


Kończy się kadencja władz samorządowych wybranych w 2010 r. To czas, 
kiedy przez cztery lata miałem honor pełnić urząd burmistrza Miasta i Gminy 
Sieniawy. Nie boję się wielkich słów, bo uważam, że praca, a właściwie służba  
dla naszej społeczności to zaszczyt. Ale też obowiązek. 

Koniec kadencji skłania mnie do refleksji, czy w wystarczającym stopniu spełniłem nadzieje 
pokładane we mnie przez Wyborców. Ale też rodzi się pytanie, czy udało mi się zrealizować plany 
i cele, które sam sobie wykreśliłem. Na tę pierwszą kwestię odpowiecie Wy, mieszkańcy naszej 
pięknej, sieniawskiej ziemi, kiedy staniecie przy urnach wyborczych. Ale odpowiedzią na to drugie 
pytanie, niech będą fakty; moje dokonania, których - mam taką świadomość - nie doprowadził-

bym do końca bez dobrej współpracy z samorządem i miesz-
kańcami.

Kończąca się kadencja to czas wielu inwestycji, które mają 
służyć mieszkańcom. To dzięki naszej ciężkiej pracy udało się 
dokończyć przedsięwzięcia rozpoczęte w poprzednim okresie. 
Doprowadziliśmy do szczęśliwego końca także nowe inwesty-
cje, zaplanowane na tę właśnie mijającą kadencję. Mogę z peł-
nym przekonaniem powiedzieć, że były to lata, kiedy zmienia-
liśmy oblicze naszej sieniawskiej ziemi. To dzięki zrealizowa-
nym inwestycjom wzrósł standard życia mieszkańców, stało się 
ono bezpieczniejsze. Poprawa estetyki naszego miasta i wiosek 
sprawiła, że sieniawszczyzna postrzegana jest teraz jako tury-
styczna perełka.

Od lat priorytetem dla mnie jest poprawa jakości dróg, bo 
jak ktoś powiedział, „infrastruktura transportowa jest krwio-
biegiem gospodarki”, i to nie tylko tej w skali makro, ale także 
tej naszej, gminnej, w której żyjemy my wszyscy. Jakość naszych 
ulic ma znaczenie dla każdego mieszkańca i o tym nie trzeba 
nikogo przekonywać. Tu chodzi przecież nie tylko o estetykę. 
Dlatego przejmowaliśmy od powiatu drogi, remontowaliśmy 
chodniki i pobocza, żeby nasi mieszkańcy nareszcie odczuli 
poprawę stanu bezpieczeństwa.

Szczególny nacisk kładłem na uzupełnianie wyposażenia 
jednostek OSP w sprzęt ratunkowy, samochody bojowe i straż-
nice bo oprócz wyszkolenia strażaków, od tego często zależy 
życie i mienie mieszkańców.

Trwa wielka batalia o poprawę infrastruktury w gminie; 
dzięki kolejnym inwestycjom mamy teraz lepszy dostęp do źró-
deł czystej, zdrowej, życiodajnej wody. O kolejne kilometry 

wydłużyła się sieć wodociągów i kanalizacji w naszych wioskach co wpłynie na poprawę czysto-
ści środowiska.

Dbałem o to, żeby żadna sfera życia mieszkańców nie była pominięta bądź zaniedbana. Dla-
tego z równą uwagą zabiegałem o kolejne remonty i inwestycje w zakresie poprawienia infrastruk-
tury szkolno-oświatowej, domów ludowych, świetlic wiejskich. Powstały nowe i wypiękniały ist-
niejące place zabaw dla dzieci. Nasi sportowcy i młodzież mają coraz lepsze warunki do upra-
wiania sportu, a baza którą stale rozwijamy, zachęca do uprawiania wielu nowych, dotąd mało 
popularnych dyscyplin.

Nie zapominaliśmy o dobrach kultury narodowej; dzięki naszym staraniom i wsparciu finan-
sowemu z zewnątrz, remontowaliśmy zabytki w mieście, a Wojewódzki Konserwator Zabytków 
niemal w całości sfinansował remont zabytkowej cerkiewki w Rudce.

Inwestujemy w naszą przyszłość

Do aranżacji okładki wykorzystano mundury  

i rekwizyty z kolekcji Państwa Raganowicz  

z Sieniawy. Za co dziękujemy. 

                                                         Redakcja
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Oddajemy w Wasze ręce najnowsze wydanie Gminnego Informatora Samorządowego 
„Sieniawa”. Jego wydanie zbiega się z końcem czteroletniej kadencji władz samorzą-
dowych. Stąd też nieco więcej uwagi i miejsca w informatorze poświęciliśmy na próbę 

podsumowania dokonań naszych samorządowców. Z racji, że to dopiero drugi numer w tym roku, 
z konieczności zawiera informacje z nieco dalszej przeszłości, ale też całkiem aktualne „newsy”. 
Wśród artykułów publikowanych w tym wydaniu szczególnie polecamy:
•	 Pracowita kadencja Rady Miejskiej - krótkie podsumowanie pracy radnych w ostatnich 

czterech latach
•	 Rozmowę z Adamem Wosiem, Burmistrzem Miasta i Gminy Sieniawa 
•	 Nasze inwestycje - panorama wybranych inwestycji zrealizowanych w mijającej kadencji 

zawarta w garści informacji i fotografiach
•	 Sensacyjne odkrycie - o artystycznych cudach ukrytych przez wieki na murach świątyni
•	 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - praktyczne informacje czym jest ten program
•	 Święto plonów w Sieniawie - krótka relacja z tegorocznych dożynek
•	 oraz różne informacje z życia gminy, jednostek OSP i dokonaniach naszych sportowców

Drodzy Czytelnicy!

W mijającej kadencji stawialiśmy na zrównoważony rozwój. Miasto i gmina przeżywa  
okres prosperity porównywalny jedynie z czasami największej świetności Sieniawy. Co jest bar-
dzo ważne, pomimo znacznego wysiłku inwestycyjnego, budżet miasta i gminy jest stabilny  
i bezpieczny.

Moje działania skierowane były na wszystkie dziedziny naszego życia. Uważałem, żeby 
żaden ludzki problem nie pozostał bez odzewu. Pomoc społeczna dla najbardziej potrzebu-
jących, najsłabszych to kolejne zadanie, które ja i moi współpracownicy traktujemy z równie 
dużą uwagą jak inwestycje. Nie jest dziełem przypadku, że stopa bezrobocia w mieście i gminie  
Sieniawa należy do najniższych na całym Podkarpaciu.

Gmina, pomagając innym, sama nie byłaby w stanie wykonać większości zadań bez wspar-
cia z zewnątrz. I właśnie starania o dotacje, ściąganie do Sieniawy pieniędzy z Unii Europejskiej 
jest dla mnie i naszego samorządu takie ważne. Bez tych ogromnych funduszy, które udało się 
nam pozyskać, niemożliwy byłby dalszy rozwój miasta i gminy. Na Podkarpaciu należymy w tym 
zakresie do liderów. To jest powód do zadowolenia i dumy.

Drodzy Mieszkańcy! Ten numer naszego informatora ukazuje się tuż przed końcem kolejnej 
kadencji samorządu. Dlatego tą drogą, serdecznie dziękuję Wam wszystkim za wspólny, cztero-
letni trud w budowaniu i rozwijaniu naszej „małej Ojczyzny”. Wymiar moich dokonań i sukce-
sów byłby na pewno mniejszy, gdyby nie harmonijna, zgodna i profesjonalna współpraca z Radą, 
oraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy z moim zastępcą i sekretarzem na czele. Dziękuję 
również sołtysom, działaczom samorządowym i społecznym za wspieranie naszych inicjatyw. 

Wierzę, że dzięki mądrym wyborom, w następnej kadencji Miasto i Gmina Sieniawa 
dzięki naszym działaniom jeszcze bardziej urosną w siłę a ludziom będzie się żyło dostatniej...

        Adam Woś 
       Burmistrz

Przed nami obchody Narodowego Święta Niepodległości. Święta, które 
upamiętnia odzyskanie przez Polaków własnego, narodowego bytu pań-
stwowego. A stało się to w 1918 roku, po 123 latach niewoli zgotowanej nam 
przez Imperium Habsburgów, Prusaków i Rosjan. O tym, jak wiele koszto-
wało nas odzyskanie wolności niech świadczy fakt, że Święto Niepodległości 
po mrokach komunistycznej nocy przywrócono dopiero w 1989 roku. Idąc do  
kolejnych, wolnych, demokratycznych wyborów pamiętajmy także o tym...
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Pracowita kadencja 
Rady Miejskiej

I
nauguracyjna sesja Rady Miejskiej 
VI kadencji miała miejsce w dniu 
1 grudnia 2010 roku. Rada dzia-
łała przez 4 lata w niezmienionym 

15-osobowym składzie. Na pierwszym po- 
siedzeniu ukonstytuowały się władze organu 
stanowiącego oraz kontrolnego samorządu. 
Wybrano przewodniczącego RM oraz dwóch 
wiceprzewodniczących, powołano przewod-
niczących komisji stałych. Na III zwyczaj-
nej sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia  
2010 r. dokonano reorganizacji i powołano 
cztery komisje stałe - Komisję Rewizyjną, 
Komisję Społeczną, Komisję Gospodarczą 
i Rolnictwa i Komisję Ochrony Środowiska 
oraz ich przewodniczących i zatwierdzono 
składy osobowe.
W kadencji 2010 - 2014 Rada Miejska obra-
dowała na 45 sesjach. W 2010 roku odby- 
to 3 posiedzenia, w 2011 - 12, w 2012 - 11,  
w 2013 - 11 i w 2014 - 8. Łącznie podjęto 
373 uchwały. W przeważającej części doty-
czyły one spraw budżetowych gminy, orga-
nizacji i funkcjonowania placówek oświa-
towo - wychowawczych, budownictwa, dróg, 
spraw społecznych, gospodarki odpadami  
i ochrony środowiska.

Analizując roczne sprawozdania z wyko-
nania budżetu gminy, sprawozdania z wy- 
konania planu finansowego jednostki sekto- 
ra finansów publicznych w poszczególnych 
latach, Rada Miejska pozytywnie oceniała 
działalność Burmistrza Adama Wosia udzie-

lając mu niemal jednomyślnie absolutorium.
Na wniosek Dyrektora SP w Sieniawie  

i Rady Rodziców Rada Miejska nadała tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Sieniawa Panu Kazimierzowi Michalskiemu 
- człowiekowi o wielkiej wrażliwości spo-
łecznej, jako dowód naszej wdzięczności za 
wspieranie sieniawskiej oświaty, za trwały 
i niepowtarzalny wkład w historię, rozwój, 
znaczenie i sławę naszego miasteczka.

Podstawowa praca Rady opierała się na 
działalności poszczególnych komisji mery-
torycznych, gdzie trafiały projekty uchwał, 
które po szczegółowej analizie, konsultacji  
z Burmistrzem oraz merytorycznymi pra-
cownikami Urzędu wypracowywano odpo-
wiednie stanowiska i przedstawiano je w cza-
sie obrad RM. 

Przy Radzie funkcjonował 12-osobowy 
Klub Radnych „Rozwój Ziemi Sieniawskiej”, 
któremu przewodniczył pan Ryszard Luty. 
To również tutaj odbywała się twórcza praca 
mająca na celu rozwój naszej Gminy i dobro 
jej mieszkańców.
Podczas sesji zgłaszano szereg interpelacji, na 
które udzielano odpowiedzi w ramach posie-
dzenia lub w formie pisemnej w trybie statu-
towym.
W posiedzeniach Rady Miejskiej systema-
tycznie uczestniczył Burmistrz wraz ze współ-
pracownikami i pracownicy Urzędu MiG, 
przewodniczący organu wykonawczego jed-
nostek pomocniczych gminy; sołtysi, dyrek-

Dobiega końca VI kadencja Rady Miejskiej (2010 - 2014),  
więc czas na podsumowania czteroletniej działalności.

torzy szkół i przedszkola, zaproszeni goście  
i mieszkańcy gminy, którzy wykazują się  
troską o rozwój naszej Małej Ojczyzny  
i dobro jej mieszkańców.

Za czteroletnią pracę pragnę serdecznie 
podziękować wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej Pani Lidii Mróz i Panu Jerzemu 
Kudłak i przewodniczącym stałych komisji 
oraz wszystkim Radnym.
Za owocną współpracę Panu Burmistrzowi 
Adamowi Woś, wiceburmistrzowi Panu Ja- 
nuszowi Świt, sekretarzowi Panu Jerzemu 
Mazur, skarbnikowi Pani Annie Nykiel oraz  
kierownikom poszczególnych referatów, dy- 
rektorom jednostek organizacyjnych Gminy 
Sieniawa oraz wszystkim pracownikom 
Urzędu.
Podziękowania kieruję do Państwa Sołty-
sów, Dyrektorów Szkół i Przedszkola, Sto-
warzyszeń i wszystkich mieszkańców Miasta 
i Gminy zaangażowanych w pracę dla dobra 
społeczności lokalnej.
Dziękuję wiceprzewodniczącemu Rady Po- 
wiatu Panu Zenonowi Szkamruk za za- 
angażowanie i pomoc przy realizacji wielu 
zamierzeń władz samorządowych Sieniawy.
Słowa podziękowania składam paniom z Re- 
feratu Organizacyjnego i ds. Rady Miejskiej, 
szczególnie Pani Kierownik Barbarze Matyja, 
która służyła nam swoją wiedzą i doświadcze-
niem.
Dziękując wszystkim za trud i wysiłek wło-
żony na rzecz rozwoju naszej gminy, życzę 
dalszych sukcesów w życiu osobistym i pra- 
cy zawodowej.

Danuta Król
Przewodnicząca  

Rady Miejskiej
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Szanowny Panie Burmistrzu

Pozwoli Pan, że na wstępie przedstawię się, aby mój list nie był anonimowy i dał wyjaśnić dlaczego go kieruję na Pana ręce. 
Jestem bardzo emocjonalnie związana z Sieniawą gdyż urodziłam się w Dybkowie, a od 1945 r. mieszkałam z rodzicami w 
Sieniawie przy ulicy Kazimierza Wielkiego. W Sieniawie ukończyłam Szkołę Podstawową i dla dalszego kształcenia wyjecha-
łam do najstarszej siostry do Szczecina. Po ukończeniu szkoły średniej losy moje tak się ułożyły, że po wyjściu za mąż zamiesz-
kałam z mężem w Nowym Dworze Gdańskim i mieszkam w tym miasteczku do chwili obecnej ponad 50 lat. Z domu nazy-
wam się Helena Szynal, a po mężu Helena Dekańska. Jednak Sieniawa jest zawsze miła memu sercu i pozostanie moją małą 
Ojczyzną.

Dzięki uprzejmości mieszkanki Sieniawy Pani Barbary Gniewek mam możliwość posiadać wiedzę jak pięknie to mia-
steczko się rozwija, gdyż przysyła mi od 2010 r. dwa razy w roku wydawany przez gminę „Gminny Informator Samorzą-
dowy”, a ostatnio przysłany mi folder Miasta i Gminy Sieniawa wprowadził mnie w zachwyt, zwłaszcza odnowiony ratusz 
z wieżą i odtworzona zabudowa w centrum miasta. Zrobiłam zdjęcia tych obiektów i przesłałam siostrom, aby mogły zoba-
czyć czego można dokonać i jak można dźwignąć zaniedbane za naszych czasów miasteczko, gdy społeczeństwo potrafi 
wybrać dobrego gospodarza i radnych, którzy tworzą zespół ludzi pracujący z pełnym zaangażowaniem na rzecz wyborców. 

Nasi znajomi też są pod wrażeniem tak wspaniałej gospodarki i zachwycają się integracją i patriotyzmem społeczności 
miasta i gminy na różnych imprezach okolicznościowych.

Posiadam zdjęcia wielu obiektów w Sieniawie sprzed wyboru Pana na Burmistrza Sieniawy, a potem z pierwszej kadencji 
Pana na tym stanowisku. Kiedy ostatni raz w 2009 r. byłam w Sieniawie z mężem i synem i zobaczyłam już wówczas dobrą 
rękę gospodarza od razu powiedziałam Pani Barbarze Gniewek, że wybrali dobrego włodarza miasta i życzę im aby nie zeszli 
z tej drogi i wybrali swego Burmistrza po raz drugi.

Proszę mi wierzyć, że bardzo Panu kibicowałam i zaraz po wyborach zadzwoniłam do Pani Barbary czy wybrano Pana 
po raz drugi na Burmistrza Sieniawy.

Panie Burmistrzu piszę ten list tylko dlatego, aby Panu pogratulować tak wspaniałego zarządzania miastem i gminą wraz 
ze sztabem pracowników i radnych, a społeczeństwu Sieniawy gratuluję trafnego wyboru dobrego gospodarza i życzę Panu 
wyboru na kolejną kadencję aby Sieniawa była jeszcze piękniejsza.

           Z wyrazami szacunku
               Helena Dekańska

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie - wpłynęło dnia 16 stycznia 2014 r.

* tytuł pochodzi od redakcji

Sieniawa pięknieje*
Z gminnej korespondencji
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Kończy się czteroletnia kadencja i jest to 
moment który zachęca do refleksji, do 
spojrzenia wstecz na to co udało się zre-
alizować. Jaka dziedzina w życiu miasta 
i gminy była dla Pana najważniejsza w tej 
mijającej kadencji?

Uważam że inwestycje. Bez nich nie ma 
rozwoju. Bo kto się nie rozwija ten się cofa. 
A na zastój, mojej zgody nigdy nie będzie. 
Mieszkańcy miasta i gminy Sieniawa zasłu-
gują na coraz lepsze warunki życia. Dlatego 
rozwój naszej gminy zawsze był i będzie 
moim nadrzędnym celem działania. Można 

przecież nic nie robić, tylko jak wtedy wy-
glądałoby życie ludzi bez wody, kanaliza-
cji, dróg, świetlic czy odnowionych szkół? 
Każdy, kto to neguje daje jasny dowód na to, 
że nie ma bladego pojęcia o tym co w życiu 
ważne i potrzebne.

Dużo uwagi poświęcił Pan sprawie polep-
szania jakości dróg w gminie. Także tych, 
którymi winny zająć się inne podmioty?

Od wielu lat my, mieszkańcy Sieniawsz-
czyzny, bezowocnie oczekiwaliśmy na prze-
budowę dróg powiatowych znajdujących się 
na terenie naszego miasta i gminy. Aż nasza 
cierpliwość się wyczerpała. Dlatego Rada 
Miejska w Sieniawie, na mój wniosek, podjęła 
odważną decyzję o wyremontowaniu powia-
towych dróg w Leżachowie („przez wieś”) 

i Rudce (Przymiarki). Pozytywne efekty na-
szego działania dla mieszkańców są wido-
czne gołym okiem. Przyszedł czas na remont 
kolejnych zaniedbanych dróg należących do 
powiatu, czyli na ulice Sobieskiego i Ponia-
towskiego, które były „solą w oku” wielu 
mieszkańców Sieniawy i przyjezdnych. Żeby 
radni mogli przeznaczyć fundusze z naszego 
budżetu na przebudowę powiatowych ulic 
w Sieniawie, na czas inwestycji musieliśmy 
je przejąć w tymczasowy zarząd, ale czyni-
my starania by stały się one na stałe droga-
mi gminnymi z korzyścią dla mieszkańców. 

Inwestycja ta, w 100 % sfinansowana ze środ-
ków własnych Gminy Sieniawa, zamknęła 
się kwotą ok. 250 tys. zł. Ale pamiętajmy, że 
łącznie na zadania w zakresie dróg powia-
towych w ostatnich latach Rada Miejska 
w Sieniawie przeznaczyła ponad 2 mln zł. 
Dzięki staraniom wielu osób, m.in. wice-
przewodniczącego Rady Powiatu Przewor-
skiego, Pana Zenona Szkamruka i moim, 
udało się pomyślnie sfinalizować „drogowe” 
zamierzenia i efekty są już widoczne.

Sport to dziedzina którą Pan lubi prywat-
nie, ale też nie traci z oczu potrzeb rów-
nież tego środowiska jako Burmistrz?

Z zadowoleniem muszę powiedzieć, że 
trudno nie zauważyć, jak w ostatnich latach 
zmieniła się na lepsze baza sportowa w Sie-

niawie. Powstał piękny, kameralny stadion, 
razem z „Orlikiem” oraz boiskiem wielo-
funkcyjnym. Korzystają z niego codziennie 
wszystkie grupy wiekowe „Sokoła”, młodzież 
szkolna, a także mieszkańcy całej gminy. 
W trakcie budowy jest już drugie, pełno-
wymiarowe boisko na stadionie. W ostat-
nim czasie do użytku mieszkańców oddano 
kolejne wielofunkcyjne boisko sportowe, 
usytuowane przy placu targowym, co posze-
rza ofertę sportową w mieście. Do tego do-
chodzi hala sportowa, boisko do siatkówki 
plażowej oraz trasy nordic walking. To sporo, 
ale ja wciąż czuję niedosyt.

Sfera szeroko pojętego bezpieczeństwa, to 
jeden z najistotniejszych wątków w życiu 
każdej społeczności. Co Pan zrobił w tym 
zakresie?

Musimy pamiętać, że oprócz zagrożeń 
przestępczością z którymi walczy Policja, 
dotykają nas także kataklizmy często nieza-
leżne od człowieka. Do walki z nimi staje całe 
społeczeństwo, na czele z wyspecjalizowa-
nymi jednostkami jakimi są choćby Ochot-
nicze Straże Pożarne. I nie jest ważne czy 
musimy mierzyć się z pożarami, powodziami, 
czy gwałtownymi burzami. Tutaj oprócz 
wyszkolenia strażaków ważną rolę odgrywa 
wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratun-
kowy, samochody bojowe i strażnice. Dla-
tego szczególny nacisk kładłem i będę kładł 
na polepszanie infrastruktury i wyposaże-
nia, bo od tego często zależy bezpieczeń-
stwo życia i mienia mieszkańców. Buduje-
my kolejne strażnice i remizy, wyposażamy 
placówki OSP w nowoczesny sprzęt.

Oświata to ważna dziedzina w życiu mia-
sta i gminy, której poświęca Pan sporo 
uwagi i środków finansowych z budżetu...

Tak, to prawda. Są na naszym terenie 
małe placówki, gdzie liczba uczniów w kla-
sie rzadko przekracza 10 osób. Subwencja 
oświatowa z budżetu państwa nie starcza na 
utrzymanie małych, wiejskich szkół i gmina 
co roku musi sporo dokładać na ten cel ze 
środków własnych. Ale dzięki temu nadal te 

Rozmowa z Adamem Wosiem,  
burmistrzem Miasta i Gminy Sieniawa

Szansą na lepsze jutro jest zrównoważony rozwój...
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placówki istnieją. Wiem, że rodzice naszych 
uczniów doceniają ten fakt, co dla mnie jest 
największą nagrodą. Jednocześnie Gmina 
wspiera pomysły dydaktyczne nauczycieli, 
programy autorskie i wszelkiego rodzaju in-
nowacje. Świadczy o tym szeroka oferta za-
jęć pozalekcyjnych, konkursy umiejętności 
i wiedzy, przeglądy kulturalne szkół. Władze 
Gminy Sieniawa niejednokrotnie udowod-
niły, że doceniają wkład nauczycieli w roz-
wój wsi i wychowanie dzieci i młodzieży. Bu-
dynki szkolone są wyremontowane, ucznio-
wie mają zapewnione wspaniałe warunki 
do nauki, a nauczyciele do pracy. Wysokość 
przeznaczanych corocznie na ten cel środ-
ków finansowych zarówno na wydatki bie-
żące, jak inwestycje świadczy o prioryteto-
wym traktowaniu edukacji w naszej gminie.

Jako burmistrz jest Pan pozytywnie po-
strzegany w środowisku przedsiębiorców, 
bo Pańska administracja poprzez odpo-
wiednie warunki zachęca do inwestowa-
nia na Ziemi Sieniawskiej.

Każdy inwestor jest mile widziany na na-
szym terenie. Bo nie tylko on czerpie z tego 
korzyści. To także my, ludzie którzy tu miesz-
kają pośrednio bądź bezpośrednio mamy 
z tego korzyść; tu zostają podatki z których 
finansujemy np. oświatę, placówki kultury, 
sport, pomoc socjalną i wiele innych ze sfery 
budżetowej. Ale najcenniejszą rzeczą dla nas 
jest, że dzięki nowym inwestycjom zyskujemy 
kolejne miejsca pracy dla mieszkańców naszej 
gminy. I trzeba wiedzieć, że już w różnych 
fazach zaawansowania (czy to budowy czy 
finalizacji pozwoleń na budowę) są kolejne
firmy, które będą potrzebowały rąk do pracy.

A co Pan zrobił dla handlu. To też ważna 
dziedzina życia.

Nie zapominam o tym, że oprócz dużych 
przedsiębiorców na naszym terenie działają 
małe firmy handlowe. Także inicjatywy, któ-
re często nie mają własnych punktów handlo-
wych. To z myślą o nich, o naszych rolnikach 
a przede wszystkim mieszkańcach zbudowa-
liśmy nowoczesne, funkcjonalne Targowisko. 
Tu w europejskich warunkach można za-
równo sprzedawać, jak też kupować. Ponadto 
ta część miasta dzięki „ucywilizowaniu” placu 
targowego zyskało na estetyce.

Ilość inwestycji zrealizowanych przez sa-
morząd w ostatnich latach jest imponu-

jąca. Ale to wszystko kosztuje. Czy nie 
przerażają Pana „czarne” wizje malkon-
tentów, którzy uważają że budżet tego nie 
wytrzyma?

Przed wyborami w 2010 roku poja-
wiały się różne hasła głoszone przez niektó-
rych kontrkandydatów, m.in. o katastrofal-
nym wręcz zadłużeniu gminy, o wkroczeniu 
komisarza, itp. Obecnie mijają cztery lata 
i nic z tego „czarnowidztwa” się nie spełniło. 
Budżet mamy stabilny i bezpieczny. Podob-
nie i teraz, przed zbliżającymi się wyborami, 
demagodzy nie mając argumentów posługu-
ją się populizmem; nie chcą pamiętać, że 
zadłużenie gminy w okresie szczytowym tj. 
w 2012 r. wyniosło 50,13 % i spowodowane 
było niewyobrażalnie dużymi nakładami na 
inwestycje gminne w latach poprzedzają-
cych ten wzrost zadłużenia. Od 2008 do 
2012 roku była to łącznie kwota ponad 35 
mln złotych wydanych na inwestycje, a są to 
łącznie środki pozyskane, jak i własne, któ-
rych nie było w budżecie. Jedynym więc wyj-
ściem na zdobycie zewnętrznych funduszy 
było zaciągnięcie kredytów, które w pierw-
szej kolejności, przed jakimikolwiek wydat-
kami, są spłacane. Dzięki tak prowadzo-
nej gospodarce finansowej wskaźnik długu 
kształtuje się obecnie na poziomie 41,4 % 
i z każdym rokiem obniża się, by w 2022 roku 
ostateczną kwotą 160 tys. zł doprowadzić 
do końca tę spłatę.

Pańskie dokonania zaowocowały tym, że 
Burmistrza Sieniawy Adama Wosia nie tyl-
ko szanują i cenią mieszkańcy, ale honoru-
ją w Urzędzie Marszałkowskim, czy Pała-
cu prezydenckim, gdzie odbierał Pan wy-
sokie odznaczenie państwowe. Czy z tego 
powodu nie „zaszumiało Panu w głowie”?

Na pewno czułem lekką satysfakcję, że 
ktoś z zewnątrz dostrzegł to, co ja i moi 
współpracownicy robimy. To naturalne. Ale 
dla mnie to głównie zobowiązanie na przy-
szłość. Nie siadam na laurach, ale traktuję 
te nagrody i ordery jako doping do dalszej 
pracy na rzecz mieszkańców miasta i gminy. 

Pańskie plany i marzenia jeśli zostanie 
Pan wybrany na kolejną kadencję?

Baza sportowa jest coraz bogatsza. To 
fakt. Ale nie sposób zatrzymać się w miejscu. 
Chciałbym, żeby w mieście powstała nowo-
czesna Hala Sportowa może nawet basen, 
jeśli na to pozwoli stan budżetu. Uważam, 

że powinno się wybudować siłownię z praw-
dziwego zdarzenia, co na pewno przyjmą 
z zadowoleniem młodsi i starsi mieszkańcy 
naszego miasta i gminy. Dla mnie przede 
wszystkim najważniejsi są zawsze ludzie. 
W planach mam jeszcze wiele do zrobienia 
w zakresie inwestycji, jak chociażby dokoń-
czenie kanalizacji sanitarnej w czterech pozo-
stałych miejscowościach gminy, tj. Czerce, 
Czerwona Wola, Dobra i Rudka. Na pewno 
sporo do zrobienia jest w zakresie poprawy 
stanu dróg, infrastruktury technicznej czy 
oświatowo-kulturalnej w gminie. Tutaj myślę 
o pilnej potrzebie zbudowania świetlic wiej-
skich w Dybkowie i Paluchach. Nie można 
powiedzieć: „dość”, szczególnie, jeśli ma się 
w życiu wiele celów do zrealizowania. Dla-
tego oświadczam, że w nowej perspektywie, 
na przekór cynikom którzy mają dobro spo-
łeczne za nic, znajdę wewnętrzną siłę i środki 
własne gminy, by wykonać kolejne prioryte-
towe inwestycje żeby sprostać oczekiwaniom 
moim i większości naszego społeczeństwa.

Jest Pan gospodarzem miasta i gminy już 
dwie kadencje. Dlaczego wyborcy mieli by 
Panu zaufać po raz kolejny?

Dlatego, że mam jasne, przejrzyste wizje 
i konsekwentnie je realizuję. Jeżeli czegoś 
nie zdążyłem zrealizować w tej kadencji, 
to dokończę w następnej. Choć może to 
zabrzmieć nieskromnie, dlatego również, że 
ja znam się na tym co robię. Wszak mam już 
wieloletnie doświadczenie w tym zakresie 
i nie muszę uczyć się wszystkiego od nowa. 
A czas, szczególnie przy pozyskiwaniu fun-
duszy unijnych jest bezcenny. W przypadku 
naszego miasta i gminy nie ma ani miejsca 
ani czasu na jakieś eksperymenty. Jestem 
skuteczny i mam tego świadomość. A do 
realizacji zadań mam za sobą sprawdzony 
w pracy, dobrze przygotowany, pozytyw-
nie zmotywowany, bogaty w doświadczenie 
zespół ludzi; współpracowników, urzędni-
ków i grono wolontariuszy na terenie miasta 
i gminy. To daje mi ogromną przewagę nad 
kontrkandydatami.

Na koniec naszej rozmowy, czego życzy 
Pan sobie i mieszkańcom w kontekście 
zbliżających się wyborów?

Mając na uwadze dobro mieszkańców 
naszej gminy, to tylko i wyłącznie dobrego 
wyboru zarówno burmistrza jak też przedsta-
wicieli samorządu.
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Zapytaliśmy kilkanaście osób z różnych środowisk, jak z perspektywy kolejnej  
kadencji postrzegają burmistrza Adama Wosia, jako gospodarza miasta i gminy Sieniawa.  

A oto wyniki naszej sondy;

Nasza sonda

                        Partnerska współpraca Burmistrza 
                     Miasta i Gminy Sieniawa, a zarazem 
                Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów i Wójtów                   
               Powiatu Przeworskiego z Zarządem Powiatu Przeworskiego  
             pozwoliła na rozwiązanie kilku poważnych problemów,  
          szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej. 
        Zrealizowano szereg bardzo ważnych inwestycji drogowych, 
           w tym przebudowa dróg powiatowych. Sprawdziło się 
                w pełni przysłowie: „Zgoda buduje…” 

                                                Zenon Szkamruk
                           Wiceprzewodniczący Rady 
                         Powiatu Przeworskiego

                                                               Będąc mamą małych 
                                                         dzieci szczególnie interesuje 
              mnie możliwość ich wszechstronnego rozwoju. Doceniam zmiany  
               w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej (place zabaw, boisko 
        wielofunkcyjne, nowoczesny stadion, boisko Orlik). Wierzę, że doczekamy 
   się realizacji następnych projektów wspierających rozwój dzieci i młodzieży. 
      Mam tu na myśli nowoczesną salę sportową na potrzeby młodzieży szkolnej     
        (marzeniem byłby przy niej basen), a także modernizację istniejącej hali 
                sportowej, która przez długie lata była wyłączną wizytówką naszego 
                      miasta. Warto byłoby również popularyzować sporty zimowe, jednak  
                              ukształtowanie terenu naszej gminy pozbawia dzieci tej możliwości.  
                                                   Alternatywą mogłoby być urządzenie w okresie zimowym  
                                                       sztucznego lodowiska dającego frajdę wielu mieszkań- 
                                                              com, niezależnie od wieku.
                                                                          
                                                                                                    Małgorzata Mączka
                                                                                           mieszkanka Sieniawy
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                                       Współpraca samorządu ze 
                       stowarzyszeniami układa się bardzo dobrze. 
                 Burmistrz wspiera KGW, angażuje we współpracę z nami  
                   poprzez udział w inicjatywach podejmowanych przez koła. 
             Ważną sprawą jest, że finansuje zakup strojów dla KGW, mamy 
         dobrze wyposażone świetlice wiejskie. Moim zdaniem to 
           najlepszy burmistrz od wielu lat w historii Sieniawy.

                                                        Helena Mróz, 
                              Przewodnicząca KGW 
                                        w Czercach

                              Burmistrz dba nie tylko o miasto, 
                        ale co dla nas jest ważne, jest otwarty na potrzeby 
                   samorządów wiejskich. Słucha ludzi i nie pozostaje głuchy  
                     na propozycje, które wysuwane są oddolnie. Dba o rozwój  
              kulturalny naszej „Małej Ojczyzny” jaką jest Sieniawszczy-
          zna. Przywiązuje dużą wagę do upamiętniania rocznic 
         państwowych i kultywowania tradycji.

                                      Bogusława Moczarska, 
                                              sołtys Wylewy

        Moim zdaniem burmistrz sprawdza 
          się; to dobry gospodarz, zrobił bardzo 
       dużo dla miasta. Dobrze robi że tworzy nowe miejsca 
             pracy, żeby ludzie nie musieli wyjeżdżać za robotą 
                    za granicę. Stara się o pozyskanie pieniędzy 
                                       z Urzędu Pracy na zatrudnienie bez-
                                              robotnych. Pomaga takim jak ja.

                                                                                    Grażyna Bajor, 
                                                                               pracownik robót 
                                                                                 publicznych
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                     Bezpieczeństwo mieszkańców to ważna 
                rzecz. A burmistrz wyposaża jednostki w nowoczesny 
                    sprzęt do ratowania ludzi i ich mienia. Postrzegam jego 
                 działania pozytywnie. Obecnie dzięki staraniom gminy 
            budowana jest nowoczesna strażnica dla OSP z Sieniawy,  
          wkrótce ruszą kolejne inwestycje: budowa remizy 
        w Czercach i remizo-świetlic w Dybkowie i Paluchach.

                                                Jacek Grabowiec, 
                                 Zastępca naczelnika 
                                   OSP Sieniawa

                                             Wyraźnie poprawiła się baza 
             sportowa; są lepsze warunki do uprawiania różnych 
    dyscyplin sportu i rekreacji. Mamy stadion, który razem 
 z orlikiem oraz boiskiem wielofunkcyjnym tworzą kompleks,
którego nie powstydziłoby się dużo większe miasto niż Sieniawa. 
  I nadal jest on rozbudowywany. Ci, których nie interesuje piłka 
        nożna mają do dyspozycji np. halę sportową albo boisko do 
                         siatkówki plażowej.
                        
                                                                                   Sebastian Padiasek, 
                                                                  piłkarz „Sokoła” Sieniawa

                                                                   Te trzy lata 
                     działalności na terenie gminy Sieniawa 
               to okres twórczego rozwoju naszej firmy bez 
                 żadnych przeszkód ze strony urzędników. To dobrze, że 
               samorząd podejmuje działania w kierunku pozyskania nowych  
            inwestorów i przedsiębiorców. Pozyskanie jednego nowego 
       inwestora powoduje przyciąganie innych. Rozwój firm sprzyja 
      podnoszeniu kwalifikacji pracowników; bo ludzie chcą 
         pracować i chcą się uczyć.

                                             Wiesław Mędzela, 
                     prezes zarządu Gran Tech 
                                Sp. z o.o., Sp.k.
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                                   Widać, że oświata i edukacja dla 
                      burmistrza nie są „piątym kołem u wozu”. Dotacje na          
                   wydatki bieżące, czy inwestycje świadczą, że tę sferę traktuje 
                  priorytetowo. Władze Gminy Sieniawa wielokrotnie udowodniły,               
              że doceniają wkład nauczycieli w rozwój wsi i wychowanie dzieci 
          i młodzieży. Budynki szkolone są wyremontowane, uczniowie mają  
       zapewnione doskonałe warunki do nauki, a nauczyciele do pracy. 
 
                                                            Jadwiga Majcher, 
                                        nauczyciel dyplomowany, 
                       Szkoła Podstawowa w Dobrej

                               Od kiedy pan Adam Woś został 
                    burmistrzem, stan dróg bardzo się poprawił, wzrósł 
                  komfort jazdy i poziom bezpieczeństwa na drogach. Coraz  
                   więcej dróg gminnych jest wyremontowanych. Także ulice 
             w mieście blisko rynku, które były fatalne a teraz są do jazdy 
         ekstra. Lepszy stan dróg wpływa również na stan pojazdów 
         - auta się nie niszczą. To dobry gospodarz i człowiek.

                                                        Jan Wojdyło, 
                               kierowca z Sieniawy

     Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam 
       tu z wycieczką, patrzę na Sieniawę i niemal jej 
         nie poznaję bo tak szybko się zmienia. Miasto i okolice 
             stają się coraz atrakcyjniejsze dla gości. Zarówno 
                     naszych, krajowych jak też zagranicznych. Jeśli 
                                       potraktujemy powiat przeworski jako 
                                         produkt turystyczny, to Sieniawszczyzna 
                                             na pewno jest jego mocnym punktem. 

                                                                       Aleksandra Zawadzka, 
                                                                               pilot wycieczek

                                             Wyraźnie poprawiła się baza 
             sportowa; są lepsze warunki do uprawiania różnych 
    dyscyplin sportu i rekreacji. Mamy stadion, który razem 
 z orlikiem oraz boiskiem wielofunkcyjnym tworzą kompleks,
którego nie powstydziłoby się dużo większe miasto niż Sieniawa. 
  I nadal jest on rozbudowywany. Ci, których nie interesuje piłka 
        nożna mają do dyspozycji np. halę sportową albo boisko do 
                         siatkówki plażowej.
                        
                                                                                   Sebastian Padiasek, 
                                                                  piłkarz „Sokoła” Sieniawa
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W ostatnich czterech latach, samorząd miasta i gminy sfinalizował przedsięwzięcia 
rozpoczęte w poprzednim okresie. Doprowadził do szczęśliwego końca także nowe 

inwestycje, zaplanowane na tę właśnie mijającą kadencję. Lista dokonań  
inwestycyjnych jest dłuższa, tutaj prezentujemy tylko ich wybór;

Nasze inwestycje

Przebudowano drogę gminną nr 110907 R, łączą-
cą drogi wojewódzkie 867 i 835 z drogą powiato-
wą nr P1256R. W Wylewie gruntownie wyremon-
towano drogę na odcinku 2,45 km, wybudowano 
200 metrów chodnika oraz zamontowano sygna-
lizację świetlną. Całkowita wartość 1 043 027 zł.  
Dotacja na realizację zadania wyniosła 717 654 zł 
(70 procent kosztów).

fot. Fragment wyremontowanej drogi w Wylewie, 
w głębi nowy chodnik

Odbudowano drogi w miejscowości Czerce - Przy-
siółek Cydyły, na odcinku 1300 m oraz w miej-
scowości Dobra „Czabańskie” na odcinku 550 m. 
Środki na remonty tych dróg pochodziły z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych oraz z budżetu gmi-
ny. Łączny koszt inwestycji przekroczył 320 tys. zł.

fot. Nowa nawierzchnia drogowa w Dobrej „Czabań-
skie”

Odbudowano drogę relacji Sieniawa - Przysiółek 
Kępa w Piganach. Część drogi utwardzono tłucz-
niem zaś na 600. metrowym odcinku położono  
nawierzchnię z masy bitumicznej. Koszt inwestycji; 
300 tys. zł. Przeprowadzono także remonty dróg  
w miejscowości Dobra, prowadzącej do przysiół-
ka Ożgi, w Sieniawie oraz w Leżachowie prowadzą-
cych do cmentarzy. 

fot. Leżachów - droga w kierunku cmentarza
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Przebudowano drogę gminną Nr 110926R na  
odcinku: Leżachów - Czerce, o długości 1,5 ki-
lometra i szerokości jezdni 4 m. Całkowity koszt  
zadania wyniósł 691 610 zł z tego dostaliśmy do-
tację od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
(za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego)  
w kwocie 485 429 zł. 

fot. Fragment drogi przez las w Czercach.

Przebudowano drogę powiatową nr P1 573R Le-
żachów „przez wieś” o długości 1 835 metrów.  
Wartość inwestycji: 408 216 zł z czego dota-
cja Gminy Sieniawa dla Starostwa Powiatowego  
w Przeworsku wyniosła 81 643 zł jako 20 % udział 
własny.

fot. Droga w Leżachowie „przez wieś” z nową na-
wierzchnią

Przebudowano drogi powiatowe w Sieniawie: nr 
P1 559R (ul. Kasztanowa) o długości 695 m i nr P1 
559R (ul. Augustowska) o długości 900 m. Dotacja 
MiG Sieniawa jako 20 % udział własny dla Staro-
stwa Powiatowego w wys. 85 673 zł. Obie inwesty-
cje dofinansowano ze środków Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji z puli na usuwanie skutków 
powodzi.

fot. Ulica Kasztanowa w Sieniawie

Wykonano oświetlenie drogowe w Wylewie (Ka-
pleńskie). Całkowity koszt wynosił 18 890 zł.
Wybudowano także dwa odcinki dróg o łącznej 
długości 910 m w Piganach (Przysiółek Borki). 
Wartość inwestycji wynosiła 343 tys. zł. Aż 310  
tys. zł pozyskano za pośrednictwem wojewody 
podkarpackiego z Ministerstwa Administracji i Cy-
fryzacji. 

fot. Odcinek asfaltowej drogi w Piganach

13listopad 2014 Sieniawa



W Piganach wywiercono dwie studnie głębino-
we, które zapewnią ciągłość dostawy czystej i zdro-
wej wody do Stacji Uzdatniania Wody w Sienia-
wie. Wartość inwestycji wyniosła ponad 42 tys. zł,  
zaś środki na jej realizację pochodziły z budżetu 
Gminy Sieniawa.

fot. Jedna ze studni głębinowych w Piganach

Wybudowano nowe studnie głębinowe w Piga-
nach i Wylewie; całkowity koszt budowy wyniósł 
240 tys. zł.

fot. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawiła 
się jakość wody na terenie miasta i gminy Sieniawa.  
Wydajne studnie zabezpieczą potrzeby wszystkich 
mieszkańców.

Powstała sieć wodociągowo-kanalizacyjna w miej-
scowościach: Rudka, Dobra i Wylewa; przysiół-
ki Buniowskie, Ożgi i Przyjmy. W sumie wybudo-
wano blisko 5,5 km sieci wodociągowej oraz po-
nad 7 km sieci kanalizacyjno-sanitarnej; podłączo-
nych zostało 27 gospodarstw. Realizacja inwesty-
cji była możliwa dzięki dofinansowaniu unijnemu  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Całkowity koszt wyniósł 810 605 zł. Dofi-
nansowanie: 478 392 zł. 

fot. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Wy-
lewie

Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku 
„Sokoła” objął wymianę instalacji elektrycznej i ka-
nalizacyjnej oraz adaptację pomieszczeń na potrze-
by CKSiR „Sokół” i Biblioteki. Koszt inwestycji:  
59 262 zł.

fot. Użytkownicy CKSiR „Sokół” i Biblioteki po re-
moncie piwnic zyskali nowe, funkcjonalne pomiesz-
czenia
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Wybudowano nowoczesny i funkcjonalny obiekt 
sportowy z boiskami do siatkówki obok targowiska 
w Sieniawie. Łączny koszt wyniósł 255 469 tys. zł,  
z czego 124 980 tys. zł to środki pochodzące z dota-
cji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

fot. Z nowego obiektu przy placu targowym korzysta-
ją amatorzy różnych dyscyplin sportu

Remont Szkoły Podstawowej w miejscowości Do-
bra; wymieniono stolarkę drzwiową oraz instala-
cję elektryczną. Wymieniono także podłogi, wy-
konano posadzki z płytek ceramicznych, odmalo-
wano ściany, wykonano docieplenie wraz z tynka-
mi cienkowarstwowymi elewacji. Koszt inwestycji  
wyniósł 177 776 zł.

fot. Kazimiera Kąfera, dyrektor SP w Dobrej prezen-
tuje z dumą zaledwie fragment najnowszej inwestycji 
w tej placówce

Remonty Domu Ludowego w Leżachowie i świe-
tlicy w Czercach. Remont polegał na wykonaniu 
posadzek z płytek ceramicznych, paneli podłogo-
wych, malowaniu ścian i sufitów, wymianie stolar-
ki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej. 
Wykonano również remont elewacji wraz z docie-
pleniem. Teren wokół budynków został utwardzo-
ny kostką brukową. Koszt remontu obu świetlic  
wyniósł 618 788 zł. Dofinansowanie 402 463 zł.

fot. Wyremontowany Dom Ludowy w Leżachowie

Modernizacja Kamienicy Wilczka przy ulicy Ko-
ściuszki. Zakres robót modernizacyjnych obejmo-
wał osuszenie ścian fundamentowych, wykona-
nie izolacji przeciwwilgociowej oraz ułożenie na-
wierzchni z kostki brukowej wokół budynku.
Koszt inwestycji 180 252 zł z czego dofinansowanie 
Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Prze-
myślu wyniosło 100 000 zł.

fot. Kamienica Wilczka po remoncie jest  jedną z wi-
zytówek miasta
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Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Zielonej w Sienia-
wie został wyposażony w huśtawki, karuzele, ko-
niki, piaskownice, zjeżdżalnie, wykonano również 
chodniki, zasadzono zieleń. Koszt całkowity wy-
niósł 239 837 zł z czego 117 468 zł stanowiła dota-
cja z Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

fot. Plac zabaw „czeka” na najmłodszych użytkowni-
ków

W Dobrej w bezpośrednim sąsiedztwie remizo-
świetlicy została wybudowana funkcjonalna wiata 
taneczna tzw. „grzybek” o powierzchni użytkowej 
blisko 100 metrów kwadratowych. Koszt inwesty-
cji ok. 60 000 zł. Fundusze na jej realizację pocho-
dziły z budżetu Gminy Sieniawa.

fot. Wiata taneczna w Dobrej

Remont zabytkowej cerkwi w miejscowości Rud-
ka obejmował trzy etapy robót: wykonanie pod-
murówki kamiennej, wymieniono część konstruk-
cji drewnianej, wykonano pokrycie dachu gontem 
i podłogę oraz instalację elektryczną, odgromową, 
alarmową, przeciwpożarową. Koszt 375 000 zł. Do-
finansowanie Konserwatora Zabytków; 360 000 zł.

fot. Cerkiew w Rudce po gruntownej renowacji - perła 
architektury sakralnej Podkarpacia

Rozstrzygnięto dwa przetargi na budowę remizo-
świetlic: w Dybkowie na kwotę 495 310 zł i w Palu-
chach na kwotę 481 926 zł.

fot. Wkrótce ruszą roboty przy kolejnych inwesty-
cjach, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców 
Dybkowa i Paluchów
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Gruntowna rewitalizacja Placu Targowego przy ul. 
Poniatowskiego w Sieniawie obejmowała budo-
wę wiaty pod stanowiska handlowe i budynku so-
cjalnego. Utwardzono i oświetlono plac, wykona-
no parking, instalację wodociągową, kanalizacyjną 
i elektryczną. Koszt inwestycji; 1 500 000 dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej 882 000 zł.

fot. Funkcjonalny Plac Targowy w Sieniawie tętni 
życiem

Rekonstrukcja wieży ratuszowej w Sieniawie to 
montaż konstrukcji stalowej, budowa schodów,  
pokrycie kopuły wieży blachą miedzianą, obudo-
wanie konstrukcji szkieletowej oraz zamontowa- 
nie zegara. Koszt inwestycji 497 872 zł, z czego  
uzyskano dofinansowanie w kwocie 423 191 zł.  
(85 procent kosztów inwestycji).

fot. Zrekonstruowana wieża na ratuszu w Sieniawie

Remont Szkoły Podstawowej w Czerwonej Woli 
obejmował wykonanie nowej elewacji, wymianę 
stolarki drzwiowej, wymianę podłóg oraz malowa-
nie pomieszczeń szkolnych. Koszt inwestycji wy-
niósł 116 000 zł.

fot. Wyremontowane pomieszczenia zachęcają do 
nauki dzieci w Czerwonej Woli

Remont Szkoły Podstawowej w Sieniawie polegał 
m.in. na wymianie instalacji elektrycznej, odmalo-
waniu pomieszczeń klasowych oraz wykonaniu po-
sadzki na korytarzach. Koszt inwestycji 150 000 zł.

fot. W odnowionych salach uczą się dzieci z „podsta-
wówki” w Sieniawie
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W kościele  
św. Jana Chrzciciela

          Sensacyjne odkrycia

W trakcie dalszych badań, 
w prezbiterium kościoła 
okazało się, że są tam 
dwa obrazy ukrzyżowa-

nia Chrystusa. Ten dotychczas widoczny, 
malowany niespełna wiek temu farbą tem-
perową oraz zachowany pod nim inny, 
dużo starszy, malowany farbą olejną. Być 
może jeszcze XVIII - wieczny. Świątynię 
dla wiernych obrządku rzymsko-katolickie-
go w 1753 r. ufundował książę Adam Czarto-
ryski. Jednak w czasie zaborów, Austriacy 
przekazali kościół greko-katolikom, który 
służył im jako cerkiew do 1947 r. Później 
przez jakiś czas ze świątyni korzystali wier-
ni obu obrządków. Ostatnio nieużywana, 
popadała w ruinę. 

Dla utrzymania ładu architektonicznego 
centrum miasta, władze miasta i konserwa-
torzy podjęli decyzję o remoncie kościoła 
pw. św. Jana Chrzciciela. Zlecono już opra-
cowanie dokumentacji technicznej na re-
mont tego unikalnego obiektu wraz z oto-
czeniem, oczywiście pod nadzorem i przy 
wsparciu konserwatora zabytków. W przy-
szłym roku zostanie złożony wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowa-
nie remontu zabytku, z unijnych środków 
pomocowych. Projekt ma być zrealizowany 
do końca 2016 roku. 
Po remoncie kościół św. Jana będzie peł-
nił rolę kaplicy przedpogrzebowej, miejsca 
spotkań duszpasterskich i ekumenicznych.

Sieniawa znana jest z wyjątkowych za-
bytków zbudowanych w jednolitym stylu 
barokowym jak Pałac Czartoryskich, Ratusz, 
Spichlerz czy fortyfikacje obronne z XVII 
wieku. Ciekawe architektonicznie są zaby-

tki sakralne; dawny zespół klasztorny OO. 
Dominikanów (obecnie kościół parafialny) 
i właśnie kościół pw. św. Jana Chrzciciela. 

Mimo dynamicznego rozwoju Sieniawy 
i zmian zabudowy, widać dbałość władz 
o zabytki, które świadczą o naszej bogatej 
przeszłości i tożsamości, szacunku do histo-

rii i dorobku wielu pokoleń. Szczególne zro-
zumienie i wsparcie wykazują w tym zakre-
sie obecne władze samorządowe z burmi-
strzem Adamem Wosiem na czele. Również 
proboszczowie wykazują wiele troski i zaan-
gażowania w utrzymaniu i odnawianiu cen-
nych obiektów zabytków sakralnych. Wzor-
cowym przykładem współdziałania samo-
rządu i parafii był remont zabytkowej XVII 
- wiecznej drewnianej cerkiewki w Rudce, 
którą gmina przejęła w użytkowanie i po 
odnowieniu, głównie dzięki finansowaniu 
przez konserwatora zabytków, służy miejsco-
wym parafianom. 

Podczas wykonywania ekspertyz i odkrywek na ścianach 
kościoła św. Jana Chrzciciela w Sieniawie, konserwatorzy 

odkryli unikalne polichromie z XVIII i XIX wieku. 
Przedstawiają one biblijne postacie namalowane z profilu  

lub z tyłu, co jest wyjątkową rzadkością.

Warto też wspomnieć, że z niezwykle 
szerokim rozmachem w ostatnich latach 
prowadzone są prace remontowe w kościele 
parafialnym w Sieniawie. Po wykonaniu 
ogrzewania podłogowego położono granito-
wą posadzkę. Z budżetu gminy dofinanso-
wano 110 tys. zł z funduszu ochrony zabyt-
ków, 90 tys. od konserwatora zabytków, 160 
tys. kosztów pokryła parafia. Prowadzony
jest remont budynków na skarpie z przezna-
czeniem na świetlicę dla młodzieży, na który 
parafia wydatkowała kwotę 180 tys. zł. Od-
nowiono dzwonnicę, ogrodzenie z murem 

z udziałem dofinansowania gminy w wyso-
kości 140 tys. zł. oraz Marszałka Wojewódz-
twa w kwocie 40 tys. zł.

Odkryte ostatnio malowidła freski sta-
ną się przedmiotem badań konserwato-
rów sztuki i będą wymagały gruntownego 
odnowienia w trakcie remontu. Komentu-
jąc opisane we wstępie rewelacje, ks. Jan 
Grzywacz, proboszcz sieniawskiej parafii, 
zastanawia się jakie tajemnice kryją pod-
ziemne krypty i piwnice tej zabytkowej 
świątyni.

Janusz Świt
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Budowa nowej strażnicy 
idzie pełną parą

B
ędzie to nowoczesny trójbry-
łowy, dwukondygnacyjny budy-
nek, w którym znajdą się: cztery 
garaże główne, trzy pomiesz-

czenia garażowo - magazynowe, sale ćwicze-
niowe oraz pomieszczenia dla Stowarzysze-
nia „Aktywni w Sieniawie”. 

Prace prowadzone przez przemyską fir- 
mę budowlaną przebiegają bardzo sprawnie. 
Stoją już mury budynku. Zakończenie prac 
pierwszego etapu - oddanie budynku w sta-
nie surowym - planowane jest na grudzień br., 
natomiast termin oddania obiektu do użytku 
przewidziano na koniec kwietnia 2015 r. 
Dobiegły końca prace na obiekcie remizo 
- świetlicy w Wylewie, gdzie rozbudowano 
boks garażowy. Również w Piganach trwają 
prace nad powiększeniem boksów garażo-

wych oraz remont pomieszczeń socjalnych.  
W obu przypadkach było to związane z bra- 

W lipcu br. ruszyła budowa nowej strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sieniawie. Tak długo oczekiwana, 

szczególnie przez druhów strażaków inwestycja, powstaje 
przy ul. Piłsudskiego nieopodal starej remizy. 

Inwestujemy w sport

I
nwestycja doszła do skutku dzięki staraniom władz gminy, 
które przejęły od Skarbu Państwa dwie działki o pow. ok 2,7 ha  
położone między stadionem a parkiem. Dawno temu były tu 
stawy książąt Czartoryskich. Zagospodarowany został więc 

nieużytek, a jednocześnie poprawia się stan infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej. Obecny stadion dysponuje tylko jednym boiskiem pił-
karskim trawiastym oraz kompleksem boisk syntetycznych „Orlik”  
co dla 5 drużyn piłkarskich w tym seniorów występującej w III lidze 
stanowiło zbyt ograniczone zaplecze. Stąd koniecznym stało się wy- 
konanie drugiego, pełnowymiarowego trawiastego boiska piłkarskie- 
go. Jego uzupełnieniem będą siedziska, piłkochwyty, chodniki i ławki.  
To zdecydowanie poprawi sytuację piłkarzy Sokoła. Na nowym obiek-
cie swoje mecze będą rozgrywali juniorzy i grupy młodsze oraz pro-
wadzone będą treningi seniorów. Ponadto wspomniane już chodniki  
i ławki staną się miejscem spacerów i odpoczynku naszych mieszkań-
ców. Wartość inwestycji wynosi 387 tys. zł, z czego 244 tys. zł to dofi- 
nansowanie w ramach działania „Leader” przez Stowarzyszenie LGD 
Kraina Sanu. Oddanie do użytku tej tak ważnej dla sportowego środo-
wiska inwestycji, przewidujemy na połowę listopada br.

Janusz Świt

Budowa kolejnego boiska sportowego, jest 
mocnym akcentem inwestycyjnym kończącym 
kadencję samorządu miasta i gminy Sieniawa.

fot. Tu gdzie niedawno były nieużytki i błota teraz będzie funkcjonalne boisko - 
zauważa Janusz Świt, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.

kiem miejsca na przechowywanie sprzętu  
ppoż.

Warto wspomnieć, że nie są to jedyne 
inwestycje związane z rozbudową infrastruk-
tury pożarniczej; w najbliższym czasie roz-
pocznie się budowa remizo-świetlic w Palu-
chach i Dybkowie oraz remizy w Czercach

Eryk Ceglak
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Burmistrz  
u prezydenta RP

Główne uroczystości poprze-
dziło wojewódzkie święto 
Dnia Samorządu Terytorial- 
nego w dniu 24 maja br. 

Uczestniczyła w nim delegacja Miasta  
i Gminy Sieniawa na czele z burmistrzem 
Adamem Wosiem.

Uroczystości rozpoczęła msza w intencji 
podkarpackich samorządów, po której sa- 
morządowcy przemaszerowali ulicami Rze-
szowa do Wojewódzkiego Domu Kultury. 
Podczas konferencji, Adam Woś odebrał  
z rąk marszałka Władysława Ortyla wyróż-
nienie dla „Najlepszego Burmistrza” w woje-
wództwie podkarpackim w kadencji 2010-
2014 i został nominowany do Podkarpackiej 
Nagrody Samorządowej.
Natomiast centralne obchody Dnia Samo-
rządu Terytorialnego miały miejsce w War-
szawie w Pałacu Prezydenckim 27 maja br. 
(27 maja 1990 r. to data pierwszych demo-
kratycznych wyborów). Na zaproszenie Pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskiego 
przybyła liczna reprezentacja wyróżniają- 
cych się samorządowców z całego kraju.

Szczególny zaszczyt spotkał burmistrza 
Adama Wosia, którego Prezydent RP, ude-

korował jednym z najwyższych odznaczeń  
państwowych, tj. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
Należy przy tym zaznaczyć, że tak szcze-

gólne odznaczenie państwowe, burmistrzowi 
przyznano na wniosek Wojewody Pod- 
karpackiego, Małgorzaty Chomycz-Śmigiel-
skiej. Wyróżnienie honoruje dotychczaso- 
we osiągnięcia burmistrza w podejmowanej 
z pożytkiem dla kraju oraz lokalnej społecz-

ności pracy zawodowej i działalności spo-
łecznej.

W imieniu pracowników Urzędu Mia-
sta i Gminy w Sieniawie, gminnych jedno-

stek organizacyjnych, radnych Rady Miej-
skiej w Sieniawie, jak również mieszkańców 
Miasta i Gminy Sieniawa serdecznie gratulu-
jemy.

Barbara Matyja

Tegoroczne obchody Dnia Samorządowca miały szczególny charakter, gdyż zbiegły się  
z 25. rocznicą pierwszych demokratycznych wyborów do Parlamentu.
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Burmistrz otrzymał  
absolutorium

G
łosowanie nad absolutorium 
poprzedzone zostało przyję-
ciem sprawozdania finanso-
wego z wykonania budżetu 

za rok 2013. Rada Miejska dokonując ana-
lizy wykonania budżetu gminy za 2013 rok 
stwierdziła, że odpowiedzialny za jego reali-
zację Burmistrz wykonał z należytą staran-
nością ustalony plan wydatków i dochodów 
budżetowych. Ponadto zwrócono uwagę na 
dotychczasową pracę i skuteczne zabieganie 
o zewnętrzne środki finansowe, dzięki czemu 
zrealizowano wiele ważnych zadań inwesty-
cyjnych na terenie gminy. 

Burmistrz w swoim wystąpieniu podzię-
kował za dobrą współpracę przy realizacji 
budżetu Radzie Miejskiej, sołtysom, kierow-
nikom jednostek organizacyjnych gminy 
oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy  

w Sieniawie. 
Po udzieleniu absolutorium burmistrz 

Adam Woś otrzymał bukiet kwiatów i gorące 

brawa od osób zebranych w sali obrad. 

Barbara Matyja

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, 27 czerwca br. w Oficynie Zespołu Pałacowo-
Parkowego w Sieniawie, radni udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa  

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. Za udzieleniem  
absolutorium opowiedziało się 13 radnych, 1 „wstrzymał się” od głosu.

drogi azbest rewitalizacja 
ratusza

plac 
zabaw targowisko pseap

717 655,00 140 310,00 1 371 959,00 117 468,00 881 590,00 519 962,00
5 964 221,00
192 560,00

remizy 
osp

infrastruktura 
wod-kan sport

dożywianie 
dzieci  

w szkołach
„czas na aktywność  
w gminie sieniawa”

191 770,00 478 392,00 242 337,00 931 439,00 953 899,57
160 755,00 55 219,00 127 077,00

środowiskowy 
dom  

samopomocy
zakup 

autobusu zabytki świetlice

budynki  
komunalne  

i zasilki  
celowe  

z pomocy 
społecznej

zwrot  
podatku  

akcyzowego  
dla 

rolników

63 000,00 250 000,00 197 097,00 307 956,00 159 302,00 709 919,00

29 959,00

środki unijne 5 782 988,57
wojewoda 7 883 100,00

konserwator 197 097,00
PFRON 250 000,00

Fundusze  
celowe - 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW

301 065,00

Fundusz 
Ochrony 
Gruntów  
Rolnych

192 560,00

Minister 
Sportu 127 077,00

Kraina Sanu 29 959,00
RaZEM 14 763 846,57

Wybrane elementy zadań budżetowych w latach 2011-2014  
- pozyskane fundusze wraz z przeznaczeniem (w złotych)

legenda:

Anna Nykiel
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26 maja br. wszedł w życie nowy program dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten wspiera gospodarstwa domowe oraz 

wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane montażem mikro i małych instalacji OZE. Program  
o nazwie „Prosument” ma być wsparciem inwestycji w domowe instalacje OZE czyli  

m.in. instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe.

Dotacja na  
fotowoltaikę 

I
nstalacje fotowoltaiczne produkują 
energię elektryczną, którą będzie 
można wykorzystać na potrzeby wła-
sne w gospodarstwach domowych, 

a także pozwolą uniezależnić się od rosną-
cych cen energii w przyszłości. Nadwyżki 
energii będzie można odsprzedać do zakła-
dów energetycznych.

W lipcu odbyły się spotkania informa-
cyjne, po których z zainteresowanymi usta-
lone zostały warunki techniczne wykonania 
mikro instalacji fotowoltaicznych. Kolejnym 
etapem było przygotowanie i złożenie (jako 
pierwsza gmina na Podkarpaciu) wniosku  
do NFOŚiGW. Wniosek Gminy Sieniawa 
przeszedł już pozytywnie ocenę merytory-
czną i obecnie dobiega końca ocena finan-
sowa projektu. 
Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wyko-
nawcy w drodze przetargu i realizacja przed-
sięwzięcia w gospodarstwach mieszkańców, 

którzy zdecydowali się na udział w progra-
mie.
Najważniejsze założenia programu „Prosu- 
ment” to dofinansowanie do 100% inwe- 
stycji na domowe instalacje fotowoltaiczne.  
40% inwestycji sfinansowane będzie w for-
mie dotacji, a kolejne 60% w formie poży-
czki z oprocentowaniem 1% w skali roku, 
którą będzie można spłacać do 15 lat.

Tak wysoka dotacja, długi okres kredy-
towania i niskie koszty kredytu powodują, 
że w budżecie domowym nie odczujemy 
kosztu inwestycji ponieważ mniejsze koszty 
za energię elektryczną i niska rata w sumie 
dadzą kwotę niższą niż obecnie ponoszone 
opłaty za energię elektryczną. Ważne jest 
też to, że ceny energii ciągle rosną i nic nie  
wskazuje aby miało to ulec zmianie, wręcz 
przeciwnie należy się spodziewać kolejnych 
podwyżek. Biorąc to wszystko pod uwagę 
inwestycja ta powinna się zwrócić w okre-
sie 7 do 8 lat i przez kolejne lata będzie już  
tylko zarabiać. 

W przypadku realizacji programu „Prosu-

ment” poprzez Urząd Miasta i Gminy miesz-
kańcy w odróżnieniu od osób które będą  
mogły indywiduanie lub za pośrednictwem  
wyspecjalizowanych firm wystąpić o dotację, 
nie muszą płacić podatku od udzielonej do- 
tacji. Pozwoli to na zaoszczędzenie, w zależ-
ności od wielkości instalacji, kwoty od 1000 
do 2000 zł.
Wartość projektu dla mieszkańców Gminy 
Sieniawa to prawie 1,7 mln zł.

Jeżeli przedsięwzięcie w Sieniawie za- 
kończy się sukcesem, będzie to zasługa Pana  
Burmistrza, pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy oraz firmy Solar Investment Group, 
którzy wspólnie sprawnie przygotowali i zło-
żyli odpowiednio wcześnie wniosek o dota- 
cję do NFOŚiGW.

Osoby które nie zdecydowały się na  
przystąpienie do programu za pośrednic-
twem Gminy Sieniawa mogą skorzystać  
z dotacji w drodze indywidualnej poprzez 
specjalistyczne firmy wykonawcze. Informa-
cje o tych firmach można uzyskać w Solar 
Investment Group (607 234 903), firmie 
która przygotowała całe przedsięwzięcie dla 
Gmin: Sieniawa i Cieszanów.

Piotr Czopik
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Konsultacje społeczne  
w ramach PDOW

D
otychczas, w ramach konsul-
tacji społecznych zaprezen-
towano następujące doku-
menty:

- „Analiza potencjału gospodarczego, tury-
stycznego i społecznego Przeworsko-Dy-
nowskiego Obszaru Wsparcia” (w dniu 7 
lipca);
- „Strategia Rozwoju Gospodarczego Prze-
worsko Dynowskiego Obszaru Wsparcia” 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowi-
sko (w dniu 27 sierpnia);
- „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dy-
nowskiego Obszaru Wsparcia” (w dniu 15 
września).
- „Program Rozwoju Gospodarczego PDOW”  
(w dniu 7 paździenika)

Głównym celem projektu jest efektyw- 
ne wykorzystanie Przeworsko-Dynowskiego 
Obszaru Wsparcia w celu zwiększenia jego 
konkurencyjności i spójności w wymiarze 

społecznym, gospodarczym i terytorialnym 
w długim okresie czasu.
Natomiast celami szczegółowymi są m. in.:

- wykorzystanie Przeworsko-Dynowskiego 
Obszaru Wsparcia jako wielofunkcyjnego 

czynnika rozwoju obszarów na styku mia-
sto-wieś oraz potencjału wewnętrznego 

obszaru współpracy JST poprzez wspólną 
realizację przedsięwzięć ukierunkowanych 
na rozwiązywanie problemów wskazanego 

obszaru;
- zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej 

Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wspar-
cia jako miejsca życia, wypoczynku i pracy 
poprzez współpracę JST różnego szczebla;
- ukazanie społeczności lokalnej możliwo-
ści zmian jakości życia przeciętnego miesz-
kańca, podkreślenie korzyści społecznych, 
gospodarczych i przestrzennych wynika-
jących z realizacji spójnych terytorialnie  
przedsięwzięć;
- przygotowanie dokumentów planistycz-
nych i projektowych pod nowy okres pro-
gramowania 2014-2020, uwzględniających 
problemy rozwojowe obszaru współpracy, 
potencjał gospodarczy, społeczny, przyrod-
niczy, krajobrazowy i kulturowy wskazanego 
PDOW.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy 
Sieniawa serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w spotkaniach konsul- 
tacyjnych oraz przekazane uwagi i sugestie.

Barbara Matyja

Już czterokrotnie mieszkańcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i innych 
zainteresowanych podmiotów, konsultowali dokumenty związane z najnowszym unijnym 
projektem w którym uczestniczy Miasto i Gmina Sieniawa. Chodzi o realizację projektu 

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013”.
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C
hodzi o ustawę z 30 maja 2014 
roku o zmianie ustawy o sys-
temie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.,  

poz. 811). Wchodzi też w życie rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji 
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwicze-
niowe. Ustawa wprowadza przede wszystkim 
nowe zasady wyboru przez nauczycieli pod-

ręczników, materiałów edukacyjnych i ma- 
teriałów ćwiczeniowych oraz gwarantuje 
uczniom szkół podstawowych i gimnazjów 
prawo do bezpłatnego dostępu do podręczni-
ków, materiałów edukacyjnych lub materia-
łów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego, określonych w ramo-
wych planach nauczania dla tych szkół.

Zmiany wprowadzane będą sukcesyw-
nie, począwszy od klasy I szkoły podstawo-
wej w roku szkolnym 2014/2015. Docelowo  
w 2017 r. - z punktu widzenia rodziców - pod- 
ręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół 
podstawowych oraz gimnazjów będą bez-
płatne. Zgodnie z zapisami ustawy wyposa-
żenie uczniów klas I-III szkół podstawowych  
w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodni-
czej i społecznej zapewnia minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania. Ustalenie 
innego podręcznika, niż zapewniony przez 
Ministra Edukacji Narodowej wymaga zgo- 
dy organu prowadzącego szkołę, który 

w takim przypadku pokrywa koszty jego 
zakupu.
Nowa ustawa wprowadza też dotację celową 
na wyposażenie:
- szkół podstawowych i szkół artystycznych 
realizujących kształcenie ogólne w zakresie 
szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć  
z zakresu danego języka obcego nowożytne- 
go lub materiały edukacyjne do zajęć z za- 
kresu danego języka obcego nowożytnego, 
dla klas I-III - do wysokości 25 zł na ucznia
- szkół podstawowych i szkół artystycznych 
realizujących kształcenie ogólne w zakresie  
szkoły podstawowej w materiały ćwiczenio- 
we dla klas I-III - do wysokości 50 zł na  
ucznia
- szkół podstawowych i szkół artystycznych 
realizujących kształcenie ogólne w zakresie 
szkoły podstawowej w podręczniki lub ma- 
teriały edukacyjne dla klas IV-VI - do wyso-
kości 140 zł na ucznia
- szkół podstawowych i szkół artystycznych 
realizujących kształcenie ogólne w zakre-
sie szkoły podstawowej w materiały ćwicze-
niowe dla klas IV-VI - do wysokości 25 zł  
na ucznia
- gimnazjów i szkół artystycznych realizu-
jących kształcenie ogólne w zakresie gim-
nazjum w podręczniki lub materiały eduka-
cyjne - do wysokości 250 zł na ucznia
- gimnazjów i szkół artystycznych realizują-
cych kształcenie ogólne w zakresie gimna-
zjum w materiały ćwiczeniowe - do wysoko-
ści 25 zł na ucznia.

Władysława Stawarska

Wchodzi w życie ustawa 
„podręcznikowa” 

Nowe zasady wyboru przez nauczycieli pod-
ręczników, materiałów edukacyjnych i ma- 

teriałów ćwiczeniowych - to główne za- 
pisy wchodzącej w życie tzw. ustawy 

„podręcznikowej”. Gwarantuje ona 
także uczniom szkół podstawowych i gim- 
nazjów prawo do bezpłatnego dostępu do  

podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych 

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z za- 
kresu kształcenia ogólnego. 
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Ogólnopolska  
Karta Dużej Rodziny 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to program skiero-
wany do rodzin wielodzietnych, dzięki któ-
remu mają prawo do ulg, zniżek i zwolnień  
z opłat za korzystanie z wybranych usług  
i przy zakupie towarów u sprzedawców,  
którzy włączyli się do programu. Aktualny 
wykaz zniżek oferowanych przez Ogólno-
polską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest  
na stronie www.rodzina.gov.pl

Dla kogo ten program?

Program skierowany jest do:
- rodzin wielodzietnych
- rodzin zastępczych
- rodzinnych domów dziecka
Karta Dużej Rodziny skierowana jest do 
rodzin mających na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku 
życia lub w przypadku dziecka kontynu-
ującego naukę do ukończenia 25 roku życia 
lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku 
dziecka niepełnosprawnego legitymującego 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniem niepełnosprawności, nieza-
leżnie od sytuacji materialnej.

Jakie dokumenty są wymagane?

Przy składaniu wniosku należy okazać:
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica 
- dokument potwierdzający tożsamość
- w przypadku dzieci do ukończenia 18 
roku życia - akt urodzenia
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia 
- dokument potwierdzający tożsamość oraz 
zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej 
o planowanym terminie ukończenia nauki  
w danej placówce
- w przypadku dzieci legitymują-
cych się orzeczeniem o umiarkowa-
nym lub znacznym stopniu nie- 
pełnosprawności w wieku powy-
żej 18 roku życia - dokument  
potwierdzajmy tożsamość oraz orze- 
czenie o umiarkowanym lub znacznym stop- 

niu niepełnosprawności
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzi-
nie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 
- postanowienie o umieszczeniu w rodzi-
nie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, 
które nadal przebywają w pieczy zastępczej 
- zaświadczenie o pozostawaniu w dotych-
czasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka.

Gdzie można złożyć wniosek  
o wydanie Karty Dużej Rodziny?

Jeśli chcesz:
- uzyskać informację na temat Karty Dużej 
Rodziny

- otrzymać wniosek o przyznanie Karty 
Dużej Rodziny
- złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny 
zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Po- 
mocy Społecznej w Sieniawie w godzinach 
od 7.30 - 15.30. Informacje są też udzielane 
drogą telefoniczną (16) 622 73 01 w. 27.

Czy Karta Dużej Rodziny jest 
odpłatna? 

Wydanie Karty Dużej Rodziny nie pod-
lega opłacie. Wydanie duplikatu Karty pod-
lega opłacie w wysokości 8,76 zł.

Małgorzata Gnida
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W hołdzie 
patronowi 
szkoły

Kanonizację Papieża-Polaka, szczególnie 
przeżywano w Szkole Podstawowej  

w Czerwonej Woli, której od trzynastu lat 
patronuje właśnie Jan Paweł II. 27 kwietnia  

w Watykanie papież Franciszek ogłosił 
Karola Wojtyłę świętym.

S
zkolne uroczystości poprzedziła msza, którą odprawił 
ks. Tadeusz Bernat proboszcz parafii Manasterz. Po na- 
bożeństwie, dyrektor szkoły Marzena Serafin w swoim 
wystąpieniu podkreśliła znaczenie, jakie dla lokalnej  

społeczności ma wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze. W części arty-
stycznej uczniowie zaprezentowali spektakl pt. „Droga Karola Woj-
tyły do świętości”, ukazując w nim najważniejsze momenty z życia 
Papieża-Polaka. Grę młodych aktorów, dopełnioną pięknymi utwo-
rami muzycznymi, widzowie nagrodzili gromkimi brawami i owa-

cją na stojąco. Przedstawiciele władz samorządowych; Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Danuta Król i zastępca burmistrza Janusz Świt, 
podziękowali uczniom i gronu pedagogicznemu, za przygotowanie 
uroczystości. Na zakończenie, przy tablicy pamiątkowej odśpie-
wano hymn szkoły oraz złożono kwiaty.  

Agnieszka Korchowiec

„Razem  
w plenerze”

30 kwietnia w Przeworsku odbył się IX 
Powiatowy Turniej Szkół im. Jana Pawła II 

pod hasłem „Razem w plenerze”. W konkursie 
bardzo dobrze wypadła reprezentacja  

z Czerwonej Woli.

U
czniowie rywalizowali w trzech kategoriach: hu-
manistycznej, sportowej i plastycznej. Uczest-
nicy pierwszej musieli wykazać się talentem recy-
tatorskim i znajomością wiedzy ogólnej o św. Janie 

Pawle II. W części sportowej rywalizowano m.in. w przeciąganiu 
liny czy skokach w workach. Natomiast zadanie konkursu plastycz-
nego polegało na zilustrowaniu fragmentu opisującego pielgrzymkę  
Jana Pawła II na Madagaskar. W ogólnej klasyfikacji reprezen-
tanci Czerwonej Woli zajęli bardzo dobre III miejsce. W konkursie 
uczestniczyli uczniowie szkół w Chałupkach Przeworskich, Czer-
wonej Woli, Gorzycach, Przeworsku i Świebodnej.

Agnieszka Korchowiec

Pamiętają  
o patronie

„Zaufałem drodze” to tytuł spektaklu 
teatralnego o życiu błogosławionego 

Augusta Czartoryskiego. Wystawiła go 
młodzież z sieniawskiego gimnazjum.

M
łodzi artyści przygotowa-
li program pod opieką  
ks. Marka Szczepańskiego 
oraz Kornelii Dudek. Z za- 

pałem i wiarygodnie, przedstawili troski  
i zmagania życiowe patrona swojej szkoły, 
budujące jego drogę do świętości. Twórcą 

choreografii do walca podczas przedstawie-
nia była Dorota Miś.

Spektakl był wystawiony 3-krotnie: z oka- 
zji Dnia Matki, na Dzień Patrona oraz w 10.  
rocznicę beatyfikacji błogosławionego Augu- 
sta. Uczniowie w nagrodę za swój udany 
występ zostali zaproszeni na oficjalną sesję 

zdjęciową, na której pozowali w swoich 
pięknych strojach wypożyczonych specjal-
nie na tę okoliczność. Ponadto uczestniczyli  
w uroczystym obiedzie w Pałacu Czartory-
skich w Sieniawie.

Kornelia Dudek
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„Witaj majowa 
jutrzenko...”

Ś
więto rozpoczęła msza w inten-
cji Ojczyzny odprawiona w ko- 
ściele parafialnym, po której sa- 
morządowcy na czele z Burmi-

strzem Adamem Wosiem złożyli kwiaty pod 
pomnikiem Jana Pawła II i tablicą legioni- 
stów. Dalszą część uroczystości kontynuo- 
wano w sali sieniawskiego „Sokoła”, gdzie 
wspaniałą lekcję historii przygotowali ucz- 
niowie Szkoły Podstawowej z Dobrej. Swoim  
poruszającym serca programem, przenie-

śli uczestników w czasy obrad Sejmu Wiel-
kiego, kiedy tworzono pierwszą w Euro- 
pie i drugą w świecie uchwałę zasadni- 
czą. Przeprowadzili widzów przez ostatnie  
200 lat, jakże bogatych, a zarazem tragicz-
nych, dziejów naszej ojczyzny. Młodzi akto- 
rzy doskonale oddali atmosferę tamtych do- 
niosłych wydarzeń, czego wyrazem był ap- 
lauz zgromadzonych na sali uczestników.

Jerzy Mazur

Uroczyście i w podniosłej atmosferze obchodzono  
w Sieniawie 223. rocznicę Konstytucji 3 Maja. 

Tegoroczne obchody Dnia Flagi Narodowej miały szczególną 
oprawę; połączone były z nadaniem sztandaru dla jednostki  

OSP w Rudce.

2 maja - Dzień Flagi  
Narodowej i święto 
strażaków 

cego Rady Powiatu Przeworskiego, mł. insp. 
Ryszarda Kornagi Komendanta Powiatowe-
go Policji, bryg. Janusza Flaka Komendan-
ta Powiatowego PSP, Jana Śliwy Nadleśni-
czego Nadleśnictwa w Sieniawie, w asyście 
pocztów sztandarowych jednostek OSP, 
KP PSP, KPP, szkół, harcerzy oraz sieniaw-
skiej orkiestry dętej przeszli na rynek. Przy 
dźwiękach hymnu państwowego wciągnię-
to na maszt biało-czerwoną flagę. Zebrani 
w skupieniu wysłuchali okolicznościowego 

programu artystycznego, który przygotowa-
li uczniowie sieniawskiego Gimnazjum. 
Następnie burmistrz Sieniawy Adam Woś 
w swoim wystąpieniu przybliżył genezę 
święta oraz podkreślił znaczenie naszych 
symboli narodowych.

Dalsza część uroczystości przebiegała 
zgodnie ze strażackim ceremoniałem. Po od-
czytaniu aktu wręczenia sztandaru dla Jed-
nostki OSP w Rudce, odbyła się ceremo-
nia wbijania gwoździ honorowych w drze-
wce sztandaru. Po jej zakończeniu dh Adam 
Woś Przewodniczący Społecznego Komi-
tetu Fundacji Sztandaru przekazał go na 
ręce dh. Wiesława Kubickiego, Wiceprezesa 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP, który z kolei wręczył go dh. Anto-
niemu Kudłakowi, Prezesowi OSP w Rud-
ce. Uroczystości były także okazją do uho-
norowania wyróżniających się strażaków. 
Złotymi medalami „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” odznaczeni zostali: dh Piotr Czyrny 
(OSP Dobra) i dh Jan Szymuś (OSP 
Czerce). Srebrne medale „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” otrzymali: dh Krzysztof Cha-
mik, dh Zdzisław Mróz (OSP Dobra), dh 
Stanisław Szary (OSP Leżachów), dh Artur 
Ceglak, dh Marcin Paluch (OSP Sieniawa). 
Brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” zostali odznaczeni druhowie: Józef 
Frączek, Dariusz Frączek (OSP Dobra), 
Jan Kamieniec (OSP Czerce), Adam Strug, 
Edward Ochab, Tadeusz Radawiec (OSP 
Rudka), Stefan Joniec i Przemysław Czo-
pik (OSP Leżachów). Odznaczenia „Stra-
żak Wzorowy” przyznano druhom: Karo-
lowi Stępień, Dominikowi Dyndał, Toma-
szowi Czajkowskiemu (OSP Rudka) i Zbi-
gniewowi Markockiemu (OSP Leżachów). 

Eryk Ceglak, Jerzy Mazur

Uroczystości poprzedziła msza 
św. w kościele parafialnym, 
koncelebrowana przez ks. pro-
boszcza Jacka Ćwikłę i ks. 

proboszcza Jana Grzywacza. W jej trakcie 
poświęcono sztandar dla jednostki OSP 
w Rudce. Następnie przedstawiciele władz 
samorządowych, mieszkańcy gminy oraz za-
proszeni goście w osobach Tomasza Kule-
szy i Mieczysława Golby, Posłów na Sejm 
RP, Zenona Szkamruka Wiceprzewodniczą-
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Święto Bibliotek 2014

W 
mieście i gminie Sienia-
wa obchody rozpoczęto 
podsumowaniem konkur- 
su plastycznego pt. „Kartka  

wielkanocna 2014”. W następnych dniach 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sie-
niawa gościła w swoich progach przyszłych 
czytelników - dzieci z Przedszkola Miejskie- 
go, Niepublicznego Przedszkola Zgromadze-
nia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanie Poczętej oraz dzieci 
klasy 0 z SP w Sieniawie. Majowe święto 
było doskonałą okazją do zapoznania małych  
czytelników z funkcjonowaniem biblioteki. 
W czasie wizyty dzieci miały możliwość 
dowiedzieć się jak powstaje książka, ile osób 
jest zaangażowanych aby historie w nich 
zawarte były ciekawe, kolorowe. Zwieńcze-
niem podróży w magiczny świat słowa było 
wysłuchanie bajki w interpretacji kierownik 
Biblioteki Elżbiety Jagusztyn.

Tegoroczne świętowanie podsumowano 

spektaklem teatralnym pt. „Tajemnica zagi-
nionych liter”; 15 maja na scenie sali wido-
wiskowej Centrum Kultury, Sportu i Re- 

kreacji „Sokół” wystąpili aktorzy Teatru 

Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.

Marta Kozłowicz

W dniach 8 - 15 maja obchodziliśmy ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Organizowana w Polsce 
od jedenastu lat akcja, służy promocji czytelnictwa i bibliotek oraz zainteresowaniu  

książką szerokich kręgów społeczeństwa. 

Talent z Czerwonej Woli

Konkurs odbył się 24 maja w Szkole Podstawowej nr 
3 w Przeworsku. Do udziału przystąpiło 50 uczniów 
z 20 szkół podstawowych powiatu przeworskiego. 
Wśród nich była reprezentantka Szkoły Podstawo-

wej z Czerwonej Woli Natalia Maryśkowa. I to ona zdobyła I 
miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki Powiatu Przeworskiego 
2014”. Opiekunem mistrzyni jest Anna Kotlarz, nauczyciel ma-
tematyki z Czerwonej Woli. Uroczyste podsumowanie matema-
tycznych zmagań odbyło się 17 czerwca w Starostwie Powiato-
wym w Przeworsku. Nagrody wręczył zwycięzcom wicestarosta 
dr Leszek Kisiel. Konkurs organizuje Starostwo Powiatowe w Prze-
worsku wraz z zespołem nauczycieli matematyki. Jego głównym 
celem jest promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie oraz 
inspirowanie ich do rozwijania zainteresowań matematycznych. 

Agnieszka Korchowiec

Natalia Maryśkowa z Czerwonej Woli jest Mistrzem Matematyki Powiatu Przeworskiego  
na rok 2014. Wywalczyła I miejsce w powiatowym konkursie matematycznym  

w kategorii szkół podstawowych. 
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Sportowe 
zmagania 

M
łodych sportowców i ich opiekunów 
przywitał zastępca burmistrza Janusz  
Świt, który życzył wszystkim uczestni- 
kom Spartakiady wspaniałych wyników  

podczas zawodów, a przede wszystkim dobrej zabawy. 
Przygotowane przez nauczycieli sportowe atrakcje spra- 
wiły, że był to bardzo ciekawy i pełen emocji dzień. Za- 
wodnicy rywalizowali w przeciąganiu liny, rzutach do  
celu, biegach w workach i na dystans oraz grze w „dwa  

VIII Gminna Spartakiada Dzieci  
i Młodzieży już za nami. W sportowych 

zmaganiach, które miały miejsce  
5 czerwca br. na stadionie miejskim, 

udział wzięły dzieci i młodzież  
ze szkół z terenu gminy.

Basia Kosmowska  
w Sieniawie

P
isarka opowiedziała o sobie - 
o swoim życiu, rodzinie, za- 
interesowaniach, chętnie odpo- 
wiadała na pytania publiczności. 

Mówiła o tym jak wygląda praca nad książ- 
ką, o problemach, jakie porusza w swoich 
powieściach, różnicach w pisaniu dla doro-
słych i dla młodzieży, która jest wymaga-
jącym odbiorcą. Podkreśliła również, jak 
ważną rolę spełnia rodzina, która jest dla niej 
ogromnym wsparciem i pierwszym recen-
zentem jej utworów. Wielokrotnie w swoim 
wystąpieniu przywoływała jedną z ostatnich 
swoich książek - powieść dla młodzieży pt. 
„Niechciana”, w której porusza temat nasto-
letnich matek. Spotkanie przebiegło w miłej 

atmosferze, a zakończyło je pamiątkowe zdję-
cie członków sieniawskiego DKK z gościem 
i upominek - pamiątka wizyty w Sieniawie, 

przygotowana przez pracowników biblioteki. 

Marta Kozłowicz

11 czerwca br. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa oraz Dyskusyjny Klub Książki 
dla młodzieży gościły powieściopisarkę Barbarę Kosmowską. Spotkanie przy licznym udziale 

publiczności odbyło się  
w sali widowiskowej  

Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji „Sokół”.

ognie”. Rozegrano turniej piłki noż- 
nej i koszykówki. Na zakończenie  
zwycięzcy poszczególnych konkure- 
ncji odebrali z rąk zastępcy burmi-
strza Janusza Świta medale i pu- 
chary. W tym roku na dzieci czekała 
dodatkowa niespodzianka, ufundo- 

wana przez Centrum Kultury, Spor- 
tu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie - 
„dmuchany” plac zabaw, który sprawił 
wielką radość najmłodszym uczestni-
kom sportowych zmagań.

Marta Kozłowicz
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W 
finale konkursu spotkało się 13 najlepszych 
uczestników wyłonionych w eliminacjach prze-
prowadzonych w szkołach podstawowych. Fina-
liści musieli wykazać się znajomością faktów 

historycznych dotyczących Sieniawy, rodziny Sieniawskich i Czar-
toryskich oraz wiedzą o obecnych wydarzeniach. 

Madzia, uczennica Szkoły Podstawowej w Rudce, już w części 
pisemnej wykazała się wysokim poziomem wiedzy i zdobyła naj-
większą liczbę punktów. W części ustnej potwierdziła dobre przygo-

towanie do konkursu i umocniła swoje prowadzenie. Drugie miej-
sce zajął Dawid Ożga ze Szkoły Podstawowej w Wylewie. Najwięcej 
emocji przyniosła walka o trzecie miejsce, które ostatecznie zajęła 
uczennica Szkoły Podstawowej w Czerwonej Woli - Natalia Maryś-
kowa. Nagrody, ufundowane przez organizatora, wręczył zwycięz-

com zastępca burmistrza Janusz Świt wraz z kierownik Biblioteki 
Elżbietą Jagusztyn i przewodniczącym jury Mieczysławem Kosiń-
skim. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali upominki książkowe.

Marta Kozłowicz

W
ystęp przygotowany przez społeczność szkolną 
poprzedziły życzenia zdrowia, szczęścia, pociechy 
z dzieci i samych słonecznych dni, jakie dyrektor 
szkoły Ewa Preizner-Rygowska złożyła wszystkim 

rodzicom. Później głos zabrały dzieci. 
Najmłodsi z ogromnym zaangażowaniem i właściwym sobie 

wdziękiem odegrali scenki „z życia”, które wywołały uśmiech na 
twarzach zgromadzonych gości. Pół-żartem, pół-serio ukazali trudy 
bycia mamą i tatą. Na scenie pojawiła się też grupa taneczna, która 
porwała publiczność żywiołowym tańcem do piosenki „Rock’n Roll 
is King”. Następnie zaprezentowali się starsi uczniowie - wzruszające 
słowa podziękowań dla rodziców, za ich miłość i troskę, przeplatały 
się z pięknie zaaranżowanymi piosenkami. 
Część artystyczną zakończyło radosne „Sto lat”.

Obecni na uroczystości rodzice, oprócz sporej dawki wrażeń,  
otrzymali własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki. Spotka-
nie zakończył poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. 

Marta Kozłowicz

Madzia najlepsza!

Te i wiele innych poruszających słów  
padło w niedzielne popołudnie 8 czerwca  

w świetlicy wiejskiej w Rudce, gdzie 
uroczyście obchodzono Dzień  

Matki i Ojca.

W tegorocznym konkursie wiedzy o Sieniawie zwyciężyła Magdalena Zawada. Konkurs 
„Sieniawa - historia i współczesność” zorganizowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Sieniawa w ramach obchodów Dni Sieniawy.

Za miłość  
i troskę

„Bo tylko Ty się dla nas liczysz Mamo... 
 Bo tylko Ty się dla nas liczysz Tato,

 a serca nasze chcą dla Was bić.” 
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Roztańczona Sieniawa 

W sali widowiskowej Cen-
trum Kultury, Sportu i Re-
kreacji ,,Sokół” przygoto-
wane przez siebie tańce 

zaprezentowało szesnaście ŚDS-ów z woj. 
podkarpackiego: z Cieszanowa, Dębicy, Dy-
nowa, Jelnej, Kąkolówki, Kolbuszowej, Lasz-
czyn, Leska, Łopuszki Wielkiej, Nowej Dęby, 
Nowej Wsi, Pruchnika, Przeworska, Stalowej 
Woli i Tarnobrzega. Odbywający się od wielu 
lat festiwal jest nie tylko prezentacją doko-
nań artystycznych osób niepełnosprawnych 
umysłowo, ale również miejscem integra-
cji społecznej i kulturowej. Corocznie tańce, 
pomimo wielu barier fizycznych i emocjo-
nalnych wykonawców, zachwycają coraz 
wyższym poziomem artystycznym. Zgroma-
dzona widownia doskonale się bawiła, ży-
wiołowo reagując na występy uczestników.
Nagradzając trud włożony w przygotowa-
nie układów choreograficznych, tancerzom 
wręczono pamiątkowe dyplomy i upomi-
nki. Nasi goście wyrazili uznanie dla przy-

jaznej atmosfery i coraz piękniejszego mia-
sta. Mieli także okazję zwiedzić sieniawski 
park i zjeść obiad w Pałacu Czartoryskich.
Wszystkim zaangażowanym w organizację 
imprezy: sponsorom, rodzicom, władzom 

gminy i przyjaciołom serdecznie dziękuje-
my za pomoc i wsparcie.

Anna Hubacz

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieniawie był organizatorem Festiwalu „Tańce z różnych 
stron świata”. 24 czerwca zakończono XI edycję tej bardzo cenionej w środowisku imprezy.

Kapliczki na zdjęciach

W tej edycji tematem przewodnim były kapliczki na 
terenie gminy. Do konkursu zgłoszono kilkana-
ście prac. Jury w składzie Bogdan Bartuś - prze-
wodniczący, Elżbieta Jagusztyn i Wioletta Szewc, 

przyznało nagrody w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli:
1. Wiktoria Szewc - Sieniawa
2. Katarzyna Filip - Wylewa
3. Aleksandra Frodyma - Rudka
W kategorii gimnazjum:
1. Kamil Filip - Wylewa
2. Andżelika Dec - Czerce
W kategorii liceum:
1. Agata Grycko - Sieniawa

25 czerwca rozstrzygnięto konkurs 
fotograficzny „Odkrywamy piękno Gminy 

Sieniawa”. Jego celem jest rozwijanie 
zainteresowań i popularyzacja fotografii 

jako dziedziny sztuki. 

2. Kamila Dec - Czerce
3. równorzędne: Jakub Domański - Dobra i Magdalena Dudek - 
Pigany (Borki)

Była to już druga edycja konkursu organizowanego przez Biblio-
tekę Publiczną Miasta i Gminy Sieniawa. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział w konkursie oraz życzymy realizacji pasji i suk-
cesów fotograficznych.

Marta Kozłowicz
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Dni Sieniawy 2014
Pierwszy weekend wakacji upłynął pod znakiem „Dni Sieniawy”. Liczne atrakcje, dobra  

muzyka i piękna pogoda sprawiły, że mieszkańcy i goście bawili się wyśmienicie.

               Wspaniała zabawa dla  
                  Sieniawian i gości

zgromadzonej publiczności. Wieczorem zagrali: Sebii, Activ i Baflo.
W niedzielę od wczesnego popołudnia wiele atrakcji czekało  

na najmłodszych uczestników Dni Sieniawy. Kolejnym hitem był  
pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Krystiana Herby, fi- 
nalisty drugiej edycji programu „Mam Talent”. Rzeszowianin za- 
chwycił zebraną publiczność swoimi sportowymi umiejętnościami  
i charyzmą. Koncertową część rozpoczął zespół Baciary. Pochodzą- 

cy z Podhala muzycy porwali publiczność góralskimi rytmami  
i poczuciem humoru. W programie słowno - muzycznym Agencja  
Capitol, zaprezentowała największe przeboje piosenki rosyjskiej  
i włoskiej. Kulminacyjnym punktem wieczoru było wręczenie statu-
etek „Sokoły Roku”. To już druga edycja nagród dla osób wspierają- 
cych rozwój i kreujących pozytywny wizerunek Miasta i Gminy  
Sieniawa. W tym roku laureatami zostali: Zarząd Firmy Gran- 

D
wudniową zabawę poprzedziła 
w piątek uroczysta sesja Rady 
Miejskiej; radni spotkali się  
w Oficynie Zespołu Parkowo-

Pałacowego w Sieniawie. 
W sobotę na stadionie miejskim Adam Woś, 
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa uroczy-
ście przekazał młodzieży symboliczne klu-
cze do bram miasta, życząc wszystkim dobrej 
zabawy i niezapomnianych wrażeń. Na sce-
nie zagościli miejscowi artyści: młodzieżo- 
wa orkiestra dęta, dzieci i młodzież ze szkół 
z terenu gminy oraz przedstawicielki Kół 
Gospodyń Wiejskich. Największe emocje  
wzbudził występ KGW z Wylewy; Panie 
przedstawiły scenkę pt. „Zebranie Koła Gos- 
podyń Wiejskich”. Kabaretowe dialogi co  
chwilę przerywały salwy śmiechu i brawa  
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o Sieniawie i konkurs fotograficzny. W so- 
botę oficjalne otwarcie imprezy poprzedził 
mecz plażowej piłki siatkowej kobiet i męż- 
czyzn. Patronat medialny nad Dniami Sie- 
niawy objęły: TVP Rzeszów, GC „Nowi- 
ny”, „Gazeta Jarosławska” i Polskie Radio  
Rzeszów.

Marta Kozłowicz

Tech - najdynamiczniej rozwijająca się firma  
w 2013 r., Bogusława Moczarska - sołtys  
wsi Wylewa, za zasługi dla rozwoju Miasta  
i Gminy Sieniawa oraz Damian Skała - pił-
karz MKS „Sokół”, za wybitne osiągnię-
cia sportowe. Statuetki wręczył burmistrz 
Adam Woś, w towarzystwie posła Mieczy-
sława Golby, zastępcy Janusza Świta i Bur-
mistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 
Jerzego Stanisława Paula. Niedzielny wieczór  
należał do zespołu Feel, przy którego muzyce 
bawiła się liczna grupa fanów. Tuż po kon-
cercie uczestnicy obejrzeli efektowny pokaz 
sztucznych ogni. Dni Sieniawy zakończył 
występ zespołu TEX. W obchodach święta 
naszego miasta wzięła udział delegacja z za- 
przyjaźnionej Pecovskej Novej Vsy (Słowa-
cja) ze starostą Jaroslavem Banasem. Dni Sie-
niawy poprzedziło wiele imprez towarzyszą-
cych. Już tydzień wcześniej odbył się kon-
kurs wędkarski i Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze. Kolejnymi wydarzeniami, od  
lat w pisanymi w obchody święta naszego mia-
sta, były: Festiwal Tańca Środowiskowych  
Domów Samopomocy oraz konkurs wiedzy  
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Rzeźby JeRzego Capłapa z DobReJ

Mogliśmy Je ogląDać w Czasie gMinnych 

Dożynek. w listopadzie bęDą wystawione 

w galerii w budynku cKsiR w sieniawie.

Fragmenty dekoraCji DożynkoweJ w wykonaniu galerii

galeria pod kapeluszem
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w Maju i Czerwcu 

oDbyła się pRezentaCja 

proJektu eDukacyjnego 

- „działalność Czło-

wieka ślady i eFekty” 

w wykonaniu Moich 

uCzennic, obecnie 

iii Klasy gimnazjum 

w sieniawie:

- Moniki MalinowskieJ

- oliwii pisaRCzyk 

- MałgoRzaty kRze- 

   MińskieJ

- Marleny bachóRz

- eweliny kuziak

bogusław baRtuś

„działalność Człowieka ślady i eFekty”
galeria pod kapeluszem
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Święto plonów 
w Sieniawie 

Z
anim barwny korowód prze-
maszerował na stadion miejski, 
gdzie zaplanowano główne uro-
czystości dożynkowe, rolnicy  

i pozostali uczestnicy obchodów w miejsco-
wym kościele podziękowali Bogu za tego-
roczne plony. Mszę św. celebrował ks. pro-
boszcz Jan Grzywacz.
W imieniu rolników, starostowie dożynek 
- Krystyna Ochab i Jan Stawarski - przeka-
zali na ręce Burmistrza Adama Wosia wielki, 
pachnący, bochen chleba, upieczony z tego-
rocznego ziarna, a przedstawiciele sołectw, 
piękne dożynkowe wieńce. 
W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta  

Dożynki są najlepszą okazją do podziękowania rolnikom za 
całoroczny trud i zebrane plony. Tak też było w niedzielę  

24 sierpnia w Sieniawie gdzie doroczne, gminne Święto  
Plonów obchodzono z wyjątkowo uroczystą oprawą.

Pięćdziesięcioro dzieci z terenu Sieniawszczyzny, 
uczestniczyło w dniach 11-22 sierpnia w półkolonii letniej 

zorganizowanej dzięki staraniom Burmistrza Miasta  
i Gminy Sieniawa Adama Wosia oraz dyrektor ZOSiP  

Władysławy Stawarskiej przy współpracy  
ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej.

Inspirowani  
słońcem

W pamięci uczestników pozostanie zape- 
wne wycieczka koleją wąskotorową z Prze- 
worska do Dynowa, biegnąca przez uro- 
kliwe Pogórze Dynowskie, a także przy- 
gody, które przeżyli w trakcie tej wypra- 
wy. Również wyjazd do Jarosławia spodo- 
bał się półkolonistom; wiele radości spra- 
wił dzieciom pobyt na basenie, a wizyta 
w Muzeum Orsettich oraz trasa podzie- 
mna były piękną lekcją historii.

Maria Ożga

L
iczne sportowe, artystyczne 
i edukacyjne atrakcje zapro- 
ponowane i prowadzone przez 
wychowawców: Małgorzatę  

Buniowską, Monikę Kwaśniewską i Geno- 
wefę Wikiera, stanowiły harmonijną cało- 
ść, sprawnie funkcjonującą pod kierowni- 
ctwem Marii Ożga. Uczestnikom półkolo- 
nii zapewniono codzienny transport na  
miejsce zabaw i do domu, wyżywienie,  
ubezpieczenie oraz opiekę medyczną.

i Gminy podziękował rolnikom za ich  
ciężką pracę i zaangażowanie, życząc wszy-
stkim, aby w ich domach zawsze było pod 
dostatkiem chleba, zaś rolnikom godnych 
warunków do życia i pracy. Na zakończe-
nie Burmistrz bardzo serdecznie podzięko-
wał mieszkańcom poszczególnych miejsco-
wości za wystawienie swoich reprezentacji  
i pomoc przy organizacji gminnych doży-
nek. Podziękowania złożył także na ręce  
tych, którzy włączyli się w przygotowanie 
niniejszego święta, w tym również sponso-
rom oraz wszystkim uczestnikom za udział  
w tym ważnym i pięknym święcie, którego 
dalsza część była okazją do spędzenia czasu 
w rodzinnej miłej atmosferze.

Tegoroczne święto plonów w Sieniawie 
swoją obecnością zaszczycili: Posłowie na 
Sejm RP Mieczysław Golba i Tomasz Kule-
sza, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, 
Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż, Dy- 
rektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego Jerzy Jakubiec, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Przeworskiego Zenon 
Szkamruk oraz Radni Rady Miejskiej w Sie-
niawie z Przewodniczącą Rady Danutą Król. 
W części artystycznej zaprezentowały się: 
Stowarzyszenie „Aktywni w Sieniawie”, „Big 
Baby” z Leżachowa, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Czerwonej Woli i Czerc oraz Zespół 
Piganeczki. Sporo emocji wzbudził kaba-
ret „Big Baby”, który przedstawił dalsze losy 
Weronki, bohaterki znanej z wcześniejszych  
skeczy tej grupy. Uroczystości, które po- 
mimo padającego deszczu przebiegły w bar-
dzo miłej atmosferze, zakończyła wspaniała 
zabawa taneczna. 

Barbara Matyja
Marta Kozłowicz
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Witaj szkoło!
1 września to szczególny dzień dla uczniów. Po 
wakacyjnej przerwie nadszedł czas powrotu do 

szkoły. W tym roku gospodarzem uroczystego 
rozpoczęcie roku szkolnego w gminie Sieniawa była 

Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego w Rudce. 

W 
inauguracji wzięli udział 
przedstawiciele władz sa- 
morządowych: burmistrz 
Adam Woś i przewodni-

cząca Rady Miejskiej Danuta Król, przed-
stawiciel nadleśnictwa Tadeusz Adamczyk, 
dyrektorzy szkół, sołtys, radni z Rudki, 
rodzice i przede wszystkim dzieci. Uroczy-
stość poprzedziła msza św. w kościele pw. 
Narodzenia NMP w Rudce, celebrowana 

przez ks. Jacka Ćwikłę. Dalsza część uroczy-
stości miała miejsce w świetlicy wiejskiej, 
gdzie przybyłych na inaugurację gości przy-
witała dyrektor szkoły Ewa Preizner-Ry-
gowska. W swoim wystąpieniu życzyła ona 
uczniom i nauczycielom udanego roku szkol-
nego i realizacji zamierzonych celów. Życze-
nia wytrwałości, samych dobrych stopni 
i sukcesów w nauce złożył również bur-
mistrz Adam Woś. Następnie dzieci w peł-

nych humoru scenkach i wesołych pio-
senkach pożegnały wakacje i powitały rok 
szkolny. W okolicznościowych przemówie-
niach i programie artystycznym pamiętano 
także o uczczeniu pamięci tych, którzy ucier-
pieli podczas II wojny światowej. 1 września 
minęła 75. rocznica jej wybuchu. 

Marta Kozłowicz

Przeżyli z sobą tyle lat

M
edale nadane przez Prezydenta RP wręczył Adam Woś 
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa wraz z Danutą Król  
Przewodniczącą Rady Miejskiej i Januszem Świtem Zastępcą 
Burmistrza. W okolicznościowym wystąpieniu burmistrz gra-

tulował Jubilatom pięknej rocznicy i wielu lat wytrwałości. Życzył wszystkim  
zdrowia i pomyślności oraz pięknych chwil w gronie rodziny. Nie zabrakło  
symbolicznej lampki szampana. 

Diamentową rocnicę ślubu świętowali Maria i Dymitr Pigan. Złote Gody  
obchodzili: Stanisława i Zbigniew Bukowy, Maria i Marian Brzyski, Irena i Sta-
nisław Ciurko, Janina i Stanisław Chodań, Krystyna i Stanisław Chodań, Helena 
i Andrzej Dawidowicz, Bronisława i Jan Dubeński, Adela i Stanisław Dudek, 
Janina i Kazimierz Dyrda, Aniela i Jan Fus, Maria i Edward Hanejko, Anna  
i Michał Hopko, Eugenia i Jan Korchowiec, Zofia i Piotr Korchowiec, Euge- 
nia i Antoni Kisiel, Anna i Eugeniusz Królik, Eugenia i Roman Królik, Bro- 
nisława i Henryk Kumor, Helena i Tadeusz Kuziemka, Janina i Marian  

Macina, Fryderyka i Tadeusz Markiewicz, Weronika  
i Józef Masełko, Stefania i Kazimierz Mucha, Ludmiła  
i Stanisław Osowski, Maria i Piotr Ożga, Krystyna  

W niedzielę 17 sierpnia w Wielkiej Sali Cesarskiej 
Pałacu Czartoryskich w Sieniawie odbyła się 

wyjątkowa uroczystość; 36 par z terenu gminy 
odebrało medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

i Władysław Papasz, Stanisława i Mieczysław Pyrczak,  
Stefania i Jan Pyrczak, Katarzyna i Andrzej Rada- 
wiec, Maria i Stanisław Siry, Julia i Bronisław Sum, 
Helena i Franciszek Sudoł, Eugenia i Jarosław Szul,  
Józefa i Tadeusz Woś, Adela i Edward Zalot.

Uroczystość uświetnił swoim występem Zespół „Pi- 
ganeczki”, który wystąpił z repertuarem piosenek o miło- 
ści. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a zakończy- 
ło je wspólne zdjęcie i poczęstunek.

Marta Kozłowicz
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S
zkoła daje swoim wychowankom 
możliwość kształcenia na atrak-
cyjnych kierunkach nauczania. 
Od kilku lat powodzeniem cie-

szą się profile: medyczny, biologiczno - che-
miczny, politechniczny, humanistyczny a od 
r. szk. 2014/2015 mundurowo - sportowy.
Szkołę wyróżnia wysoka zdawalność egza-
minu maturalnego. Wyniki egzaminu są za- 
wsze wyższe od wyników powiatowych, wo- 
jewódzkich i ogólnopolskich. Jest to efekt 
dużego zaangażowania nauczycieli w proces 
przygotowania uczniów do matury, prowa-
dzenia wielu bezpłatnych zajęć pozalekcyj-
nych.

Dumą napawa fakt, że Zespół Szkół  

w Sieniawie po raz kolejny znalazł się na 
wysokim miejscu w tworzonym corocznie 
przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” 
rankingu najlepszych szkół. W XVI Ranki- 
ngu Liceów Ogólnokształcących szkoła zaję- 
ła 24 miejsce w województwie podkarpa- 
ckim, uzyskując tytuł BRĄZOWEJ SZKO- 
ŁY 2014. Kryteria przyznania nagrody to  
sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki ma- 
tury z przedmiotów obowiązkowych i do- 
datkowych.

Wyróżnia nas również ponadprzeciętna 
efektywność nauczania matematyki na tle 
okolicznych powiatów, na co wskazuje do- 
datnia wartość Edukacyjnej Wartości Do- 
danej. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Sieniawie 
biorą udział w licznych konkursach przed-
miotowych, w których odnoszą znaczące 
sukcesy. Warto wspomnieć I miejsce zespołu 
uczniowskiego w Konkursie Patriotycznym 
„Jesteśmy Polakami - jesteśmy dumni”, w któ-
rym główną nagrodą był wyjazd do Brukseli 
i Antwerpii. Wysokie miejsca uczniowie zaj-
mują również w Podkarpackim Konkursie 
Matematycznym im. Franciszka Lei, Kon-
kursie Matematycznym im. prof. Jana Mar-
szała, Międzynarodowym Konkursie Mate-
matycznym „Pangea”, w Olimpiadzie Ekolo-
gicznej, w Konkursie Ekolog, w Wojewódz-
kim Konkursie Wiedzy Technicznej. Zawsze 
przywożą nagrody z Regionalnego Konkursu 

50 lat Zespołu  
Szkół w Sieniawie

Zespół Szkół w Sieniawie to nowoczesna, bezpieczna, dostosowana do wymogów 
współczesności szkoła, dla której dobro ucznia, jego wszechstronny  

rozwój są najważniejsze.

W niedzielę 21 września podczas pikniku rodzinnego mieszkańcy miasta i gminy Sieniawa 
pożegnali lato. Piękna pogoda i liczne atrakcje sprawiły, że było to bardzo udane popołudnie. 

Żegnaj lato na rok

szowa. Folkowa muzyka z pogranicza m.in. 
Polski i Ukrainy, bardzo spodobała się ze- 
branym, o czym świadczyły liczne bisy. 
Zespół Family Power zagwarantował porcję 

dobrej muzyki, a całość zakończyła zabawa 
taneczna. 

Marta Kozłowicz

N
a uczestników czekało wie-
le atrakcji. Dla najmłodszych  
organizatorzy przygotowali  
plenerowy konkurs plasty- 

czny pod patronatem Towarzystwa Przyja- 
ciół Dzieci Koło w Sieniawie, spektakl w wy- 
konaniu aktorów Teatru Edukacji i Profi- 
laktyki „Maska” z Krakowa oraz plac zabaw. 
Miłośnicy aktywnego wypoczynku chęt-
nie uczestniczyli w rajdzie nordic walking  
poprowadzonym przez instruktorów LGD 
„Kraina Sanu”. Na scenie nie mogło zabraknąć 
lokalnych grup artystycznych; sporej dawki 
dobrego humoru dostarczył kabaret „Big  
Baby” z Leżachowa, a Stowarzyszenie „Akty- 
wni w Sieniawie”, zespół „Piganeczki” i KGW  
z Czerwonej Woli zaprezentowały bogaty re- 
pertuar muzyczny. 

Po raz pierwszy przed sieniawską publi-
cznością wystąpił zespół Pogranicze z Rze-
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Recytatorskiego i Poetyckiego im. Jerzego 
Hordyńskiego.
Szkoła jest organizatorem Międzyszkolnego 
Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The 
voice of students” i Międzyszkolnego Kon-
kursu Recytatorskiego.
Dbałość o wszechstronny rozwój ucznia 
przejawia się również poprzez organizację 
wycieczek dydaktycznych i integracyjnych 
dla młodzieży do kina, teatru, na targi edu- 
kacyjne, warsztaty językowe. Maturzyści  
w październiku każdego roku szkolnego 
odbywają swoją pielgrzymkę do Często-
chowy.

Do zintegrowania społeczności szkolnej  
i wzbogacenia jej życia przyczyniają się: 
Otrzęsiny Klas Pierwszych, Mikołajki, Opła-
tek, Bal Studniówkowy, Dzień Otwarty 
Szkoły.
Uczniowie rozwijają swoje pasje podczas 
zajęć pozalekcyjnych. Uczestniczą w Dys-
kusyjnym Klubie Książki, zajęciach sporto-
wych, teatralnych, językowych dzięki któ-
rym otrzymali Business English Certificate 
Preliminary.
Młodzież uczestniczy w działaniach służą-
cych profilaktyce nowotworowej i zdro-
wemu trybowi życia jak choćby Ogólnopol-
skim Programie dla Młodzieży „Mam haka 
na raka”. 
W szkole wdrażany jest polsko - szwajcarski 
program edukacyjny SWISS CONTRIBU-
TION, który jest częścią ogólnopolskiego 
projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ. 
Realizujemy również program „Wybierz ży- 
cie. Pierwszy krok”.

Jesteśmy szkołą pod patronatem Nadle-
śnictwa Sieniawa, z którym ściśle współpra-
cujemy poprzez udział w zróżnicowanych 

tematycznie zajęciach dydaktycznych tere-
nowych, w konkursach o tematyce przyrod-
niczej i innych akcjach proekologicznych.
Podjęliśmy współpracę z uczelniami wyż-
szymi w regionie: z Politechniką Rzeszow-

ską, WSIiZ w Rzeszowie, Uniwersytetem 
Rzeszowskim. Dzięki współpracy młodzież 
ma możliwość udziału w interesujących ją 
warsztatach i wykładach prowadzonych 
przez nauczycieli akademickich.
Jesteśmy szkołą z największym odsetkiem 
uczniów pobierających Stypendium Starosty 
Powiatu Przeworskiego za wysokie wyniki 
w nauce. Młodzież uzdolniona pobiera rów-
nież Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
Stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej 
im. H. i T. Zielińskich, stypendium w ramach 
programu wspierania edukacji uzdolnionej 
młodzieży „Nie zagubić talentu”, stypendium 
dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia.
Na przestrzeni 50 lat istnienia szkoły gro- 
no pedagogiczne tworzone przez wysoko 

wykwalifikowaną kadrę oraz wszyscy pra-
cownicy szkoły dbali i nadal dbają o życz-
liwą atmosferę i wysokie wyniki nauczania 
sprzyjające rozwojowi ucznia wchodzącego 
w dorosłe życie.

Nieco historii
1 września 1964 r. utworzone zostało Liceum  
Ogólnokształcące. Pierwszym dyrektorem Li- 
ceum został Bogusław Woś. 1 września 1968 r.  
Liceum Ogólnokształcące stało się samodzielną 
jednostką administracyjną, a funkcję dyrekto- 
ra objęła mgr Stanisława Bukowa. 10 lat póź-
niej, decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania 
w Przemyślu, utworzono w Sieniawie Zbiorczą 
Szkołę Gminną. W jej skład weszły Szkoła Pod-
stawowa, Liceum Ogólnokształcące, Liceum 
Rolnicze i Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Stano-
wisko dyrektora powierzono mgr Stanisławie 
Bukowej, zaś wicedyrektorem do szkół ponad-
podstawowych została mgr Maria Korytyńska 
- Szarzyńska. Kolejna istotna dla funkcjonowa-
nia szkoły decyzja Kuratora Oświaty i Wycho-
wania zapadła 31 sierpnia 1984 r., kiedy to 
Liceum Ogólnokształcące zostało wyłączone ze 
Zbiorczej Szkoły Gminnej i stało się znów samo-
dzielną jednostką, a jego dyrektorem została 
mgr Maria Korytyńska - Szarzyńska. 1 wrze-
śnia 1993 r. LO zostało przeniesione do nowo 
dobudowanej do Szkoły Podstawowej części 
budynku i funkcjonuje w nim do chwili obecnej. 
Wchodzi w skład Zespołu Szkół utworzonego  
1 września 2002 r. w związku ze zmianami  
w systemie oświaty. Obok LO, Zespół Szkół sta-
nowi również Technikum Informatyczne. Funk-
cję dyrektora Zespołu Szkół pełni nieprzerwa-
nie od 1 września 2001 r. mgr Albina Biedroń.

Magdalena Ćwikła
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12 października 2014 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie obchodziła 
piękny jubileusz 50.lecia oddania do użytku budynku, w którym mieści się ta  

zasłużona dla miasta placówka. 

50 lat minęło…

N
a zaproszenie burmistrza 
Miasta i Gminy Sieniawa 
Adama Wosia (honorowego 
patrona) i dyrektora Krzy-

sztofa Kolasy, odpowiedzieli licznie przybyli 
goście: posłowie na Sejm RP, przedstawi- 
ciele kuratorium oświaty i rady powiatu, 
delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły na Słowa- 
cji, byli burmistrzowie i naczelnicy miasta,  
księża, samorządowcy, emeryci i renciści, 
rzesza absolwentów, obecnie zatrudnieni  
pracownicy urzędu i szkoły, jak również 
dyrektorzy szkół, rodzice i uczniowie.

Już o godzinie 11.00 uczestnicy zgro-
madzili się w holu budynku szkolnego po 
to, by obejrzeć przygotowane przez nauczy-
cieli wystawy i galerie zdjęć. Stamtąd wszy-
scy udali się do kościoła na uroczystą Mszę 
św. sprawowaną w intencji całej społeczno-
ści szkolnej, celebrowaną przez ks. probosz-
cza Jana Grzywacza.
Dalsza część gali miała przebieg w Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”. Podnio-
słość ceremonii podkreśliła obecność szała-
maistek i pocztów sztandarowych z okolicz-
nych szkół. 

Ten szczególny dzień stał się wyjątkową 
okazją do wyrażenia wdzięczności wszyst-
kim, którzy szkołę budowali, tworzyli i tym, 
którzy kontynuują w niej misję nauczania  
i wychowania. Im właśnie, po odśpiewaniu  
hymnu państwowego, dzieci zadedykowały 
na scenie widowisko pt. „50 lat minęło”. 
Największy aplauz wywołał krakowiak, ży- 
wiołowo wykonany przez pierwszoklasi-
stów. Bardzo dużym uznaniem cieszył się 
też występ literacko - muzyczny, w którym  
uczniowie klas IV - VI mogli się wyka-
zać swoim wielkim talentem piosenkar-
skim, aktorskim i recytatorskim. Dalszy ciąg  
wspomnień został uzupełniony o prezenta-
cję multimedialną. Minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych dyrektorów, nauczycieli, 
pracowników urzędu oraz uczniów sieniaw-
skiej podstawówki.
W dalszej części, dyrektor Krzysztof Kolasa 
w kilku słowach przybliżył zgromadzonym 

historię sieniawskiej oświaty, a następnie 
poprosił o wystąpienie burmistrza Adama 
Wosia. Włodarz miasta, ze szczególnym sza-
cunkiem powitał swoich byłych dyrektorów 
szkół i nauczycieli. Podkreślił ich wkład pra- 
cy w wychowanie kilku pokoleń i zaakcento-
wał rolę pedagogów w kształtowaniu postaw 
młodego człowieka i odpowiedzialność za 
ich funkcjonowanie w społeczeństwie.
Kolejnym punktem uroczystości było wrę-
czanie pamiątkowych medali. Uhonorowani 
zostali: Mieczysław Golba - Poseł na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej, Lucjan Kuźniar - 

Wicemarszałek Województwa Podkarpac-
kiego, Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator 
Oświaty, Jaroslav Baňas - Starosta Pecovskiej 
Novej Vsi, Valentína Krajňáková - Dyrektor 
Zespołu Szkół na Słowacji, Ks. Proboszcz - 
Jan Grzywacz. 
Byli naczelnicy i burmistrzowie miasta: Kazi-
mierz Mazur, Ryszard Dyrda, Lesław Mazur-
kiewicz, Franciszek Woś i Wacław Mikulski.
Byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Sie-
niawie: Danuta Król, Janina Długoń, Czesław 
Długoń, Stanisława Bukowa. 
Medalami uhonorowani zostali również: 
Adam Woś, Janusz Świt, Władysława Sta-
warska, Tadeusz Biernat, Jan Śliwa, Teofila  
i Janusz Zytek, Monika Misiak.

Na koniec, Pan Krzysztof Kolasa złożył 

podziękowania wszystkim, którzy wspiera- 
li i wspierają finansowo i rzeczowo naszą 
szkołę. Oto sponsorzy:
- Śp. Pan Kazimierz Michalski - najstarszy 
absolwent Szkoły Podstawowej w Sieniawie
- Andrzej Brzyski - właściciel Bio-Concept 
Plus, Sieniawa
- Tadeusz Biernat - „Apteka im. A. Mańkow-
skiego”, Sieniawa
- Jan Śliwa - „Nadleśnictwo Sieniawa”, Sie-
niawa
- Teofila i Janusz Zytek - Firma „Zytex”, Sie-
niawa

- Maria Drapała - Sieniawa
- Monika Misiak - „Bank Spółdzielczy w Rze-
szowie”, Sieniawa
- Państwo Dorota i Paweł Brzozowscy - Przy-
chodnia „Medic Dor” w Sieniawie
- Bartłomiej Chmielecki - „Firma Handlowo- 
Usługowa Tech - Mot”, Sieniawa
- „Gran- Tech Sp. z o.o. Sp.k.”, Wylewa
- Robert Mazur - „Okno - Center Plus s.c. Siu-
sta R”, Sieniawa - Leżajsk
- „Zakład Rolniczo - Przemysłowy Farmutil 
HS S.A.”, Kaczory
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZAW-
POL Sp. z o.o. Pigany 1
- Jan Skalski - „Spółdzielnia S.Ch.”, Sieniawa 

Krystyna Pieczonka
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Strażacy u stóp  
Kalwaryjskiej Pani

Zgodnie z tradycją niedziela 4 maja była dniem pielgrzymki podkarpackich strażaków  
do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. 

U
roczystość rozpoczął prze-
marsz pocztów sztandaro-
wych oraz oddziałów OSP na 
dziedziniec Klasztoru OO. 

Franciszkanów, gdzie zorganizowano oficjal- 
ną część obchodów. Na wstępie dh. Janusz 
Konieczny Prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP powitał zaproszonych  
gości, a wśród nich posłów na Sejm RP  
Krystynę Skowrońską, Piotra Tomańskiego 
i Mieczysława Kasprzaka oraz Zastępcę Ko- 
mendanta Państwowej Straży Pożarnej woje-
wództwa podkarpackiego st. bryg. mgr inż. 
Romana Petrykowskiego.

W czasie uroczystości kilkudziesięciu 
strażaków ochotników z Podkarpacia uho- 
norowanych zostało odznaczeniami państwo- 
wymi i branżowymi. Z naszego terenu, Brą- 
zowym „Krzyżem Zasługi” odznaczony został  
dh Marian Ceglak Komendant Miejsko -  
Gminny ZOSP RP w Sieniawie oraz Złotym  
Znakiem Związku OSP RP dh Władysław  

Ciurko. Odznaczenia wręczali: wicewoje- 
woda podkarpacki Alicja Wosik, poseł na  
sejm Krystyna Skowrońska oraz Wiceprezes  
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Janusz Konieczny.

Po zakończeniu części oficjalnej straża- 

cy i goście uczestniczyli w koncelebrowanej  
mszy św., której przewodniczył i Słowo Boże  
wygłosił J.E ks. bp Stanisław Jamrozek, bis- 
kup pomocniczy archidiecezji Przemyskiej.

 
dh Eryk Ceglak
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Tym razem dopisała nie tylko fre-
kwencja, ale również pogoda. Na  
starcie stanęło 9 drużyn męskich, 
które wspierała licznie zgromadzona 

publiczność. Strażacy, jak co roku sprawdzali  
swoje umiejętności w dwóch konkurencjach:  
sztafecie pożarniczej 7 razy 50 m oraz ćwiczeniu 
bojowym. Aby wygrać zawody, trzeba było dać  
z siebie wszystko. 

Ostatecznie na najwyższym stopniu po- 
dium stanęła jednostka OSP z Czerwonej Woli 
osiągając wynik 108 pkt. Drugie miejsce zajęli 
gospodarze imprezy - jednostka OSP z Sieniawy 
z wynikiem 109,32 pkt, a trzecie - jednostka  
OSP z Czerc, która uzyskała 114,06 pkt. Kolejne 
miejsca zajęły odpowiednio: OSP Dobra, OSP 
Leżachów, OSP Wylewa, OSP Pigany, OSP Palu-
chy i OSP Rudka. 

Zwycięskie drużyny uhonorowano okazałymi  
pucharami, okolicznościowymi dyplomami oraz  
nagrodami pieniężnymi z przeznaczeniem na  
zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Pozostałe  
drużyny otrzymały dyplomy i statuetki oraz  
nagrody rzeczowe o łącznej wartości 40 tys. zł.,  
ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Sie-
niawie. Dodatkowo Andrzej Czyż Przewodni- 
czący Komisji Ochrony Środowiska wręczył oko-
licznościowe puchary najmłodszemu uczestni-
kowi, Kamilowi Piganowi, oraz najmłodszej dru-
żynie zawodów, OSP Paluchy. 

Na zakończenie burmistrz Adam Woś po- 
gratulował zwycięzcom i podziękował wszystkim 
uczestnikom zawodów. - Kolejny raz udowodni- 
liście, że jesteście bardzo dobrze przygotowani  
do udziału w najtrudniejszych akcjach ratowni-
czo-gaśniczych. I za to serdecznie Wam dziękuję - 
mówił gospodarz sieniawszczyzny. 

dh Eryk Ceglak

Walczyli rycerze  
św. Floriana

W niedzielę, 22 czerwca na stadionie miejskim w Sieniawie rozegrano coroczne zawody 
sportowo-pożarnicze. Walczyły 

reprezentacje jednostek 
Ochotniczych Straży  

Pożarnych z terenu miasta  
i gminy Sieniawa.

42 listopad 2014Sieniawa



Dotacje dla OSP

W 
tym roku ze Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego w Rzeszowie za pośrednictwem Biura  
Terenowego w Przemyślu, otrzymano dotację  

w wysokości 24 720,00 zł na zakup umundurowania strażackiego  

Dzięki wsparciu finansowemu spoza budżetu miasta i gminy Sieniawa, strażacy-ochotnicy  
mogą jeszcze lepiej chronić życie i mienie mieszkańców.

Działania  
ratowniczo  
- gaśnicze

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie działa 
w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. W kończą-
cym się roku, podejmowała działania na terenie powiatu 
przeworskiego aż 40 razy (stan na 10.10.2014), w tym  na te-

       renie Miasta i Gminy Sieniawa - 32. W działaniach pożarniczych 
strażacy uczestniczyli 14 razy, a w miejscowych zagrożeniach 26. 

dh Eryk Ceglak

i ekwipunku dla strażaków oraz sprzętu m.in. węży, butów, moto- 
pompy szlamowej WT30X, radiostacji.

Również na utrzymanie gotowości bojowej Krajowego Sy- 

stemu Ratowniczo - Gaśniczego do którego należy jednostka OSP  
Sieniawa, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w War- 
szawie przekazała 11 000,00 zł. Dotacja została w całości przeznaczona  
na zakup specjalistycznego sprzętu ppoż. m.in. zakup sań lodowych  
do prowadzenia działań na akwenach wodnych, umundurowania, 
radiostacji przenośnej. 

Zakupiono również samochód ratowniczo - gaśniczy marki Steyr  
690 za kwotę 48 tys zł. z przeznaczeniem dla jednostki Ochotni- 
czej Straży Pożarnej w Sieniawie. Samochód wyposażony jest w układ  
napędowy 4x4 wraz z wyciągarką linową o mocy 8 ton uciągu.  
Sprawdzi się podczas podejmowanych działań ratowniczo - gaśni- 
czych w trudnym terenie. Zastąpi on wyeksploatowany samochód  
pożarniczy Tatrę, którego koszty naprawy i utrzymania były bardzo  
wysokie. 

dh Eryk Ceglak
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Dybków znowu 
z pucharem 

W 
ponad 30-stopniowym 
upale w niedzielę, 20 
lipca, na stadionie miej-
skim w Sieniawie do wal- 

ki o puchar i tytuł najlepszej drużyny sta-

nęło 7 zespołów, które rozgrywały mecze 
systemem „każdy z każdym” w dwóch gru-
pach. Rywalizację rozpoczął mecz „Grupy 

A”, w którym Dobra wygrała z Piganami 
6:0. Wyniki kolejnych meczy w tej gru-
pie: Czerce - Wylewa 2:1, Pigany - Czerce 
1:2, Dobra - Wylewa 3:0, Pigany - Wylewa 
3:0 i Dobra - Czerce 1:0. Pierwsze miejsce  

w grupie zajęła Dobra, na kolejnych upla-
sowały się drużyny z Czerc, Pigan i Wyle- 
wy. Natomiast w „Grupie B” zdecydowa-

Tegorocznym zwycięzcą Turnieju o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Sieniawa została drużyna z Dybkowa. 

Piłkarze obronili tytuł wywalczony w ubiegłym roku. 

Rywalizowali wędkarze

czek. Obydwaj zawodnicy uzyskali ten sam 
wynik. Trzeciej lokaty w tej kategorii wieko-
wej nie wyłoniono.
III. 14-16 lat: 1. Sebastian Organiszczak,
2. Kamil Filip, 3. Rafał Moszkowicz.
Puchary, dyplomy i nagrody wręczył zwy-
cięzcom Prezes Zarządu Koła PZW w Sie-
niawie Marek Lisik wspólnie z Zastępcą Bur-
mistrza Januszem Świtem. Dla pozostałych 
uczestników wędkarskiego pojedynku przy-

gotowano drobne upominki. Zawody zakoń-
czyło ognisko.

Z kolei 22 czerwca, w ramach obcho-
dów Dni Sieniawy, zorganizowano zawody 
dla wędkarzy powyżej 16 lat. Udział w nich 
wzięło 23 uczestników, w tym dwie dziew-
czyny. Najlepszymi wynikami w łowieniu 
ryb, głównie karpi i płoci, mogli pochwalić  
się Henryk Wikiera, Robert Siry i Marcin  
Wolanin. Zarówno zwycięzcom zawodów,  
jak i pozostałym uczestnikom wręczono dy- 
plomy i talony na sprzęt wędkarski. W pod- 
sumowaniu zawodów uczestniczyli Burmi-
strz Adam Woś i Zastępca Burmistrza Janusz 
Świt oraz Zarząd Koła PZW w Sieniawie  
z prezesem Markiem Lisikiem na czele. Pre- 
zes Koła podziękował Burmistrzowi za po- 
moc w organizacji zawodów, ufundowanie 
nagród rzeczowych i poczęstunku. Zawody 
zakończono wspólnym grillowaniem nad 
wodą. 

Janusz Świt

nym zwycięzcą był Dybków, który obydwa ro- 
zegrane mecze, z Rudką i Sieniawą, wygrał 1:0. 
Drugie miejsce w grupie wywalczyła Sieniawa 
pokonując Rudkę 2:0.

W spotkaniach półfinałowych Sieniawa po- 
konała Dobrą 2:1, a Dybków wygrał z druży- 
ną z Wylewy 2:0. Walka o najniższy stopień  
podium rozstrzygnęła się w rzutach karnych 
- Dobra wygrała z Czercami 5:4. Natomiast  
w meczu finałowym gospodarze mimo starań 
nie zdołali pokonać zespołu z Dybkowa i prze-
grali 0:3. Ekipa z Dybkowa wygrała turniej nie 
tracąc ani jednej bramki.

Uczestnicy turnieju odebrali puchary i dy- 
plomy, które wręczał burmistrz Adam Woś  
w towarzystwie zastępcy Janusza Świta i pre- 
zesa MKS „Sokół” Leszka Czyrnego. Wyróż-
niono również najlepszych graczy. Tytuł króla 
strzelców przypadł Mirosławowi Rudzińskie- 
mu, a najlepszym bramkarzem został Łukasz  
Kołoda. Obydwaj zawodnicy pochodzą z Dyb- 
kowa.

Marta Kozłowicz

Tradycyjnie już, zbiornik wodny „Żwirownia” w Piganach był areną zmagań wędkarskich 
zorganizowanych przez Polski Związek Wędkarski Koło w Sieniawie. Patronat nad  

zawodami objął Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.

1 
czerwca w konkursie w łowieniu 
ryb udział wzięły dzieci i młodzież 
do lat 16. Dopisała pogoda i fre-
kwencja. Aż 32 młodych wędka-

rzy rywalizowało w trzech kategoriach wie-
kowych. 
Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
I. 5-10 lat: 1. Marcin Stawarz, 2. Kamil Siry,
3. Przemysław Szydłowski.
II. 11-13 lat: 1. Adrian Sołek, 2. Rafał Frą-
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Siatkówka w Sieniawie

W 
lipcu 2013 roku dzię-
ki finansowemu wsparciu  
Miasta i Gminy Sieniawa 
oraz kilku małych firm 

utworzona została sekcja piłki siatkowej  
mężczyzn. Warto przypomnieć, że Uczniow-
ski Klub Sportowy „Sokół” w Sieniawie 
powstał już w 2000 roku z nastawieniem 
na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.  
Wszyscy chętni mogli brać udział w trenin-
gach piłki nożnej, siatkówki oraz piłki ręcz-
nej. Wielu z nich do dzisiaj bierze udział  
w rozgrywkach seniorów, głównie w piłce 
nożnej. Powstanie sekcji piłki siatkowej było 
naturalnym wynikiem wzrostu popularności  
tej dziedziny sportu zarówno w kraju jak  
też w Sieniawie i okolicach.

W roku ubiegłym zakończyliśmy roz-
grywki na IV miejscu w grupie II, natomiast 
w tym sezonie pragniemy pójść krok dalej  
i awansować do baraży. W składzie zespołu  
na obecny sezon znajdują się zawodnicy 
z Sieniawy i okolic, którzy swoją grą chcą 

zachęcić mieszkańców do uprawiania tej  
dyscypliny sportu. Wspierają nas takie firmy 
jak: Nadleśnictwo Sieniawa, Euro Okna Plus, 
Farmutil HS, Bank Spółdzielczy w Rzeszo-
wie, Zielona Przystań w Manasterzu i Mega 
Fason Sieniawa.

Kadra UKS „Sokół” Sieniawa: Jacek Mi- 

chalski, Bartłomiej Dyrda, Marcin Szeliga, 
Ryszard Bursztyka, Mateusz Wrucha, Robert 
Nowak, Kamil Jaceczko, Krystian Gurak, 
Krystian Żuk, Daniel Pelc, Krystian Myłek, 
Marcin Drabik i Mateusz Paszko. 

Jacek Michalski

Reprezentacja Sieniawy już drugi sezon występuje w rozgrywkach IV ligi piłki siatkowej 
mężczyzn przy Wojewódzkim Podkarpackim Związku Piłki Siatkowej w Rzeszowie.

                    DATA DRUŻyNy

                    12.10.2014 r. UKS Sokół Sieniawa - AS Procadia Lubaczów

                    19.10.2014 r. SSPS PBS Czarni Oleszyce - UKS Sokół Sieniawa

                     26.10.2014 r. UKS Sokół Sieniawa - TKS Żagiel Radymno

                     09.11.2014 r. KS Grom Rozbórz Długi - UKS Sokół Sieniawa

                     16.11.2014 r. MKS Wierzbna - UKS Sokół Sieniawa

                      23.11.2014 r. UKS Sokół Sieniawa - UMKS Spartakus Adamówka

                     07.12.2014 r. AS Procadia Lubaczów - UKS Sokół Sieniawa

                     14.12.2014 r. UKS Sokół Sieniawa - SSPS PBS Czarni Oleszyce

                     11.01.2014 r. TKS Żagiel Radymno - UKS Sokół Sieniawa

                    18.01.2014 r. UKS Sokół Sieniawa - KS Grom Rozbórz Długi

                    25.01.2014 r. UKS Sokół Sieniawa - MKS Wierzbna

                    01.02.2014 r. UMKS Spartakus Adamówka - UKS Sokół Sieniawa

        Mecze UKS „Sokół” Sieniawa w IV lidze 
                    mężczyzn w sezonie 2014/15
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Piłkarze Sokoła Sieniawa rozpoczęli już drugi sezon rozgrywek piłkarskich w III Lidze 
lubelsko-podkarpackiej. 

N
a inaugurację sezonu „jesień 
2014” nasi piłkarze wygrali 
na wyjeździe z pretendentem 
do mistrzostwa Ligi, Stalą 

Rzeszów 2:1, pokonali Orlęta Radzyń Pod-
laski i Wisłokę Dębica „liderując” w tabeli 
rozgrywek. W następnych meczach spisywa- 
li się nieco gorzej notując 2 remisy, 1 wygra- 
ną i 3 przegrane, a głównym mankamentem  
w grze okazał się brak skuteczności w zdo-
bywaniu bramek. Po 9-ciu rozegranych me- 
czach zdobyli 14 pkt, stosunek bramek 7:7. 
Jednakże działacze jak i kibice Sokoła wierzą, 

że uda się pokonać wszystkie niedoskona-
łości, w tym pechową indolencję strzelecką 
i nasi piłkarze w ośmiu kolejnych meczach 
pokażą swoje wysokie umiejętności co prze-
łoży się na miejsce w czołówce tabeli ligo- 
wej. Należy zaznaczyć, że w drużynie od 
zakończenia rozgrywek sezonu 2013/14  
w czerwcu br., w którym nasi sportowcy 
zajęli 7 miejsce w tabeli, nastąpiły spore 
zmiany kadrowe. Po odejściu trenera Jaro-
sława Zająca, drużynę prowadzi znany wcze-
śniej jako piłkarz Stali Mielec trener Ryszard 
Federkiewicz z asystentem Danielem Ki- 

jakiem. Odeszli piłkarze Krystian Wrona  
i Dawid Pigan do Stali Stalowa Wola, Kry-
stian Halejcio do KS Wiązownica, Paweł 
Marczenia, Krzysztof Karwacki, a w trak-
cie sezonu Bartosz Wróbel wyjechali za  
granicę. Naszą kadrę wzmocnili młodzie-
żowcy Dawid Dziekan ze Stali Mielec, 
Krzysztof Bigas z Pogoni Leżajsk i Jacek  
Flis z Unii Nowa Sarzyna oraz wychowanek 
Sokoła Jakub Stefan.

Janusz Świt

     Jesień piłkarzy  
                                  Sokoła

LP. NAZWA MECZE PUNKTy ZWyCIęSTWA REMISy PORaŻKI BRaMKI

1. Karpaty Krosno 14 35 11 2 1 23-10

2. Stal Rzeszów 14 30 9 3 2 34-11

3. Motor Lublin 14 27 8 3 3 26-12
4. Chełmianka Chełm 14 24 6 6 2 20-9
5. Resovia 14 24 6 6 2 16-9
6. Orlęta Radzyń Podlaski 14 22 5 7 2 16-10
7. Wólczanka Wólka Pełkińska 14 21 6 3 5 29-28
8. JKS 1909 Jarosław 14 21 6 3 5 15-8
9. Avia Świdnik 14 19 5 4 5 19-20

10. Stal Kraśnik 14 17 5 2 7 20-24
11. Sokół Sieniawa 14 16 4 4 6 12-18
12. Orzeł Przeworsk 14 14 3 5 6 12-21
13. Izolator Boguchwała 14 14 4 2 8 13-20
14. Hetman Żółkiewka 14 13 3 4 7 16-32
15. Wisłoka Dębica 14 12 3 3 8 13-19
16. Podlasie Biała Podlaska 14 11 2 5 7 7-26
17. Lublinianka Wieniawa Lublin 14 11 2 5 7 13-17
18. Tomasovia Tomaszów Lubelski 14 11 2 5 7 13-23
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Piłkarskie zmagania 
Sokoła
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...jak jeden dzień


