Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!

P

rzed nami kolejna Wigilia, kolejne Święta Bożego Narodzenia. To dla wszystkich ludzi
okres szczególny. Już za kilka dni zasiądziemy do wigilijnego stołu, przełamiemy się
opłatkiem, złożymy sobie życzenia, spożyjemy wspólnie wieczerzę, zanucimy kolędę.
W tej cudownej, podniosłej chwili pochylimy się nad tajemnicą betlejemskiego żłóbka,
zaś nasze myśli podążać będą do tej „cichej nocy”, gdzie w ubogiej stajence narodziło się Dziecię
Jezus. Ten magiczny czas jest szczególny dla wszystkich, bez względu na wiek, status zawodowy,
czy też społeczny. W tym dniu wracamy pamięcią do lat minionych, szczególnie do czasów szczęśliwego dzieciństwa. Wracamy myślami do radośnie przeżytych świąt w gronie ludzi nam drogich.
Wspominamy nasze Wigilie, kiedy to wypatrywaliśmy na niebie pierwszej gwiazdki, jak też sań
świętego Mikołaja. A kiedy już dojrzeliśmy wyczekiwaną gwiazdę, co tchu pędziliśmy do domu,
a tam naszym oczom ukazywała się pięknie przystrojona choinka, a pod nią prezenty. Te cudowne
chwile zapisały się w pamięci nas wszystkich jako najmilsze wspomnienia. Kolacji wigilijnej towarzyszy zazwyczaj podniosła atmosfera i nastrój, który zdarza się tylko raz do roku. Każdy z nas
mógł się o tym przekonać i to niejednokrotnie. Bolesław Prus, czołowy pisarz okresu pozytywizmu, jak też wybitny prozaik i publicysta,
tak oto wspominał jedną z Wigilii, którą
przeżył u mieszkającej w Puławach babci „Podczas łamania się opłatkiem i w czasie
spożywania wieczerzy nastroje były bardzo
minorowe. Starsi wyglądali jak puchacze,
dzieci jak sowięta. Po dwu zupach byliśmy
już syci, pomimo herbownych żołądków.
Taki nastrój zapewne panowałby przez cały
wieczór, gdyby nie przyjazd Leona, mojego
starszego brata, który diametralnie zmienił
atmosferę tego wieczora. Następuje sto pocałunków. Babka ma wyborny humor i ani
myśli o wieczności. Powaśnieni krewni mają
wyborny humor, ponieważ niechcący ucałowali się serdecznie przy powitaniu gościa.
Dzieci też mają wyborny humor, ponieważ
widzą ogólną wesołość. Źle zaczęta Wigilia
skończyła się cudownie. Uczestnicy wieczerzy pogodzili się ze sobą i zaczęli śpiewać jednym wielkim chórem kolędy”.
Czytając powyższy opis, z nieskrywaną satysfakcją możemy stwierdzić, że mimo upływu
lat tradycja w narodzie nie zginęła. Wieczór wigilijny to nadal czas zjednoczenia i przebaczenia, zaś kolędy to jego piękna wizytówka. Polskie zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe stały się inspiracją dla Cypriana Kamila Norwida, który w jednym ze swych wierszy tak pisał - „Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej
gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze
przekazując uczucia w tym chlebie”. Te piękne słowa w pełni odzwierciedlają esencję zbliżających się świąt. Tak wigilijny wieczór, jak i pozostałe bożonarodzeniowe dni to czas wytęskniony i oczekiwany przez wszystkich, zarówno przez dzieci jaki i dorosłych. Nic nie da się
porównać z nastrojem wigilijnego wieczoru, zebraną wokół choinki i dzielącą się opłatkiem
rodziną. To w tę jedną noc „Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia”.
Czas Bożego Narodzenia to także właściwa chwila na dokonanie podsumowania mijającego
roku oraz tworzenia nowych planów i silnych postanowień, popartych przekonaniem, że możemy
więcej. Jaki był ten mijający rok dla nas, co nowego wniósł do naszego życia, czy udało się nam
zrealizować powzięte plany, zamierzenia? Dla sieniawskiego samorządu był to czas realizacji
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kolejnych, jakże ważnych zadań, którym przyświecał jeden cel, a mianowicie poprawa warunków
życia mieszkańców Sieniawszczyzny. O wszelkich inwestycjach realizowanych na terenie gminy
w mijającym roku możecie Państwo przeczytać w bieżącym wydaniu naszego Biuletynu, do lektury którego gorąco zachęcam.
Drodzy Przyjaciele!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Wam, jak też Waszym
bliskim i znajomym najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze, samych
radosnych i pogodnych dni, pełnych szczęścia i zadowolenia. Niech w Waszych domach miłość
i radość w wigilijny wieczór zaświecą jaśniejszym światłem, a nadzieja płynąca z Tajemnicy
Bożego Narodzenia niech rozproszy w Waszych sercach wszelki mrok. Niech czar i klimat tych
Świąt trwa jak najdłużej, a nadchodzący Rok 2014 będzie dla Was czasem realizacji ambitnych planów i zamierzeń, które staną się źródłem osobistej satysfakcji. Oby szczęście i pomyślność
nigdy Was nie opuszczały, a wiara niech dodaje Wam sił oraz energii do tworzenia i realizacji
nowych pomysłów. Wesołych Świąt!!!
							
							

Adam Woś
Burmistrz

Drodzy Czytelnicy!

Z

prawdziwą przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejne, tym razem świąteczne
wydanie naszego Biuletynu. Wśród artykułów publikowanych w numerze szczególnej
Państwa uwadze polecamy:
• Pomoc finansowa dla małych gospodarstw - artykuł na temat mechanizmów pomocy
finansowej dla rolnictwa i wsi z udziałem środków unijnych
• Zmiany w systemie rozliczeń - o czekających nas zmianach w przepisach VAT i nie tylko...
• Zakończono kolejne inwestycje - informacja o realizowanych w gminie inwestycjach...
• Policja ostrzega - o oszustach domokrążcach, których ofiarami najczęściej padają osoby
starsze i samotne
• Uświetnili jubileusz słowackiej szkoły - relacja z pobytu na Słowacji sieniawskich samorządowców oraz nauczycieli
• Forma w kratkę - podsumowanie rundy jesiennej futbolistów sieniawskiego Sokoła
• Ligowa siatkówka zawitała do Sieniawy - o debiucie sieniawskich siatkarzy w rozgrywkach ligowych...
...i wiele innych. Życzymy miłej lektury!

Gminny Informator Samorządowy
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu radosnego przeżywania Chrystusowej Miłości, gdyż „Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat
był przez niego zbawiony” (Jan. 3:16-18).
Niech te Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk
i zmartwień, wśród ciepłej rodzinnej atmosfery. Oby dopisywało Wam zdrowie,
szczęście i optymizm, zaś każdy dzień 2014 roku upływał
w zgodzie, porozumieniu i satysfakcji.
Szczęśliwego Nowego Roku!
Redakcja
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Kolejna
promesa
dla Sieniawy
Kolejne
inwestycje
W drugim półroczu br. na terenie
Sieniawszczyzny realizowano kolejne,
niezwykle istotne inwestycje.

D

obiegła końca przebudowa drogi gminnej relacji
Leżachów - Czerce. W ramach inwestycji wykonano asfaltową nawierzchnię na odcinku o długości
830 mb. Koszt zadania wyniósł 460 tys. zł., z czego

Dzięki staraniom burmistrza Adama Wosia,
Gmina Sieniawa po raz kolejny otrzymała
dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w infrastrukturze drogowej.

W

ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizowana
będzie modernizacja drogi Leżachów - Czerce.
Wparcie finansowe na powyższy cel udzielone
zostało w kwocie 300 tys. zł. - Jestem bardzo zadowolony, że po raz
kolejny w bieżącym roku, dzięki życzliwości pani Wojewody, otrzymaliśmy wysoką promesę, za którą będziemy mogli wyremontować
kolejny szlak komunikacyjny w naszej gminie - mówi burmistrz
Adam Woś.
Przypomnimy, iż wcześniej gmina Sieniawa otrzymała promesę w wysokości 310 tys, zł. Środki te przeznaczono na remonty
nawierzchni dróg relacji: Wylewa - Przysiołek Borki oraz Pigany Przysiółek Borki.
Henryk Majcher

300 tys. zł. to środki pozyskane przy współudziale wojewody podkarpackiego z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zakończono także proces wyposażania Domu Ludowego w Leżachowie.
W wyniku podjętych działań placówka wyposażona została w niezbędne meble kuchenne, jak też piekarnik elektryczny, szafę chłodniczą, taboret gazowy oraz basen jednokomorowy. Całkowity koszt
zadania wyniósł ponad 21 tys. zł, z czego blisko 10 tys. zł. stanowiły środki pozyskane z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2011 - 2016.
Cerkiew w Rudce pięknieje
W ramach prowadzonych prac remontowo - konserwatorskich przy
XVII - wiecznej greckokatolickiej cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej
Maryi Panny w Rudce, wykonano instalację elektryczną, odgromową,
alarmową oraz przeciwpożarową. Był to kolejny i zarazem ostatni etap
prac związanych z renowacją tego przepięknego, unikatowego obiektu.
Koszt robót wyniósł blisko 50 tys. zł.
Do chwili obecnej remont cerkwi w Rudce pochłonął blisko 375
tys. zł, w tym dofinansowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyniosło prawie 360 tys. zł.
Teresa Szydłowska
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Powstaje
nowy
kompleks
boisk

Sieniawa wkrótce wzbogaci się o kolejny,
niezwykle efektowny obiekt sportowy.
Tym razem jest to kompleks boisk, który
powstaje obok placu targowego.

J

eszcze do niedawna obok sieniawskiego targowiska funkcjonowało trawiaste boisko z nierówną trawiastą nawierzchnią.
Już niedługo na tym miejscu powstanie nowoczesny kompleks sportowy z boiskami do siatkówki
i koszykówki, jak też kortem tenisowym. - Decyzja o przebudowie obiektu zapadła na początku bieżącego roku - mówi Teresa Szydłowska, kierownik Referatu Rowoju i Gospodarki Gruntami - W maju złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie, zaś na początku paździer-

Burmistrz
szefem
Konwentu
Jest nam niezmiernie miło poinformować,
iż Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
Adam Woś został wybrany nowym przewodniczącym Konwentu Wójtów i Burmistrzów
Powiatu Przeworskiego.

W

yboru dokonano w trakcie spotkania wójtów
i burmistrzów, które miało miejsce 3 września
br. Panu Adamowi Wosiowi serdecznie gratulujemy, jak też życzymy owocnej kadencji pełnej
ciekawych pomysłów.
Henryk Majcher
nika na plac budowy weszli pierwsi pracownicy, jak też wjechały maszyny. Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach. Pierwszy etap obejmował wykonanie podbudowy pod
nową nawierzchnię boiska oraz budowę ogrodzenia. W ramach drugiego etapu prac, który realizowany będzie w połowie
przyszłego roku, wykonana zostanie z masy poliuretanowej nawierzchnia boisk. W trzecim, kończącym realizację zadania etapie
nastąpi zagospodarowanie terenu. Koniec prac przewidziano na
wrzesień przyszłego roku, zaś całkowity ich koszt wyniesie 239 tys.
zł, z czego 117 tys. zł to środki pochodzące z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Władysław Woś
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Wybudowano nowe
studnie
W drugim półroczu na terenie Sieniawszczyzny oddano
do użytku dwie, nowo wybudowane studnie głębinowe.

-W

spomniane obiekty
wybudowano w Piganach oraz Wylewie - mówi specjalista ds. budownictwa ogólnego Edward Socha
- Studnie te w pełni zabezpieczają zapotrzebowanie obecne jak też perspektywiczne
miasta i gminy w wodę. W ciągu doby można
z nich pobrać 750 metrów sześciennych
wody, zaś obecne gminne zapotrzebowanie
wynosi około 300 - 400 metrów sześciennych na dobę.
Całkowity koszt budowy obu studni
wyniósł prawie 240 tys. zł.
W ostatnim czasie zakończono także budowę sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja
Sieniawskiego. Sieć, której wykonanie kosztowało ponad 51 tys. zł, zapewni dostawę
wody dla potrzeb mieszkańców posesji usytuowanych nad Sanem (w okolicach mostu).
Teresa Szydłowska

Pod przewodnictwem
burmistrza
23 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku
odbył się kolejny Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Przeworskiego.
Obradom przewodniczył burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś.

U

czestniczący w konwencie samorządowcy podjęli kilka niezwykle istotnych decyzji. M.in.
ustalili cenę skupu żyta, służącą
do określenia wymiaru podatku rolnego na
rok 2014. Wyniesie ona 55 zł za 1 kwintal.
Ponadto, dyskutowano na temat dofinansowania zakupu cyfrowego aparatu mammograficznego nowej generacji dla SP ZOZ w Przeworsku. Na koniec zaś uczestnicy obrad
wysłuchali informacji na temat technicznego
stanu dróg powiatowych, jak też realizowanych oraz planowanych inwestycji drogowych, które przedstawił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Lenar.
Henryk Majcher
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Zmiany w rozliczeniach
Wchodzi w życie szereg zmian
w zakresie rozliczania rocznego
podatku dochodowego od osób
fizycznych, począwszy od zeznań
składanych za 2013 rok.
Kluczowe zmiany dotyczą
stosowania niektórych
preferencji podatkowych,
takich jak ulga internetowa i prorodzinna,
czy też koszty uzyskania przychodów.

J

edna ze zmian odnosić się będzie
do tych podatników, którzy będą
chcieli odliczyć od dochodu poniesione wydatki na użytkowanie internetu. W przypadku składanego w roku
przyszłym zeznania podatkowego za rok
2013, z ulgi będzie można korzystać wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące
po sobie lata podatkowe. Z kolei podatnik,
który w zeznaniu podatkowym, składanym
za poprzedni rok, po raz pierwszy skorzystał
z odliczenia, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Jeżeli natomiast
korzystał z niego już wcześniej - ulga nie
będzie mu przysługiwała. Limit odliczenia
(od dochodu) nie uległ zmianie i dla uprawnionych podatników wynosi 760 zł. Zmianie
ulegnie również jedna z najchętniej stosowanych przez podatników ulg podatkowych,
a mianowicie...

roku badać limit osiąganych dochodów. Przy
przekroczeniu progu dochodów (łączne zarobki powyżej 112 tys. zł), przedmiotowa
ulga nie przysługuje.

przychodów w zeznaniu za poprzedni rok.

Ważne dla artystów i twórców

Od 2014 roku zostają wprowadzone
nowe rozwiązania związane ze zwrotem podatku VAT za materiały budowlane. Obecnie każda osoba fizyczna, bez względu na
wiek, może ubiegać się o zwrot VAT-u za
wspomniane materiały budowlane. Po wprowadzeniu zmian, z tego przywileju będą
mogły skorzystać jedynie te osoby, które
nie ukończyły 36 lat w roku uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku małżonków ograniczenie będzie dotyczyło młodszego z nich. Ponadto, osoby ubiegające się
o zwrot VAT nie będą mogły być właścicielami, czy też współwłaścicielami innych nieruchomości. Kolejna zmiana, jaką wprowadza nowa ustawa, dotyczy limitu powierzchni
nieruchomości inwestycyjnej. Zwrot VAT-u
będzie przysługiwał w przypadku domów
o powierzchni nie większej niż 100 metrów
kwadratowych oraz mieszkań o maksymalnej powierzchni 75 metrów kwadratowych.
Należy także pamiętać, że rekompensata
nie będzie dotyczyć remontów. W praktyce
oznacza to, że nie będzie można odliczyć
VAT-u od materiałów kupionych na wykańczanie domów i mieszkań nabytych w stanie deweloperskim. Bez zmian pozostaje
natomiast katalog materiałów budowlanych,
objętych zwrotem podatku VAT.

Kolejna zmiana dotyczy artystów i twórców rozliczających podwyższone koszty uzyskania przychodu. Nowelizacja wprowadza
roczny limit stosowania 50 proc. kosztów
uzyskania przychodu, który wynosi połowę
kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego
przedziału skali podatkowej, czyli 42.764 zł.
Więcej informacji na temat stosowania przepisów prawa, w tym również dotyczących
zakresu i warunków korzystania z ulg podatkowych, można uzyskać w Krajowej Informacji Podatkowej, pod numerem telefonów:
801 055 055 (stacjonarny) lub (22) 330 0330
(komórkowy).

...ulga prorodzinna.
Do tej pory ulga ta przysługiwała w wysokości 92,67 zł miesięcznie (rocznie kwota ta
wynosiła 1112,04 zł) niezależnie od ilości
posiadanych dzieci, jak i wysokości uzyskiwanego dochodu. Na zmianie skorzystają ci
rodzice, którzy posiadają więcej niż dwoje
dzieci. W zależności od ilości pociech, limit
ulgi wynosić będzie od 92,67 zł do 185,34
zł miesięcznie oraz od 1112,04 do 2224,08
zł rocznie na dziecko. W przypadku dwojga
dzieci - ulga prorodzinna przysługiwać będzie w tym samym wymiarze, co i w roku
poprzednim. Natomiast w przypadku jednego dziecka, rodzice muszą od przyszłego

Elektronicznie
szybciej i wygodniej
Podatnicy, którzy zdecydują się na złożenie zeznania podatkowego w formie dokumentu elektronicznego i za pośrednictwem
strony internetowej: http://www.e-deklaracje.
gov.pl, podobnie jak w roku ubiegłym mogą
spodziewać się przyśpieszonego trybu zwrotu deklarowanej nadpłaty podatkowej. Operacja złożenia zeznania w formie elektronicznej bez podpisu kwalifikowanego jest czynnością bardzo prostą i wymaga jedynie dostępu do komputera podłączonego do Internetu oraz znajomości kwoty deklarowanych

VAT za materiały budowlane po
nowemu

Kazimierz Rusinek
Naczelnik US w Przeworsku
grudzień 2013 Sieniawa
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Jeśli myślisz, że nic nie możesz zmienić,
zmień myślenie...

Nie bądźmy
obojętni
wobec
przemocy
Przemoc w rodzinie nadal traktowana jest jako temat
bardzo wstydliwy, a czasami wręcz upokarzający.
Często w środowiskach, gdzie dochodzi do rodzinnych
dramatów, informacje o zjawisku przemocy nie opuszczają
murów mieszkań. Aktualnie wprowadzone zostały narzędzia
prawne oraz procedury, które skutecznie zmierzają
do ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

zwrócili się o pomoc do policji czy też
pomocy społecznej. Wiele rodzin potrzebuje
w tej kwestii wsparcia. Na zjawisko przemocy
w rodzinie mają bardzo duży wpływ mity
i stereotypy. Wiele z nich sprzyja przemocy,
usprawiedliwia ją i zarazem przeciwdziała
reakcjom osób z zewnątrz. Uwarunkowane
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kulturowo, silne i często ponadczasowe przekonania typu - „w sprawy rodzinne nie należy
się wtrącać”, „brudy pierze się we własnym
domu”, „wolność Tomku w swoim domku”,
„mój dom moją twierdzą” - powodują izolację spraw rodzinnych przed obcymi. Zamyka
to dom przed ingerencją z zewnątrz. Wiele

W

iele osób doświadczających przemocy ukrywa
ten fakt. Wstyd, zażenowanie, poczucie winy oraz
uprzedzenia kulturowe zamykają usta ofiarom. Statystyki nie odzwierciedlają skali
problemu. Jeżeli już o tym się mówi, to tylko
w kontekście tych pokrzywdzonych, którzy

osób nie radzi sobie z problemami rodzinnymi i bez pomocy osób z zewnątrz, nie są
w stanie znaleźć konstruktywne rozwiązania.
Dotyczy to zwłaszcza przemocy w rodzinie,
gdzie prewencja, szybka i przemyślana interwencja mogą przyczynić się do powstrzymania eskalacji zdarzeń, jak też zapobiec

niejednej tragedii. Pamiętajmy, że szukając
wyjścia z sytuacji przemocy, stwarzamy
szanse dla siebie oraz dla całej rodziny.
Pogląd bagatelizujący zjawisko...
...jak też skutki przemocy nie mają
potwierdzenia w praktyce. Z obserwacji
oraz badań jasno wynika, że to, co dzieje
się w rodzinie ma istotny, a często decydujący i determinujący wpływ na życie jednostki. Wszelkie wzorce wynosi się właśnie
z rodzinnego domu. To właśnie rodzinny
dom stanowi najważniejsze źródło zdobywania wiedzy, nauki, wartości, wzorców

i przykładów. Jeśli w domu są „wzorce przemocowe”, to wychowane w nim dzieci uczą się
przemocy. Często przemoc w rodzinie traktowana jest jako zjawisko „marginalne”, o „małej
społecznej szkodliwości”. Nic bardziej błędnego - jej zasięg jest większy, niż się wydaje
wielu ludziom, a szkodliwość społeczna szczególna, właśnie ze względu na ważność rodziny
w życiu każdego człowieka.
Skutki przemocy...
...są dotkliwie odczuwane przez wiele
pokoleń i dotyczą wszystkich uczestników
rodzinnego dramatu. Matka często nie potrafi

Gmina pomogła
W ostatnim czasie budynek Komisariatu Policji w Sieniawie
został poddany remontowi. - Po majowym gradobiciu
musieliśmy podjąć decyzję o częściowej renowacji obiektu mówi komendant sieniawskiej policji, nadkom. Robert Piątek
- Przeprowadzenie wszelkich prac remontowych nie byłoby
jednak możliwe, gdyby nie pomoc sieniawskiego samorządu
na czele z panem burmistrzem Adamem Wosiem.

N

awałnica, która przetoczyła
się przez gminę 3 maja br.,
wyrządziła ogromne spustoszenia. Z nieba leciał
grad wielkości kurzych jaj, który spowodował ogromne uszkodzenia w dachach,
wybijał okna, niszczył elewacje domów.
Żywioł nie oszczędził m.in. budynku,
w którym swoją siedzibę ma komisariat
miejscowej policji. - Musieliśmy podjąć

decyzję o przeprowadzeniu częściowego
remontu obiektu, co wiązało się z dużymi
nakładami finansowymi - mówi nadkom.
Robert Piątek - Na szczęście z pomocą
pospieszyli nam sieniawscy samorządowcy.
W trakcie czerwcowej sesji Rada Miejska, na wniosek burmistrza Adama Wosia,
podjęła uchwałę o przekazaniu policji dotacji w wysokości 30 tys. zł, z przeznaczeniem
na remont budynku. - Środki te okazały się

obronić swoich dzieci przed maltretowaniem. A gdy te dzieci dorosną nie potrafią
obronić siebie i swoich bliskich. W przyszłości nieświadomie wybiorą partnerów, z którymi powielą takie związki. Sprawca, który
wychowywany był w agresywnej rodzinie
nie rozumie, dlaczego miałby postępować
inaczej. Wadliwe wychowanie przenosi się
pokolenia na pokolenie z przekonaniem, że
rodzina jest po to, aby było nad kim sprawować kontrolę i komu się podporządkować, żeby był porządek i tania siła robocza,
a nie po to, aby wzajemnie wspierać się, pomagać sobie i przekazywać mądrość, która
ułatwia życie. Więszość osób poszkodowanych w rodzinie uważa odejście od męża
lub żony za bardzo trudne, nawet jeśli oni
ciągle stosują przemoc.
Co zrobić w sytuacji kryzysowej?
Musisz pamiętać, że za przemoc w rodzinie odpowiedzialny jest sprawca, który
znęcając się nad swoimi bliskimi popełnia
czyn karalny. Przestępstwo to jest ścigane
przez prawo. Nic nie usprawiedliwia przemocy! Przemoc łamie podstawowe prawa
człowieka! Pierwszym krokiem pomocy jest
przełamanie milczenia. Dlatego też, jeśli
jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej
świadkiem dzwoń pod numery telefonów:
- 801 12 00 02 - Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia”;
- 997 - Policja;
-16 622 70 07 - Komisariat Policji w Sieniawie;
-16 622 73 01 w. 27 - Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie;
-16 648 77 44 - Prokuratura Rejonowa
w Przeworsku.
Małgorzata Gnida

dla nas niezwykle pomocne - dodaje komendant Piątek - Dzięki nim przeprowadziliśmy
renowację dachu oraz części elewacji budynku.
Wykonane zostały nowe wjazdy do garaży,
w których wymieniono drzwi. Ponadto, przeprowadzono renowację kominów oraz odnowiono gzymsy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni
panu burmistrzowi i radnym za okazaną pomoc,
bez której wspomniany remont znacznie oddaliłby się w czasie.
Henryk Majcher
grudzień 2013 Sieniawa
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Adoptuj psa,
ale z głową
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. One nie pukają do naszych drzwi, to my je dla nich
otwieramy. Cieszą, jeden, kilka dni, miesiąc, ale po jakimś czasie ich towarzystwo staje
się ciężarem nie do udźwignięcia. Dlatego też przypominamy, iż w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy
(art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz. U. 2003, nr 106, poz. 1002).

T

ak łatwo wyrzucić psa, nie
poskarży się, nie poniesiemy
żadnych konsekwencji, sąsiadom powiemy, że uciekł zły
kundel. Tak właśnie myślą ci, którzy bezdusznie porzucają zwierzęta, zwiększając co
roku ich liczbę w przepełnionych schroniskach. Urzędnicy zastanawiają się, jak rozwiązać problem bezdomnych psów, próbują
też rozwiązać sprawę odchodów zalegających
trawniki i ulice miast. Coraz więcej osób
skarży się na właścicieli psów. Ci z kolei bez
skrupułów wprowadzają swoich pupilów na
trawniki, czy też place zabaw, zaś pozostawionych nieczystości nie sprzątają. Najlepiej
widać to wczesną wiosną, gdy topniejący
po zimie śnieg odsłania pozostawione przez
ostatnie miesiące na skwerach i zieleńcach
psie odchody. Te nieprzyjemne pozostałości
uzmysławiają skalę problemu, jakim jest nie
sprzątanie po swoim czworonożnym przyjacielu. Problem psich odchodów to nie tylko
sprawa estetyki, ale też poważne zagrożenia
dla nas i naszych czworonogów. Dlatego też
władze i służby odpowiedzialne za porządek
na terenie naszej gminy zostały zmuszone
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do rozprawienia się z tym „śmierdzącym”
tematem. Starają się też pomóc porzuconym
zwierzętom.
Będzie opłata za psa
29 października br. Rada Miejska w Sieniawie podjęta uchwałę o opłacie za posiadanie psów. Od 1 stycznia 2014 roku ich właściciele będą płacić za swoich pupili 50 złotych
rocznie, czyli 4,17 zł na miesiąc. Za każdego
następnego psa opłata wyniesie już 100 zł.
Należność płatna będzie jednorazowo, w terminie do 31 marca na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie - nr 06 1560 0013
2383 7207 6000 0003 Getin Bank bądź też
w kasie Urzędu. W przypadku nabycia psa
w trakcie roku podatkowego, opłata wyliczona zostanie proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w których istniał będzie obowiązek
jej ponoszenia, z terminem płatności do 14
dni od zarejestrowania psa. Opłata obciąży
z reguły tego właściciela czworonoga, który
figuruje w ewidencji jako właściciel, a za
takiego przyjmuje się osobę, która psa zarejestrowała. W przypadku, gdy zwierzę,

z różnych przyczyn, zmieni właściciela, taka
zmiana będzie musiała zostać udokumentowana na piśmie. Uwolni to dotychczasowego
właściciela od konsekwencji podatkowych
i tłumaczenia, że nie jest on już posiadaczem
psa. Także w przypadku śmierci czworonoga
(np. w lecznicy) właściciel będzie musiał
przedstawić stosowne dokumenty (zaświadczenie od weterynarza). Obowiązek podania
dokładnych danych dotyczących psa (w tym
daty urodzenia, nabycia) spoczywa na jego
właścicielu. Dane te rejestrowane będą przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie, przy ul. Augustowskiej
15, tel. (16) 622 72 35.
Na co te pieniądze?
Pobierana opłata za psa umożliwi:
- prowadzenie bazy danych psów na terenie
gminy
- będzie cennym instrumentem polityki zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie
- wpłynie pozytywnie na świadomość właścicieli psów, uzmysłowi też potencjalnemu
nabywcy, iż decyzja o nabyciu zwierzęcia

powinna być przemyślana i skalkulowana
- w Gminie Sieniawa opłata wykorzystana
zostanie zarówno na sterylizacje suk (pochodzących z działań interwencyjnych), jak też
na prowadzanie interwencji w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt na terenie gminy oraz na otoczenie porzucanych
zwierząt stosowną opieką zdrowotną

rego należność winna być uregulowana
w ciągu 7 dni od daty otrzymania
- po upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy i przekaże go do Urzędu Skarbowego
(wg właściwości) w celu podjęcia czynności
egzekucyjnych.
Kto nie musi płacić?

Konsekwencje...
...jakie czekają właścicieli psów z powodu
nieuiszczenia opłaty zależne są od przepisów
ustawy:
- obowiązek opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pies został
nabyty, a wygasa z końcem miesiąca, w którym psa zbyto
- w przypadku wszelkich zmian (śmierć zwierzęcia, zaginięcie, zmiana właściciela itp.)
istnieje obowiązek zgłoszenia w rejestrze
psów, celem aktualizacji danych
- opłatę należy wnosić bez wezwania, jednorazowo w terminie do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku
opłaty w ciągu roku w terminie 14 dni od
dnia powstania obowiązku wniesienia opłaty
- jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik nie uiścił należnej opłaty, zostanie
wydana decyzja, w której określona zostanie
wysokość zobowiązania
- po upływie terminu płatności opłaty
określonej w decyzji,
organ podatkowy wystawi upoważnienie,
na podstawie któ-

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
przewiduje jednak zwolnienia z opłaty od
posiadania psów. Z mocy ustawy opłaty nie
będą pobierane od:
- członków personelu, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz
innych osób zrównanych z nimi na podstawie
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie
mają miejsca stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem
wzajemności
- osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz.
1463) - z tytułu posiadania psa asystującego,
- osób w wieku powyżej
65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo do-

mowe - z tytułu posiadania jednego psa,
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Dzięki środkom pozyskanym z opłat będziemy mogli pomagać tym zwierzętom,
które miały mniej szczęścia niż nasi ulubieńcy. To dzięki wszystkim mieszkańcom
Miasta i Gminy Sieniawa posiadającym psy,
którzy wniosą stosowną opłatę, będziemy
mogli zapewnić bezdomnym zwierzętom
opiekę weterynaryjną, sterylizację, czy też
adopcję m.in. dzięki ogłoszeniom o adopcji
zamieszczanych na naszych stronach internetowych lub w gminnym informatorze.
Pomagajmy zwierzętom, przygarniajmy
je. Przeglądajmy strony internetowe schronisk. Może znamy samotne osoby, którym
przydałby się towarzysz. Takie osoby wcale
nie muszą wychowywać szczeniaka od podstaw, dla nich idealny będzie dorosły, łagodny, oddany przyjaciel na czterech łapkach,
który potowarzyszy im na spacerze. Nie
bądźmy obojętnie na cierpienie tych istot.
One nie potrafią prosić o pomoc, ale potrafią być dla człowieka bezinteresownym
przyjacielem przez całe swoje pieskie życie.
Zachęcamy więc mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa, którzy w domu mają już swojego pupila do wnoszenia wspomnianej
opłaty z tą świadomością, że dzięki niej
możemy pomóc tym zwierzakom, które
naszej pomocy potrzebują.
Anna Nykiel

grudzień 2013 Sieniawa
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Telewizja w Sieniawie
Na początku przyszłego roku w ramówce TVP HD oraz TVP Polonia pojawi się
nowy program kulinarny. Jeden z jego odcinków kręcony był
na sieniawskim Rynku oraz w Piganach i Czercach.

J

est to nowy program i zarazem nowy
format na antenie TVP HD oraz TVP
Polonia, dlatego też nie możemy
obecnie zdradzić zbyt wielu szczegółów - mówi reżyser Paweł Jurczak
- Obecnie mogę tylko powiedzieć, iż każdy
odcinek nagrywany jest w innym zakątku
naszego uroczego kraju. Gospodarzem programu jest Magda Navarrete, wokalistka,
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tancerka flamenco, propagatorka zdrowej
ekologicznej kuchni. To właśnie ona zabierze
widzów w podróż po Polsce, a jednym z przystanków będzie Sieniawa. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować władzom miasta na czele z panem burmistrzem,
jak też wszystkim tym osobom, które służyły nam pomocą w trakcie naszego pobytu
w Sieniawie. Telewidzów zaś serdecznie zapraszam do oglądania naszego programu,

który na antenie pojawi się w marcu przyszłego roku.
Hanryk Majcher

Sukces szóstoklasistów
Po koniec ubiegłego roku szkolnego uczniowie klas szóstych z sieniawskich podstawówek
zdawali swój pierwszy, poważny egzamin w życiu - pisali sprawdzian wiadomości
i umiejętności po szkole podstawowej.

W

ramach sprawdzianu badano umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Sieniawscy szóstoklasiści przystąpili do tego
egzaminu bardzo dobrze przygotowani, co
z kolei znalazło odzwierciedlenie w wynikach. Nasi uczniowie otrzymali średnio 25,2
pkt., co stanowi 62,9 proc. Jest to najwyższy

wynik w powiecie przeworskim, wyższy też
od średniego wyniku w województwie podkarpackim, gdzie wyniósł on odpowiednio
23,94 pkt i 59,86 proc. Jest to także lepszy
wynik od średniego wyniku odnotowanego
na terenie działania Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie (województwa: małopolskie, lubelskie i podkarpackie)
- 24,07 pkt i 60,17 proc.
Możemy więc być niezmiernie dumni

z naszych szóstoklasistów. Serdecznie im
gratulujemy i życzymy powadzenia w dalszej edukacji! Możemy być także niezmiernie wdzięczni naszym nauczycielom, którzy
włożyli tak wiele serca i wysiłku w przygotowania uczniów do sprawdzianu. Wszystkim
serdecznie dziękujemy!
Władysława Stawarska

Uświetnili jubileusz
słowackiej szkoły
Na zaproszenie władz zaprzyjaźnionej Pecovskiej Novej Vsi na Słowcji, samorządowcy
z Sieniawy na czele z burmistrzem Adamem Wosiem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej
Danutą Król, wzięli udział w w obchodach 40 - lecia miejscowej szkoły.
W skład delegacji weszli również nauczyciele z sieniawskich szkół, dla których wyjazd
na Słowację był formą nagrody za zaangażowanie i twórczą pracę z młodzieżą.

P

o przyjeździe na miejsce delegacja z Sieniawy powitana została
bardzo serdecznie przez przedstawicieli miejscowych władz.
Dalsza część kilkugodzinnego pobytu obfitowała w bardzo bogaty program. W miejscowej szkole goście z Polski wzięli udział
w uroczystościach jubileuszowych. W trakcie uroczystej akademii mogli zapoznać się
z historią placówki, obejrzeli też niezwykle
ciekawy program artystyczny, w którym nie
zabrakło regionalnych akcentów, zaczerpniętych z rodzimego - słowackiego folkloru.
Po zakończeniu występów głos zabrał burmistrz Adam Woś, który podziękował gospodarzom za zaproszenie, jak też złożył
nauczycielom i uczniom szkoły gratulacje
z okazji doniosłego jubileuszu placówki.
Na koniec swojego wystąpienia gospodarz
Sieniawszczyzny obdarował pracowników
szkoły drobnymi upominkami, co przyjęte
zostało z aplauzem i wielkim zadowoleniem

przez uczestników uroczystości. W dalszej
fazie pobytu goście z Polski wzięli udział
w uroczystym obiedzie, zaś w godzinach
popołudniowych, po ciepłym i serdecznym

pożegnaniu, wyruszyli w drogę powrotną do
Sieniawy.
Władysława Stawarska
grudzień 2013 Sieniawa
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Żegnajcie
wakacje,
witaj
szkoło!
Pierwszy dzwonek roku szkolnego
2013/2014 zabrzmiał w poniedziałek
2 września br. dla 780 uczniów
oraz 105 nauczycieli z terenu
Sieniawszczyzny. Gminna inauguracja
nowego roku szkolnego miała miejsce
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Czerwonej Woli.

T

radycyjnie, pierwsze powakacyjne spotkanie ze
szkołą poprzedziła Msza św. w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski, której przewodniczył proboszcz sieniawskiej parafii ks. Jan
Grzywacz, zaś homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Marek
Szczepański. Po zakończeniu ceremonii w kościele uczniowie
wraz z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi udali się do
szkoły, gdzie rozpoczęła się uroczysta akademia. Na wstępie
wszystkich przybyłych powitała p. o. dyrektora miejscowej placówki pedagogicznej, Marzena Serafin. Następnie głos zabrali
uczniowie, którzy z humorem i śpiewem opowiedzieli o minionych wakacjach oraz powrocie do szkolnych ławek. Dużo śmiechu wywołała przygotowana przez uczniowską społeczność
charakterystyka nauczycieli pracujących w Czerwonej Woli.
Po zakończeniu cześci artystycznej, słowa do wszystkich zebranych skierował burmistrz Adam Woś. Gospodarz sieniawskiej
gminy życzył uczniom dożo uśmiechu oraz zapału do nauki,
nauczycielom satysfakcji z pracy, zaś rodzicom zadowolenia
z sukcesów dzieci. Życzenia do uczniów i nauczycieli skierowała
także Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie. - Wszystkim uczniom życzę pasji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
- mówiła p. Danuta Król - Koleżankom i kolegom nauczycielom
życzę zaś wytrwałości w realizacji ambitnych celów, jakie sobie
wyznaczyli. Oby rozpoczynający się rok szkolny był czasem spokojnej i satysfakcjonującej pracy.
Po życzeniach złożonych przez dyrektor Marzenę Serafin
uczniowie udali się do klas na pierwsze spotkanie ze swoimi
wychowawcami.
Henryk Majcher
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W międzynarodowej
obsadzie
W niedzielę 8 września br. mieszkańcy Sieniawszczyzny wspólnie celebrowali doroczne Święto
Plonów, którego gospodarzem był Leżachów. Tegoroczne Dożynki Gminne miały charakter
międzynarodowy, a wśród zaproszonych gości znalazła się delegacja z zaprzyjaźnionej gminy
Pecovska Nova Ves na Słowacji, na czele ze starostą Jaroslavem Benesem.

Ś

więto Plonów rozpoczęła Msza św.
dziękczynna za tegoroczne zbiory
w miejscowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, której
przewodniczył ks. Paweł Chyliński. Okolicznościową homilie wygłosił ks. proboszcz Jan
Grzywacz, który również dokonał poświęcenia wieńców dożynkowych. Po uroczystościach religijnych korowód dożynkowy,
złożony z przedstawicieli władz samorządowych, delegacji sołectw z wieńcami dożynkowymi, zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy przemaszerował na pobliski plac.
Tam otwarcia uroczystej gali dożynkowej
dokonał, jak też powitał zaproszonych gości
sołtys Leżachowa Ryszard Szozda. Po oficjalnym otwarciu starostowie dożynek - Dorota

Kruk i Mariusz Lipniarski wręczyli burmistrzowi Adamowi Wosiowi. pięknie wypieczony bochen chleba. Następnie odbyła się
prezentacja i „ośpiewanie” przygotowanych
przez mieszkańców poszczególnych sołectw
wieńców, wykonanych z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów. Po zakończeniu prezentacji głos zabrał burmistrz
Adam Woś, który podziękował rolnikom
za trud i wysiłek włożony w pracę na roli.
- Ustawicznie korzystamy z rolniczego trudu,
więc dzisiaj, w tym tak radosnym dla nas
dniu pokłońmy się z szacunkiem i podziękujmy rolnikom za kolejny rok ich żmudnej
pracy oraz codzienny wysiłek, podejmowany
w odwiecznym rytmie, odmierzanym przez
dni i pory roku. To dzięki ich nieocenionej

pracy nasza Ojczyzna ma zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. To dzięki ich trudowi nasza polska ziemia nadal rodzi chleb,
źródło życia - mówił gospodarz sieniawskiej
gminy. Przemawiali również posłowie Marek
Rząsa i Mieczysław Golba, senator Andrzej
Matusiewicz, starosta przeworski Zbigniew
Kiszka, starosta Pecovskiej Novej Vsi Jaroslav
Benes oraz przewodniczący Rady Miejskiej
w Sieniawie Danuta Król. Po części oficjalnej
liczną widownię bawiły lokalne i gościnne
zespoły muzyczne oraz kabarety. Z kolei
najwytrwalsi uczestnicy dożynek bawili się
do późnych godzin nocnych wraz z gwiazdą
muzyki disco polo, zespołem Tex z Biłgoraja.
Henryk Majcher
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Dzień Nauczyciela
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś wraz
z przewodniczącym Rady Miejskiej Danutą Król spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkola
oraz wyróżniającymi się w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycielami. W spotkaniu
wzięli udział także z-ca burmistrza Janusz Świt oraz sekretarz Jerzy Mazur.

N

a wstępie burmistrz Adam Woś złożył wszystkim
serdeczne gratulacje i podziękowania za trudną
i odpowiedzialną pracę oraz życzył zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Serdeczne życzenia
zebranym nauczycielom złożył także przewodniczący Rady Miejskiej, Danuta Król. Spotkanie było okazją do wręczenia dyplomów
i nagród zasłużonym pracownikom oświaty. W tym roku Nagrodą
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa uhonorowani zostali: Marzena
Serafin, Bernadeta Ciurko, Jadwiga Majcher, Zdzisława Mikulska,
Agnieszka Bednarz, Barbara Drapała, Elżbieta Majcher, Iwona Kołtowska, Wacław Kondyra oraz Robert Siry. Ponadto, Maria Ożga

- dyrektor Szkoły Podstawowej w Wylewie udekorowana została
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Henryk Majcher

Szczególne
wyróżnienie
dla Dyrektora

Modnie
Pewnego październikowego popołudnia
w bibliotece w Rudce odbył się pokaz mody.
Było to wydarzenie niecodzienne nie tylko
z racji doboru miejsca.

W

role projektantów wcielili się sami czytelnicy,
dla których papier był materiałem i źródłem
inspiracji. Efekt końcowy prac był naprawdę
zaskakujący. Młodzi projektanci, poza strojami,
zdołali także „wyczarować” efektowne torebki i okulary oraz ekstrawaganckie nakrycia głowy. Ten niecodzienny pokaz mody był
niezwykły i to z przynajmniej kilku powodów. Niezwykle było
jego miejsce, niezwykli też byli autorzy oraz stworzone przez nich
kreacje. Być może pokaz w Rudce był dla niektórych jego uczestników początkiem kariery na miarę samego Ganniego Versace czy też
Louisa Vuittona.
Marta Kozłowicz
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W trakcie tegorocznych wojewódzkich
uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbytych 15 października br. w Rzeszowie, wielu nauczycieli i pracowników
podkarpackiej oświaty zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi oraz
nagrodami Ministra Edukacji Narodowej
i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Z

dużą satysfakcją informujemy, że w gronie odznaczonych pedagogów znalazła się Pani Maria Ożga Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Kazimierza
Sucheckiego w Wylewie, która uhonorowana została
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia wyróżnionym nauczycielom wręczyła P. Małgorzata Chomycz - Śmigielska,
Wojewoda Podkarpacki.
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wylewie serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Barbara Matyja

W hołdzie
Janowi
Pawłowi II
W środę 16 października br.
dwóch uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Czerwonej Woli
wzięło udział w I Wojewódzkim
Przeglądzie Piosenki i Poezji
„W hołdzie Janowi Pawłowi II”.
Gospodarzem, jak też organizatorem
imprezy był Zespół Szkół
im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w przeworskich Gorzycach.

W

przeglądzie udział wzięli przedstawiciele 9
podkarpackich szkół, noszących imię Jana
Pawła II, w tym reprezentanci placówek z Łańcuta, Świebodnej, Grodziska Dolnego, Białobrzegów, Chałupek oraz Gorzyc k. Tarnobrzega. Młodzi artyści prezentowali utwory poetyckie oraz muzyczne poświęcone
naszemu Wielkiemu Rodakowi. W gronie tym, z jak najlepszej
strony zaprezentowali się przedstawiciele społeczności szkolnej
w Czerwonej Woli. Uczennica kl. VI Natalia Maryśkowa po mistrzowsku wyrecytowała wiersz Stanisława Goli pt. „Apostrofy”.
Z kolei Jakub Kubejko, uczeń kl. IV, wykonał piosenkę „Prowadź nas”. Oba występy bardzo przypadły wszystkim do
gustu, o czym świadczyły gromkie brawa, którymi artyści zostali nagrodzeni. Na koniec uczestnicy przeglądu otrzymali z rąk

Uczcili
patrona
Dzień patrona szkoły świętowali 16
października br. uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Czerwonej Woli.

O

wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha okolicznościowe dyplomy i książki.
Opiekę nad uczniami z Czerwonej Woli sprawowała p. Marzena Serafin.

bchody zainaugurowało złożenie wiązanek kwiatów i zapalenia znicza pod tablicą pamiątkową
poświęconą Janowi Pawłowi II, jak też odśpiewanie hymnu. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się na wycieczkę do Leżajska, gdzie w Klasztorze
o. Bernardynów wzięli udział w uroczystej mszy św. w intencji
naszego Wielkiego Rodaka. Po zakończeniu uroczystości kościelnych ich uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II,
a następnie odbyli pieszą wędrówkę po przyklasztornych dróżkach.
Zwieńczeniem dnia pełnego niezapomnianych wrażeń było ognisko
z pieczeniem kiełbasek.

Agnieszka Korchowiec

Marzena Serafin
grudzień 2013 Sieniawa
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Ślubowanie pierwszaków
Zgodnie z tradycją Szkoły
Podstawowej w Czerwonej
Woli, w czwartek 24
października br. odbyła
się uroczystość ślubowania
uczniów klasy pierwszej.
Dla pierwszoklasistów
był to niezwykle
ważny dzień.

A

by pokazać swoją dojrzałość
szkolną i chęć bycia uczniem,
dzieci musiały wykazać się różnymi szkolnymi umiejętnościami: śpiewem, recytacją, jak też odwagą. Egzamin ten pierwszaki zaliczyły na szóstkę. Żadnych wątpliwości w tym temacie nie miała też
pani dyrektor Marzena Serafin, która wyraziła zgodę na przyjęcie nowych uczniów do
społeczności szkolnej.
W dalszej fazie uroczystości pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar i zo-

stali pasowani ołówkiem. Na pamiątkę tego
wydarzenia odcisnęli swój kciuk pod tekstem ślubowania, po czym otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty ufundowane przez
rodziców.

Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i jak najlepszych wyników w nauce.
Anna Kisiel

W rytmie poloneza
Również uczniowie klasy
pierwszej ze Szkoły
Podstawowej im. Ignacego
Krasickiego w Rudce złożyli
uroczyste ślubowanie
na sztandar i oficjalnie
zostali przyjęci do braci
uczniowskiej.

D

o uroczystości ślubowania
maluchy przygotowywały się
niezwykle starannie i z ogromnym zaangażowaniem. Od początku roku ćwiczyli kroki poloneza, jak też
wkuwali na pamięć wiersze i teksty piosenek. W trakcie uroczystej akademii dzieci
w odświętnych strojach zaprezentowały niezwykle ciekawy i barwny program artystyczny. Na wstępie pięknie zatańczyły poloneza, a potem wzięły udział w teście na temat
zwyczajów i tradycji szkolnych, który, z pomocą wychowawcy, zdały celująco. Wreszcie

18 Sieniawa grudzień 2013

przyszła długo oczekiwana chwila - pasowanie na uczniów, którego ogromnym drewnianym ołówkiem dokonała pani dyrektor
Ewa Preizner Rygowska. Ukoronowaniem
aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów, jak też słodkich upo-

minków przygotowanych przez Samorząd
Uczniowski oraz rodziców. Nie obeszło się
też bez życzeń i sesji zdjęciowej, zaś uroczystość zakończył słodki poczęstunek.
Grażyna Greń

Śladami
patrona
Niecodzienny przebieg miały tegoroczne
obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej
im. Ignacego Krasickiego w Rudce.
Tym razem uczniowie wraz z nauczycielami
i rodzicami wzięli udział w jednodniowej
wycieczce, która przebiegała pod hasłem
„Śladami patrona szkoły”.

W

e wczesnych godzinach porannych turyści z Rudki dotarli do Krasiczyna, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzili przepiękny zamek, jego komnaty, dziedziniec, lochy oraz salę tortur. Następnie,
w blasku pięknego, jesiennego słońca, wycieczkowicze udali się
na długi spacer po urokliwym parku. Tam, szczególną atrakcją dla
młodych turystów było „magiczne drzewo”, które, jak nakazuje miejscowa tradycja, należało trzykrotnie okrążyć. A wszystko po to, by
w ciągu najbliższego roku spełniły się wszystkie marzenia. Kolejnym
etapem wycieczki było Dubiecko, w którym to urodził się Ignacy
Krasicki. Przepiękny, pełen przepychu zamek dubiecki oczarował
wszystkich. Następnie młodzi turyści z Rudki odwiedzili zaprzyjaź-

Pasowanie
w Sieniawie
30 października br. 47 pierwszaków
ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie
im. T. Kościuszki dołączyło do braci
uczniowskiej. Uroczystość ślubowania
odbyła się w sali widowiskowej
sieniawskiego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji „Sokół”. Miała też niezwykle
podniosły charakter.

Z

anim jednak dumni i zarazem przejęci pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, zaprezentowali
to, czego zdążyli nauczyć przez krótki czas pobytu
w szkole. Pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Następnie z wielką powagą, ale i uśmiechem, złożyli ślubowanie. Dyrektor Krzysztof Kolasa pasował każdego z nich „wielkim,
szkolnym ołówkiem” na ucznia, każdemu też wręczył okolicznościowy dyplom. Nikt się nie bał, wręcz przeciwnie - na twarzach
uczniów pojawiły się wypieki i wymowny błysk w oku - „Nareszcie, jestem uczniem!”. A potem były słodkie niespodzianki, sesje
fotograficzne, poczęstunek, rozmowy, życzenia sukcesów, radości
i wspaniałych szkolnych przygód.
Elżbieta Majcher

nioną szkołę w Dubiecku. Tam zapoznali się z historią placówki, jak
też obejrzeli szkolny sztandar. Po krótkim spacerze ulicami malowniczego Dubiecka wycieczkowicze zwiedzili „Prywatne Muzeum
Skamieniałości i Minerałów”, gdzie mogli podziwiać wspaniałą,
okazałą, pełną cennych i interesujących eksponatów prywatną ekspozycję pana Roberta Szybiaka, miejscowego archeologa i zarazem
pasjonaty. Tam też mogli wysłuchać niezwykle ciekawej prelekcji gospodarza na temat imponującej, muzealnej kolekcji. Droga
powrotna minęła bardzo szybko i wesoło.
Na pewno ta pełna wrażeń i atrakcji eskapada na długo pozostanie w pamięci wycieczkowiczów z Rudki.
Ewa Preizner - Rygowska
grudzień 2013 Sieniawa
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W lodowej poswiacie
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W trosce
o zdrowie
i sprawność
fizyczną
W bieżącym roku szkolnym
Szkoła Podstawowa im.
Unii Europejskiej w Dobrej
przystąpiła do programu
Ministerstwa Edukacji
Narodowej „Ćwiczyć każdy
może”, który realizowany
jest w ramach projektu
„Rok w ruchu”. Realizowana
jest również kolejna edycja
programu edukacyjnego
„Trzymaj Formę”.

C

elem obu programów jest
edukacja w zakresie trwałego
kształtowania prozdrowonych
nawyków wśród młodzieży,
poprzez promocję zasad aktywnego stylu
życia i zbilansowanej diety. Działania mają
ograniczyć niepokojące zjawiska, takie jak
wzrost liczby młodych osób z nadwagą i otyłością, ale również z anoreksją i bulimią.
Głównym założeniem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na nasze zdrowie wśród młodzieży szkolnej. Przybliżane

Bliskie
a nieznane
28 października br. w sieniawskiej „podstawówce” gościła
delegacja uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Przeworsku. Wizyta ta zorganizowana została w ramach
realizowanego przez Stowarzyszenie „Jedynka” projektu
„Bliskie a nieznane”, zaś jej głównym celem było zwiedzanie
zabytków oraz zapoznanie się z historią sieniawskiego
grodu. Gospodarzami wizyty byli uczniowie klasy VI.

R

eprezentanci przeworskiej „Jedynki” odwiedzili sieniawski
Ratusz, gdzie z wieży mogli
podziwiać panoramę Sieniawy
i okolic. Następnie udali się do miejscowego kościoła parafialnego, gdzie wysłuchali niezwykle interesującej opowieści
ks. proboszcza Jana Grzywacza na temat
historii świątyni. Zwiedzili także kryptę,
w której spoczywają prochy członków rodu Czartoryskich. Wielu wrażeń dostarczył gościom spacer po parku i zwiedzanie
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pałacowych wnętrz. Duże zainteresowanie
wzbudził u nich m.in. „kamień szczęścia”,
który, jak głoszą przekazy ludowe, pomaga
spełniać marzenia. W trakcie wizyty w sieniawskim Nadleśnictwie młodzi przeworszczanie wzięli udział w ciekawej pogadance
na temat flory i fauny występującej na obszarach Sieniawszczyzny. Z Sieniawy goście
udali się do pobliskiej Rudki, gdzie mogli
podziwiać pięknie odrestaurowaną XVII
- wieczną drewnianą cerkiew. Zwieńczeniem wizyty było ognisko na Witoldówce,

są uczniom, zasady prawidłowego odżywiania się i znaczenie aktywności fizycznej dla
zdrowia. W czasie zajęć uczniowie układają
jadłospisy zgodnie z zasadami zbilansowanej
diety, poznają wartość kaloryczną produktów,
uczą się odczytywać informacje na etykietach produktów spożywczych, przygotowują zdrowe potrawy: sałatki, surówki, kanapki. Ważnym elementem jest również aktywność w czasie wolnym np. na zajęciach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i krajoznawczych (połączonych często z poznawaniem zabytków dziedzictwa kulturowego).
Uczniowie szkoły w Dobrej mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na basenie
w Leżajsku, pod opieką swoich wychowawców i instruktorów. Wyjazdy dofinansowane
są z „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, wobec czego
nasi uczniowie płacą tylko za wstęp na
basen. Dzięki temu co tydzień kilkunastoosobowa grupa uczniów może aktywnie
spędzać czas, ucząc się i bawiąc w wodzie.
Ponadto, uczniowie klasy III uczestniczą
w innowacji pedagogicznej z wychowania
fizycznego pt. „Profilaktyka wad postawy,
poprzez zabawy korekcyjne oraz aktywność
ruchową”. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, panią
Agnieszkę Pieróg. Istotą tych zajęć jest przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu
się wad postawy poprzez odpowiednie zabawy i ćwiczenia korekcyjne.
Agnieszka Szykuła
w trakcie którego wszyscy zajadali się pyszną
kiełbaską, jak też bawili się świetnie korzystając
z uroków słonecznej jesiennej aury.
Katarzyna Bartuś

W hołdzie
walczącym
o niepodległość
Sieniawskie obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległego bytu, jak co roku, przebiegały w niezwykle podniosłej
atmosferze.

U

roczystości patriotyczne rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, sprawowana
w miejscowym kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
której przewodniczył, ks. Marek Szczepański. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Paweł Chyliński. Po mszy nastąpił przemarsz
pod pomnik Jana Pawła II oraz Tablicę

Legionistów, z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli sieniawskiej władzy,
młodzieży szkolnej oraz harcerzy. W imieniu mieszkańców Sieniawszczyzny kwiaty
i znicze za wszystkich walczących o wolną
Ojczyznę złożył burmistrz Adam Woś. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali
widowiskowej miejscowego „Sokoła”, którą
wypełnił nadkomplet publiczności. Po odśpiewaniu hymnu i wyprowadzeniu pocztów sztandarowych rozpoczęła się część
artystyczna, przygotowana przez nauczycieli oraz uczniów sieniawskiego gimnazjum.

Wyreżyserowane przez Renatę Barszczak
oraz Danutę Ożga widowisko pt. „Wolność
niejedno ma imię” nawiązywało do wydarzeń z 11 listopada 1918 roku, kiedy to nasz
kraj, po 123 latach zaborów, zmartwychwstał z grobu niewoli jako państwo. Występujący na scenie młodzi artyści wykonali
program z niebywałym kunsztem, co z kolei
doceniła publiczność częstymi i gromkimi
brawami. Całość dopełniła wspaniała choreografia autorstwa Bogusława Bartusia oraz
sugestywna oprawa muzyczna przygotowana przez Iwonę Kołtowską. Po występie
głos zabrał niezwykle wzruszony burmistrz
Adam Woś, który serdecznie podziękował
gimnazjalistom za wspaniały występ, jak też
podkreślił, iż tak ambitnie przygotowana
i z talentem odegrana inscenizacja zmusza
każdego do refleksji. Pod wielkim wrażeniem zaprezentowanego widowiska był także wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Zenon Szkamruk, który w swoim
wystąpieniu pogratulował młodym artystom
pasji i talentu, jak też życzył im dalszych
sukcesów w pracy scenicznej oraz mnóstwa
pomysłów na kolejne spektakle.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty.
Henryk Majcher
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Z rewizytą w Przeworsku
14 listopada br. uczniowie z Sieniawy wraz z opiekunami odwiedzili Przeworsk.
Tym razem rolę przewodników po mieście pełnili uczniowie i panie bibliotekarki
z przeworskiej „Jedynki”.

W

trakcie pobytu w przeworskim grodzie goście
z Sieniawy zwiedzili miejscową XV- wieczną bazylikę i jej największy skarb - replikę Grobu
Pańskiego. Tam wysłuchali prelekcji ks.
Jerzego na temat historii i zabytków świątyni. Następnie odwiedzili Ratusz, gdzie ze
świeżo odrestaurowanej wieży podziwiali
panoramę Przeworska. Zwiedzili też salę ślu-

bów oraz wystawę prac autorstwa Henryka
Cebuli - pochodzącego z Przeworska światowej sławy artysty. Po wizycie w miejscowym muzeum, wycieczkowicze udali się do
szkoły, gdzie mogli skorzystać z pływalni, jak
też zagrać na usytuowanej w bibliotece konsoli wideo Xbox360. Po dniu pełnym wrażeń
w szkolnej stołówce czekał na gości posiłek.
Na koniec zaś dzieci wzięły udział w przygotowanych przez panie z biblioteki zabawach

i grach integracyjnych. Obydwie wyprawy
dostarczyły wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Kolejny raz potwierdziło
się stare porzekadło „Cudze chwalicie, swego
nie znacie”. Okazuje się, że wcale nie trzeba
daleko wyjeżdżać poza rodzinne strony, by
zobaczyć wiele interesujących rzeczy, czy też
usłyszeć wiele ciekawych historii.
Katarzyna Bartuś

Pożegnanie
komendanta
19 listopada br. na łańcuckim cmentarzu
odbyły się uroczystości pogrzebowe insp.
Ryszarda Kuli, Komendanta Powiatowego
Policji w Przeworsku.

W

uroczystościach rodzinie zmarłego towarzyszyli
Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Zdzisław Stopczyk wraz z zastępcą insp. Kazimierzem Mrukiem, jak też przedstawiciele władz
rządowych i samorządowych, delegacje szkół, straży pożarnej, wojska,
leśnictwa, liczne grono policjantów i pracowników Policji garnizonu
podkarpackiego. W pogrzebie wzięła także udział delegacja władz samorządowych Sieniawszczyzny na czele z burmistrzem Adamem Wosiem.
Gospodarz sieniawskiej gminy, który od września br. pełni obowiązki
przewodniczącego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Przeworskiego, wygłosił nad trumną zmarłego ostatnie słowa pożegnania.
Henryk Majcher
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Stypendia
dla najlepszych
37 najzdolniejszych uczniów
z sieniawskiej podstawówki
otrzymało stypendia im.
Kazimierza Michalskiego.
Przyznawane od ubiegłego
roku stypendia trafiają do
najlepszych uczniów, którzy
legitymują się wzorowym
zachowaniem, wysoką
średnią ocen, sukcesami,
działalnością społeczną
i koleżeńską postawą.

W

uroczystościach, które miały miejsce 22 listopada br.
udział wzięli nauczyciele
i rodzice, jak też liczne
grono zaproszonych gości na czele z burmistrzem Adamem Wosiem, przewodniczącym
Rady Miejskiej w Sieniawie Danutą Król
oraz proboszczem miejscowej parafii ks.
Janem Grzywaczem. Przekazanie stypendiów
poprzedził montaż słowno - muzyczny oraz
emisja filmu poświęcona fundatorowi stypendiów. W materiale zawarto wiele wzruszających momentów, m.in. wspomnienia

Biblioteczne
Andrzejki
W środę 27 listopada br. sieniawska biblioteka przez kilka
godzin była miejscem tajemniczych, andrzejkowych wróżb.

Z

abawa była super i dostarczyła
uczestnikom wielu przeżyć, jak
też niezapomnianych emocji.
Mogli oni m.in. poznać imię
przyszłego wybranka bądź wybranki serca,

losowali wróżby, rzucili grosikiem na szczęście i ustawiali buty. Nie mogło również
obyć się bez najważniejszej wróżby andrzejkowej - lania wosku. Były też tańce przy
wesołej, skocznej muzyce. Wszystkim dopi-

z pobytu Kazimierza Michalskiego w Sieniawie. Całość widowiska dopełniła wspaniała
muzyka, w tym utworzy Grzegorza Turnaua,
Marka Grechuty, czy też skomponowana
przez Feliksa Konarskiego i Alfreda Schütza
pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino”.
Dla oglądających było to niezwykłe przeżycie, na twarzach wielu z nich pojawiły się
nieskrywane łzy wzruszenia. Następnie głos
zabrali burmistrz Adam Woś oraz ks. Jan
Grzywacz, zaś dyrektor i zarazem prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie Krzysztof Kolasa przedstawił listę uczniów, którzy uhonorowani zostali stypendiami. W bieżącym roku szkolnym wyróżnieni zostali: Zuzanna Bartuś,
Wiktoria Boruta, Martyna Bursztyka, Aneta
Buszta, Anita Czopik, Jakub Czupik, Andżelika Frodyma, Dominika Kapka, Julia Kisiel,
Katarzyna Kołtowska, Maciej Kondyra, Ewelina Kozak, Kornelia Kubrak, Jakub Lisik,
Jakub Majcher, Łukasz Majcher, Maria
Cristina Mallardo, Eliza Mazurkiewicz, Idalia Myszor, Klaudia Ożga, Maciej Paluch,
Wiktoria Paluch, Katarzyna Pich, Klaudia
Pielach, Karolina Pieńczak, Gabriela Pigan,
Agnieszka Radawiec, Aleksandra Rygowska,
Agata Rzędzicka, Marek Rzędzicki, Natalia Siutyła, Szymon Szykuła, Oliwia Tabin,
Paulina Wawryszko, Paulina Wolanin, Agata
Zwolińska oraz Maciej Zawada.
Wszystkim nagrodzonym uczniom, jak
też ich rodzicom, składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
Henryk Majcher

sywały humory, wszyscy też zadeklarowali chęć
udziału w przyszłorocznych „bibliotecznych”
Andrzejkach.
Marta Kozłowicz
grudzień 2013 Sieniawa
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„A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie...”

Zapomniani bohaterowie
Nie tak dawno, gdyż w pierwszym dniu
listopada odwiedziliśmy groby naszych
bliskich. Zapaliliśmy także znicze na mogiłach
nieznanych żołnierzy, często anonimowych
bohaterów, którzy za dar wolności złożyli
na ołtarzu Ojczyzny najwyższą ofiarę - ofiarę
własnego życia, dla których najważniejszą
życiową dewizą były słowa - Bóg, Honor,
Ojczyzna. W gronie tym byli nie zabrakło
przedstawicieli naszej sieniawskiej
społeczności. Oto sylwetki dwóch z nich.

Jan Ligman
Na sieniawskim cmentarzu, pośród gęsto
rozsianych mogił, znajduje się wysoki dębowy krzyż. Stoi w miejscu wiecznego spoczynku postaci nietuzinkowej, nie tylko dla
naszej lokalnej społeczności. Zniszczona zębem czasu tabliczka informuje, że jest to grób
Jana Ligmana, powstańca z roku 1863, emerytowanego dyrektora Lasów Państwowych
i burmistrza Sieniawy. Mało kto przystaje
przy tej mogile, o czym świadczy jej obecny
stan. Kim był ten człowiek, czym zasłużył
sobie na to, abyśmy o nim pamiętali?
Jan Ligman urodził się w roku 1838
w Sochaczewie, w Królestwie Polskim. Od
23 stycznia 1863, a więc od samego początku
powstania, służył pod Jeziorańskim, a potem
pod Langiewiczem. Brał udział w wielu potyczkach, m.in. w bitwach pod Chrobrzą,
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Grochowiskami, Kobylanką. Został dwukrotnie ranny w walkach, w jednej z nich
doznał ciężkiego urazu głowy. Po upadku
powstania udał się do Francji wraz z innymi
emigrantami. W Nancy podjął studia leśne.
Prawdopodobnie z obawy przed represjami
za udział w powstaniu nie mógł powrócić
w rodzinne strony. Osiadł w Sieniawie, w pobliżu granic jego ukochanej Kongresówki.
Przypuszczać można, że los tego powstańca, emigranta we Francji, wykształconego
leśnika został dostrzeżony przez Czartoryskich, którzy w swoich majątkach zatrudniali
patriotów przelewających krew w obronie
Ojczyzny. Po przybyciu do Galicji w 1873
roku, Jan Ligman podjął pracę w Zarządzie
Lasów Ordynacji X.X. Czartoryskich w Sieniawie, należących do Władysława ks. Czartoryskiego. Jak wynika z dokumentów Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, w roku

1882 mieszkał w Rudce, zaś w latach 1882
- 1885 piastował stanowisko nadleśniczego,
zaś w latach 1886 - 1889 był lustratorem
lasów. Od roku 1890 był dyrektorem Lasów
Ordynacji X.X. Czartoryskich w Sieniawie.
W lasach ordynacji przepracował trzydzieści
dwa lata. Od roku 1883, a więc z chwilą założenia Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego,
był jego członkiem, pełnił funkcję członka
Wydziału. W ostatnich dwóch latach swego
życia piastował też godność wiceprezesa.
Corocznie, w latach 1884 - 1906, na zjazdach
tegoż towarzystwa przedstawiał swoje referaty dotyczące gospodarki leśnej.
Jan Ligman był także współpracownikiem leśnego czasopisma „Sylwan”. Z ważniejszych jego publikacji w tym czasopiśmie
wymienić należy: „Drzewo elektryczne Nowej Gwinei” Sylwan 1887, „Sprawozdanie
roczne z czynności w zakresie gospodarstwa
lasowego za rok 1895” Sylwan 1896, „Lepiej
później jak nigdy” Sylwan 1901, „Mursz czerwony” Sylwan 1902, „Ujednolicenie tablic
masowych” Sylwan 1902, „Różne sposoby
użycia masy drzewnej” Sylwan 1902, „Koleje
żelazne na całym świecie” Sylwan 1903,
„Sprawa cukrowa” Sylwan 1903, „Ulepszenie
pastwisk” Sylwan 1903, „Import i eksport
drzewa w Anglii” Sylwan 1903, „Zapotrzebowanie miazgi drzewnej we Farancyi” Sylwan
1903, „Zewnętrzny handel drzewem Rosyi
w r. 1901” Sylwan 1903, „Las jako środek
zapobiegający najściu na Europę pustyń
Azyi Środkowej” Sylwan 1905, „Wiadomości
z ekonomii lasowej” Sylwan 1910.
Po przejściu w stan spoczynku osiadł na

stałe w Sieniawie, nie ustawał jednak w pracy
społecznej. W lutym 1907 został wybrany
burmistrzem Sieniawy, piastował tę godność
aż do chwili zgonu. Na stanowisku tym rozwinął dobroczynną działalność w wielu kierunkach. Ostatnie chwile jego życia opisuje
czasopismo „Świat” z 17 września 1910 r.
w artykule „Zgon u stóp pomnika Jagiełły”
- „W miasteczku Sieniawie w Galicyi stanął
przed kilkunastu dniami na rynku miejskim skromny, w piaskowcu wykuty pomnik
króla Jagiełły, z takim samym napisem jaki
lśni na pomniku krakowskim: „Praojcom na
chwałę, braciom na otuchę - Grunwald 14101910”. Ludność całego miasteczka i okolicy,
w imponującej liczbie około sześciu tysięcy
osób, zebrała się na uroczystość odsłonięcia,
którą połączono z obchodem rocznicy grunwaldzkiej. Z rąk przewodniczącego komitetu, notariusza miejscowego p. St. Wilczka,
odbierał pomnik i przyjmował pod opiekę
zarządu miejskiego burmistrz sieniawski, Jan
Ligman, siedemdziesięcioletni starzec, były
powstaniec z roku 1863, emerytowany dyrektor lasów w dobrach książąt Czartoryskich, autor wielu prac z zakresu leśnictwa,
szanowany ogólnie dla swych cnót obywatelskich i zasług na polu pracy społecznej.
Dziękując komitetowi za patriotyczny dar,
starzec uległ tak silnemu wzruszeniu, iż pękło

życia; zmarł nagle dnia 14. sierpnia podczas
obchodu grunwaldzkiego w Sieniawie, po
wygłoszeniu mowy, ze słowami - Jeszcze nie
zginęła - na ustach.”
Powstanie Styczniowe, którego 150 rocznicę obchodzimy w tym roku, to jedno
z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii nowożytnej. Podjęto tę walkę w skrajnie trudnych warunkach
i była ona świadectwem wielkiej narodowej
determinacji w dążeniu do odbudowania
własnego, suwerennego państwa polskiego.
I choć zakończyło się ono klęską, to płynące
z niego doświadczenia Polacy wykorzystali
w dalszych działaniach na rzecz niepodległości, uwieńczonych sukcesem w listopadzie
1918 roku. Z okazji tej rocznicy w całej Polsce organizowane były i są liczne inicjatywy
i przedsięwzięcia kulturalne, naukowe i edukacyjne upamiętniające powstanie. Przykro,
że nasza sieniawska społeczność, zajęta swoimi codziennymi sprawami, obojętnie przeszła nad tym wydarzeniem. 22 stycznia br.
na grobie naszego bohatera palił się tylko
jeden znicz. Zniszczony krzyż i uszkodzona
tabliczka nagrobna są dowodem naszej „pamięci” o tym wybitnym przedstawicielu sieniawskiej społeczności. Dobrze, że Nadleśnictwo Sieniawa, rodzina Państwa Mrozków
oraz inni nieliczni mieszkańcy pamiętają

mu szlachetne, miłujące serce i martwy padł
u stóp królewskiego pomnika”.
Z kolei czasopismo „Sylwan”, w nekrologu tak charakteryzuje postać Jana Ligmana: „Śmiercią swą dał świadectwo głębokiej miłości Ojczyzny, której poświęcił nie
tylko młode swoje lata, ale i pracę całego

o tym niezwykłym człowieku. To dzięki
nim mogiła Jana Ligmana nie zarosła jeszcze
trawą. Obecnie dokonywana jest wymiana
starego krzyża.
					
		
Tomasz Mikulski

Franciszek Sudoł...
...urodził się 4 października 1892 r. (taką
datę podaje Włocławski Słownik Biograficzny, natomiast w tradycji rodzinnej utrwaliła się data 10 kwietnia) w Cieplicach (gmina
Adamówka). Był najmłodszym z pięciorga
dzieci Sebastiana i Antoniny Bieleń. Rodzice
przenieśli się z Cieplic do Rudki i tam Franciszek uczęszczał do szkoły powszechnej. Był
zdolnym i pilnym uczniem, dlatego ówczesny dyrektor szkoły namawiał rodziców, aby
posłali syna do gimnazjum. W rezultacie
Franciszek zaczął uczęszczać do Gimnazjum
w Jarosławiu. Szkolnym kolegą Franciszka
był pochodzący z Majdanu Sieniawskiego
Adam Gruca, późniejszy profesor medycyny
Uniwersytetu Warszawskiego i jeden z najwybitniejszych ortopedów. Jeszcze w trakcie
nauki szkolnej obaj angażowali się w działalność organizacji niepodległościowych. Obaj
też wstąpili do Polskich Drużyn Strzeleckich.
Po ukończeniu gimnazjum Franciszek podjął
studia w Wyższej Szkole Oficerskiej w Krakowie. Był związany z działalnością „Sokoła”
i „Strzelca”. Po wybuchu I wojny światowej
komendant główny - Józef Piłsudski - wydał
rozkaz mobilizacji dla Związków Strzeleckich. Na początku sierpnia 1914 r. Franciszek
Sudoł wraz z innymi członkami sieniawskiego „Sokoła” udali się do Rzeszowa, skąd
przez Jasło wyruszyli do Mszany Dolnej.
Franciszek trafił do 2. Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem ppłk Zygmunta Zielińskiego. Wiosną 1915 r. oddziały te przemianowano w II Brygadę Legionów zwaną
też Karpacką czy Żelazną, której dowódcą
został później płk Józef Haller.
Franciszek Sudoł służył kolejno w 8., 9., 10.
i 15. Kompanii 2 Pułku Piechoty, zaś w1918
r. został kapitanem. Gdy II Brygada została
rozwiązana, Franciszek Sudoł wrócił w rodzinne strony i od stycznia 1919 r. służył
w Wojsku Polskim. Walczył pod Brzeżanami
(od 16 do 21 czerwca 1919 r.) z wojskami
ukraińskimi. Na początku 1920 r. awansował na stopień majora i brał udział w wojnie
z Rosją sowiecką w 1920 r. Pełnił obowiązki
dowódcy 9. Pułku Piechoty Legionów, który
bronił frontu południowego przed kontrofensywą Armii Konnej Siemiona Budionnego w okolicach Zamościa. W czasie tej
wojny był ranny, a po jej zakończeniu został
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Waleczgrudzień 2013 Sieniawa
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nych.
W latach 20 - tych dowodził 3. Batalionem
9. Pułku Piechoty Legionów, który stacjonował w Tomaszowie Lubelskim. Dowództwo
tej jednostki miało swą siedzibę w Zamościu.
W maju 1926 r. Franciszek Sudoł poparł
przewrót majowy Józefa Piłsudskiego i ze
swoim pułkiem szedł z Zamościa do Warszawy na pomoc Marszałkowi.
Po przewrocie majowym w 1927 r. uzyskał stopień podpułkownika, a w następnym roku przeszedł do 14. Pułku Piechoty
stacjonującego we Włocławku, gdzie został
dowódcą pułku i zarazem komendantem
Garnizonu Miasta Włocławka. Przełożeni
cenili go jako dobrego dowódcę, o czym
świadczą odznaczenia: Krzyż Niepodległości i Złoty Krzyż Zasługi. W 1936 r. wręczał
odznakę pamiątkową pułku prezydentowi
Polski Ignacemu Mościckiemu. Mimo zaangażowania w sprawy wojskowe i społeczne
utrzymywał stały kontakt z rodziną mieszkającą w Rudce, o czym świadczy zachowana
korespondencja.
Na początku 1939 r. uzyskał stopień pułkownika. W maju został dowódcą nowo sformowanej Kaliskiej Brygady Obrony Narodo-
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wej, która wchodziła w skład Armii „Poznań”,
dowodzonej przez gen. Tadeusza Kutrzebę.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej płk
Sudoł wraz z całą brygadą przeszedł w skład
Armii „Łódź” gen. Juliusza Rómmla. Przejął
dowództwo nad Batalionami Obrony Narodowej „Ostrzeszów” i „Kępno”.
1 września 1939 r. dowodzony przez
płk Sudoła Batalion ON Ostrzeszów toczył
ciężkie walki w rejonie Ostrzeszowa, a Batalion ON „Kępno” bronił Kępna, zagradzając
Niemcom drogę na Sieradz. Ostatecznie wojska niemieckie zajęły Ostrzeszów i Kępno.
3 września Naczelny Wódz zdecydował, iż
10. Dywizja Piechoty, do której płk Sudoł
należał, wycofała się na główną linię obrony
nad rzeką Wartą. Utrzymanie tej pozycji
wobec przewagi nieprzyjaciela okazało się
niemożliwe. 5 września dywizja rozpoczęła
nieskoordynowany odwrót do Warszawy.
Kilka dni później przestała istnieć jako zorganizowany związek taktyczny. Wchodzące
w jej skład oddziały nie uległy jednak całkowitemu rozproszeniu, lecz walczyły niemal
do końca działań wojennych.
Pułkownik Sudoł z resztą swoich batalionów znalazł się na Lubelszczyźnie. Część

oddziałów walczących wcześniej pod Sieradzem kapitulowała 27 września pod Krasnobrodem. Według relacji rodziny, płk Sudoł
pojawił się pod koniec września w swoich
rodzinnych stronach. Wraz z grupą około
trzydziestu oficerów przybył z Lubelszczyzny do Majdanu Sieniawskiego. Szli w kierunku Rudki i zatrzymali się w znajdującym
się po drodze tartaku. Jego właściciela, pana
Chmurę, płk Sudoł prosił o przekazanie wiadomości rodzinie. Cała grupa przenocowała
na plebanii w Sieniawie u ks. proboszcza
Uchmana, po czym rano poszli dalej w kierunku Lubaczowa. Tutaj zostali niewątpliwie ogarnięci przez Armię Czerwoną, która
zajmowała pozycje nad Sanem. Franciszek
Sudoł znalazł się w obozie w Starobielsku
i w kwietniu 1940 r. został zamordowany
w Charkowie. W 2007 r. pośmiertnie nadano
mu stopień generała brygady. W 2010 r.
w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Katyń - ocalić od zapomnienia”,
w Gumniskach koło Dębicy został posadzony dąb upamiętniający pułkownika Franciszka Sudoła.
Ewa i Krzysztof Pienieccy

Policja
ostrzega
Coraz więcej starszych osób pada ofiarą
oszustów domokrążców, którzy też
bardzo często podają się za pracowników
administracji, instytucji państwowych,
czy też organizacji charytatywnych.
Tylko w roku bieżącym policja na terenie
naszego powiatu odnotowała kilka takich
przypadków.

W

czerwcu br. do mieszkania samotnej kobiety weszły 3 osoby, które oferowały do sprzedaży koce.
W trakcie dokonywanej przez dwie kobiety prezentacji towaru - trzecia weszła do sąsiedniego
pokoju, skąd skradła znaczną kwotę pieniędzy. Z kolei w lipcu lokatorów jednego z bloków odwiedził mężczyzna podający się za
kominiarza. Oświadczył, iż dokonuje przeglądów instalacji kominowej i działa na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej. W jednym
z mieszkań poprosił starsze małżeństwo o pokazanie odcinków
renty, gdyż od jej wysokości uzależniał opłatę za usługę. Gdy domownicy szukali wspomnianych dokumentów, sprawca wykorzystał ich nieuwagę i dokonał kradzieży znacznej kwoty pieniędzy.
Kilka dni później do drzwi samotnie mieszkającego starszego mieszkańca miasta zapukał mężczyzna, który przedstawił się jako urzędnik miejscowego magistratu. W trakcie powitania intruz oświadczył,
iż reprezentuje także jedną z instytucji Unii Europejskiej, dzięki
której można uzyskać pomoc finansową. W trakcie rozmowy oszust
wykorzystał nieuwagę właściciela mieszkania i skradł biżuterię oraz
pewną kwotę pieniędzy.
Te przykłady ukazują mechanizmy i środki, jakimi posługują
się współcześni oszuści, bazujący na naiwności ludzkiej. Dlatego
też policja zaleca ostrożność w sytuacjach, gdy do naszych drzwi
pukają nieznane nam osoby. Aby znacznie zminimalizować ryzyko
stania się ofiarą przestępstwa, należy przestrzegać pewnych zasad:
- w przypadku gdy ktoś podaje się za pracownika administracji,
organizacji charytatywnej, np. Urzędu Miasta czy też Unii Europejskiej, zanim wpuścimy go do mieszkania zadzwońmy do organizacji, na którą się powołuje i zapytajmy czy ktoś taki miał nas odwiedzić. Należy pamiętać, że w większości przypadków wizyty takie
poprzedzone są odpowiednim komunikatem czy też ogłoszeniami
zamieszczanymi na na tablicach informacyjnych bądź na klatkach
schodowych. Należy także zachowywać ostrożność w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych, ponieważ dzwoniący do nas może
okazać się oszustem
- nie należy wierzyć w nagle zainteresowanie naszą osobą ze strony
kolegów, znajomych sprzed lat lub członków rodziny, z którymi nie
utrzymujemy żadnego kontaktu. Najczęściej są to oszuści, którzy
chcą wejść do mieszkania i dokonać kradzieży
- często odwiedzające nas nieznane nam osoby proszą o okazanie

określonych dokumentów lub możliwość pozostawienia informacji dla sąsiadki. W czasie gdy udajemy się po dokumenty lub długopis, wykorzystują naszą nieuwagę i wchodzą do mieszkania, gdzie
dokonują kradzieży
- w wielu przypadkach działający w dwuosobowych zespołach
oszuści informują domowników, iż muszą dokonać przeglądu
przewodów wentylacyjnych, kuchenki, instalacji elektrycznej, odczytu liczników itp. W tym czasie jedna z osób rozmawia z domownikiem, druga zaś okrada mieszkanie
- dosyć częstą praktyką stosowaną przez oszustów jest podawanie
się za obnośnych sprzedawców. Podczas prezentacji oferowanego
do sprzedaży towaru jeden „sprzedawca” rozmawia z klientem,
drugi penetruje mieszkanie.
Pamiętajmy, że w obecnych czasach większość płatności można
realizować przelewem lub na poczcie. Zachowajmy więc szczególną ostrożność, jeśli odwiedzająca nas osoba oferuje nam pomoc
w powyższym temacie i żąda wydania gotówki.
W sytuacji gdy wpuścimy już oszustów do mieszkania i zorientujemy się kim są - nie reagujmy panicznie. Nie dajmy poznać złodziejom, że odkryliśmy ich zamiary, gdyż mogą wyrządzić nam krzywdę.
W takiej sytuacji ważne jest, aby dokładnie im się przyjrzeć i zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu, ubrania itp.
Następnie, najlepiej pod pozorem pożyczenia pieniędzy, udać się
do sąsiadki i dyskretnie poprosić o powiadomienie policji. Jeśli nie
ma takiej możliwości - dzwońmy na policję zaraz po wyjściu oszustów. Pamiętajmy, że lepiej stracić pieniądze niż życie.
Należy też zapamiętać:
- będąc w domu zawsze zamykajmy drzwi wejściowe na zamki
- nie należy otwierać drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł
- jeśli intruz przedstawia się jako przedstawiciel jakiejś instytucji
np. banku, administracji, elektrowni czy gazowni, należy sprawdzić
telefonicznie, bez otwierania drzwi, czy był on do nas kierowany.
Jeżeli w mieszkaniu nie ma telefonu, należy zasugerować „gościowi”,
aby pofatygował się do nas wraz z mieszkającym obok sąsiadem
- jeśli już kogoś wpuścimy do mieszkania, nie należy zostawiać
go samego nawet na krótką chwilę. Najlepiej, aby w takim przypadku towarzyszyli nam nasi sąsiedzi lub ktoś z rodziny
- pod żadnym pozorem nie należy dawać odwiedzającym nas
akwizytorom czy też inkasentom pieniędzy, nie należy też podpisywać z nimi żadnych umów. Należy pamiętać, że każda
szanująca się firma przeprowadza z potencjalnymi klientami wszelkie transakcje w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty
- nie należy przekazywać żadnych pieniędzy tym osobom, które
telefonicznie podają się za członków rodziny lub proszą o przekazanie środków poprzez tzw. pośredników
- przetrzymując w domu pieniądze należy je chować w miejscach
trudno dostępnych
- nie należy udzielać przez telefon żadnych informacji, szczególnie
swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł
dostępu do nich. Nie należy też mówić o swoich planach życiowych, czy też członkach rodziny.
nadkom. Robert Piątek
Komendant Komisariatu Policji
w Sieniawie
grudzień 2013 Sieniawa
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Pomoc finansowa
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace nad mechanizmami pomocy
finansowej dla rolnictwa i wsi z udziałem środków budżetu Wspólnej Polityki Rolnej,
przeznaczonych dla Polski na lata 2014 - 2020.

J

ednym z istotnych problemów rolnictwa, wymagającym rozwiązania
jest poprawa struktury agrarnej oraz
stworzenie gospodarstwom rolnym
możliwości rozwoju i pozyskiwania
wyższych dochodów. W Polsce jest około
1,5 mln gospodarstw rolnych o powierzchni
większej niż 1 ha, w tym 1,36 mln gospodarstw korzystających z dopłat bezpośrednich. Średnia powierzchnia gospodarstwa
rolnego w naszym kraju wynosi 10,42 ha,
a w województwie podkarpackim 4,60 ha.
Około 862 tys. gospodarstw krajowych dysponuje powierzchnią gruntów mniejszą niż
5 ha. Ponad połowa z nich (56 procent)
osiąga rocznie wartość produkcji rolnej niższą niż 4 tys. euro (około 16 tys. zł). Produkcję o wartości większej niż 8 tys. euro (około
32 tys. zł) osiąga tylko co czwarte gospodarstwo rolne (26 procent). Cechą szczególną polskiego rolnictwa jest również duże
regionalne zróżnicowanie struktury agrarnej. Zatem konieczne są specjalne mechanizmy wsparcia małych gospodarstw, które
będą zachętą do rozwoju tych gospodarstw
i poprawią ich dochodowość.
Definicja małego gospodarstwa
Na pytanie, jakie gospodarstwo rolne jest
gospodarstwem małym, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż nie tylko powierzchnia
gruntów decyduje o wielkości gospodarstwa.
Trwa więc dyskusja, jak zdefiniować małe
gospodarstwo rolne. Na tym etapie prac proponuje się założenie, że małym jest to gospodarstwo, które osiąga standardową produkcję
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w wysokości od 2 tys. euro do 15 tys. euro
(8 tys. zł do 60 tys. zł). Rozwój małych gospodarstw będzie zależał głównie od wzrostu
przychodów. W znacznej części gospodarstw
rolnych jest ogromny potencjał rozwojowy.
W małych gospodarstwach istnieją możliwości wzrostu produkcji rolnej, a zwłaszcza
produkcji zwierzęcej, warzyw, owoców, jak
też produkcji prowadzonej metodami ekologicznymi. Gospodarstwa te mają także
szanse w pozyskiwaniu dodatkowych dochodów poprzez świadczenie usług lub prowadzenie drobnej działalności wytwórczej.
Instrumenty pomocy
finansowej...
...których beneficjentami mogą być rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o niewielkim potencjale produkcyjnym i niskich
dochodach z działalności rolniczej, proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w projekcie PROW na lata 2014
- 2020:
- restrukturyzacja małych gospodarstw
- modernizacja gospodarstw rolnych
- premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
- rolnictwo ekologiczne
- program rolno - środowiskowo - klimatyczny
- tworzenie grup producentów rolnych
- systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
- doradztwo
- transfer wiedzy i innowacji
- podejście LEADER

Restrukturyzacja
Przewiduje się dofinansowywanie projektów restrukturyzujących małe gospodarstwa rolne. Projekty takie będą miały na celu
rozwój produkcji rolnej w gospodarstwie
i powinny przyczynić się do wzrostu ich dochodów. Pomoc będzie skierowana do tych
posiadaczy gospodarstw rolnych, w których
prowadzona jest działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej albo zwierzęcej.
Planuje się, że o pomoc będą mogli ubiegać
się rolnicy posiadający gospodarstwa o tzw.
wielkości ekonomicznej w przedziale 2 tys.
- 15 tys. euro. Rolnik ubiegając się o pomoc
powinien przedstawić plan rozwoju gospodarstwa. W okresie realizacji tego planu
powinna wzrosnąć wielkość ekonomiczna
gospodarstwa do poziomu co najmniej 15
tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść
co najmniej 20 procent wartości wyjściowej.
Pomoc będzie udzielana w postaci premii,
a jej maksymalna wysokość wyniesie 60
tys. zł. Premia będzie wypłacana w dwóch
ratach: I rata w wysokości 80 procent kwoty
pomocy, druga rata w wysokości 20 procent.
Warunkiem wypłaty drugiej raty będzie realizacja założeń biznesplanu. Wydatkowanie
I raty premii będzie musiało być udokumentowane wydatkami poniesionymi na inwestycje w gospodarstwie.
Modernizacja
Małe gospodarstwa będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach tego działania
w przypadku, gdy zostaną podjęte wspólne

inwestycje przez dwóch lub więcej rolników.
Inwestycje te powinny poprawić dochodowość każdego z gospodarstw i przyczynić się
do wzrostu ich konkurencyjności. O pomoc
będą mogli ubiegać się rolnicy (grupa rolników), którzy:
- posiadają gospodarstwa rolne o łącznej
wielkości ekonomicznej w przedziale 15 tys.
- 100 tys. euro (w przypadku grupy wymagana wielkość ekonomiczna będzie ustalona
przez sumowanie wielkości ekonomicznej
gospodarstw, gospodarstwo każdego z rolników powinno mieć co najmniej wielkość
ekonomiczną 2 tys. euro)
- poprawią ogólne wyniki gospodarstwa rolnego, wyrażone wzrostem wartości dodanej
brutto w gospodarstwie, co najmniej o 20
procent w odniesieniu do roku bazowego
w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.
W ramach działania będą finansowane projekty inwestycyjne, w tym dotyczące budynków inwentarskich, wynikające z konieczności dostosowania gospodarstw prowadzących produkcję mleka do planowanego
zniesienia kwotowania produkcji mleka lub
produkcji bydła mięsnego, produkcji prosiąt, przechowalnictwa produktów rolnych
pochodzących z gospodarstwa (m.in. zboża,
owoców, warzyw), plantacji wieloletnich,
produkcji ekologicznej lub produkcji integrowanej. Wspierane będą także projekty
mające na celu poprawę jakości produktu
lub zwiększenie wartości dodanej produktu,
w tym poprzez przygotowanie produktu do
sprzedaży.
Planowana wysokość pomocy nie będzie
mogła przekroczyć:
- 500 tys. zł - w przypadku budowy lub
modernizacji budynków inwentarskich łącznie z ich wyposażeniem w zakresie niezbędnym do produkcji
- 200 tys. zł - w przypadku pozostałych projektów inwestycyjnych w gospodarstwach
rolnych / zakup maszyn czy urządzeń tylko
nowych.
Podstawowy poziom dofinansowania to 40
procent kosztów inwestycji, a dla młodych
rolników 50 procent.
Premia na początek
Pomoc adresowana będzie do rolników,
członków gospodarstw rolnych ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych
KRUS, którzy decydują się na podjęcie dzia-

łalności pozarolniczej. Pomoc będzie wypłacana w formie premii w wysokości do100 tys.
zł, co najmniej w dwóch ratach, w okresie
maksymalnie do pięciu lat. Zakłada się, że
pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli:
- miejsce prowadzenia działalności będzie
znajdować się na obszarze wiejskim
- operacja będzie realizowana poza obszarem
miast
- zaplanowane zostanie utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu
średniorocznym (również samozatrudninie).
Pomoc będzie mogła być przyznana beneficjentowi tylko jeden raz w okresie realizacji
Programu. Jednym z warunków przyznania
pomocy będzie przedłożenie biznesplanu,
zaś wypłacenie ostatniej raty uzależnione
będzie od jego prawidłowej realizacji.
Rolnictwo ekologiczne
Produkcja żywności ekologicznej jest
szansą dla wielu małych gospodarstw rolnych, posiadających „wolne” zasoby własnej
siły roboczej. W zakresie działania planuje się
udzielenie wsparcia wyłącznie dla określonej
powierzchni upraw rolniczych, warzywnych,
zielarskich, czy też sadowniczych. Uzyskanie
wsparcia będzie możliwe pod warunkiem
prowadzenia w całym gospodarstwie produkcji metodami ekologicznymi. Wysokość
płatności dla poszczególnych rodzajów produkcji ekologicznej zostanie ustalona na podstawie analizy kosztów produkcji.
Przewiduje się następujące pakiety ekologiczne:
- uprawy rolnicze
- uprawy warzywne
- uprawy zielarskie
- uprawy sadownicze i jagodowe, w tym ekstensywne
- uprawy paszowe
Planuje się degresywność pomocy (zmniejszanie wysokości płatności):
- 100 procent stawki podstawowej - za powierzchnie od 0,1 ha do 10 ha (uprawy
warzywne, sadownicze, zielarskie)
- 50 procent stawki podstawowej - za powierzchnie od 10,1 ha do 20 ha (uprawy
warzywne).
Program...

nę cennych siedlisk przyrodniczych, zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a także
ochronę różnorodności krajobrazu, ochronę
zagrożonych zasobów genetycznych roślin
i zwierząt, zrównoważone gospodarowanie
nawozami i środkami ochrony roślin oraz
działania przyczyniające się do ochrony gleb
i wód. W ramach programu wspierane będą
praktyki rolnicze sprzyjające zachowaniu
bioróżnorodności, krajobrazu oraz walorów
środowiska naturalnego, w szczególności
jakości gleb i wód. Planowane są płatności
w ramach 7 pakietów rolno środowiskowo
-klimatycznych. W ramach każdego pakietu
znajdują się warianty rolno środowiskowo
-klimatyczne, które zawierają zestawy zadań,
wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania i które nie pokrywają się
z innymi instrumentami Wspólnej Polityki
Rolnej. Przewiduje się następujące pakiety
rolnośrodowiskowe :
- rolnictwo zrównoważone;
- cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków
na obszarach Natura 2000;
- cenne siedliska poza obszarami Natura
2000;
- zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;
- zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
- ochrona gleb i wód;
- strefy buforowe i miedze śródpolne.
Płatność rolno - środowiskowo - klimatyczna
będzie przyznawana rolnikowi na okres 5 lat.
Będzie wypłacana w formie zryczałtowanej
i będzie stanowić rekompensatę utraconego
dochodu oraz dodatkowych poniesionych
kosztów w związku z realizacją szczególnych
zobowiązań. Planuje się degresywność pomocy (zmniejszanie wysokości płatności):
- 100 procent płatności - za powierzchnię od
0,1 ha do 10 ha
- 50 procent płatności za powierzchnię do
20 ha.
Więcej informacji z zakresu nowej perspektywy finansowej można uzyskać również bezpośrednio w Powiatowym Zespole
Doradztwa Rolniczego w Przeworsku lub
w Gminnym Punkcie Doradczym w UMiG
w Sieniawie.
Teresa Hamulecka
PZDR w Przeworsku
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Cichy zabójca
Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, zbiera swoje
śmiertelne żniwo w okresie jesienno - zimowych chłodów.
Nie bez przyczyny nazywany jest „cichym zabójcą”.
Zazwyczaj atakuje we śnie i najczęściej jest to atak
śmiertelny. Skąd się bierze czad?

T

lenek węgla wydziela się podczas spalania w piecach i urządzeniach gazowych. Najczęstszą
przyczyną zatrucia są pożary
i wadliwa instalacja grzewcza. Piecyk gazowy w małej łazience bez przewodu kominowego (lub z niedrożnym przewodem kominowym), może w ciągu jednej minuty
wytworzyć 29 dm sześć. tlenku węgla, czyli
dawkę, która jest śmiertelna. Wadliwą instalację grzewczą tworzą nieczyszczone, niedrożne kominy, zatkane kratki wentylacyjne
lub wręcz ich brak. Śmierć coraz częściej
pojawia się w źle wentylowanych garażach.
Katastrofalny stan techniczny nawet nowych
kominów, błędy projektowe i wykonawcze,
stosowanie wyrobów pseudokominowych,
niezgodnych z normami, samowola budowlana, lekceważący stosunek właścicieli i zarządców budynków to niejednokrotnie przyczyny rodzinnych tragedii.
Wybuchowy charakter
zabójcy
Tlenek węgla w temperaturze pokojowej
jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne
własności toksyczne. W bardzo dużym stężeniu może lekko pachnieć czosnkiem. Ma
też bardzo „wybuchowy charakter”, a w powietrzu pali się niebieskawym płomieniem.
Tlenek węgla ma nieco mniejszą gęstość
od powietrza. Jako produkt spalania paliw
(czad) powstaje w mieszaninie z ciężkim
dwutlenkiem węgla, co sprawia, że spaliny
mają sumaryczną gęstość większą od powietrza i gromadzą się w dolnych partiach
pomieszczeń.
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Podstępne, błyskawiczne działanie
Toksyczne działanie tlenku węgla wynika
z jego większego od tlenu powinowactwa
do hemoglobiny zawartej we krwi. Tworzy
on połączenie z hemoglobiną zwane karboksyhemoglobią, które jest trwalsze niż
jej połączenie z tlenem. Dochodzi więc do
niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Zazwyczaj po
6-7 minutach przebywania w pomieszczeniu, w którym stężenie CO wynosi ok. 70
procent, doprowadza do nieodwracalnych
zmian w organizmie, zaś po 20 minutach
następuje zgon. Jednak przy większej ilości
CO w pomieszczeniach zamkniętych śmierć
może nastąpić błyskawicznie, już po kilku
oddechach, na skutek uduszenia w wyniku
porażenia ośrodków oddychania. Przy wysokich stężeniach CO nie występują żadne
sygnały ostrzegawcze (bóle głowy, nagła
słabość itp.) Co gorsza, osłabienie i utrata
przytomności uniemożliwiają nam ucieczkę.
Czad jest ogromnym zagrożeniem dla kobiet
w ciąży. Tlenek węgla, który przedostał się
do organizmu matki, nawet w przypadkach
bezobjawowych, może doprowadzić do powikłań ciążowych, a nawet śmierci płodu.
Jak postępować
Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, którego objawami są: silny ból głowy, mdłości,
wymioty, osłabienie mięśni, charakterystyczne czerwono-różowe zabarwienie skóry
głowy, zapadnięcie w śpiączkę a nawet
zgon. Jak więc należy postępować w przy-

padku zatrucia? Poszkodowanego należy jak
najszybciej wynieść na świeże powietrze,
kontrolować parametry życiowe (oddech
i tętno), w miarę możliwości podać tlen,
ułożyć w pozycji bezpiecznej, wezwać pogotowie ratunkowe. Gdy stwierdzimy brak lub
ustanie czynności życiowych, niezwłocznie
należy przystąpić do akcji resuscytacyjnej!
Jak ustrzec się przed czadem?
Przede wszystkim nie należy lekceważyć
oznak nieszczelnych przewodów kominowych, należy też zachować zdrowy rozsądek w podejmowanych naprawach i przeróbkach. Naprawą przewodów kominowych
powinna zajmować się wykwalifikowana
i uprawniona do tego osoba lub firma.
Należy także pamiętać o regularnych badaniach, jak też czyszczeniu przewodów kominowych i wentylacyjnych. Nie należy zapominać o kontroli urządzeń gazowych,
gdyż chodzi tu o nasze i naszych bliskich
życie i zdrowie! Apelujemy o informowanie
Straży Pożarnej o wyczuwalnym w mieszkaniu dymie lub innych niepokojących oznakach! W celu zapewnienia bezpieczeństwa
w mieszkaniach zalecamy stosowanie urządzeń monitorujących skład powietrza (tzw.
czujniki dymu). Ich podstawowym zadaniem jest monitorowanie składu powietrza
w pomieszczeniu, w którym zostały zamontowane, jak też informowanie (za pomocą
sygnałów dźwiękowych i świetlnych) o wystąpieniu niebezpiecznych stężeń gazów,
których skład w powietrzu stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Urządzenie takie nie są drogie, zaś inwestycja naprawdę się opłaca. Wydanie kilku złotych
spowoduje, iż będziemy mogli spać spokojnie, niemartwiąc się o bezpieczeństwo swoje
i swoich bliskich.
Eryk Ceglak

Ligowa siatkówka
zawitała do Sieniawy

-P

Na początku bieżącego roku w Sieniawie powstała męska drużyna siatkarska.
Działający przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Sokół” zespół ma już za sobą
debiut w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi.

omysł utworzenia przy UKS
-ie sekcji piłki siatkowej pojawił się w styczniu bieżącego roku - mówi Jacek Michalski grający trener drużyny siatkarzy
z Sieniawy - Wtedy to reprezentacja naszych
siatkarzy wystartowała w silnie obsadzonym
Memoriale im. Dariusza Michalskiego. Nasz
zespół z powodzeniem rywalizował z ekipami, które miały za sobą występy w różnych
klasach rozgrywkowych. Pomysł o utworzeniu, a następnie zgłoszeniu do rozgrywek
ligowych drużyny z naszego miasta zyskał
akceptację zarówno władz gminnych, jak też
pana burmistrza Adama Wosia. Zaczęliśmy
budować kadrę siatkarską, rozpoczęliśmy też
poszukiwania sponsorów, którzy mieli wesprzeć naszą działalność. Poza Urzędem Miasta i Gminy Sieniawa, na nasz apel odpowiedziało sieniawskie Nadleśnictwo oraz firmy:
Farmutil SA i Euro-Okna Plus.

robimy tragedii - przekonuje trener Jacek
Michalski - Na pewno chcielibyśmy wygrywać wszystkie mecze, jednak znamy
swoje miejsce w szeregu. Większość naszych
ligowych rywali to drużyny dysponujące
sporym ligowym doświadczeniem, my zaś
jesteśmy ekipą na dorobku. Jestem jednak
przekonany, że już w niezbyt odległej przyszłości będziemy groźni dla każdego. Mam
też nadzieję, że dzięki naszym występom
w lidze piłka siatkowa zyska w naszym mie-

ście większą popularność zarówno wśród
młodzieży jak i dorosłych.
Obecnie kadrę „Sokoła” tworzą: Jacek
Michalski (grający trener), Marcin Szeliga,
Marcin Pukała, Daniel Pelc, Mateusz Paszko,
Robert Nowak, Ryszard Bursztyka, Krystian
Gurak, Mateusz Wrucha, Karol Czyż, Krystian Myłek oraz Bartłomiej Dyrda.
Henryk Majcher

Na ligowych parkietach
Swojego debitu w rozgrywkach czwartoligowych sieniawscy siatkarze nie mogą zaliczyć do udanych. W pierwszym, inaugurującym nowy sezon ligowy pojedynku podopieczni trenera Jacka Michalskiego podejmowani byli w Przemyślu przez miejscowy
SMS, któremu ulegli 0-3. Zdecydowanie lepiej powiodło się siatkarzom z naszego miasta w 2. kolejce, w której to „na sucho” odprawili zespół TKS - u Żagiel Radymno. W kolejnych meczach Sokół prezentował formę
w kratkę, zaś udane występy przeplatał słabymi. W 3. kolejce uległ w Rozborzu Długim
miejscowemu Gromowi 1-3, w następnej zaś
wręcz rozgromił MKS z Wierzbnej, któremu
w poszczególnych setach oddał tylko 3 małe
punkty. Dwa kolejne mecze, z Spartakusem
Adamówka oraz SMS-em Przemyśl ekipa
z Sieniawy zakończyła porażkami bez choćby
jednego wygranego seta. - Z tych porażek nie
grudzień 2013 Sieniawa
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Rewelacyjna
jesień Sokoła
Pod koniec maja br. fani futbolu z Sieniawy świętowali hucznie awans swojej drużyny
piłkarskiej do III ligi. W trakcie wielkiej fety, która odbyła się na sieniawskim Rynku, były
uściski, słowa pochwały i wzajemne podziękowania. Nie obeszło się również bez „rytualnego”
podrzucania trenera oraz futbolistów. Były też zapewnienia, z których wynikało, że Sokół
będzie walczył nie tylko o zachowanie statusu trzecioligowca.

P

rzed inauguracją nowego sezonu ligowego w kadrze
drużyny zaszły niewielkie zmiany. Z wypożyczenia do
Czarnych Jasło powrócił utalentowany bramkarz Przemysław Ślarski, a ponadto, kierownictwo klubu zdołało
przekonać do reprezentowania barw Sokoła niezwykle doświadczonego pomocnika Adrija Malyka z Polonii Przemyśl oraz Pawła Kotowicza z Leśnika Margonin. Z klubu odeszli Patryk Szewc, który
trafił do II - ligowej Siarki Tarnobrzeg, jak też bramkarz Dariusz
Krupa, Piotr Misiąg i Wojciech Tołpa.
Falstart
Debiut w III lidze dla Sokoła okazał się niezwykle bolesny.
Sieniawski zespół na inaugurację rozgrywek uległ 0-1 na własnym
stadionie drużynie krośnieńskich Karpat. Wprawdzie w następnej kolejce podopieczni trenera Grzegorza Łuczyka postarali się
o sporą niespodziankę, pokonując w Tomaszowie Lubelskim miejscową Tomasovię 3-2, jednak w kolejnych meczach popularne
„Sieniawskie Sokoły” prezentowały formę w kratkę. W 3. kolejce
Sokół „tylko” zremisował na własnym stadionie z Hetmanem
Zamość, zaś kilka dni później uległ w najskromniejszych rozmiarach JKS - owi w Jarosławiu. Także w kolejnym, wygranym meczu, z outsiderem Omegą Stary Zamość szału nie było. Zdecydowanie lepsze występy sieniawscy futboliści zanotowali w kolejnych
dwóch spotkaniach, w których to najpierw zremisowali z Orlętami
w Radzyniu Podlaskim, a następnie pokonali zawsze groźną sanocką Stal. Wprawdzie w 9. kolejce Sokół uległ w Rzeszowie liderującej Resovii, jednak tę stratę punktową zdołał odrobić w następnej kolejce,w której to wysoko pokonał Stal z Kraśnika. Niestety,
w dwóch następnych spotkaniach sieniawski zespół nie sprostał
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Chełmiance Chełm oraz przemyskiej Polonii. Szczególnie mocno
zabolała porażka z popularną „Przemyską Barceloną”, która to do
występu na sieniawskim obiekcie sportowym spisywała się słabo
i okupowała dolne rejony ligowej tabeli.
Zając na kłopoty
Po przegranej z Polonią kierownictwo klubu postanowiło
dokonać zmiany w sztabie trenerskim. Podziękowano za usługi

Grzegorzowi Łuczykowi, zaś obowiązki pierwszego trenera powierzono doskonale znanemu w podkarpackim środowisku piłkarskim
Jarosławowi Zającowi z Tarnobrzega. Nowy szkoleniowiec zaliczył

ustąpił golkiperowi JKS - u 1909 Jarosław Piotrowi Ciskowi (6,69)
oraz reprezentantowi Izolatora Boguchwała Michałowi Beresiowi
(6,50). Z kolei najskuteczniejszym graczom rundy jesiennej w lubelsko - podkarpackiej III ligi przewodzi Paweł Adamczyk wraz
z Arkadiuszem Gosą z przemyskiej Polonii. Obaj futboliści w 17
meczach zdobyli po 12 bramek. - Chyba nikt z nas nie spodziewał
się tak udanej rundy w wykonaniu naszych piłkarzy - przekonują
kibice sieniawskiej drużyny - Wierzymy też, że piąta lokata w ligowej tabeli nie jest szczytem możliwości naszego Sokoła. Liczymy
na powtórkę z czerwca bieżącego roku, kiedy to na sieniawskim
Rynku mogliśmy wraz z naszymi piłkarzami fetować awans
drużyny do wyższej ligi.
Staż w Serie A

niezwykle udany debiut na ławce trenerskiej Sokoła. W spotkaniu,
którego areną był stadion w Poniatowej sieniawski zespół niespodziewanie pokonał świdnicką Avię, zaś zwycięski gol dla naszej
drużyny padł w doliczonym czasie gry. Wprawdzie dwa następne
pojedynki sieniawskich futbolistów z Izolatorem Boguchwała oraz
Lublinianką Wieniawa Lublin zakończyły się podziałem punktów,
jednak w kolejnej ligowej potyczce, w której to rywalem Sokoła
był przeworski Orzeł, podopieczni trenera Zająca zaprezentowali
formę, jakiej dawno od nich oczekiwano. W tym derbowym, niezwykle emocjonującym spotkaniu sieniawscy futboliści zaaplikowali swoim rywalom aż 5 goli, tracąc tylko jednego. - Podobno był
to najlepszy mecz Sokoła w rundzie jesiennej - mówi trener Jarosław Zając - Nie widziałem wcześniejszych spotkań z udziałem
naszej drużyny, więc nie będę się wypowiadał na ten temat. Mogę
tylko dodać iż do derbowej potyczki z Orłem nasi futboliści przystąpili niezwykle zdeterminowani i skoncentrowani. Ponadto, szybko
zdobyta bramka w pewnym sensie „ustawiła” przebieg meczu. Nie
miałbym nic przeciwko temu, aby moi podopieczni prezentowali
podobną skuteczność w kolejnych meczach ligowych. Jestem jednak realistą, dlatego też będę zadowolony i to bardzo, jeżeli w każdym meczu rudny wiosennej będziemy lepsi od naszych rywali
o jedno trafienie.

- W okresie przerwy zimowej dokonamy zmian w kadrze zapewnia szkoleniowce Sokoła - Potrzebujemy wzmocnień zarówno w obronie, jak też w pomocy. Nie pogardzę także dobrej
klasy napastnikiem. Wierzę, że po solidnym przepracowaniu okresu zimowego, w rundzie rewanżowej włączymy się do walki nie
tylko o zachowanie ligowego bytu.
Już w najbliższych dniach piłkarze Sokoła udadzą się na zasłużone urlopy, zaś ich szkoleniowiec wyjedzie na południe Europy,
gdzie odbędzie trenerski staż w jednym z klubów włoskiej Serie A.
Czy doświadczenia nabyte przez trenera Zająca w jednej z najlepszych światowych lig piłkarskich wpłyną mobilizująco na postawę
sieniawskiej drużyny w rundzie wiosennej? O tym będziemy mogli
przekonać się już 23 marca 2014 roku. Wtedy to, na inaugurację

Wysokie noty
Udane występy sieniawskich futbolistów nie przeszły bez echa
w środowisku piłkarskim oraz mediach. W organizowanym przez
lokalny dziennik „Nowiny” XVII Rankingu Piłkarskim III Ligi,
na wysokim 3. miejscu sklasyfikowany został bramkarz Sokoła,
Piotr Kukulski, który ze średnią notą meczową 6,38 nieznacznie

rundy rewanżowej, nasz Sokół będzie podejmował na własnym stadionie Tomasovię z Tomaszowa Lubelskiego. Na to spotkanie już
teraz serdecznie zapraszam wszystkich fanów futbolu z Sieniawy!
Henryk Majcher
grudzień 2013 Sieniawa

35

Wyniki rundy jesiennej
w lubelsko - podkarpackiej III lidze
KOLEJKA I

10 / 11.08.2013 r.

AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - PAUZA
JKS JAROSŁAW - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. 0-0
SOKÓŁ SIENIAWA - KARPATY KROSNO 0-1
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - PODLASIE BIAŁA PODLASKA 0-2
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - ORZEŁ PRZEWORSK 1-3
STAL SANOK - LUBLINIANKA LUBLIN 0-2
RESOVIA RZESZÓW - IZOLATOR BOGUCHWAŁA 3-1
STAL KRAŚNIK - AVIA ŚWIDNIK 4-3
CHEŁMIANKA CHEŁM - POLONIA PRZEMYŚL 2-0
KOLEJKA II

KOLEJKA V

31.08 / 01.09.2013 r.

SOKÓŁ SIENIAWA - PAUZA
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - JKS JAROSŁAW 0-1
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - AMSPN HETMAN
ZAMOŚĆ 0-0
STAL SANOK - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. 0-0
RESOVIA RZESZÓW - KARPATY KROSNO 1-1
STAL KRAŚNIK - PODLASIE BIAŁA PODLASKA 1-0
CHEŁMIANKA CHEŁM - ORZEŁ PRZEWORSK 1-4
POLONIA PRZEMYŚL - LUBLINIANKA LUBLIN 1-3
AVIA ŚWIDNIK - IZOLATOR BOGUCHWAŁA 3-1

15.08.2013 r.
KOLEJKA VI

PAUZA - POLONIA PRZEMYŚL
AVIA ŚWIDNIK - CHEŁMIANKA CHEŁM 1-3
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - STAL KRAŚNIK 2-1
LUBLINIANKA LUBLIN - RESOVIA RZESZÓW 1-1
ORZEŁ PRZEWORSK - STAL SANOK 0-2
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - ORLĘTA RADZYŃ
PODLASKI 2-5
KARPATY KROSNO - OMEGA STARY ZAMOŚĆ 4-0
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - SOKÓŁ SIENIAWA 2-3
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - JKS JAROSŁAW 2-1
KOLEJKA III

18.08.2013 r.

JKS JAROSŁAW - PAUZA
SOKÓŁ SIENIAWA - AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ 1-1
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - TOMASOVIA TOMASZÓW
LUB. 1-7
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - KARPATY KROSNO 3-0
STAL SANOK - PODLASIE BIAŁA PODLASKA 1-1
RESOVIA RZESZÓW - ORZEŁ PRZEWORSK 2-0
STAL KRAŚNIK - LUBLINIANKA LUBLIN 0-3
CHEŁMIANKA CHEŁM - IZOLATOR BOGUCHWAŁA 1-4
POLONIA PRZEMYŚL - AVIA ŚWIDNIK 1-0

04.09.2013 r.

PAUZA - IZOLATOR BOGUCHWAŁA
LUBLINIANKA LUBLIN - AVIA ŚWIDNIK 0-1
ORZEŁ PRZEWORSK - POLONIA PRZEMYŚL 3-1
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - CHEŁMIANKA CHEŁM 0-1
KARPATY KROSNO - STAL KRAŚNIK 0-2
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - RESOVIA RZESZÓW 2-2
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - STAL SANOK 1-1
JKS JAROSŁAW - ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI 2-0
SOKÓŁ SIENIAWA - OMEGA STARY ZAMOŚĆ 1-0
KOLEJKA VII

07 / 08.09.2013 r.

OMEGA STARY ZAMOŚĆ - PAUZA
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - SOKÓŁ SIENIAWA 1-1
STAL SANOK - JKS JAROSŁAW 0-2
RESOVIA RZESZÓW - AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ 5-0
STAL KRAŚNIK - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. 2-3
CHEŁMIANKA CHEŁM - KARPATY KROSNO 2-3
POLONIA PRZEMYŚL - PODLASIE BIAŁA PODLASKA 7-0
AVIA ŚWIDNIK - ORZEŁ PRZEWORSK 3-0
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - LUBLINIANKA LUBLIN 4-1
KOLEJKA VIII

14 / 15.09.2013 r.

KOLEJKA IV 24 / 25.08.2013 r.
PAUZA - AVIA ŚWIDNIK
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - POLONIA PRZEMYŚL 7-1
LUBLINIANKA LUBLIN - CHEŁMIANKA CHEŁM 2-2
ORZEŁ PRZEWORSK - STAL KRAŚNIK 0-1
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - RESOVIA RZESZÓW 0-1
KARPATY KROSNO - STAL SANOK 0-0
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - ORLĘTA RADZYŃ
PODLASKI 0-2
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - OMEGA STARY ZAMOŚĆ 3-1
JKS JAROSŁAW - SOKÓŁ SIENIAWA 1-0

36 Sieniawa grudzień 2013

PAUZA - LUBLINIANKA LUBLIN
ORZEŁ PRZEWORSK - IZOLATOR BOGUCHWAŁA 1-0
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - AVIA ŚWIDNIK 1-1
KARPATY KROSNO - POLONIA PRZEMYŚL 2-0
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - CHEŁMIANKA CHEŁM 0-1
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - STAL KRAŚNIK 4-2
JKS JAROSŁAW - RESOVIA RZESZÓW 1-0
SOKÓŁ SIENIAWA - STAL SANOK 2-0
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI 0-1

KOLEJKA IX

18.09.2013 r.

ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - PAUZA
STAL SANOK - OMEGA STARY ZAMOŚĆ 2-0
RESOVIA RZESZÓW - SOKÓŁ SIENIAWA 3-1
STAL KRAŚNIK - JKS JAROSŁAW 0-1
CHEŁMIANKA CHEŁM - AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ 2-0
POLONIA PRZEMYŚL - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. 0-2
AVIA ŚWIDNIK - KARPATY KROSNO 1-1
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - PODLASIE BIAŁA
PODLASKA 4-1
LUBLINIANKA LUBLIN - ORZEŁ PRZEWORSK 0-1
KOLEJKA X

21 / 22.09.2013 r.

PAUZA - ORZEŁ PRZEWORSK
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - LUBLINIANKA LUBLIN 2-0
KARPATY KROSNO - IZOLATOR BOGUCHWAŁA 1-3
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - AVIA ŚWIDNIK 2-1
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - POLONIA PRZEMYŚL 2-2
JKS JAROSŁAW - CHEŁMIANKA CHEŁM 1-0
SOKÓŁ SIENIAWA - STAL KRAŚNIK 4-0
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - RESOVIA RZESZÓW 0-4
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - STAL SANOK 3-2
KOLEJKA XI

28 / 29.09.2013 r.

STAL SANOK - PAUZA
RESOVIA RZESZÓW - ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI 0-0
STAL KRAŚNIK - OMEGA STARY ZAMOŚĆ 3-2
CHEŁMIANKA CHEŁM - SOKÓŁ SIENIAWA 2-0
POLONIA PRZEMYŚL - JKS JAROSŁAW 0-0
AVIA ŚWIDNIK - AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ 6-0
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - TOMASOVIA TOMASZÓW
LUB. 0-0
LUBLINIANKA LUBLIN - KARPATY KROSNO 2-1
ORZEŁ PRZEWORSK - PODLASIE BIAŁA PODLASKA 0-1
KOLEJKA XII

05 / 06.10.2013 r.

PAUZA - PODLASIE BIAŁA PODLASKA
KARPATY KROSNO - ORZEŁ PRZEWORSK 4-1
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - LUBLINIANKA LUBLIN 1-0
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - IZOLATOR BOGUCHWAŁA 2-1
JKS JAROSŁAW - AVIA ŚWIDNIK 0-0
SOKÓŁ SIENIAWA - POLONIA PRZEMYŚL 0-1
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - CHEŁMIANKA CHEŁM 0-0
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - STAL KRAŚNIK 0-1
STAL SANOK - RESOVIA RZESZÓW 0-1
KOLEJKA XIII

12 / 13.10.2013 r.

RESOVIA RZESZÓW - PAUZA
STAL KRAŚNIK - STAL SANOK 6-0
CHEŁMIANKA CHEŁM - ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI 0-2

POLONIA PRZEMYŚL - OMEGA STARY ZAMOŚĆ 2-0
AVIA ŚWIDNIK - SOKÓŁ SIENIAWA 0-1
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - JKS JAROSŁAW 0-2
LUBLINIANKA LUBLIN - AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ 0-1
ORZEŁ PRZEWORSK - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. 3-1
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - KARPATY KROSNO 1-0
KOLEJKA XIV 19 / 20.10.2013 r.
PAUZA - KARPATY KROSNO
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. PODLASIE BIAŁA
PODLASKA 1-0
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - ORZEŁ PRZEWORSK 1-3
JKS JAROSŁAW - LUBLINIANKA LUBLIN 0-0
SOKÓŁ SIENIAWA - IZOLATOR BOGUCHWAŁA 1-1
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - AVIA ŚWIDNIK 1-1
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - POLONIA PRZEMYŚL 1-0
STAL SANOK - CHEŁMIANKA CHEŁM 0-5
RESOVIA RZESZÓW - STAL KRAŚNIK 1-1
KOLEJKA XV

26 / 27.10.2013 r.

STAL KRAŚNIK - PAUZA
CHEŁMIANKA CHEŁM - RESOVIA RZESZÓW 1-1
POLONIA PRZEMYŚL - STAL SANOK 0-2
AVIA ŚWIDNIK - ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI 4-1
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - OMEGA STARY ZAMOŚĆ 3-2
LUBLINIANKA LUBLIN - SOKÓŁ SIENIAWA 2-2
ORZEŁ PRZEWORSK - JKS JAROSŁAW 1-0
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - AMSPN HETMAN
ZAMOŚĆ 1-1
KARPATY KROSNO - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. 0-0
KOLEJKA XVI

02 / 03.11.2013 r.

PAUZA - TOMASOVIA TOMASZÓW LUB.
AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ - KARPATY KROSNO 0-3
JKS JAROSŁAW - PODLASIE BIAŁA PODLASKA 4-1
SOKÓŁ SIENIAWA - ORZEŁ PRZEWORSK 5-1
OMEGA STARY ZAMOŚĆ - LUBLINIANKA LUBLIN 0-3
ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI - IZOLATOR
BOGUCHWAŁA 3-1
STAL SANOK - AVIA ŚWIDNIK 1-2
RESOVIA RZESZÓW - POLONIA PRZEMYŚL 3-1
STAL KRAŚNIK - CHEŁMIANKA CHEŁM 2-0
KOLEJKA XVII

09 / 10.11.2013 r.

CHEŁMIANKA CHEŁM - PAUZA
POLONIA PRZEMYŚL - STAL KRAŚNIK 2-4
AVIA ŚWIDNIK - RESOVIA RZESZÓW 1-4
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - STAL SANOK 3-0
LUBLINIANKA LUBLIN - ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI 1-3
ORZEŁ PRZEWORSK - OMEGA STARY ZAMOŚĆ 2-0
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - SOKÓŁ SIENIAWA 0-2
grudzień 2013 Sieniawa
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KARPATY KROSNO - JKS JAROSŁAW 1-2
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - AMSPN HETMAN
ZAMOŚĆ 1-0
KOLEJKA XVIII 16 / 17.11.2013 r.
TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. - JKS JAROSŁAW 1-1

LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa
JKS 1909 Jarosław
Resovia
Orlęta Radzyń Podlaski
Izolator Boguchwała
Sokół Sieniawa
Stal Kraśnik
Orzeł Przeworsk
Tomasovia Tomaszów Lubelski
Avia Świdnik
Chełmianka Chełm
Karpaty Krosno
AMSPN Hetman Zamość
Lublinianka Wieniawa Lublin
Podlasie Biała Podlaska
Polonia Przemyśl
Stal Sanok

17.

Omega Stary Zamość
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KARPATY KROSNO - SOKÓŁ SIENIAWA 1-3
PODLASIE BIAŁA PODLASKA - OMEGA STARY ZAMOŚĆ 2-1
ORZEL PRZEWORSK - ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI 0-1
LUBLINIANKA LUBLIN - STAL SANOK 1-2
IZOLATOR BOGUCHWAŁA - RESOVIA 3-2
AVIA ŚWIDNIK - STAL KRASNIK 1-0
POLONIA PRZEMYŚL - CHELMIANKA CHEŁM 2-0

Mecze
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
17
17
17
17

Punkty
35
33
33
29
28
28
27
27
25
24
22
20
19
18
17
16

Zwycięstwa
10
9
10
9
8
9
9
7
7
7
6
5
5
5
5
4

Remisy
5
6
3
2
4
1
0
6
4
3
4
5
4
3
2
4

Porażki
2
2
4
6
5
7
8
4
6
7
7
6
8
9
10
9

Bramki
19-7
34-14
27-17
38-25
27-17
30-26
23-24
23-16
29-21
23-22
23-21
18-30
21-22
16-30
21-31
13-29

17

2

0

2

15

8-41
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11 listopada - najmłodsi

w hołdzie bohaterom

