


Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa! Bieżący numer naszego 
Biuletynu trafia w Wasze ręce w pierwszą rocznicę od chwili, kiedy ponownie 
obdarzyliście mnie zaufaniem i powierzyliście urząd burmistrza Miasta i Gminy 
Sieniawa.

Wydaje się, że to zaledwie 12 miesięcy. Ale był to czas bardzo ciężkiej pracy zarówno mojej, 
jak też moich współpracowników, służb i organizacji gminnych, na rzecz naszej społeczności.  
Ta ciężka praca, kontynuacja inicjatyw rozpoczętych jeszcze w poprzedniej mojej kadencji,  
przynosi teraz wymierne efekty, widoczne dla każdego mieszkańca. Powiem więcej, Miasto  
i Gmina Sieniawa coraz częściej stawiana jest za dobry przykład w różnych częściach Pod- 
karpacia. Jesteśmy dumni, że nasze wspólne osiągnięcia są znane poza granicami gminy.

A mamy się czym pochwalić! coraz więcej przedsiębiorców wybiera naszą gminę, by tu  
inwestować, rozwijać się, a co za tym idzie, tworzyć nowe miejsca pracy. Jesienią ma ruszyć 
„pełną parą” prężnie rozwijająca się firma Budinstel w Leżachowie oraz nowoczesna linia pro-

dukcyjna w dawnej „olejarni”  
w Sieniawie, a także kolejne  
segmenty zakłdów Gran-Tech  
w Wylewie. Są to konkretne  
przykłady na to, że plany i ma- 
rzenia udało nam się przekuć 
w realną rzeczywistość, która  
w rezultacie przynosi korzyści 
dla naszej społeczności.

Już teraz powstawanie no- 
wych miejsc pracy sprawiło, że na 
terenie Miasta i Gminy Sienia- 
wa znacząco spada stopa reje- 
strowanego bezrobocia. O tym, że  
nie są to słowa bez pokrycia, 
świadczy twarda rzeczywistość,  
stoją za tym oficjalne liczby i sta- 
tystyki. Uruchomienie linii pro-
dukcyjnych we wspomnianych 
zakładach sprawi, że kolejne 
dziesiątki, a może i setki osób 
znajdzie w nich zatrudnienie.

To cieszy, ale zachęca też do pracy w kierunku popierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,  
bo okazał się on ze wszech miar słuszny i służy naszym mieszkańcom.

Tutaj ze smutkiem muszę zauważyć, że to co dobre dla Was, nie zawsze dobre jest dla nie-
których sfrustrowanych jednostek, dla których kampania wyborcza jeszcze się nie skończyła.  
Rozwój naszego miasta i gminy, oznacza dla nich definitywny kres zakusów na przejęcie wła-
dzy. Na szczęście dla lokalnej społeczności, ta niewielka grupka mocno się w ciągu ostatniego 
roku wykruszyła. Pojedynczym osobnikom, którzy z takim uporem starają się przeszkodzić mi  
w pracy, życzę zdrowia fizycznego i współczuję, że radość życia czerpią oni tylko z tego.

Nas cieszą fakty to, że w ostatnich miesiącach nowe nawierzchnie kolejnych odcinków dróg  
w Czerwonej Woli, Dybkowie, stały się rzeczywistością. Cieszy, że zbudowaliśmy na terenie gmi- 
ny nowe nitki wodociągu, oświetlenie uliczne w Dybkowie, że finalizujemy budowy kilku remiz  
i świetlic. 

Zrównoważony rozwój gminy, równanie każdego sołectwa do lepiej rozwiniętych, to jeden  
z naszych priorytetów. Przykładem niech będą Paluchy, najbardziej oddalona od centrum i naj-

Dbamy o zrównoważony rozwój gminy

Fot. Krzysztof Ogryzek prezentuje burmi-
strzowi Adamowi Wosiowi działanie nowo-
czesnego przesiewacza w nowopowstającej 
kompostowni w Leżachowie.
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Jesień to pora, kiedy naszą uwagę zaprzątają przygotowania do zbliżającej się zimy. 
Drodzy Czytelnicy. Jeśli znajdziecie wolną chwilę, zapraszamy do lektury, kolejnej, tym 
razem jesiennej edycji naszego Biuletynu. Wśród artykułów szczególnej Państwa uwadze 

   polecamy:
•	 Fenomen sieniawski - rozmowa z Adamem Wosiem, burmistrzem Miasta i Gminy 

Sieniawa
•	 Inwestycje w kanałach i wodociągach - jedna z odsłon inwestycyjnego „boomu” w gminie 

Sieniawa
•	 Absolutorium dla Burmistrza - relacja z sesji Rady Miasta i Gminy Sieniawa
•	 Z wizytą w Pecovskej Novej Vsi - relacja z wizyty sieniawskiej delegacji u naszych południo-

wych sąsiadów
•	 Dni Sieniawy - relacja z tegorocznych obchodów
•	 Cerkiew w Leżachowie pod lupą studentów - o badaniach naukowców w tej drewnianej 

świątyni
•	 Podziękowali za plony - dożynki gminne okraszone fotorelacją
•	 Rok pełen sukcesów - o licznych osiągnięciach uczniów z sieniawskiego gimnazjum
•	 Zamurowany skarb - o bezcennych dziełach sztuki ukrytych w pałacowych skrytkach 

w Sieniawie
•	 Festiwal tańca w ŚDS - wielka impreza integracyjna w tanecznych rytmach
•	 Radni wybrali ławnika - o nowym ławniku do Sądu Rejonowego w Przeworsku
•	 Pożegnali urzędników - o przejściu na emerytury długoletnich pracowników gminy
•	 Zmagania jednostek OSP - o zawodach sportowo-pożarniczych OSP
•	 Przekraczać granice własnej słabości - rozmowa ze znanym maratończykiem Dawidem 

Hartlebem
•	 III liga - piłkarze Sokoła wystartowali - o występach naszych piłkarzy na III ligowych 

boiskach
•	 Ponadto wiele innych informacji z dziedziny kultury, oświaty, 

prac samorządu, sportu...

Szanowni Czytelnicy!

mniejsza wioska. Są tu coraz lepsze drogi, jest podstawowa infrastruktura, jesienią mieszkańcy 
dostaną do użytku nową placówkę jaką jest remizo-świetlica. 

Trudno nie zauważyć, że w naszej gminie trwa ogromny „boom” na budownictwo jednoro-
dzinne. Rocznie wydajemy około 60 nowych decyzji. Gdy przyjmiemy, że zamieszkają w nich 
trzy, czteroosobowe rodziny, to okaże się, że wkrótce przybędzie nam kolejnych, kilkuset nowych 
mieszkańców. To niezbity dowód, że ludzie chcą tu żyć, że widzą dla siebie jakieś perspektywy. 
Rozwój gminy jest czynnikiem, który powstrzymuje młodych przed emigracją. Liczymy, że może 
kiedyś zaczną do nas wracać ci, którzy dzisiaj żyją poza granicami naszego kraju.

Tym optymistycznym akcentem, pragnę Państwa zachęcić do lektury kolejnej edycji naszego 
gminnego periodyku.
                 
                                                                                                                             Adam Woś 
     Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

Życzymy zajmującej lektury!
                                                                                     Redakcja
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Fenomen sieniawski

Od pewnego czasu, o Sieniawie i sukce-
sach miejscowego samorządu jest gło-
śno w regionalnych i ponadregionalnych 
mediach. Czy potrafi Pan określić, ile 
w tych przekazach jest taniej propagandy 
a ile twardych, rzeczowych faktów? Czy 
rzeczywiście możemy mówić o fenome-
nie, który zredukuje tu bezrobocie do 
minimum?
- Nie mnie oceniać, czy to szukanie taniej 
sensacji przez dziennikarzy. Media są nieza-
leżne i opisują rzeczywistość taką, jaka ona 
jest. A, że w naszym mieście i gminie sytu-
acja na rynku pracy uległa wyraźnej popra-
wie, to przecież fakt, któremu trudno zaprze-
czyć. To, że tworzone są nowe miejsca pracy 
widać gołym okiem. Bezrobocia do zera zre-
dukować się nie da, bo zawsze znajdzie się 
ktoś, kto nie szuka naprawdę pracy, albo po 
prostu z obiektywnych przyczyn nie może jej 
podjąć. Ale jestem przekonany, że dojdzie do 
sytuacji, że każdy mieszkaniec naszej gminy, 
który będzie chciał i spełniał wymagania, nie 
pozostanie bezrobotny.

W takim razie proszę o konkrety. Udo-
wodni Pan, że bezrobocie maleje?
- Oczywiście. Wystarczy sięgnąć po ofi-
cjalne dane publikowane przez rządowe 
i samorządowe agendy. Cofnijmy się w cza-
sie: początkiem 2014 r. w mieście i gminie 
Sieniawa wg GUS było 552 zarejestrowa-
nych bezrobotnych. Kiedy zaczynałem bie-
żącą kadencję, raport GUS-u z 31.12.2014 r. 
wykazywał ich spadek do poziomu 476 osób. 
Po ośmiu miesiącach, wg danych z PUP 
w Przeworsku na koniec sierpnia br. mamy 
tylko 393 bezrobotnych. Tendencja spad-
kowa chyba jest wyraźna?

A co z tymi, którzy nadal szukają pracy. 
Czy inwestycje, które teraz są finalizo-
wane zlikwidują problem bezrobocia do 
minimum?
- Nasza długofalowa polityka, która z założe-
nia sprzyja przedsiębiorcom, przynosi teraz 
wymierne efekty. Od podstaw, w Leżacho-
wie, na nieużytkach, gdzie było tylko błoto 

Rozmowa z Adamem Wosiem, burmistrzem Miasta i Gminy Sieniawa na temat tworzenia  
nowych miejsc pracy
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i mokradła powstała nowoczesna kompo-
stownia odpadów biodegradowalnych. Wła-
ściciel zakładu będzie potrzebował jeszcze 
około 30 osób do pracy. Albo dawna „ole-
jarnia” w Sieniawie; firma Organic sp. z o.o. 
z pomocą funduszy unijnych, kosztem kil-
kunastu milionów złotych zmodernizowała 
zakład i już jesienią br. planuje uruchomić 
nowoczesną linię do produkcji sproszkowa-
nego soku z topinamburu w osłonie witami-
ny C. To półprodukt dla przemysłu farma-
ceutycznego. Znajdzie tu zatrudnienie ko-
lejnych 65 pracowników. Należy tu wspo-
mnieć również o znaczącej rozbudowie za-
kładu Gran-Tech sp. z.o.o. sp. k. w Wylewie. 
Wchodzi on w skład grupy firm Van Berde, 
produkujących wyroby z recyklingu gumo-
wego oraz tworzyw sztucznych. Jeszcze w br. 
powstanie tu kolejnych 100 miejsc pracy...

Co sprawia, że przedsiębiorcy tak garną 
się do Waszej gminy. Że chcą tu inwesto-
wać i rozwijać swoje firmy?
- Po prostu gmina wychodzi biznesmenom 
naprzeciw. Nie zostawiamy ich samych. Prze-
cież to oni dają naszym mieszkańcom pracę. 
„Gmina przyjazna przedsiębiorcom” - to nasz 
slogan. Na każdym etapie mogą liczyć na 
naszą pomoc. Jeżeli w terenie bez infrastruk-
tury powstaje zakład, my staramy się pomóc 
w jego dozbrajaniu czy wstępnym uporząd-
kowaniu. Tu nie tworzy się sztucznych, urzęd-
niczych barier dla inwestorów.

Ale to nie koniec? Mówi się o powstają-
cym w Leżachowie nieformalnym „parku 
przemysłowym”... 
- Jakiś czas temu podzieliliśmy i sprzedali-
śmy około 54 ha nieużytków w Leżachowie. 
Duże zainteresowanie przedsiębiorców spra-
wiło, że działki zostały sprzedane na przysło-
wiowym „pniu”. Kolejne inwestycje to ko-
lejne miejsca pracy i wpływy do budżetu 
gminy. Dla przykładu: na etapie zatwierdza-
nia dokumentacji jest budowa dwóch farm 
fotowoltaicznych. Jedna z nich powstanie 
w Leżachowie. Będą produkowały prąd wy-
korzystując energię Słońca. Wspomniane 
wcześniej inwestycje, czy farmy „słoneczne” 
to działania proekologiczne, bo i tej sfery nie 
tracimy z naszego pola widzenia. To wszystko 
zmierza do tego, żeby nasi mieszkańcy mieli 
zapewnione nie tylko bezpieczeństwo socjal-
ne, ale też do tego aby pozostawić naszym 
dzieciom i wnukom w miarę nieskażone 

środowisko, które jest naszym wspólnym 
dobrem...

Wśród nieprzychylnych Panu osób poja-
wiają się plotki, że pozyskując inwestorów 
wyprzedaje majątek gminy?
 - Takie zarzuty padają. Szczególnie w kampa-
niach wyborczych moi konkurenci posługują 

się takim argumentem, który wg ich oceny 
dyskredytuje mnie w oczach moich wybor-
ców. Są to jednak pojedyncze głosy osób, 
które nie rozumieją zasad funkcjonowania 
skutecznego samorządu. Dla nich majątkiem 
jest zapuszczone pastwisko i zachwaszczony 
ugór, który nie przynosi jakichkolwiek wy-
miernych korzyści. Dla mnie, jak i większości 
mieszkańców gminy, majątkiem są powsta-
jące nowoczesne firmy, nowe miejsca pracy 
oraz podatki jakie wpływają z tego tytułu do 
naszego budżetu.

Jaką drogę wybraliście aby móc z pełną 

odpowiedzialnością powiedzieć: jesteśmy 
gminą przyjazną inwestorom. 

- Jestem życiowym optymistą, szczególnie 
jeśli chodzi o przyszłość naszej gminy. Uwa-
żam, że wybraliśmy właściwy kierunek dzia-
łań, bo już przynosi on wymierne efekty. Nie 
ryzykowaliśmy, nie inwestowaliśmy ogrom-

nych pieniędzy w przygotowanie tzw. strefy 
przemysłowej, nie mając pewności czy poja-
wi się w niej jakikolwiek inwestor. My pode-
szliśmy do sprawy bardziej pragmatycznie, 
bez zbędnego ryzyka. Mając deklaracje za-
interesowanych, umożliwiliśmy im zakup 
gruntów, a oni sami taką strefę nam budują. 
Oczywiście nie zostawiamy ich samym sobie, 
na bieżąco dozbrajamy teren i pomagamy 
we wszelkich formalnościach, ale główny 
ciężar finansowy spoczywa na właścicielach 
a nie na budżecie gminy.

Dziękujemy za rozmowę
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S
taraniem władz Gminy powstał odcinek oświetlenia ulicznego w Dybkowie 
w kierunku miejscowości Czerce (do fabryki gwoździ) oraz odcinek na nowym 
osiedlu pomiędzy drogą biegnącą do Czerc i drogą do miejscowości Dobra  
o łącznej długości 786 mb. Linię wybudowano kablem ziemnym na metalo- 

wych słupach. Zamontowano 14 opraw oświetleniowych w tym 7 opraw o mocy 70 W i 7  

opraw o mocy 100W. Inwestycję zrealizował Zakład Wykonawstwa Elektrycznego ELE- 
KTRO-SYSTEM Wacław Mucha z Rozborza. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą  
98 031 zł.Zrealizowano też zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi na dz.nr ewid. 885, 

894, 695/2 w miejscowości Czerwona Wola - Leżachów w km 0+000-0+994 - usuwanie  
skutków klęsk żywiołowych” o długości 944 mb, prowadzącej od drogi wojewódzkiej  
Sieniawa - Jarosław do przysiółka Słoty. W wyniku przeprowadzonego postępowania  

Będzie jaśniej  
i bezpieczniej
Nowo zrealizowane inwestycje ułatwią życie mieszkańcom Miasta i Gminy Sieniawa. To bardzo 

potrzebne oświetlenie ulic i przebudowa kilku kolejnych odcinków dróg.

o zamówienie publiczne wpłynęło 6 ofert,  
z których najkorzystniejszą pod względem  
kryteriów była oferta PBI Infrastruktura S.A.  
z Kraśnika. Wartość zadania po przeprowa- 
dzonym postępowaniu wyniosła 285 117,43  

zł brutto. Środki na realizację zadania w 80% 
pozyskano z Ministerstwa Administracji i Cy- 
fryzacji za pośrednictwem Wojewody Pod-
karpackiego, natomiast pozostałe 20 % po- 
chodzą z budżetu Miasta i Gminy Sieniawa.

Ukończono ponadto realizację zadania 
pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 
110922R w miejscowości Dybków w km 
1+800-2+400 - usuwanie skutków klęsk ży- 
wiołowych” o długości 600 mb. W wyniku 
postępowania o zamówienie publiczne z po- 
śród złożonych czterech ofert najkorzystniej- 
szą pod względem kryteriów była oferta 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mosto-
wych Sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego. 
Wartość zadania opiewa na kwotę 148 369,52  
zł brutto. Środki na realizację zadania w 80%  
pozyskano z Ministerstwa Administracji i Cy- 
fryzacji za pośrednictwem Wojewody Pod- 
karpackiego, natomiast pozostałe 20 % po- 
chodzą z budżetu Miasta i Gminy Sieniawa.

Jarosław Saidło
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Inwestycje w kanałach  
i wodociągach

P
omimo, że już dawno informo-
waliśmy o 100% zabezpieczeniu  
gminy w zakresie wodociągów,  
stale pojawiają się kolejne po- 

trzeby. Związane jest to z powstającymi 
nowymi przedsiębiorstwami, jak i rozwo-
jem budownictwa mieszkaniowego na tere-
nie gminy. Dlatego wybudowaliśmy pierw-
szy odcinek sieci wodociągowej Leżachów 
-Dybków o długości około 2 km, zasilają-
cej tereny na których powstają nowe firmy 
(dawne pastwisko w Leżachowie). II etap 
tego przedsięwzięcia jest w trakcie projekto-
wania. Jesteśmy w posiadaniu pozwoleń dla 
rozbudowy wodociągów w Dybkowie (oko-
lice fabryki gwoździ) oraz w Rudce przysió-
łek Zarzeczne. Natomiast budowa przyłącza 
sieci wodociągowej w rejonie ul. Jana Pawła 
II w Sieniawie jest na etapie zgłoszenia robót.
Panująca w ostatnim roku susza pogorszyła 
sytuację w zakresie stanu pokładów wody,  
z których korzystają również nasze ujęcia.  
W związku z tym, że wg opinii ekspertów  
taka sytuacja może coraz częściej pojawiać  
się w przyszłości, podjęto działania, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców w tym zakresie. Opracowano pro-
jekt robót geologicznych dla studni S-3a  

i S-5a w Piganach. Obecnnie wymaga to  
przetargu na odwiert tych studni, a następ-
nie zatwierdzenie zasobów wód podziem-

nych. Następnym punktem ma być projekt 
budowlany na podłączenie tychże studni do 
rurociągu tłocznego, zgłoszenie robót lub 
pozwolenie na budowę i fizyczne wykona-
nie podłączenia i wykonanie obudów studni.
Jak wiadomo, kanalizacja sanitarna jest bar-
dzo kosztowną inwestycją, dlatego też, aby 
zakończyć ją definitywnie w naszej gminie, 

musimy sięgnąć po fundusze zewnętrzne. 
Mamy w tym zakresie duże doświadczenie 
i liczymy na pozytywne efekty naszych sta-

rań. W oczekiwaniu na ogłoszenie naborów 
wniosków aplikacyjnych w ramach nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020 czyni- 
my intensywne działania, aby przygotować 
się dokumentacyjnie do pozyskania kolej-
nych dużych środków pomocowych.

Edward Socha

Trwa wielki „boom” inwestycyjny w Mieście i Gminie Sieniawa. Są już projekty i pozwolenia  
na budowę sieci sanitarnych dla miejscowości: Czerwona Wola, Czerce I i II etap  

oraz Dobra. W trakcie projektowania jest miejscowość Rudka. Opracowano również  
projekt i uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej na powstającym  

osiedlu obok ul. Ks. Czartoryskiego w Sieniawie.
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Absolutorium dla  
Burmistrza 

W 
trakcie sesji, jej uczestnicy 
wysłuchali m.in. sprawoz-
dania z wykonania budże- 
tu za 2014 rok i dowie-

dzieli się, że dochody w minionym roku 
wyniosły 24 959 259,04 zł (założony plan 
zrealizowano w 97,81 %), a wydatki 24 707 
897,77 zł (co stanowi 97,75 % planu). 
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium  
poprzedziło odczytanie szeregu opinii; sta- 
nowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie oraz opinii komisji stałych 
z Komisją Rewizyjną na czele. Wszystkie  

przedstawione oceny były pozytywne. Głos 
podczas dyskusji zabrał również burmistrz, 
który podkreślił, że 2014 r. był dla Miasta 
i Gminy Sieniawa czasem korzystnym. Był 
okresem, w którym nie tylko realizowano 
zaplanowane inwestycje, ale sukcesywnie 
spłacano też dług gminy. Burmistrz zazna-
czył, że jest świadom tego, że choć pienią-
dze dobrze wykorzystano, to różnorakich 
potrzeb mieszkańców wciąż jest wiele i ich 

zaspokajaniem władze gminy będą zajmo-
wały się jeszcze przez wiele lat.
Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa abso-
lutorium za 2014 r. opowiedziało się 11 rad-
nych, 3 wstrzymało się od głosu (1 radny był 
nieobecny).
Po przegłosowaniu uchwały, Burmistrz przy-
jął gratulacje z rąk Przewodniczącej Rady 
Miejskiej, otrzymał bukiet kwiatów i podzię-
kował za okazane zaufanie. W swojej wypo-
wiedzi podkreślił, że absolutorium jest wy- 
razem uznania nie tylko za jego pracę, ale 

również pracę radnych, sołtysów i rad sołec-
kich, kierowników jednostek organizacyj-
nych, kierowników instytucji oraz pracow-
ników Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, 
którzy swoją ofiarną działalnością przyczy-
nili się do uzyskania tak dobrych wyników  
w trudnych realiach budżetowych.
W pozostałych punktach porządku obrad, 
radni podjęli uchwały w sprawach dotyczą-
cych tegorocznego budżetu:

1) zmian w budżecie na 2015 rok;
2) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy 
Sieniawa do zaciągania zobowiązań wykra-
czających poza rok budżetowy 2015 - na 
realizację wieloletniego programu wspiera-
nia finansowego gmin w zakresie dożywia-
nia;
3) ustalenia wysokości składki członkowskiej 
wynikającej z przynależności do Lokalnej 
Grupy Działania pn. Stowarzyszenie „Kra-
ina Sanu”;
4) powołania zespołu ds. zaopiniowania kan-
dydatów na ławników;

5) wyrażenia woli na przystąpienie Gminy 
Sieniawa do porozumienia o współpracy z in- 
nymi gminami woj. podkarpackiego w celu 
realizacji projektu „Rekultywacji składowi-
ska odpadów innych niż niebezpieczne i obo-
jętne w Wylewie k/Sieniawy” w ramach pro-
gramu pn. „Rekultywacja składowisk woje-
wództwa podkarpackiego”.

Barbara Matyja, Anna Nykiel

Podczas VIII sesji Rady Miejskiej w Sieniawie, w dniu 19 czerwca 2015 r. radni omawiali 
wykonanie budżetu Miasta i Gminy Sieniawa za ubiegły rok. Najważniejszym punktem sesji było 

głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Adama Wosia, czyli wyrażenie opinii na temat 
prowadzonej polityki finansowej i gospodarczej przez organ wykonawczy. Burmistrz dostał 

absolutorium przytłaczającą większością głosów.
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Radni  
wybrali 
ławnika

Rada Miejska w Sieniawie na sesji w dniu  
27 sierpnia br. wybrała ławnika z terenu  

Miasta i Gminy Sieniawa do Sądu Rejonowego 
w Przeworsku. Bogusława Moczarska będzie 

pełnić tę funkcję w latach 2016-2019. 

Z 
końcem 2015 r. upływa czteroletnia kadencja ławni-
ków, wybranych przez Radę Miejską w Sieniawie do 
Sądu Rejonowego w Przeworsku. W związku z powyż-
szym, decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Przemy-

ślu radni musieli wskazać spośród kandydatów jedną osobę, która 
spełni wymagane prawem warunki i obejmie funkcję ławnika. Do 
Rady Miejskiej w Sieniawie w wyznaczonym terminie wpłynęło 
tylko jedno zgłoszenie kandydata na ławnika, tj. Bogusławy Moczar-
skiej. 
Do przeprowadzenia wyborów, Rada Miejska w Sieniawie powołała 
zespół opiniujący kandydatów na ławników, jak również zwróciła 

się do Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji o sporządze- 
nie informacji o kandydacie. Przed  
przystąpieniem do wyborów zespół  
przedstawił radzie opinię o kandy- 
dacie, który spełniał wymogi usta- 
wowe i w głosowaniu tajnym, radni 
 wybrali Bogusławę Moczarską na ła- 
wnika do Sądu Rejonowego w Prze- 
worsku.

Nowemu ławnikowi serdecznie 
gratulujemy i życzymy satysfakcji  
z pełnienia tak odpowiedzialnej 
funkcji! 

Barbara Matyja

W kwietniu i maju br. Regionalna 
Izba Obrachunkowa przeprowadziła 
kompleksową kontrolę gospodarki 
finansowej Miasta i Gminy Sieniawa. 

Generalnie, praca urzędników została  
przez inspekcję oceniona bardzo pozytywnie.

J
est to najważniejsza kontrola jakiej poddawane są samo-
rządy w trakcie swojej czteroletniej kadencji. Zespół kon- 
trolny bardzo skrupulatnie i dogłębnie przeanalizował dzia-
łania w zakresie wszystkich zadań realizowanych przez nasz 

samorząd. Końcowa ocena wypadła znakomicie; oprócz drobnych 
mało istotnych nieprawidłowości, nasza praca została oceniona 
pozytywnie. Protokół oraz wystąpienie pokontrolne zmieściły się  
w kilkustronicowym dokumencie, a nie w opasłym segregatorze  
jak to wcześniej bywało. Świadczy to o tym, że gmina kierowana 
mądrze i bardzo odpowiedzialnie, zmierza w dobrym kierunku, że 
decyzje podejmowane są w sposób zgodny z prawem, efektywny i ra- 
cjonalny. Słowa uznania należą się również naszym pracownikom 
za sumienność, rzetelność i profesjonalizm, które tegoroczna kon-
trola potwierdziła. Stereotyp urzędnika pijącego tylko kawę, nie ma 
u nas potwierdzenia. Oczywiście nigdy nie ma tak dobrze, aby nie 
mogło być lepiej, dlatego też nie spoczniemy na laurach i będziemy 
dążyć do tego aby dalej jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom. 

Jerzy Mazur

Pod lupą 
RIO

Przeprowadzenie wyborów ławników do sądów okręgowych i rejo-
nowych należy do kompetencji właściwej rady gminy. Wybory przy-
gotowuje gmina jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej. Odbywają się one najpóźniej w październiku roku 
kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczaso-
wych ławników. Ławnikiem może być osoba, która ukoń-
czyła 30 lat i nie przekroczyła 70, posiada obywatelstwo 
polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
ma co najmniej średnie wykształcenie, jest nieskazitelnego 
charakteru, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospo-
darczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej 
od roku, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnie-
nia obowiązków ławnika. Kandydatów na ławników mogli 
zgłaszać do końca czerwca br. zarówno prezesi właściwych 
sądów, jak też stowarzyszenia, inne organizacje społeczne  
i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa 
(z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięć-
dziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujących stale na terenie gminy.
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Urząd z certyfikatem

U
rząd, każdego roku przechodzi audyt kontrolny, który 
monitoruje czy wprowadzone procedury spełniają 
normy gwarantujące utrzymanie naszych usług na naj-
wyższym poziomie. Nie jest to rzeczą prostą, bo należy 

poświęcić wiele pracy, aby standardy te utrzymać na odpowiednim 
poziomie. Rok 2015 był rokiem audytu weryfikującego, warunku-

jącego dalsze utrzymanie certyfikatu jakości. W sierpniu br. roku  
niezależny audytor SGS SYSTEM CERTYFICATION przeprowa-
dził audyt potwierdzający, że system zarządzania jakością w naszym 
urzędzie jest skutecznie wdrożony i utrzymany. Tym samym nasz 
samorząd ma pełne prawa posługiwać się certyfikatem jakości ISO 
9001:2009 na następne lata.

Urząd w Sieniawie świadczy usługi admini-
stracyjne o wysokim standardzie jakości, za- 
pewniając komplesową obsługę klienta, cią- 
gle doskonaląc poziom świadczonych usług  
z uwzględnieniem oczekiwań klientów, a tak- 
że realizuje zasady samorządności lokalnej  
ukierunkowane na stałe podnoszenie pozio- 
mu życia mieszkańców i aktywny udział  
w działaniach na rzecz zrównważonego roz- 
woju i promocji gminy. Jest to kolejny przy- 
kład jak wielką wagę przywiązujemy do tego  
aby nasi mieszkańcy postrzegali ratusz jako 
przyjazne miejsce, gdzie mogą liczyć na profe-
sjonalną pomoc w nurtujących ich sprawach. 

Jerzy Mazur

Od czterech lat Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie posiadał certyfikat jakości ISO 9001: 2009.  
A to oznacza, że urzędnicy profesjonalnie i skutecznie realizowali określone przepisami 

prawa zadania publiczne. Po sierpniowym audycie mają pełne prawo posługiwać się 
certyfikatem jakości w następnych latach.

Podsumowali projekt

G
ospodarzem konferencji był 
starosta przeworski Zbigniew 
Kiszka, a udział w niej wzięli 
m.in. burmistrzowie, wójto-

wie i przedstawiciele 12 partnerskich samo-
rządów. Miasto i Gminę Sieniawa reprezen-
towała czteroosobowa delegacja z zastępcą 
burmistrza Januszem Świtem na czele. 

Podczas konferencji, przedstawiciele  
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  
w Rzeszowie Andrzej Sawicki i Tomasz  
Krypel omówili główne działania zrealizo- 
wane w ramach programu i przedstawili  
jego kluczowe projekty. Efektem współpra- 
cy jest opracowanie czterech dokumentów  

strategicznych dla rozwoju obszaru, w ra- 
mach których wykonano 15 dokumenta-
cji technicznych. Istotnym dla Gminy Sie-
niawa projektem obejmującym zasięgiem  
cały obszar wsparcia jest projekt pn. „Zin-
tegrowana sieć tras rowerowych i pieszych  
wraz z niezbędną infrastrukturą” - doku- 
mentacja techniczna tego projektu obej- 
muje wyznaczenie nowych tras rowerowych  
i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą 
oraz połączenie ich już z istniejącymi szla-
kami, w tym z Wschodnim Szlakiem Ro- 
werowym Green Velo. 

Marta Kozłowicz

„Inwestujemy w przyszłość razem”, to hasło konferencji, która 25 sierpnia br.  
w Przeworsku podsumowała projekt pn. „Zintegrowany Rozwój  

Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. 
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Z troską  
o naszą przyszłość

P
ierwsze spotkanie konsultacyj-
ne organizowane wspólnie ze 
Stowarzyszeniem „Kraina Sanu” 
- Lokalna Grupa Działania we 

współpracy z firmą Innpuls z Rzeszowa do- 
tyczyło opracowania wspólnej strategii dla 
gmin wchodzących w skład LGD tj. Ada-
mówki, Jarosławia, Kuryłówki, Sieniawy, 
Tryńczy i Wiązownicy. Jest to organizacja, 

w ramach której już w poprzedniej perspek-
tywie finansowej, korzystaliśmy z dofinan-
sowania wielu projektów. Aby w przyszło-
ści móc nadal korzystać z takiej możliwo-
ści, aktywnie włączyliśmy się w opracowanie 

tego dokumentu, tak aby znalazły się w nim 
nasze przyszłe zamierzenia. 

Konsultacje 10 września poświęcone 
były omówieniu założeń Strategii Roz-
woju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2014-
2020, dokumentu szczególnego, kształtują-
cego rozwój społeczno-gospodarczy gminy 
na najbliższe lata, warunkującego możli- 
wości pozyskiwania środków zewnętrznych,  

a tym samym dalszy dynamiczny rozwój 
naszej gminy i poprawę życia jej mieszkań-
ców. Jego waga jest tym większa, iż jest to 
obligatoryjny załącznik do wniosków apli- 
kacyjnych o tzw. fundusze unijne. 

Uczestnikami spotkań, które odbyły się  
w sali konferencyjnej urzędu miasta i gminy 
byli radni, dyrektorzy szkół, sołtysi, przed-
stawicielki kół gospodyń wiejskich, przedsta-
wiciele organizacji społecznych, kierownicy 
jednostek organizacyjnych oraz pracownicy 
urzędu.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za za- 
angażowanie, odpowiedzialną postawę i akty- 

wny udział w tych, jakże istotnych dla nas 
wszystkich działaniach. 

Renata Jarosz

We wrześniu, przedstawiciele różnych środowisk z terenu Miasta i Gminy Sieniawa brali 
udział w konsultacjach nt. opracowania Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zasad 

współpracy z LGD „Kraina Sanu”; niezmiernie ważnych dokumentów dla naszej gminy. 
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Cerkiew w Leżachowie 
pod lupą studentów

W projekcie pod nazwą „Ini-
cjatywa na rzecz zachowa-
nia w substancji i w for-
mie zabytkowej cerkwi 

w Leżachowie” udział wzięli studenci trzech 
środowisk akademickich z Krakowa: koło 
naukowe Wydziału Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięk-
nych, sekcja bizantyjska koła naukowego 
Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i koło naukowe przy Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej. 
Nadzór merytoryczny nad badaniami objęli 
specjaliści: prof. dr hab. Jan Kurek (PK), prof. 
dr hab. Tomasz Ważny (UMK w Toruniu), 
Eugeniusz Zawałeń (Archidiecezjalny Kon-
serwator Zabytków) oraz dr Paweł Boliński 
(ASP). 

Podczas pobytu w Leżachowie, studenci 
wykonali dokumentację rysunkowo-pomia-
rową, badania dendrochronologiczne, bada-
nia architektoniczne, fotogrametrię wybra-
nych fragmentów obiektu, panoramy ste-
reoskopowe oraz skróconą ekspertyzę stanu 
zachowania i posadowienia cerkwi. Przepro-
wadzili też skaning laserowy który uważany 
jest za jedną z najnowocześniejszych metod 
dokumentacji konserwatorskich. W dalszej 
kolejności badacze zajmą się analizą i opra-
cowaniem zebranego materiału oraz plano-
waniem kolejnych zadań, bo jak zapowiada 
koordynator inicjatywy Andrzej Żygadło, na 
przyszły rok planowany jest kolejny obóz in-
wentaryzacyjno-badawczy. 
- Cerkiew w Leżachowie jest jednym z ostat-
nich obiektów, który nosi w sobie ogromną 
ilość pytań, ciekawą złożoność chronolo-
giczną i co bardzo ważne nie był do tej pory 
poddawany żadnej konserwacji, mamy więc 
do czynienia z zabytkiem prawdziwym, który 
warto badać i który na pewno wiele nam 
powie - mówi Andrzej Żygadło. 
Wiadomo, że cerkiew w Leżachowie posta-

wiono w 1796 r. w miejsce cerkwi, która 
spłonęła. Mieszkańcy nie zdecydowali się 
na budowę nowej cerkwi, a na przeniesie-
nie już istniejącej z okolic Lubaczowa. Ale 
ile lat funkcjonowała wcześniej, jak stara 
była wówczas, gdy ją przenoszono i skąd 
dokładnie została sprowadzona (być może 
z Czerniawki) nie wiadomo. W 1884 r. cer-
kiew została przebudowana i powiększona, 
ale w taki sposób, że nie uszczuplono sta-
rej cerkwi - m.in. dobudowano na długości 
ścian boczne aneksy nie wycinając ścian, 
zmieniono pokrycie gontowe na blaszane. 
Kolejnym ważnym akcentem historycznym 
był rok 1914, kiedy to podczas działań 
wojennych leżachowska świątynia mocno 
ucierpiała. Zarówno na połaciach dacho-
wych, jak i w ścianach widoczne są prze-
strzeliny, niejednokrotnie z pociskami. Jesz-
cze w latach 70. XX w. został przeprowa-
dzony nieduży remont i od tamtej pory 
w obiekt nie ingerowano. 
Jak stara jest cerkiew pokaże dopiero den-
drochronologia. - To był pierwszy etap 
badań, zostało pobranych ponad 30 próbek, 
chcemy jeszcze dołożyć badania dendro-
chronologiczne sklepienia nad sanktuarium 

Drewniana cerkiew greckokatolicka w Leżachowie 
nie jest używana jako obiekt kultu już od wielu lat. 

Ostatnio zabytkiem zainteresowali się studenci, którzy 
przeprowadzili w nim prace inwentaryzacyjne.

i kopuły - dodaje A. Żygadło.
Podczas badań studenci odkryli zakryte pły-
tami ozdobne nadproża i ościeża portali 
bocznych. Na jednym z nadproży wycięta 
jest golgota i włócznia z gąbką, na drugim - 
krzyż maltański. Odkryto okrągłe okno nad 
kruchtą, do którego zachowała się kowalskiej 
roboty kratownica, potężne XVII-wieczne 
zawiasy do drzwi bocznych i wiele różnych 
drobiazgów, które cieszą oko badaczy. 
Zgodę na prace inwentaryzacyjne studen-
tów w Leżachowie wydał Podkarpacki Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków dr Gra-
żyna Stojak. Po ich zakończeniu planowane 
są prace konserwatorskie - wymiana pod-
walin i fundamentów obiektu.

Marta Kozłowicz
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10. rocznica 
śmierci JP II

Rok 2015 jest „Rokiem św. Jana Pawła II”, a 2 kwietnia br. 
obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci  

wielkiego Polaka. Z tej okazji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa zorganizowała 
konkurs wiedzy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie.

Przed szkolnym  
dzwonkiem
Koniec wakacji był okazją do zorganizowania dwóch ciekawych przedsięwzięć na rzecz dzieci 

i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sieniawa. Ich inicjatorem był Miejsko - Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie.

D
o konkursu przystąpiło sześć 
osób, które odpowiadały na 
wylosowane pytania. Pierw-
szy etap wyłonił zwycięzcę, 

którym została Gabriela Mazur, natomiast  
o drugie i trzecie miejsce walczyli w do- 
grywce Łukasz Pucyło i Tadeusz Krub-
nik. Ostatecznie drugą lokatę zajął Tadeusz  
Krubnik, a trzecią Łukasz Pucyło. Konkurs 
zakończyło uroczyste wręczenie nagród przy- 
gotowanych przez Bibliotekę. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a An- 
nie Hubacz i Monice Jurkiewicz dziękujemy 
za przygotowanie podopiecznych ŚDS-u do 
konkursu.

Elżbieta Jagusztyn

Społecznej w Sieniawie bierze udział także 
w akcjach o charakterze ogólnokrajowym. 
Już po raz drugi nasza placówka uczestni-
czyła w finale ogólnopolskiej 
akcji Caritas 
„Tornister 

pełen uśmiechów”, który odbył się 30 sierp-
nia br. na rynku Starego Miasta w Przemy-
ślu. Celem akcji było zwiększenie szans edu-
kacyjnych najbardziej potrzebujących dzieci 
i młodzieży w Polsce. Była to czwarta edy-

cja tej akcji organizowana przez Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej.

Na najmłodszych uczestników pikniku cze-
kało wiele atrakcji i dobrej zabawy. Naj-
większym zainteresowaniem dzieci cieszy-
ły się pokazy Straży Pożarnej oraz Policji. 
Zwieńczeniem akcji było wręczenie torni-
strów wraz z wyprawkami szkolnymi. Z te-
renu Miasta i Gminy Sieniawa plecaki 
otrzymało 37 dzieci. Pragniemy złożyć ser-
deczne podziękowania wszystkim darczyń-
com, których otwarte serca i dobra wola 
przyczyniły się do zorganizowania naszego 
przedsięwzięcia oraz wywołały uśmiech na 
wielu dziecięcych twarzach, bo gdy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały świat.

Alicja Sroka, Aneta Ożga

26 sierpnia br. Dyrektor 
Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji „Sokół” 
zaprosił do sali kinowej 

dzieci z rodzin współpracujących z asysten-
tami rodziny oraz ich rodziców na film p.t. 
„Tajemnica zielonego królestwa”. Po seansie 
zaproszono dzieci na lody, ufundowane 
przez FH Świt S.C. Marian i Zofia Świt. 
Dzięki hojności firmy „Zytex” Janusz Zytek 
oraz Prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Sieniawie przygotowano 
także słodkie upominki dla najmłodszych.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
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Wybieram bibliotekę!

P
o raz dwunasty Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich zor-
ganizowało w dniach 8-15 maja  
2015 r. Tydzień Bibliotek, tym 

razem pod hasłem „Wybieram bibliotekę.” 
Jest to program promocji czytelnictwa i bi- 
bliotek. Ma on na celu podkreślanie roli  
czytania i bibliotek w poprawie jakości ży- 
cia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu za- 
wodu bibliotekarza i zainteresowania książką 
szerokich kręgów społeczeństwa.
8 maja biblioteka gościła dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Słu-
żebniczek. W spotkaniu uczestniczyły dwie 
grupy: maluchy i „starszaki” wraz z opiekun-
kami. Spotkanie z przedszkolakami zakoń-
czyło się wysłuchaniem bajki w interpretacji 
pracowników biblioteki.
Kolejne dni świętowania to kolejni goście 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa przygotowała dla swoich najmłodszych 
czytelników atrakcyjne formy pracy. 

Z 
tej okazji początkiem mie-
siąca Bibliotekę Publiczną 
odwiedziły dzieci z miejskiego 
przedszkola. Maluchy zapo-

znały się z funkcjonowaniem biblioteki, 

wysłuchały opowieści skąd się biorą książki 
i jak wiele osób jest zaangażowanych w pro-
ces ich powstawania. Następnie wysłuchały 
bajki czytanej przez panią bibliotekarkę. 
23 kwietnia 2015 r. odbyło się podsumo-

Bliżej książki

tym razem byli to uczniowie klasy I a i III a  
Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Lekcja 
biblioteczna poświęcona tradycyjnemu ka- 

talogowi bibliotecznemu skierowana była  
do klasy III, natomiast klasa I uczestniczyła 
w zajęciach dotyczących budowy książki  
oraz jej drodze od autora do czytelnika. 
Wizytę pierwszoklasistów zwieńczyło wspól- 
ne czytanie bajki. Dzieci bardzo chętnie  
i aktywnie uczestniczyły we wspólnej zaba-
wie. Tydzień bibliotek był okazją do obej-
rzenia wystawy pokonkursowej pod tytułem 
„Moja zakładka do książki”.

Elżbieta Jagusztyn

W kwietniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki 
dla Dzieci oraz Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

wanie konkursu plastycznego „Moja zakładka 
do książki” dla klas 0 - III szkół podstawowych 
z terenu gminy Sieniawa. Na konkurs wpłynęło 
35 prac, wszystkie spełniły wymagania regula-
minu konkursowego. Prace oceniano w dwóch 
kategoriach.
W kategorii klas „0” 
I miejsce - Piotr Piróg
II miejsce - Wiktor Rzepka
III miejsce - Damian Barabasz
W kategorii klas I-III
I miejsce - Milena Panieczko, Wiktoria Szewc
II miejsce - Karolina Ożga, Maria Gleń
III miejsce - Aleksandra Wilkoń, Kacper Giela-
rowiec.
Wszystkie prace konkursowe trafiły na wy- 
stawę w Bibliotece.

Elżbieta Jagusztyn
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Pożegnali urzędników

W 
imieniu pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Sieniawie oraz jednostek podległych, Zastępca  
Burmistrza Janusz Świt podziękował odchodzą- 
cym na emeryturę za wieloletnią pracę na rzecz  

gminy i lokalnej społeczności oraz złożył najserdeczniejsze życze- 
nia zdrowia, pogody ducha, spokoju i wszelkiej pomyślności w ży- 
ciu osobistym i rodzinnym.

Teresa Szydłowska po przepracowaniu ponad 41 lat, prze- 
szła na zasłużoną emeryturę z dniem 28 sierpnia. Jej zawodowa  
kariera rozpoczęła się w 1974 r., a w tutejszym Urzędzie pracowała  
od stycznia 1977 r. Przez lata, z dużymi sukcesami zawodowymi,  
pełniła funkcje kierownicze, ostatnio Kierownika Referatu Rozwo- 
ju i Gospodarki Gruntami, gdzie zajmowała się inwestycjami oraz  
promocją Miasta i Gminy Sieniawa.

Stanisław Prasoł przepracował w urzędzie ponad 20 lat.  
Jego kariera zawodowa rozpoczęła się 1975 r. w Spółdzielni Kółek  
Rolniczych w Sieniawie. Pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy 
w Sieniawie był od lutego 1995 r. do lipca 2015 roku, niezmien- 
nie zajmując stanowisko pracownika gospodarczego, realizującego  
zadania związane z gospodarką leśną.
Pracownicy ci dali się poznać jako osoby niezawodne i energi- 
czne, a co najważniejsze, pełne osobistego zaangażowania w wyko- 
nywane obowiązki.

Nowym emerytom życzymy wspaniałych dni w życiu osobi- 
stym, a czas - jak podkreślają byli już współpracownicy - niech ocali 
od zapomnienia wspólnie spędzone w pracy chwile.

Barbara Matyja

W ostatnich dniach lipca i sierpnia br. na zasłużoną emeryturę przeszli pracownicy  
Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, Teresa Szydłowska i Stanisław Prasoł.

Referendum z gminnej 
perspektywy

W 
ydano około 100 mln złotych na jego organizację, 
ale nie rozwiązano żadnego z nurtujących nas, Pola-
ków, problemów. Wydawać by się mogło, że sama  
idea jego przeprowadzenia, jeżeli chodzi o tematy  

których dotyczyło, była słuszna. Wiele do życzenia pozostawia jed- 
nak termin, pośpiech w jego przygotowaniu, aktywność najbardziej  
zainteresowanych oraz informacja docierająca do przeciętnego oby- 
watela. Zgodnie z naszą Konstytucją i ustawą o referendum krajo- 
wym, było to referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla  
państwa. Dlatego też, patrząc na jego wynik, albo słabo utożsamia- 
my się z naszym państwem, albo poruszone w nim sprawy nie mają  

dla nas szczególnego znaczenia. Po raz kolejny potwierdzamy, że  
jako Naród nie potrafimy korzystać z instrumentów jakie daje nam  
demokracja bezpośrednia. W dniu 6 września do 9-ciu lokali wybor- 
czych poszli również mieszkańcy naszej gminy, uzyskując wcale nie  
najgorszy wynik. Na 5771 uprawnionych, przy urnach zameldowało 
się 537 wyborców, co stanowi 9,31 %. Osiągnęliśmy wynik przewyż-
szający średnią w powiecie - 7,93%; województwie - 8,36%; oraz kraju 
- 7,80% . Na tle tej statystyki wynik ten plasuje nas w czołówce rankin-
gów co świadczy o dużej odpowiedzialności obywatelskiej naszych 
mieszkańców. 

Jerzy Mazur

Niestety, jak przewidywało wielu ekspertów, polityków, samorządowców i zwykłych 
obywateli, niska frekwencja sprawiła, że ostatnie referendum jest niewiążące i może mieć 

jedynie charakter opiniodawczy. 
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Majowe święta  
w Sieniawie 

U
roczystości poprzedziła msza 
święta w kościele parafialnym 
w Sieniawie, koncelebrowana 
przez ks. Jana Grzywacza, ks. 

Dariusza Styrnę i ks. Bolesława Suberlaka. Po 
nabożeństwie przedstawiciele władz samo-
rządowych, zaproszeni goście i mieszkańcy 
miasta, w sali widowiskowej „Sokoła” obej-
rzeli okolicznościowy program artystyczny 
przygotowany przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli. 
Młodzi aktorzy zabrali widzów w podróż  
w czasie; w przedstawieniu pt. „Taki kraj” 
przypomnieli okres powstania konstytucji  
i jej znaczenie dla narodu polskiego. Wido-
wisko, wzbogacone patriotycznymi pieśnia- 
mi i odtańczonym z ogromnym wdziękiem 
polonezem, wzbudziło zachwyt sieniawskiej 
publiczności, która występ małych artystów 
nagrodziła gromkimi brawami. Uczniom i ich 
opiekunom za piękną lekcję historii podzię-
kował burmistrz Adam Woś.

Po zakończeniu programu artystyczne- 
go, uczestnicy obchodów, w towarzystwie 
pocztów sztandarowych, harcerzy i orkiestry 
dętej, przeszli na rynek, gdzie kontynuowa- 
no uroczystości. Przed ratuszem, przy dźwię-
kach hymnu narodowego wciągnięto na 
maszt flagę państwową i rozpoczęto uroczy-
stości strażackie. Burmistrz Adam Woś od- 
czytał akt fundacji sztandaru dla jednostki 

OSP w Dobrej, a następnie odbyła się ce- 
remonia wbijania pamiątkowych gwoździ 
w jego drzewiec. Po jej zakończeniu dyrek-
tor Biura Terenowego ZOSP RP w Prze-
myślu dh Adam Szumełda, przekazał sztan-
dar w ręce przewodniczącego Społecznego 
Komitetu Fundacji Sztandaru burmistrza 
Adama Wosia, który wręczył go z kolei pre-
zesowi OSP w Dobrej, druhowi Władysła- 
wowi Ciurko. 

Uroczystości były także okazją do odzna-
czenia zasłużonych strażaków. Złote medale 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” odebrali druho-
wie z OSP w Dobrej: Adam Szpilka i Miro-
sław Harpak oraz dh Zbigniew Myłek z OSP 

w Wylewie. Srebrnymi medalami „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Grze-
gorza Chamika, Marka Mieszczyka (OSP 
Dobra), Jerzego Kudłaka (OSP Czerce), Jana 
Bajora (OSP Pigany) i Władysława Okrucha 
(OSP Paluchy), a brązowym dha Krzysztofa 
Ciurko (OSP Dobra). Odznaczenie „Strażak 
Wzorowy” odebrali: dh Katarzyna Pucyło-
Sarzyńska (OSP Pigany) oraz dh Paweł Iskra 
(OSP Paluchy). Obchody święta strażaków 
zakończyły wystąpienia burmistrza Adama 
Wosia i dha Adama Szumełdy.

Marta Kozłowicz

Początek maja to czas, kiedy w podniosłej atmosferze mieszkańcy Sieniawszczyzny obchodzili 
Święto Flagi Państwowej i 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Także przypadający 

na tę porę Dzień Strażaka, miał szczególną oprawę - jednostce OSP w Dobrej nadano sztandar.
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Uczą się 
oszczędzać

Od kilku lat uczniowie z Rudki 
systematycznie i chętnie oszczędzają 

w SKO prowadzonej w szkole przez 
Małgorzatę Dyndał pod patronatem Banku 

Spółdzielczego Oddział w Sieniawie.  
Nie tylko oszczędzają, ale też twórczo  

się rozwijają.

P
odczas uroczystości zakończenia roku szkolnego laure-
aci oraz najlepiej oszczędzający odebrali nagrody, które 
wręczył dyrektor Banku Spółdzielczego w Sieniawie 
Marcin Fitał. To efekt wiosennej zbiórki makulatury,  

z której pozyskane pieniądze zasiliły książeczki oszczędzających. 
Podczas Dnia Talentów pierwszego dnia wiosny uczniowie zapre-
zentowali krótkie przedstawienie, nawiązujące tematycznie do 
oszczędzania i poszanowania wartości pieniądza. Ponadto przepro-
wadzono wśród starszych uczniów dwuetapowy konkurs związany 
z oszczędzaniem i - nazwijmy to - finansami. 

Monika Kwaśniewska

Szkoła Podstawowa im. Ignacego 
Krasickiego w Rudce w minionym roku 

szkolnym uczestniczyła w projekcie 
unijnym „Uwarunkowania Umiejętności 

Komunikacyjnych Dziecka”.

P
rojekt prowadzony był przez Instytut Badań Millward 
Brown w Warszawie na zlecenie Instytutu Badań Edu-
kacyjnych. W badaniu wzięły udział dzieci z klas I i II. 
Uczestnicy otrzymali edukacyjne upominki, a szkoła 

dzięki udziałowi w badaniu pozyskała dyktafon oraz odtwarzacz 
muzyczny. Uzyskane wyniki świadczą o bardzo wysokich kompe-

tencjach komunikacyjnych naszych najmłodszych uczniów, z czego 
bardzo się cieszymy.

Monika Kwaśniewska

Udział  
w projekcie

Dzień Rodziny to nieformalne święto, które w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego 
w Rudce obchodzone jest od kilku lat. Łączy dwa jakże ważne święta Dzień Matki i Dzień Ojca. 

S
potkanie w miejscowej świetlicy, w piękną, słoneczną 
i ciepłą niedzielę 31 maja br. rozpoczęła dyrektor szkoły 
Ewa Preizner-Rygowska, która powitała licznie przyby-
łych rodziców oraz gości. Następnie uczniowie zapro-

sili Rodziców do ogrodu najpiękniejszych życzeń, dlatego spo-

tkanie rozpoczęto piosenką o ogrodach, w których dzieci dojrze-
wają niczym owoce pod czujnym okiem i opieką rodziców. Tak jak  

Ogród dla Mamy i Taty

w ogrodzie możemy oglądać różnorodne, piękne kwiaty, tak 
też program artystyczny był pełen różności. Dorośli podziwiali 
występy młodych aktorów, recytacje, piosenki i popisy taneczne. 
Rodziców zaproszono do wysłuchania krótkiego, ale refleksyjnego 
i nostalgicznego koncertu życzeń. Ukoronowaniem występu dzieci 
był polonez, zatańczony przez chłopców i dziewczęta z klasy V i IV. 
Nie zabrakło też tradycyjnego „sto lat”, tym razem przy akompania-
mencie fletu. Dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane 
prezenty, a potem wszyscy spotkali się przy słodkim poczęstunku.

Monika Kwaśniewska
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Czas wycieczek

8 czerwca najmłodsi uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Rudce 
wraz z opiekunami wyruszyli na 
wycieczkę do Bałtowa, gdzie spę-

dzili dzień pełen wrażeń w Parku Dinozau-
rów. Po rozległej ekspozycji poruszali się 
„amerykańskim autobusem szkolnym”, co 
było nie lada atrakcją. Wszystkich zachwy-
ciło bajeczne Oceanarium i efekty spe-
cjalne, jakie można było w nim podziwiać.
Kilka dni później (11 czerwca) ucznio-
wie klas IV i V pod opieką Agnieszki Szy-
kuły - kierownika wycieczki i Moniki Kwa-
śniewskiej, w towarzystwie uczniów i pań ze 
Szkoły Podstawowej w Dobrej (w ramach 
międzyszkolnej współpracy) wyjechali na 
dwa dni w Góry Świętokrzyskie. Podróż 
minęła bardzo szybko i wszyscy w dosko-
nałym nastroju już o dziesiątej zwiedzali 

Koniec roku szkolnego to też czas, w którym chętnie wyruszamy na wycieczki.  
Tym razem uczniowie ze szkoły podstawowej w Rudce i Dobrej wybrali się do krainy 

dinozaurów i w Góry Świętokrzyskie.

W roku szkolnym 2014/2015 przez kilka tygodni 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Unii Euro-
pejskiej w Dobrej, z zaangażowaniem poszukiwa-
li ciekawych i mało znanych miejsc na terenie wsi 

Czerce i Dobra. W efekcie powstały dwa opracowania, które popra-
wione i zrecenzowane przez Agnieszkę Szykułę, zostały wysłane na 
wojewódzki konkurs pt. „Poznajemy Ojcowiznę” organizowany przez 
Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystycznego Oddział Miejski 
w Rzeszowie. We wtorek, 16 czerwca br., w Sali Kolumnowej Pod-
karpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uro-
czyste podsumowanie konkursu. Praca naszych uczniów została 
doceniona przez komisję konkursową - Kamil Ciurko i Jarosław 
Leja zajęli II miejsce w kategorii prac zbiorowych, a Agata Bart-

Znają swoją  
ojcowiznę

urokliwą Jaskinię Raj, a następnie Cen-
trum Neandertalczyka. Okazały Dąb Bar-
tek i zamek w Chęcinach to kolejne atrak-

cje. Po noclegu w Kielcach (poprzedzo-
nym wizytą w Kadzielni i dyskoteką) przy-
szła pora na zdobywanie szczytów. Z prze-
wodnikiem młodzi turyści weszli na Łysicę 
i Łysą Górę, podziwiając piękno najniższych 
gór w Polsce. Zachwyciło również Muzeum 
Minerałów, w którym królował krzemień 
pasiasty. Pełni wrażeń wycieczkowicze wró-
cili w piątkowy wieczór do swoich domów. 

Monika Kwaśniewska

Troje uczniów ze szkoły podstawowej  
w Dobrej: Kamil Ciurko, Jarosław Leja  
i Agata Bartnik sięgnęło po najwyższe  

laury w wojewódzkim konkursie 
krajoznawczym.

nik III miejsce w kategorii prac indywidualnych. To duży suk-
ces i wyróżnienie dla uczniów naszej szkoły. Laureatom gratulo-

wał kurator Jacek Wojtas i starosta przeworski Zbigniew Kiszka.

Kazimiera Kąfera
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Dzień Dziecka  
w Czerwonej Woli

Piętnastokilometrowa trasa wiod-
ła bezpiecznymi leśnymi droga- 
mi. Młodsi uczniowie przejecha- 
li z Czerwonej Woli do Radawy. 

Starsi, z Czerwonej Woli do dębu „Szubie-
nica” w Dobrej. Po powrocie do szkoły, cy- 
kliści spotkali się przy ognisku, uczestniczy- 
li w grach i zabawach na boisku szkolnym. 
W przygotowanie Dnia Dziecka włączyły 
się mamy z Rady Rodziców Wioletta Mróz 
i Marta Mucha oraz radny Zbigniew Licho-
łat, który ufundował poczęstunek dla wszy- 
stkich uczestników. Uczniowie i Rada Peda-
gogiczna serdecznie wszystkim dziękują za 
pomoc.

Małgorzata Buniowska

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Woli obejrzeli filmy  
pt. „Gnomeo i Julia” oraz „Roszpunka”, a także wzięli udział w rajdzie rowerowym. 

Spotkanie z Rzecznikiem
15 czerwca 2015 r. dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Czerwonej Woli uczestniczyły w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem 
Michalakiem.

Minister Marek Michalak 
przyjechał do Centrum Kul- 
tury Akademickiej PWSTE  
w Jarosławiu na zaprosze- 

nie posła Tomasza Kuleszy. W spotkaniu  
wziął udział także Podkarpacki Kurator Oś- 
wiaty Jacek Wojtas. Gość opowiadał zebra- 
nym o swojej pracy na rzecz dzieci i odpo- 
wiadał na pytania dotyczące podejmowa- 
nych przez niego przedsięwzięć. Następnie  
wraz z dziećmi uczestniczył w warsztatach  
,,Odblaskowa Szkoła Tirka” poświęconych  
bezpieczeństwu na drodze. Główny bohater  
warsztatów - krokodyl Tirek - uczył maluchy  
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię  
i udowadniał, że poruszanie się po drodze  
w stanie po spożyciu alkoholu jest bardzo  
niebezpieczne. Na zakończenie, przedszkola- 
ki uczestniczyły w zajęciach udzielania pier- 

wszej pomocy i obejrzały pojazdy Ins- 
pekcji Transportu Drogowego. Rzecznik  
Praw Dziecka wręczył każdemu dziecku 

drobny upominek.

Agnieszka Korchowiec
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Dużo wie  
o Sieniawie 

Dawid Ożga, uczeń Szkoły Podstawowej  
w Wylewie, wykazał się wysokim poziomem 

wiedzy i wygrał konkurs „Sieniawa - historia 
i współczesność”.

Konkurs organizowany jest co roku w ramach obcho-
dów Dni Sieniawy. Wzięli w nim udział uczniowie ze 
szkół podstawowych naszej gminy: Sieniawy, Czer-
wonej Woli, Wylewy i Rudki. W konkursowe szranki  

stanęło 13 uczestników, wyłonionych w eliminacjach szkolnych.
Sprawdzian składał się z dwóch części. W tym roku zmieniona 
została część pisemna - test wyboru zastąpiła krzyżówka. Konkurso-
wicze musieli wykazać się znajomością faktów historycznych doty-
czących Sieniawy, rodziny Sieniawskich i Czartoryskich oraz wiedzą 
o obecnych wydarzeniach. 

Do części ustnej zakwalifikowało się siedem osób. Dawid Ożga, 
uczeń Szkoły Podstawowej w Wylewie, już w części pisemnej wyka-
zał się wysokim poziomem wiedzy i zdobył największą liczbę  
punktów. W części ustnej potwierdził dobre przygotowanie  
i umocnił swoje prowadzenie. Drugie miejsce zajęła Weronika 
Mucha ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Trzecie miejsce zajęły 
ex aequo uczennice ze Szkoły Podstawowej w Rudce Aleksandra 
Frodyma i Laura Syryło. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki ufundo-
wane przez Burmistrza Miasta i Gminy i organizatora konkursu, 
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Sieniawa. Serdecznie gratulu-
jemy zwycięzcom, a ich opiekunom dziękujemy za przygotowanie 
uczniów do konkursu.

Elżbieta Jagusztyn

Festiwal 
tańca w SDS

25 czerwca w sali widowiskowej CKSiR 
„Sokół” w Sieniawie odbył się XII Festiwal 

Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy. 
Zaprezentowało się 14 placówek  
z województwa podkarpackiego.

Uczestników oraz zaproszonych gości w osobach 
przedstawicieli władz samorządowych gminy oraz 
powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, 
dyrektorów i kierowników ŚDS-ów z woj. podkar-

packiego, powitała Dyrektor ŚDS w Sieniawie oraz Burmistrz Mia-
sta i Gminy Sieniawa Adam Woś, który dokonał oficjalnego otwar-
cia Festiwalu.
W trakcie trwającego ponad dwie godziny barwnego widowiska, 
występujący zaprezentowali różnorodne tańce oraz rytmiczne  
aranżacje, dostarczając niezapomnianych wrażeń zebranej publicz-
ności. Po części artystycznej burmistrz podziękował zebranym 
gościom za udział w Festiwalu, a szczególnie artystom za wspaniały 
program oraz zaprosił wszystkich za rok. Spotkanie zakończyło się 
rozdaniem dyplomów, nagród i upominków dla wszystkich uczest-
ników Festiwalu oraz uroczystym wspólnym obiadem.
Tegoroczny Festiwal Tańca został dofinansowany przez sponsorów: 
Stal System Wólka Pełkińska; Nadleśnictwo Sieniawa; Firma Pro-
dukcyjno - Usługowa EWBRYK Sieniawa; Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska w Sieniawie; Stanisław Chmielecki; Firma 
ŚWIT Sieniawa; ALT A i D. Dobrzyński i L. i B. Sitek Sp. Jarosław; 
Euro Okna w Sieniawie; Eugeniusz Borkowski - Mięsne Wyroby 
Wierzawice; Firma EWMAR - Sklep Hydrauliczny i Elektryczny  
w Sieniawie; Firma ZYTEX Sieniawa; Karol Benbenek Zakład Rzeź-
niczo - Wędliniarski Przeworsk; Firma Usługowo - Handlowa „ŚRU-
BEX”; Gospodarstwo Agroturystyczne Maria Drapała Sieniawa.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, ofiarodaw-
com za wsparcie Festiwalu. Państwa wola współpracy, uprzejmość 

oraz ofiarność jest dla nas bardzo pomocna w pracy na rzecz aktyw-
ności osób niepełnosprawnych.

Barbara Kamionka
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Kościoły  
w celownikach 
aparatów

Konkurs organizuje Biblio-
teka Miasta i Gminy Sie-
niawa. Jego celem jest rozwija-
nie zainteresowań i populary-

zacja fotografii jako dziedziny sztuki. Tym 
razem tematem przewodnim były kościoły. 
Do konkursu zgłoszono kilkanaście prac, 
przedstawiających świątynie znajdujące się 
na terenie gminy. Jury przyznało nagrody  
w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii szkół podstawowych:
1 miejsce - Dagmara Siry (Sieniawa)
2 miejsce - Piotr Bartuś (Pigany)
3 miejsce - Anna Frodyma (Rudka)
Wyróżnienie - Kinga Chmielecka (Sienia-
wa)
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
przyznano 1 miejsce dla Agnieszki Pyrczak 

(Sieniawa) oraz wyróżnienie dla Karoliny 
Płocica (Sieniawa).

Zabytki sakralne Miasta i Gminy Sieniawa były celem 
uczestników konkursu fotograficznego „Odkrywamy 

piękno Gminy Sieniawa - kościoły”. 25 czerwca 
rozstrzygnięto jego trzecią edycję. 

Rok pełen sukcesów

Z kolei zwycięzcami konkursu techniczne-
go, nad którymi opiekę sprawowała Dorota 
Gancarz - Pich, zostali: Kamil Pietluch (kl. 
III c), Paweł Białek (kl. III c) oraz Mateusz 
Radawiec (kl. III a). Uczniowie ci zakwalifi-
kowali się do etapu rejonowego.
W powiatowym konkursie wiedzy i umiejęt-
ności z języka angielskiego Rafał Joniec (kl. 
III c) zajął I miejsce, a Paweł Białek (kl. III 
c) - II miejsce. 
Wielki sukces odnotowali uczniowie sieniaw-
skiego gimnazjum w wojewódzkim konkur-
sie polonistycznym „Omnibus”. I miejsce 

zajęła Patrycja Pisarczyk (kl. I a), II - Idalia 
Myszor (kl. II b), III - Aneta Buszta (kl. I c), 
ex aequo na IV miejscu uplasowali się Mar-
lena Bachórz (kl. III c) i Jakub Bursztyka (kl. 
III b), a na V - Aleksander Kędziora (kl. II a) 
i Natalia Maryśkowa (kl. I b).
Również w powiatowym konkursie „Mistrz 
Matematyki” wysokie VI miejsce zdobyli 
Paweł Białek (kl. III c) i Aleksander Kędziora 
(kl. II a). Z kolei w konkursie matematycz-
nym „Kangur” Jakub Majcher (kl. II c)  
i Natalia Maryśkowa (kl. I b) zdobyli wyróż-
nienia. 
Z przyjemnością informujemy, że uczen-
nice naszego gimnazjum - Magdalena Za- 
wada (kl. I a) oraz Natalia Maryśkowa (kl. 
I b) otrzymały Stypendia Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego przeznaczone dla 
uczniów uzdolnionych w dziedzinie przed-
miotów matematyczno - przyrodniczych.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Wacław Kondyra

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 
w konkursie. Życzymy realizacji pasji i sukce-
sów fotograficznych. Prace można obejrzeć  
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sie-
niawa.

Elżbieta Jagusztyn

Rok szkolny 2014/2015 był dla sieniawskiego gimnazjum bardzo udany. Uczniowie zanotowali 
wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim.

W konkursie pt. ,,Losy żoł-
nierza i dzieje oręża pol-
skiego”, którego opieku-
nem była Ewa Pieniecka, 

do etapu rejonowego zakwalifikowali się 
Monika Malinowska (kl. III c) i Michał 
Ciurko (kl. III b), a Emilia Kruk (kl. III c) 
została laureatką wojewódzkiego etapu tego 
konkursu. 
Konkurs chemiczny należał do Aleksandry 
Pigan (kl. III a), która zakwalifikowała się do 
etapu rejonowego. Opiekunem uczennicy 
była Krystyna Malec.
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W ostatni weekend czerwca mieszkańcy miasta i gminy obchodzili święto miasta. Tradycyjnie, 
na uczestników Dni Sieniawy czekało wiele atrakcji.

Dni Sieniawy 2015 

W sobotę na stadionie miej-
skim Burmistrz Miasta 
i Gminy Sieniawa Adam 
Woś w towarzystwie posła 

Marka Rząsy i Przewodniczącej Rady Miej-
skiej Danuty Król oficjalnie otworzył Dni 
Sieniawy, przekazując na ręce młodzieży 

symboliczne klucze do bram miasta i życząc 
udanej zabawy. Na scenie zaprezentowali się 
lokalni artyści. Zagrała orkiestra dęta, a Koła 
Gospodyń Wiejskich z Czerwonej Woli, 
Dobrej, Pigan i Stowarzyszenie „Aktywni 

w Sieniawie” wystąpiły z repertuarem pio-
senek biesiadnych. Z kolei Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Wylewy rozbawiło licznie 
zebraną publiczność scenką kabaretową pt. 
„Z wizytą wśród Sieniawian”. Nie zawiódł 
leżachowski kabaret Big Baby, który wystą-
pił z programem słowno-muzycznym. Na 
scenie pojawiła się także młodzieżowa gru-
pa teatralno-kabaretowa „Maskara” ze ske-
czem pt. „T jak Ti Amo”.

Nowością Dni był Turniej Sprawno-
ściowy Sołectw o Puchar Burmistrza. Za-

wodnicy zmagali się w konkurencjach na 
czas; chodzeniu na szczudłach, biegu z opo-
nami, chodzeniu w taśmie (tzw. gąsienice), 
wspinaczce na dmuchaną zjeżdżalnię oraz 
w przeciąganiu liny. Spośród startujących 

drużyn najlepsi okazali się zawodnicy z Dyb-
kowa, kolejne miejsca zajęły ekipy z Dobrej 
i Czerc. Zwycięzcy odebrali okazałe puchary, 
a pozostałe drużyny turnieju dostały pamiąt-
kowe dyplomy. 
Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych 
uczestników sobotniego pikniku, m.in. malo-
wanie twarzy, zajęcia plastyczne oraz dar-
mowe lody cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem dzieci. Sobotnie świętowanie 
zakończyła zabawa taneczna przy muzyce 
zespołu Roxait.

Kolejnym, interesującym i pełnym emo-
cji dniem była niedziela. Najmłodszych roz-
bawiały sympatyczne klauny. Ogromne zain-
teresowanie i emocje uczestników wzbudził 
pokaz Zakonu Rycerzy Boju Dnia Ostat-
niego z Rzeszowa. Zachwycały piękne stro-
je, zbroje rycerskie, pokaz walki i tańca śre-
dniowiecznego. Chętni mogli stanąć do wal-
ki z prawdziwym rycerzem, dać zakuć się 
w dyby lub spróbować swoich sił w strzelaniu 
z łuku. Część koncertową rozpoczął występ 
zespołu M.I.G., który wprowadził atmosferę 
dobrej zabawy i „roztańczył” publiczność. 
Tuż po nim z nowymi aranżacjami znanych 
i lubianych przebojów wystąpiła grupa 
wokalno-taneczna Maraquja. 
Zanim na scenie pojawiła się gwiazda wie-
czoru, wręczono „Sokoły Roku” - statuetki 
dla osób wspierających rozwój i kreujących 
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pozytywny wizerunek Miasta i Gminy Sie-
niawa. W tym roku wyróżniono Sebastiana 
Padiaska, piłkarza MKS Sokół, Grzegorza 
Krzyżaka, sołtysa wsi Pigany i Zarząd Zakła-
du Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil HS”. 
Statuetki wręczali Burmistrz Miasta i Gminy 
Sieniawa Adam Woś ze swoim zastępcą Ja-
nuszem Świtem, w asyście posła Mieczysła-
wa Golby, starosty Pecovskej Novej Vsi Ja-
roslava Dujavy i burmistrza Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna Jerzego Stanisława Paula.
Następnie zagrał zespół InoRos. Folkowo-

Nasi sponsorzy:
1. Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS”, Śmiłowo
2. Nadleśnictwo Sieniawa
3. Bank Spółdzielczy w Rzeszowie o/Sieniawa
4. GRAN-Tech Sp. z o.o., Sp. k., Wylewa
5. EURO OKNA PLUS Sp. z o.o., Sieniawa 
6. Firma Produkcyjno-Usługowa Ewbryk, Sieniawa
7. Wodo-Gaz, Józef Słota, Przeworsk
8. Firma EWMAR, Mariusz Świąder, Sieniawa
9. Stacja kontroli i obsługi pojazdów „Car-Test-SKP”, Sieniawa
10. Firma Handlowa Jacek Biela, Sieniawa
11. PZU Łańcut / Oddział Regionalny PZU
12. Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob Sp. z o.o.
13. Van Pur Browar w Rakszawie
14. Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin
15. Tadeusz Szynal
16. Teofila i Janusz Zytek, 
17. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Sieniawa
18. Getin Noble Bank, Warszawa
19. Firma komputerowa InterBit, Rzeszów

20. Biuro Usług Komputerowych Proxima, Przeworsk
21. Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sieniawie
22. Firma Usługowo-Handlowa „Śrubex” s.c., Bogdan Antosz, 
       Sieniawa
23. Elite Biżuteria, Nisko
24. Drewnoland, Łukasz Socha, Mateusz Socha, Czerce
25. Kancelaria Notarialna Marcin Jakub Raba, Przeworsk
26. Firma Tech-Mot, Bartłomiej Chmielecki, Sieniawa
27. Bar „Pod Kasztanem”, Mariusz Gładysz, Sieniawa
28. Kawiarnia Kredens, Lucyna Szwarczak, Sieniawa
29. Gabinet kosmetyczny „Avanti”, Justyna Radawiec, Sieniawa
30. Studio fryzur i kosmetyków „Sabina”, Elżbieta Pikuła, Sieniawa
31. Sklep odzieżowy MegaFason, Kazimierz Żorniak, Wylewa
32. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych, Józef Kurko, Rudka
33. FHU Florenz, Lody Bonano, Sieniawa

rockowa muzyka bardzo przypadła do gustu 
sieniawskiej publiczności, która świetnie się 
bawiła. Tuż po koncercie tłumy uczestników 

Samopomocy, konkurs wiedzy o Sieniawie 
oraz konkurs fotograficzny.
Patronat medialny nad tegorocznymi Dnia-
mi Sieniawy objęły Gazeta Codzienna „No-
winy”, „Gazeta Jarosławska”, Życie Podkar-
packie” i Polskie Radio Rzeszów.

Marta Kozłowicz

obejrzały efektowny pokaz sztucznych ogni. 
Dni Sieniawy poprzedziło wiele imprez towa-
rzyszących. Jak co roku odbyły się zawody 

wędkarskie, turniej 
piłki plażowej kobiet 
i mężczyzn, Festi-
wal Tańca Środowi-
skowych Domów 
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Z wizytą  
w Pecovskej Novej Vsi

Jak co roku, imprezę poprzedziła uro-
czysta msza św. w kościele pw. św. 
Andrzeja, podczas której podzięko-
wano za plony i poświęcono chleb.   

        Jarmark oficjalnie otworzył starosta Pe- 
covskej Novej Vsi Jaroslav Dujava, którzy  
życzył zebranym udanej zabawy. Delegacja  
z Sieniawy obejrzała piękny program muzycz-
no-taneczny pt. „Jak żyję, tak śpiewam”. Kon-
cert poświęcony 30 - leciu pracy artystycznej 
Vierky Hornakovej - lokalnej śpiewaczki, tan-
cerki i choreografki - dostarczył wiele emocji 
licznie zgromadzonej w miejscowym amfite-
atrze publiczności. Ważnym momentem wie-
czoru było wręczenie przez starostę Jaroslava 
Dujavę nagród dla osób, które wspierały roz-
wój społeczności Pecovskej Novej Vsi. Tego-
rocznymi laureatami zostali Burmistrz Mia-
sta i Gminy Sieniawa Adam Woś oraz wie-

W dniach 28-29 sierpnia br. dziewięcioosobowa delegacja z Sieniawy z burmistrzem Adamem 
Wosiem na czele gościła w zaprzyjaźnionej gminie na Słowacji. Nasza reprezentacja wzięła 

udział w otwarciu 18. Jarmarku Rzemiosła w Pecovskej Novej Vsi. 

Półkolonię prowadzili opiekunowie: Halina Świąder, 
Genonefa Wikiera, Regina Krzemińska i Monika Kwa-
śniewska pod kierunkiem Marii Ożga. Na uczestników 
czekały ciekawe zabawy oraz zajęcia edukacyjne m.in. 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Atrakcyjne wycieczki do 
Muzeum Lubomirskich, Muzeum Pożarnictwa i Pałacu Czartory-
skich oraz wyjazdy do zagrody agroturystycznej i na basen sprawiły, 
że był to dla dzieciaków bardzo udany czas. 

Maria Ożga

Udane  
wakacje

loletni starosta gminy Jaroslav Banas. Bur-
mistrz Adam Woś podziękował za wyróżnie-
nie i dotychczasową współpracę, życząc sta-

lami samorządu w miejscowym magistracie,  
a potem wspólnie zwiedzili pobliski mini 
skansen drewnianych cerkwi w Lutinie, wy- 
budowany w ramach polsko-słowackiego 
projektu. 
Piękna pogoda, liczne atrakcje artystyczne, 
bogaty jarmark i miłe przyjęcie sprawiły, że 
był to bardzo udany wyjazd. 

Marta Kozłowicz

roście i mieszkań-
com realizacji pla-
nów i wielu sukce-
sów. Następnego 
dnia goście z Pol-
ski spotkali się  
z przedstawicie-

55 dzieci rolników z terenu gminy  
Sieniawa uczestniczyło w dniach  

6-17 lipca br. w półkolonii letniej  
zorganizowanej przez Burmistrza  

Miasta i Gminy oraz Związek Młodzieży 
Wiejskiej. 
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Podziękowali za plony
Dożynki Gminne to święto dziękczynienia i radości. To także okazja do podziękowania 

rolnikom Ziemi Sieniawskiej za ich trud i ciężką pracę. Szczególnie w tym roku kiedy oprócz 
wielu codziennych trudności i problemów tak mocno dała się we znaki klęska suszy.

Gospodarzem tegorocznego święta plo-
nów była Rudka. Uroczystość uświet-
nili swoją obecnością Wojewoda Pod-
karpacki Małgorzata Chomycz-Śmi-

gielska, posłowie Mieczysław Golba i Marek Rząsa, 
kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rol-
niczego Teresa Hamulecka oraz delegacja z zaprzy-
jaźnionej Pecovskej Novej Vsi ze starostą Jaroslavem 
Dujavą na czele. 
Odbywające się 23 sierpnia 2015 r.  uroczystości rozpo-
częła msza św. celebrowana przez proboszcza ks. Jacka 
Ćwikłę, homilię wygłosił ks. Stanisław Dyndał. Po 
mszy, barwny korowód dożynkowy prowadzony przez 
orkiestrę dętą, ruszył na plac przy remizo-świetlicy. 
Tutaj dalszą część uroczystości rozpoczęła prezentacja 
pięknych wieńców dożynkowych. Po powitaniu gości, 
starostowie dożynek: Alicja Karwan i Rafał Radawiec, 
przekazali na ręce zastępcy burmistrza Janusza Świta 
i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieniawie Danuty 
Król chleb wypieczony z tegorocznego ziarna. W oko-
licznościowym wystąpieniu zastępca burmistrza 
Janusz Świt podziękował rolnikom za trud i wysiłek, 
jaki wkładają w uprawę roli oraz życzył pomyślności 
i obfitych plonów każdego roku. Złożył również podzię-
kowania wszystkim zaangażowanym w organizację 
tegorocznego święta plonów oraz delegacjom po-
szczególnych miejscowości za przygotowanie pięk-
nych wieńców dożynkowych. Następnie rozpoczęła 
się część artystyczna, którą muzyczno-tanecznym 
programem otworzyli uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. I. Krasickiego w Rudce. Z repertuarem pio-
senki biesiadnej wystąpili Koło Gospodyń Wiejskich 
z Rudki i Stowarzyszenie „Aktywni w Sieniawie”, zaś 
Koło Gospodyń Wiejskich z Czerwonej Woli zapre-
zentowało program „Życie to są piękne chwile”. Gru-
pom śpiewaków przygrywali akompaniatorzy: Grze-
gorz Łach, kapela z Sieniawy i Piotr Bilik. Na scenie 
nie mogło zabraknąć kabaretu Big Baby z Leżachowa; 
artyści tym razem przygotowali recital słowno-mu-
zyczny piosenki biesiadnej. Z kolei Koło Gospodyń 
Wiejskich z Wylewy rozbawiło licznie zgromadzoną 
dożynkową publiczność scenką kabaretową pt. „Swoj-
skie klimaty”. 

Dożynki Gminne zakończyła zabawa taneczna - 
uczestnicy imprezy do późnych godzin nocnych bawili 
się przy muzyce zespołu Activ z Dobrej.

Marta Kozłowicz

Nasi sponsorzy:
1. Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS”, Śmiłowo
2. Nadleśnictwo Sieniawa
3. EURO OKNA PLUS Sp. z o.o., Sieniawa
4. Bank Spółdzielczy w Rzeszowie o/Sieniawa
5. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie
6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane HOŁYSZKO Sp. z o.o.
7. UBEZPIECZENIA, Marian Świt, Sieniawa
8. Wodo-Gaz, Józef Słota, Przeworsk
9. Firma EWMAR, Mariusz Świąder, Sieniawa
10. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych, Józef Kurko, Rudka
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Działają dla  
młodzieży

W czerwcu 2015 r. rozpoczęło swoją 
działalność Sieniawskie Stowarzyszenie 

Wsparcia Młodzieży. 

C
elem Stowarzyszenia jest organizowanie działalności 
oświatowej, w tym dydaktyczno-wychowawczej oraz 
działalności kulturalnej i społecznej. Ponadto wspiera-
nie dynamicznego i wszechstronnego rozwoju, a także 

wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, a w szczególności 
uczniów powiatu przeworskiego. Pierwszą inicjatywą podjętą przez 
Stowarzyszenie jest założenie i prowadzenie od 1 września 2015 r.  
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Sieniawie,  
ul. Rynek 4. Na dyrektora szkoły został powołany pan mgr Dariusz 
Krupa. Placówka, za priorytetowe działanie przyjęła wzorowe przy-
gotowanie uczniów do egzaminu maturalnego otwierającego drogę 
na wymarzone studia oraz zagwarantowanie młodzieży indywidua-
lizacji nauczania oraz wszechstronnego rozwoju osobowościowego. 
Możliwe to będzie dzięki niezbyt licznym klasom oraz wykwalifiko-
wanym pedagogom, którzy organizują uczniom dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne. Nauka w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym 
jest całkowicie bezpłatna.

Magdalena Ćwikła

Nowy rok szkolny to nie tylko nowe 
wyzwania, ale także zmiany. Naukę  

w szkołach podstawowych na terenie miasta  
i gminy Sieniawa rozpoczęło 523 uczniów 

oraz 241 w Gimnazjum. Na emeryturę  
odeszło 4 nauczycieli.

Uczniowie, nauczyciele i nie mniej przejęci rodzi-
ce 1 września uczestniczyli w rozpoczęciu roku szkol-
nego. Tradycyjnie szkolne uroczystości zainauguro-
wały msze św., po których odbyły się spotkania z dy-

rektorami i wychowawcami. W bieżącym roku szkolnym dyrektorzy 
szkół otrzymali dotację celową na wyposażenie w podręczniki, mate-
riały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów kl. IV szkół 
podstawowych i kl. I gimnazjum. Natomiast uczniowie klas I i II 
szkół podstawowych dostali bezpłatne podręczniki, które zapewniło 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dostęp do bezpłatnych podręcz-
ników będzie co roku sukcesywnie wprowadzany do pozostałych klas 
szkół podstawowych i gimnazjów, a poczynając od roku 2017/2018 
wszyscy uczniowie będą korzystali z bezpłatnych podręczników. 

Władysława Stawarska

Czas do 
szkoły

Strażacy świętowali

Licznie przybyłych uczestników powitał 
dh. Janusz Konieczny Prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. 
Obchody Dnia Strażaka to również oka-

zja do wręczenia druhnom i druhom odznaczeń  
i wyróżnień, za ich wieloletnią i nienaganną służbę 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za trud pod- 
czas codziennych działań ratujących życie i mie-
nie obywateli. Ponad pięćdziesięciu wyróżniają-
cych się strażaków otrzymało m.in. Krzyże Zasłu- 
gi, Złote Znaki Związku OSP RP, Medale Hono- 
rowe im. Bolesława Chomicza, którym odznaczony 
został m. in. dh. Marian Ceglak Komendant Miejsko -  
Gminny ZOSP RP w Sieniawie. Odznaczenia wrę-
czyli: wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz 
- Śmigielska, Podkarpacki Komendant Wojewódzki 
PSP nadbryg. Bogdan Kuliga oraz Wiceprezes Za- 

Niedziela 2 maja była dniem tradycyjnej pielgrzymki 
podkarpackich strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej  

i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej.

rządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Janusz Ko- 

nieczny. Po zakończeniu części oficjal-
nej wszyscy strażacy i goście uczestniczy- 
li w mszy św., której przewodniczył i homi- 
lię wygłosił ks. bp Adam Szal.

Eryk Ceglak
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Zmagania jednostek OSP 

Na starcie stanęło 10 drużyn męskich, które jak 
co roku sprawdzały swoje umiejętności w dwóch  
konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 razy 50 m  
oraz ćwiczeniu bojowym. Aby wygrać zawody,  

trzeba było dać z siebie wszystko. Rywalizujące drużyny wspie- 
rała licznie zgromadzona publiczność, która mocno kibicowa- 
ła najlepszym. Ostatecznie na najwyższym stopniu podium 
stanęła jednostka z OSP Czerwona Wola osiągając najlepszy  
czas podczas zawodów 105,5 s. Na drugim miejscu uplasowali 
się gospodarze imprezy jednostka OSP z Sieniawy z czasem 
106,3 s., a na trzecim jednostka OSP Leżachów - 111,5 s. Kolej- 

W niedzielę 7 czerwca br. na stadionie miejskim w Sieniawie odbyły się coroczne zawody 
sportowo-pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy 

Sieniawa. Tym razem nie tylko frekwencja dopisała, ale również pogoda była łaskawa. 

Manewry rozpoczęły się odprawą, podczas której, poinstruowano stra-
żaków o ich przebiegu. Ćwiczenie składało się z epizodu pożaru kom-
pleksu leśnego. Trwająca kilka godzin akcja w terenie, zakończyła 
się podsumowaniem, które przedstawili: Dowódca JRG bryg Paweł 

Janas, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku st. bryg Janusz 
Flak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa Jan Śliwa oraz Komendant Miejsko - Gmin-
nego ZOSP RP w Sieniawie dh. Marian Ceglak. Organizatorem ćwiczeń była Komenda 
Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku przy współudziale Nadleśnictwa Sieniawa.

Eryk Ceglak

Manewry 
KSRG - LAS

W dniu 4 września br. na terenie Nadleśnictwa Sieniawa  
w Leśnictwie „KOT” w Dobrej, ćwiczyły jednostki OSP  

z KSRG z powiatu przeworskiego. 

ne miejsce zajęły odpowiednio: OSP Dobra - 113,7 s., OSP Dybków -  
117,8 s., OSP Rudka - 122,7 s., OSP Wylewa - 126,5 s., OSP Pigany  

- 129,0 s., OSP Paluchy - 138,5 s. oraz OSP Czer- 
ce. Zwycięskie drużyny uhonorowano okazałymi 
pucharami okolicznościowymi, dyplomami oraz na- 
grodami pieniężnymi z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Pozostałe drużyny  
nagrodzono dyplomami i statuetkami oraz na- 
grodami rzeczowymi o łącznej wartości 40 tys. zł.,  
które ufundował Urząd Miasta i Gminy Sieniawa.  
- Kolejny raz udowodniliście, że jesteście bardzo  
dobrze przygotowani do udziału w najtrudniejszych 
akcjach ratowniczo-gaśniczych - tak burmistrz Adam  

Woś gratulował zwycięzcom i wszystkim uczestnikom zawodów. 
Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna, która trwała do póź-
nych godzin nocnych.

Zwycięzca tegorocznych zawodów, jednostka OSP Czerwona 
Wola reprezentowała gminę Sieniawa podczas w zawodów powiato-

wych, które odbyły się w 28 czerwca br.  
w Zarzeczu. W zawodach wzięło udział 
9 drużyn męskich, które rywalizowały 
w trzech konkurencjach (musztra, szta-
feta i rozwinięcie bojowe). Drużyna 
z Czerwonej Woli zajęła trzecie miej-
sce. Puchary i dyplomy wręczyli ucze-
stnikom Prezes Honorowego Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP w Przewor-
sku Stanisław Zając, Prezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP Wiesław Kubicki, 
Komendant Powiatowego PSP w Prze-
worsku bryg. Janusz Flak oraz Staro-
sta Powiatu Przeworskiego Zbigniew 
Kiszka.

Eryk Ceglak
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Zamurowany skarb
Na 300 mln euro, czyli ponad 1,2 mld złotych, ubezpieczony był słynny obraz „Dama  

z gronostajem” w czasie jego podróży po Europie w 2011 r. Podobną wartość może mieć 
poszukiwany do dzisiaj „Portret młodzieńca” pędzla Rafaela de Santi, mistrza z Urbino. 

Jedna z hipotez zakłada, że dzieło mogło być przewożone w słynnym już „złotym pociągu”, 
który podobno odnaleziono w okolicach Wałbrzycha. Ale co te bezcenne dzieła sztuki mają 

wspólnego z Sieniawą? Okazuje się, że bardzo dużo; oba tuż przed wybuchem wojny,  
wraz z innymi obrazami, zostały wywiezione z Muzeum Czartoryskich do Sieniawy. Tutaj,  

w wielkim sekrecie, ogromny skarb zamurowano w pałacowej oficynie.

„Damę z gronostajem” (czasem nazy-
waną „Damą z łasiczką”) Leonardo 
da Vinci namalował temperą, na 
orzechowej desce ok. 1489-90 r.  

           Portret przedstawia Cecylię Gallerani, kochankę 
księcia Ludovico Sforzy, władcy Mediolanu. Cecylia była 
niezwykle wpływową postacią na ówczesnym dworze, uro-

dziła księciu nawet dwóch nieślubnych synów. Obraz był własnością Galle-
rani do jej śmierci (zmarła w 1536 r.). Dalsze jego losy są nieznane, aż do czasu, 
kiedy ok. 1800 r. 
zakupił go we 
Włoszech Adam 
Jerzy książę Czar-
toryski i podaro-
wał swojej matce, 
Izabeli z Flem-
mingów ks. Czar-
toryskiej. ”Dama 
z gronostajem” 
stała się ozdobą 
pierwszego „pol-
skiego muzeum”. 
Nie na długo. Po 
upadku Powsta-
nia Listopadowe-
go, dzieło prze-

Fot. Dama - fot. Wikipedia

Fot. Młodzieniec - fot. Wikipedia
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Fot. Pałac w Sieniawie, fot. Janusz Motyka

Fot. Oficyna, gdzie zamurowano bezcenne obrazy fot. Janusz Motyka

wieziono do Sieniawy gdzie w obawie przed 
rekwizycją zaborców, obraz wraz z „Portre-
tem młodzieńca” zamurowano w ścianie pa-
łacowej alkowy. Skarb pozostawał w ukry-
ciu aż 8 lat. W 1840 r. Czartoryscy wydo-
byli płótna ze schowka i przewieźli do swo-
jej emigracyjnej siedziby w Paryżu. Ponad 
30 lat „Dama” nie była dostępna dla publi-
czności, aż do czasu, kiedy cała kolekcja tra-
fiła do Krakowa. Tutaj, w nowo otwartym 
Muzeum Czartoryskich, wraz z innymi dzie-
łami, od 1876 r. „Dama z gronostajem” mogła 
być podziwiana przez szeroką publiczność. 
W latach 1914-1920 „Dama” wraz z „Portre-
tem młodzieńca” i in. była przechowywana 
w Gemaldegalerie w Dreźnie. 

W okresie międzywojennym, „Portret 
młodzieńca”, jedyne w Polsce dzieło Rafaela 
Santi, był uznawany za obraz numer jeden 
obcego malarstwa w naszym kraju. Ceniono 
go wyżej, niż „Damę z gronostajem” Leonar-
da da Vinci.

W 1939 r., w obawie przez hitlerowcami, 
trzy najcenniejsze obrazy z kolekcji: „Damę 
z gronostajem”, „Portret młodzieńca” i „Pej-
zaż...” Rembrandta spakowano do skrzyni, 
wywieziono do Sieniawy i zamurowano w pa-
łacowej oficynie. Niestety, przez przypadek 
schowek odkryli żołnierze Wehrmachtu. Zna-
lezisko przejęli nazistowscy specjaliści i wy-
wieźli przez Rzeszów do Krakowa, gdzie 
w Bibliotece Jagiellońskiej magazynowano 
zrabowane dzieła sztuki. Przez jakiś czas, 
jako własność III Rzeszy, cenne płótna zdo-
biły pokoje Hansa Franka na Wawelu, mogły 
też zawędrować na wystawy do Wrocławia 
i Berlina. Kiedy w 1944 r. losy wojny były 
już przesądzone, Hans Frank przewiózł łup 
do Bawarii do swojej prywatnej rezyden-
cji. Tutaj, po zakończeniu wojny większość 
bezcennych płócien odnalazła polsko-ame-
rykańska misja z prof. Karolem Estreiche-
rem na czele. Ale na dzieło mistrza z Urbino 
nie natrafiono. „Damę z gronostajem” prze-
wieziono do składnicy sztuki w Monachium, 
a w 1946 r. Amerykanie zezwolili na jej po-
wrót do Muzeum Czartoryskich w Krako-
wie, gdzie jest najcenniejszym dziełem sztuki 
w polskich zbiorach. Poszukiwania „Portre-
tu młodzieńca” trwają. Długie lata sugerowa-
no, że ukrywany jest gdzieś na Zachodzie. 
Z końcem lat 90-tych XX w. pojawiły się 
teorie, że równie dobrze płótno mogło stać 
się rosyjskim łupem wojennym i należy go 
szukać na Wschodzie. Po ostatnich doniesie-

niach medialnych, o odkryciu pociągu peł-
nego złota i dzieł sztuki zrodziły się nadzie-
je, że wśród przewożonych w nim skarbów 

jest także „nasz” zaginiony młodzieniec.

Janusz Motyka

Fot. Portret damy z gronostajem udało się odzyskać. Czy uda się odnaleźć dzieło Rafaela de Santi?
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31 maja br. z okazji Dnia 
Dziecka w konkursie węd-
karskim wzięło udział 34 
dzieci z terenu miasta i gmi- 

ny Sieniawa w wieku do lat 16. Zawody roze- 
grano w trzech kategoriach wiekowych. W po- 
szczególnych grupach wiekowych wyłoniono 
zwycięzców.
W kategorii wiekowej 5-10 lat pierwsze miejsce 
zajął Bartosz Sroka, drugie - Jakub Siedlarz, a trze-
cie - Kamil Siry. 
W kategorii 11-13 lat najlepszym wędkarzem  
okazał się Hubert Bajor, kolejne miejsca na 
podium zajęli odpowiednio Miłosz Litwa i Pat-
ryk Ograniszczak. 
Z kolei w kategorii 14-16 lat zwyciężył Sebastian 
Organiszczak. Drugie miejsce zajęła Aleksan-
dra Pigan, trzecie przypadło Dawidowi Capłap. 
Podczas zawodów młodzi uczestnicy złowili  
w sumie 13,75 kg ryb. 
Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i dy- 
plomami, otrzymali również nagrody w postaci  
sprzętu wędkarskiego, a dla pozostałych uczestni-
ków zawodów przygotowano upominki. Nagrody 
ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 
Adam Woś. Imprezę zakończyło wspólne ogni-
sko. Natomiast 21 czerwca w ramach obcho- 
dów Dni Sieniawy 2015 zorganizowany został  
turniej dla wędkarzy powyżej 16 roku życia,  
w którym udział wzięło 16 uczestników. Bezkon- 
kurencyjny okazał się Władysław Dziaduch. Ko- 
lejne miejsca zajęli Henryk Wikiera i Marek Ha- 
nus. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali talo- 
ny na zakup sprzętu wędkarskiego oraz dyplomy,  
które wręczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gmi- 
ny Sieniawa Janusz Świt. Łącznie złowiono 23,75 
kg ryb. Zawody zakończyło wspólne ognisko. 

Marek Lisik

Wielkie rybobrania 
Zbiornik wodny „Żwirownia” 

w Piganach był miejscem 
dorocznych zmagań wędkarzy. 
Zawody zorganizowane przez 

Polski Związek Wędkarski 
Koło w Sieniawie pod 

patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy odbyły się tu w dwóch 

terminach. 
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Festyn rodzinny  
na sportowo

W 
upalną niedzielę 2 sierpnia 
br. do sportowej rywaliza-
cji w Turnieju Piłki Noż-
nej o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Sieniawa na stadionie miej-
skim stanęło 7 drużyn. Mecze rozegrano  
w dwóch grupach, w których drużyny rywa-
lizowały systemem „każdy z każdym”. W gru-
pie A bezkonkurencyjni okazali się zawod-
nicy z Sieniawy, którzy pokonali rywali  
z Leżachowa 5:0, mecz z drużyną z Wylewy 
zakończyli wynikiem 4:1, a spotkanie z Dyb-
kowem zremisowali (0:0). Wyniki pozosta- 
łych spotkań w grupie przedstawiają się na- 
stępująco: Leżachów - Wylewa 1:2, Dyb-
ków - Wylewa 2:2, Leżachów - Dybków 1:3.
Z kolei w grupie B drużyna z Rudki zakoń-
czyła rywalizację bezbramkowymi remisami, 
a mecz drużyn z Czerc i z Dobrej zakończył 
się wynikiem 1:1. W spotkaniach półfinało-
wych Sieniawa pokonała Dobrą 1:0, a o zwy-
cięstwie Dybkowa nad Czercami zdecydo-
wały rzuty karne (3:1). Ostatecznie trzecie 
miejsce w turnieju zajęła drużyna z Dobrej, 
która mecz z Czercami wygrała 1:0. Nato-
miast wynik meczu finałowego rozstrzygnę- 
ły rzuty karne - Dybków pokonał Sieniawę 
7:6. Podczas turnieju wyróżniono najlep-
szych zawodników; tytuł króla strzelców  
przyznano Przemysławowi Sękowi (Sienia- 

wa), a statuetkę dla najlepszego bramkarza 
otrzymał Dawid Bartnik (Czerce). Puchary  
i dyplomy wręczył uczestnikom burmistrz 
Adam Woś.
W przerwie między meczami finałowymi 
odbył się konkurs rzutów karnych sołty-
sów i radnych. Udział w nim wzięli: Jerzy 
Kudłak (Czerce), Jerzy Dejnowiec (Dobra), 
Grzegorz Krzyżak (Pigany) i Adam Strug 
(Rudka). Konkurencję wygrał radny z Rudki. 
Z kolei dla najmłodszych uczestników nie-
dzielnej imprezy przygotowano bezpłatne 
atrakcje - dmuchane zjeżdżalnie, które cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem.

Dodatkowym magnesem, który przyciągnął  
rodziny na stadion sportowy była loteria  
fantowa. Zakupione na rzecz Komitetu 
Społecznego CKSiR „Sokół” w Sieniawie 
cegiełki były jednocześnie losem w loterii,  
a do wygrania były: rowery, hulajnoga, 
tablety, aparat fotograficzny, plecaki, piłki  
i przede wszystkim wyprawki szkolne, w su- 
mie ok. 80 fantów. 

Sieniawski Festyn Rodzinny obsługiwa- 
ny był przez Firmę ADAMEX, a całość za- 
kończyła zabawa taneczna. Zorganizowanie  
festynu możliwe było dzięki wsparciu spon-
sorów, wśród których znaleźli się: Zakład 
Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS”, 
GRAN-TECH, ŚRUBEX, ORGANIC, Nad- 
leśnictwo Sieniawa, PGE Dystrybucja, PB- 
KOMP, Środowisko i Innowacje, STARE 
MIASTO PARK Wierzawice, NewKom, 
GETIN NOBLE BANK, BUK PROXIMA, 
Zakład Usług Remontowo Budowlanych 
Józef Kurko.
Wszystkim sponsorom dziękujemy za ofiarną 
pomoc, a uczestnikom za udział. Tych, któ-
rym nie udało się wygrać lub w ogóle nie 
uczestniczyli w zabawie zapraszamy  w przy-
szłości, bo warto…

Piotr Czopik, Anna Nykiel

Zawodnicy z Dybkowa znowu z tarczą; po raz trzeci zdobyli puchar burmistrza podczas 
Sieniawskiego Festynu Rodzinnego.
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Przekraczać granice 
własnej słabości
Niedawno wziął Pan udział w I Pucha-
rze Polski w wyciskaniu wielokrotnym 
100% masy ciała w Kołobrzegu, wcześniej  
w wyciskaniu połowy ciężaru swojej masy 
ciała w Kolbuszowej. Jak się Pan czuje po 
zawodach, jak wrażenia?
- Puchar Polski w Kołobrzegu, to impreza 
rangi mistrzowskiej, gdzie zjechali się najsil-
niejsi ludzie w Polsce, a wśród nich ja, chło-
pak, który dopiero zaczyna swoją przygodę 
z ciężarami. Znaleźć się pomiędzy mistrza- 
mi świata, mistrzami Europy, w wyciskaniu 
sztangi, to już dla mnie był ogromny suk-
ces sportowy i prestiż. Żeby tam się dostać, 
musiałem wycisnąć ciężar połowy masy ciała  
160 razy. Jestem bardzo zadowolony z wy- 
stępu w Kołobrzegu, gdyż zająłem tam 8 
miejsce i znalazłem się w gronie 10 najsilniej-
szych ludzi w Polsce. A dodam, że startowało 
200 zawodników. Co do wyniku w Kolbuszo-

wej, można powiedzieć, że zdeklasowałem 
tam rywali i podniosłem sztangę ważącą 30 
kg 181 razy i jest to mój nowy rekord życiowy. 

Jak wyglądały przygotowania do tych star-
tów?
- Do wszystkich startów przygotowuję się 
skrupulatnie i wyznaczam sobie na samym 
początku cele jakie chciałbym osiągnąć. 
Na pewno obozy sportowe w Bieszczadach  
i na północy Polski przyczyniły się w dużym 
stopniu, żeby osiągnąć szczytową formę. 
Pomaga mi sztab ludzi; zaczynając od fizjo-
terapeuty a kończąc na dietetyku, który mi 
pomaga w ustalaniu diety. Mam kontakt  
z wieloma trenerami, którzy wiele lat spę-
dzili na siłowniach i wielu zawodników pro-
wadzili. Gdy jestem w domu trenuję u swego 
Taty na Dybkowie, gdzie mam swoją pry-
watną siłownię. Moje treningi to przede 

wszystkim systematyczność. Przeprowadzam 
2 treningi dziennie, a do tego jeszcze docho-
dzi praca w wojsku, gdzie jestem żołnierzem 
zawodowym w 21 Brygadzie Strzelców Pod-
halańskich w Rzeszowie. W tygodniu jestem 
w stanie wykonać 10-12 jednostek treningo-
wych. Skłamałbym jak bym powiedział, że 
jest lekko...

Czy przed startami jest pan na specjalnej 
diecie?
- Oczywiście, że w sezonie startowym jestem 
na specjalnej diecie. Nie mogę sobie pozwo-
lić na normalne jedzenie. Sport to wyrzecze-
nia i liczę się z tym. Jeśli ktoś coś chce osią-
gnąć musi się poświęcić. 

A co z bieganiem? Czy przygotowania do 
wyciskania ciężarów zepchnęły na tor bo-
czny bieganie?
- Bieganie jest moją pasją życiową i zawsze 
pozostanie najważniejszą dyscypliną. Ja chcę 
być sportowcem kompletnym, chcę łączyć 
dwie dyscypliny sportowe; bieganie z siłow-
nią. Wiem, że postawiłem sobie wysoko po- 
przeczkę, ale jestem tego zdania, że dopóki 
walczysz jesteś zwycięzcą. Jedna dyscyplina 
nie wyklucza drugiej...

W latach szkolnych grał Pan w piłkę nożną 
w MKS „Sokół”. Co zdecydowało, że wy- 
brał Pan bieganie?
- W czasach kiedy ja zaczynałem przygodę ze 
sportem, piłka nożna była bardzo popularna 
i tak jak każdy chłopak, marzyłem zostać 
wielkim piłkarzem. Ale to gra zespołowa  

Z Dawidem Hartlebem, 26. letnim maratończykiem z Sieniawy rozmawia Marta Kozłowicz
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i wymaga wspólnego zaangażowania. Jak 
tego nie ma, to nie ma wyniku... Nie zawsze 
wszyscy się starają i nie zawsze ktoś będzie 

urodzonym piłkarzem. Bieganie jest troszkę 
inne, tu wszystko zależy od Ciebie. Ile wło-
żysz serca w treningi i pracy, taki będziesz 
miał efekt na zawodach.

Jak wyglądały początki Pańskiej kariery?
- Początki mojej kariery sportowej były bar-
dzo ciężkie, nikt na pewno nie spodziewał 
się, że chłopak o wadze 81 kg (obecnie 59 kg) 
dobrze zbudowany, zacznie biegać. Wielu 
mówiło: daj sobie spokój. Zdarzały się nawet 
uszczypliwe komentarze pod moim adresem. 
Jak biegałem po Sieniawie nocami, to każdy 
patrzył się na mnie jak na dziwaka bo akurat 
jeszcze bieganie w naszym mieście nie było 
tak popularne jak teraz. 

Co Pana zachęciło do startu w marato-
nach, jak wspomina Pan swój debiut?
- Decydujący wpływ miał mój trener Krzysz-
tof Bartkiewicz, który zaopiekował się mną. 
To on zauważył, że mam ogromny poten-
cjał biegowy. Ponadto zafascynowały mnie 
jego sukcesy sportowe. To dzięki temu że 
uprawiał sport, zwiedził on wiele zakątków 
świata. Trener opowiadał mi często, że dzięki 
maratonowi będę miał szacunek ludzi, którzy 
ten dystans przebiegli. Ja swój pierwszy start 
w maratonie pamiętam tak, jakby to było 

wczoraj. Trenowałem do tego biegu około 3 
miesiące. Przebiegłem 42 km 195 m w czasie 
3 godz. 37 min., do tego w 30. stopniowym 

upale. Zająłem 201 miejsce na 3000 zawod-
ników. To był udany debiut.

Jak się pan czuje stojąc na starcie takiego 
biegu, w takiej masie ludzi?
- Czuję się fantastycznie. Każdy jest wesoły, 

uśmiechnięty, ludzie sobie przybijają „piąt- 
ki” i życzą powodzenia a także kolejnej „ży- 
ciówki” w biegu.

W jakich warunkach lubi Pan biegać?
- Co do pogody to uwielbiam biegać w po- 
godę słoneczną a nawet w upale. Inni się tego 
wystrzegają, ale ja czuję się wtedy komfor-
towo i jestem nie do zatrzymania...

Kto jest Pana sportowym idolem?
- To Haile Gebrselassie, etiopski lekkoatle- 
ta, specjalizujący się w biegach na długich 
dystansach. Olimpijczyk i wielokrotny mistrz 
świata. Szanuję go i podziwiam za wyniki 
sportowe a także, że potrafił wyjść z biedy  
i udowodnić światu, że jeśli masz cel to poko-
nując własne słabości możesz go osiągnąć...

Pańskie sportowe cele i plany na przy-
szłość?
- Okres jesienno-zimowy chcę przeznaczyć 
na treningi przed nowym sezonem. W 2016 r.  
planuję start w dwóch maratonach; Craco-
via na wiosnę, i w drugim gdzieś za granicą. 
Do tego pierwszego chcę przygotowywać się 
w marcu na obozie sportowym w Kenii. Co 
do startów siłowych z ciężarami to prioryte-
tem będą dla mnie Puchar Polski i Mistrzo-
stwo Polski.

A zamierzenia bardziej lokalne?
- Jeśli wszystko pójdzie po myśli mojej i Pana 
Burmistrza a także Zastępcy Burmistrza, to 
już w następnym roku będziemy organizo-
wali bieg na 5 i 10 km w Sieniawie. Już dzi-

siaj zachęcam ewentualnych uczestników do 
treningu.

Czego panu życzyć?
Przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz zdro-
wia, jak będzie zdrowie to postaram się żeby 
o Sieniawie usłyszał świat...

Dziękuję za rozmowę

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do  odwiedzenia  profilu Dawida Hartleba na facebooku.
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III Liga - Piłkarze Sokoła 
wystartowali!

N
asza grupa będzie powięk-
szona o województwa ma- 
łopolskie i świętokrzyskie,  
a utrzymanie się w niej gwa-

rantuje zajęcie miejsca od 1 do 7 pod warun-
kiem, że nie spadnie z II Ligi żadna drużyna 
z Podkarpacia. Utrzymanie się w III Lidze 
jest celem wszystkich 18-tu drużyn, dlatego 
wszyscy w tej lidze walczą o każdy punkt.
Nasi piłkarze 6 czerwca br. zakończyli sezon 
piłkarski 2014/15 i zajęli 6 miejsce z dorob-
kiem 50 pkt i dodatnim bilansem bramko-
wym 48 - 40. Sezon wcześniej jako benia-
minek MKS Sokół zajął 7 miejsce: 51 pkt, 
bramki 53-34, napastnik Paweł Adamczyk 
został „Królem Strzelców” ligi zdobywając 
21 bramek.
W przerwie między rozgrywkami pojawiły 
się w Sokole problemy kadrowe. W sumie 
ubyło 10 piłkarzy, w tym wyjechali do pracy 

za granicę; bramkarze Łukasz Ćwiczak  
i Bartosz Szczybyło, Mateusz Faka, Tomasz 
Demusiak, Krzysztof Bigas, ponadto ode-
szli Konrad Maca, Andrej Malyk, Bartosz 
Wróbel, Mariusz Zajchowski, Kamil Par-
tyka. W tym czasie pozyskano bramkarzy 
Pawła Lipca z Motoru Lublin, Kacpra Ziół-

kowskiego ze Stali Mielec, obrońców Patryka 
Tetlaka ze Stali Mielec, Daniela Sowiński- 
ego i naszego wychowanka Patryka Szewca 
z Puszczy Niepołomice, Artura Bańkę z JKS  

Jarosław, Tomasza Walata z Orła Przeworsk, 
Kacpra Raka z Wisły Sandomierz. Krótkie 
epizody w Klubie zaliczyli Grzegorz Szyma-
nek z Motoru Lublin i Bartosz Leśniowski 
ze Stali Gorzyce. Przygotowania do sezonu 
odbywały się na obiektach własnych i krót-
kim zgrupowaniu w Lesku. Rozegrano 8 me- 

czów sparingowych, z drużynami II, III, IV 
ligowymi podczas których testowano no- 
wych zawodników, ćwiczono zgranie zespo- 
łu. 9 sierpnia br. nasi piłkarze zainaugurowali 

rozgrywki ligowe wygrywając u siebie 2:1 
 z Orłem Przeworsk, takie same wyniki zano-
towali z Orlętami Radzyń Podlaski i z Moto-
rem Lublin. Trzymamy kciuki za naszych 
Sokołów i życzymy Powodzenia!

Janusz Świt

Nasi piłkarze rozpoczęli sezon piłkarski 2015/16 grając na boiskach Lubelszczyzny  
i Podkarpacia. Sezon ten będzie niezwykle trudny, gdyż w ramach reorganizacji rozgrywek 

piłkarskich, w III lidze pozostanie tylko 4 grupy. 
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Zmagania o puchar  
burmistrza

35październik 2015 Sieniawa



Dożynkowe impresje


