na który złożyły się kolędy polskie
i międzynarodowe. Wykonała również
pieśni z musicali i operetek, okraszone
historiami i ciekawostkami związanymi

angielskie wykonanie „O Holy Night”.
W dalszej fazie recitalu rozbrzmiewały
pieśni operetkowe i musicalowe: „Czar-

cie koncertu swoje nietuzinkowe umiejętności wokalne zaprezentował także
student pierwszego roku wokalistyki na

dasz” z „Księżniczki Czardasza” E. Kalmana oraz „I feel pretty” z „West Side
Story” L. Bernsteina. To niezwykłe, ma-

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Konrad
Horoszko. Młody adept muzyki operowej wręcz popisowo wykonał piosenkę
Tevie’go mleczarza „Gdybym był bogaty” z musicalu „Skrzypek na dachu”.
Występ młodego artysty nagrodzony został gromkimi brawami. Na zakończenie
koncertu Małgorzata Kellis złożyła publiczności noworoczne życzenia. Zachwycona widownia zgotowała artystce kilkuminutową owację na stojąco. Swojego
zachwytu nie krył również gospodarz sieniawskiej gminy, burmistrz Adam Woś,
który serdecznie podziękował sopranistce za ten niecodzienny koncert i tak
wspaniałą ucztę duchową, jak też obdarował ją przepięknym bukietem wielobarwnych róż.

z ich powstaniem. Publiczność usłyszała
m.in. włoskie kolędy „Gesu Bambino”
i „Tu scendi dale stele”, jak też polsko -

giczne popołudnie zwieńczyły kolędy
polskie, które wciągnęły zebraną widownię do wspólnego śpiewania. W trak-

Henryk Majcher
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Orkiestra zagrała
rekordowo

M

ieszkańcy Sieniawszczyzny po raz kolejny pokazali, że mają wielkie
serca. W niedzielę 13 stycznia br. podczas XXI finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano
11050, 92 zł. Tym samym, ubiegłoroczny rekordowy wynik został poprawiony o ponad 400 zł.
W tym roku „Orkiestra zagrała” tradycyjnie, w sali widowiskowej Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”.
Wcześniej jednak uczestnicy finału mo-

gli pasjonować się rywalizacją drużyn
uczestniczących w turnieju piłki nożnej,
którego areną była miejscowa hala sportowa. Zwycięsko z rywalizacji wyszedł
zespół, którego barw bronili sieniawscy
nauczyciele. Team „profesorów” w pokonanym polu zostawił drużyny: przeworskich policjantów, strażaków oraz sieniawskich gimnazjaistów. Atrakcją dalszej części imprezy, która miała miejsce
w „Sokole”, były koncerty muzyczne
oraz przygotowane przez gimnazjalistów
i licealistów widowisko pt. „Opowieść

wigilijna”. Występ młodych artystów
spotkał się z dużym aplauzem zgromadzonej publiczności. W przerwach, między występami, prowadzone były liczne licytacje, zaś imprezę tradycyjnie zakończyło „Światełko do Nieba” oraz pokaz fajerwerków. Łącznie z przeprowadzonych aukcji uzyskano kwotę 1490
zł., zaś do puszek zebrano 9374,45 zł.
Ponadto, w poniedziałek wolontariusze
odwiedzili sieniawski magistrat, gdzie
zebrali dodatkowo 186,47 zł.
Lucyna Łańcucka

Kochana babciu,
kochany dziadziu

22

stycznia br. w Szkole
Podstawowej w Dobrej
miało miejsce spotkanie
babć, dziadków oraz ich
ukochanych wnucząt.
Najpierw głos zabrali najmłodsi przedszkolaki, następnie uczniowie ze
Szkoły Filialnej w Czercach, na końcu
zaś wypowiedzieli się uczniowie klas IV
- VI. Wszyscy byli bardzo wzruszeni. Był

to najlepszy moment, aby powiedzieć
naszym babciom i dziadziom jak bardzo
ich kochamy i podziękować za wszystko,
co dla nas zrobili. Z babcią lub dziadkiem najczęściej prowadzi się rozmowy,
chodzi na spacery, uczestniczy w grach
i zabawach. Wnuki zawdzięczają też
swoim dziadkom wspólne prace, jak
pieczenie i gotowanie, prace w ogrodzie,
oglądanie rodzinnych pamiątek i zdjęć,

a nawet wycieczki i podróże. Dziadkowie zawsze mają czas dla swoich wnucząt, chętnie je rozpieszczają i na wiele
pozwalają.
Dlatego wszystkim babciom i dziadkom w dniu ich święta życzymy dużo,
dużo zdrowia i stu lat życia.
Agnieszka Szykuła

marzec 2013 Sieniawa
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Najlepsi uczniowie
otrzymali stypendia

32

najzdolniejszych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki otrzymało stypendia im. Kazimierza Michalskiego.
W piątek 11 stycznia br. uroczyście
wręczono im dyplomy potwierdzające
przyznanie stypendiów.
Na wstępie uroczystości dyrektor
szkoły, Krzysztof Kolasa powitał wszystkich przybyłych, jak też nakreślił sylwetkę fundatora stypendiów. - Pan Kazimierz Michalski był człowiekiem wielkiego serca - mówił dyrektor K. Kolasa
- Był też wielkim patriotą, któremu bliskie były losy tutejszych dzieci, albowiem
on sam zdobywał wiedzę w sieniawskiej
szkole. Podczas spotkań z uczniami naszej szkoły pozostawił niezmiernie ważne
przesłanie, którym zapewne będą się kierować stypendyści - „Wiedza to drogocenny skarb, którego nikt człowiekowi
nie zdoła odebrać, który w sprzyjających
okolicznościach może wydać plon stokrotny”. Następnie głos zabrał proboszcz
miejscowej parafii, ks. Jan Grzywacz,
który w swoim wystąpieniu podkreślił,
iż Kazimierz Michalski był człowiekiem
wielkiej miary, potrafiącym dzielić się
tym, co posiadał. - Możliwość dzielenia się z innymi jest darem samego
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Boga. - mówił ks. J. Grzywacz - Darem
tym Stwórca obdarowuje ludzi wielkiego
serca, a takim właśnie człowiekiem był
pan Kazimierz. Pamięć o nim na zawsze
zostanie w nas i naszych sercach. W dalszej fazie dyrektor sieniawskiej placówki oświatowej pogratulował obecnym na
spotkaniu rodzicom stypendystów sukcesów ich dzieci. Do gratulacji przyłączył
się obecny na uroczystości burmistrz
Sieniawy Adam Woś. Następnie wyróżnieni uczniowie, w towarzystwie rodziców, odebrali dyplomy potwierdzające
przyznanie stypendiów. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Idalia Myszor, Wiktoria Boruta, Aneta Buszta, Dominika
Kapka, Kajetan Kosior, Eliza Mazurkiewicz, Gabriela Pigan, Szymon Szykuła,
Paulina Wawryszko, Julia Kisiel, Agnie-

szka Radawiec, Wiktoria Paluch, Krystian Ożga, Zuzanna Bartuś, Maciej Kondyra, Ewelina Kozak, Maciej Paluch, Natalia Siutyła, Kornelia Kubrak, Jakub
Majcher, Katarzyna Pich, Aleksandra
Rygowska, Agata Zwolińska, Maria Mallardo, Sylwia Musiał, Emilia Kruk, Marlena Bachórz, Małgorzata Krzemińska,
Monika Malinowska, Kamil Pietluch,
Oliwia Pisarczyk oraz Patryk Mróz.
Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, poświęconej ś.p. Kazimierzowi Michalskiemu,
dokonane przez przedstawicieli władz
samorządowych oraz zaproszonych gości. Tablica wmurowana została w holu
głównym sieniawskiej szkoły.
Henryk Majcher

Pamiętali o babciach
i dziadkach
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stycznia br. w Czerwonej Woli miało miejsce
spotkanie z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Niezwykle miła uroczystość odbyła się w miejscowej świetlicy wiejskiej.
Dzieci złożyły ukochanym dziadkom
serdeczne życzenia, jak też obdarowały
ich własnoręcznie wykonanymi prezentami. Ponadto, sędziwi goście, ze
wzruszeniem i łezką w oku, obejrzeli
program artystyczny przygotowany pod
kierunkiem pań: Anny Kisiel oraz
Izabeli Śliwa. Najmłodsze dzieci przedstawiły inscenizację pt. „Dwanaście
miesięcy”, natomiast uczniowie klas IV VI zaprezentowali piosenki świąteczne
w wersji anglojęzycznej. Mali artyści
zebrali gromkie brawa, zaś mili goście

P

zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców,
którzy bardzo zaangażowali się w to

przedsięwzięcie.
Maria Kiełt

Wspaniały bal na sto par

o ciężkiej pracy w I semestrze nauki, uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Dobrej i Szkoły Filialnej w Czercach, niewątpliwie zasłużyli na odpoczynek oraz dobrą rozrywkę w postaci zabawy karnawałowej, która odbyła się we wtorek
- 29 stycznia br.
Tego dnia dzieciom towarzyszyło
wiele emocji i wrażeń. Hol szkolny wyglądał inaczej niż na codzień, zamienił
się w prawdziwą salę balową. Udekorowany kolorowymi balonami, serpentynami, gwiazdami i plakatami zachęcał
do szampańskiej zabawy. Wspólnie bawili się uczniowie klas 0-III i IV-VI.
W szkole zaroiło się od piratów, rycerzy,
kowbojów rodem z Dzikiego Zachodu,
klaunów, czarodziejów... Były wróżki,
księżniczki, motyle, biedronki i inne
„stwory i dziwadła”... Wprawdzie uczniowie klas IV-VI wykazali się mniejszą
inwencją, jeżeli chodzi o przebrania, jed-

nak niektórym nie zabrakło wyobraźni
i przyodziali się w prawdziwe stroje
karnawałowe, mieniące się cekinami

ciażby „Ona tańczy dla mnie”. Tegoroczna zabawa karnawałowa zorganizowana w naszej szkole należała do nie-

oraz różnymi świecidełkami. Atmosfera
na sali była fantastyczna, dzieci bawiły
się wyśmienicie, a ponadto gremialnie
odśpiewywały tegoroczne hity, jak cho-

zwykle udanych. Wszyscy, choć zmęczeni, byli bardzo zadowoleni.
Agnieszka Szykuła
marzec 2013 Sieniawa
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„Narodowy” dzieciom

8

lutego br. w sali widowiskowej
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Sieniawie aktorzy Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia zaprezentowali dla dzieci z przedszkoli oraz szkół dwa przedstawienia.
Przedszkolaki oraz uczniowie klas
I - III obejrzeli adaptację jednej z najpiękniejszych i najbardziej znanych
baśni - „Śpiąca królewna”. W interpretacji aktorów z Wrocławia nabrała ona
uniwersalnego charakteru, a mianowicie
ukazała historię zmagania się z przeznaczeniem. Piękne kostiumy, dekoracje
oraz piosenki, które wzbogaciły spektakl,
zabrały dzieci w magiczny świat baśni.
Mali widzowie z zapartym tchem śledzili
wszystkie ruchy sceniczne aktorów.
Z kolei uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum obejrzeli adaptację
powieści historycznej Antoniny Domańskiej pt. „Historia żółtej ciżemki”. Sztuka, której akcja toczy się w XV - wiecznej
Polsce, opowiada historię utalentowanego chłopca - Wawrzka. Opuszcza on

dom rodzinny i wyrusza do Krakowa, by
spełnić swoje marzenie - zostać uczniem
słynnego mistrza rzeźbiarstwa, Wita
Stwosza. Podczas wędrówki chłopiec
napotyka na wiele przeciwności, ale nie
poddaje się, szczęśliwie dociera do celu
i realizuje swoje plany. Historia Wawrzka pokazuje, że warto marzyć i spełniać
swoje marzenia, nawet wtedy gdy wyda-

je się to niemożliwe.
Scenografia, piękne kostiumy, muzyka, a przede wszystkim aktorzy, wzbudziły ogromne zainteresowanie młodej
publiczności. Nic dziwnego - spektakle
w przejrzysty i łatwy w odbiorze sposób
ukazały uniwersalny charakter utworów
literackich.
Henryk Majcher

Niezwykłe widowisko

W

niedzielę 17 lutego br.
sala widowiskowa sieniawskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
wypełniła się niemal do ostatniego miejsca. Widzów jak magnes przyciągnęła
wizyta amatorskiego zespołu teatralnego
„Złota Zorza” z Chałupek Dębniańskich,
który zaprezentował sztukę pt. „Żywot
Świętobliwej Genowefy”.
Wyreżyserowana przez Teodorę
Wojnaroską historia o życiu Genowefy i jej małżonka Zygfryda bardzo podobało się, w czym duża zasługa aktorów
- amatorów, którzy zaprezentowali się
jak prawdziwi profesjonaliści. Przedstawienie ujęło wszystkich doskonałą grą
aktorską, wspaniałą dekoracją, pomysłową scenografią i muzyką. Przez blisko
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dwie godziny widzowie w wielkim skupieniu śledzili losy głównych bohaterów
widowiska. Po każdej piosence, każdej
scenie aktorzy zbierali brawa, a po za-

kończeniu występu widownia zgotowała
im prawdziwą owację na stojąco.
Henryk Majcher

Euroweek szkołą liderów

E

uroweek to nazwa organizowanego przez Europejskie Forum
Młodzieży obozu edukacyjnego, którego celem jest rozwijanie najcenniejszych umiejętności społecznych: pracy w grupie, kierowania, czy też
prowadzenia prezentacji. Nabyte umiejętności pozwalają młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego
społeczeństwa współczesnej Europy.
Obóz językowy, w którym wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie miał miejsce w przepiękniej górskiej
miejscowości - Długopole Dolne. Zajęcia
prowadzone były przez szkoleniowców,
jak też zagranicznych wolontariuszy
Europejskiego Forum Młodzieży. Grupą
obozowiczów z Sieniawy opiekowali się
m.in. wolontariusze z Rumunii, Turcji,
Łotwy, Litwy, Austrii, Izraela, Indonezji, Serbii oraz Argentyny. Prowadzone
w języku angielskim zajęcia miały formę

interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń (energizer - zabawy z wolontariuszami, debata
oxfordzka, nauka tańców międzynarodowych, prace w grupie). Ponadto, uczestnicy obozu odwiedzili pobliskie Kłodzko - największe miasto w Kotlinie Kłodz-

kiej, gdzie m.in. mogli zwiedzić tunele
Twierdzy Kłodzkiej. Mimo że niektóre
z tuneli miały zaledwie metr wysokości,
wszyscy szczęśliwie przecisnęli się przez
nie.
Organizatorem wyjazdu młodzieży
sieniawskiej na obóz Euroweek była

Barbara Drapała, opiekunem zaś Bogusława Mazurkiewicz. Ponadto, w kosztach wyjazdu partycypował Urząd Miasta i Gminy Sieniawa na czele z burmistrzem Adamem Wosiem. - Wszystkim
osobom, które nam pomogły, składamy
serdeczne podziękowania - mówi Bogusława Mazurkiewicz - Zapewniamy, że
umiejętności zdobyte podczas trwania
obozu będą procentować w niedalekiej
przyszłości, zaś zawarte przyjaźnie zaowocują dalszą, międzynarodową współpracą.
Barbara Drapała

K

iedy słyszymy: ferie, myślimy: błogie lenistwo. Na lenistwo jednak szkoda czasu! Do
takiego wniosku doszli uczniowie Szkoły Podstawowej im. prof. Kazimierza Sucheckiego w Wylewie, którzy
postanowili ten czas spędzić aktywnie.
W drugim tygodniu zimowego od-

Aktywne ferie
poczynku chętnie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli. Uczniowie klas młodszych rozwijali
umiejętności artystyczne, tworząc swoje
„małe dzieła”. Natomiast poprzez zabawę
i gry doskonalili swoje umiejętności językowe. Starsi uczniowie postawili na rozwój fizyczny, rywalizując w rozgrywkach

piłki nożnej na hali sportowej w Sieniawie oraz uczestnicząc w wyjeździe na
pływalnię do Jarosławia. Wychowankowie SP w Wylewie zgodnie stwierdzili, że
„się działo”. Tegoroczne ferie zaliczają do
udanych.
Jadwiga Lichołat
marzec 2013 Sieniawa
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Wiosennie „Pod Kapeluszem”
W sieniawskiej galerii „Pod Kapeluszem” już niedługo będzie można obejrzeć piękne, wiosenne zdjęcia

D

autorstwa miejscowych gimnazjalistek: Karoliny Rudnickiej oraz Agaty Mróz.

ziewczyny mieszkają w Czercach, zaś fotografia jest ich prawdziwą pasją. Krajobrazy, które na swoich zdjęciach
prezentują mlode adeptki fotografii, mają niezwykły klimat i to coś co powoduje, że nie można od nich oczu oderwać.

Ich prace prezentowane były na wystawach i konkursach, gdzie cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem.

Ostatnio fotografie Agaty i Karoliny można było podziwiać w trakcie Ogólnopolskiego Konkursu „Stąd pochodzę, o tym mówię”,
którego organizatorem było Muzeum w Przeworsku, zaś patronat honorowy nad imprezą sprawowali m. in. Marszałek
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Karolina Rudnicka

Województwa Podkarpackiego, Starosta Powiatu Przeworskiego, Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców

w Warszawie oraz Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Jury konkursu bardzo wysoko oceniły prace obu

dziewczyn. Agata otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta Przeworska, zaś Karolina srebrny medal Fotoklubu
RP w. Uroczysty wernisaż połączony z wręczeniem nagród odbył się w grudniu ubiegłego roku w przeworskiej

Galerii „Magnez”. Dziewczynom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych sesji zdjęciowych na łonie natury.
Bogusław Bartuś

Agata Mróz

marzec 2013 Sieniawa
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To był dobry czas
W życiu społeczności Szkoły Podstawowej w Rudce im. Ignacego Krasickiego
wiele się działo. Zakończył się pierwszy semestr bieżącego roku szkolnego,
nadszedł zatem czas podsumowań i refleksji.

P

od koniec listopada miała miejsce niezwykła uroczystość, ważna szczególnie dla pierwszoklasistów, którzy zostali „pełnoprawnymi” uczniami. Zanim to jednak
nastąpiło, musieli zdać egzamin przed
parą królewską, a przeszkadzała im
w tym rozbrykana Pippi, która raczej
nie zachęcała do nauki. Pierwszoklasiści
popisali się wspaniałą grą aktorską i dużą wiedzą, dlatego też przyodziani w galowe stroje, z dumą oraz radością wstąpili w szeregi braci uczniowskiej. Błysk
fleszy, drobne upominki i dyplomy oraz
słodki poczęstunek zakończyły uroczystość.

i pakunkami pełnymi gazet, niepotrzebnych książek itp. Zebrano łącznie
1330 kilogramów makulatury, a uzyskane środki z jej sprzedaży zasiliły książeczki oszczędnościowe uczniów. Wiosną
nastąpi druga „tura”, tym bardziej, że
wielu mieszkańców Rudki zadeklarowało wsparcie tego przedsięwzięcia.

waniom, już rozpoczęli pracę nad kartkami wielkanocnymi.
Sportowe sukcesy

W ramach akcji „ Z SKO zbieramy
na wycieczkę” uczniowie klas IV-VI, pod
czujnym okiem pani Małgorzaty Kędziora, wykonywali własnoręcznie przepiękne kartki świąteczne, które cieszyły się

„W zdrowym ciele - zdrowy duch”to hasło zdaje się przyświecać uczniom
z Rudki, dla których każda forma sportu
jest czymś bardzo ważnym. Mimo braku
sali gimnastycznej starają się dbać o swoją kondycję i rozwijać umiejętności sportowe. Mogą też pochwalić się wieloma
sportowymi sukcesami. Prym wiodą piłkarze oraz tenisiści stołowi. M.in. nasi
szóstoklasiści odnieśli duży sukces podczas gminnych eliminacji do Powiatowe-

dużym zainteresowaniem i „schodziły”
jak świeże bułeczki. Tym samym młodzi
artyści musieli dostarczać nowe, coraz
ciekawsze i zarazem piękniejsze kartki.
Akcję wspomogli: UMiG Sieniawa, BS
Oddział w Rzeszowie, Nadleśnictwo Sieniawa, Gminna Spółdzielnia w Sieniawie
oraz mieszkańcy Rudki i nauczyciele.
Uzyskana ze sprzedaży kartek oraz stroików świątecznych kwota zostanie w całości przeznaczona na dofinansowanie
wycieczki szkolnej. Warto też dodać, że
uczniowie, wychodząc naprzeciw oczeki-

go Turnieju Tenisa Stołowego. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce wywalczyła Małgosia Korchowiec, drugie zaś
przypadło Wiktorii Pisarczyk. W gronie
chłopców na drugim miejscu sklasyfikowany został Piotr Mazurek, na trzecim
zaś Aleksander Kędziora. O tym, że tenis
w Rudce jest popularny świadczą również wyniki tegorocznego Rodzinnego
Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa,
gdzie zwycięstwo przypadło Piotrkowi
i Kazimierzowi Mazurkom, a na naj-

Zbierali na wycieczkę

Nasi w drugim etapie
Ogromny sukces odnieśli dwaj uczniowie z klasy VI: Janusz Dąbek i Aleksander Kędziora, którzy jako jedyni na
terenie naszej gminy zakwalifikowali się
do drugiego etapu konkursu przyrodniczego, organizowanego przez Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie. Poziom trudności
zadań konkursowych był naprawdę wysoki, dlatego też raz jeszcze gratulujemy
chłopcom awansu.
Oszczędzanie - ważna sprawa
O tym nie trzeba przekonywać uczniów z Rudki, którzy już drugi rok systematycznie i ochoczo oszczędzają w SKO
pod patronatem Banku Spółdzielczego
Oddział w Sieniawie. W tym roku społeczność szkolna postanowiła wyjść z inicjatywą i spróbować innych form pozyskania środków. Trafionym pomysłem
okazała się zbiórka makulatury, w którą
zaangażowali się niemal wszyscy uczniowie, a także nauczyciele. Przez trzy chłodne, grudniowe dni korytarz szkolny stopniowo zapełniał się pudłami, torbami
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niższym stopniu podium stanęli Olek
i Małgorzata Kędziora. Nie sposób też
nie wspomnieć o sukcesie drużyny
piłkarskiej, która podczas Gminnego
Turnieju Piłki Nożnej, rozgrywanego
w trakcie ferii w Sieniawie, zajęła drugie miejsce. Ponadto, tytuł bramkarza
turnieju zasłużenie przypadł Aleksandrowi Kędziorze.

senkami. Następnie ich młodsi koledzy
przedstawili przepiękne jasełka, nawiązując do okresu bożonarodzeniowego.
Zebranych zachwyciły także dekoracje,

częstunku nie było końca. To nie wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce
w minionym semestrze. Bo przecież
w szkole ciągle dzieje się coś ważnego,

stroje, muzyka i gra małych aktorów.
Po występach wnuczęta wręczyły dziadkom i babciom całą masę upominków,
własnoręcznie przygotowanych. Seniorzy byli bardzo zadowoleni, zaś rozmowom i wspomnieniom w trakcie przygotowanego przez Radę Rodziców po-

a przed nami wyzwania nowego semestru, który zapewne będzie obfitował
w wiele ciekawych wydarzeń, sukcesów
i nowych wyzwań. Czego sobie i wszystkim życzymy!

„Babciu, Dziadku - to dla Was…”
Tegoroczne obchody Dnia Babci
i Dziadka miały miejsce w Rudce 22
stycznia br. Choć aura wyraźnie nie dopisała (marznące opady, oblodzone drogi
i chodniki), a ponadto prądu zabrakło,
to babcie i dziadkowie bardzo licznie
przybyli, by uczcić swoje święto. Na
wstępie pani dyrektor Ewa PreiznerRygowska powitała dostojnych gości,
jak też złożyła im serdeczne życzenia.
Program artystyczny spotkał się z ogromnym uznaniem. Najpierw starsi uczniowie dość wesoło i humorystycznie zaprezentowali różne scenki z tzw. życia codziennego, okraszone ludowymi pio-

8

marca to dzień wyjątkowy,
wręcz magiczny, wywołujący
uśmiech na twarzach wszystkich
pań. To okazja do życzeń, kwiatów i wspólnych spotkań, jak również do
rozmów o sprawach niezwykle istotnych
dla płci pięknej. To także chwila, która
powoduje, iż mężczyźni w szczególny sposób dostrzegają piękno i wartość kobiet.
W piątkowe popołudnie 8 marca br.
w sali konferencyjnej sieniawskiego magistratu odbyło się spotkanie z okazji
Dnia Kobiet, które miało bardzo świąteczny i zarazem niezwykle miły charakter. Na wstępie uroczystości burmistrz
Adam Woś złożył wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia. - Życzę Wam
spełnienia najskrytszych marzeń i oby
każdy kolejny dzień w Waszym życiu był
Dniem Kobiet - mówił burmistrz A. Woś
- Obyście zawsze czuły się docenione
i spełnione zarówno w pracy zawodowej,

Monika Kwaśniewska

Święto Pań
jak też w życiu rodzinnym. Do życzeń
tych przyłączyli się także: przewodniczą-

niekończące się rozmowy w miłej atmosferze. Obecni na uroczystościach pano-

cy Rady Miejskiej, p. Danuta Król oraz
uczestniczący w uroczystościach panowie,
którzy ponadto obdarowali Panie pięknymi różami. Był też poczęstunek oraz

wie dbali zaś o to, aby tegoroczne Święto
8 Marca Panie zapamiętały w szczególny
sposób.
Henryk Majcher
marzec 2013 Sieniawa
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Wielkanocne „Turki”
Lśniące kaszkiety, draperie z kolorowych wstążek na mundurach, atrapy
broni palnej oraz białej - tak co roku w okresie Wielkanocy w wielu wioskach
na przeworszczyźnie ożywa ponad trzystuletnia tradycja Straży Grobowych,
zwanych „Turkami”. Barwne oddziały „Turków” są główną atrakcją Świąt
Wielkanocnych, jak też dumą mieszkańców tych miejscowości.

Z

wyczaj wielkanocnych „Turków” ma udokumentowaną
tradycję historyczną, wywodzącą się z czasów wyprawy wojennej króla Jana III Sobieskiego pod
Wiedeń w 1683 roku. W odsieczy wiedeńskiej brali udział powołani do „chłopskiego wojska” (piechota wybraniecka
i łanowa) chłopi z wielu wsi naszego regionu. Wracając po zwycięskiej bitwie
pod Wiedniem, przebrani w zdobyczne
mundury tureckie weszli do wsi i udali
się do kościoła, aby podziękować Bogu
i Matce Najświętszej za szczęśliwy powrót. A że działo się to w Wielki Piątek,
więc byli wojacy króla Sobieskiego zaciągnęli wartę honorową przy symbolicznym grobie Chrystusa. Od tamtej pory,

Sieniawskie „Turki”

W Wielki Piątek...

W Sieniawie oddział Straży Grobowej liczy 21 osób. Wszyscy ubrani w jednakowe, czarne mundury, przepasane biało-czerwoną szarfą. Na głowach tekturowe, nawiązujące do epoki napoleońskiej
czaka, przyozdobione kolorowymi bukietami. U boku drewniana szabla. - Jeszcze
w okresie powojennym uzbrojenie naszych „Turków” stanowiły prawdziwe,
metalowe, przepięknie wykonane szable wspomina Piotr Stawarski, były komendant sieniawskiej Straży Grobowej - Niestety, pod koniec lat 40 - tych oddział
został rozbrojony przez milicję. Jak wspominał mój brat Michał, przed mszą rezurekcyjną zajechał pod kościół samo-

co roku, na Wielkanoc „Turki” trzymają
straż przy Grobie Zbawiciela. W wielu
miejscowościach na przeworszczyźnie pozostała już tylko nazwa „Turki”, gdyż
strojami przypominają oni wojsko z okresu powstań polskich. Obrzęd jednak pozostał, a i tradycja jest wciąż żywa.

chód z milicjantami, którzy poinformowali „Turków”, iż mają natychmiast oddać posiadane szable. Po krótkich, słownych targach, milicjanci zgodzili się jednak na to, aby „proces rozbrojenia” oddziału został przeprowadzony po zakończeniu uroczystości kościelnych.

...„Turki” biorą udział w uroczystej
Drodze Krzyżowej, odprawianej na ulicach miasta. W godzinach wieczornych
uczestniczą w liturgii wielkopiątkowej,
po zakończeniu której zaciągają wartę
przy symbolicznym Grobie Chrystusa. Bycie „Turkiem” to wielki zaszczyt - przekonuje inny, były komendant sieniawskich “Turków” Andrzej Giebułtowicz
- Doskonale pamiętam chwilę, kiedy zdecydowałem się wstąpić w szeregi sieniawskich „Turków”. Na jednej z niedzielnych mszy ksiądz ogłosił nabór do Straży
Grobowej. Serce we mnie mocno zabiło
i już po chwili wiedziałem, że w trakcie
Triduum Paschalnego będę pełnił wartę
przy Grobie Chrystusa. Kilka dni później
zgłosiłem się do ówczesnego komendanta
sieniawskich „Turków” Andrzeja Miśkiewicza. O ile z załatwieniem munduru
nie było problemu, to nieco zamieszania
było ze zdobyciem piór, które miały
zdobić czapkę. Dlatego też przez kilka
dni ganiało się po okolicznych wioskach
i bacznie obserwowało miejscowe zagrody, czy przy którejś z nich nie spaceruje
dorodny kogut z okazałym, dorodnym
ogonem. Jeżeli takiego ptaka udało się
„namierzyć”, należało niezwłocznie podjąć „targi” z właścicielem koguta i przekonać go do sprzedaży piór. W innym
przypadku, gdy negocjatorowi zabrakło
zdecydowania bądź też skutecznych
argumentów, pióra trafiały do innego
„Turka”.
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W Wielką Sobotę...
...„Turki” zaciągają przy Grobie
Pańskim wartę, którą pełnią przez całą

noc, aż do porannej, niedzielnej mszy
rezurekcyjnej. Wszystkich obowiązuje
specjalna musztra. Nie mogą rozmawiać,
rozglądać się, muszą zachować powagę.
Strażnicy wymieniają się przy Grobie co
kilkanaście minut. Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego inauguruje uroczysta procesja. Wierni, przy wtórze wystrzałów z petard, razem z „Turkami”
udają się na sieniawski Rynek, tam obchodzą Ratusz i wracają do kościoła na
dalszy ciąg uroczystości. Po mszy oddział uczestniczy w uroczystym śniadaniu, organizowanym przez księdza proboszcza. - W czasach, kiedy to mi przypadło w udziale dowodzenie sieniawskimi „Turkami”, obowiązek organizowania
wielkanocnego śniadania spoczywał na
komendancie - opowiada Andrzej Giebułtowicz - Po zakończeniu uroczystości
w kościele prowadziłem cały oddział do
swojego domu, a tam czekało na nas
świąteczne śniadanie przygotowane przez
moją żonę. Przed rozpoczęciem śniadania dzieliliśmy się jajkiem i składaliśmy
sobie świąteczne życzenia.
Obaj moi rozmówcy z rozrzewnieniem wspominają czasy, kiedy pełnili
zaszczytną wartę przy symbolicznym
Grobie Zbawiciela. - Łezka w oku się
kręci za minionymi latami - zapewnia

pan Piotr - Gdy w Wielkim Tygodniu
odwiedzam nasz kościół i widzę tam
„Turków”, to od razu myślami zaczynam
powracać do lat mojej młodości.
- Ja też z nostalgią wspominam
czasy, kiedy byłem „Turkiem” - dodaje
pan Andrzej - Może w Sieniawie ktoś

wpadnie na pomysł utworzenia Straży
Grobowej, złożonej z emerytowanych
„Turków”. Wtedy na pewno zgłoszę akces do pełnienia tej zaszczytnej służby.
Henryk Majcher

marzec 2013 Sieniawa
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„Piganeczki”

świętują jubileusz
„Piganeczki” - tego zespołu śpiewaczego nie trzeba nikomu przedstawiać.
Od kilku lat niestrudzenie koncertują na Podkarpaciu, jak też poza granicami
województwa. W swoim dorobku mają liczne sukcesy i nagrody w przeglądach
regionalnych, wojewódzkich oraz krajowych. W tym roku zespół z Pigan
obchodzi jubileusz 10 - lecia istnienia.

W

lutym 2003 roku w Piganach reaktywowano
działalność miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich. - Decyzja o reaktywacji miała zostać podjęta w trakcie zebrania wiejskiego, w którym nie mogłam wziąć udziału
ze względu na wizytę u laryngologa
- wspomina Kazimiera Buniowska - Byłam jednak bardzo ciekawa, jaki przebieg miało to zebranie, więc w drodze
powrotnej „zahaczyłam” o remizę. Tam
dowiedziałam się, że wybrano mnie na
przewodniczącą KGW. Wtedy też przyszedł mi do głowy pomysł, aby założyć
zespół śpiewaczy. Kilka dni później ogłosiliśmy nabór do zespołu - dodaje kiero-
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wnik muzyczny zespołu Leszek Wermiński - Rozpoczęliśmy również kompletowanie naszego repertuaru. Z pomocą pospieszyli nam mieszkańcy Sieniawszczyzny, którzy przekazali nam wiele starych,
często zapomnianych pieśni regionalnych. Sami też komponowaliśmy i tak
po kilkunastu dniach wytężonej pracy
mieliśmy gotowy materiał na występy.
Sceniczny debiut „Piganeczek”...
...miał miejsce w Żurawiczkach,
w trakcie uroczystości z okazji Dnia
Kobiet. - Nasz debiut sceniczny był udany - zapewnia Bronisława Bajor - Szczególnie spodobała się wszystkim zebra-

nym zaśpiewana przez nas piosenka
o Dniu Kobiet. Po jej wykonaniu publiczność nagrodziła nas gromkimi brawami. Kilka miesięcy później zespół odniósł pierwszy sukces konkursowy. - Zostaliśmy zaproszeni do udziału w Wojewódzkim Finale Konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” - mówi Kazimiera Buniowska - Przygotowane przez nas bałabuchy z kapustą i grzybami smakowały
jurorom, którzy ostatecznie przyznali
nam drugie miejsce.
Naganne zachowanie...księdza
W 2007 roku „Piganeczki” wzięły
udział w III Przeglądzie Kabaretów Wiej-

skich, którego gospodarzem był Pruchnik. - Wystąpiliśmy z widowiskiem
„Ostatnia wola”, w którym jedną z głównych postaci był ksiądz, a w rolę tę wcielił się Darek Szczęch - wspomina Leonard Wermiński - Kolega był ubrany
w komżę, na którą nałożoną miał stułę,
jego szyję zdobiła koloratka, w ręce zaś
trzymał brewiarz. Po zakończeniu występu udaliśmy się z Darkiem za scenę,
gdzie zapaliliśmy papierosy. W pewnym
momencie podszedł do nas jakiś ksiądz,
który w dosyć ostrych słowach zwrócił
koledze uwagę, że jako kapłan nie powinien zachowywać się tak demoralizująco. W opinii księdza, najpierw należało
zdjąć koloratkę, a dopiero potem zapalić
papierosa i to w miejscu, gdzie nikt tego
nie zauważy. Nasze zdziwienie jeszcze nie
zdołało przeminąć, kiedy do nas podeszły
jakieś młode dziewczyny i zapytały Darka, kiedy będzie spowiadał. Po tym incydencie Darek szybko udał się do samochodu, gdzie zdjął z siebie księże szaty.

byt w tej gościnnej miejscowości minął nam przyjemnie i szybko - opowiada
Kazimiera Buniowska - Zdecydowanie
więcej emocji towarzyszyło naszemu powrotowi do Sieniawy. Gdy tylko minęliśmy Oleszyce i wjechaliśmy do pobliskiego lasu, niebo zasnuły ciężkie, ołowiane chmury, zwiastujące ulewę. Zaczęło najpierw delikatnie kropić, a po

chwili mżawka zmieniła się w istne oberwanie chmury. Błyskawice rozświetlały
niebo raz za razem, zaś przerażający
huk paraliżował nas wszystkich. Z nieba lały się hektolitry wody, które skutecznie ograniczały widoczność do kilku
metrów. W pewnym momencie zauważaliśmy, że na środku drogi, którą przemierzaliśmy rosną jakieś krzaki. Jak

Unijne mleko z...procentami
Kilka tygodni później zespół gościł
w Kolbuszowej, gdzie wziął udział w Konkursie Przaśnych Potraw i Humoru. Zaprezentowane tam przez nas widowisko „Unijna krowa” przypadło wszystkim do gustu i to z kilku powodów - zapewnia Bronisława Bajor - W trakcie występu zaprezentowaliśmy widowni naszą
„krowę”, karmioną owocowymi spadami, których, dzięki unijnym przepisom
i nakazom nie mogliśmy sprzedać. Następnie mlekiem z tego udoju, które tak
naprawdę okazało się...winem, częstowaliśmy widzów. Początkowo, niewiele
osób chciało skorzystać z naszego poczęstunku. Nie zabrakło jednak takich,
którzy skusili się na nasze mleko, a po
chwili głośno zachwalali jego walory
smakowe. Efekt tego był taki, że jeszcze
w trakcie naszego występu ustawiła się
długa kolejka chętnych, którzy chcieli
skosztować naszego sieniawskiego mleka.
Burza strachu
W 2009 roku „Piganeczki” zostały
zaproszone do udziału w święcie strażackim, zorganizowanym w Łukawcu. - Pomarzec 2013 Sieniawa
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się okazało, nasz kierowca w tej ulewie
zjechał z szosy na drogę, która prowadziła w głąb lasu. Zawrócić nie mógł,
gdyż z obu stron drogi były fosy. Musiał
więc powoli wycofywać, co również
nie było takie proste ze względu na
ograniczoną widoczność. Na szczęście
skończyło się tylko na strachu. Kierowca, przy naszej wydatnej pomocy,

dotarł do głównej szosy, a potem już
bez przeszkód mogliśmy kontynuować
podróż do Sieniawy.
Celinka - córeczka „Piganeczek”
W 2008 roku członkom zespołu Beacie i Dariuszowi Szczęchom urodziła
się córeczka. - Było to niezwykle doniosłe

wydarzenie dla całego zespołu - przekonuje Leonard Wermiński - Wspólnie wybraliśmy imię dla dziewczynki, wspólnie
też chrzciliśmy ją. Wszyscy czuliśmy się
matkami i ojcami chrzestnymi Celinki.
Dziewczynka od pierwszych dni swojego
życia występuje razem z nami na scenie
i to z powodzeniem. Najlepszym tego
przykładem jest jej udział w konkursie
recytatorskim, który miał miejsce w trakcie organizowanego przez starostwo Powiatowe w Przeworsku ubiegłorocznego
Święta Chleba. Celinka przepięknie wyrecytowała wiersz o chlebie, czym zaskarbiła sobie uznanie publiczności oraz
jury konkursu, które przyznało jej pierwsze miejsce. Zespół z Pigan ma swoje...
...plany i marzenia.
- Marzymy o własnym lokum - mówi
Kazimiera Buniowska - Przez te dziesięć
lat uzbierało się trochę nagród: pucharów oraz dyplomów, które, walają się na
zapleczu remizo - świetlicy w Piganach.
Dlatego też marzymy o lokalu, w którym

będziemy mogli eksponować nasze trofea oraz przygotowywać się do występów.
Liczymy, że w tym temacie pomogą
nam władze samorządowe na czele z panem burmistrzem Adamem Wosiem - Będziemy również chcieli poszerzyć współpracę z młodzieżą - dodaje Bronisława
Bajor - Zdecydowana większość naszych
„Piganeczek” pamięta czasy, kiedy to
budowano Nową Hutę. Dlatego też musimy pomyśleć o odmłodzeniu zespołu.
Henryk Majcher
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Ostatnia szansa

na dofinansowanie
W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach
działania PROW 2007-2013 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
którego celem jest wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

O

pomoc mogą ubiegać się
osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
podejmują lub prowadzą działalność
gospodarczą jako mikroprzedsiebiorstwa czyli zatrudniają mniej niż 10 osób
i których roczny obrót lub całkowity
bilans roczny w okresie referencyjnym
nie przekracza 2 mln euro. Ponadto,
ma siedzibę firmy (lub zamieszkuje) na
obszarach wiejskich.
Zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom
z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub
leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych
ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;

8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub
jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania
towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług
informatycznych.
Kryteria dotyczące operacji
Pomoc może być przyznana na
operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej,
jeśli m.in.:
1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
które mają zastosowanie do tej operacji;
3) siedziba, oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz (w przypadku
operacji związanych z nieruchomością)
miejsce położenia nieruchomości znajdują się:
a) w miejscowości należącej do gminy:
- wiejskiej,
- miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast

liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
albo
- miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
4) biznesplan przewiduje utworzenie co
najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
5) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
6) planowana wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi powyżej 20
tys.zł.
Koszty kwalifikowane
Zakres kosztów kwalifikowalnych,
tj. mogących podlegać refundacji, obejmuje m.in. koszty:
- budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych;
- zagospodarowania terenu;
- zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności niemarzec 2013 Sieniawa
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rolniczej;
- zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8
osób (łącznie z kierowcą).
Forma i wysokość pomocy
Wysokość pomocy przyznanej na
realizację operacji jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie
może przekroczyć:
1) 100 000 zł - przy utworzeniu co najmniej 1miejsca pracy,
2) 200 000 zł - przy utworzeniu co najmniej 2 miejsc pracy,
3) 300 000 zł - przy utworzeniu co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne.
Pomoc ma formę...
...zwrotu części kosztów kwalifiko-

walnych operacji. Maksymalna wysokość
pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie
może przekroczyć 300 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie
50% kosztów kwalifikowalnych operacji.
O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydować liczba punktów,
które ARiMR przyzna na podstawie tzw.
rankingu. Preferowane będą operacje
z regionów uboższych, a zwłaszcza borykających się z dużym bezrobociem.
Składanie wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy
wraz z kompletem załączników należy
złożyć w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR.
Wnioski składa się osobiście albo przez
osobę upoważnioną w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na
miejsce realizacji operacji, lub przesyłką

rejestrowaną, nadaną w terminie naboru
w placówce pocztowej operatora publicznego. Dokumenty należy przesłać na
adres oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce realizacji
operacji.
Więcej informacji...
...można uzyskać w Podkarpackim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Przeworsku - tel.
(16) 648 76 50, lub bezpośrednio w Gminnym Punkcie Doradczym w Sieniawie tel. 723 977 447. Tam też można uzyskać
szczegółową informację i fachową pomoc
w sporządzeniu wniosku.
Teresa Hamulecka
PODR Boguchwała - PZDR
w Przeworsku

Czas na podsumowania

D

obiegł końca okres dorocznych zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.
W trakcie spotkań podsumowano działania OSP w 2012 roku.
W zebraniach, poza członkami OSP,
uczestniczyli radni, sołtysi, mieszkańcy
gminy, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i władz samorządowych oraz Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego
ZOSP RP w Sieniawie, na czele z prezesem dh Adamem Wosiem. W obradach
udział także wzięli: komendant Miejsko Gminny dh Marian Ceglak, opiekun
jednostek z ramienia Gminy dh Eryk
Ceglak oraz opiekun Sieniawszczyzny
z ramienia OSP mł. bryg. Bogdan Jarosz. Omawiano kwestie realizacji zadań w 2012 roku, jak też zapoznano
się z planami jednostek na rok bieżący, dotyczącymi m.in. zakupu nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz uposażenia strażaków podejmujących dzia-
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łania ratownicze. Zebrania przebiegały
w spokojnej atmosferze, druhowie zaś
dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat zakupów sprzętu i umundurowania
oraz szkoleń podstawowych i specjalistycznych. Na zakończenie spotkań
prezes Adam Woś serdecznie podziękował organizatorom za profesjonalne przygotowanie zebrań, druhom zaś za ich
uczestnictwo w obradach.

gaśnicze.
Wszystkim jednostkom oraz druhnom i druhom, za ich poświęcenie dla tak
ważnej idei, jaką jest niesienie pomocy
innym - serdeczne podziękowania składa
Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Sieniawie.
Kalendarium imprez OSP
na rok 2013

Działania ratowniczo - gaśnicze
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie, działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym,
w roku ubiegłym podejmowała działania na terenie powiatu przeworskiego
aż 74 razy, w tym na terenie Miasta
i Gminy Sieniawa 67 razy. W działaniach pożarniczych sieniawscy strażacy
uczestniczyli 34 razy, zaś w miejscowych
zagrożeniach 40 razy. Również pozostałe
jednostki działające na terenie gminy
podejmowały działania ratowniczo -

- 2 maja - Dzień Strażaka 2013 wraz
z poświeceniem i przekazaniem sztandaru dla jednostki OSP w Wylewie.
Uroczystości odbędą się na Rynku w Sieniawie
- 9 czerwca - Miejsko - Gminne Zawody
Sportowo - Pożarnicze. Areną zawodów
będzie obiekt sportowy (stadion) w Sieniawie.
Serdecznie zapraszamy!!!
					
		
dh Eryk Ceglak

Złe tradycje

przyczyną pożarów
Okres wiosenny, jak każdego roku, związany jest ze zwiększoną liczbą interwencji wynikających z pożarów traw oraz roślin, których wypalanie ciągle
stanowi złą tradycję. Wypalanie ubiegłorocznych pozostałości to jeden
z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska.

T

o także jedna z istotnych
przyczyn zatruwania i tak już
nadmiernie zanieczyszczonej
atmosfery. Tysiące pożarów
w skali kraju wiąże się z „wyrzucaniem”
do atmosfery dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. Utrwalił się mit, że
wypalanie traw i słomy poprawia jakość
gleby, jak też jest swoistym rodzajem
jej nawożenia i użyźniania. Nadal nie
brakuje osób, które tkwią w przekonaniu, że ogień to „najtańszy herbicyd” do
zwalczania chwastów. Już przed laty naukowcy udowodnili, że takie pożary są
szkodliwe. Ogień nie tylko zabija żyjące
w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale
też wyjaławia glebę. Z takich zabiegów
„oczyszczających” nie płyną żadne korzyści. Po wypaleniu gleba ubożeje, system
korzeniowy roślin zamiera, flora oraz
bakterie i grzyby, które powodują szybszą wegetację roślin giną. W ogniu ginie całe bogactwo przyrody. Dlatego
też w świetle przedstawionych powyżej
faktów nadal niepokojącym zjawiskiem

jest utrzymująca się moda na wypalanie.
A żeby było wygodniej i szybciej rozlewa
się ciecze łatwo zapalne, zapominając
przy tym, że:
- gęsty, ścielący się dym to zagrożenie
dla ruchu drogowego, przyczyna wielu
kolizji i wypadków
- otwarte pożary to przedostawanie się
do atmosfery dużych ilości tlenku węgla,
tlenku siarki oraz węglowodorów aromatycznych itp. będącymi truciznami dla
ludzi i zwierząt,
- ofiarami pożarów najczęściej padają sami podpalacze,
- to tysiące strat w mieniu wypracowanym przez kilka pokoleń.
Obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej zabraniają w lasach i na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak
również w odległości do 100 m od granicy lasów wykonywania czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:
- rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela
lub zarządcę lasu,

- wypalanie wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do
pobytu ludzi.
Wobec osób, które nie przestrzegają powyższych zasad bezpieczeństwa mogą być
stosowane środki egzekucji karno - administracyjnej.
W myśl art. 131 ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. każdy, kto wypala roślinność na łąkach,
pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, lub trzcin podlega karze aresztu
lub grzywny. Należy jednak pamiętać,
że to nie groźba kary a świadoma troska
o nasze wspólne bezpieczeństwo i zachowanie środowiska naturalnego ze wszystkimi jego dobrodziejstwami powinna
warunkować i określać nasze postępowanie. Dlatego też apelujemy o rozsądek!
Pamiętaj - zanim podpalisz, zastanów
się czy bezmyślnie nie narazisz życia
swojego i innych.
dh Eryk Ceglak
marzec 2013 Sieniawa
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Kibice ponownie
pomogli

W sieniawskiej hali sportowej już po raz szósty rozgrywany był Osiedlowy
Turniej Piłki Nożnej, na starcie którego stanęło 10 drużyn. Zmaganiom
futbolistów towarzyszyły liczne konkursy i aukcje pamiątek sportowych,
z których dochód przeznaczono na pomoc dla dwóch niepełnosprawnych
mieszkanek gminy - Małgosi Dejnowiec oraz Paulinki Mucha.

W

początkowej fazie turniejowych zmagań drużyny
rywalizowały w dwóch
grupach eliminacyjnych.
W grupie A triumfowała ekipa Machlojkowa, która na swym koncie zanotowała
komplet zwycięstw. Kolejne lokaty przypadły: Ciemnej Stronie Miasta, Rynkovii Rynek, drugiej drużynie Osiedla Kazimierza Wielkiego oraz 13. Dzielnicy.
Z kolei w grupie B zwyciężał pierwszy
zespół Osiedla Kazimierza Wielkiego,
który w fazie eliminacyjnej nie zaznał
goryczy porażki. Na kolejnych miejscach
uplasowały się: Stara Gwardia, Os. Jana
Pawła II, Plac Wolności oraz Machlojkowo II. W pojedynkach o wejście do
ścisłego finału Machlojkowo pokonało
Stara Gwardię 2-1, zaś Ciemna Strona
Miasta uległa 0-2 drużynie Osiedla Kazimierza Wielkiego. A oto wyniki spotkań fazy finałowej: o 9. miejsce 13. Dzielnica - Machlojkowo II 2-0, o 7. miejsce
Os. Kazimierza Wielkiego II - Plac Wolności 2-2 (karne 4-3), o 5. miejsce Rynkovia Rynek - Jana Pawła II 6-2. W „finale pocieszenia” Stara Gwardia nie
sprostała Ciemnej Stronie Miasta, której
uległa 0-5. Wielki finał, z udziałem pierwszej drużyny Machlojkowa oraz reprezentacji Os. Kazimierza Wielkiego, w regulaminowym czasie zakończył się wynikiem bezbramkowym. O tym więc, który z teamów przez najbliższy rok będzie
dzierżył tytuł triumfatora VI Osiedlowego Turnieju Piłki Nożnej miały zadecydować rzuty karne. W tym elemencie gry
nieco lepiej radzili sobie futboliści z „Kazimierza Wielkiego”, którzy ostatecznie
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pokonali swych finałowych rywali 4-3.
W trakcie turnieju licytowano liczne pamiątki sportowe: meczowe koszulki Grzegorza Barana z GKS - u Bełchatów i Łukasza Trałki z Polonii Warszawa (obecnie Lech Poznań) z autografami zawodników, koszulkę Artura Jędrzejczyka z Legii
Warszawa z autografami pozostałych „legionistów”, piłkę Górnika Zabrze oraz
koszulkę Cracovii. Największym zainteresowaniem cieszyła się koszulka piłkarza

stołecznej Legii, za którą jej szczęśliwy
nabywca zapłacił 550 zł . W sumie, organizatorzy turnieju zebrali 7 tys. 100 zł
i kwota ta trafiła do rąk opiekunów 3 - letniej Paulinki Mucha z Wylewy oraz 11 letniej Małgosi Dejnowiec z Dobrej.
Patronat honorowy nad turniejem
sprawował Adam Woś - burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.
Henryk Majcher

Sokół na „piątkę”

P

rzygotowujący się do rundy rewanżowej piłarze sieniawskiego Sokoła wzięli udział w mocno obsadzonym XVIII Halowym Turnieju Piłki Nożnej im. Mariana
Lotycza, którego areną była hala sportowa w Jarosławiu.
W fazie eliminacyjnej podopieczni
trenera Grzegorza Łuczyka trafili na niezwykle wymagających, wyżej notowanych
rywali. W pierwszym meczu Sokół uległ
jednej z czołowych drużyn lubelsko podkarpackiej III ligi, Stali Sanok 1-3.
Autorem honorowego trafienia był Piotr
Misiąg. W drugim pojedynku sieniawscy
futboliści stoczyli niezwykle emocjonujący bój z liderem II ligi wschodniej
- ekipą Puszczy Niepołomice. Ostatecznie
zwycięsko z tego pojedynku wyszli drugoligowcy, którzy pokonali Sokoła 6-4, zaś
bramki dla naszej drużyny zdobyli:
Patryk Szewc, Krystian Halejcio oraz
Łukasz Bursztyka dwie. W potyczce o V
miejsce w turnieju, sieniawscy futboliści
nie dali żadnych szans V- ligowemu MKS
- owi z Kańczugi, któremu zaaplikowali 4
gole, tracąc tylko 2. Łupem bramkowym w tym spotkaniu podzielili się:
Bartosz Wróbel, Tomasz Wilusz, Piotr
Misiąg oraz testowany Kamil Pydych,
gracz mieleckiej Stali, ostatnio zaś reprezentujący barwy III - ligowej Polonii
Przemyśl. Triumfatorem turnieju okazali
się drugoligowcy z Niepołomic, którzy
w turnieju nie zaznali goryczy porażki.
W fazie eliminacyjnej Puszcza zwyciężyła,
poza Sokołem, sanocką Stal 4-2. W grupie drugiej najlepszym zespołem okazała
się drugoligowa Resovia, po zwycięstwach nad: MKS - em Kańczuga 4-1 oraz
JKS - em 1909 Jarosław 3-2. W spotkaniach półfinałowych Resovia niespodziewanie uległa sanoczanom 0-2, zaś Puszcza
pokonała gospodarzy imprezy, jarosławski JKS 4-1. W wielkim finale drużyna
z Niepołomic okazała wyższość nad sanocką Stalą, zaś pojedynek obu drużyn zakończył się wynikiem „hokejowym” 6 -3.
Z kolei finał „pocieszenia”, z udziałem
JKS - u oraz Resovii, w regulaminowym
czasie zakończył się remisem 4-4. O tym

więc, która z drużyn stanie na najniższym stopniu podium miały zadecydować
rzuty karne. W tym elemencie gry, ku
uciesze miejscowych fanów futbolu, nieco lepiej radzili sobie gospodarze, którzy

ostatecznie pokonali wyżej notowanego
rywala 4-3.
Henryk Majcher
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Puchar pojechał
do Jarosławia

W

niedzielę 20 stycznia br.
w sieniawskiej hali sportowej rozegrany został II
Memoriał Piłkarski im.
Pawła Suszyły, byłego zawodnika, trenera i działacza sieniawskiego Sokoła. Tym
razem organizatorzy zaprosili do udziału w imprezie drużyny juniorów JKS - u
Jarosław, Startu Pruchnik, Czarnych
Oleszyce oraz miejscowego Sokoła.
Zanim młodzi futboliści zainaugurowali turniejowe zmagania, w miejscowym
kościele parafialnym odprawiona została
msza św. w intencji ś.p. Pawła Suszyły.
Sam turniej miał niezwykle emocjonujący przebieg. W pierwszym pojedynku
gospodarz imprezy, sieniawski Sokół zremisował z Czarnymi Oleszyce 1-1. W kolejnych spotkaniach padły następujące
wyniki: Start Pruchnik - JKS Jarosław
1-2, Sokół Sieniawa - Start Pruchnik 8-3,
JKS Jarosław - Czarni Oleszyce 2-2, Start
Pruchnik - Czarni Oleszyce 5-5. W ostatnim turniejowym meczu stanęły naprzeciw siebie drużyny z Sieniawy oraz Jarosławia. Początkowo nic nie wskazywało
na to, że spotkanie obu ekip będzie miało tak ciekawy przebieg i padnie w nim
aż 10 goli. Podopieczni trenera Piotra
Czopika rozpoczęli z ogromnym animuszem i już w początkowej fazie meczu
objęli prowadzenie. Miejscowi nie nacieszyli się jednak z prowadzenia zbyt
długo, gdyż już kilkadziesiąt sekund
później JKS doprowadził do remisu,
a następnie wyszedł na prowadzenie,
które systematycznie powiększał. Ostatecznie, przyjezdni pokonali gospodarzy
8-2 i zwycięstwem tym przypieczętowali
swoją wygraną w turnieju. Gospodarze
musieli zadowolić się drugim miejscem,
trzecie przypadło Czarnym Oleszyce,
czwarte zaś Startowi Pruchnik. Okazałe
puchary oraz okolicznościowe statuetki
i dyplomy drużynom uczestniczącym
w imprezie wręczył burmistrz Adam
Woś w towarzystwie swojego zastępcy
Janusza Świta. W ceremonii zamknięcia
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memoriału uczestniczyli również żona,
dzieci, brat oraz rodzice zmarłego w 2011

roku Pawła Suszyły.
Henryk Majcher

Memoriałowe emocje

N

iezwykle
emocjonujący
przebieg miał XIII Memoriał im. Dariusza Michalskiego w piłce siatkowej,
którego areną była hala sportowa w Sieniawie. Turniej, na starcie którego stanęło 6 drużyn, rozgrywany był systemem
„każdy z każdym”.
Zdecydowanie najlepszym zespołem
zawodów okazał się UMKS Spartakus
Adamówka, który pokonał kolejno:
Delicję Cieszanów 2-0, Sportur Team
Łańcut 2-0, Grom Rozbórz Długi 2-0
oraz Sieniawę 2-0, jak też zremisował
z ekipą przeworskiego Dream Teamu
1-1. Miejsce na najniższym stopniu podium wywalczyli siatkarze z Sieniawy,
którzy na swym koncie zanotowali trzy
wygrane nad: Gromem Rozbórz Dł. 2-0,
Delicją Cieszanów 2-0 oraz Dream
Teamem Przeworsk 2-0. A oto wyniki
pozostałych spotkań: Dream Team Przeworsk - Grom Rozbórz Dł. 2-0, Sieniawa - Sportur Team Łańcut 0-2, Delicja
Cieszanów - Sportur Team Łańcut 1-1,
Dream Team Przeworsk - Grom Rozbórz
Dł. 1-1, Sportur Team Łańcut - Grom
Rozbórz Dł. 2-0, Dream Team Przeworsk
- Delicja Cieszanów 1-1, Sportur Team
Łańcut - Dream Team Przeworsk 2-0.
Końcowa klasyfikacja: 1. UMKS Spartakus Adamówka, 2. Sportur Team Łańcut, 3. Sieniawa, 4. Dream Team Przeworsk, 5. Delicja Cieszanów, 6. Grom
Rozbórz Długi.
Zawody sędziował Romuald Górski
z Sieniawy oraz Janusz Popadeńczuk z Ja-

rosławia, zaś puchary oraz dyplomy
drużynom rywalizującym w memoriale
wręczył burmistrz Sieniawy Adam Woś
w towarzystwie sekretarza MiG Jerzego

Mazura oraz syna patrona imprezy Jacka
Michalskiego.
Henryk Majcher
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Pod dyktando gospodarzy

T

rzy zespoły żeńskie oraz pięć
drużyn chłopców stanęło na
starcie IV Turnieju w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie.
W gronie drużyn dziewcząt najlepiej
spisała się ekipa z Sieniawy, która pokonała reprezentację SP Dobra 1-0 oraz
Rudkę 2-0. Drugie miejsce przypadło
Dobrej, która lepszym bilansem bramkowym wyprzedziła Rudkę (pojedynek

obu zespołów zakończył się wynikiem
bezbramkowym). Z kolei w rywalizacji
drużyn chłopców triumfował pierwszy
zespól z Sieniawy, który na swym koncie
zanotował komplet zwycięstw. Gospodarze kolejno zwyciężyli: Wylewę 6-0,
Dobrą 5-0, Sieniawę II 3-0 oraz Rudkę
2-0. A oto wyniki pozostałych spotkań:
Wylewa - Dobra 1-0, Wylewa - Sieniawa
II 0-3, Wylewa - Rudka 0-2, Dobra - Sieniawa II 0-4, Dobra - Rudka 0-4, Sieniawa II - Rudka 1-2. Końcowa klasyfi-

kacja: 1. Sieniawa, 2. Rudka, 3. Sieniawa II, 4. Wylewa, 5. Dobra. Tytuły najlepszych bramkarzy przypadły: Katarzynie Szymańskiej (Sieniawa) oraz Aleksandrowi Kędziorze (Rudka), zaś korony
króla strzelców trafiły w ręce Gabrieli
Koperskiej oraz Mateusza Kalina (oboje
z Sieniawy). Puchary oraz okolicznościowe dyplomy drożynom uczestniczącym
w turnieju wręczył Krzysztof Kolasa,
dyrektor SP Sieniawa.
Henryk Majcher

Drużyna na medal

W

ędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim w Sieniawie oraz
Stowarzyszeniu Sieniawskich Wędkarzy od kilku lat z powodzeniem rywalizują w zawodach wędkarskich. Szczególnie upodobali sobie rywalizację w wędkarstwie podlodowym.
- Pierwsze pojedyncze sukcesy pojawiły się 4 - 5 lat temu, jednak nadal szukaliśmy „złotego środka”, aż w końcu
dopięliśmy swego - mówi Marek Lisik
- W 2011 roku, w trakcie Mistrzostw
Okręgu PZW w wędkarstwie podlodowym, których gospodarzem był Przemyśl, na najwyższym stopniu podium
stanął Piotr Świąder, zaś w kategorii
drużynowej nasz zespół sklasyfikowany
został na drugim miejscu.
W tym samym roku wędkarze
z Sieniawy stanęli na starcie Puchar
Podkarpacia i w kategorii drużynowej
wywalczyli miejsce tuż za podium. Rok
2012 przyniósł sieniawskim wędkarzom
kolejne sukcesy. Piotr Świąder został mistrzem Okręgu drugi raz z rzędu, Henrykowi Wikierze przypadł tytuł wicemistrza, zaś drużyna w składzie: Marek Lisik, Piotr Świąder, Henryk Wikiera wywalczyła tytuł Mistrza Okręgu. W Pucharze Podkarpacia sieniawscy wędkarze
awansowali w kategorii drużynowej na
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drugie miejsce. - W roku bieżącym po raz
pierwszy byliśmy gospodarzami Otwartych Mistrzostwa Koła PZW, w których
udział wzięli wędkarze z Przemyśla, Ra-

po raz drugi stanęła na najwyższym
stopniu podium. Nie obeszło się także
bez sukcesu w Pucharze Podkarpacia,
w którym to drużyna z Sieniawy pono-

dymna, Lubaczowa, Przeworska, Dynowa oraz Kańczugi - kontynuuje Marek
Lisik - Na swoim podwórku pokazaliśmy
się z jak najlepszej strony. Dwa pierwsze
miejsca wywalczyli nasi reprezentanci:
Henryk Wikiera oraz Piotr Świąder.
To nie koniec sukcesów sieniawskich wędkarzy. W mistrzostwach okręgu Piotr Świąder trzeci raz z rzędu sięgnął po tytuł mistrzowski, zaś drużyna

wnie wywalczyła 2 miejsce.
Przez ostatnie lata wędkarze z Sieniawy zajmowali czołowe lokaty niemal
na każdych zawodach organizowanych
na terenie Okręgu, co z kolei spowodowało, że w wędkarskim środowisku
o sieniawskim grodzie zrobiło się głośno.
Henryk Majcher

Rodzinnie przy

tenisowym stole

W

sieniawskiej Szkole Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki już po raz
trzeci rozegrano Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.
Na starcie bieżącej edycji zawodów stanęło 7 rodzinnych deblów i mikstów,
które rywalizowały systemem „każdy
z każdym”.
Większość pojedynków stała na
bardzo wysokim poziomie i mogła „cieszyć oko” znawców celuloidowej piłeczki.
W gronie rywalizujących zespołów najlepiej spisali się Piotr i Kazimierz Mazurkowie z Rudki, którzy na swym koncie zanotowali komplet zwycięstw. Udany występ zanotował także team Kolasów: Kacper i Krzysztof, który tylko
w jednym pojedynku musiał uznać wyższość rywali i ostatecznie sklasyfikowany
został na drugim miejscu. Na najniższym
stopniu podium stanęły ex aequo: Aleksander i Małgorzata Kędziora z Rudki
oraz Hubert i Waldemar Meszko z Czerwonej Woli. Miejsca poza podium przypadły: Januszowi i Bogusławie Dąbkom
z Rudki, Patrykowi i Jerzemu Machom
oraz Danielowi i Zdzisławowi Leja z Dobrej. Okazałe puchary oraz okolicznościowe dyplomy uczestnikom turnieju
wręczyła Maria Drapała - główny organizator imprezy
Henryk Majcher
marzec 2013 Sieniawa
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Gościnni gospodarze

W

sieniawskiej hali sportowej rozegrano VI Memoriał Oldbojów w Halowej Piłce Nożnej im.
Władysława Szewca - byłego zawodnika
Sokoła Sieniawa, Budowlanych Szówsko oraz Startu Pruchnik. Na parkiecie
przy ul. Kazimierza Wielkiego można było obejrzeć wielu znanych piłkarzy, którzy w przeszłości z powodzeniem rywalizowali na boiskach ligowych.
Mecze byłych futbolistów obfitowały w niespodziewane zwroty akcji i były
niezwykle emocjonujące. Zdecydowanie
najlepszym zespołem memoriałowych
zmagań okazali się policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Przeworsku,
którzy odnieśli komplet zwycięstw, jak
też mogli poszczycić się zerowym kontem
straconych bramek. Z kolei niezwykłą
gościnnością wykazali się gospodarze
imprezy, którzy oddali przyjezdnym wy-

ższe miejsca, sami zaś zadowolili się
ostatnią lokatą. A oto wyniki poszczególnych spotkań: Sokół Sieniawa - Budowlani Szówsko 2-5, Start Pruchnik - Policja Przeworsk 0-1, Policja Jarosław - Sokół Sieniawa 4-1, Budowlani Szówsko

- Start Pruchnik 3-2, Policja Przeworsk
- Policja Jarosław 4-0, Sokół Sieniawa
- Start Pruchnik 4-9, Policja Przeworsk Budowlani Szówsko 3-0, Policja Jarosław
- Start Pruchnik 5-7, Sokół Sieniawa
- Policja Przeworsk 0-3, Budowlani Szów-

sko - Policja Jarosław 7-1. Końcowa klasyfikacja: 1. Policja Przeworsk, 2. Budowlani Szówsko, 3. Start Pruchnik, 4.
Policja Jarosław, 5. Sokół Sieniawa.
Okolicznościowe dyplomy, jak też
okazałe puchary uczestnikom memoriału
wręczali: Krystyna Szewc - żona patrona
turnieju, burmistrz Adam Woś, z-ca burmistrza Janusz Świt oraz prezes MKS
„Sokół” Leszek Czyrny.
Henryk Majcher
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Koniec zimy! Futboliści
wracają na boiska

P

o ponad czteromiesięcznej zimowej przerwie, na boiska wracają drużyny podkarpackiej IV
ligi. Z pozycji lidera do rundy
rewanżowej przystąpi JKS z Jarosławia,
który na półmetku rozgrywek wyprzedziła
Crasnovię Krasne oraz naszego Sokoła.
W 15 spotkaniach rundy jesiennej sieniawski zespół zanotował 9 zwycięstw,
3 remisy i 3 porażki. Wyniki i gra, jaką
podopieczni trenera Łuczyka prezentowali w większości spotkań pierwszej
fazy ligowych zmagań pozwalają z optymizmem patrzeć na rundę rewanżową

rozgrywek.
Fani futbolu w Sieniawie liczą
na to, że ich ulubieńcy wykorzystają
nadarzającą się okazję i na finiszu rozgrywek wywalczą jedną z dwóch czołowych
lokat, premiowanych awansem do III
ligi. - Od wiceliderującej Crasnovii dzieli
nas zaledwie jedno „oczko”, więc takiej
okazji nie można zmarnować - przekonuje zastrzegający sobie anonimowość kibic
- Ja zresztą nie wyobrażam sobie innego
scenariusza, jak tylko awans Sokoła do
wyższej klasy rozgrywkowej. Każda inna
lokata, poza miejscami 1-2, wywalczona

przez nasz zespół będzie wielką porażką.
W trakcie przerwy zimowej zarząd
klubu dokonał analizy występów zespołu
w rozgrywkach oraz postawy poszczególnych graczy. Kilku piłkarzy znalazło
się pod kreską. M.in. nowych klubów
musieli sobie poszukać: Tomasz Blicharz
oraz Vadim Olinych. Ubył również Piotr
Wojtaszek, który wyjechał za granicę.
W ich miejsce pozyskano Damiana Skałę, który ostatnio reprezentował barwy
sarzyńskiej Unii.
A oto wiosenny „rozkład jazdy”
w podkarpackiej IV lidze:

16. kolejka (16-17 marca)

19. kolejka (6-7 kwietnia)

Sokół Sieniawa - Piast Tuczempy (n. 15),
LZS Turbia - Resovia II Rzeszów ( ),
Przełęcz Dukla - Stal Nowa Dęba (n. 14.30),
Rzemieślnik Pilzno - OKS Mokrzyszów (n. 14),
JKS Jarosław - Wisłok Strzyżów (s. 15),
Kolbuszowianka Kolbuszowa - Crasnovia Krasne (s. 15),
Pogoń Leżajsk - Cosmos Nowotaniec (s. 15),
Strumyk Malawa - Żurawianka Żurawica (n. 12),

Pogoń Leżajsk - Piast Tuczempy (s. 11),
Strumyk Malawa - Crasnovia Krasne (n. 11.30),
Żurawianka Żurawica - JKS Jarosław (s. 17),
Cosmos Nowotaniec - Rzemieślnik Pilzno (n. 14),
Kolbuszowianka Kolbuszowa - Stal Nowa Dęba (n. 16),
Wisłok Strzyżów - LZS Turbia ( ),
OKS Mokrzyszów - Sokół Sieniawa (n. 16),
Przełęcz Dukla - Resovia II Rzeszów (n. 15.30),

17. kolejka (23-24 marca)

20. kolejka (13-14 kwietnia)

Strumyk Malawa - Piast Tuczempy (n. 12),
Żurawianka Żurawica - Pogoń Leżajsk (s. 15),
Cosmos Nowotaniec - Crasnovia Krasne (n. 14),
Kolbuszowianka Kolbuszowa - JKS Jarosław (s. 15),
Wisłok Strzyżów - Rzemieślnik Pilzno ( ),
OKS Mokrzyszów - Stal Nowa Dęba (n. 14),
Przełęcz Dukla - LZS Turbia (n. 14.30),
Resovia II Rzeszów - Sokół Sieniawa (n. 11),

Piast Tuczempy - Przełęcz Dukla (s. 16),
Resovia II Rzeszów - OKS Mokrzyszów (n. 11),
Sokół Sieniawa - Wisłok Strzyżów (n. 16),
LZS Turbia - Kolbuszowianka Kolbuszowa ( ),
Stal Nowa Dęba - Cosmos Nowotaniec (s. 16.30),
Rzemieślnik Pilzno - Żurawianka Żurawica (n. 16),
JKS Jarosław - Strumyk Malawa (s. 16),
Crasnovia Krasne - Pogoń Leżajsk (s. 16),

18. kolejka (30 marca)

21. kolejka (20-21 kwietnia)

Piast Tuczempy - Resovia II Rzeszów (s. 14),
Sokół Sieniawa - Przełęcz Dukla (s. 12),
LZS Turbia - OKS Mokrzyszów ( ),
Stal Nowa Dęba - Wisłok Strzyżów (s. 15),
Rzemieślnik Pilzno - Kolbuszowianka Kolbuszowa (s. 13),
JKS Jarosław - Cosmos Nowotaniec (s. 11),
Crasnovia Krasne - Żurawianka Żurawica (s. 11),
Pogoń Leżajsk - Strumyk Malawa (s. 11),

Crasnovia Krasne - Piast Tuczempy (s. 16),
Pogoń Leżajsk - JKS Jarosław (s. 17),
Strumyk Malawa - Rzemieślnik Pilzno (n. 11.30),
Żurawianka Żurawica - Stal Nowa Dęba (s. 17),
Cosmos Nowotaniec - LZS Turbia (n. 14),
Kolbuszowianka Kolbuszowa - Sokół Sieniawa (n. 16),
Wisłok Strzyżów - Resovia II Rzeszów ( ),
OKS Mokrzyszów - Przełęcz Dukla (n. 16),
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22. kolejka (27-28 kwietnia)

27. kolejka (25-26 maja)

Piast Tuczempy - OKS Mokrzyszów (s. 17),
Przełęcz Dukla - Wisłok Strzyżów (n. 16.30),
Resovia II Rzeszów - Kolbuszowianka Kolbuszowa (n. 11),
Sokół Sieniawa - Cosmos Nowotaniec (n. 16),
LZS Turbia - Żurawianka Żurawica ( ),
Stal Nowa Dęba - Strumyk Malawa (s. 16),
Rzemieślnik Pilzno - Pogoń Leżajsk (s. 16),
JKS Jarosław - Crasnovia Krasne (s. 17),

Stal Nowa Dęba - Piast Tuczempy (s. 16),
Rzemieślnik Pilzno - LZS Turbia (n. 17),
JKS Jarosław - Sokół Sieniawa (s. 17),
Crasnovia Krasne - Resovia II Rzeszów (s. 17),
Pogoń Leżajsk - Przełęcz Dukla (s. 11),
Strumyk Malawa - OKS Mokrzyszów (n. 11.30),
Żurawianka Żurawica - Wisłok Strzyżów (s. 18),
Cosmos Nowotaniec - Kolbuszowianka Kolbuszowa (n. 14),

23. kolejka (1 maja)

28. kolejka (1-2 czerwca)

JKS Jarosław - Piast Tuczempy (śr. 17),
Crasnovia Krasne - Rzemieślnik Pilzno (śr. 17),
Pogoń Leżajsk - Stal Nowa Dęba (śr. 17),
Strumyk Malawa - LZS Turbia (śr. 15),
Żurawianka Żurawica - Sokół Sieniawa (śr. 17),
Cosmos Nowotaniec - Resovia II Rzeszów (śr. 14),
Kolbuszowianka Kolbuszowa - Przełęcz Dukla (śr. 17),
Wisłok Strzyżów - OKS Mokrzyszów ( ),

Piast Tuczempy - Cosmos Nowotaniec (s. 17),
Kolbuszowianka Kolbuszowa - Żurawianka Żurawica (n. 17),
Wisłok Strzyżów - Strumyk Malawa ( ),
OKS Mokrzyszów - Pogoń Leżajsk (n. 18),
Przełęcz Dukla - Crasnovia Krasne (n. 16.30),
Resovia II Rzeszów - JKS Jarosław (s. 17),
Sokół Sieniawa - Rzemieślnik Pilzno (n. 17),
LZS Turbia - Stal Nowa Dęba ( ),

24. kolejka (4-5 maja)

29. kolejka (9 czerwca)

Piast Tuczempy - Wisłok Strzyżów (s. 17),
OKS Mokrzyszów - Kolbuszowianka Kolbuszowa (n. 17),
Przełęcz Dukla - Cosmos Nowotaniec (n. 16.30),
Resovia II Rzeszów - Żurawianka Żurawica (n. 11),
Sokół Sieniawa - Strumyk Malawa (n. 17),
LZS Turbia - Pogoń Leżajsk ( ),
Stal Nowa Dęba - Crasnovia Krasne (s. 16),
Rzemieślnik Pilzno - JKS Jarosław (n. 16),

LZS Turbia - Piast Tuczempy (n. 17),
Stal Nowa Dęba - Sokół Sieniawa (n. 17),
Rzemieślnik Pilzno - Resovia II Rzeszów (n. 17),
JKS Jarosław - Przełęcz Dukla (n. 17),
Crasnovia Krasne - OKS Mokrzyszów (n. 17),
Pogoń Leżajsk - Wisłok Strzyżów (n. 17),
Strumyk Malawa - Kolbuszowianka Kolbuszowa (n. 17),
Żurawianka Żurawica - Cosmos Nowotaniec (n. 17),

25. kolejka (11-12 maja)

30. kolejka (16 czerwca)

Rzemieślnik Pilzno - Piast Tuczempy (n. 17),
JKS Jarosław - Stal Nowa Dęba (s. 17),
Crasnovia Krasne - LZS Turbia (n. 16),
Pogoń Leżajsk - Sokół Sieniawa (s. 17),
Strumyk Malawa - Resovia II Rzeszów (n. 11.30),
Żurawianka Żurawica - Przełęcz Dukla (s. 18),
Cosmos Nowotaniec - OKS Mokrzyszów (n. 14),
Kolbuszowianka Kolbuszowa - Wisłok Strzyżów (n. 17),

Piast Tuczempy - Żurawianka Żurawica (n. 17),
Cosmos Nowotaniec - Strumyk Malawa (n. 17),
Kolbuszowianka Kolbuszowa - Pogoń Leżajsk (n. 17),
Wisłok Strzyżów - Crasnovia Krasne (n. 17),
OKS Mokrzyszów - JKS Jarosław (n. 17),
Przełęcz Dukla - Rzemieślnik Pilzno (n. 17),
Resovia II Rzeszów - Stal Nowa Dęba (n. 17),
Sokół Sieniawa - LZS Turbia (n. 17),

26. kolejka (18-19 maja)
Piast Tuczempy - Kolbuszowianka Kolbuszowa (s. 17),
Wisłok Strzyżów - Cosmos Nowotaniec ( ),
OKS Mokrzyszów - Żurawianka Żurawica (n. 18),
Przełęcz Dukla - Strumyk Malawa (n. 16.30),
Resovia II Rzeszów - Pogoń Leżajsk (n. 11),
Sokół Sieniawa - Crasnovia Krasne (n. 17),
LZS Turbia - JKS Jarosław ( ),
Stal Nowa Dęba - Rzemieślnik Pilzno (s. 16),

42 Sieniawa marzec 2013

marzec 2013 Sieniawa

43

Śladami cierpiącego
Chrystusa

