Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!

W

eszliśmy w kolejny niezwykle ważny rok 2014, rok obfitujący w wydarzenia niezmiernie istotne dla nas, jako Polaków, a także mieszkańców lokalnej społeczności. Są to rozpisane na 25 maja wybory do Parlamentu Europejskiego, dające nam jedyną realną szansą na skorzystanie ze swoich praw
aby mieć wpływ na to, kto będzie sprawował władzę w Europie i jest to o tyle ważne, iż właśnie
z niecierpliwością oczekujemy na uruchomienie nowych środków unijnych. Zdecydowanie
ważniejsze dla nas, jako społeczności lokalnej, będą jesienne wybory samorządowe. To w tych
wyborach decydować będziemy o tym, jak władza, jak polityka gospodarcza i społeczna będzie
kształtowana w naszej małej ojczyźnie. To od tych wyborów, w głównej mierze, zależy nasza
przyszłość i to, czy nasza gmina w dalszym ciągu będzie rozwijała się z taką dynamiką jak dotychczas, czy zatrzymamy
się gdzieś po drodze. To wszystko zależeć będzie od tego,
komu po nowych wyborach społeczeństwo naszej gminy powierzy swoje sprawy. Analizując ostatnie siedem lat można
jednoznacznie stwierdzić, że znakomita współpraca pomiędzy
moim Urzędem jako Burmistrza a Radą Miejską, zaowocowała wieloma znakomitymi przedsięwzięciami bardzo często
wymagającymi niezwykłej odwagi, a przede wszystkim zrozumienia wszystkich tych ludzi, którzy zgodzili się wziąć na
siebie odpowiedzialność za losy naszej gminy i jej mieszkańców. Ta znakomita współpraca zaowocowała, niekwestionowanymi przez zdecydowaną większość naszego społeczeństwa,
osiągnięciami w postaci rewitalizacji rynku wraz z budową
wieży ratuszowej, budową centrum handlowo-usługowego,
przebudową niemal wszystkich ulic i chodników w mieście,
kompleksową przebudową placu targowego wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w bezpośrednim jego sąsiedztwie, odbudową i remontem wielu obiektów zabytkowych jak
kamienica Wilczka, budynek „Sokoła” będący siedzibą Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, kompleksową przebudową
stadionu miejskiego, który dziś jest naszą wizytówką i miejscem
sukcesów III-ligowego „Sokoła”.
To tylko niektóre przykłady potwierdzające znakomitą harmonię pomiędzy moim Urzędem, a Radą Miejską. Dzięki odważnym a zarazem przemyślanym proinwestycyjnym działaniom, rozsądnemu wydatkowaniu środków budżetowych
i skutecznemu aplikowaniu o fundusze unijne, nasza gmina
zdecydowanie zmieniła swoje oblicze. Mijająca w tym roku
moja druga kadencja jest potwierdzeniem tego, iż osiągnięcia pierwszych czterech lat nie
były przypadkiem, a zarządzanie gminą prowadzone było właściwie. Głoszona wtedy wizja
ogromnego zadłużenia, czy wręcz bankructwa, nie znalazła potwierdzenia i była tylko pustą
propagandą ludzi sfrustrowanych, dla których, każdy nasz sukces był ich osobistą porażką.
Kontynuując politykę tego okresu osiągaliśmy kolejne cele na wielu płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego. W pierwszej kadencji szczególny nacisk kładliśmy na budowę infrastruktury gminnej, natomiast drugą charakteryzuje aktywność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Dzięki tym działaniom na naszych oczach powstają nowe firmy, które w przyszłości
staną się zakładami pracy dla naszych mieszkańców. Jako przykłady mogę wymienić funkcjonujące już centra handlowe tzw. „Manhattan” i „Fason”, będące w budowie: stacja diagnostyczna wraz z zapleczem usługowo-handlowym, zakład przetwórstwa owocowo-warzy-
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wnego (na bazie dawnej olejarni), biokompostownia w Leżachowie, brykieciarnia w Wylewie. W planie są kolejne inwestycje, o których poinformuję w odpowiednim czasie, gdyż
aktualnie są na etapie projektowania. Biorąc pod uwagę powyższe, nie boję się stwierdzić,
iż w niedługim czasie bezrobocie na sieniawszczyźnie będzie pojęciem nieznanym.
Nie chciałbym się powtarzać i po raz kolejny przedstawiać Państwu wszystkich osiągnięć,
uczynię to na zakończenie bieżącej kadencji. Pragnę jednak jak najczęściej przypominać
o naszych dokonaniach, gdyż pamięć ludzka jest zawodna. Człowiek bardzo szybko przyzwyczaja się do dobrego, zapominając o gorszym, czy trudniejszym czasie, przyjmując stan obecny
jako trwający od zawsze. Warto jednak czasami cofnąć się pamięcią wstecz i uświadomić
sobie, jak wiele zmieniło się w naszym życiu.
Wszystko to, co do tej pory osiągnęliśmy, nie wydarzyło się przypadkowo. Było to możliwe
dzięki wspólnym działaniom kompetentnych i zaangażowanych osób przy udziale dużych
pieniędzy z różnych źródeł, dlatego też nasze dotychczasowe dokonania i doświadczenia
pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Zbliża się radosny okres Świąt Wielkanocnych - czasu zadumy i nadziei. Po raz kolejny
stajemy przed tajemnicą zwycięstwa życia nad śmiercią, triumfu dobra nad złem. Z tej okazji
życzę wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Sieniawa spokojnych, pogodnych Świąt i wiosennego optymizmu. Niech spotkaniom przy wielkanocnym stole towarzyszy serdeczna atmosfera,
a świąteczna radość niech zagości w naszych sercach na długo. Niech Zmartwychwstały Jezus
odejmie nam codziennych trosk, doda wiary we własne siły i wnosi szczęście do naszego rodzinnego życia.
Adam Woś
Burmistrz
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Drodzy Czytelnicy!

P

rzed Państwem kolejne wydanie Gminnego Informatora Samorządowego „Sieniawa”.
Mamy nadzieję, że znajdą w nim Państwo coś interesującego dla siebie. Wśród artykułów publikowanych w numerze szczególnie polecamy:
• Budżet bez tajemnic - informacja o dochodach i planowanych wydatkach gminy w 2014 r.
• Promesa dla Sieniawy - o dotacjach na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych
• Z ludźmi trzeba rozmawiać - podsumowanie spotkań przedstawicieli władz samorządowych z mieszkańcami miasta i gminy
• Nie daj się wkręcić - o wypadkach i działaniach KRUS zwiększających bezpieczeństwo
w gospodarstwach rolnych
• Zagrali dla Sylwii - relacja z VII Osiedlowego Turnieju Piłki Nożnej i kwesty na rzecz rehabilitacji 16-letniej Sylwii
• Wiosenna batalia o II Ligę - o aspiracjach i dążeniach „Sokoła”...
...i wiele innych. Życzymy miłej lektury!

ul. Spytka 11
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania
i skracania tekstów.

Za chwilę Święta Wielkanocne. Z tej okazji redakcja Biuletynu składa
wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia tego, aby zaduma nad
życiem i śmiercią w czas Wielkanocy łączyła się z wiarą, nadzieją i miłością
oraz radosnym nastrojem wiosennym.
Wesołego Alleluja!
Redakcja
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Budżet bez tajemnic
Rada Miejska w Sieniawie uchwaliła budżet na 2014 rok. Podczas XXXVII sesji
30 grudnia 2013 r. w głosowaniu jawnym nad budżetem wzięła udział cała
piętnastoosobowa rada. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem projektu budżetu.

U

chwała przewiduje dochody
budżetowe na poziomie 25
124 057,99 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 23 783 648,72 zł. Różnica w kwocie 1 340
409,27 zł zostanie przeznaczona w 2014 roku
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2014 roku nie planuje się zwiększenia zadłużenia ogólnego gminy, tj. zaciągania
nowych kredytów i pożyczek. Największymi
pozycjami tegorocznego budżetu, po stronie
dochodowej są:
- dochody z prywatyzacji mienia komunalnego na kwotę 4 250 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, czyli firm i przedsiębiorstw na kwotę 2 619 504,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych zameldowanych na terenie naszej
gminy zaplanowno na - 1 862 551,00 zł;

- subwencja oświatowa przekazywana z budżetu państwa, która wyniesie - 6 431 934,00
zł;
- subwencja wyrównawcza, również z bud-

Z wizytą
u Burmistrza
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy i przypominamy,
że Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa przyjmuje
interesantów w indywidualnych sprawach obywateli
oraz w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek
i czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00.

W

ychodząc naprzeciw zainteresowanym, nie wyklucza się również takiej
możliwości w pozostałe
dni tygodnia, jednak uzależnione to jest
od innych obowiązków służbowych. Osoby wyrażające wolę spotkania się z Burmistrzem proszone są o zgłaszanie się do
Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie (pokój
nr 1) osobiście bądź telefonicznie (nr tel.
(16) 622 73 01), gdzie pracownik sekretariatu ustali datę i godzinę spotkania. Zachęcamy Państwa do skorzystania z możli-
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wości wcześniejszego ustalenia spotkania
z Burmistrzem, dzięki czemu w sytuacji
nieprzewidzianej nieobecności Burmistrza,
spowodowanej ważnymi i licznymi obowiązkami, będziemy mogli poinformować
o konieczności zmiany umówionego terminu. Nadmieniamy jednak, iż pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie przyjmują interesantów i realizują sprawy mieszkańców w godzinach pracy urzędu bez konieczności wcześniejszego umawiania się.
Barbara Matyja

żetu państwa, w kwocie - 2 718 368,00 zł.
Wydatki budżetowe wynosić będą niemal
24 mln złotych, a najważniejsze z nich to:
- wydatki na oświatę - 9 211 347,10 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.
świadczenia rodzinne) - 3 184 482,35 zł;
- dotacje udzielane z budżetu gminy (m.in.
dotacja do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych przez mieszkańców ścieków) - 1 801
981,00 zł;
- wydatki inwestycyjne - 4 114 329,28zł;
Budżet to najważniejsza dla finansów Gminy
uchwała. Określa kierunki rozwoju gminy, inwestycje, przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i sportowe i wiele innych aspektów życia
mieszkańców. Uchwalony budżet jest zrównoważony i realny, dostosowany do sytuacji
ekonomicznej naszej gminy i całego kraju.
Czeka nas więc kolejny rok wyzwań
i kontynuacja zamierzeń inwestycyjnych,
bo one przyniosą nam w przyszłości profity.
Będziemy również starać się o pozyskanieśrodków finansowych z zewnątrz na realizację tegorocznych planów. Mówiąc o pozyskiwaniu środków na inwestycje, mamy na myśli
również prywatyzację majątku komunalnego - i nie będą to tylko teraźniejsze wpływy
z tytułu sprzedaży, ale przede wszystkim
w kolejnych latach trwałe dochody w postaci
podatków od przyszłych właścicieli.
Mając na uwadze powyższe należy dodać,

iż budżet w trakcie roku ulega znacznym
zmianom, przede wszystkim w wyniku pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. I tak w chwili obecnej, dzięki zabiegom
Burmistrza, otrzymaliśmy dofinansowanie
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
na zakończenie przebudowy drogi w m. Leżachów - Czerce ze środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych w wysokości
210 000,00 zł. Gmina otrzymała też decyzję

Wojewody Podkarpackiego na dożywianie
dzieci w szkołach w kwocie 191 000,00 zł.
Będą to pierwsze transze przekazanych dotacji, a w planach są kolejne.
Mamy podstawowy dokument w postaci uchwały budżetowej, który pozwoli nam
realizować plany. Priorytetem w przyjętym
budżecie jest kontynuacja inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku lub też mających już swe plany budowlane. Największą

i najważniejszą z nich jest budowa strażnicy
w Sieniawie. Powstaną również nowe lub
zostaną przebudowane istniejące remizoświetlice w miejscowościach, które ciągle
czekają w kolejce po „swoje”. Oto długa lista
ujętych zadań inwestycyjnych na ten rok,
które od dnia uchwalenia budżetu na 2014
rok już zostały zmodyfikowane z uwagi na
konieczność ustalenia nowych, niezbędnych
i oczekiwanych przez lokalną społeczność:

INWESTYCJE w 2014 roku
„Renaturalizacja istniejącego zbiornika retencyjnego pn. „Stare Sanowisko w Piganach”
„Przebudowa rowów melioracyjnych w m. Leżachów, Pigany, Pigany - Borki i Czerce”
„Rekultywacja i budowa zbiornika wodnego na terenie obiektu sportowego w Sieniawie”
„Rozbudowa sieci wodociągowej Leżachów - Dybków”
„Rozbudowa wodociągu w m. Rudka, przysiółek Zarzeczne”
„Przebudowa drogi gminnej Leżachów - Czerce Nr 1 10926R w km 1+520-2+190”

3 690,00
60 000,00
126 000,00
20 000,00
5 000,00
300 000,00

„Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego w Sieniawie”

32 400,00

„Przebudowa pomieszczeń usługowo-handlowych w budynku Ratusza”

64 000,00

„Zakup działek”

5 000,00

„Urządzenia zabezpieczające sieć komputerową UMiG”
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

43 000,00
262 269,79

„Remiza OSP w Sieniawie”

1 780 000,00

„Remiza OSP w m. Czerce”

180 000,00

„Przebudowa remizo-świetlicy w m. Wylewa”

15 000,00

„Odwodnienie Szkoły Podstawowej w m. Wylewa”

15 000,00

„Kanalizacja sanitarna w m. Czerce - I etap”

6 900,00

„Kanalizacja sanitarna w m. Czerwona Wola”

14 000,00

„Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” (PSZOK)

260 000,00

„Oświetlenie uliczne Leżachów”

32 595,00

„Oświetlenie uliczne Czerwona Wola”

22 140,00

„Oświetlenie uliczne w Sieniawie, ul. Zielona i Piastów”

24 600,00

„Oświetlenie uliczne w m. Wylewa” - projekt budowlany

21 000,00

„Energooszczędne lampy oświetlenia ulicznego”

50 000,00

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dybków”

200 000,00

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Paluchy”

200 000,00

„Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Pigany”
„Budowa boiska sportowego w Sieniawie wraz z zagospodarowaniem terenu”

10 000,00
385 000,00

„Przebudowa schodów Hali Sportowej”

48 000,00

„Oświetlenie części parkietowej Hali Sportowej”

30 000,00

„Przebudowa boiska sportowego w Sieniawie”

121 584,28

„Ogrodzenie zabezpieczające teren boiska na stadionie sportowym w Sieniawie”
RAZEM

16 000,00
4 353 179,07
Anna Nykiel
kwiecień 2014 Sieniawa
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Długo oczekiwana
Strażnica
Rok 2014 będzie rokiem, w którym przystąpimy do realizacji tak długo oczekiwanej,
szczególnie przez druhów strażaków inwestycji - budowy Strażnicy
OSP w Sieniawie.

O

biekt powstanie na działce
gminnej przy ul. Piłsudskiego nieopodal starej remizy.
Aktualnie jesteśmy w posiadaniu dokumentacji obiektu, który już na
etapie projektu przedstawia się imponująco.
Będzie to budynek trójbryłowy, dwukondygnacyjny z wieżą (dominantą). W obiekcie przewidziano cztery garaże główne, trzy

pomieszczenia garażowo-magazynowe oraz
szereg pomieszczeń pomocniczych. Wszystkie one będą spełniać najwyższe standardy techniczne i funkcjonalne, tak aby
w przyszłości mogły stać się zapleczem dla
utworzenia u nas placówki Państwowej Straży Pożarnej. Planowany termin rozpoczęcia robót to czerwiec 2014 r., natomiast zakończenie - wiosna 2015. Szacunkowy koszt

inwestycji ujęty został w tegorocznym budżecie i wyniesie około 1 800 000,00 zł. Dotychczas w realizacji tak dużych przedsięwzięć korzystaliśmy ze środków unijnych,
jednak w nowej perspektywie finansowej
na tego typu obiekty nie możemy liczyć na
pomoc. Mając świadomość tego, jak ważnym
w życiu każdej społeczności jest jej bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się jednak nie od-

Wizualizacja elewacji pólnocnej

Wizualizacja elewacji południowej
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Wizualizacja elewacji wschodniej

stępować od planów budowy. W związku
z powyższym czynimy starania o pozyskanie środków z innych możliwych źródeł.
Nasze dotychczasowe dokonania i doświad-

czenie w tym zakresie pozwalają nam z optymizmem oczekiwać na efekty naszych zabiegów. Nowo wybudowana strażnica stanie się niewątpliwie kolejną perełką wśród

obiektów powstałych w ostatnim czasie
w Sieniawie.
Jerzy Mazur

Na plusie
Wypracowany za 2013 rok budżet pozwolił Radzie Miejskiej w Sieniawie uchwalić, bez
większych ograniczeń i komplikacji, budżet Miasta i Gminy Sieniawa na 2014 rok.

N

a koniec ubiegłego roku
Miasto i Gmina Sieniawa
odnotowała nadwyżkę budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem) w wysokości: 752 393,32 zł.
Natomiast w działalności operacyjnej został
stwierdzony deficyt w wysokości: 59 092,97
zł (stanowi to różnicę w wykonanych dochodach i wydatkach o charakterze bieżącym). W okresie sprawozdawczym zaciągnięty został kredyt długoterminowy w wyLp.
1.

Wyszczególnienie

Plan
(po zmianach)

żetowych ogółem (ustawowy, dopuszczalny wskaźnik zadłużenia sięga 60 procent).
Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, został osiągnięty wynik
budżetu w wysokości: 290 236,45 zł. Zaś
w zakresie dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia należy stwierdzić, iż stan finansów
gminy na koniec 2013 roku był zadowalający. Realizacja budżetu Miasta i Gminy Sieniawa w 2013 r. przedstawia poniższa tabela:
Wskaźnik
wykonania

Wykonanie

Dochody

25 875 198,64

24 755 224,00

Bieżące

21 491 998,83

20 842 029,22

4 383 199,81

3 913 194,78

Wydatki

24 762 820,44

24 002 830,68

Bieżące

21 473 917,35

20 901 122,19

3 358 651,52

3 101 708,49

1 042 629,77

752 393,32

majątkowe
2.

sokości: 3 024 744,13 zł, w tym: na zadania
inwestycyjne - 1 074 744,13 zł (Getin Bank 656 011,52 zł, WFOŚiGW - 129 217,10 zł,
BGK - 289 515,51 zł), na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań - 1 950 000,00 zł.
Spłata kredytów i pożyczek w 2013 roku wyniosła: 4 067 373,90 zł i stanowiła 16,43 procent w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem. Łączna kwota długu na koniec 2013 roku wyniosła: 12 474 242,41 zł, tj.
50,39 procent wykonanych dochodów bud-

majątkowe

95,67 %

96,66 %

3.

Deficyt / nadwyżka (1-2)

4.

Przychody

3 024 744,13

3 024 744,13

100,00 %

5.

Rozchody

4 067 373,90

4 067 373,90

100,00 %

6.

Finansowanie

-1 042 629,77

-1 042 629,77

7.

Wynik

-290 236,45
Anna Nykiel
kwiecień 2014 Sieniawa
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Promesa dla Sieniawy
27 lutego 2014 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś odebrał kolejną już promesę
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy zostały przyznane na wniosek
Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz - Śmigielskiej.

W

czwartek, 27 lutego 2014
r. Pan Zbigniew Śwircz,
Dyrektor Departamentu
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ds. usuwania skutków klęsk
żywiołowych przekazał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego zapewnienie dofinansowania odbudowy i remontów infrastruktury drogowej, czyli promesy na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. W/w stanowi zobowiązanie do przekazania jednostce w niej określonej, dotacji na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Informuje także o wysokości dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa,
określa przeznaczenie środków i maksymalny procentowy ich udział w wartości zadania, a także przedstawia do wglądu dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dotację oraz miejsce i termin ich złożenia.
Promesa została wręczona naszemu samorządowi w wysokości 210 000,00 złotych.
W tym samym dniu odbyła się również
XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Sieniawie,
podczas której radni jednogłośnie zaakceptowali uchwałę w sprawie zmian w budżecie na
2014 rok, przeznaczając tym samym środki
własne w wysokości 90 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 1 10926R w miej-
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scowości Leżachów - Czerce w km 1+5202+190, tj. 670 mb. Dzięki środkom z rezerwy celowej budżetu państwa będzie można
kontynuować usuwanie zniszczeń powstałych na przedmiotowej drodze. W 2013 roku
Gmina Sieniawa na jej przebudowę otrzymała już środki w wysokości 300 000,00 zł,

prawdę duże kwoty i sami, bez tych środków, nie bylibyśmy w stanie odbudować
wielu strat, poniesionych podczas powodzi
w latach 2009 - 2012 oraz tych, które powstały w wyniku intensywnych opadów deszczu, powodujących niszczenie dróg. Wysokość środków, które do tej pory gmina

a łączny koszt zadania, po zainwestowaniu
środków własnych, wyniósł 475 824,59 zł.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat otrzymaliśmy dotacje z przeznaczeniem na likwidację szkód i odbudowę zniszczonych dróg
na łączną kwotę 6 549 999,00 zł. To są na-

łącznie wyasygnowała na remonty i przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie
usuwania skutków klęsk żywiołowych to
niebagatelna kwota - 7 699 095,17 złotych.
Anna Nykiel

Z ludźmi trzeba
rozmawiać

Podstawą funkcjonowania każdego sprawnego samorządu jest ścisła współpraca z jego
mieszkańcami. Wynika to ze starej niepodważalnej zasady, iż „z ludźmi trzeba rozmawiać”.
Tylko ta droga gwarantuje jego sprawne funkcjonowanie dla dobra nas wszystkich.
W swojej pracy staramy się jak najwięcej rozmawiać z naszymi mieszkańcami.
To oni są dla nas inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań. Ich potrzeby mobilizują
do wytężonej pracy, a zadowolenie daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
Kilka razy w roku spotykamy się w poszczególnych miejscowościach, aby wsłuchać
się w głosy zarówno tych, którzy identyfikują się z naszymi działaniami, jak i z tymi,
którzy są przeciwnego zdania. Te wszystkie głosy pozwalają na podejmowanie
najbardziej trafnych decyzji. Oczywiście nie ma idealnych rozwiązań dla wszystkich,
ale w każdym działaniu należy być odważnym i konsekwentnym.

N

iedziela 2 marca była ostatnim dniem spotkań Burmistrza oraz pracowników urzędu z mieszkańcami miasta
i gminy. Z uwagi na to, iż rok 2014 jest rokiem wyborczym, Burmistrz w swoich sprawozdaniach starał się dokonać szerszej analizy zrealizowanych, trwających oraz planowanych w najbliższej przyszłości inwestycji
oraz wszelkich innych przedsięwzięć podejmowanych w zakresie społeczno-gospodarczego funkcjonowania gminy. Była to
również okazja do pochwalenia się sukcesami, ale również dyskusji o tym, na co
należy zwrócić uwagę w najbliższej przyszłości. Nasze spotkania, które rozpoczęliśmy w Paluchach oraz w Leżachowie już na
początku lutego, odbywały się w dni wolne
od pracy, tak aby umożliwić uczestnictwo
w nich jak największej liczbie osób. W ich
trakcie mieszkańcy z wielkim zrozumieniem
i uznaniem odnieśli się do dotychczasowych
działań podejmowanych przez władze samorządowe, dziękując za dotychczasowe inwestycje i prosząc o kolejne. Oczywiście można
było zauważyć ogromną różnicę w oczekiwaniach społecznych, jeżeli chodzi o pierwszą
czy początek drugiej kadencji. W tamtych
latach w ramach dyskusji z mieszkańcami
powstawała niekończąca się lista zadań,
niezbędnych do natychmiastowej realizacji.
W każdym kolejnym roku ilość wniosków
czy wręcz żądań zdecydowanie topniała,
aby w roku 2014 stać się zbiorem, można
powiedzieć, błahych czy banalnych problemów. W wielu przypadkach kiedy głos nale-

żał do zebranych, sala milczała. Wszystko to
utwierdzało i utwierdza nas w przekonaniu
iż droga, którą wybraliśmy jest właściwą.
Plany co do realizacji zadań w najbliższym
czasie, m.in. kanalizacji w miejscowościach
Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Rudka,
budowa strażnicy OSP w Sieniawie, Czercach, remizo-świetlic w Paluchach, Dybkowie, przebudowa w Leżachowie, Wylewie,

chodników, oświetlenia czy ustawienia znaków drogowych. Oczywiście zdajemy sobie
sprawę, iż nie należy popadać w huraoptymizm, gdyż wiele dużych przedsięwzięć
jeszcze przed nami. Na ich realizację jednak
niezbędne są środki zewnętrzne, na które
liczymy w ramach kolejnej perspektywy finansowej dla Polski 2014 - 2020. Mając w pamięci nasze sukcesy na tym polu w po-

zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz
budowa dodatkowego boiska przy stadionie miejskim, przebudowa dróg w Sieniawie
(ul. Sobieskiego), Rudce, Czerwonej Woli,
Dobrej, Piganach, Leżachowie, Czercach niemalże całkowicie pokrywały się z oczekiwaniami uczestników zebrań. Najbardziej nurtująca zebranych była kwestia rowów, (chociaż i w tej materii zrobione zostało już
wiele) oraz drobnych inwestycji w zakresie

przednim rozdaniu, jesteśmy w tym względzie pełni optymizmu. Na dzień dzisiejszy
jednak musimy wykazać się cierpliwością
i w jak najlepszy sposób przygotować się do
przyszłych aplikacji, co też czynimy. Od naszych mieszkańców oczekujemy zrozumienia
sytuacji i zapewniamy, że ich oczekiwania zostaną w najbliższej przyszłości zaspokojone.
Jerzy Mazur
kwiecień 2014 Sieniawa
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Partnerska umowa
współpracy
W dniu 13 marca br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku podpisano umowę partnerską
oraz powołano Radę Partnerów jako organ wspierający Powiat Przeworski (Lidera)
w ramach przedsięwzięcia pt. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko - Dynowskiego Obszaru
Wsparcia”. W spotkaniu brało udział 12 Partnerów, tj. przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego obejmującego Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia.
W imieniu sieniawskiego samorządu umowę podpisał Burmistrz.

Z

ramienia Miasta i Gminy Sieniawa w skład Rady Partnerów
weszli Burmistrz Adam Woś
wraz ze swoim Zastępcą, Januszem Świtem, natomiast Barbara Matyja
i Jerzy Mazur zostali powołani do składu
zespołu, który będzie brał aktywny udział
w realizacji poszczególnych etapów pro-

jektu. Całkowita wartość projektu wynosi
1 388 947,72 zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych 1 250 052,95 zł, co stanowi
90 % kosztów całkowitych projektu. Dzięki wdrożeniu w/w przedsięwzięcia zostanie
opracowana analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego przeworsko-dynowskiego obszaru wsparcia. Przygo-

towana zostanie również dokumentacja techniczna określonych w dokumentach strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących rozwoju gospodarczego wskazanych jako projekty priorytetowe dla całego
obszaru wsparcia. Realizacja projektu obejmować będzie lata 2014 - 2015.
Barbara Matyja

Klucz do kariery
Staż z urzędu pracy to okazja do zdobycia nowych umiejętności, doświadczenia,
a przede wszystkim - pracy. W zamierzeniach stażysta powinien robić to, co każdy inny
pracownik, z tym że pozostaje on bezrobotnym opłacanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

Z

dniem 3 marca br. w sieniawskim magistracie pięć osób bezrobotnych rozpoczęło 5-miesięczny staż w ramach projektu
pt. „Więcej szans w powiecie przeworskim”.
W kwietniu dołączyła do nich jeszcze jedna
osoba. - To bardzo ciekawa forma zdobycia
doświadczenia zawodowego. Poza tym pracodawca w momencie, kiedy potrzebuje
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pracownika często swoje pierwsze kroki
kieruje do osoby, którą wcześniej sprawdził - podkreśla Barbara Matyja z Urzędu
Miasta i Gminy w Sieniawie. Ponieważ stażysta jest bezrobotnym, powinien pamiętać
o ograniczeniach, jakie z tego tytułu wynikają. W przeciwieństwie do pracownika nie
może dorabiać. Gdyby zarobił dodatkowo
nawet złotówkę, straci status bezrobotne-

go, a więc i staż (może zasiadać w komisji wyborczej, pod warunkiem jednak, że
wysokość diety z tego tytułu nie przekroczy
minimalnego wynagrodzenia).
Kto może dostać się
na staż?
Tylko osoby zarejestrowane w urzędzie

Rodzice na medal
W ostatnim dniu stycznia w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyła się uroczystość
wręczenia medali rodzicom, których troje i więcej dzieci służyło dla obronności kraju.
Wśród wyróżnionych znaleźli się Krystyna i Henryk Bochno z Czerwonej Woli, odznaczeni
przez Ministra Obrony Narodowej srebrnymi medalami za zasługi dla obronności kraju.

P

aństwo Bochno, którzy wychowali trzech synów pełniących
wzorowo służbę wojskową, swoje odznaczenia odebrali 25 marca w sieniawskim ratuszu. W uroczystości
udział wzięli przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu - Komen-

dant ppłk. Tadeusz Homa, kapitan Tomasz
Mazur, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przeworsku - Jan Śliwa oraz gospodarz spotkania Adam Woś - Burmistrz
Miasta i Gminy Sieniawa. Dumni ze swych
synów, szczęśliwi rodzice przyjęli serdeczne

gratulacje, słowa uznania i podziękowania
za pracę włożoną w wychowanie i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci. Serdeczne gratulacje!

pracy jako bezrobotne mają szansę skorzystać z możliwości odbycia stażu. Stażyści

daty na dyplomie) lub mniej niż 50 lat. Na
staż kwalifikują się także kobiety wracające

muszą mieścić się w określonym przedziale
wiekowym - nie mogą mieć więcej niż 25 lat
(chyba, że ukończyli studia, wówczas limit
przesunięty jest na 27 lat i 12 miesięcy od

do pracy po urodzeniu dziecka, osoby długotrwale bezrobotne lub takie, którym kończy
się kontrakt socjalny.
Pozostałe kryteria, po spełnieniu któ-

rych jest szansa na staż, to brak kwalifikacji
zawodowych, brak doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego. Programem mogą być także objęte osoby samotnie
wychowujące dziecko oraz niepełnosprawni.
Na staż kwalifikują się również byli więźniowie, którzy nie rozpoczęli pracy po odbyciu
kary. W zależności od tego, do jakiej grupy
należy bezrobotny, staż może trwać od trzech
do sześciu miesięcy. Na najdłuższe mogą
liczyć najmłodsi - absolwenci lub ci, którzy
nie skończyli 25 lat.
Należy pamiętać jednak, iż możliwości
naszego Urzędu są ograniczone i nie możemy zorganizować stażu dla wszystkich chętnych, gdyż o realizacji takiej formy pomocy
osobom bezrobotnym decyduje ostatecznie
Powiatowy Urząd Pracy, który finansuje je
w ramach posiadanych środków Funduszu
Pracy, jak również z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Jerzy Mazur

Jerzy Mazur
kwiecień 2014 Sieniawa
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Są inni, którzy czują to samo co my - nie
jesteśmy więc zdani tylko na siebie...

Wstąp na
miting

Nie jesteśmy
wyjątkiem
Sytuacja demograficzna Miasta i Gminy Sieniawa
nie jest niestety wyjątkiem w skali kraju. Już od kilku lat
zauważamy niekorzystną tendencję starzenia się naszego
społeczeństwa. Jest to wynikiem wielu czynników,
ale najbardziej istotnym jest mała dzietność
naszego społeczeństwa.

N

a koniec 2013 roku ogólna
liczba mieszkańców gminy
wynosiła 7 158. W tym też
roku zawarto 60 małżeństw, urodziło się 65 nowych obywateli,
natomiast zmarło 63 osoby. Co prawda
ilość mieszkańców od wielu już lat oscyluje
wokół podobnego poziomu, jednak
pierwsze miesiące bieżącego roku
nie napawają optymizmem, gdyż
wskazują, iż nastąpi w nim kolejny spadek urodzeń. Miejmy
tylko nadzieję, że nie staniemy się w najbliższym
czasie społeczeństwem
emerytów i rencistów,
których zresztą bardzo
szanjemy. Mamy wśród
nas prawdziwych rekor-
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dzistów - najstarsza mieszkanka Pigan liczy sobie 96 lat, natomiast najstarszy sieniawianin ma 98 lat. Życzymy im, jak
i wszystkim pozostałym mieszkańcom, długich lat życia w zdrowiu i dobrej kondycji.
Stanisława Napora

O ruchu Anonimowych
Alkoholików (AA) napisano
już całe tomy. Był on badany,
wyjaśniany, kwestionowany
i broniony przez niemal
wszystkich: dziennikarzy,
pisarzy, psychologów,
psychiatrów, socjologów,
i duchownych. Wszyscy
przedstawiali swoje teorie
na temat podstawowych
założeń AA oraz tworzyli
specyficzne słownictwo
i po amatorsku lub
profesjonalnie próbowali
przedstawić ogólny
zarys problemu.

R

uch AA jest określany jako
„bezsprzecznie nabardziej efektywna forma leczenia alkoholizmu”. Bez wątpienia udział
w AA jest terapią najłatwiej dostępną. Niemniej jednak osoby z terenu Miasta i Gminy Sieniawa, aby wziąć udział w spotkaniu,
musiały dojechać np. do Przeworska, Jarosławia lub Leżajska. Wśród członków Miejsko
- Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieniawie, mających bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi, dramatami członków ich rodzin
a w szczególności dzieci, pojawił się pomysł utworzenia w Sieniawie grupy wsparcia. 11 marca 2014 roku w Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji „Sokół” odbyło się pierwsze spotkanie Anonimowych Alkoholików.
Tak dużego zainteresowania i licznego udziału nikt się nie spodziewał. Spotkanie zgromadziło osoby, mające świadomość, że dotknęła
je choroba alkoholowa, ale chcą żyć w trzeźwości. Wiedząc, że nie ma innego lekarstwa

Gospodarka
wodno-ściekowa
Mając na uwadze potrzeby mieszkańców
miejscowości nieposiadających kanalizacji sanitarnej oraz perspektywę unijną na
lata 2014-2020 przewidującą dotacje na zadania związane z ochroną środowiska, w tym na
budowę kanalizacji sanitarnej, Burmistrz Miasta
i Gminy Sieniawa podjął działania przygotowawcze,
ogłaszając przetargi na projekty budowlane kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości: Czerwona Wola, Czerce, Dobra, Rudka.

Z

adania podzielono na dwa
etapy: w pierwszym przeprowadzono przetarg na projekt budowlany dla miejscowości Czerce i Czerwona Wola, opiewający na kwotę 88 929,00 zł; w drugim
dla Czerc, Dobrej i Rudki o wartości
183 147,00 zł. Wartość projektów w rozbi-

ciu na poszczególne miejscowości przedstawia
się następująco:
1. Czerce (zadanie I) - 27 429,00 zł
2. Czerwona Wola - 61 500,00 zł
2. Czerce (zadanie II)- 27 472,00 zł
2. Dobra - 80 565,00 zł
3. Rudka - 75 109,95 zł
W obu przypadkach jako wykonawcę projek-

na tę chorobę jak całkowita abstynencja,
postanowili ją przyjąć, by ocalić siebie
i swoje rodziny. Aby jednak wytrwać w tym
postanowieniu, potrzebują wsparcia osób
niepijących, z którymi mogą podzielić się
swoimi problemami i znaleźć zrozumienie, a także konkretne propozycje w chwili
kryzysu. Chciałabym zachęcić każdą zainteresowaną osobę do uczestnictwa w jednym z mitingów AA i dłuższej lub krótszej rozmowy z kimś spośród starszych
uczestników ruchu. Zwykłe powiedzenie

komuś, by poszedł na miting, w większości przypadków nie odniesie oczekiwanego
skutku. Anonimowi Alkoholicy są grupą
samopomocową. To właśnie członkowie
tej grupy w najdoskonalszy sposób potrafią wyjaśnić i zademonstrować co ich ruch
ma najlepszego do zaoferowania. Rodzina
i przyjaciele alkoholika mogą zorganizować spotkanie i rozmowę z kimś z tej grupy.
Spotkania zamknięte (z udziałem tylko zdeklarowanych alkoholików) odbywają się cyklicznie raz w tygodniu w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół” w każdy

tów wyłoniono firmę „JAMROTECH” Sp.
z o.o. z Rzeszowa.
Na chwilę obecną gmina posiada pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Czerce (zadanie I) oraz Czerwona Wola. Dla pozostałych miejscowości
aktualizowane są mapy do celów projektowych i podpisywane umowy cywilno - prawne na wejście w teren.
Wodociągi
Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu
Leżachów - Dybków, w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych gminy znajdujących
się przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Leżachów (dawne pastwisko). Projekt budowlany tego przedsięwzięcia jest na
etapie wydawania decyzji celu publicznego.
Wartość wykonania projektu budowlanego
wraz z mapami do celów projektowych wynosi: 19 350,00 zł.
Edward Socha

wtorek o 17.00. Przyjść może każdy, kto chce
zerwać z uzależnieniem od alkoholu oraz szuka wsparcia i pomocy w chorobie. Udział jest
bezpłatny, więc koszty nie stanowią żadnej bariery. Ponadto, w każdy pierwszy wtorek miesiąca na otwarty miting AA o godzinie 17.00,
mogą przyjść członkowie rodziny alkoholika
oraz wszyscy, którzy nie są pewni, czy są uzależnieni, nie potrafią albo nie chcą identyfikować się jako alkoholicy.
Małgorzata Gnida
kwiecień 2014 Sieniawa
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Oświata pod lupą
Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi najistotniejsze źródło finansowania
wydatków publicznych na oświatę i wychowanie w Polsce. Praktycznie, co roku
na ten cel przeznacza się z budżetu państwa coraz większe środki finansowe.

W

yższe środki na subwencję oświatową wiążą się
z uwzględnianiem w jej
kalkulacji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz uzyskiwaniem
przez nauczycieli kolejnych stopni awansu
zawodowego, a także skutków nowych zadań. Mimo tego poziom wydatków budżetu
państwa przeznaczany na część oświatową

subwencji ogólnej wzbudza wątpliwości.
Związane są one przede wszystkim z adekwatnością wymiaru tej części subwencji
w stosunku do potrzeb.
W wyniku reformy samorządowej państwo scedowało praktycznie całkowicie obowiązek prowadzenia szkół i placówek publicznych na jednostki samorządu terytorialnego. Mimo że główne źródło finansowa-

nia zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego powinna stanowić część
oświatowa subwencji ogólnej, to w coraz
większym stopniu JST uzupełniają je środkami pochodzącymi z dochodów własnych.
Ponadto w 2013 r. otrzymano dotacje
w wysokości 280 709,88 zł. z przeznaczeniem
na: stypendia szkolne, wyprawkę szkolą,

Udział wydatków z budżetu Gminy Sieniawa na oświatę ze środków własnych poza subwencją w 2013 r. obrazuje poniższa tabela.
Placówka

Liczba
Kwota otrzymanej
uczniów/
subwencji
wychowanków

Wydatki
za 2013 r.

Dopłata do
subwencji
ze środków JST

Sieniawa

264

2 368 520,88

2 734 883,06

- 366 362,18

Rudka

46

412 696,82

787 582,93

-374 886,11

Wylewa

57

511 385,19

727 225,04

-215 839,85

Dobra

52

466 523,40

952 026,15

-485 502,75

Czerwona Wola

42

376 810,14

695 243,54

-318 433,40

Razem szkoły podstawowe

461

4 135 936,43

5 896 960,72

-1 761 024,29

Gimnazjum

271

2 431 322,57

2 159 459,92

+271 862,65

Razem SP + gimnazjum

732

6 567 259,00

8 056 420,64

-1 489 161,04

1 515 993,89

-1 515 993,89

Koszty utrzymania pozostałej
działalności oświatowej, na którą
nie jest naliczana subwencja:
utrzymanie przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, ZOSiP
w tym:
Miejskie Przedszkole
Przedszkole niepubliczne
OGÓŁEM:
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386 047,43
408 348,00

40
56
6 567 259,00

9 572 414,53

-3 005 155,53

zasiłki powodziowe, dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego oraz
projekt POKL.
Analiza wydatków poniesionych na część
oświatową na terenie Gminy Sieniawa w w/w
okresie wskazuje, że wysokość otrzymanej
subwencji jest niewystarczająca i nieadekwatna w stosunku do potrzeb. Problem
polega jednak na tym, że brak jest podstaw
ustawowych, które konkretyzowałyby zobowiązania finansowe budżetu państwa wobec
jednostek samorządu terytorialnego poprzez
odniesienie się czy to do zakresu zadań
oświatowych, czy też do stawianych systemowi oświaty celów.

W świetle obowiązujących regulacji nie
ma bezpośredniego związku pomiędzy częścią oświatową subwencji ogólnej a wydatkami samorządowymi na oświatę w ogóle.
Na przykładzie gminy Sieniawa wydatki ze
środków własnych poniesione na oświatę
i na zadania oświatowe, na które nie jest przyznawana subwencja /przedszkola, oddziały
przedszkolne, dowóz uczniów do szkół itp./
w poszczególnych latach wyniosły:
w 2009 r. - 1.636.779 zł. co stanowi 22 %
w 2010 r. - 1.883.446 zł. co stanowi 23 %
w 2011 r. - 2.174.873 zł. co stanowi 26 %
w 2012 r. - 2.624.033 zł. co stanowi 28 %
w 2013 r. - 3.005.155 zł. co stanowi 31 %

Analizując powyższe dochodzimy do wniosku, że to na jednostkach samorządu terytorialnego ciąży odpowiedzialność zarządzania
oświatą oraz zapewnienie w dużej mierze
środków finansowych na realizację tych zadań. Przyczyną rosnących wydatków oświatowych JST jest spadająca corocznie liczba
uczniów. Na przykładzie Gminy Sieniawa
spadek liczby uczniów w latach 2009-2013
wynosi 15,43%, natomiast zatrudnionych
nauczycieli 7,59 %.
Władysława Stawarska
Elżbieta Pokrywka

Nie lękajcie
się być
świętymi
Dyskusje
o książkach
Już od roku przy Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Sieniawa działa Dyskusyjny
Klub Książki dla młodzieży. Uczestnikami
DKK są uczniowie miejscowego liceum,
którzy raz w miesiącu spotykają się,
by porozmawiać o książkach.

2 kwietnia obchodziliśmy 9. rocznicę
śmierci błogosławionego Jana Pawła II.
Tego dnia w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Sieniawa odbył się konkurs wiedzy
o Janie Pawle II pt. „Nie lękajcie się być
świętymi”. Konkurs skierowany był do
podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy, a hasło nawiązuje
do zbliżającej się kanonizacji.

W

imo iż sieniawski klub tworzą młodzi czytelnicy,
to lektury, które wybierają na kolejne spotkania nie
ograniczają się tylko i wyłącznie do literatury młodzieżowej. Na liście ciekawych propozycji DDK
znalazły się m.in. Trucicielka i Kobieta w lustrze E. E. Schmitta, Kobieta na krańcu świata M. Wojciechowskiej, Zrób sobie raj M. Szczygła, 18 znaczy życie J. Fąfary czy Nielegalni V. Severskiego. Do przeczytanych książek dołączyły ostatnio dwie bardzo różne gatunkowo pozycje - Kobiety dyktatorów 2 D. Durcet i Metro 2033 D. Glukhovskiego. Przed klubowiczami kolejne gorące dyskusje. Na półce
już czekają powieści M. Gutowskiej-Adamczyk i R. P. Evansa.

pierwszym etapie konkursu udział wzięło osiem
osób, które odpowiadały na wylosowane pytania.
Do drugiego etapu, w którym walczono o najwyższe miejsca, przeszły cztery osoby. Mimo
iż pytania były trudne, konkursowicze wykazali się dobrą znajomością faktów z życia błogosławionego papieża. Zwycięzcą
konkursu został Jan Dyndał. Kolejne miejsca na podium zajęli
Krystyna Świt i Stanisław Lisik. Uczestnicy konkursu otrzymali
obrazy, przedstawiające bohatera konkursu i pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim serdecznie gratulujemy! Kiedy konkursowe emocje
opadły podopieczni ŚDS stworzyli piękne portrety Jana Pawła II,
które można obejrzeć na wystawie w Bibliotece. Zakończenie wizyty w Bibliotece uwieńczyło pamiątkowe zdjęcie.
Konkurs zorganizowano w ramach współpracy Biblioteki ze
Środowiskowym Domem Samopomocy. Serdecznie dziękujemy
Barbarze Gniewek i Monice Jurkiewicz za przygotowanie podopiecznych ŚDS do konkursu.

Marta Kozłowicz

Marta Kozłowicz
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Sylwester
pod
gwiazdami
Pukali
do serc
Już po raz 22. zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W tym roku pod hasłem:
„Na ratunek - na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej
i godnej opieki medycznej seniorów” w gminie
Sieniawa zebrano 10 443,89 zł i 7 EUR.

O

d godzin porannych wolontariusze WOŚP „pukali
do serc” mieszkańców gminy Sieniawa, kwestując
pod kościołami oraz na ulicach miasta i w okolicznych miejscowościach. Do puszek zebrano
7 824,89 zł i 2 EUR. W akcji, bardzo aktywnie, brali udział myśliwi z Koła Łowickiego „Darz Bór” w Sieniawie, którzy przekazali kwotę 1 082, 00 zł i 5 EUR. Organizatorem zbiórki wśród leśników był Tomasz Mikulski. O godz. 17.00 „orkiestra zagrała” w sali
widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”. Koncert rozpoczęło mocne uderzenie grupy Outsider Blues z Przeworska, która zaprezentowała utwory w stylu bluesa chicagowskiego.
Następnie na scenie pojawił się Wiesław Wojtas i jego uczniowie:
Bartłomiej Połeć, Kornelia Kubrak, Konrad Kierepka, Konrad
Sadlej oraz debiutujący podczas niedzielnego koncertu - Oliwia
Tabin i Jakub Łata. W wykonaniu młodych muzyków usłyszeliśmy
utwory wielu znanych wykonawców. Występ zakończyła żywiołowa
Polka Dziadek wykonana przez pana Wiesława. Część artystyczną
zakończył koncert uczniów szkół podstawowych. Grupa instrumentalna (Seweryn Mach, Przemysław Szydłowski, Małgorzata Grycko,
Izabela Chamik, Łukasz Majcher) zaprezentowała mieszankę melodii ludowych, klasyki i utworów współczesnych, a grupa wokalna
zaśpiewała przy akompaniamencie gitar. Młodych artystów przygotowały Elżbieta Majcher i Agnieszka Bednarz. W przerwach
między występami odbyły się licytacje, które z wielkim zaangażowaniem prowadzili Karol Sobina i Kamil Wysocki. Gadżety
WOŚP i przedmioty ofiarowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz indywidualnych ofiarodawców cieszyły się dużym
zainteresowaniem publiczności. Podczas aukcji zebrano 1 537,00 zł.
Na zakończenie tradycyjnie rozbłysło „światełko do nieba”.
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Kilkaset osób przywitało Nowy Rok
na sieniawskim Rynku. Największą atrakcją
tradycyjnej imprezy sylwestrowej był pokaz
sztucznych ogni. Dopisała też pogoda,
co dodatkowo zachęciło mieszkańców
miasta do zabawy pod gołym niebem.

T

uż przed północą wszystkim uczestnikom imprezy,
jak też mieszkańcom Sieniawszczyzny, noworoczne
życzenia spełnienia wszystkich marzeń i planów złożył
burmistrz Adam Woś. Potem było wspólne odliczanie
ostatnich sekund mijającego roku, zaś o północy wystrzeliły korki
od szampanów. Zebrani goście składali sobie wzajemnie życzenia,
a następnie rozpoczął się wspaniały pokaz sztucznych ogni, który
stworzył nieprawdopodobną atmosferę. Uczestnicy zabawy z uniesionymi głowami obserwowali niebo, które rozbłysło milionami
gwiazd w postaci świetlistego deszczu, kaskadą kolorowych łuków
i mnóstwem rożnych rozświetlających czerń sklepienia efektów.
Dziesięciominutowy pokaz pirotechniczny wywarł na wszystkich
ogromne wrażenie. Po zakończeniu tego niezwykle efektownego
pokazu zabawa trwała w najlepsze. Najwytrwalsi bawili się wspólnie
do drugiej w nocy.
Henryk Majcher

Sztab WOŚP w Sieniawie składa mieszkańcom naszej gminy gorące
podziękowania za dar serca dla potrzebujących.
Marta Kozłowicz

Opłatek u Seniorów
Już po raz piąty seniorzy
z Wylewy uczestniczyli
w spotkaniu opłatkowym,
zorganizowanym dla nich
przez aktywistki z Koła
Gospodyń Wiejskich.
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stycznia w miejscowej
świetlicy, przy suto zastawionym stole, na którym królowały tradycyjne potrawy wigilijne (pierogi, kapusta
z grochem, ryba i barszcz z grzybami), licznie
zebrali się mieszkańcy-seniorzy oraz zapro-

Zaśpiewali
Bożej Dziecinie
Zgodnie z wieloletnią tradycją styczeń jest miesiącem
wspólnego kolędowania z naszymi najmłodszymi. W tym
roku w niedzielę 19 stycznia w sali widowiskowej Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół” odbył się przegląd
grup kolędniczych dzieci i młodzieży szkolnej
pt. „Bożej Dziecinie radośnie śpiewajmy”.

W

przeglądzie udział wzięli przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych miasta i gminy.
Jako pierwsi na scenie stanęli najmłodsi
z Przedszkola Miejskiego w Sieniawie, prezentując scenę z Józefem i Maryją, którą
zakończył taniec do piosenki o najpiękniejszym aniołku. Następnie uczniowie z Dobrej „zabrali widzów” w podróż do Betlejem, do czasów narodzenia Jezusa. Występ
dzieci z Czerwonej Woli to tradycyjne
jasełka przeplatane pięknymi kolędami.
Z kolei młodzi artyści z Rudki swoją inscenizację ubarwili mało znanymi, starymi
pastorałkami. Jasełka w wykonaniu najstarszych uczestników przeglądu - młodzieży

z gimnazjum, wzbogacone zostały o postaci m. in. Jagny - kwalifikowanej pomocy
domowej i Hetmana, który nie chce wykonać rozkazu okrutnego Heroda. Dzieci
z Wylewy zaprezentowały refleksyjną scenkę „Nie było miejsca dla Ciebie”. Na zakończenie wystąpili uczniowie z sieniawskiej podstawówki. W ich przedstawieniu
dzieci z Polski, Chin, ciepłych krajów afrykańskich oraz Eskimosi i Indianie poszukiwały Dzieciątka Jezus, aby złożyć mu dary.
Zaprezentowane przez młodych artystów
scenki niejednokrotnie bawiły, wzruszały
i pobudzały do refleksji. Poszczególne programy wywarły na wszystkich, zgromadzonych na sali widowiskowej ogromne wrażenie, o czym świadczyły gromkie brawa po

szeni goście. Po serdecznych życzeniach
składanych kolejno przez organizatorki, burmistrza Adama Wosia i sołtys Bogusławę
Moczarską, głos zabrał ksiądz dziekan Jan
Grzywacz. W pięknych słowach wyraził
uznanie dla tych, którzy pamiętają o starszych osobach, bardzo często schorowanych, samotnych, potrzebujących pomocy
czy choćby spragnionych dobrego słowa.
Wspólną modlitwę poprzedziło tradycyjne
„łamanie się” opłatkiem, pobłogosławionym
przez księdza Pawła Chylińskiego. W oczach
wielu osób pojawiły się łzy wzruszenia,
a życzeniom nie było końca. Spotkanie przebiegało przy dźwiękach świątecznej muzyki.
Wspaniałym głosem i znajomością staropolskich tekstów i melodii popisał się Burmistrz, który zaintonował kolędę, zapamiętaną z dziecinnych lat w rodzinnym domu.
Następnie na „scenie” pojawiły się artystki
z KGW prezentując zabawne i pełne humoru
jasełka. Salwy śmiechu i gromkie oklaski
wzbudził skecz „Wizyta księdza” oraz solowy
występ pani Janiny Dyrdy.
Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych, a niejeden jej uczestnik żegnając
się, wyrażał nadzieję na ponowne spotkanie
za rok. Do siego roku!
Jadwiga Majcher
każdym występie. Na zakończenie głos zabrał
Adam Woś Burmistrz Miasta i Gminy, który
serdecznie podziękował młodym artystom i ich
opiekunom za trud włożony w przygotowanie
uroczystości oraz wręczył dyrektorom szkół
nagrody pieniężne w postaci symbolicznych
czeków.
Marta Kozłowicz
kwiecień 2014 Sieniawa
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Pod patronatem
honorowym Burmistrza
22 lutego 2014 r. przedstawiciele sieniawskiego samorządu wzięli udział
w uroczystym wernisażu, kończącym pierwszy ogólnopolski plener malarski w Pałacu
w Sieniawie. Patronat honorowy objął m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.

T

rwający dwa tygodnie Plener
Malarski Leny Grochowskiej
zorganizowała spółka Arche
- nowy dzierżawca pałacu.
W plenerze malarskim wzięła udział liczna
grupa artystów - malarzy, skupiona w środowisku warszawskim: Katarzyna Zwolińska, Katarzyna Szydłowska, Maria Dziopak,
Beata Topolińska, Daniel Pielucha, Janusz
Lewandowski, Jan Bonawentura Ostrowski, Andrzej Fogtt, Lena Grochowska, Agata Stomma, Waldemar Marszałek, Jacek
Maślankiewicz, Janusz Błaszczak, Tomasz
Lubaszka, Jerzy Tomala, Tomasz Awdziejczyk. Uczestnikom przyświecał szczytny cel
- pomoc najbardziej potrzebującym. Część
prac wystawiona została na aukcję, z której

dochód przeznaczono na rzecz Fundacji

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Udało
się w ten sposób zebrać kwotę 6400 zł. Najwyższą cenę 1500 zł osiągnął obraz pod
tytułem „Pałac Sieniawa” autorstwa Marii
Dziopak, którego nabywcą został Burmistrz
Miasta i Gminy Sieniawa.
Za okazane wsparcie, bezinteresowną
pomoc i życzliwość Pan Adam Woś otrzymał od Prezesa Zarządu rzeszowskiej Fundacji specjalne podziękowanie w formie
symbolicznego dyplomu. Prezes Fundacji
Podkarpackie Hospcjum dla Dzieci podkreślił, że dzięki artystom, firmom i instytucjom organizacje pozarządowe mogą
sprawnie działać dla dobra potrzebujących.
Barbara Matyja
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Kartka
z kalendarza
- 8 marca
Dzień Kobiet jest corocznym świętem
obchodzonym tradycyjnie 8 marca.
Ustanowiono je przede wszystkim po to,
aby uczcić ofiary walki o równouprawnienie
kobiet - polepszenie ich warunków pracy,
uzyskanie przez nie czynnego prawa
wyborczego.

Z

tej okazji w piątkowe popołudnie 7 marca br. w sali konferencyjnej sieniawskiego magistratu odbyło się
spotkanie z Paniami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sieniawie oraz poszczególnych jednostkach
organizacyjnych gminy. Wszystkim Kobietom burmistrz Adam Woś
złożył serdeczne i szczere życzenia zdrowia i pomyślności.
Z kolei w sobotę w świetlicy wiejskiej w Czercach zebrały się
działaczki zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich. Spotkanie, zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa stało się
doskonałą okazją do towarzyskiej wymiany zdań z radnymi Rady
Miejskiej w Sieniawie oraz sołtysami, którzy swoją obecnością
zechcieli uczcić ten szczególny dzień. Korzystając z okazji, Burmistrz Miasta i Gminy złożył wszystkim Paniom życzenia zdrowia,
szczęścia oraz pomyślności w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Podziękował również za ich pracę i działalność społeczną na
rzecz środowiska gminnego. Do życzeń przyłączyli się uczestniczący w spotkaniu Panowie, którzy tradycyjnie wręczyli Paniom
piękne róże. Święto upłynęło w miłej i radosnej atmosferze przy
słodkim poczęstunku.
Barbara Matyja

Feel zagra w Sieniawie
Już po raz XIX będziemy obchodzić Dni Sieniawy. W dniach 28 - 29 czerwca
miejski stadion stanie się areną wielkiej imprezy.

T

egoroczną gwiazdą imprezy
będzie Feel - popularny zespół popowy, który kilka lat
temu singlem A gdy jest już
ciemno podbił polskie listy przebojów i zyskał wiernych fanów. Koncert zespołu Feel
to nie jedyna atrakcja, jaką przygotowali
organizatorzy. Na scenie pojawią się też

Baciary, zespoły: Sebii, Jago Young i Meffis
oraz Agencja Capitol. Nie zabraknie również
lokalnych artystów. Swoje programy artystyczne zaprezentują dzieci i młodzież z miejscowych szkół oraz zespoły działające na terenie naszej gminy. Natomiast najmłodszych
mieszkańców gminy zabawią dwie sympatyczne dziewczyny-klauny - Wrotka i Psotka.

Imprezę zakończy dyskoteka pod gwiazdami. W tym roku po raz pierwszy odbędzie
się loteria, podczas której wygrać będzie
można wiele cennych nagród.
Już dziś serdecznie zapraszamy do czynnego włączenia się w obchody naszego święta.
Marta Kozłowicz
kwiecień 2014 Sieniawa
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Wędrówki po
małej ojczyźnie
Nie trzeba daleko wyjeżdżać aby ciekawie spędzić czas i poznać interesujące miejsca.
Już od kilku lat uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Dobrej poznają
miasta i miasteczka znajdujące się niedaleko swojego miejsca zamieszkania.

W

ubiegłym roku byliśmy w Jarosławiu i zobaczyliśmy jego najciekawsze zabytki, spacerowaliśmy
również jarosławskimi podziemiami. W październiku 2013 roku młodzież z naszej szkoły pojechała na wycieczkę do Przeworska - naszego miasta powiatowego.
Jednym z ciekawych zakątków jest niewątpliwie muzeum - dawna
siedziba Lubomirskich. Pani Małgosia - przewodniczka, bardzo
ciekawie opowiedziała historię pałacyku. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o tajemniczym pojawieniu się księcia Henryka
Lubomirskiego i jego trudnych relacjach ze swoją matką Izabelą.

podjęcia dyskusji na temat problemu tolerancji „inności” wśród dzieci
i młodzieży.
Agnieszka Szykuła

Słodki
bukiecik
Zwiedzający poznali codzienne zajęcia szlachty, jak również sposób
spędzania wolnego czasu na salonach magnackich. Spacerujący po
mieście wycieczkowicze pod opieką pań Agnieszki Szykuły i Beaty
Buniowskiej, zobaczyli najciekawsze miejsca w Przeworsku. To nie

W dniach od 22.11.2013 r. do 5.12.2013 r.
dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Czerwonej Woli brały udział
w Ogólnopolskim Wielkim Konkursie
Ekologicznym dla przedszkoli, którego
organizatorem był serwis „Buliba”
z Krakowa. Honorowym patronem Konkursu
było Ministerstwo Środowiska.

T
był koniec atrakcji przewidzianych w ramach tego wyjazdu - w Miejskim Centrum Kultury uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Tacy jak
my”, którego producentem był teatr Artens z Wrocławia. Przedstawienie spotkało się z dużym zainteresowaniem i było pretekstem do
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egoroczny konkurs przebiegał pod hasłem: „Drugie życie śmieci”. Wystarczyła odrobina wyobraźni
naszych twórczych maluchów i właściwe pokierowanie pracą przez Panią Agnieszkę Korchowiec,
by przyniesionym przez dzieci śmieciom „nadać drugą młodość
oraz sprawić, by odżyły na nowo i służyły w nowej roli”. Tym razem
jako „Słodki bukiecik” - taki tytuł nadano wspólnie wykonanej
pracy. W głosowaniu internautów, w którym brali udział: rodzice,
uczniowie, nauczyciele i wszyscy sympatycy szkoły - praca zajęła
I miejsce na Podkarpaciu i 13. miejsce w kraju. W nagrodę przedszkolaki otrzymały Drewniany Warsztat Majsterkowicza i dyplom.
Marzena Serafin

Witajcie w Ortolandii
11 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Dobrej
odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ortograficznej, którego
uczestnicy zmierzyli się z zawiłościami ortografii.

W

wyniku zmagań w eliminacjach klasowych Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego wyłonione zostały trzyosobowe składy drużyn, reprezentujące poszczególne szkoły. Zawodnicy
podróżowali po świecie zawiłości w tajemniczej krainie Ortolandii,

wodników czekało wiele zadań: literowanie, dyktanda i kalambury.
W przerwach między zadaniami, uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie utwory muzyczne o tematyce ortograficznej, a harcerze zaśpiewali swoje szlagiery. Wszyscy uczniowie
wykazali się dobrą znajomością zasad poprawnej pisowni, dlatego walka była bardzo wyrównana. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie, której serdecznie gratulujemy. Nad przebiegiem imprezy czuwały Jadwiga Majcher
i Agnieszka Szykuła.
Agnieszka Szykuła

Język polski
jest ą-ę
ich przewodniczkami były uczennice z klasy VI i IV Natalia
i Patrycja. Uczestnicy turnieju otrzymali paszporty i plany z zasadami poruszania się po świecie trudności językowych. Na za-

Nauka
z NAPO

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji
w bibliotece w Rudce odbył się konkurs
językowy pod hasłem „Język polski jest ą-ę”.

W

rzez trzy miesiące dzieci uczyły się bezpieczeństwa
i higieny pracy - w kształcący, i jednocześnie zabawny,
pomysłowy sposób oparty na krótkich filmach z serii
Napo oraz twórczych ćwiczeniach .
Pomoce do programu opracowała Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wraz z konsorcjum Napo.
Uczniom bardzo podobały się zajęcia, a najbardziej - pouczające
scenki z udziałem bohatera filmu rysunkowego Napo. Program
prowadziły: Anna Kisiel, Anna Kotlarz, Agnieszka Korchowiec,
Małgorzata Buniowska.

zmaganiach udział wzięli uczniowie klas IV - VI
ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Rudce. Młodzi językoznawcy walczyli o zwycięstwo w dwuosobowych grupach, których skład
został wyłoniony w drodze losowania. Pierwszym, niepunktowanym zadaniem, było wymyślenie nazwy dla swojej drużyny.
Zadania, z jakimi zmierzyli się uczestnicy konkursu, wymagały
od nich znajomości ortografii i gramatyki, umiejętności pracy ze
słownikiem, kojarzenia wyrazów i interpretacji znaczeń związków
frazeologicznych. Nie zabrakło również zadania nawiązującego do
hasła konkursu. Okazało się ono jednak nie najłatwiejsze. Pozostałe zadania nie sprawiły konkursowiczom większych trudności.
W przerwach między kolejnymi etapami turnieju rozbrzmiewały
wesołe piosenki w wykonaniu samych zawodników przy akompaniamencie Kingi Dyndał i Patrycji Pisarczyk. Rywalizację zakończyło zwycięstwo „Drużyny Pingwina”, czyli Kingi Dyndał i Gabrieli
Kędziory. Na drugim miejscu znalazły się „Gumisie” - Patrycja Pisarczyk i Katarzyna Smyk, a trzecie miejsce zajęły „Wiewiórki” - Kamila
Makola i Laura Syryło.
Najlepszych nagrodziła książkami kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa Elżbieta Jagusztyn. Pozostali uczniowie otrzymali drobne upominki. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Marzena Serafin

Marta Kozłowicz

Na początku lutego uczniowie klas I - V
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Czerwonej Woli zakończyli realizację
programu pt. „Uczymy się bezpieczeństwa
z NAPO”.

P
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Wiosenne malowanie

W związku z planowaną wystawą „Wiosenne malowanie” Galeria pod kapeluszem w Sieniawie zachęca dzieci, młodzież i osoby dorosłe do malowania. Prace o temat yce wiosennej można
wykonywać w dowolnej technice malarskiej. Najciekawsze pomysły zostaną zaprezentowane pod
koniec czerwca w holu sieniawskiego ratusza i w następnym wydaniu biulet ynu.
Podpisane prace można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.
Dodatkowych

informacji

udzielam

w

ga-

lerii na ostatnim piętrze budynku CKSIR
w czwartki w godz. 17.00 - 19.00.
Życząc

spokojnych

i

pogodnych

Świąt

Wielkanocnych zapraszam do malowania.
Bogusław Bartuś

Dziecięca radość malowania
z sieniawskiej podstawówki

22 Sieniawa kwiecień 2014

Młodzież gimnazjalna
w świecie kolorów
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Bal w Rudce
Długo wyczekiwany bal
karnawałowo-walentynkowy
odbył się w szkole w Rudce
13 lutego 2014 r.

W

szystkich uczestników zachwyciły przepiękne i pomysłowe stroje, wśród których nie zabrakło dostojnych i uroczych księżniczek, dzielnych i walecznych rycerzy, bohaterskich spidermanów, groźnych piratów, budzących grozę kościotrupów, sympatycznych pszczółek. Bardzo trudno było wyłonić zwycięzców, ale
niekwestionowanymi laureatami zostali Ania
Frodyma - przepiękna księżniczka i Kacper
Radawiec - w kostiumie kościotrupa.
Kolejną, pełną emocji, atrakcją balu było
wyłonienie par Walentego i Walentyny - czyli
tych, którzy otrzymali najwięcej walentynek, wrzucanych do specjalnego, pełnego
serduszek pudełka przez dwa dni poprzedzające bal. Zaroiło się od kolorowych, małych
i dużych, słodkich i papierowych dowodów

sympatii. Nie było osoby, która nie otrzymałaby choćby kilku walentynek (nie wyłączając rzecz jasna także i nauczycieli). Zwycięzcami w dwóch kategoriach wiekowych
zostali: Iwonka Łach i Dawid Solski oraz Sandra Oleszczuk i Marcin Cupek. W nagrodę

otrzymali słodkości i odtańczyli wspaniały
taniec w rytm jednego z hitów muzycznych.
Wszyscy świetnie się bawili. Ach, co to był za
bal! Czekamy na kolejny!
Monika Kwaśniewska

Seniorzy w Familiadzie
13 lutego 2014 roku w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Czerwonej Woli odbyła
się uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka.
Zaproszenie wnuków przyjęło
50 seniorów.

D

ziadkowie obejrzeli widowiskowe przedstawienie pt. „Seniorzy w Familiadzie” w wykonaniu uczniów klas I - VI
i przedszkolaków. Młodzi artyści wzruszyli
zebranych pięknymi wierszami, a najmłodsi
zadziwili talentem aktorskim. Dzieci dziękowały Dziadkom za miłość, cierpliwość,
troskliwość, wrażliwość, pomoc i zawsze
otwarte serce. Życzyły im 100 lat życia
w zdrowiu i radości. Do życzeń dołączyła
się dyrektor szkoły Marzena Serafin oraz
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Przewodnicząca Rady Rodziców - Wioletta Mróz, która zaprosiła dostojnych gości na uroczysty poczęstnek do świetlicy
wiejskiej. Tam czekała na nich kolejna nie-

spodzianka - koncert zespołu instrumentalnego Przemek & Kuba.
Agnieszka Korchowiec

Ruch to
zdrowie
W dniu 7 lutego w Rudce niezwykle
uroczyście obchodzono Dzień Babci
i Dziadka. W spotkaniu przygotowanym
przez społeczność szkolną wzięli udział
mieszkańcy sołectwa oraz zaproszeni
goście. Motywem przewodnim uroczystości
było hasło „Ruch to zdrowie - każda babcia
i każdy dziadek ci to powie”.

P

rzybyłych gości przywitała dyrektor szkoły - Ewa Preizner - Rygowska, która złożyła dostojnym babciom
i dziadkom najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, pociechy z wnucząt, jak najmniej trosk i zmartwień.
Część artystyczną, przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem
nauczycieli, rozpoczął skoczny „Swing w uliczce”. Następnie najmłodsze wnuczęta z klas 0 i I zaprezentowały wierszyki i zabawy
ze śpiewem. Nie zabrakło też humoru na temat „zepsutego stołka
i niezjedzonego rosołka” oraz odwiedzin wnucząt u babci i dziadka. Nawiązując do hasła przewodniego, aktorzy z klasy II i III mistrzowsko przedstawili spektakl pt. „Zdrowy Czerwony Kapturek”,
w którym była mowa nie tylko o ruchu, ale również o zdrowym
odżywianiu. Kolejnym punktem programu był koncert wokalnoinstrumentalny w wykonaniu dziewcząt z klas IV - VI. Wybrzmiały
piękne piosenki, które bawiły i wzruszały. By zaangażować gości
do wspólnej zabawy, po każdym występie proszono wszystkich

Spotkanie
z iluzjonistą

11

lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Czerwonej Woli odbył się „Magic
show” z udziałem iluzjonisty Ryszarda Goclona. Było to ciekawe i pełne humoru widowisko,
w którym dzieci aktywnie uczestniczyły. Czarodziej wprowadził je
w świat magii, uczył sztuk karcianych i żonglerki. Najbardziej aktywni podczas show uczniowie otrzymali z rąk artysty upominki.
Anna Kisiel

Pasowanie na
czytelnika

22
o powstanie i wykonywanie tańców, dzięki którym „ręce i nogi
będą zdrowsze i sprawniejsze”. Seniorzy, ze wzruszeniem i łezką
w oku, obejrzeli program artystyczny. Ostatnim, ale jakże ważnym,
akordem uroczystości było wspólne odśpiewanie tradycyjnego
„sto lat” i wręczenie przepięknych i ciekawych upominków wykonanych przez dzieci. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Słowa wdzięczności i radość

lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Czerwonej Woli odbyło się uroczyste pasowanie uczniów kl. I na czytelników.
Pierwszaki zostały zapoznane z regulaminem
biblioteki szkolnej, otrzymały pamiątkowe dyplomy i zakładki
do książek. Miały też okazję wypożyczyć pierwszą książkę.
Małgorzata Buniowska

dziadków to najlepszy dowód na to, że warto organizować takie przedsięwzięcia.
Monika Kwaśniewska
kwiecień 2014 Sieniawa
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Aktywnie w przedszkolu
W naszym przedszkolu, w bieżącym roku szkolnym, podejmujemy wiele nowych, ciekawych
akcji i przedsięwzięć, które są odpowiedzią na stale zmieniające się i rosnące
oczekiwania dzieci i ich rodziców.

W

ramach programu uatrakcyjnienia procesu dydaktyczno - wychowawczego
od września wprowadziliśmy do kalendarza uroczystości przedszkolnych tzw. „Kolorowe dni”. Najważniej
szym celem akcji jest utrwalanie podstawowych barw poprzez dobrą, ciekawą zabawę kolorami. W październiku świętowaliśmy w kolorze niebieskim, w grudniu - czerwonym, w lutym - białym. 21 marca powitaliśmy wiosnę, oczywiście na zielono.
Przed nami czerwiec - bohater dnia żółtego. Maluchy doskonalą znajomość kolorów,
starszaki poznają również barwy pochodne,

szkolu to Dzień Babci i Dziadka, które
obchodziliśmy 21 stycznia. Podczas tego
wydarzenia rodzice wspomogli swoje pociechy, wcielając się w role bohaterów „jasełek”. Podejmując ryzyko występu scenicznego z tak poważną grupą teatralną jaką
są dzieci, dorośli wykazali się nie tylko
ogromną odwagą i talentem, ale udowodnili, że pomimo braku czasu oraz nadmiaru
obowiązków potrafią się wspaniale bawić
i wspierać swoje pociechy - nie tylko oklaskami.
Tradycyjnie już uczestniczyliśmy w przeglądzie grup kolędniczych. Nasze maluchy
wystąpiły jako pierwsze i z typową dla sie-

zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w naszym przedszkolu to czas aktywnego wypoczynku w grupie rówieśniczej. Niezapomnianych wrażeń dostarczają wspólne, autokarowe podróże. W grudniu 2013 r. po raz
kolejny odwiedziliśmy fabrykę baniek choinkowych „Romex” w Rzeszowie, natomiast
w czasie ferii zimowych obejrzeliśmy w kinie „Helios” wspaniałą opowieść animowaną „Kraina lodu” .
Wszystkie te inicjatywy są możliwe dzięki wsparciu sponsorów, z którymi utrzymujemy stały kontakt. Należą do nich Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, Nadleśnictwo Sieniawa, Bank Spółdzielczy w Rze-

natomiast rodzice z dużą starannością i dokładnością podyktowaną aktualnymi trendami w modzie ubierają swoje dzieci.
Jedno z najważniejszych wydarzeń w przed-

bie szczerością, autentycznością i wdziękiem,
rozbawiły licznie zgromadzoną sieniawską
publiczność. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że ferie zimowe to czas wolny od

szowie o/Sieniawa. Sponsorom serdecznie
dziękujemy.
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Bernadeta Ciurko

W zdrowym ciele
Szkoła Podstawowa w Rudce im. Ignacego Krasickiego przystąpiła do działań mających na
celu promowanie aktywności
fizycznej w ramach akcji „Rok
Szkoły w Ruchu” ogłoszonej
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.

W
Edukacja nowej
generacji
Nowe narzędzia pracy z uczniami są odpowiedzią na
wyzwania, jakie stawia przed nami współczesna edukacja,
bowiem książka i zeszyt to już dzisiaj anachronizm.

W

naszej szkole pracowały
dwa zespoły ds. TIK.
W ramach wspólnej działalności udało się nam
wypracować nowe, skuteczne metody pra-

cy, zgromadzić i utworzyć biblioteczkę
tzw. „dobrych praktyk”. Koleżeńska wymiana doświadczeń edukacyjnych oraz
kontakty z nauczycielami z innych szkół
w województwie, wreszcie samokształce-

ramach realizacji zadań
ujętych w planie tego
przedsięwzięcia uczennice
klas V - VI uczestniczyły
w tygodniowym turnusie zielonej szkoły w Rymanowie - Zdroju, ponadto wprowadzono „Roztańczone przerwy” w trakcie
których uczniowie uczestniczą w tańcach
integracyjnych. Wyjazdy na basen, nordic
walking, zdrowe posiłki podczas zabawy
andrzejkowej to kolejne przykłady prozdrowotnych i sportowych działań szkoły, bo
przecież „w zdrowym ciele - zdrowy duch”!
Szkolnym koordynatorem działań została Krystyna Działo, która wraz innymi
nauczycielami troszczy się o to, by uczniowie aktywnie i zdrowo dbali o swoją kondycję, bo przecież doskonale wiemy, że
aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie
wpływa na samopoczucie oraz na proces
uczenia się, jak również sprzyja lepszej koncentracji.
Monika Kwaśniewska

nie, to doskonała forma wzbogacania warsztatu
pracy. Wszyscy wiele się od siebie nauczyliśmy.
Efektem tych poczynań było przeprowadzenie
szeregu bardzo interesujących lekcji z wykorzystaniem TIK - co niewątpliwie miało przełożenie na wzrost poziomu jakości kształcenia i wychowania w szkole.
Projekt się zakończył, ale Cyfrowa Szkoła
nie. Proces poznawania i stosowania narzędzi
TIK trwa w Szkole Podstawowej w Sieniawie
im. T. Kościuszki i będzie kontynuowany, ponieważ baza narzędzi komunikacyjno-informacyjnych jest tak bogata, że kolejne jej tajniki najlepiej poznaje się w codziennej pracy
z uczniem.
Bożenna Bednarska-Dyrda
kwiecień 2014 Sieniawa
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Gimnazjum - kalejdoskop
wydarzeń

U

czniowie naszego Gimnazjum
uczestniczyli w wielu konkursach organizowanych zarówno przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty jak też przez inne instytucje
i organizacje. Najlepsi to:
- Joanna Biedroń kl. III - finalistka konkursu
kuratoryjnego z języka polskiego, opiekun
Danuta Ożga.
- Kamil Pietluch kl. II - zakwalifikował się
do III etapu konkursu wiedzy historycznej
„Dzieje oręża polskiego na przestrzeni dziejów”.
- Adrian Dąbek, Michał Ciurko kl. II - udział
w II etapie konkursu wiedzy historycznej

„Dzieje oręża polskiego na przestrzeni dziejów”, opiekun Ewa Pieniecka.
- Joanna Biedroń, Katarzyna Rokosz, Damian
Piechota kl. III - II etap konkursu Wiedzy
Technicznej „SAPERE AUDE” - „Odważ się
być odważnym”, opiekun Dorota GancarzPich.
- Idalia Myszor kl. I - tytuł laureata I stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedes, opiekun
Alicja Jazienicka.
Osiągnięcia sportowe
IV miejsce dziewcząt w Powiatowych
Zawodach w Piłce Ręcznej, opiekun Le-

Powitali wiosnę
W tym roku wiosnę powitano nie tylko zgodnie
z kalendarzem, ale i w zgodzie z naturą.

21

marca 2014 r., wychowawcy oddziałów przedszkolnych zorganizowali
ze swoimi podopiecznymi barwny korowód, który przeszedł ulicami Sieniawy w poszukiwaniu śladów najpiękniejszej pory roku - wiosny. Do malu-

czystości bardzo starannie. Nauczyły się
kilku tematycznych piosenek, które radośnie odśpiewały. Przy znacznej pomocy rodziców i nauczycieli wykonały kolorowe,
bibułkowe kwiaty, dzięki czemu pochód
ulicami miasteczka miał charakter widowiskowy. Spektakularny pokaz najmłod-

szek Buniowski.
Działania promujące naukę
języka niemieckiego
14 stycznia 2014 r. w sali widowiskowej
CKSiR „ Sokół” miał miejsce przegląd kolęd
w języku niemieckim, w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjum w Sieniawie i szkoły podstawowej w Sieniawie. Opiekunowie:
Anna Hałoń, Małgorzata Buszko i Regina
Krzemińska.
Preorientacja zawodowa
Uczniowie klas III brali udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Paulinę Trygar - uczestniczkę programu TOP
CHEF; opiekunowie Bogumiła Paluch i Leszek Buniowski.
Akcje charytatywne
Gimnazjaliści wzięli udział w zbiórce
makulatury na rzecz Fundacji Przyjazny
Świat Dziecka z Warszawy. Zebrane środki
wesprą dzieci, przebywające w rodzinnych
domach dziecka. W ciągu 3 miesięcy młodzież zebrała 600 kg makulatury. Szkoła
otrzymała podziękowanie od fundacji za prowadzoną akcję. Ponadto uczniowie, nauczyciele i pracownicy Gimnazjum prowadzili
zbiórkę nakrętek dla chorego dziecka z Jarosławia z przeznaczeniem na przyszłą rehabilitację. Szkoła otrzymała podziękowanie od
rodziców dziecka za sprawnie przeprowadzoną akcję. Młodzież aktywnie uczestniczyła w tegorocznej akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy; opiekun Bartosz Łańcucki.
Wacław Kondyra

chów dołączyły również uczniowie z klas
I - III. Dzieci przygotowały się do uro-
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szych zrobił ogromne wrażenie na przechodniach, którzy jak zwykle na co dzień

zabiegani, znaleźli czas, by na chwilę przystanąć i z życzliwym uśmiechem i ujmującą
serdecznością zdopingować dzieci do dalszych
działań.
Zofia Jazienicka

Nie daj się wkręcić
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 20 lat prowadzi działania zwiększające
bezpieczeństwo w środowisku pracy i życiu rolników. Służą one eliminowaniu zagrożeń
wypadkami w gospodarstwach rolnych, ograniczaniu jej liczby i skutków.

W

śród wypadków zgłaszanych do KRUS połowa
z nich to upadki, m.in. na
śliskich, nieuprzątniętych
nawierzchniach, ze schodów bez barierek
zabezpieczających, z drabin, a także w wyniku używania przez poszkodowanych nieodpowiedniego obuwia. Z tego powodu
w ostatnich latach wiele działań szkoleniowych i informacyjnych KRUS przeprowadzono pod hasłem: „Upadek to nie przypadek”. W 2014 roku Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego pragnie zwrócić
Państwa uwagę na inną grupę wypadków,
w większości tragicznych w skutkach, jakimi
są pochwycenia i uderzenia przez ruchome
części maszyn. Są one przyczynami ponad
12 proc. wszystkich wypadków zgłoszonych
do Kasy. Takim zdarzeniom można zapobiec dbając o właściwy stan techniczny
maszyn i urządzeń, uzupełniając brakujące
osłony i zabezpieczenia, dokonując napraw
tylko przy wyłączonym napędzie, przestrzegając zaleceń producentów dotyczących prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji, jak również stosując odpowiedni ubiór ochronny
oraz utrzymując porządek na stanowisku
pracy.
„Nie daj się wkręcić” - niech to hasło
przypomina, że od Państwa wyobraźni, zaangażowania i decyzji zależy bezpieczeństwo
wszystkich osób w gospodarstwie rolnym.
Wiedzę o zagrożeniach związanych m.in.
z wykorzystaniem w pracy rolniczej maszyn
i urządzeń zdobędą Państwo podczas szkoleń, konkursów, pokazów i innych działań,
organizowanych przez jednostki terenowe
KRUS. Informacje o takich spotkaniach
znajdują się na stronie internetowej KRUS,

w Kalendarzu Wydarzeń Prewencyjnych, pod
adresem: www.wydarzenia-prewencyjne.krus.
gov.pl
Jak ubiegać się o jednorazowe
odszkodowanie w KRUS z tytułu
wypadków podczas pracy
w rolnictwie?
Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, a poszkodowana osoba jest ubezpieczona w KRUS, należy go zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki oraz złożyć wniosek
o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej
osoby, bezpośrednio w siedzibie PT KRUS
w Przeworsku lub pisemnie, telefonicznie
albo drogą elektroniczną.
Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca
wypadek powinna w szczególności:
1) zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce
i przedmioty związane z wypadkiem;
2) udostępnić miejsce wypadku i przedmioty
z nim związane,
3) wskazać świadków wypadku;
4) dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
5) udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu
przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku.
Definicja wypadku przy pracy
rolniczej
Za wypadek przy pracy w rozumieniu

art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990
roku o ubezpieczeniu społecznym rolników
uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas
wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych
czynności:
1) na terenie gospodarstwa rolnego, które
ubezpieczony prowadzi lub w którym stale
pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
2) w drodze ubezpieczonego z mieszkania
do gospodarstwa rolnego, albo w drodze
powrotnej albo
3) podczas wykonywania poza terenem
gospodarstwa rolnego zwykłych czynności
związanych z prowadzeniem działalności
rolniczej lub w związku z wykonywaniem
tych czynności lub
4) w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3 albo w drodze
powrotnej.
Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku
przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby
zawodowej, lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy
pracy rolniczej, przysługuje jednorazowe
odszkodowanie powypadkowe.
Bliższych informacji można zasięgnąć
w Placówce Terenowej KRUS w Przeworsku, tel. (16) 648 77 96, (16) 648 85 41,
(16) 648 81 32, e-mail: przeworsk@krus.
gov.pl
Barbara Matyja
kwiecień 2014 Sieniawa
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Nowy dzierżawca
Od 29 listopada 2013r. Pałacem zarządza rodzinna firma deweloperska
Arche S.A. z Siedlec. Prezes Spółki Arche - Pan Władysław Grochowski jest pasjonatem
sztuki oraz historii. Sukcesy w branży budowlanej pozwoliły mu na realizację
marzeń i zaangażowanie się w przywracanie dawnej świetności zabytkowym
miejscom, często związanym z jego osobistą przeszłością.

S

półka Arche istnieje od 1991
roku, od początku swojej działalności wspiera rozwój oraz promuje sztukę. M. in. od 1998 roku
stale organizuje Targi Rękodzieła
Artystycznego oraz Jarmark Tradycji Wielkanocnych w Siedlcach, Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej pt. „Szukamy Nikifora”, wystawy
oraz plenery malarskie do udziału w których
zapraszani są najwybitniejsi polscy artyści.
Pierwszym odrestaurowanym przez Prezesa miejscem był Pałac w Łochowie - niegdyś rezydencja takich rodów jak Hornowscy,
Zamoyscy i Kurnatowscy. Firma jest również
właścicielem hotelu Puławska Residence
w Warszawie. Kolejnym obiektem z historią
w tle jest Hotel Tobaco w Łodzi, mieszczący
się w dawnej fabryce wyrobów tytoniowych.
Na zdjęciu od lewej: Adriana Szewczyk - kierownik hotelu, Edyta Bielecka - z-ca dyrektora,                    
Cały teren i budynki starej wytwórni prze                                       Paulina Trygar - szef kuchni, Jarosław Dziak - dyrektor hotelu
istoczone zostały w luksusowe osiedle oraz
3-gwiazdkowy hotel. Łódź to miasto ważne dla Pana Władysława niawy niedaleko do Jarosławia, w którym Prezes spędził lata
ponieważ tam właśnie skończył Szkołę Filmową. Z kolei z Sie- młodzieńcze na nauce w Liceum Plastycznym.
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Obecnie Pałac Sieniawa to wysokiej klasy hotel, na terenie Parku w budynku Oficyny Dworskiej zlokalizowana jest elegancka
restauracja specjalizująca się w dziczyźnie,
organizowane są szkolenia i konferencje.
W dawnej Stajni i Rządcówce powstaną kolejne miejsca noclegowe z zapleczem kuchennym idealne na dłuższe, rodzinne pobyty. Ale to nie wszystko, w planach rozbudowy jest także SPA, w którym goście skorzystają z saun, jacuzzi czy gabinetów masażu oraz plac zabaw dla dzieci.
Bierzemy aktywny udział w imprezach
kulturalnych, promujemy lokalne wydarzenia
jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Jesteśmy również partnerem XXIV Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego w Radawie. Aktywnie współpracujemy z Zespołem Szkół Rolniczych w Zarzeczu - oferujemy praktyki oraz możliwość
pracy dla absolwentów. Nasz Szef Kuchni
- Paulina Trygar wspiera młodych adeptów
biorąc udział w pokazach live cooking oraz
dzieląc się z nimi wrażeniami z udziału
w polskiej edycji programu Top Chef.

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty - organizujemy przyjęcia okolicznościowe, komunie, chrzciny już od 49 zł za osobę.
Specjalna oferta dla Nowożeńców to przyjęcia weselne w przepięknych wnętrzach naszego Pałacu już od 99 zł za osobę.
Dla mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa stworzyliśmy Kartę
Stałego Bywalca uprawniającą do 30% rabatu w naszej Restauracji.
Żeby stać się jej właścicielem wystarczy wypełnić kwestionariusz
w recepcji lub restauracji Pałacu. Zapraszam do Pałacu Sieniawa.
Jarosław Dziak
dyrektor hotelu
kwiecień 2014 Sieniawa
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Bogata oferta
banku

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie Najstarszy Polski Bank na Podkarpaciu to placówka z blisko
145-letnią tradycją i doświadczeniem, świadcząca usługi zarówno w dziedzinie kredytowej,
jak i depozytowej. Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa Bank działa poprzez Oddział Sieniawa
przy ul. Jana Pawła II 1/1 oraz Filię zlokalizowaną przy ul. Piłsudskiego 1.

W

śród szerokiej gamy oferowanych usług i bogatej oferty produktowej,
szczególne miejsce zajmuje grupa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, dedykowanych niemal każdej
grupie wiekowej Klientów. Na uwagę zasługuje ROR EXTRA, produkt flagowy Banku, oferujący Klientowi najwięcej możliwości. Oprócz samego prowadzenia rachunku
w jednym pakiecie Bank udostępnia kartę
płatniczą VISA Classic, umożliwiającą wy-

umożliwia dostęp do konta przez Internet,
dzięki czemu możliwe jest wykonywanie
przelewów i sprawdzanie historii rachunku
o każdej porze, bez konieczności wychodzenia z domu. Niniejsza usługa udostępniana jest w dwóch wariantach autoryzacji - poprzez tzw. token lub za pomocą kodów przesyłanych w postaci SMS.
Posiadacz ROR EXTRA, oprócz wspomnianej karty i dostępu do konta przez
Internet może realizować zlecenia stałe i polecenia zapłaty. Umożliwia również dołado-

płaty gotówki w bankomatach w Polsce i na
całym świecie, transakcje bezgotówkowe
w punktach sprzedaży oraz płatności internetowe. Karta posiada nowoczesne zabezpieczenia, które chronią przed nieautoryzowanym jej użyciem. Rachunek ROR EXTRA

wanie telefonu na kartę. Posiadacz rachunku
ma możliwość skorzystania z linii debetowych oraz kredytowych. Innymi rachunkami
typu oszczędnościowo-rozliczeniowych proponowanych przez Bank są:
- ROR Senior - w pełni darmowy rachunek
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skierowany do osób, które ukończyły 60 lat;
- ROR Student - darmowy rachunek przeznaczony dla osób pełnoletnich uczących się

Gorąco zachęcamy również naszych
Klientów do skorzystania z różnorodnej
oferty depozytów. W chwili obecnej z przyjemnością oferujemy lokatę BS - EFEKT
charakteryzującą się wzrostem oprocentowania wraz z każdym kolejnym miesiącem
oszczędzania. W dwunastym miesiącu oprocentowanie wynosi nawet 4,00%.
Na koniec chciałbym złożyć wszystkim
mieszkańcom Miasta i Gminy Sieniawa oraz
okolicznych miejscowości najserdeczniejsze
życzenia: Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

zarówno w szkołach średnich jak i na uczelniach wyższych;
- ROR Junior - całkowicie darmowy rachunek wraz z kartą płatniczą dedykowany dla
nieletnich, którzy ukończyli 13 lat.
Nasz Bank nie zapomina również o Podmiotach prowadzących własną działalność
gospodarczą. Specjalnie dla tych Klientów
wznowiona została Firmowa Promocja,
w okresie której Klient zwolniony jest
z opłaty za założenie i prowadzenie rachunku, wpłat na rachunek oraz z abonamentu
za dostęp do konta przez Internet. Dodatkowo w ofercie znajdują się karty płatnicze,
bogata oferta kredytów oraz mnóstwo innych przydatnych i praktycznych rozwiązań.
Od 10. lutego 2014 roku w ofercie Banku znajduję się bardzo atrakcyjny Kredyt
Wiosenny o wyjątkowo niskim oprocentowaniu - 5,90%. Oferta skierowana jest do
osób fizycznych z możliwością przeznaczenia na dowolny cel. Okres kredytowania to
maksymalnie 2 lata, natomiast kwota kredytu nie może przekroczyć 20.000,00 zł.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z promocji, gdyż są to naprawdę atrakcyjne
warunki a promocja trwa tylko do końca
maja.
To tylko część oferowanych przez Bank
produktów. W celu szczegółowego zapoznania się z oferowanymi przez nas produktami
serdecznie zapraszamy do naszych placówek
w Sieniawie i Adamówce. Jednocześnie służymy pomocą i wsparciem w podejmowaniu
jak najkorzystniejszych decyzji.
Bartłomiej DROZD
Inspektor ds. obsługi Klienta

Marcin FITAŁ
Dyrektor Oddziału Sieniawa

„G R

S I K”
Krzysztof Stańko

Sieniawa ul. Rynek 1 B (sklep nr 4 GS „SCh” – LOTTO)

OPŁACISZ SWOJE RACHUNKI ZA:
 Światło, gaz, ZUS, US, KRUS
 Telefon, telewizję, Internet
 Inne wpłaty, raty kredytów i pożyczek
 Szybkie przelewy gotówkowe
Wpłaty realizowane są w tym samym dniu

UBEZPIECZAMY: - ZNIŻKI DO 85 %
 Środki transportu – OC, AC
 Mieszkanie, dom, mienie
 Rolnicze – uprawy, zwierzęta,

KREDYTY I POŻYCZKI
GOTÓWKOWE, MIESZKANIOWE, HIPOTECZNE
NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OD 3,75 %
CODZIENNIE:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
SOBOTA

8.00 – 18.00
8.00 – 13.00

kwiecień 2014 Sieniawa
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Czas na podsumowania
Dobiegł końca okres dorocznych zebrań sprawozdawczych
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Miasta i Gminy Sieniawa. W trakcie spotkań podsumowano
działalność OSP za 2013 rok oraz omówiono
zamierzenia na najbliższą przyszłość.

W

zebraniach, poza członkami OSP, uczestniczyli:
przedstawiciele Zarządu
Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Sieniawie na czele z prezesem dh Adamem Wosiem, władz samorządowych z Przewodniczącą Rady Miejskiej
Panią Danutą Król i lokalnych stowarzyszeń oraz radni, sołtysi i mieszkańcy gminy.
W trakcie obrad swoją obecnością zaszczycili nas również Komendant PSP w Przeworsku bryg. Janusz Flak , opiekun Sieniawy
z ramienia PSP mł. bryg. Bogdan Jarosz
oraz komendant Komisariatu Policji w Sieniawie nadkom. Robert Piątek.
W każdej jednostce przedstawione zostały sprawozdania z działalności oraz pozytywnie zaopiniowano absolutoria dla zarządów. Zapoznano się z planami jednostek
na rok bieżący, dotyczącymi m.in. budowy
nowych strażnic w Sieniawie, Czercach i Paluchach, modernizacji i rozbudowy w Wylewie, Dybkowie, Leżachowie, Piganach oraz
zakupu nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Poruszono również temat uposażenia

wanych oraz planowanych przedsięwzięć.
W poszczególnych jednostkach zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu kursu
- strażak ratownik, organizowanego przez
Państwową Straż Pożarną w Przeworsku,

wręczone zostały medale za zasługi dla
pożarnictwa oraz wysługę lat zasłużonym
strażakom. Na zakończenie spotkań prezes

zebrań, a druhom za ich uczestnictwo
w obradach.
Działania ratowniczo - gaśnicze
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sieniawie, działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym w roku ubiegłym podejmowała działania na terenie naszego powiatu aż 72 razy, w tym na terenie
gminy Sieniawa 54 razy. W działaniach po-

żarniczych sieniawscy strażacy uczestniczyli
18 razy, zaś w usuwaniu innych zagrożeń 57.
Wszystkim druhnom i druhom za
ich poświęcenie dla tak ważnej idei jaką
jest niesienie pomocy innym - serdeczne
podziękowania składa Zarząd Oddziału
Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sieniawie.
Kalendarium imprez OSP
na rok 2014

strażaków podejmujących działania ratownicze. Zebrania cechowała spokojna i konstruktywna dyskusja na tematy już zrealizo-
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Adam Woś pogratulował odznaczonym
strażakom. Organizatorom serdecznie podziękował za profesjonalne przygotowanie

- 2 maja - Dzień Strażaka wraz z poświęceniem i przekazaniem sztandaru dla jednostki
OSP w Rudce - uroczystości odbędą się na
Rynku w Sieniawie.
- 8 czerwca - Miejsko - Gminne Zawody
Sportowo - Pożarnicze - areną zawodów będzie stadion miejski w Sieniawie.
Serdecznie zapraszamy!
dh Eryk Ceglak

Zagrali dla Sylwii
Drużyna Machlojkowa okazała się triumfatorem VII Osiedlowego Turnieju Piłki Nożnej,
którego areną była hala sportowa w Sieniawie. Podczas imprezy prowadzono kwestę na rzecz
rehabilitacji 16 - letniej mieszkanki miasta, Sylwii Czesnak.

O

awans do fazy finałowej
zawodów drużyny rywalizowały w dwóch grupach eliminacyjnych. A oto wyniki
spotkań w grupie A: Os. Kazimierza Wielkiego - Rynkovia Rynek 6-0, Plac Wolności Machlojkowo II 1-0, Jana Pawła II - Os. Kazimierza Wielkiego 2-1, Rynkovia Rynek - Plac
Wolności 2-5, Machlojkowo II - Jana Pawła
II 1-3, Os. Kazimierza Wielkiego - Plac Wolności 1-0, Machlojkowo II - Rynkovia Rynek
0-4, Jana Pawła II - Plac Wolności 1-4, os.
Kazimierza Wielkiego - Machlojkowo II 3-0,
Rynkovia Rynek - Jana Pawła II 1-1. Pierwsze
miejsce w grupie wywalczył zespół z Osiedla
Kazimierza Wielkiego, na drugim sklasyfikowany został Plac Wolności, na trzecim
ekipa z Jana Pawła II, na czwartym Rynkovia,
na piątym zaś drugi zespół Machlojkowa.
W grupie B padły następujące rozstrzygnięcia: Machlojkowo - Os. Kazimierza Wielkiego II 5-0, Alkofans - 13 Dzielnica 1-3,
Ciemna Strona Miasta - Machlojkowo 1-5,
Os. Kazimierza Wielkiego II - Alkofans 0-4,
13 Dzielnica - Ciemna Strona Miasta 3-1,
Machlojkowo - Alkofans 2-1, 13 Dzielnica
- Os. Kazimierza Wielkiego II 4-0, Ciemna
Strona Miasta - Alkofans 1-3, Machlojkowo
- 13 Dzielnica 0-1, Os. Kazimierza Wielkiego
II - Ciemna Strona Miasta 0-9. Na pierwszym
miejscu w grupie B uplasowała się 13 Dzielnica, która wyprzedziła: Machlojkowo, Alkofans, Ciemną Stronę Miasta oraz drugi zespól
Osiedla Kazimierza Wielkiego. W pojedynku
o awans do wielkiego finału Plac Wolności
zwyciężył 13 Dzielnicę 2-0. Niezwykle emocjonujący przebieg miało drugie spotkanie
półfinałowe, w którym Osiedle Kazimierza
Wielkiego zmierzyło się z pierwszym zespołem Machlojkowa. W regulaminowym czasie
potyczka obu drużyn zakończyła się wynikiem remisowym 1-1. O tym więc, która
z ekip awansuje do finału miały zadecydować
rzuty karne. W tym elemencie gry zdecydowanie lepiej spisali się piłkarze Machlojkowa, którzy zwyciężyli swoich rywali 3-2.
Z kolei w wielkim finale, Machlojkowo,

już bez dogrywki i karnych, pokonało 13
Dzielnicę 4-2. W walce o najniższy stopień
podium Osiedle Kazimierza Wielkiego w najskromniejszych rozmiarach (1-0) zwyciężyło
Plac Wolności.
Pozostałe wyniki fazy finałowej:
o 9. miejsce: Machlojkowo II - os. Kazimierza Wielkiego II 2-2 k. 1-0
o 7. miejsce: Ciemna Strona Miasta - Rynkovia Rynek wo. 3-0
o 5. miejsce: Jana Pawła II - Alkofans 1-2
Tytuł najlepszego bramkarza turnieju przypadł Karolowi Mikulskiemu, zaś korona króla
strzelców trafiła w ręce Artura Boczarskiego

(obaj 13 Dzielnica), zdobywcy 7 goli.
W trakcie trwania rozgrywek, jak też poza sieniawskim obiektem sportowym, kwestowano na rzecz Sylwii Czesnak z Sieniawy.
Prowadzono też liczne licytacje. Największym, zainteresowaniem ze strony kibiców
cieszyła się piłka z autografami piłkarzy stołecznej Legii, którą wylicytowano za 600 zł.
Organizatorzy imprezy zebrali łącznie 7 tys.
557 zł. i środki te przekazane zostały na zakup łóżka rehabilitacyjnego dla wspomnianej 16 - letniej Sylwii.
Henryk Majcher
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Ku pamięci
Już po raz XIV w hali sportowej
w Sieniawie odbył się Memoriał im. Dariusza
Michalskiego w piłce siatkowej mężczyzn.

N

iedziela 4 stycznia 2014 r.
była dniem tegorocznej rywalizacji w której udział wzięło
6 zespołów. Mecze odbywały
się systemem „każdy z każdym” równocześnie na dwóch boiskach. Zwycięzcą Memoriału został zespół Delicji Cieszanów,
który wszystkie mecze rozstrzygnął na swoją
korzyść. Na drugim miejscu uplasował się
Sportur Team Łańcut, który małymi punktami wyprzedził ekipę UMKS Spartakus

Adamówka. Kolejne miejsca zajęły: Tęcza
Dom-Bud Żołynia, Dream Team Przeworsk
i UKS Sokół Sieniawa. Wszystkie zespoły
otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy,
które wręczył Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Sieniawa Janusz Świt oraz obecny
na turnieju Wójt Gminy Adamówka Edward
Jarmuziewicz.

Triumf Pogoni
W sieniawskiej hali sportowej, w sobotę 11 stycznia odbył
się III Memoriał Ś.P. Pawła Suszyły, przedwcześnie zmarłego
piłkarza, trenera i działacza piłkarskiego. Corocznie
organizatorem imprezy jest Zarząd MKS Sokół Sieniawa
wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy.

W

turnieju piłkarskim wzięło udział 5 drużyn juniorów /rocznik 95, 96/,
które rywalizowały rozgrywając mecze w systemie „każdy z każdym”. Najlepszą okazała się drużyna Pogoń
Leżajsk, wygrywając wszystkie 4 spotkania,
bramki 14:7; 2 miejsce - MKS Kańczuga
7 pkt., br. 9:8; 3 miejsce JKS Jarosław 4 pkt.,
br. 8:7; 4 miejsce Polonia Przemyśl 3 pkt.
br. 6:6; 5 miejsce Sokół Sieniawa 3 pkt.
br. 11:9. Podsumowania Turnieju dokonał
Burmistrz Sieniawy Adam Woś, który w towarzystwie Zastępcy Burmistrza Janusza
Świta i Prezesa MKS Sokół Leszka Czyrnego oraz synów Ś.P. Pawła - Wiktora i Fabiana wręczył zawodnikom pamiątkowe
dyplomy i puchary. Statuetka „Króla Strzelców” przypadła zawodnikowi Pogoni Leżajsk Grzegorzowi Czarnieckiemu, zdobywcy 4 bramek, a tytuł „Najlepszego
Bramkarza” - Adrianowi Czerwińskiemu
z MKS Kańczuga. Na zakończenie burmistrz Adam Woś podziękował organizatorom za pamięć, przypomnienie sylwetki
nie tylko sportowca, ale serdecznego,
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wspaniałego człowieka jakim był „Suchy”.
Podkreślił też, że coroczne organizowanie
turniejów młodych adeptów piłkarstwa,
w obrębie najbliższych nam klubów piłkarskich, służy rozwijaniu umiejętności jak
i współpracy sportowej. Podziękował całej
rodzinie za udział w turnieju, a mamie i małżonce zmarłego wręczono bukiety kwiatów.
Wyniki Turnieju:
Sokół Sieniawa - MKS Kańczuga 0:2
Pogoń Leżajsk - JKS Jarosław 3:0
Polonia Przemyśl - Sokół Sieniawa 3:1

Wyniki poszczególnych spotkań:
1. Żołynia - Cieszanów 0:2 (21,21)
2. Adamówka - Łańcut 1:1 (19,19)
3. Sieniawa - Przeworsk 0:2 (21,22)
4. Żołynia - Adamówka 1:1 (23,22)
5. Cieszanów - Przeworsk 2:0 (17,17)
6. Sieniawa - Łańcut 0:2 (17,15)
7. Żołynia - Przeworsk 1:1 (21,24)
8. Adamówka - Sieniawa 2:0 (20,22)
9. Łańcut - Cieszanów 0:2 (14,18)
10. Przeworsk - Adamówka 0:2 (14,18)
11. Żołynia - Łańcut 1:1 (20,20)
12. Cieszanów - Adamówka 2:0 (23,12)
13. Żołynia - Sieniawa 2:0 (20,20)
14. Przeworsk - Łańcut 0:2 (20,11)
15. Sieniawa - Cieszanów 0:2 (21,19)
Dziękujemy serdecznie uczestnikom Memoriału im. Dariusza Michalskiego oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób wsparli jego
organizację
Jacek Michalski
MKS Kańczuga - Pogoń Leżajsk 3:4
JKS Jarosław - Polonia Przemyśl 2:1
Sokół Sieniawa - Pogoń Leżajsk 4:5
JKS Jarosław - MKS Kańczuga 2:2
Polonia Przemyśl - Pogoń Lezajsk 0:2
Sokół Sieniawa - JKS Jarosław 4:1
MKS Kańczuga - Polonia Przemyśl 2:1
Janusz Świt

Puchar dla
Leżajska
19 stycznia 2014 r. w hali sportowej
w Sieniawie rozegrano Halowy Turniej
Juniorów Młodszych (rocznik 97, 98)
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Sieniawa.

W

zawodach wzięło udział pięć drużyn piłkarskich zaprzyjaźnionych klubów. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Spotkania stały na wysokim poziomie, chłopcy wykazywali się niezłą techniką i dobrym przygotowaniem kondycyjnym.
Zawodnicy bardzo ambitnie walczyli o każdą piłkę, starając się
o jak najlepszy wynik dla swojej drużyny. Wszyscy zaprezentowali
wysoki poziom piłkarski.
Zwycięzcą turnieju (podobnie jak tydzień wcześniej uczynili
ich starsi koledzy) została drużyna Pogoni Leżajsk, którą prowadzi dobrze nam znany trener Tomasz Szmuc. Gospodarze zawodów - drużyna MKS Sokół Sieniawa zajęła II miejsce. Najlepszym bramkarzem turnieju został Kamil Pigan z Sokoła, zaś
najlepszym strzelcem piłkarz Pogoni Leżajsk - Grzegorz Czarnecki, który strzelił 6 bramek. Podsumowania zawodów dokonał

Zwycięstwo
trampkarzy
Sokoła
W rozegranym 31.01.2014 r. w sieniawskiej
hali sportowej Halowym Turnieju
Piłki Nożnej w kategorii „Trampkarz
Starszy” o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Sieniawa zdecydowanie
triumfowali młodzi piłkarze
Sokoła Sieniawa.

P

odopieczni trenera Tomasza Wilusza wygrali wszystkie
mecze, zdobywając komplet 12 pkt., stosunek bramek
11:4. II miejsce zajęła drużyna Orzełka Przeworsk,
III miejsce Spartakus Adamówka, IV - Pogoń Leżajsk,
V - KS Wiązownica. Organizatorzy Turnieju wyróżnili następujących piłkarzy: Sebastiana Pyrczaka z „Sokoła” - najlepszego zawodnika, Dawida Olejarka z „Orzełka” - najlepszego strzelca, natomiast
najlepszym bramkarzem został Krystian Stenda ze „Spartakusa”.
Zwycięzcom oraz uczestnikom okolicznościowe puchary oraz
dyplomy wręczył Janusz Świt Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Sieniawa.
Tomasz Wilusz

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Janusz Świt, który
podziękował drużynom, trenerom i działaczom za udział w turnieju, a w szczególności organizatorom - UMIG w Sieniawie oraz Zarządowi MKS Sokół Sieniawa. Wspólnie z Prezesem MKS Sokół
wręczyli pamiątkowe puchary, statuetki i dyplomy ufundowane
przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: Pogoń Leżajsk - 10 pkt. bramki 13 - 5
II miejsce: MKS Sokół Sieniawa - 8 pkt. bramki 9 - 6
III miejsce: MKS Polonia Przemyśl - 6 pkt. bramki 15 - 6
IV miejsce: JKS Jarosław - 3 pkt. bramki 7 - 12
V miejsce: KS Wiązownica - 1 pkt. bramki - 3 - 18
Piotr Czopik
kwiecień 2014 Sieniawa
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Walczyli o puchar

M

W dniu 28 stycznia 2014 roku w Sieniawskiej Hali Sportowej odbył się
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Sieniawie im. Tadeusza Kościuszki.

ecze odbywały się w kategorii chłopców i dziewcząt systemem „każdy z każdym”. Losowanie
kolejności rozgrywek odbyło się po przybyciu ekip sportowych. Po zaciętej i niezwykle
emocjonującej walce na boisku, oczywiście toczonej w duchu
„fair play”, wyłoniono zwycięzców turnieju. Największą skutecznością w zdobywaniu punktów wśród chłopców wykazali

całego turnieju. Celem zawodów było propagowanie zdrowego stylu życia i popularyzacja piłki nożnej. Jednak nadrzędnym
zadaniem była integracja lokalnego środowiska uczniowskiego
z terenu naszej gminy.
Serdecznie dziękujemy zawodnikom za sportową rywalizację
i ducha walki. Szczególne podziękowania kierujemy także do opiekunów wszystkich drużyn i oczywiście pomysłodawcy turnieju
Krzysztofa Kolasy - dyrektorora SP w Sieniawie, który ufundował
okolicznościowe puchary dla wszystkich zespołów biorących udział
w turnieju.
Piotr Majcher

się uczniowie SP Sieniawa 1, którzy zajęli najwyższe miejsce
na podium. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Dobrej, a na trzecim reprezentacja z Wylewy. Tuż za podium znalazł się zespół z SP Sieniawa 2. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła SP Sieniawa, a na drugim znalazła się SP Dobra.
Najlepszym piłkarzem okazał się Kajetan Kosior, niepokonanym
bramkarzem został Maciej Strenczak - obydwaj zawodnicy są
uczniami sieniawskiej podstawówki. Serdeczne gratulacje!
Pan Dyrektor wręczając nagrody gratulował młodym sportowcom osiągniętych wyników oraz sportowej atmosfery podczas

Rodzinnie
przy stole
tenisowym
W niedzielę, 16 lutego br., w Szkole
Podstawowej w Sieniawie im. Tadeusza
Kościuszki odbył się IV Rodzinny Turniej
Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy.

W

turnieju wzięło udział dziewięć zespołów rodzinnych, które rywalizowały systemem „każdy
z każdym”. Najlepszą drużyną turnieju okazali się
Patryk i Jerzy Machowie (Dobra). Udany występ
zanotowali również Hubert i Waldemar Meszko (Czerwona Wola),
Gosia i Marek Grycko (Sieniawa) oraz Łukasz i Piotr Majcher (Sieniawa), którym przypadło w udziale odpowiednio drugie, trzecie
i czwarte miejsce. Kolejne miejsca zajęli: Jakub i Piotr Kubejko
(Czerwona Wola), Daniel i Zdzisław Leja (Dobra), Filip i Andrzej
Meszko (Czerwona Wola), Seweryn i Anna Mach (Dobra), Wiktor
i Krzysztof Pasiak (Czerwona Wola). Puchary oraz pamiątkowe
dyplomy i medale wręczyły Małgorzata Grycko i Maria Drapała.
Organizatorem tegorocznego turnieju było Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” oraz działaczki ze stowarzyszenia
„Aktywne w Sieniawie”, które dla uczestników zawodów przygotowały słodki poczęstunek.
Marta Kozłowicz
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Siatkarska
niedziela
w Sieniawie

Niedziela 2 marca była dniem rywalizacji
w I Międzygminnym Turnieju Piłki Siatkowej
mężczyzn o Puchar Prezesa Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Sokół” Sieniawa.

W

turnieju, który odbył się w hali sportowej w Sieniawie wzięło udział 8 amatorskich zespołów, dla
których gra w siatkówkę to przede wszystkim hobby, wspaniała zabawa i możliwość miłego spędzenia czasu. Drogą losowania, zespoły zostały podzielone na dwie grupy, w których mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”,
2 sety do 25 punktów. Przy wyniku 2:0, zwycięzca otrzymywał 2 pkt.,
przegrany 0, w przypadku remisu 1:1 obydwie drużyny otrzymywały
po 1 pkt.
Poniżej przedstawiamy wyniki meczów w grupach oraz finały o końcowe miejsca w turnieju.
Grupa A.
Sieniawa - Rudka 2:0 (25:13, 25:21)
Adamówka - Dybków 2:0 (25:6, 25:14)
Sieniawa - Adamówka 0:2 (9:25, 19:25)
Rudka - Dybków 2:0 (20:25, 23:25)
Sieniawa - Dybków 1:1 (23:25, 25:14)
1. Adamówka 6 pkt.
2. Sieniawa 3 pkt. (+3)
3. Dybków 3 pkt. (-25)
4. Rudka 0 pkt.
Grupa B.
Gniewczyna - Gorzyce 2:0 (25:18, 25:19)
Gorliczyna - Nadleśnictwo Sieniawa 1:1 (25:22, 21:25)
Gniewczyna - Gorliczyna 2:0 (25:22, 25:21)
Gorzyce - Nadleśnictwo Sieniawa 1:1 (16:25, 25:23)
Gniewczyna - Nadleśnictwo Sieniawa 1:1 (25:20, 23:25)
Gorzyce - Gorliczyna 2:0 (25:15, 25:13)
1. Gniewczyna 5 pkt.
2. Nadleśnictwo 3 pkt. (+5)
3. Gorzyce 3 pkt. (+3)
4. Gorliczyna 1 pkt.
Mecz o miejsce VII: Rudka - Gorliczyna 0:2
Mecz o miejsce V: Dybków - Gorzyce 0:2
Mecz o miejsce III: Sieniawa - Nadleśnictwo 0:2
Finał: Gniewczyna - Adamówka 2:0
Puchary i dyplomy wręczał zespołom prezes UKS „Sokół” Sieniawa - Dariusz Majcher oraz Jacek Michalski, a mecze sędziowane
były przez Marcina Szeligę i Karola Czyża - zawodników UKS „Sokół”.
Zapraszamy na stronę internetową siatkarzy UKS:
https://www.facebook.com/pages/UKS-Sok%C3%B3%C5%82Sieniawa-Volleyball-Team/216877171769324?ref=hl
Jacek Michalski
kwiecień 2014 Sieniawa

39

Wiosenna batalia
o II Ligę
Równo rok temu na wiosnę, piłkarze Sokoła grający w IV lidze przystąpili do walki
o awans do III Ligi. 16 czerwca 2013 roku nasze sportowe ambicje spełniły się.
Sokół wywalczył historyczny awans do III Ligi, po wygranej w Nowej Dębie ze Stalą 3:0.
Zwycięstwo świętowano wielką fetą na sieniawskim Rynku.

R

unda jesienna 2013 w III Lidze wypadła dla Sokoła rewelacyjnie, a nasi piłkarze pokazali, że potrafią
skutecznie rywalizować z renomowanymi drużynami
z woj. lubelskiego jak i Podkarpacia.
Nasz beniaminek po udanej, szczególnie końcowej rundzie jesiennej, plasuje się na wysokim - 5 miejscu, z dorobkiem 28 pkt.
Oceniając potencjał organizacyjny klubu, możliwości sportowe
obecnej kadry zawodników, a w szczególności mając na uwadze
wsparcie naszego samorządu, możemy realnie zakładać wysoki cel,
w postaci kolejnego awansu - do II ligi ogólnopolskiej. Nasze
aspiracje i dążenia sformułował burmistrz Adam Woś w artykule
zamieszczonym w dzienniku Nowiny „Mała Sieniawa walczy o II
Ligę”. W pierwszej kolejności należy skupić się na wywalczeniu
mistrzostwa naszej Ligi, by później w podwójnych barażach walczyć
o awans. Jest to arcytrudne zadanie, jednakże „zawsze trzeba sięgać
po najwyższe cele” jak zakłada włodarz Sieniawy.
23 marca br. o godz. 13 na Stadionie Sportowym w Sieniawie
meczem z Tomasovią Tomaszów Lubelski, nasi piłkarze zainaugurowali rundę wiosenną rozgrywek o mistrzostwo III Ligi lubelskopodkarpackiej. Piłkarze Sokoła przygotowali się do rundy wiosennej zgodnie z przyjętym planem. Rozpoczęli przygotowania 8 stycznia od treningów na hali sportowej oraz „orliku”. Od 19 do 25
stycznia przebywali na obozie treningowym w Ulanowie i kontynuowali przygotowania na obiektach sportowych w Sieniawie oraz
gościnnie na stadionie Wisłoczanki Tryńcza. W tym okresie rozegrali mecze sparingowe z czołowymi drużynami II Ligi Siarką Tarnobrzeg i Stalą Stalowa Wola, nieznacznie ulegając po 2:1, wygrali
z Pogonią Leżajsk 3:0, Polonią Przemyśl 1:0, Wólczanką Wólka
Pełkińska 4:3, Grodziszczanką Grodzisko Dolne 2:1 i zremisowali
z Piastem Tuczempy 1:1. W ostatnim sprawdzianie rozegranym 16
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marca na miejscowym stadionie przy wietrzno - deszczowej pogodzie piłkarze Sokoła pokazali dobrą dyspozycję strzelecką wygrywając z Dynovią Dynów 12:0. Kadra zespołu została zamknięta
i liczy 21 piłkarzy. Ubyło 3 piłkarzy: Paweł Kotowicz, Damian
Kowalczyk, Przemysław Ślarski, a przybyło 4 - obrońca Łukasz
Rogala i pomocnik Paweł Marczenia ze Stali Mielec, obrońca
Siergiej Siwyj z Polonii Przemyśl i bramkarz Bartosz Szczybyło
z Pogoni Sokół Lubaczów. Nowi zawodnicy wzmocnili i poszerzyli kadrę, jest większa rywalizacja i wybór zawodników na poszczególnych pozycjach. Z przygotowań został wyłączony Mateusz
Jędryas z powodu rekonwalescencji po zabiegu. Od miesiąca wznowił treningi po wyleczeniu kontuzji Mariusz Zajchowski.
- Przygotowania do rundy wiosennej przebiegły planowo, wzmocniliśmy się kadrowo i nasza drużyna stanowi czołówkę Ligi.
Z optymizmem i nadzieją na sukces podchodzimy do czekających nas występów i liczymy na spore emocje sportowe - mówi
trener Jarosław Zając. Podobnego zdania jest również Dariusz
Majcher, II trener i jednocześnie trener bramkarzy, który stwierdził, że „wierzy w sukces”. W przygotowaniach organizacyjnie
uczestniczył kierownik drużyny Krzysztof Karwacki, a całokształt
koordynował wiceprezes ds. sportowych Krzysztof Padiasek.
Również nasi juniorzy zakończyli etap przygotowań do wiosny
2014 pod kierunkiem trenera Piotra Czopika. 29 marca br. o godz.
11 na stadionie w Sieniawie zainaugurowali rozgrywki Ligi Okręgowej Juniorów Starszych meczem z UKS Syrenka Roźwienica.
Po nich wystartują trampkarze oraz trampkarze młodsi.
Naszym piłkarzom życzymy udanych występów i awansu,
a kibicom niezapomnianych emocji i wrażeń!
Przypominamy o możliwości zakupu karnetów na trybunę
krytą.

Sylwetki nowo pozyskanych czterech zawodników Sokoła Sieniawa

Łukasz Rogala rocznik 1988, obrońca, defensywny pomocnik
(185 cm wzrostu, waga 83 kg). Wychowanek Pogoni Leżajsk. Kluby:
Izolator Boguchwała, Stal Mielec, obecnie Sokół Sieniawa. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr wychowania fiyzycznego.

Bartosz Szczybyło rocznik 1991, bramkarz (183/78). Wychowanek Pogoni Sokół Lubaczów. Kluby: Stal Rzeszów /brązowy medal
MP/, Strumyk Malawa /III L./, Pogoń Sokół Lubaczów, obecnie
Sokół Sieniawa.

Sergiej Siwyj rocznik 1989, obrońca, defensywny pomocnik
(181/70). Wychowanek Wołynia Łuck, występował w juniorach
Karpat Lwów w Weres Równo i Rawie Ruskiej /II Liga UA/.
Od 2010 r. występuje w Polsce - Spartakus Szarowola i Polonii Przemyśl III Liga. Ukończył WMU im. Lesi Ukrainki
w Łucku, mgr wychowania fizycznego.

Paweł Marczenia rocznik 1994, pomocnik, młodzieżowiec (173/
74). Wychowanek Stali Mielec. W jesieni występował w Kolbuszowiance Kolbuszowa na wypożyczeniu. Obecnie zawodnik Sokoła
Sieniawa.
Janusz Świt
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Terminarz meczów Sokoła Sieniawa
w rundzie wiosennej 2014
Data

Godz

Miejsce

Drużyny

23.03.2014

13.00

Sieniawa ul. dr płk. S. Czyrnego

Sokół Sieniawa - Tomasovia Tomaszów Lubelski

29.03.2014

16.00

Zamość ul. Królowej Jadwigi 8

AMSPN Hetman Zamość - Sokół Sieniawa

06.04.2014

14.00

Sieniawa ul. dr płk. S. Czyrnego

Sokół Sieniawa - JKS Jarosław

13.04.2014

Sokół Sieniawa pauzuje w Kolejce

16.04.2014

16.00

Stary Zamość

Omega Stary Zamość - Sokół Sieniawa

19.04.2014

16.00

Sieniawa ul. dr płk. S. Czyrnego

Sokół Sieniawa - Orlęta Radzyń Podlaski

26.04.2014

16.00

Sanok ul. Stróżowskiej 19

Stal Sanok - Sokół Sieniawa

01.05.2014

16.00

Sieniawa ul. dr płk. S. Czyrnego

Sokół Sieniawa - Resovia Rzeszów

04.05.2014

17.00

Kraśnik ul. Żwirki i Wigury 2

Stal Kraśnik - Sokół Sieniawa

11.05.2014

17.00

Sieniawa ul. dr płk. S. Czyrnego

Sokół Sieniawa - Chełmianka Chełm

14.05.2014

17.00

Przemyśl ul. Sanocka 8

Polonia Przemyśl - Sokół Sieniawa

17.05.2014

11.00

Sieniawa ul. dr płk. S. Czyrnego

Sokół Sieniawa - Avia Świdnik

25.05.2014

11.00

Boguchwała ul. Sportowa 21

Izolator Boguchwała - Sokół Sieniawa

31.05.2014

17.00

Sieniawa ul. dr płk S. Czyrnego

Sokół Sieniawa - Lublinianka Lublin

04.06.2014

17.30

Przeworsk ul. Budowlanych 1

Orzeł Przeworsk - Sokół Sieniawa

07.06.2014

17.00

Sieniawa ul. dr płk. S. Czyrnego

Sokół Sieniawa - Podlasie Biała Podlaska
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Wsparli Hospicjum
dla Dzieci

