Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!

N

iniejszy egzemplarz naszego biuletynu trafi do Waszych rąk w przededniu jednego z najpiękniejszych w polskiej tradycji świąt, a mianowicie Święta Plonów. Dożynki to jedno z najwspanialszych świąt w roku
każdego rolnika, to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. To prastare
święto, stanowiące nierozłączny i trwały element naszego dziedzictwa kulturowego,
świadczy o naszej pamięci i wdzięczności za dary ziemi oraz pracę rolnika. Polska
wieś, żywa skarbnica kultury, nie tylko zachowuje i utrwala wartości duchowe ważne
dla naszej społeczności, lecz również potrafi się nimi dzielić. Dlatego też w obrzędzie
dożynkowym dominuje radość życia, wdzięczność za
plony i szacunek dla przyrody, z którą mieszkańcy
wsi zawsze żyli w symbiozie i w mądry sposób korzystali z jej dóbr. Wszyscy dziękujemy Opatrzności za
to, że możemy się dzielić chlebem z tegorocznych
zbiorów. Bowiem tradycyjny bochen chleba przyniesiony przez rolników to najwspanialszy symbol
chłopskiej pracowitości i gospodarności. Stare przysłowie mówi, że chleb płacze, gdy go darmo
jedzą. Wszyscy doskonale wiemy, że polscy rolnicy
tego chleba darmo nie jedzą. Ogrom rolniczego
trudu zasługuje na najwyższy szacunek. Zmiany
systemu społeczno - gospodarczego zapoczątkowane
w naszej Ojczyźnie na przełomie lat 80. i 90.
doprowadziły do głębokich i rozległych przeobrażeń. Wiele gospodarstw, szczególnie o mniejszych
areałach zostało wymazanych z mapy rolniczej
Polski. Te, które zdołały przetrwać do czasów
współczesnych często borykają się z dużymi problemami. Nieopłacalność produkcyjna wręcz zmusza wielu tradycyjnych rolników do porzucenia
ziemi i poszukiwania nowego źródła utrzymania.
W wielu gminach nastąpił drastyczny wzrost powierzchni ugorów i odłogów. Na szczęście uwaga
ta nie dotyczy naszej sieniawskiej ziemi. Tutaj
rolnicy pozostali wierni tradycji i ziemi. Pozostali
też wierni słowom naszego wielkiego rodaka, błogosławionego Jana Pawła II, wypowiedzianym
w Dukli w czerwcu 2006 roku - „Pozostańcie
wierni tradycjom waszych praojców. Oni podnosząc wzrok znad ziemi ogarniali nim horyzont,
gdzie niebo łączy się z ziemią, i do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, o ziarno
dla siewcy i ziarno dla chleba. Oni w Imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą
swoją pracę i z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej
tradycji! Ona wyraża najgłębszą prawdę o sensie i owocności waszej pracy. Tak bardzo
jesteście podobni do ewangelicznego siewcy. Szanujcie każde ziarno zboża kryjące w sobie
cudowną moc życia”.
Jako gospodarz naszej Małej Ojczyzny pragnę serdecznie podziękować naszym
rolnikom, że pomimo kaprysów pogody, mimo ponoszonych przez nich wyrzeczeń, mimo
bezwzględnych wymagań gospodarki rynkowej niezłomnie stoją na straży godności
rodzimego rolnictwa. To dzięki ich nieocenionej pracy nasza gmina, nasz powiat, nasze
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województwo, nasza Ojczyzna mają zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. To dzięki
ich trudowi nasza sieniawska ziemia, mocno zroszona rolniczym potem, nadal rodzi
chleb - źródło życia.
Drodzy Bracia Rolnicy!
Dziękując za trud Waszej pracy - łączę najlepsze życzenia spełnienia planów,
wielu sukcesów, pełnej satysfakcji z realizacji podjętych zamierzeń, dorodnych zbiorów
jesieni, sprzyjających warunków pogodowych przy siewie oraz zdrowia, jak też wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym. Życzę Wam, abyście zawsze pamiętali o konieczności
miłości do ojczystej ziemi, jak też szanowali zagony ojców waszych, gdyż, jak mówi
poeta, „Tu wszystko inaczej przemawia, bo jest polskie”. Oby Waszej pracy zawsze
przyświecały słowa Władysława Broniewskiego - Mnie ta ziemia od innych droższa, ani
chcę, ani umiem stąd odejść...
Wszystkim mieszkańcom naszej sieniawskiej gminy życzę dużo, dużo zdrowia oraz
udanej zabawy dożynkowej. Gorąco zachęcam także do lektury naszego biuletynu!
						
						

Adam Woś
Burmistrz

Drodzy Czytelnicy!

C

hcemy bardzo gorąco zaprosić Państwa do lektury kolejnego numeru naszego
biuletynu. Wśród wielu ciekawych tekstów, szczególnej Państwa uwadze
chcielibyśmy polecić:
• Uczcili pamięć Wielkiego Rodaka - relacja z uroczystości związanych
z pierwszą rocznicą śmierci Kazimierza Michalskiego, naszego wielkiego rodaka
• O przyszłości europejskiego rolnictwa - o toczących się w Brukseli negocjacjach na
temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2014 - 2020
• Z wizytą w Tremelo - relacja z pobytu delegacji samorządowej oraz sieniawskich
harcerzy w belgijskim Tremelo
•Śmieci po nowemu - artykuł na temat obowiązujących od 1 lipca br. nowych zasad
wywozu śmieci
• Triumf gospodarzy - o zawodach pożarniczych, w których udział wzięły jednostki OSP
z terenu Sieniawszczyzny.
• Zabawa na całego - relacja z obchodów tegorocznych „Dni Sieniawy”
• O zeznaniach podatkowych raz jeszcze - artykuł na temat składanych przez podatników zeznań podatkowych za 2012 r.
•Paweł i jego akordeon - reportaż o pochodzącym z Sieniawy fenomenalnym akordeoniście Pawle Janasie
• Biwak pełen wrażeń - artykuł o biwaku, w którym uczestniczyli uczniowie z SP Dobra
•Czują się niedocenieni - wywiad z Elżbietą Kozyra, reżyserem i zarazem założycielem
leżachowskiego kabaretu „Big Baby”
...i wiele innych.
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Sieniawa inwestuje
w drogi
Powszechnie wiadomo, że
polskie drogi należą do
najgorszych w całej

Europie.

Kierowcy narzekają na złą
jakość nawierzchni oraz
liczne dziury w jezdni.

I choć w ostatnim czasie
sytuacja nieco poprawiła się,
potrzeba jeszcze wielu
kilometrów dróg, by podróż
po

Polsce była komfortowa

i nie stwarzała kierowcom
problemów.

S

ieniawszczyzna należy do tych
gmin, gdzie od lat z dużym rozmachem realizowane są liczne
inwestycje infrastrukturalne,
które w znaczący sposób podnoszą standard życia mieszkańców. Sieniawski samorząd szczególnie dba o to, by jazda
gminnymi drogami była przyjemna
i nie sprawiała kierowcom problemów.
Niemal każdego roku oddawane są tu
do użytku kilometry wyremontowanych,
bądź też nowo wybudowanych dróg.
M.in. w ostatnich miesiącach, w miej-

scowości Pigany / Przysiółek Borki wybudowano dwa odcinki dróg utwardzonych o łącznej długości 910 mb.
Wartość inwestycji wyniosła ponad
343 tys. zł. Aż 310 tys. zł. stanowiły
środki pozyskane za pośrednictwem
wojewody podkarpackiego z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pozo-

stała część to środki własne Miasta
i Gminy Sieniawa.
Wybudowane w Piganach / Przysiółek
Borki drogi to kolejne, realizowane na
terenie gminy przy wsparciu środków
zewnętrznych inwestycje drogowe.
Henryk Majcher

„Junior” w urzędzie
W ramach programu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych”, Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie zorganizował staż dla
P. Andżeliki Ciurko z Sieniawy. Nowa stażystka będzie miała możliwość nabycia
wielu praktycznych umiejętności, które są niezbędne podczas wykonywania
prac biurowych, zaś jej staż potrwa do 12 listopada br.

D

ziałania przewidziane w programie „JUNIOR” mają na
celu poprawę trudnej sytuacji młodych osób niepełno-
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sprawnych na rynku pracy. Uczestnictwo w nim zwiększa ich możliwości
zawodowe oraz stwarza szansę zatrudnienia i zdobycia doświadczenia za-

wodowego w ramach odbywanego stażu. Program ułatwi także jego uczestnikom skuteczne zaprezentowanie się
ewentualnemu przyszłemu pracodawcy,

Burmistrz

dziękuje strażakom
Tak katastrofalnego gradobicia najstarsi mieszkańcy Sieniawy nie pamiętają.
Nawałnica, która przetoczyła się przez gminę w piątkowe popołudnie 3 maja br.,
wyrządziła ogromne spustoszenia.

Z

nieba leciał grad wielkości
kurzych jaj, który spowodował
ogromne uszkodzenia w dachach, wybijał okna, niszczył
elewacje domów i samochody. Strażacy
z Gminy Sieniawa oraz powiatów: przeworskiego i jarosławskiego mieli pełne
ręce roboty. Do późnych godzin nocnych
trwało zabezpieczanie folią i plandekami
dachów na budynkach mieszkalnych.
Podziwu i uznania dla strażaków nie
krył gospodarz sieniawskiej gminy. - Kolejny raz druhowie strażacy pokazali,
że w każdej sytuacji można na nich
liczyć - mówi burmistrz Sieniawy Adam
Woś - Dlatego też pragnę serdecznie podziękować wszystkim strażakom, zarów-

no z naszej miejscowości, jak też innych gmin, za pomoc udzieloną mieszkańcom Sieniawszczyzny tamtego tragicznego popołudnia. W obliczu tej tragedii udowodniliście, że w pełni zasługujecie na zaufanie, jakim obdarza Was
społeczeństwo. Mimo że żywioł nie
oszczędził wielu z Was, bez chwili zwłoki
pośpieszyliście z pomocą innym. To dzięki Waszej nieocenionej pomocy i zaangażowaniu, wszystkie budynki, które ucierpiały w wyniku gradobicia, zostały zabezpieczone. To Wasza, godna naśladowania postawa najlepiej świadczy o głęboko zakorzenionym poczuciu strażackiej misji zawartej w słowach „Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek”. Wypełnia-

jąc strażacką powinność wobec drugiego
człowieka udowodniliście, że jesteście
w pełni profesjonalni i gotowi do niesienia pomocy. Życzę Wam, drodzy
Druhowie, satysfakcji z wypełnienia tej
niełatwej służby, dużo zdrowia oraz osobistego szczęścia. Życzę też, aby nigdy
nie wypaliło się w Was powołanie do
pomagania innym, aby ważny był dla
Was każdy człowiek, który potrzebuje
Waszej pomocy. Niech Wasz patron,
św. Florian, wspiera podejmowane przez
Was działania, a Wasze rodziny niech
otacza swą nieustanną opieką.
Henryk Majcher

co w konsekwencji powinno przyczynić
się do stworzenia miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych. Efektem towarzyszącym realizacji programu będzie przełamanie barier psychologicznych pracodawców, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Program
„JUNIOR” jest finansowany ze środków
będących w dyspozycji Powiatowego
Urzędu Pracy oraz dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację
zawodową ze środków PFRON.
Barbara Matyja
sierpień 2013 Sieniawa
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„Najważniejsze jest, aby gdzieś istniało to, czym się żyło i zwyczaje
i święta rodzinne i dom pełen wspomnień...”

Złote gody w Wylewie
Państwo Zofia i Józef Lipniarscy z Wylewy obchodzili jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego.
W uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina jubilatów, jak też
przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Sieniawy Adamem Wosiem.

Z

łote Gody to wyjątkowa uroczystość. Wspólnie przeżyte 50
lat to niezwykły symbol wierności i miłości rodzinnej. To
czas, w którym z pewnością nie brakowało szczęścia, sukcesów i radosnych
wzruszeń, jak również kłopotów, rozczarowań, a nawet łez. To także piękny
dowód wzajemnego zrozumienia i wzór
do naśladowania dla młodych pokoleń
wstępujących w związki małżeńskie. Za
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trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych
rodzin założonych przed pół wiekiem,
za wychowanie dzieci, za łzy radości
i cierpienia, za każdy wspólnie przeżyty
dzień dostojni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami.
Aktu dekoracji dokonał burmistrz
Adam Woś, który jednocześnie podziękował Państwu Lipniarskim za piękny
przykład budowania najwyższych wartości, jakimi są małżeństwo i rodzina.

Dostojnym Jubilatom życzymy dużo,
dużo zdrowia, kolejnych pięknych chwil
oraz doczekania w dostatku kolejnych
- Diamentowych Godów, gdyż „tylko
ludzie, którzy kochają z całego serca,
nigdy nie starzeją się”.
Wszystkiego Najlepszego!!!
Elżbieta Kubrak,
Stanisława Napora

Kazimierz
Michalski

honorowym
obywatelem

Sieniawscy radni zadecydowali jednogłośnie
o nadaniu pośmiertnie tytułu Honorowego
Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa zmarłemu
w kwietniu ubiegłego roku Kazimierzowi
Michalskiemu.

Z

wnioskiem o nadanie tego zaszczytnego tytułu Kazimierzowi Michalskiemu wystąpił Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie Krzysztof
Kolasa oraz Rada Rodziców. Wnioskodawcy podkreślali, iż akt nadania Honorowego Obywatelstwa będzie
symbolicznym potwierdzeniem więzi, jaka łączyła Kazimierza
Michalskiego z Sieniawą od lat. Będzie także dowodem
wdzięczności za wspieranie sieniawskiej oświaty m.in. poprzez
udzielenie pomocy materialnej uzdolnionej młodzieży. Decyzja
o nadaniu pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta
I Gminy Sieniawa Kazimierzowi Michalskiemu została podjęta
29 czerwca br. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Jak
powiedziała przewodnicząca, pani Danuta Król „Tę zaszczytną
godność nadaliśmy człowiekowi o ogromnej wiedzy i wielkiej
wrażliwości społecznej. To także dowód naszej wdzięczności za
jego trwały i niepowtarzalny wkład w historię, rozwój, znaczenie
i sławę naszego miasta”.
Kazimierz Michalski dołączył do wybitnego grona osób,
wśród których znaleźli się: Papież Jan Paweł II, prof. Kazimierz
Kuśnierz oraz płk dr. Stanisław Czyrny.
Henryk Majcher
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Burmistrz

otrzymał absolutorium
Sieniawscy radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Adamowi Wosiowi
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

D

o głosowania nad uchwałą
doszło podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej, która
zainaugurowała tegoroczne
obchody Dni Sieniawy. Wcześniej odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie wypowiedziała się na temat sprawozdania finansowego oraz wykonania przez gminę
budżetu za 2012 rok. Podobnego zda-
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nia była Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej. Po czynnościach proceduralnych przystąpiono do głosowania. Za
podjęciem uchwały opowiedziało się 14
radnych, zaś 1 wstrzymał się od głosu.
Na koniec głos zabrał burmistrz Adam
Woś. - To dla mnie wielki zaszczyt, że
tak liczne grono głosowało za udzieleniem mi absolutorium - mówił gospodarz
Sieniawsczyzny - To najlepsza nagroda,

jaką burmistrz może otrzymać od Rady
Miejskiej. Nie byłoby tej nagrody, gdyby
nie wysiłek wielu ludzi. Zazwyczaj jest
tak, że nagrody przyznaje się szefom
danych jednostek, ale to jest wynik
ciężkiej pracy moich nieocenionych
współpracowników, którzy na co dzień
prowadzą bieżące sprawy Urzędu.
Henryk Majcher

Śmieci po nowemu
Od 1 lipca br., zgodnie z decyzją Sejmu, całą odpowiedzialność za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przejęły samorządy.

D

o 30 czerwca 2013 r. właściciele lub zarządcy nieruchomości sami podpisywali z firmami umowy na odbieranie śmieci z posesji. Od 1 lipca 2013 r.
umowę z firmą zastąpiła deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele
nieruchomości zamieszkałych składają
do gminy, a śmieci odbierane są przez
firmę wywozową wybraną przez samorząd w przetargu. Mieszkańcy odprowadzają opłatę za zagospodarowanie odpadów na konto gminy. Właściciele nieruchomości ponoszą także pełną odpowiedzialność za wytwarzane odpady
i sposób ich gromadzenia, ze szczegól-

nym uwzględnieniem ich selektywnego
zbierania.
W Sieniawie...
...opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać w kasie Urzędu
Miasta i Gminy Sieniawa lub przelewem na Rachunek bankowy: Bank
Spółdzielczy w Rzeszowie o/Sieniawa
36 9162 1010 2003 1500 0316 0001
tytułem: OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI wraz z podaniem danych właściciela nieruchomości,
adresu nieruchomości z których odbierane są odpady (pole D3 w deklaracji)
oraz wskazaniem okresu, za jaki wno-

szona jest opłata. Opłatę należy wnosić
raz na kwartał w terminach:
III kwartał - do 15 września 2013 r.
IV kwartał - do 15 listopada 2013 r.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na
podstawie zgłoszonej deklaracji. Urząd
Miasta i Gminy Sieniawa nie wysyła
dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat. Opłata nie podlega także
ustawie o podatku od towarów i usług.
Dlatego też Urząd Miasta i Gminy
Sieniawa nie wystawia faktur.
A oto harmonogram wywozu śmieci z
terenu gminy Sieniawa:

Zbiórka niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów pozostałych po segregacji
Miejscowość

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Dobra

22

26

23

28

25

23

Dybków

22

26

23

28

25

23

Czerce

22

26

23

28

25

23

Pigany

8

12

9

14

16

9

Rudka

8

12

9

14

16

9

Wylewa

8

12

9

14

16

9

Paluchy

8

12

9

14

16

9

Czerwona Wola

15

19

16

21

18

16

Leżachów

15

19

16

21

18

16

Sieniawa Miasto

1

5

2

7

4

2

Uwaga! Prosimy o wystawienie odpadów w dniu odbioru najpóźniej do godziny 7:00 rano.
Zbiórka posegregowanych odpadów komunalnych
(tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier, tektura, szkło,
odpady ulegające biodegradacji - z wyłączeniem odpadów zielonych, zimny popiół i żużel)
Miejscowość

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Dobra

10

14

11

9

13

11

Dybków

10

14

11

9

13

11

Czerce

10

14

11

9

13

11

Pigany

10

14

11

9

13

11

Rudka

10

14

11

9

13

11

Wylewa

10

14

11

9

13

11

Paluchy

10

14

11

9

13

11

Czerwona Wola

10

14

11

9

13

11

Leżachów

10

14

11

9

13

11

Sieniawa Miasto

1

5

2

7

4

2
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Z wizytą w Tremelo
Na zaproszenie władz samorządowych Tremelo w Belgii, w dniach 29 lipca - 2 sierpnia br.
przebywała w tym flamandzkim mieście, zaprzyjaźnionym z Sieniawą, delegacja samorządowa na
czele z burmistrzem Adamem Wosiem. W jej skład weszli także harcerze IV Drużyny Harcerskiej
„Sokoły” oraz VII Drużyny Starszoharcerskiej wraz z opiekunami.

W

trakcie pobytu w Belgii
sieniawscy harcerze goszczeni byli przez miejscowe rodziny. Poznawali tam miejscowy styl oraz codzienność życia, a ponato, chętnie integrowali się ze swoimi belgijskimi rówieśnikami. Razem brali udział w przejażdżkach
rowerowych, razem też szlifowali języki:
angielski i niderlandzki. Odwiedzili również znane miasto uniwersyteckie Leuven. Tam też wspólnie poznawali to niezwykle malownicze miejsce m.in. poprzez
udział w przygotowanej przez gospodarzy „Grze terenowej”. Dużą atrakcją był
także czas spędzony w szkole w Tremelo,

gdzie mogli wziąć udział w zajęciach
prowadzonych przez nauczycieli i wolontariuszy. Polacy z dużym powodzeniem brali udział w grach sportowych,
zaś w wolnym czasie mogli popływać
w miejscowym basenie. Zwiedzili także
muzeum św. Damiana - opiekuna trędowatych, gdzie zapoznali się z jego życiorysem. Obejrzeli także dwa wyścigi kolarskie, które w Belgii od lat cieszą się
bardzo dużym zainteresowaniem publiczności. Przedostatni, niezwykle upalny
dzień harcerze spędzili w parku rozrywki Bobbe Jaanland, gdzie mogli skorzystać z licznych atrakcji: karuzeli, „diabelskiego młyna” zjeżdżalni do wody

i wielu innych. Wzięli także udział
w organizowany przez miasto „kiermaszu”. W trakcie trwania imprezy zamykana jest dla ruchu komunikacyjnego
główna ulica miasta lub Rynek. Tam
na przygotowanych wcześniej stoiskach
handlowych sprzedawcy oferują klientom swoje produkty. Niezwykle wzruszający i ciepły przebieg miało pożegnalne spotkanie w Park Heide z rodzinami, które gościły naszą młodzież oraz
władzami obu partnerskich miast. Wspólnie śpiewano znane harcerskie szlagiery, jak „Płonie ognisko”, „Krajka”, czy
też „Zielony płomień”, na koniec zaś
chóralnie odśpiewano w rodzimych językach pożegnalną pieśń „Ogniska już
wygasa blask”.
Wyjazd do Belgii był dla harcerzy
IV Drużyny Harcerskiej Sokoły i VII
Drużyny Starszoharcerskiej nagrodą i wyróżnieniem za zaangażowanie w działalność organizacyjną oraz aktywność
w obsłudze świąt państwowych oraz
lokalnych uroczystości. Opiekunkami
grupy były drużynowe: Agnieszka Bednarz i Barbara Drapała. Role opiekunów z ramienia gospodarzy pełnili: niezwykle urocza i sympatyczna Elynn
Van Uffel oraz Chris, który organizował zajęcia sportowe.
Janusz Świt
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Jak przygoda to tylko
w Warszawie
W ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Sieniawa”, Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie zorganizował przy współpracy z biurem usług
turystycznych 2 - dniowy wyjazd integracyjno-aktywizujący do Warszawy. Wzięli w nim
udział zarówno uczestnicy projektu, jak też osoby z ich najbliższego otoczenia.

W

ędrówkę po mieście uczestnicy wycieczki rozpoczęli od zwiedzania średniowiecznych murów obronnych i najciekawszego ich fragmentu
- Barbakanu. Następnie wąskimi uliczkami stolicy udali się na Rynek Starego
Miasta, gdzie podziwiali XV - wieczne kamienice oraz pomnik Syrenki. Kolejnym
etapem było zwiedzanie Katedry św. Jana, Kościoła Jezuitów, Placu Zamkowego oraz Zamku Królewskiego. Na koniec
wycieczkowicze udali się na Cmentarz
Powązkowski, gdzie oddali hołd spoczywającym tam sławnym Polakom.
Kolejny dzień przyniósł kolejną porcję niezapomnianych wrażeń, a to za
sprawą wizyty w Muzeum Techniki. Tam
uczestnicy wyjazdu mogli obejrzeć cenne, niezwykle ciekawe zbiory z zakresu
historii polskiej techniki: kolekcję motocykli, odbiorników radiowych oraz mechanizmów grających, tzw. pozytywek.
Duże zainteresowanie wzbudziły zbiory

motoryzacji, w tym zabytkowe samochody na czele ze sławnym De Dion
Bouton z 1899 r. Jak też kolekcja motocykli rodzimej produkcji marki: Sokół,
Junak oraz jednoślady zagraniczne:
BMW, DKW, NSU.
Wyjazd, który poza walorami turystycznymi (poznawanie pięknych i cie-

kawych miejsc) miał na celu integrację
uczestników oraz osób im towarzyszących, przypadł wszystkim do gustu. Z relacji jego uczestników jasno wynika, że
wrócili oni bardzo zadowoleni, pełni
wrażeń i bogatsi o piękne wspomnienia.
Małgorzata Gnida

Niecodzienny festiwal

7

kwietnia br. w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”
miało miejsce niecodzienne wydarzenie muzyczne - Przegląd
Piosenki Harcerskiej. W sali widowiskowej swoje talenty wokalne zaprezentowały drużyny harcerskie i zuchowe
działające na terenie Sieniawszczyzny.
Jako pierwsza na scenie pojawiła się
Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty”
z Sieniawy, która zaprezentowała inscenizację bajki pt. „Czerwony Kapturek”,
jak też wykonała dwie piosenki: „Bo ja
mam tylko jeden świat” oraz „Wesoły

pląs”. Następnie na scenę wkroczyli
harcerze z działającej przy Szkole Podstawowej w Sieniawie 4. Drużyny Harcerskiej, którzy zaprezentowali swój mini
recital. Harcerze wykonali piosenki pt.
„Lilijka” oraz „Wspomnienie”. Ostatnim
i najmocniejszym akordem festiwalu był
występ funkcjonującej przy sieniawskim
CKSiR „Sokół” 7. Drużyny Starszoharcerskiej „Ignis”, złożonej z miejscowych
gimnazjalistów i licealistów. Najpierw
„starszaki” wykonały piosenki „Major
Ognia”, „Zostanie tyle gór” oraz „Rajd”.
Następnie zaprezentowali się soliści:

Justyna Marczewska, Joanna Biedroń
oraz Marcin Bednarz. Zaprezentowane
przez nich piosenki: „Bieszczadzkie Anioły”, „Biały krzyż”, czy też „Major ponury” wprowadziły wszystkich zebranych
w podniosły nastrój. Zachwycona publiczność zgotowała młodym artystom
owacje na stojąco, oklaskom nie było
końca. Wśród widzów obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: z-ca
burmistrza Janusz Świt oraz sekretarz
Jerzy Mazur.
Henryk Majcher
sierpień 2013 Sieniawa
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O zeznaniach

podatkowych raz jeszcze
Wraz z początkiem maja br. minął termin składania zeznań podatkowych za 2012 rok.
Urząd Skarbowy w Przeworsku udostępnił już dane podsumowujące tegoroczną akcję „PIT”.

W

okresie obsługi zeznań
podatkowych za 2012
rok, przeworski US przyjął ponad 27 tysięcy zeznań, z czego drogą elektroniczną wpłynęło blisko 9 tysięcy. - Szczególnie gorąco chciałbym podziękować wszystkim
tym podatnikom, którzy rozliczyli swoje
dochody w formie elektronicznej - mówi
naczelnik przeworskiej „skarbówki” Kazimierz Rusinek - Mam też nadzieję, że
w roku przyszłym liczba osób składających zeznania drogą elektroniczną znacznie wzrośnie. Mogę też zapewnić, że priorytetowa obsługa zwrotów nadpłat podatkowych z zeznań złożonych elektronicznie będzie również stosowana w latach następnych. Chciałbym również
podkreślić, iż do sprawnego przeprowadzenia akcji obsługi zeznań podatkowych przyczynił się Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku, który
skierował do odbycia stażu w naszej
placówce kilku stażystów. Miało to znaczny wpływ na skrócenie czasu oczekiwania przyjęcia zeznań składanych bezpośrednio w urzędzie.

nakładają na podatników obowiązek
udokumentowania skierowania i odbycia zabiegów rehabilitacyjnych, a w przypadku wydatków na opłacenie przewodnika osób niewidomych imienne
wskazanie tej osoby. Podatnicy często
zapominają o zadeklarowaniu dochodów
uzyskanych z pracy najemnej poza granicami kraju. Dlatego też przypominamy,
iż szczegółowych informacji na temat
stosowania przepisów prawa, w tym również dotyczących zakresu i warunków
skorzystania z ulg podatkowych, udziela Krajowa Informacja Podatkowa pod
numerami telefonów: 801 055 055
(tel. stacjonarny) oraz (22) 330 03 30
(tel. komórkowy). Podatnicy, którzy
stwierdzą błąd w złożonym przez siebie
zeznaniu podatkowym, mogą dokonać
jego korekty wraz z dołączeniem stosownego wyjaśnienia. W przypadku dokonania dopłaty podatku (wraz z odsetkami za zwłokę), z mocy przepisów
Kodeksu Karnego Skarbowego nie podlegają karze.

Błędy i pomyłki

Urzędy skarbowe od kilku już lat
wdrażają, jak też stosują wewnętrzny
System Zarządzania Jakością, który
ukierunkowuje ich działalność na poprawę jakości obsługi podatników.
Ministerstwo Finansów podjęło również

Jednym z częściej popełnianych przez
podatników błędem jest nieprawidłowe
odliczanie tzw. limitowanej ulgi rehabilitacyjnej. Obowiązujące przepisy prawne
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Kierunek zmian w skarbowości

wiele inicjatyw ustawodawczych w celu
likwidacji istniejących barier administracyjnych. Pomimo dokonanych zmian
w przepisach prawnych, skutkujących
w wielu przypadkach odejściem od żądania zaświadczeń na rzecz składanych
przez podatników oświadczeń, przeworski US wydaje tysiące zaświadczeń o deklarowanych dochodach w celu ustalenia świadczeń z pomocy społecznej, pomocy dla studentów itp. Prowadzone
w Ministerstwie Finansów prace w ramach projektu e-Podatki zmierzają do
ograniczenia potrzeb osobistych kontaktów podatników z urzędem skarbowym
poprzez uruchomienie kanałów komunikacji elektronicznej. Już w niezbyt odległej przyszłości urząd skarbowy będzie
udostępniał podatnikom na tworzonej do
tego celu platformie internetowej wstępną wersję zeznania podatkowego, sporządzonego w oparciu o otrzymane informacje od płatników. Z kolei podatnicy,
po uwzględnieniu przysługujących im
ulg podatkowych, jednym kliknięciem
zatwierdzą je i prześlą w wersji elektronicznej do urzędu. Szczegóły dotyczące
realizacji tego projektu można znaleźć
na stronie internetowej www.epodatki.
mf.gov.pl
Letnia akcja „Weź paragon”
Ministerstwo Finansów zainauguro-

wało kolejną odsłonę akcji „Weź paragon”. Jej celem jest uświadomienie konsumentom, że prosząc o paragon przy
zakupach towarów lub usług, wspierają
uczciwą konkurencję, jednocześnie zapewniając sobie możliwość dochodzenia
swoich praw w przypadku np. reklamacji. Paragon jest również dowodem
uczciwej działalności sprzedawcy. Główne przekazy tej informacyjno-edukacyj-

nej akcji mają na celu podkreślenie, że
biorąc paragon:
- zapewniasz sobie prawo reklamacji,
- wspierasz uczciwą konkurencję,
- ułatwiasz sobie porównanie cen,
- zyskujesz pewność, że nie zostałeś oszukany,
- zmniejszasz szarą strefę.
Akcja prowadzona jest w okresie ferii
zimowych i wakacji letnich, przez urzę-

dy kontroli skarbowej, izby oraz urzędy
skarbowe w całej Polsce. Wspierana jest
także przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz BCC.
Jacek Pich

Z pomocą rodzinie
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prezentuje nowe rozwiązania
w zakresie funkcjonowania spójnego i skutecznego systemu pomocy dla rodziny,
która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich.

P

ierwszym i najważniejszym elementem tego systemu jest gmina
i jej działania mające na celu niesienie wszechstronnej pomocy
rodzinie, aby mogła ona poradzić sobie
z doznawanymi trudnościami i w efekcie by nie doszło do interwencji w postaci umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Działania pomocowe na poziomie gminy prowadzone są również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka
poza rodziną i zmierzają one wówczas
do stworzenia takich warunków w funkcjonowaniu rodziców dziecka, by możliwy był powrót dziecka pod ich opiekę. Działania te ustawodawca nazywa
„wspieraniem rodziny” i mogą one mieć
charakter działań profilaktycznych lub
zmierzających do reintegracji rodziny.
Szczególną uwagę ustawodawca poświęca działaniom profilaktycznym, uznając,
że są one znacznie mniej kosztowne niż
specjalistyczne działania, których wymaga rodzina wówczas, gdy już dojdzie do
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie wypełniając zapisy
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, od lipca 2013r. zatrudnił asystenta rodziny. Pomoc w takiej formie jest przydzielana przez kierownika
Ośrodka rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
- wychowawczej, po wcześniejszym przeprowadzeniu przez pracownika socjalne-

go wywiadu środowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji rodziny.
Kim jest asystent rodziny?
Asystentem może być osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
wyższe kierunkowe (pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub
praca socjalna) oraz cechy osobowościowe niezbędne do pełnienia roli asystenta.
Empatia, szacunek do osoby, poczucie
taktu, umiejętność zaufania klientowi,
stabilność emocjonalna, wiara w możliwości zmiany klienta, umiejętność wyłuskania zasobów rodziny i łączenia
ich z rozwiązaniami, bycie konsekwentnym, umiejętność stawiania granic, nawiązywania i utrzymywania kontaktów
z innymi ludźmi - to cechy składające
się na predyspozycje kandydata na asystenta.
Asystentura rodziny...
...polega na wspieraniu rodziny
z dziećmi w poszukiwaniach rozwiązania
trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny:
jej zasobów, jak też zasobów społeczności
lokalnej oraz instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie
umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia

codziennego rodziców lub opiekunów
dzieci. Efektem powinno być odzyskanie
przez osoby przyjmujące pomoc kontroli
nad własnym życiem, które pozwala im
być samodzielnym oraz tak wypełniać
role rodzica, aby środowisko rodzinne
sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi
dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia przy współudziale rodziny na
każdym etapie metodycznego działania:
od oceny wstępnej, poprzez układanie
planu pracy i jego realizację, po ocenę
końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz
dążenie do zmiany. Do warunków koniecznych asystentury należy nawiązanie relacji z rodziną, długofalowość
pracy, dostosowanie stylu komunikacji
i metod działania do faz procesu zmiany. Jeśli warunki organizacyjne pozwalają tylko na pracę kilkumiesięczną, warto
skupić się na najpilniejszych sprawach,
przywracających rodzinie socjalne bezpieczeństwo: dostęp do świadczeń lub
uzyskanie zatrudnienia, leczenie dzieci,
uregulowanie zaległych spraw urzędowych, związanych z sytuacją mieszkaniową i rodzinną itp. Najważniejsze w pracy
asystenta jest bezpieczeństwo dzieci.
Nie każda rodzina potrafi skorzystać
z tej formy wsparcia. Niemniej jednak
asystentura winna być rozumiana jako
forma wsparcia, a nie przymusu.
Małgorzata Gnida
sierpień 2013 Sieniawa
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„Spoczął w Ojczyźnie ukochanej, którą zawsze dumnie w sercu nosił”

Uczcili pamięć
Wielkiego Rodaka
12 kwietnia br. w Warszawie odbyły się uroczystości związane z pierwszą rocznicą śmierci
Kazimierza Michalskiego, naszego wielkiego rodaka, który spoczywa na sieniawskim
cmentarzu. Uroczystości zorganizowano z inicjatywy Pani Urszuli Oliweri - opiekunki
zmarłego, jak też Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa, Fundacji Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie, Dowództwa Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy i Ordynariatu
Katedry Polowej Wojska Polskiego oraz Muzeum II Korpusu Polskiego.

W

uroczystościach wzięła
udział 30 osobowa delegacja z Sieniawy na
czele z z-cą burmistrza
Januszem Świtem oraz Przewodniczącym
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Rady Miejskiej Danutą Król i proboszczem Parafii p.w. W.N.M.P. ks. Janem
Grzywaczem. Nie zabrakło także dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz harcerzy ze
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Sieniawie. O godz. 11 - tej
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
na Starym Mieście odprawiona została
msza św. w intencji zmarłego. Przed
ołtarzem głównym ustawiono urnę z ziemią przywiezioną z grobu rodziny Michalskich oraz dwa wieńce w barwach
narodowych. Na wstępie mszy św., którą
koncelebrowali: ks. prałat Franciszek
Rząsa oraz kapelan katedry ks. Maciej,
odśpiewano „Boże coś Polskę”. Z kolei
głoszący homilię ks. Jan Grzywacz wspomniał o uczciwości wobec innych oraz
wierze, którą w swoim życiu kierował się
Kazimierz Michalski. - Najlepszym tego
dowodem jest ofiarowany nam przez
pana Kazimierza obraz Matki Boskiej
Tuchowskiej, który towarzyszył rodzinie
Michalskich w trakcie zsyłki i emigracji
- mówił ks. J. Grzywacz - Obraz ten
wraz z panem Kazimierzem powrócił do
rodzinnej Sieniawy i do miejscowego
kościoła parafialnego. Na zakończenie

uroczystości kościelnych przemawiał
prof. Norman Davies, przyjaciel i sąsiad
Kazimierza Michalskiego z Oxfordu.
- Mieszkaliśmy po sąsiedzku blisko 60
lat - mówił Norman Davies - Po wojnie
Kazimierz pracował w fabryce pasty
do butów. Jako historyk był kopalnią
wiedzy. Przeżył dwie wojny światowe,
doskonale pamiętał różne wydarzenia,
które wykorzystał w trakcie pisania historii Polski. Liturgię mszy św. ubogacił
występ solistki, która wykonała jedną
z ulubionych pieśń Michalskich „Ave
Maryja” oraz „Czerwone maki na Monte
Cassino”. Dalsza część uroczystości miała
miejsce na Cmentarzu Powązkowskim,
gdzie odsłonięto pamiątkową kryptę
w Kwaterze Wojska Polskiego. Prezes
Fundacji Polskich Sił Zbrojnych na Za-

chodzie Zygmunt Prugar Ketling przypomniał sylwetkę i zasługi Kazimierza
Michalskiego - kapitana Wojska Polskiego i zarazem żołnierza Armii gen.
Andersa. Z kolei uczniowie szkół w Sieniawie i Jarosławia zaprezentowali jego
ulubione utwory poetyckie: „Odę do
młodości” oraz wybrane fragmenty „Pana Tadeusza”. Następnie głos zabrał z-ca
burmistrza Janusz Świt, który m.in. podziękował wszystkim współorganizatorom i zaproszonym gościom za przygotowanie i udział w tych uroczystościach.
Głos zabrali także dyrektorzy placówek
pedagogicznych w Sieniawie i Jarosławiu,
zaś Prezes Fundacji im. Zielińskich Jan
Gąsior przedstawił dobroczynny charakter działalności Kazimierza Michalskiego, który ostatnie dni życia spędził w ich

hospicjum, znajdując tam staranną
opiekę.
W drodze powrotnej uczestnicy
uroczystości mogli podziwiać zza szyb
autokaru uroki Warszawy. Ponadto,
w trakcie krótkiego postoju zwiedzili
Muzeum II Korpusu Polskiego, gdzie
m.in. obejrzeli broń ręczną, umundurowanie, wyposażenie ówczesnych żołnierzy oraz czołgi i samochody. Chętni mogli odbyć przejażdżkę tzw. „sanitarką”.
Wizytę w muzeum zakończył poczęstunek złożony z tradycyjnej wojskowej
grochówki. Ostatnim akcentem pobytu
w stolicy było spotkanie, w trakcie którego Norman Davies został zaproszony do
odwiedzenia Jarosławia i Sieniawy.
Henryk Majcher
sierpień 2013 Sieniawa
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Bajkowy bal
Bibliotekę w Rudce odwiedzili niespotykani
goście.

Na „Bal postaci z bajek” przybyli: królowa z powieści “Alicja w krainie
czarów”, Dzwoneczek i dwie cudowne wróżki,
król Maciuś I, dzielny rycerz walczący ze
smokami, uśmiechnięta Pippi Langstrumpf,
urocza pszczółka Maja, Zygzak Mcquin oraz
superbohater. w role te wcieliły się dzieci
z przedszkola unijnego, które do biblioteki
przybyły wraz z opiekunką - p. Marleną
Szafran - Janowską.

P

o przywitaniu nastąpiła prezentacja strojów i bajek
z których pochodzą. A gdy już wszyscy uczestnicy
balu zdążyli się poznać, zaczęła się zabawa. Bajkowi
bohaterowie okazali się wyśmienitymi tancerzami.
Doskonale radzili sobie na parkiecie zarówno przy muzyce
bajkowej, jak i przy współczesnych rytmach. Początkowo
trochę nieśmiała okazała się pszczółka Maja, ale i ona wkrótce przyłączyła się do zabawy, a nawet chętnie pozowała fotoreporterom. Na zakończenie mali bohaterowie zapoznali się
z biblioteką. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się regał
z literaturą dla najmłodszych. Największym powodzeniem
cieszyły się historie, których mali czytelnicy jeszcze nie znali.
Wielu z nich opuściło bibliotekę z wypożyczoną książką. To
niezwykłe, bajkowe spotkanie zakończyło się na placu szkolnym, gdzie odbyło się wielkie malowanie… twarzy. Zabawa
była przednia.
„Bal postaci z bajek”, zorganizowany został w ramach
obchodów Tygodnia Bibliotek.
Marta Kozłowicz
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Z myślą
o dzieciach
W ramach dorocznej akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom”, sieniawską bibliotekę
odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego
wraz z opiekunem panią

Ż

Zofią Jazienicką.

ółw Franklin był bohaterem bajki, której dzieci
wysłuchały z wielkim zainteresowaniem. Przedszkolaki obejrzały również pokonkursową wystawę
zakładek do książki, jak też odebrały dyplom
- podziękowanie za udział w konkursie. Ponadto, Monika
Żemła otrzymała nagrodę indywidualną za zajęcie pierwszego
miejsca w „zakładkowym” konkursie. Spotkanie zostało
uwieńczone pamiątkową fotografią. Z kolei w bibliotece
filialnej w Rudce gościły dzieci z przedszkola unijnego wraz
z opiekunką, panią Marleną Szafran - Janowską. Maluchy
wysłuchały najpierw przepięknej baśni pt. „Księżniczka na
ziarnku grochu”, a następnie wzięły udział w zabawie plastycznej, w trakcie której chętnie opowiadały o swoich ulubionych bajkach i ich bohaterach. Na koniec dzieci wykonały prace plastyczne, które można oglądać na mini wystawie,
znajdującej się w bibliotece.
Marta Kozłowicz

Z Martyną na krańcu
świata

Kolejne - majowe spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki
poświęcone było książce

Martyny Wojciechowskiej pt.
„Kobieta na krańcu świata”.
Ta książka to swoisty dziennik z fascynującej podróży do

Ameryki Południowej, Azji
i Afryki, który szczegółowo
opisuje historię tej wyprawy
od pomysłu, aż do szczęśliwego
zakończenia.

U

czestnicy spotkania m. in.
mogli poznać historię
ośmiu kobiet: zapaśniczki,
kobiety kowboja, królowej
operacji plastycznych, saperki, bizneswoman, opiekunki słoni, dwóch żon jednego męża i 14-letniej panny młodej.
Wszystkie te panie wiele różni: odmienne warunki ekonomiczne, społeczne, religijne. Wiele też je łączy, np. dbanie
o urodę, czy też walka o byt. Wiele
sytuacji i zjawisk opisanych w książce
związanych jest z kulturą i obyczajowością środowiska, w jakim żyją wspomniane kobiety. Każda z historii ukazuje indywidualność postaci, dlatego też
każdego z członków DKK urzekła inna
opowieść. - Giovanna Silvia była silną
i niezależną kobietą, radziła sobie z domem i dziećmi, jak też miała odwagę
wejść na ring i walczyć z mężczyznami
- mówi jedna z uczestniczek spotkania
- Tu nie liczy się czy wygra czy przegra
lecz sam fakt podjęcia czynu, na który
mało kto by się odważył. - Najbardziej
spodobała mi się historia o Daphne

Sheldrick, która była bardzo wzruszająca - dodaje inna - Nie każdy człowiek
podjąłby się ratowania tak olbrzymich
zwierząt, jakimi są słonie. A wdzięczność
tego zwierzęcia pozostaje do końca życia.
- Mnie z kolei zaintrygowała postać panny młodej z Namibii - przekonuje kolejna
czytelniczka - Historia tej młodej dziewczyny była bardzo ciekawa, ponieważ nie
ma między nami dużej różnicy wieku,
a żyjemy w zupełnie różnych światach.
Jestem ciekawa, co teraz dzieje się z tą
dziewczyną.
Jeszcze inną uczestniczkę dyskusji urzekła postać walczącej Cholity z Boliwii. Kobieta ta zafascynowała mnie siłą swojego charakteru, determinacją w walce
o los swój i swoich dzieci mówi Fascynująca, choć nie do końca dla mnie
zrozumiała jest jej pasja, a mianowicie
zapasy. Podobała się także historia kobiet
saperów, ktore każdego dnia ocierały się
o śmierć. Mimo tak wielkiego niebezpieczeństwa były silne w tym, co robiły. To one wykonywały męski zawód

i utrzymywały rodzinę. Wszystkie bohaterki charakteryzuje siła wewnętrzna,
odwaga, zaradność, ale też pokora życia
i ogromna wrażliwość. Nie mają one
łatwego życia, ale każda z nich, na swój
sposób, czuje się szczęśliwa.
W opinii wszystkich uczestników
spotkania książka Martyny Wojciechowskiej zachwyca zarówno historiami, jak
też pięknymi zdjęciami i tekstem - często
bogato ubarwionym ciekawostkami oraz
humorem. To książka, którą warto przeczytać i przy której warto pomyśleć
o własnym życiu.
Marta Kozłowicz

sierpień 2013 Sieniawa
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W hołdzie

narodowym barwom
W czwartek 2 maja br. niezwykle uroczyście obchodzono przed sieniawskim Ratuszem
Dzień Flagi Rzeczypospolitej.

T

egoroczne uroczystości miały szczególną oprawę. Poprzedziła je celebrowana
przez ks. proboszcza Jana
Grzywacza msza św. w miejscowym
kościele parafialnym, w trakcie której
poświęcono sztandar dla OSP w Wylewie. Udział w niej wzięły władze samorządowe, przedstawiciele władz wojewódzkich, poczty sztandarowe, harcerze, dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy Sieniawy. Po mszy jej uczestnicy
przeszli w barwnym korowodzie na Rynek, gdzie miała miejsce dalsza część
uroczystości. Tam, meldunek od komendanta Miejsko - Gminnego OSP
Mariana Ceglaka przyjął wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP w Rzeszowie Wiesław Kubicki.
Po tradycyjnym wciągnięciu na maszt
biało-czerwonej flagi przy dźwiękach
hymnu państwowego, głos zabrał burmistrz Adam Woś. Gospodarz sieniawskiej gminy serdecznie powitał wszystkich zebranych, jak też przybliżył genezę
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święta oraz znaczenie naszych barw dla
poczucia duchowej i narodowej wspólnoty. Dalsza część uroczystości przebiegała zgodnie z obowiązującym strażackim ceremoniałem. Burmistrz Adam
Woś odczytał akt wręczenia sztandaru
dla Jednostki OSP w Wylewie, a następnie odbyła się ceremonia wbijania
gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru. Po jej zakończeniu nastąpiło przekazanie sztandaru. W imieniu fundatorów, przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru burmistrz
Adam Woś przekazał sztandar wiceprezesowi Wiesławowi Kubickiemu. Z kolei
wiceprezes Kubicki wręczył sztandar
komendantowi OSP w Wylewie Jerzemu
Dziaduchowi. Następnie odbyło się poświęcenie samochodu strażackiego marki
Steyer 690, zakupionego dla Jednostki
OSP w Wylewie oraz agregatu pompowego dla Jednostki OSP w Sieniawie. Ceremoni poświęcenia dokonał
ks. Jan Grzywacz. Uroczystości były
także okazją do wręczenia podziękowań

i odznaczeń wyróżniającym sie strażakom ochotnikom. Częśc oficjalna zakończyła się przemówieniami zaproszonych gości. Przemawiali m. in. wicemarszałek woj. podkarpackiego Lucjan
Kuźniar, przedstawiciel wojewody podkarpackiego Katarzyna Kwiatanowska,
dyrektor Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie - Oddział w Przemyślu Eugeniusz Marcol oraz reprezentujący w uroczystościach Posła na Sejm
RP Piotra Tomańskiego - Jarosław Stasieczek. Ostatnim akcentem był piknik
na stadionie „Sokoła”. Publiczność mogła wysłuchać recitali miejscowych zespołów: Aktywnych w Sieniawie oraz
Piganeczek. Mogła też skosztować wyśmienitych potraw z grilla. Huczna zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a do tańca przygrywał zespół disco
polo - Tex.
Henryk Majcher

Wiwat, Konstytucja!
Tradycją stało się, że społeczność gminy
Sieniawa co roku w bardzo uroczysty
sposób obchodzi rocznicę uchwalenia

Konstytucji 3-go Maja.

T

egoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
w intencji Ojczyzny odprawioną przez proboszcza
sieniawskiej parafii ks. Jana Grzywacza. Kolejnym,
a zarazem kulminacyjnym punktem wydarzeń była

akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. prof.
Kazimierza Sucheckiego w Wylewie.
Młodzi artyści przybliżyli zgromadzonym w sali widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „So-

kół” w Sieniawie historię i okoliczności
uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej
na świecie uchwały zasadniczej - Konstytucji
3-go Maja. Scena zamieniła się w salę obrad
Sejmu Wielkiego, gdzie król Stanisław August
Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki

i marszałek Stanisław Małachowski
wraz ze szlachtą debatowali nad losami
Rzeczypospolitej. Prezentujący się uczniowie w doskonały sposób oddali
atmosferę tamtych podniosłych wydarzeń, czego wyrazem były gromkie oklaski i zachwyt publiczności z władzami
UMiG Sieniawa na czele. Brawa nagradzały również artystów, gdy odśpiewali
pieśni patriotyczne i zatańczyli poloneza.
Perfekcyjnie dobrane stroje, doskonały
kunszt aktorski dziewcząt i chłopców
z pięknie prezentującym się tańcem
w takcie liczonym na trzy, to efekt
pracy i zaangażowania dyrektora, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej
w Wylewie. Widowisko artystyczne przeniosło zebranych w odległe, ale jakże
ważne dla Polski czasy. Mogą żałować
Ci, których zabrakło na widowni CKSiR
„Sokół” w Sieniawie, bo warto było
spędzić godzinę piątkowego popołudnia,
na tak pięknej uroczystości dającej wiele
wzruszeń.
Maria Ożga
sierpień 2013 Sieniawa
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Świętowali Dzień
Języków Obcych
23 maja br. w sali widowiskowej sieniawskiego „Sokoła”, jak na Dzień Języków Obcych
przystało, rozbrzmiewało wiele języków, w tym także chiński.

E

uropejski Dzień Języków Obcych to dobra okazja, by
propagować naukę języków.
Dzień ten stwarza sposobność
dostarczenia młodzieży szkolnej sporej
dawki wiedzy i dobrej zabawy. W trakcie tegorocznej imprezy, która miała
miejsce w sieniawskim „Sokole”, ucznio-
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wie mieli okazję zaprezentować się i sprawdzić swoje umiejętności językowe na
scenie. Wykazali się przy tym dużą pomysłowością, gdyż zadbali o odpowiednie stroje i rekwizyty. Było ciekawie
i wesoło. Już na wstępie przedstawiciele sieniawskiej podstawówki przybliżyli
zasady pisowni znaków chińskich, uczyli
także publiczność podstawowych zwrotów w tym języku. Następnie scenę
opanowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrej, którzy zaprezentowali
spektakl słowno - muzyczny, zachęcający do nauki języków obcych. Programy przygotowane przez przedstawicieli
pozostałych placówek pedagogicznych
także przypadły do gustu licznie zebranej widowni, która nie szczędziła braw.
Uczniowie z Wylewy przybliżyli widzom
sylwetki znanych postaci ze świata nauki, kultury i sportu. Z kolei reprezentanci społeczności szkolnej w Czerwonej
Woli przygotowali ciekawą prezentację
o Londynie, jak też zatańczyli tradycyjny szkocki taniec. W dalszej fazie
można było posłuchać różnych piosenek w języku niemieckim i angielskim. Uczniowie z Rudki wykonali
utwór pt. „One way or another”,

z Sieniawy zaś „Am Morgen”, „Gummibär” i „Schnappi” oraz gramatyczną
piosenkę pt. „Rap der starken Verben”.
Niezwykle ciekawy występ przygotowali sieniawscy harcerze, którzy wykonali w języku migowym znany utwór
Grzegorza Turnaua pt. „Między ciszą
a ciszą”. Na koniec swój program pt.
„Niemcy w kilku ujęciach” zaprezentowali uczniowie miejscowego gimnazjum.
Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy imprezy zostali uhonorowani
drobnymi upominkami oraz pamiątkowymi dyplomami. Ponadto, obejrzeli
prezentację multimedialną, w której zaprezentowano historię i tradycję miejscowego gimnazjum. Smakowitym zwieńczeniem imprezy był poczęstunek sponsorowany m.in. przez Radę Rodziców
Gimnazjum w Sieniawie.
Charakter imprezy i ciekawy program sprawiły, że uczestnicy tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia
Języków Obcych nie tylko dobrze bawili
się, ale także uświadomili sobie, jakie
korzyści wynikają ze znajomości języków
obcych.
Henryk Majcher

Gościli
w Holandii
W dniach 16 - 21 maja br. ośmiu harcerzy
z 7. Drużyny Starszoharcerskiej w Sieniawie
uczestniczyło w 47. Międzynarodowym Zlocie
Skautowym „InterCamp 2013”, który tym
razem odbywał się w holenderskiej miejscowości

Cadier en Keer. W drodze na zlot harcerze
zwiedzili Drezno oraz Frankfurt.

P

rzez 4 dni uczestnicy różnie pożytkowali czas spędzany
na zlocie, m. in. poznawali nowe zwyczaje. Ponadto,
organizatorzy przygotowali dla nich liczne atrakcje.
Cały teren przekształocny został w ogromne Wesołe
Miasteczko - Funfair. Harcerze brali udział w licznych wędrówkach i zabawach w lunaparku, pokazach talentów, wieczorze
deserów oraz imprezach z DJ-em. Często też gościli w tzw.
punktach aktywności, gdzie mogli postrzelać z łuku, wziąć udział
w zawodach sumo, pochodzić na szczudłach. Wszyscy wrócili do
domów zdrowi, niezwykle zadowoleni oraz pełni wrażeń, jak też
bogatsi o nowe doświadczenia i znajomości. W zlocie wzięło 3,5
tys. harcerzy z 9 krajów Europy,w tym licząca 405 osób reprezentacja Polski.
- Kolejny „InterCamp” odbędzie się już za rok, a jego
gospodarzem będzie uzdrowiskowe miasto w Niemczech, Bad
Lippspringe - mówi pwd. Barbara Drapała - Dlatego też zachęcamy do wstępowania w szeregi harcerstwa. W zamian oferujemy niezwykły klimat harcerskich spotkań, niezapomnianych wyjazdów i zabaw.
Henryk Majcher

sierpień 2013 Sieniawa

21

W hołdzie

twórcy
„Lokomotywy”
Rok 2013 ogłoszony został przez sejm Rokiem
Tuwimowskim w 100 rocznicę debiutu
literackiego tego wspaniałego poety, który
pisał zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Wielu z nas wychowało się na wierszach
Juliana Tuwima. To między innymi one nas
kształtowały, bawiły, zaludniały świat
wyobraźni zarówno nasz, jak i kilku poprzednich
i kolejnych pokoleń. Dzisiaj trudno znaleźć
kogoś, kto nie zna „Lokomotywy”,
„Pana Hilarego”, „Ptasiego radia” czy też
„Słonia Trąbalskiego”.

18

czerwca br. w Szkole Podstawowej w Rudce
odbył się konkurs recytatorski poświęcony
twórczości Juliana Tuwima. Wcześniej, uczniowie mogli obejrzeć przygotowaną gazetkę tematyczną, przybliżającą sylwetkę oraz twórczość pety. Zorganizowany przez Samorząd Uczniowski oraz polonistów konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem. Rywalizowano w dwóch
grupach wiekowych: klasy 0-III oraz IV-VI, zaś poszczególnym występom recytatorskim towarzyszyły niezwykle ciekawe układy choreograficzne prezentowane przez uczniów oraz wykorzystywane przez nich rekwizyty. Dodatkową atrakcją
były występy wokalne uczennic z klasy V i IV. Jury pod
przewodnictwem dyrektor szkoły Ewy Preizner - Rygowskiej
wyłoniło laureatów konkursu. W gronie najmłodszych uczestników triumfował duet z „zerówki”: Aleksandra Karwan
oraz Martynka Kurko. Z kolei wśród „starszaków” zwyciężyła Laura Syryło z klasy
IV. Gratulujemy!
Monika Kwaśniewska
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Biwak

pełen wrażeń
Przedsmakiem tegorocznych wakacji dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej
w Dobrej był długo wyczekiwany biwak w Radawie. Odbył się on w połowie czerwca br.
w Ośrodku Wypoczynkowym „Arkadia”. - Domki, w których zostaliśmy zakwaterowani
usytuowane były na przepięknej polanie, otoczonej pachnącymi krzewami jaśminu i dostojnymi
brzozami, wśród których ukrywały się liczne ptaki umilające nam pobyt swoimi cudnymi

- wspominają uczniowie - Bawiliśmy się wspaniale pod czujnym okiem naszych
wychowawców, którzy zadbali o to, abyśmy nie nudzili się ani przez moment.

trelami

U

czestnicy biwaku realizowali różne zadania. Na
początku musieli wymyślić
nazwę dla swoich drużyn.
Projektowali, jak też wykonywali flagi
i herby z materiałów, które sami znaleźli
w pobliskim lesie. Uczestniczyli też w licznych konkursach: fryzjerskim na najśmieszniejszą fryzurę, budowania zamków z piasku, komponowaniu piosenek
oraz pisania wierszy o tematyce biwakowej. Największym jednak wyzwaniem
okazały się codzienne kontrole czystości
domków, w trakcie których mieszkańcy byli bardzo surowo oceniani. Ponadto, sami przygotowywali śniadania i kolacje, pełnili dyżury, a w tym temacie najlepiej spisywały się dziewczyny.
W wolnym czasie chłodzili się wodą
z hydrantów. - W Radawie jest wiele
atrakcji - przekonują uczestnicy biwaku - Jedną z nich jest Park Linowy
„Adrenalina”, w którym każdy znalazł
coś dla siebie. Niektórzy mieli cykora
i nie odważyli się wejść na tor przeszkód umieszczony wysoko, w koronach drzew. Woleli za to strzelać na
paintballu lub skakać na trampolinie.
Wielu z nas przełamało swój strach
i pokonało morderczy tor. Mistrzami

w tym temacie okazali się: pan Roman
Barabasz oraz pani Agnieszka Pieróg.
W trakcie pokonywania przeszkód nad
naszym bezpieczeństwem czuwały panie
Agnieszka Szykuła i Jadwiga Majcher.
Niektórzy bez pomocy pań i stosownego dopingu nie dotarliby do mety.
Całkowicie wyczerpani, ale szczęśliwi
wróciliśmy do ośrodka. Byliśmy też
nad zalewem. Gdy tylko weszliśmy do
wody, zaczęliśmy się oblewać, graliśmy
w siatkówkę i dwa ognie. Na koniec
budowaliśmy zamki z piasku. Było
naprawdę fajnie. Najlepsze były jednak
podchody, gdyż mogliśmy się poczuć
jak prawdziwi poszukiwacze skarbów.
Dostaliśmy tajemniczy list od naszych
pań i szukaliśmy wskazówek. Po wykonaniu kilku trudnych zadań znaleźliśmy skarb. Niestety, sprytni chłopcy
wspięli się na drzewo i sprzątnęli go nam
sprzed nosa. Nie byli jednak egoistami
i podzielili się z nami ukrytymi w skarbie słodyczami. Wieczorami organizowane były dyskoteki do późnych godzin.
Bawiliśmy się rewelacyjnie. Jeżeli ktoś
się zmęczył, mógł posiedzieć przy ognisku i upiec kiełbaskę. Wybraliśmy też
króla i królową biwaku, których udekorowaliśmy przepięknymi i zarazem nieco

przydługimi wiankami z ziół. Naszym
ulubionym zajęciem były nocne rozmowy o duchach i potworach. Mimo, że
spaliśmy tylko po kilka godzin, to i tak
wstawaliśmy wypoczęci. Z żalem opuszczaliśmy Radawę. Chwile tam spędzone zapamiętamy na długo i z chęcią
będziemy tam wracać
Swymi wrażeniami z pobytu
na biwaku podzieliła się z nami
Katarzyna Ciurko - uczennica kl. VI SP Dobra
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Zniwa „Pod Kapeluszem”
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Dziekuje
, Panu Jerzemu Doskoczowi
,
’ ,
za poswiecony
czas i współprace.
,
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Śladami
Ojca
Mateusza
Wczesnym rankiem 18 czerwca br. uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Rudce wyruszyli
wraz z opiekunami na jednodniową wycieczkę
do

Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego.

T

uż za Stalową Wolą aura uległa nagle pogorszeniu. Zaczął padać deszcz, zaś błyskawice raz po raz
rozdzierały niebo, niczym srebrny nóż przedzierający
czarny aksamit. Gdy tylko wycieczkowicze dotarli
do Sandomierza, nagle zza chmur, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wyjrzało słońce. Pierwszym punktem pobytu
w mieście serialowego Ojca Mateusza było zwiedzanie podziemi.
Kolejnym etapem był spacer po sandomierskim Rynku. Nie
lada wyzwaniem było wejście na wysoką wieżę, z której można
było podziwiać panoramę miasta otoczonego wstęgą Wisły oraz
piękną, zieloną i gdzieniegdzie górzystą okolicę. Wycieczkowicze
zwiedzili też muzeum, kościół wzniesiony przez Kazimierza
Wielkiego oraz wiele innych, ciekawych miejsc. Duże wrażenie
zrobił na nich także zamek i park w Baranowie Sandomierskim.
Zadowoleni, z plecakami pełnymi pamiątek, młodzi turyści
wyruszyli w drogę powrotną. Po przejechaniu kilku kilometrów
ponownie zaczął padać deszcz. Niesprzyjająca aura, jak też zmęczenie i wrażenia nie przeszkodziły jednak dzieciom w śpiewaniu
i głośnym komentowaniu własnych doświadczeń.
Monika Kwaśniewska

Zmagania z ortografią

25

czerwca br. w remizo
- świetlicy w Rudce odbył się konkurs „Ortoglandia 2013”, na starcie którego stanęły 3 - osobowe reprezentacje poszczególnych szkół z terenu
Miasta i Gminy Sieniawa.
W ramach konkursowych zmagań
ich uczestnicy rozwiązywali rebusy oraz
zagadki ortograficzne, musieli także napisać krótkie dyktando. Uczniowie zdo-
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bywali nie tylko punkty, ale także
cukierki, które w szybkim tempie wypełniały szklane naczynia przypisane
poszczególnym drużynom. Doskonałym
przerywnikiem i ogromną atrakcją były występy wokalne. Ostatecznie jury
w składzie: Maria Kiełt (Czerwona Wola), Jadwiga Lichołat (Wylewa), Jadwiga Majcher (Dobra) oraz Małgorzata
Pisarczyk (Sieniawa) wyłoniło zwycięzcę
turnieju, którym okazała się drużyna

z Czerwonej Woli. Wszyscy uczestnicy
imprezy uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami oraz symbolicznymi różyczkami. Była też pamiątkowa
sesja zdjęciowa oraz kilkugodzinne spotkanie przy stole i słodkościach, które
upłynęło w wesołej i pogodnej atmosferze.
Monika Kwaśniewska

Rok pełen sukcesów

D

la Gimnazjum im. bł. Augusta Czartoryskiego w Sieniawie ubiegły rok szkolny był
niezwykle udany i bogaty

w sukcesy.
Najbardziej prestiżowe są osiągnięcia w ogólnokrajowych i wojewódzkich
konkursach przedmiotowych. Laur zwycięstwa trafił w ręce m. in. Joanny
Biedroń, która triumfowała w Ogólnopolskim Konkursie Omnibus. Joasia wyśmienicie spisała się także w Regionalnej
Olimpiadzie o Wielkich Polakach, w której sklasyfikowana została na wysokim
trzecim miejscu. Z kolei Aleksandra
Pich, Kinga Myszor i Alicja Krzemińska
brylowały w swoich ulubionych przedmiotach. Aleksandra została finalistką
konkursu biologicznego - Oxford Biologia, w którym uzyskała ponad 96 tys.

punktów. Kinga i Alicja także awansowały do ścisłych finałów konkursów
przedmiotowych: chemicznego, polonistycznego oraz matematycznego. Ponadto, Alicja zwyciężyła w Sarzyńskim Konkursie Chemicznym (konkurs o zasięgu
wojewódzkim). Udanymi startami w konkursach przedmiotowych mogą także pochwalić się: Wiktor Jagusztyn (finalista konkursu technicznego) oraz Sylwia
Musiał (finalistka Regionalnej Olimpiady o Wielkich Polakach). Sieniawscy
gimnazjaliści zdominowali także Powiatowy Konkurs Matematyczny - Mistrz
Matematyki. Na najwyższym stopniu
podium stanęła Joanna Dyrda, zaś drugie miejsce przypadło Jakubowi Domańskiemu. Na piątym miejscu sklasyfikowana została Katarzyna Karwan, zaś na
siódmym Alicja Krzemińska. Duże suk-

cesy zanotowali także sieniawscy fotograficy. Karolina Rudnicka otrzymała
z warszawskiego Fotoklubu RP srebrny
medal za udział w konkursie fotograficznym „Stąd pochodzę, o tym mówię”.
W tym samym konkursie udział wzięła
Agata Mróz, która uhonorowana została
nagrodą Burmistrza Miasta Przeworska.
Ponadto, Agata Grycko, Alicja Krzemińska, Katarzyna Karwan i Jakub Domański zostali nagrodzeni stypendiami
Urzędu Marszałkowskiego za rok szkolny 2012/2013.
Wszystkim wymienionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wacław Kondyra

Pożegnali
zasłużonych pedagogów

W

czwartek 27 czerwca br.
w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Sieniawie odbyło się
uroczyste pożegnanie nauczycieli odchodzących na zasłużoną emeryturę.
Pani Lidia Mróz przez 35 lat wykształciła wiele pokoleń młodych polonistów, natomiast pani Jolanta Wolska przeszła na emeryturę po 40 latach pracy. Dyrekcja oraz uczniowie
pożegnali także księdza - katechetę
Jana Grzywacza, który przez wiele
lat kształtował nie tylko uczniowskie
umysły, ale i postawy. Dyrektor szkoły
Krzysztof Kolasa w swoim wystąpieniu
serdecznie podziękował pedagogom za
wieloletnią pracę, wielką cierpliwość,
wyrozumiałość, jak też za oddanie,
z jakim wypełniali swe role. Z kolei
uczestniczący w uroczystościach burmistrz Sieniawy Adam Woś podkreślił

ogromny wkład, jaki odchodzący na
zasłużoną emeryturę nauczyciele wnieśli
w rozwój sieniawskiego szkolnictwa.
Na zakończenie dostojni emeryci otrzymali wiązanki kwiatów, jak też życze-

nia, aby nigdy nie zapominali o szkole,
przyjaciołach i swoich wychowankach.
Henryk Majcher
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Najpiękniejsza
zakładka
Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki
został rozstrzygnięty. Spośród zgłoszonych
prac jury wybrało te najpiękniejsze, jak też
przyznało nagrody i wyróżnienia.

W

gronie najmłodszych uczestników konkursu
triumfowała Monika Żemła, zaś wyróżnienie
przyznano klasie 0B. Z kolei w gronie
uczniów klas I-III zwyciężyła Ewa Pigan
(kl. II) przed Dorotą Sieradzką i Katarzyną Chmielecką (obie
kl. III). Ponadto, wyróżnienia przyznano: Wiktorii Szewc
(kl. I), Marcinowi Cupek, Kindze Krówka, Sandrze Oleszczuk
Katarzynie Smyk oraz Dominikowi Wawrejko (wszyscy
kl. III). W kategorii klas IV-VI na pierwszym miejscu sklasyfikowana została Laura Syryło (kl. IV), wyróżniono zaś
Klaudię Kozdroń (kl. V) oraz Tomasza Pigana (kl. VI).
Po ceremonii ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczestnicy konkursu wysłuchali kilku opowiadań z książki Doroty
Gellner pt. „Czekoladki dla sąsiadki”, w interpretacji pani
Elżbiety Jagusztyn. Następnie sami wcielili się w rolę narratorów. M.in. tworzyli swoje powieści i opowiadania o bohaterach z książki pt. „Dawno temu w Mamoko”. Mimo,
że zadanie okazało się nie lada wyzwaniem, dzieci poradziły
sobie z nim wręcz po mistrzowsku. Przyznały jednak, że
pisanie książek dla dzieci to niebywale trudne zadanie.
Młodzi czytelnicy wykazali się dużą wyobraźnią również
przy następnej zabawie. Tym razem mieli narysować chatkę
czarownicy lub wieżę czarnoksiężnika, zbudowaną z … ulubionych słodyczy. Zabawa była przednia. Wystawę konkursowych prac można oglądać w bibliotece.
Elżbieta Jagusztyn

Sieniawa na
fotografiach
W czwartek 27 czerwca br. ogłoszone
zostały wyniki konkursu fotograficznego

„Odkrywamy piękno Gminy Sieniawa”.
Konkurs skierowany był do dzieci
oraz młodzieży, zaś jego celem była
popularyzacja architektury Sieniawy
i okolic poprzez fotografię.

N

a konkurs wpłynęło kilkanaście prac, które
w pełni spełniały wymogi regulaminowe. Toteż
jury w składzie: Bogusław Bartuś, Elżbieta
Jagusztyn oraz Szewc Wioletta miało niezwykle trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie
nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych. W gronie uczniów szkół podstawowych triumfowały: Aleksandra
Frodyma (Rudka) i Wiktoria Szewc (Sieniawa). Z kolei w gronie gimnazjalistów zwyciężyła Małgorzata Kosior (Sieniawa),
zas drugie miejsce przypadło Annie Stawarz (Dybków).
Wśród najstarszych uczestników konkursu zwyciężyły ex
aequo: Anna Kosior (Sieniawa) i Daria Stawarz (Dybków),
zaś na drugim miejscu sklasyfikowana została Kamila Dec
(Czerce). Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!
Prace można obejrzeć w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Sieniawa, która była organizatorem konkursu.
Marta Kozłowicz
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Rodzinna Majówka
W niedzielę, 26 maja br.
w Leżachowie odbyła się
Majówka z okazji Dnia
Matki, którą połączono
z dorocznym Świętem
Niezapominajki. Impreza
została zorganizowana
w wyniku współpracy:

Radnej,
Sołtysa, OSP, Rodziców,
miejscowego KGW i Młodzieży
oraz pod patronatem

Burmistrza Miasta i Gminy
Sieniawa Adama Wosia.

Ś

więtowanie łączyło pokolenia,
przeszłość ze współczesnością,
kulturę duchową z kulturą
sportową i obyczajową. Rozpoczęło się w pięknie udekorowanej
świetlicy Domu Ludowego, gdzie, po słowach powitań, scenę opanowały przedszkolaki z POP oraz dzieci i młodzież
z leżachowskiej grupy tanecznej „Frajda”. Licznie zgromadzona publiczność
obejrzała program artystyczny, specjalnie przygotowany na ten wyjątkowy
dzień pod opieką: Pań: Genowefy Wikiery, Sylwii Janczalik i Lidii Mróz oraz
Pana Pawła Wikiery. Młodzi artyści
recytowali wiersze, mówili o legendach
niezapominajkowych, śpiewali piosenki
i tańczyli, przekazując Najukochańszym
Mamusiom wdzięczność za trud, troskę
i miłość. Po dawce wzruszeń i rozrywki uczestników imprezy czekały emocje
sportowe na tzw. placu szkolnym, gdzie
Pani Anna Machała z „Krainy Sanu”
- LGD przeprowadziła dla wszystkich
chętnych profesjonalną rozgrzewkę i trening Nrodic Walking. Z kolei na boisku

odbył się długo wyczekiwany, integracyjny mecz piłki nożnej z udziałem
uczniów szkół średnich i gimnazjum,
którzy kilka dni wcześniej, wspólnie
z młodszymi kolegami, pomagali w uporządkowaniu placu. Najważniejszym atutem meczu była gra fair play, ale znawcy futbolu nie szczędzili słów uznania dla
imponujących sportowych umiejętności chłopców. Zgromadzona społeczność
wiejska okazała się wspaniałymi kibicami, nie wyłączając babć, które, z ustawionych wokół ławek, z uwagą śledziły

poczynania wnuków. Natomiast dziewczęta żywiołowo dopingowały kolegów
gromkimi rymowankami. Ostatnim
punktem programu były zabawy pod
„Grzybkiem”, przy grillu i muzyce.
Wszystkim bardzo smakowały pieczone kiełbaski, serwowane przez Panie
z KGW. Na deser degustowano pyszne
domowe wypieki, przygotowane przez...
niezastąpione Mamusie oraz łakocie,
ufundowane przez Panią Annę Nykiel.
Świąteczna Majówka, obfitująca
w liczne atrakcje, przebiegła w miłej,
życzliwej, rodzinnej atmosferze. Jest to
niewątpliwie zasługa zarówno organizatorów, jak i wszystkich uczestników,
którym składam serdeczne podziękowania.
Lidia Mróz
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Zabawa
na
całego

W weekend 29-30 czerwca w Sieniawie odbyła się wielka feta. Mieszkańcy świętowali
„Dni Sieniawy 2013”. Miejscowy stadion stał się areną wielkiej imprezy. A wszystko zaczęło
się od festiwalu ŚDS - ów, później zaś przyszedł czas na liczne koncerty zespołów muzycznych.
Wielką atrakcją był niedzielny pokaz ogni sztucznych. Pogoda dopisała,
więc mieszkańcy gminy mogli bawić się na całego!

W

ielkie świętowanie zainaugurował X Festiwal
Tańca Środowiskowych
Domów Samopomocy.
Na scenie miejscowego „Sokoła” 16 grup
artystycznych z podkarpackich ŚDS - ów
zaprezentowało wspaniałe i barwne programy artystyczne. Występy przyjmowane były przez publiczność wręcz owacyjnie. W sobotę (29 czerwca) odbyła
się uroczysta sesja, w trakcie której sieniawscy radni, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz przyjęciu sprawozdania z realizacji
budżetu za ubiegły rok, przyznali burmistrzowi Adamowi Wosiowi absoluto-
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rium. Po przyjęciu uchwały burmistrz
otrzymał oklaski oraz gratulacje i okazały
bukiet kwiatów z rąk Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Danuty Król. Po zakończeniu sesji jej uczestnicy udali się
na sieniawski stadion, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Tam na
scenie zaprezentowali się młodzi artyści z sieniawskich szkół, następnie liczną publiczność bawiły panie z Kół
Gospodyń Wiejskich. Licznej widowni
tradycyjnie przypadł do gustu występ
leżachowskiego kabaretu „Big Baby”,
który zaprezentował wyreżyserowane
przez Elżbietę Kozyra widowisko pt.
„Don Bazylion, czyli dziadek dawaj spa-

dek”. Humorystyczne dialogi co chwilę przerywały salwy śmiechu i gromkie brawa, zaś na koniec widzowie zgotowali artystom gorącą owację. Sobotni
wieczór należał do miłośników discopolowych rytmów. Najpierw wystąpili
muzycy z formacji Solaris, a następnie
na scenie pojawił się zespół Roxait.
Muzycy z Biłgoraja bawili publiczność
ponad 3 godzinny. Na koniec zaś widzowie pożegnali solistów nie tylko gromkimi oklaskami, ale także owacjami
i ciepłym „dziękujemy”. Niedziela (30
czerwca) była nie mniej interesującym
i pełnym emocji dniem. We wczesnych
godzinach popołudniowych najmłod-

szych mieszkańców miasta bawił Waldemar Wywrocki. Następnie zagrała

discopolowa kapela „Masters”. Pochodzący z Zambrowa muzycy rozruszali

publiczność, jak też wprowadzili atmosferę dobrej zabawy. Wielki aplauz wzbudził także występ uczestnika Must be
the Music - Pawła Janasa, który wręcz
oczarował widzów swoją grą na akordeonie. Popisy wirtuoza nagrodzone zostały
rzęsistymi oklaskami. Bardzo ciekawy
program muzyczny zaprezentował także
zespół Jablonećka z Pecovskiej Novej
Vsy (Słowacja). Po Słowakach widownię bawiła kolejna grupa discopolowa
- zespół Tex z Biłgoraja. Zanim na
scenie pojawiła się gwiazda wieczoru,
wręczono po raz pierwszy w historii
miasta okazałe statuetki, które trafiły do
osób wspierających rozwój i kreujących
pozytywny wizerunek Sieniawszczyzny.
Nagrody za całokształt działalności
na rzecz gminy otrzymali: piłkarz „Sokoła” Paweł Adamczyk, wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Rzeszowie Monika Misiak oraz sołtys miejscowości Rudka Tadeusz Sikora. Ceremonii wręczane nagród dokonał burmistrz
Adam Woś wraz ze swoim zastępcą
Januszem Świtem. Następnie przyszedł
czas na koncert gwiazdy wieczoru Szymona Wydry & Carpe Diem. Artyści bardzo szybko nawiązali dialog z publicznością i przez cały czas trwania
koncertu, obok sceny tańczyła bardzo
liczna grupa fanek (panów też). Były
wspólne śpiewy, bisy, a nawet „Sto
lat” dla gitarzysty Piotra Żaka, który
w sobotę świętował swoje imieniny.
Tuż przed północą niebo nad Sieniawą
rozświetliły sztuczne ognie. Niezwykle
widowiskowy, blisko 10 - minutowy pokaz był doskonałym zwieńczeniem dwudniowych obchodów święta miasta.
Henryk Majcher
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Wspiera nas sołtys
W trakcie tegorocznych „Dni Sieniawy” liczna widownia mogła podziwiać kolejny już raz
występ kabaretu „Big Baby”. Tym razem artyści z Leżachowa zaprezentowali widowisko
pt. „Don Bazylion, czyli dziadek dawaj spadek”. Humorystyczne dialogi co chwilę
przerywały salwy śmiechu i gromkie brawa, zaś na koniec widzowie zgotowali artystom gorącą
owację. - Po każdym występie obiecuję sobie, że już więcej nie pojawię się na scenie - zapewnia
Elżbieta Kozyra, reżyser i zarazem założyciel leżachowskiego kabaretu - Jednak już po kilku
dniach w mojej głowie rodzą się nowe pomysły na kolejne widowiska.
- W jakich okolicznościach postanowiła pani spróbować swoich sił w reżyserowaniu?
- Przed dwoma laty, przy Kole Gospodyń Wiejskich w Leżachowie zawiązał
się kabaret, który do występów scenicznych przygotowywał się pod czujnym
okiem doskonale znanej w sieniawskim
środowisku polonistki, pani Lidzi Mróz.
Po pewnym czasie pani Lidia została
radną i przybyło jej obowiązków. Zaproponowała mi więc, abym przejęła jej
obowiązki. I tak to się zaczęło.
- A skąd się wzięła nazwa kabaretu?
- Zostaliśmy zaproszeni do udziału w imprezie, która organizowana była poza Leżachowem. Organizatorzy zapytali nas,
jaką nazwę mają umieścić na plakacie.
Bez namysłu rzuciłam „Big Baby” i tak
zostało.
- Wbrew temu, co sugeruje nazwa kabaretu, jego członkami nie są same
kobiety...
- Kabaret liczy w sumie 12 osób. W gronie tym mamy jednego pana, a mianowicie Józia Szozdę. Ponadto, skład
grupy tworzą: Halina Gajda, Bogdana
i Aleksandra Worobel, Danuta Krupka,
Helena Kupińska, Monika Gajda, Grażyna Paluch, Zofia Łopatowska, Alicja
Wawryszko, Danuta Szozda oraz moja
skromna osoba.
- O ile mnie pamięć nie myli, to
pierwszym, wyreżyserowanym przez
panią widowiskiem, z którym „Big
Baby” zaprezentowały się szerszej
publiczności był „Powrót Zenka”…
- Zgadza się. Z napisaniem scenariusza
do tego widowiska nie było większych
problemów. Także przygotowania do
występu przebiegały niezwykle sprawnie,
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w czym duża, wręcz ogromna zasługa
pań i pana, z którymi współpracuję.
Nasz debiutancki występ, który miał
miejsce w Pruchniku w trakcie dorocznego Przeglądu Kabaretów, był niezwykle udany. Publiczność nagrodziła
nas gromkimi brawami, zaś jury przy-

niawy” i muszę obiektywnie przyznać,
iż nie był to udany występ. Początkowo
impreza miała odbyć się na sieniawskim
Rynku, jednak aura zmusiła organizatorów do zmian. Wszystkie występy
przeniesione zostały do miejscowej hali
sportowej. Tam była tragiczna akusty-

znało nam pierwsze miejsce. W okresie późniejszym występowaliśmy z „Powrotem Zenka” na scenach w Radawie,
Wierzwicach oraz Dębnie. Oglądający
nas widzowie bawili się doskonale, czego
najlepszym dowodem były owacje, jakie
nam zgotowano. To z kolei zachęciło nas
do dalszej pracy.
- A jak „Powrót Zenka” przyjęła publiczność w Sieniawie?
- Przed rodzimą publicznością wystąpiliśmy w trakcie obchodów „Dni Sie-

ka, co z kolei negatywnie odbiło się
na jakości naszego występu. Kilka tygodni później, z tym samym widowiskiem, wystąpiliśmy w trakcie Dożynek
Gminnych, których gospodarzem była
Dobra. Ten występ mogłyśmy już uznać
za udany. Publiczności podobało się,
czego najlepszym dowodem były oklaski,
którymi zostaliśmy nagrodzeni.
- Na kolejne widowiska z udziałem
artystów z Leżachowa nie trzeba było
zbyt długo czekać…

- Najpierw przygotowaliśmy humorystyczne przedstawienie pt. „Droga do nieba”,
z którym wystąpiliśmy w trakcie Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Z kolei na okres
plenerowy wyreżyserowałam widowisko
pt. „Nasza klasa”. Do premierowego występu przygotowywaliśmy się ponad dwa
miesiące. Pracowaliśmy bardzo ciężko,
ale warto było. Widowisko prezentowane było w wielu miejscowościach i za
każdym razem nagradzane było rzęsistymi oklaskami i owacjami na stojąco.
- W przedstawieniu tym wykorzystano
nowatorską technikę komputerową…
- W przygotowaniu akustycznych efektów pomagał nam mój syn, który jest
informatykiem.
- Trudno nie wspomnieć o strojach,
które wykorzystujecie w trakcie występów. Skąd czerpiecie środki na
realizację oprawy artystycznej widowisk?
- Może trudno w to uwierzyć, ale
z większością problemów organizacyjnych radzimy sobie sami. Kupujemy
tanie ubrania w lumpeksach, następnie
przeszywamy je i odpowiednio dostosowujemy do wymogów widowiska. Czasa-

mi też otrzymujemy niewielkie nagrody finansowe i środki te przeznaczamy
na zakup kolejnych akcesoriów, które
wykorzystujemy w trakcie występów. Ponadto, zawsze możemy liczyć na wsparcie
naszego sołtysa, pana Ryszarda Szozdy.
- Jak dużo czasu zajmuje pani opracowanie kompletnego scenariusza?
- Na napisanie mojego debiutanckiego
scenariusza potrzebowałam zaledwie
trzech dni. Najdłużej pracowałam nad
„Naszą klasą”, gdyż prawie cały tydzień.
- A skąd pani czerpie pomysły na
kolejne scenariusze?
- Z życia, które zaskakuje nas z każdej
strony, ironicznie śmieje się nam w twarz
niemal każdego dnia. To życie codziennie uczy nas grać w nową grę z nowymi
zasadami. Duże znaczenie ma także wena
twórcza oraz chęci, zapał i praca, które
prowadzą do osiągnięcia sukcesów, nie
koniecznie tych największych.
- Pisanie scenariuszy, próby oraz występy - to wszystko pochłania sporo
czasu. Jak to wszystko pani godzi z obowiązkami domowymi?
- Z tym nie ma większych problemów.
Zresztą wszystko jest kwestią dobrej orga-

nizacji. Przy odrobinie dobrych chęci
i samozaparcia można pogodzić wszystkie obowiązki.
- Czy członkowie kabaretu z Leżachowa czują się spełnieni pod względem artystycznym?
- Czujemy się raczej niedocenieni.
Owszem, fajnie jest, gdy efekt końcowy
naszej pracy zostaje doceniony przez
publiczność, która nagradza nas brawami. Jednak po kilku dniach nasuwa się
pytanie - jaki to miało sens i komu to
było potrzebne?
- Jakie ma pani cele i plany na przyszłość?
- Jak już wspomniałam wcześniej, nie
raz chciałam dać sobie święty spokój
z tą działalnością artystyczną. Gdyby nie
wsparcie sołtysa oraz koleżanek z kabaretu, to prawdopodobnie kolejne występy
artystów z Leżachowa odbywałyby się
bez mojego udziału. W chwili obecnej
nie potrafię powiedzieć, czy w najbliższej
przyszłości zaangażuję się w przygotowanie kolejnego widowiska. Zobaczymy,
co nam los i życie przyniosą.
Rozmawiał Henryk Majcher

Gościnni Słowacy
Delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki gościła
z wizytą w zaprzyjaźnionej szkole na Słowacji. Wspaniała atmosfera, spontaniczność
uczniów i nauczycieli, niezwykła życzliwość gospodarzy - to ogólne wrażenia
z pobytu w Zespole Szkół w Pecovskiej Novej Vsi.

W

trakcie powitania młodzi
Słowacy zaprezentowali
bogaty program artystyczny, w którym nie zabrakło akcentów polskich. Kolejnym
punktem wizyty było zwiedzanie kompleksu szkolnego oraz poznawanie codziennego życia uczniów. Dzieciom bardzo podobały się pracownie zajęć praktycznych, w których na co dzień można
uczyć się trudnej sztuki kulinarnej oraz
rękodzielniczej. Uwagę zwracały też klasopracownie, niemal wszystkie od wewnątrz oszklone, co daje możliwość stałe-

go nadzoru dyrekcji szkoły nad przebiegiem lekcji i monitoringu ze strony
rodziców. Falę konsternacji wywołała
informacja na temat skali stosowanych
ocen, bowiem, jak się okazało, na
Słowacji piątki, to... najniższe stopnie.
Niektórzy natychmiast zapragnęli polsko - słowackiej wymiany uczniowskiej.
W dalszej fazie pobytu goście z Polski
udali się do Ratusza na spotkanie z panem starostą. Oficjalne spotkanie bardzo szybko przerodziło się w przyjacielską, miłą pogawędkę na temat historii,
zwyczajów i tradycji lokalnej społeczno-

ści. Obdarowani upominkami uczniowie
z Sieniawy, pod przewodnictwem pani
dyrektor Valentiny Kraynakowej i nauczycieli, wyruszyli w podróż po Presovie.
Tam m.in. mogli podziwiać z 12. piętra
wieży kościelnej imponującą panoramę
miasta.
Pierwsze, nieśmiałe próby nawiązania kontaktów polsko - słowackich powiodły się i z pewnością wkrótce zaprocentują, bowiem młodzi Słowacy już zapowiedzieli się z rewizytą w naszej szkole.
Krystyna Pieczonka
sierpień 2013 Sieniawa
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Paweł i jego

akordeon

Pochodzący z Sieniawy Paweł Janas to fenomenalny
akordeonista, który łączy niezwykłą, muzyczną dojrzałość
z wielką pasją dla muzyki. Ten młody artysta stał się
rozpoznawalny dzięki udziałowi w popularnym programie

„Must be the music”. W trakcie telewizyjnego występu muzyk
zahipnotyzował jurorów swoją grą. Pod koniec czerwca br. jego
wirtuozerskie popisy mogła także podziwiać publiczność biorąca
udział w dorocznych obchodach

N

a pytanie, po kim odziedziczył zamiłowanie do muzyki, bez wahania odpowiada, że po ojcu. - Tato grał
na rożnych instrumentach - opowiada
Paweł - Miał też swój zespół, z którym
grywał na imprezach okolicznościowych.
W wieku 5 lat dostał w prezencie mini
keyboard, na którym od czasu do czasu
próbował swoich sił.
Zaczęło się od... Małysza

Gdy miał 10 lat odwiedził mieszkającą w Bielsku Białej ciotkę. - Przed
powrotem do Sieniawy ciocia wręczyła
mi dziecięcy akordeon marki Małysz
- wspomina - Dostałem też okazałą ko-
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lekcję płyt analogowych z muzyką klasyczną. Po przyjeździe do domu zarówno
płyty jak też akordeon wylądowały w szafie. Dopiero po kilku miesiącach, w pewien deszczowy dzień przypomniałem sobie o instrumencie, który podarowała
mi ciocia. Wyciągnąłem go z szafy i z nudów zacząłem nieudolnie coś tam „tworzyć”. Przyłapał mnie
na tym tato, który
zaproponował mi naukę w szkole muzycznej. Miałem dużo
szczęścia, gdyż trafiłem do Jarosławia
pod „skrzydła” super
nauczyciela muzyki,
jakim niewątpliwie był pan Tomasz Dolecki. To właśnie ten wspaniały pedagog
odpowiednio ukierunkował mój talent,
pomagał mi go też rozwijać. Ponadto,
pokazał mi prawdziwie oblicze akordeonu, dzięki czemu rozpalił we mnie najszczerszą, dziecięcą pasję do muzyki.
Muzyczny koszmar
Jak wspomina, w trakcie nauki
w szkole muzycznej starał się unikać gry
na tzw. chałturach. - W tym temacie
miałem przykre doświadczenie - przyznaje Paweł- Na jednej z imprez zostałem
„oddelegowany” do gry na perkusji.
Sprzęt, na którym miałem „bębnić” był
w opłakanym stanie. Ponadto, muzycy,
z którymi grałem, mieli potworne pro-

„Dni Sieniawy”.

blemy z wyczuciem rytmu. Nasza muzyka, w mojej ocenie, była czymś koszmarnym. Innego jednak zdania byli
uczestnicy imprezy, którzy podobno
świetnie bawili się przy wygrywanych
przez nas melodiach.
W 2003 roku Paweł trafił do Szkoły
Muzycznej II Stopnia w Przemyślu. Zaczęło się jednak nieciekawie. - W bursie,
gdzie mieszkałem, złamałem rękę - wspomina - Rodzice, na wieść o moim wypadku, chcieli mnie zabrać do domu.
Ja jednak zdołałem ich przekonać, że
było to tylko nieszczęśliwe zrządzenie
losu. Ostatecznie, po długich targach,
otrzymałem zgodę na kontynuowanie
nauki.
Pierwsze muzyczne sukcesy...
...zaczął odnosić już w początkowym
okresie pobytu w nadsańskim grodzie.
- Za namową i radą pana Doleckiego
wziąłem udział w Międzynarodowym
Konkursie Muzyki Akordeonowej opowiada Paweł - Zagrałem jedną z kompozycji Bacha i o dziwo, mój występ
został przez jury oceniony bardzo wysoko. Mało tego, zostałem triumfatorem
konkursu. Wtedy też obiecałem sobie, że
w każdym kolejnym konkursie, w którym wezmę udział, będę walczył o najwyższe lokaty.
Po ukończeniu nauki w przemyskiej placówce muzycznej, podjął studia
na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Trafił do

zatrudni nas na etacie „wagonowych
muzyków”.

W trakcie III roku studiów Paweł
wyjechał do Wiednia, gdzie kontynuował
naukę w miejscowym konserwatorium. Początki pobytu w „stolicy walca” były bardzo trudne m. in. ze względu na
wysokie koszty utrzymania - przekonuje
- Zmuszony byłem wynajmować mieszkania w tzw. hostelach. Niejedną noc
spędzałem w pokoju 5 - osobowym, gdzie
akurat spało 15 osób. Często też dora-

cie z kolegą i było to dosyć ciekawe
doświadczenie - wspomina Paweł - Jednak zdecydowanie ciekawszy i zarazem
bogatszy w wydarzenia był nasz powrót
do kraju. Zanim wsiedliśmy do pociągu,
wstąpiliśmy do pewnej kawiarenki, gdzie
niezwykle gościnny kelner uraczył nas jakimś miejscowym specjałem, czyli niskoalkoholowym (podobno) trunkiem. To
z kolei pobudziło w nas apetyty i zarazem chęci do degustacji pozostałych specjałów oferowanych przez lokal. Mocno
„zmęczeni” udaliśmy się na dworzec kolejowy, gdzie wsiedliśmy do wagonu.
Niewiele pamiętaliśmy z podróży pociągiem. Nieco więcej o jej przebiegu dowiedzieliśmy się ze zdjęć, które jakiś
uczynny podróżny „pstrykał” naszym
aparatem fotograficznym. W pociągu daliśmy koncert, któremu przysłuchiwała
się liczna rzesza podróżnych. Nasze kon-

białem sobie grą na ulicach. A wyglądało
to tak, że zajmowałem miejsce w jakimś
ruchliwym miejscu i zaczynałem grać na
akordeonie, przechodnie zaś wrzucali do
rozłożonego futerału drobne pieniądze.
Tuż przed powrotem do Polski został zaproszony do udziału w koncercie
młodych talentów. - Wystąpiliśmy w due-

certowanie musiało wypaść nieźle, gdyż
w momencie, gdy wysiadaliśmy z wagonu podszedł do nas konduktor, który
najpierw podziękował nam za kapitalny,
w jego ocenie, występ. Ten przemiły
pan na pożegnanie poinformował nas,
że jeżeli w przyszłości będziemy mieli
problemy ze znalezieniem pracy, to kolej

z trzech etapów. Największe emocje
towarzyszyły jednak oczekiwaniom na
ogłoszenie wyników końcowych egzaminu. Ostatecznie okazało się, iż komisja
postanowiła przyjąć tylko jednego kandydata. A tym kandydatem byłem ja.
To był dla mnie szok i zarazem ogromne
szczęście.

grona studentów, którymi opiekował
się jeden z największych autorytetów
muzycznych w kraju, prof. Jerzy Jurek.
- Niestety, na czwartym roku moich
studiów pan profesor Jurek zmarł, ja zaś
kontynuowałem naukę u pochodzącego
z Przemyśla profesora Klaudiusza Barana.
Moc wiedeńskich... trunków

Pomogła dziewczyna
Po ukończeniu studiów stanął przed
wyborem swej dalszej drogi życiowej.
- Na szczęście w rozwiązaniu tego problemu pomogła mi moja dziewczyna Marta,
która przymierzała się do kontynuowania studiów w Królewskiej Akademii
Muzycznej w Londynie - mówi Paweł
- Pomysł Marty spodobał mi się do tego
stopnia, że sam postanowiłem spróbować
swych sił w stolicy Anglii. Gdy pod
koniec ubiegłego roku dotarliśmy do
Londynu okazało się, że na wydziale
akordeonu są wolne tylko dwa miejsca, o które ubiegać się będzie 20 kandydatów z niemal całego świata. Sam
egzamin był bardzo ciężki i składał się
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wych zakątków świata. - Grałem koncerty w różnych częściach naszego globu, jednak nigdy nie miałem czasu na
zwiedzanie - zapewnia Paweł - Chciałbym
więc kiedyś wyjechać w długą podróż,
koniecznie bez akordeonu, w trakcie
której mógłbym podziwiać cuda natury,
jak też delektować się ciszą. Jeżeli zaś
chodzi o plany zawodowe, to zamierzam
realizować się jako muzyk. Na pewno
nie podejmę pracy w szkole. Nauczycieli
na szczęście nie brakuje, ja zaś nie czuję
potrzeby, a właściwie nie mam większej
ochoty na realizowanie się akurat w tej
profesji zawodowej.
Henryk Majcher

Must be the music
W grudniu ubiegłego roku został
zaproszony na kolację wigilijną, której
organizatorem był znany na całym
świecie producent instrumentów muzycznych, a mianowicie firma „Roland”.
Wtedy też jeden z uczestników kolacji
zaproponował Pawłowi udział w eliminacjach do programu „Must be the
music”. - Po głębokim namyśle posta-
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nowiłem spróbować - wspomina - Pierwszego castingu w Warszawie nie wspominam najlepiej. Musiałem czekać w kilkusetosobowej kolejce, pod gołym niebem, na kilkustopniowym mrozie. Ostatecznie, po kilku godzinach oczekiwania,
stanąłem przed jurorami, którym mój
występ spodobał się. Szczególnie duże
wrażenie wywarła na nich zaprezentowana przeze mnie technika gry na cyfrowym akordeonie guzikowym.
Kolejne etapy konkursu Paweł przechodził bez problemu, jednak do finału
nie zdołał awansować. - Tam wymagany
był wokal, ja zaś nie miałem ochoty na
śpiewanie - dodaje muzyk z wymownym
uśmiechem.
Świat marzeń
Pytany o plany na przyszłość, bez
wahania odpowiada, że marzy o podróżowaniu i zwiedzaniu różnych cieka-

O przyszłości

europejskiego rolnictwa
W Brukseli trwają negocjacje nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata
2014-2020. Podczas szczytu, który odbył się w lutym br., jak też posiedzenia Rady Ministrów
Rolnictwa, które miało miejsce w marcu br. zostały wypracowane określone stanowiska.
Wśród najważniejszych dla Polski postanowień znalazły się zagadnienia związane
z płatnościami bezpośrednimi, wsparciem rozwoju obszarów wiejskich, a także dotyczące
wspólnej organizacji rynków rolnych.

W

nowym okresie programowania na lata 20142020 Polska będzie największym beneficjentem
unijnych funduszy. Mimo, że budżet UE
został zmniejszony, Polska w okresie 7 lat
otrzyma środki w wysokości 105,8 mld
euro (441 mld złotych). W latach 20072013 otrzymaliśmy 102 mld euro.
Na polskie rolnictwo przeznaczonych
zostało 32 mld euro (133,4 mld zł).
Polska stawka płatności bezpośrednich
w przeliczeniu na ha kształtować się
będzie na poziomie ok. 220 euro/ha
w latach 2014 - 2020. Jednakże dopłaty będzie można zwiększyć korzystając
z możliwości przesunięcia 25 proc.
środków z II do I filara WPR, co daje
szansę na osiągnięcie poziomu ok. 245
euro/ha, czyli prawie 95 proc. średniej
unijnej, która będzie wynosiła poniżej
260 euro/ha. W nowej perspektywie
finansowej kraje UE, które mają dopłaty
poniżej średniej unijnej nie będą mogły
dopłacać z budżetu krajowego. W celu
podwyższenia poziomu płatności bezpośrednich w Polsce trzeba będzie prze-

sunąć ok. 2,5 mld euro z II do I filara WPR. Zmniejszenie II filara będzie
zrekompensowane taką sama kwotą poprzez zwiększenie udziału środków krajowych we współfinansowaniu II filara oraz
wygospodarowanie specjalnych środków
na rozwój obszarów wiejskich w ramach
polityki spójności.
Z ogółu funduszy spójności na wyrównywanie poziomu rozwoju między krajami
i regionami UE do Polski trafi 23 proc.
środków budżetu UE. Celem polityki
spójności jest wyrównywanie poziomu
rozwoju i szans wszystkich regionów,
zarówno obszarów miejskich jak i wiejskich. W nowym okresie programowania polityka spójności obejmie szerzej
obszary wiejskie, które stanowią około
93 proc. całości obszaru Polski. Z polityki spójności będzie można wspierać
m.in. infrastrukturę techniczną, rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
tworzenie miejsc pracy. Najważniejsze
dla Polski postanowienia dotyczą:
A. płatności bezpośrednich
- kontynuowanie uproszczonego systemu
płatności bezpośrednich SAPS do końca

2020 r.
- możliwość stosowania nowych komponentów systemu płatności, jak:
- płatności dla małych gospodarstw i dla
młodych rolników,
- płatności związane z produkcją - 12%
koperty krajowej.
- możliwość kontynuowania do 2020 r.
wsparcia z budżetu krajowego.
- płatności dla aktywnego rolnika.
- uproszczenie zazielenienia płatności bezpośrednich.
- uelastycznienie programu płatności dla
małych gospodarstw.
- dyscyplina finansowa obejmie gospodarstwa rolne otrzymujące ponad 2 tys.
euro.
B. uproszczenia zazielenienia płatności
bezpośrednich
- podniesiono z 3 do 15 ha powierzchnię
gruntów rolnych w gospodarstwach
wyłączonych z wymogu wykazania
obszarów proekologicznych.
- zmniejszono z 7% do 5% udział obszarów proekologicznych w gospodarstwie.
- podniesiono z 3 ha do 10 ha powiesierpień 2013 Sieniawa
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rzchnię gruntów rolnych w gospodarstwach poniżej których są one wyłączone
z wymogu dywersyfikacji upraw.
- w gospodarstwach od 10 do 30 ha zmniejszono minimalną liczbę upraw
w gospodarstwie z 3 do 2 w ramach
dywersyfikacji.
C. wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW
- przeznaczenie 25 proc. limitu środków EFRROW na działania prośrodowiskowe, które obejmują: płatności
ONW, rolnośrodowiskowe, na rolnictwo ekologiczne, płatności dla
NATURA 2000, płatności do zalesień
oraz inwestycje o pozytywnych efektach

środowiskowych.
- możliwość opóźnienia (bez konsekwencji finansowych dla rolników) do 2016 r.
wejścia w życie reformy wyznaczenia nowego ONW.
Wspólna organizacja rynków rolnych
- przedłużono funkcjonowanie kwot w sektorze cukru do września 2017 roku.
- włączono do tekstu rozporządzenia rozwiązania tzw. pakietu mlecznego, po likwidacji kwot mlecznych.
- utrzymano otwartą kwestię aktualizacji cen interwencyjnych i referencyjnych
przekazując kompetencje w zakresie ustalania cen interwencyjnych Radzie UE.
- rozszerzono możliwości stosowania nad-

zwyczajnych środków wsparcia związanych z utratą zaufania konsumentów
na wszystkie sektory wymienione w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynków.
Przyjęcie wieloletnich ram finansowych na lata 2014 - 2020 ma duże znaczenie i daje stabilność w racjonalnym
wykorzystaniu środków w okresie całej
perspektywy finansowej.
Teresa Hamulecka
PODR Boguchwała-PZDR
w Przeworsku

Wakacje jak marzenie
Dzięki staraniom burmistrza Adama Wosia, 50
uczniów z terenu Sieniawszczyzny uczestniczyło
w obozie edukacyjno - terapeutycznym dla
dzieci z terenów dotkniętych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi.

Bazą obozu był
ośrodek wypoczynkowy ZHP w Wisełce.

O

środek harcerski w Wisełce położony jest na wyspie
Wolin, pomiędzy Międzyzdrojami a Kamieniem
Pomorskim. Bliska odległość do Międzyzdrojów
(12 km), Świnoujścia (28 km), Kamienia Pomorskiego (28 km), i Wolińskiego Parku Narodowego (500 metrów),
gdzie można zwiedzić rezerwat żubrów oraz muzeum Parku
Narodowego - to walory stanowiące wspaniałe miejsce do zorganizowania wycieczek i wędrówek. Jednak największą atrakcją
Wisełki jest czysta plaża, do której prowadzi droga przez
malowniczy las Wolińskiego Parku Narodowego, jak też jezioro
Czajcze z wydzielonym kąpieliskiem, gdzie znajduje się rezerwat
fauny i flory. Wszystko to powoduje, że jest to idealne miejsce
wypoczynku i relaksu, gdzie można zapomnieć o zgiełku dnia
codziennego. Uczestnikom obozu został zapewniony przejazd
pociągiem na miejsce wypoczynku, całodzienne wyżywienie,
opie-ka medyczna i ratownika WOPR oraz ubezpieczenie NW.
Ponadto, dzieci mogły zwiedzić Wybrzeże Zachodnie, wzięły też
udział w wycieczce do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Nad ich
bezpieczeństwem czuwał wykwalifikowany i kompetentny personel, który zapewnił im moc wrażeń, jak też sprawił, że te wakacje
na długo pozostaną w pamięci obozowiczów.
Władysława Stawarska
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Triumf
gospodarzy
W niedzielne popołudnie (9 czerwca br.) w Sieniawie odbyły się miejsko - gminne zawody
sportowo - pożarnicze dla jednostek OSP. Na starcie stanęło 10 drużyn, które rywalizowały
w dwóch konkurencjach: sztafecie z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

T

egorocznej edycji zawodów
towarzyszyła piękna, chwilami upalna pogoda, jednak
rywalizującym strażakom,
przyzwyczajonym do ekstremalnych
warunków, najwyraźniej taka aura nie
przeszkadzała. Nie zawiedli także mieszkańcy Sieniawszczyzny, którzy szczelnie wypełnili trybuny miejscowego stadionu. Nie zabrakło też przedstawicieli
lokalnych władz samorządowych z burmistrzem Adamem Wosiem na czele.
Same zawody miały niezwykle emocjonujący przebieg. W pierwszej, niezwykle
widowiskowej konkurencji - sztafecie triumfowała drużyna z Czerwonej Woli,

która wyprzedzała Czerce oraz Paluchy.
Z kolei w popularnej „bojówce” prawdziwy pokaz swojego kunsztu dali strażacy
z Sieniawy, którzy osiągnęli rewelacyjny czas 41,83 s., jak też bezbłędnie (bez
punktów karnych) wykonali ćwiczenie
bojowe. Drugie miejsce przypadło Dobrej, trzecie zaś Czerwonej Woli. Po podsumowaniu wszystkich punktów okazało
się, iż zwycięzcą tegorocznej edycji zawodów została OSP Sieniawa, zaś kolejne dwa miejsca na podium przypadły
ekipom z Dobrej oraz Czerwonej Woli.
Na kolejnych miejscach sklasyfikowane
zostały drużyny: Czerc, Wylewy, Leżachowa, Pigan, Paluch i Rudki. Poza

konkursem startowali również młodzi
strażacy z Leżachowa, jednak ich wyniki
nie były brane pod uwagę przy ustalaniu
końcowej klasyfikacji.
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników
odbyła się uroczystość wręczenia nagród
uczestnikom zawodów. Na koniec zaś
burmistrz Adam Woś pogratulował zwycięzcom, jak też podziękował wszystkim
drużynom za udział w imprezie. Gospodarz sieniawskiej gminy serdecznie podziękował także tym osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tegorocznej
edycji zawodów.
Eryk Ceglak
sierpień 2013 Sieniawa
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Historyczny sukces
W ostatnią niedzielę czerwca br. stadion
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zarzeczu był areną Powiatowych
Zawodów Sportowo - Pożarniczych.
Na starcie imprezy stanęło 6 drużyn
żeńskich oraz 10 męskich, które
rywalizowały w dwóch konkurencjach:
rozwinięciu bojowym oraz sztafecie.

W

zawodach wyśmienicie spisali się strażacy
z sieniawskiej OSP, którzy po raz pierwszy
w historii tej imprezy wywalczyli miejsce na
podium. Zespół nasz zgromadził na swym
koncie taką samą liczbę punktów co sklasyfikowana na
drugim miejscu ekipa z Widaczowa. Rywale naszej drużyny
uzyskali jednak lepszy czas w konkurencji bojowej, co
pozwoliło im uplasować się na drugim miejscu. Sieniaw-

skim strażakom przypadła trzecia lokata. Zarówno w gronie drużyn męskich, jak i żeńskich triumfowały ekipy z Gaci.
Zmagania strażaków podziwiało liczne grono zaproszonych gości, w tym: Naczelnik Wydziału KW PSP w Rzeszo-
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wie Krzysztof Filip, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Przeworsku Wiesław Kubicki, Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku Janusz Flak, Starosta Powiatu
Przeworskiego Zbigniew Kiszka, burmistrzowie i wójtowie
oraz członkowie zarządów powiatowych ZOSP.
Zawody zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP w Przeworsku oraz Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku.
Eryk Ceglak

Udany
rewanż
W sobotnie popołudnie 13 kwietnia br. hala
Sieniawie była areną zmagań
piłkarek ręcznych miejscowego Sokoła
z ukraińskim Werestem Wrzos Lubeń Wielki.
sportowa w

W

początkowej fazie meczu inicjatywa należała do Ukrainek, które objęły prowadzenie 2-0, a następnie 4-2. Wspierane przez
swoich fanów miejscowe szczypiornistki
szybko jednak otrząsnęły się z przewagi rywalek. Po szybkich i zarazem skutecznych kontrach Sokoła, na tablicy pojawił się wynik remisowy 4-4, zaś po chwili miejscowe wyszły na prowadzenie, którego już nie oddały do
końcowej syreny. Wprawdzie na przerwę sieniawskie szczypiornistki schodziły z niewielką, zaledwie jednobramkową
przewagą (9-8), jednak w drugiej odsłonie ich dominacja
nie podlegała żadnej dyskusji i ostatecznie zwyciężyły 17-15.
Tak więc udał się rewanż drużynie z Sieniawy za porażki
poniesione w grudniowym Turnieju Mikołajkowym oraz
meczu rozegranym w Lubeniu Wielkim. Barw sieniawskiej
drużyny w sobotnim spotkaniu broniły: Sara Kocioł,
Klaudia Gielarowiec, Aleksandra Kubrak, Weronika Groch
6, Joanna Papasz 4, Joanna Świt 2, Angelika Ożga 5,
Monika Samborska, Lidia Szozda, Jadwiga Wawrzaszek
i Justyna Czupik. W role arbitrów wcielili się: Jacek Michalski oraz Robert Siry.
Henryk Majcher

Rywalizowali
młodzi
wędkarze
32 młodych wędkarzy z Gminy Sieniawa
wzięło udział w zawodach wędkarskich
z okazji

Międzynarodowego Dnia Dziecka,

zorganizowanych na akwenie wodnym

„Żwirownia” w Piganach. Impreza z każdym
rokiem cieszy się coraz większym
zainteresowaniem wśród najmłodszych
adeptów wędkarstwa.

T

o Dzieci rywalizowały w trzech grupach wiekowych. W gronie najmłodszych wędkarzy (5-9 lat)
triumfował Bartosz Sroka, który w końcowej
klasyfikacji wyprzedził Kamila Sirego oraz Karola Janusza. Z kolei wśród najstarszych uczestników zawodów (14-16 lat) na najwyższym stopniu podium stanął Kamil Szydłowski. Dalsze miejsca przypadły: Adrianowi Migasowi oraz Marcinowi Rogoży. Największymi pechowcami
zawodów okazali się wędkarze rywalizujący w kategorii
wiekowej 10 - 13 lat, którzy nie złowili ani jednej ryby.
Zwycięzcy uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi (sprzęt wędkarski), zaś
pozostali uczestnicy zawodów otrzymali tzw. nagrody
pocieszenia. Organizatorem zawodów był Polski Związek
Wędkarski Koło Miejsko - Gminne w Sieniawie, zaś honorowy patronat nad imprezą sprawował, jak też ufundował
nagrody, burmistrz Sieniawy Adam Woś.
Henryk Majcher
sierpień 2013 Sieniawa
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Wielka feta na
sieniawskim Rynku
Kilkuset sieniawskich kibiców świętowało awans piłkarzy Sokoła do wymarzonej III ligi.
Strzelały korki szampana, były głośne śpiewy oraz podziękowania i gratulacje.

R

ywalizacja na czwartoligowym froncie w sezonie 2012/
2013 miała niezwykle ciekawy i zarazem emocjonujący
przebieg. Wprawdzie losy mistrzowskiego tytułu rozstrzygnęły się już na kilka
kolejek przed zakończeniem rozgrywek,
jednak walka o drugą - premiowaną
awansem lokatę toczyła się niemal
do samego końca. Po porażce Sokoła
z leżajską Pogonią wydawało się, że
marzenia o awansie sieniawskich futbolistów do wyższej klasy rozgrywkowej
trzeba będzie odłożyć przynajmniej do
przyszłego sezonu. Tymczasem w rozgrywanej 19 czerwca zaległej kolejce ligowej
podopieczni trenera Łuczyka wykorzystali potknięcie najgroźniejszego rywala
do awansu, ekipy Piasta Tuczempy,
która w pojedynku z Pogonią w Leżajsku
musiała zadowolić się jedynie podziałem
punktów. O wszystkim więc miała zadecydować 29. kolejka, w której to
zespół z Sieniawy miał się zmierzyć
w Nowej Dębie z miejscową Stalą.
W tym niezwykle emocjonującym spotkaniu graczy Sokoła wspierała liczna
grupa kibiców z Sieniawy na czele z burmistrzem Adamem Wosiem. Ostatecznie
pojedynek obu drużyn zakończył się
wygraną naszej drużyny 3-0, zaś po końcowym gwizdku sędziego Pawła Kantora
z Dębicy sieniawscy futboliści oraz ich
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fani zaczęli świętowanie. Kolejne korki
od szampana wystrzeliwały w powietrze,
zawodnicy oddali kibicom swoje meczowe koszulki, a sami z flagami i barwami
klubowymi biegali po boisku ciesząc się
z upragnionego awansu. Dalsza część
świętowania miała miejsce na sieniawskim Rynku i przebiegała w niezwykle
radosnej, jak też pełnej wzruszeń atmosferze. Tłumy kibiców czekały na swoich
idoli, wspólnym przyśpiewkom klubowym nie było końca. Nie mogło oczywiście zabraknąć rac, które rozświetlały
plac przed magistratem. Nie zabrakło też
konfetti, w tle zaś rozbrzmiewał hit grupy
Queen „We Are The Champions”. Były
łzy radości i szczęścia. - Dla takich chwil

warto żyć i kochać futbol - stwierdził
w swoim wystąpieniu uradowany i wzruszony burmistrz Adam Woś - Przed
inauguracją rozgrywek niewielu było
takich, którzy stawiali nas w roli faworytów. Tymczasem nasi piłkarze wraz
z trenerami wykonali tytaniczną wręcz
robotę i dzisiaj możemy cieszyć się z historycznego awansu Sokoła do trzeciej
ligi. Jeszcze raz wam gratuluję i cieszę
się razem z Wami.
Po zakończeniu części oficjalnej kibice kontynuowali zabawę. Przyśpiewkę
„Trzecia liga, trzecia liga, Sokół Sieniawa” słychać było niemal do białego rana.
Henryk Majcher

Puchar
dla
Dybkowa
Futboliści z Dybkowa
triumfowali w Turnieju
o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Sieniawa,
na starcie którego stanęło

8 drużyn.

W

początkowej fazie zawodów,
których areną był sieniawski stadion sportowy, drużyny rywalizowały w dwóch
grupach eliminacyjnych. W grupie A zanotowano następujące wyniki: Dybków - Sieniawa 0-0, Pigany - Rudka 0-3 (vo), Dybków
- Pigany 3-0 (vo), Sieniawa - Rudka 0-0, Dybków - Rudka 2-2 (karne: 4-3), Sieniawa - Pigany 3-0 (vo). Pierwsze miejsce w grupie przypadło zespołowi z Dybkowa, drugie Rudce,

trzecie Sieniawie, czwarte zaś Piganom. A oto wyniki spotkań w grupie
B: Leżachów - Czerce 1-0, Wylewa - Dobra 0-0, Leżachów - Wylewa 1-3, Czerce - Dobra 1-1, Leżachów Dobra 0-1,
Czerce - Wylewa 0-2. Pierwsze miejsce wywalczyła Wylewa, która wyprzedziła: Dobrą, Leżachów oraz Czerce.
W spotkaniach półfinałowych Wylewa pokonała Rudkę 1-0, zaś Dybków

zwyciężył w rzutach karnych 3-2 Dobrą. W regulaminowym czasie spotkanie obu drużyn zakończyło się wynikiem bezbramkowym. W spotkaniu
o trzecie miejsce Rudka także w rzutach
karnych pokonała 4-2 Dobrą (w regulaminowym czasie 2-2). Z kolei w wielkim finale Wylewa uległa ekipie z Dybkowa 0-1. Tytuł najlepszego bramkarza
przypadł Kamilowi Piganowi, zaś ko-

rona króla strzelców trafiła w ręce Krystiana Ożgi (obaj Wylewa). Okolicznościowe
dyplomy, jak też okazałe puchary i statuetki
dróżynom uczestniczącym w turnieju wręczył
z-ca burmistrza Janusz Świt w towarzystwie
Sekretarza Miasta i Gminy Sieniawa Jerzego Mazura oraz prezesa MKS „Sokół” Leszka Czyrnego.
Henryk Majcher
sierpień 2013 Sieniawa
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Terminarz rozgrywek
w lubelsko - podkarpackiej
III lidze - runda jesienna
KOLEJKA I
dnia 10/11.08.2013r. sobota - niedziela
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - PAUZA
JKS JAROSŁAW - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB.
17:00 sobota
SOKÓŁ SIENIAWA - KARPATY KROSNO
17:00 niedziela
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - PODLASIE BIAŁA
PODLASKA 16:00 niedziela
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - ORZEŁ PRZEWORSK
17:00 niedziela
STAL SANOK - LUBLINIANKA LUBLIN 17:00 sobota
RESOVIA RZESZÓW - IZOLATOR BOGUCHWAŁA
17:00 sobota
STAL KRAŚNIK - AVIA ŚWIDNIK 17:00 niedziela
CHEŁMIANKA CHEŁM - POLONIA PRZEMYŚL
16:30 niedziela
KOLEJKA II
dnia 15.08.2013r. czwartek
PAUZA - POLONIA PRZEMYŚL
AVIA ŚWIDNIK - CHEŁMIANKA CHEŁM 17:00 czwartek
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - STAL KRAŚNIK
11:00 czwartek
LUBLINIANKA LUBLIN - RESOVIA RZESZÓW
16:00 czwartek
ORZEŁ PRZEWORSK - STAL SANOK 17:00 czwartek
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - ORLĘTA RADZYŃ
PODLASKI 17:00 czwartek
KARPATY KROSNO - OMEGA STARY ZAMOŚĆ
17:00 czwartek
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - SOKÓŁ SIENIAWA
17:00 czwartek
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - JKS JAROSŁAW
KOLEJKA III
dnia 18.08.2013r. niedziela
JKS JAROSŁAW - PAUZA
SOKÓŁ SIENIAWA - AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ
17:00 niedziela
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - TOMASOVIA
TOMASZÓW LUB. 16:00 niedziela
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - KARPATY KROSNO
17:00 niedziela
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STAL SANOK - PODLASIE BIAŁA PODLASKA
17:00 niedziela
RESOVIA RZESZÓW - ORZEŁ PRZEWORSK
16:00 niedziela
STAL KRAŚNIK - LUBLINIANKA LUBLIN 17:00 niedziela
CHEŁMIANKA CHEŁM - IZOLATOR BOGUCHWAŁA
16:30 niedziela
POLONIA PRZEMYŚL - AVIA ŚWIDNIK 17:00 niedziela
KOLEJKA IV
dnia 24/25.08.2013r. sobota - niedziela
PAUZA - AVIA ŚWIDNIK
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - POLONIA PRZEMYŚL
11:00 niedziela
LUBLINIANKA LUBLIN - CHEŁMIANKA CHEŁM
16:00 sobota
ORZEŁ PRZEWORSK - STAL KRAŚNIK 17:00 sobota
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - RESOVIA RZESZÓW
17:00 sobota
KARPATY KROSNO - STAL SANOK 17:00 sobota
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - ORLĘTA RADZYŃ
PODLASKI 17:00 niedziela
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - OMEGA STARY
ZAMOŚĆ
JKS JAROSŁAW - SOKÓŁ SIENIAWA 17:00 sobota
KOLEJKA V
dnia 31.08 / 01.09.2013r. sobota - niedziela
SOKÓŁ SIENIAWA - PAUZA
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - JKS JAROSŁAW
16:00 niedziela
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - AMSPN HETMAN
ZAMOŚĆ 17:00 niedziela
STAL SANOK - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB.
17:00 sobota
RESOVIA RZESZÓW - KARPATY KROSNO 17:00 sobota
STAL KRAŚNIK - PODLASIE BIAŁA PODLASKA
16:00 niedziela
CHEŁMIANKA CHEŁM - ORZEŁ PRZEWORSK
17:00 sobota
POLONIA PRZEMYŚL - LUBLINIANKA LUBLIN
17:00 sobota
AVIA ŚWIDNIK - IZOLATOR BOGUCHWAŁA
17:00 sobota

KOLEJKA VI
dnia 04.09.2013r. Środa

KOLEJKA IX
dnia 18.09.2013r. środa

PAUZA - IZOLATOR BOGUCHWAŁA
LUBLINIANKA LUBLIN - AVIA ŚWIDNIK 16:00 środa
ORZEŁ PRZEWORSK - POLONIA PRZEMYŚL 17:00 środa
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - CHEŁMIANKA
CHEŁM 17:00 środa
KARPATY KROSNO - STAL KRAŚNIK 17:00 środa
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - RESOVIA RZESZÓW
17:00 środa
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - STAL SANOK
JKS JAROSŁAW - ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI
17:00 środa
SOKÓŁ SIENIAWA - OMEGA STARY ZAMOŚĆ
16:00 środa

ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - PAUZA
STAL SANOK - OMEGA STARY ZAMOŚĆ 16:00 środa
RESOVIA RZESZÓW - SOKÓŁ SIENIAWA 16:00 środa
STAL KRAŚNIK - JKS JAROSŁAW 16:00 środa
CHEŁMIANKA CHEŁM - AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ
16:00 środa
POLONIA PRZEMYŚL - TOMASOVIA TOMASZÓW
LUB. 17:00 środa
AVIA ŚWIDNIK - KARPATY KROSNO 16:00 środa
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - PODLASIE BIAŁA
PODLASKA 16:00 środa
LUBLINIANKA LUBLIN - ORZEŁ PRZEWORSK
16:00 środa

KOLEJKA VII
dnia 07/08.09.2013r. sobota - niedziela

KOLEJKA X
dnia 21/22.09.2013r. sobota - niedziela

OMEGA STARY ZAMOŚĆ - PAUZA
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - SOKÓŁ SIENIAWA
16:00 niedziela
STAL SANOK - JKS JAROSŁAW 17:00 sobota
RESOVIA RZESZÓW - AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ
16:00 sobota
STAL KRAŚNIK - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB.
16:00 niedziela
CHEŁMIANKA CHEŁM - KARPATY KROSNO
16:00 niedziela
POLONIA PRZEMYŚL - PODLASIE BIAŁA PODLASKA
17:00 sobota
AVIA ŚWIDNIK - ORZEŁ PRZEWORSK 16:00 sobota
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - LUBLINIANKA LUBLIN
11:00 niedziela

PAUZA - ORZEŁ PRZEWORSK
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - LUBLINIANKA
LUBLIN 16:00 sobota
KARPATY KROSNO - IZOLATOR BOGUCHWAŁA
16:00 sobota
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - AVIA ŚWIDNIK
16:00 niedziela
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - POLONIA PRZEMYŚL
JKS JAROSŁAW - CHEŁMIANKA CHEŁM 16:00 sobota
SOKÓŁ SIENIAWA - STAL KRAŚNIK 15:00 niedziela
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - RESOVIA RZESZÓW
16:00 niedziela
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - STAL SANOK
16:00 niedziela

KOLEJKA VIII
dnia 14/15.09.2013r. sobota - niedziela
PAUZA - LUBLINIANKA LUBLIN
ORZEŁ PRZEWORSK - IZOLATOR BOGUCHWAŁA
16:00 sobota
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - AVIA ŚWIDNIK
17:00 sobota
KARPATY KROSNO - POLONIA PRZEMYŚL
16:00 sobota
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - CHEŁMIANKA
CHEŁM 16:00 niedziela
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - STAL KRAŚNIK
JKS JAROSŁAW - RESOVIA RZESZÓW 16:00 sobota
SOKÓŁ SIENIAWA - STAL SANOK 16:00 niedziela
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - ORLĘTA RADZYŃ
PODLASKI 16:00 niedziela

KOLEJKA XI
dnia 28/29.09.2013r. sobota - niedziela
STAL SANOK - PAUZA
RESOVIA RZESZÓW - ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI
15:00 sobota
STAL KRAŚNIK - OMEGA STARY ZAMOŚĆ
15:00 niedziela
CHEŁMIANKA CHEŁM - SOKÓŁ SIENIAWA
15:00 niedziela
POLONIA PRZEMYŚL - JKS JAROSŁAW 17:00 sobota
AVIA ŚWIDNIK - AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ
15:00 sobota
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - TOMASOVIA
TOMASZÓW LUB. 11:00 niedziela
LUBLINIANKA LUBLIN - KARPATY KROSNO
12:00 niedziela
ORZEŁ PRZEWORSK - PODLASIE BIAŁA PODLASKA
16:00 niedziela
sierpień 2013 Sieniawa

45

KOLEJKA XII
dnia 05/06.10.2013r. sobota - niedziela

KOLEJKA XV
dnia 26/27.10.2013r. sobota - niedziela

PAUZA - PODLASIE BIAŁA PODLASKA
KARPATY KROSNO - ORZEŁ PRZEWORSK 15:00 sobota
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - LUBLINIANKA
LUBLIN 15:00 niedziela
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - IZOLATOR
BOGUCHWAŁA
JKS JAROSŁAW - AVIA ŚWIDNIK 15:00 sobota
SOKÓŁ SIENIAWA - POLONIA PRZEMYŚL
15:00 niedziela
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - CHEŁMIANKA CHEŁM
15:00 niedziela
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - STAL KRAŚNIK
15:00 niedziela
STAL SANOK - RESOVIA RZESZÓW 15:00 sobota

STAL KRAŚNIK - PAUZA
CHEŁMIANKA CHEŁM - RESOVIA RZESZÓW
14:00 niedziela
POLONIA PRZEMYŚL - STAL SANOK 15:00 sobota
AVIA ŚWIDNIK - ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI
13:00 sobota
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - OMEGA STARY
ZAMOŚĆ 11:00 niedziela
LUBLINIANKA LUBLIN - SOKÓŁ SIENIAWA
12:00 niedziela
ORZEŁ PRZEWORSK - JKS JAROSŁAW 14:00 niedziela
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - AMSPN HETMAN
ZAMOŚĆ 14:00 sobota
KARPATY KROSNO - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB.
14:00 sobota

KOLEJKA XIII
dnia 12/13.10.2013r. sobota - niedziela

KOLEJKA XVI
dnia 02/03.11.2013r. sobota - niedziela

RESOVIA RZESZÓW - PAUZA
STAL KRAŚNIK - STAL SANOK 15:00 niedziela
CHEŁMIANKA CHEŁM - ORLĘTA RADZYŃ
PODLASKI 15:00 niedziela
POLONIA PRZEMYŚL - OMEGA STARY ZAMOŚĆ
16:00 sobota
AVIA ŚWIDNIK - SOKÓŁ SIENIAWA 14:00 sobota
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - JKS JAROSŁAW
11:00 niedziela
LUBLINIANKA LUBLIN - AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ
12:00 niedziela
ORZEŁ PRZEWORSK - TOMASOVIA TOMASZÓW
LUB. 15:00 sobota
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - KARPATY KROSNO
15:00 sobota

PAUZA - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB.
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ KARPATY KROSNO
JKS JAROSŁAW - PODLASIE BIAŁA PODLASKA
13:00 sobota
SOKÓŁ SIENIAWA - ORZEŁ PRZEWORSK
13:00 niedziela
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - LUBLINIANKA LUBLIN
13:00 niedziela
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - IZOLATOR
BOGUCHWAŁA 14:00 niedziela
STAL SANOK - AVIA ŚWIDNIK 14:00 sobota
RESOVIA RZESZÓW - POLONIA PRZEMYŚL
13:00 sobota
STAL KRAŚNIK - CHEŁMIANKA CHEŁM 12:00 niedziela

KOLEJKA XIV
dnia 19/20.10.2013r. sobota - niedziela

KOLEJKA XVII
dnia 09/10.11.2013r. sobota - niedziela

PAUZA - KARPATY KROSNO
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. PODLASIE BIAŁA
PODLASKA 15:00 niedziela
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - ORZEŁ PRZEWORSK
JKS JAROSŁAW - LUBLINIANKA LUBLIN 15:00 sobota
SOKÓŁ SIENIAWA - IZOLATOR BOGUCHWAŁA
14:00 niedziela
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - AVIA ŚWIDNIK
15:00 niedziela
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - POLONIA PRZEMYŚL
14:00 niedziela
STAL SANOK - CHEŁMIANKA CHEŁM 15:00 sobota
RESOVIA RZESZÓW - STAL KRAŚNIK 14:00 sobota

CHEŁMIANKA CHEŁM - PAUZA
POLONIA PRZEMYŚL - STAL KRAŚNIK 14:00 sobota
AVIA ŚWIDNIK - RESOVIA RZESZÓW 13:00 sobota
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - STAL SANOK
11:00 niedziela
LUBLINIANKA LUBLIN - ORLĘTA RADZYŃ
PODLASKI 12:00 niedziela
ORZEŁ PRZEWORSK - OMEGA STARY ZAMOŚĆ
13:00 niedziela
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - SOKÓŁ SIENIAWA
13:00 sobota
KARPATY KROSNO - JKS JAROSŁAW 13:00 sobota
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - AMSPN HETMAN
ZAMOŚĆ 13:00 niedziela
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