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Sieniawa

Po nieco dłuższej niż zwykle przerwie, oddajemy w Wasze ręce nowy 
egzemplarz naszego lokalnego informatora. Witamy się z Państwem w nieco 
zmienionej szacie graficznej, która, mamy nadzieję, spotka się z aprobatą 

naszych stałych czytelników, a ci, którzy po raz pierwszy sięgają po nasz tytuł do-
łączą do ich grona.
Wśród artykułów publikowanych w tym numerze szczególnej Państwa uwadze pole-
camy:
•	 Rozmowa z panem Adamem Wosiem Burmistrzem Miasta i Gminy Sieniawa
•	 Zrównoważony budżet na rok 2016… - informacja o dochodach i planowanych 

wydatkach gminy w 2016 roku
•	 Nowe sposoby na wspieranie rodzin z dziećmi - o świadczeniach rodzicielskich 

i programie „Rodzina 500 plus”
•	 „Labor omnia vincit - praca wszystko zwycięża” - o zaszczytnym wyróżnieniu dla 

burmistrza Adama Wosia
•	 Lekarz na medal - o sukcesie lek. med. Pawła Brzozowskiego w plebiscycie 

„Eskulap 2015”
•	 Inwestycja 100-lecia - czyli o planach budowy hali sportowej i basenu w Sieniawie
•	 Stypendia dla najzdolniejszych - relacja z przyznania przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie stypendiów za wyniki w nauce
•	 Nowy rekord Orkiestry - relacja z przebiegu 24. Finału WOŚP w Sieniawie
•	 „Dzieciństwo mimo wojny” - informacja o konferencji naukowej i premierowej 

wystawie w Czerwonej Woli
•	 Liber i Mijal w Sieniawie - zapowiedź tegorocznych Dni Sieniawy 
•	 Nowe władze w jednostkach OSP - podsumowanie spotkań sprawozdawczo-wy-

borczych w gminnych jednostkach OSP
•	 100 lat minęło… - wspomnienia najstarszego mieszkańca Sieniawy pana Kazi-

mierza Czyża
•	 Kibice z wielkim sercem - relacja z przebiegu IX Osiedlowego Turnieju Piłki 

Nożnej i sukcesu akcji charytatywnej
•	 Być, albo nie być Sokoła - przygotowania piłkarzy do rundy wiosennej
•	 ponadto wiele innych informacji z dziedziny kultury, oświaty, sportu...

Ponieważ zbliża się Wielkanoc, pragniemy złożyć Państwu życzenia świąt wy- 
pełnionych radością, miłością i nadzieją budzącej się do życia wiosny. Życzymy 
dużo zdrowia i pogody ducha. Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w Was to,  
co jeszcze uśpione i ożywił to, co już martwe. 

Redakcja
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Czas biegnie nieubłaganie, nie zdążyliśmy się nacieszyć zimą, a już 
za progiem stoi wiosna, która niesie ze sobą wiele radości, optymistycznie 
nastraja do życia i stanowi natchnienie do działania.

Tak to jest, że z wiosną coś się w człowieku zmienia. I choć zabrzmi  
to banalnie - chce się żyć, otworzyć szeroko okna i wdychać zapach świeżej, wil-
gotnej ziemi. Chce się żyć w rytm przyrody i w zgodzie z jej prawami. Chce się po- 
dziwiać otaczające, wszechobecne i niedoścignione piękno. Chce się być aktywnym  
i budować nową, sensowną, użyteczną rzeczywistość. 

Wiosna też, niewątpliwie, budzi nadzieje. Mamy poczucie, że oto zaczyna się  
w świecie przyrody czas rozwoju, czas wzrostu, czas nowego, pięknego i dobrego.  
Liczymy na spełnianie się naszych marzeń. Mamy poczucie, że wystarczy tylko doło- 
żyć odrobinę aktywności, staranności i pracy, a będzie tak, jak byśmy tego chcieli.

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
Jestem przekonany, że rok 2016 będzie sprzyjający dla dalszego rozwoju naszej 

gminy. To będzie dobry rok! Mimo 
wielu obaw budżet został pomyśl-
nie uchwalony i przyjęty do reali-
zacji. Przed nami czas kolejnego 
inwestycyjnego boomu. Do naj-
ważniejszych przedsięwzięć należy 
na pewno zaliczyć jakże oczeki-
wany przez wszystkich kosztowny 
remont kościoła pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela w Sieniawie. 
Kolejną niezwykle ważną inwe-
stycją będzie budowa kompleksu 
sportowego z zapleczem hotelo-
wym, gabinetami odnowy biolo-
gicznej i krytą pływalnią. Będzie- 
my nadal modernizować drogi 
gminne, oczywiście można ukła-
dać po 500 metrów asfaltu na 
drogach i w ten sposób mówić, że 
poprawia się infrastrukturę dro-
gową, ale wydaje mi się, że to nie 
jest dobre rozwiązanie. Uważam, że konieczne są inwestycje kompleksowe. 

Aby nasze plany zostały pomyślnie zrealizowane, musimy wszyscy wziąć się mocno 
do pracy. Powinniśmy się wyzbyć niepotrzebnych zachowań podszytych zawiścią,  
walką bez celu, unikać konfliktów, dążyć do kompromisów. To nasza aktywność, po- 
mysłowość, inicjatywa, fantazja, energia, przedsiębiorczość, błyskotliwość i wyobraź- 
nia sprawiają, że zdarzają się nowości, usprawnienia, ulepszenia, odkrycia, nowe spoj-
rzenie na to co jest. 

Poprawiajmy, ulepszajmy, przekształcajmy, zmieniajmy nasz „mały świat” tak, 
aby było lepiej, piękniej, bogaciej, przyjaźniej. Nadzieja jest jak słońce. Z nią wszy- 
stko wydaje się możliwe i piękniejsze, ale sama nadzieja to stanowczo za mało.

W przededniu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę Wszystkim Państwu  
złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech będzie to dla Was piękny czas spędzony  
w gronie najbliższych. Oby spełniły się Wasze nadzieje i marzenia. Niech pomyślność, 
optymizm i radość oraz wzajemna życzliwość towarzyszy Państwu w każdym nad- 
chodzącym dniu. Wesołego Alleluja!
																																																																																																																													Adam	Woś	
																																																																																																																						Wasz	Burmistrz

Szanowni Państwo!
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Rozmowa z panem Adamem Wosiem 
Burmistrzem Miasta i Gminy Sieniawa
To już dziesiąty rok pełnienia przez Pana 
funkcji burmistrza, czy nie czuje się Pan 
zmęczony?
- Zmęczenie jest rzeczą ludzką, a ja jestem 
normalnym człowiekiem i po ciężkiej pracy 
jestem po ludzku zmęczony. Nie ukrywam, 
że pełnienie funkcji burmistrza to bardzo 
wyczerpująca praca związana z ogromnym 
stresem. Bywają chwile zwątpienia, kiedy coś 
idzie nie tak, jakbym tego oczekiwał, myślę 
wtedy o moich wyborcach i zaufaniu, jakim 
mnie obdarzyli, wierząc w moje siły. Zazwy-
czaj wtedy następuje jakiś pozytywny zwrot 
i znów chce się działać. Chyba każdy z nas 
po solidnie wykonanej pracy czuje zmęcze-
nie, ale takie pozytywne, w którym góruje 
satysfakcja i zadowolenie, że daliśmy z siebie 
wszystko. 

Jestem ogromnym życiowym optymistą, 
szczęście mi sprzyja, a kiedy nadchodzą te 
trudniejsze chwile, znajduję oparcie w kocha-
jącej rodzinie, która daje mi naprawdę dużo 
ciepła i siły. 

Jak ocenia Pan minione dziewięć lat swo-
jego urzędowania?
- Najbardziej obiektywnej oceny dokonują 
nasi mieszkańcy, a skoro już trzecią kaden-
cję jestem burmistrzem, to znaczy, że jest 
to ocena pozytywna. Wysłuchuję opinii róż-
nych osób i wynika z nich, że nawet wśród 
moich oponentów i dotychczasowych za-
gorzałych przeciwników znajdują się tacy, 
którzy zauważają moje dobre działania na 
rzecz rozwoju gminy. Wiadomo, że są i tacy, 
którzy krytykują wszystko: „Manhattan”, bo 
niepotrzebny; nowo powstające zakłady, bo 
wszystkim nam szkodzą; kwiaty latem, bo 
jest ich za dużo; dekoracje świąteczne, bo 
są zbyt kolorowe itd. Uważam, że ci, którzy 
tak mówią, sami niczego wielkiego w życiu 
nie dokonali i jest im po prostu, po ludzku 
żal, że innym się coś udaje.

Proszę sobie przypomnieć jak wyglądała 
Sieniawa przed objęciem przeze mnie urzędu 
burmistrza. Będę to powtarzał jeszcze nie raz, 
że był to obraz „opuszczonego PGR-u”: bez-
imienne ulice, zniszczone chodniki w cen-
trum miasta, dzikie chaszcze, poszarpane ży-
wopłoty, połamane lipy, obskurny i przera-

żający wręcz przystanek autobusowy. Wielu 
wspomnianych wyżej krytykujących nie chce 
pamiętać jak wyglądał budynek „Sokoła”, 
kamienica Wilczka, stadion, plac targowy, 
wiejskie domy ludowe, szkoły - wszystko 
w stanie kompletnej ruiny. Wszystko to było 
jak opuszczone i pozostawione na pastwę 
losu gospodarstwo… 

Ale na szczęście to już za nami. Nie 
twierdzę, że to jak teraz wygląda nasze mia-
steczko i jego okolice, jest wyłącznie moją 
zasługą. Niewątpliwie bez dobrej współpra-
cy z wieloma ludźmi niczego bym nie zrobił. 
Pragnę tu wspomnieć chociażby kolejnych 
przewodniczących rady gminy, począwszy 
od nieodżałowanego śp. dr Stanisława Czyr-
nego, poprzez mojego przyjaciela Zenona 
Szkamruka i obecną przewodniczącą - nie-
samowitą Danutę Król. W każdej kadencji 

znajdowała się w radzie większość, z apro-
batą odnosząca się do moich często bardzo 
odważnych propozycji, zgłaszająca również 
własne śmiałe inicjatywy.

Z wielką dumą stwierdzam, że mam 
doskonałą kadrę, świetnie rozumiejących 
się pracowników, którzy niejednokrotnie są 
bardzo obciążeni pracą.

W 2015 roku Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Rzeszowie przeprowadziła kom-
pleksową kontrolę gospodarki finanso-
wej Miasta i Gminy Sieniawa, jak wypadła 
ta kontrola?

- Na przełomie kwietnia i maja ubiegłego 
roku inspektorzy RIO przeprowadzili rze-
czywiście kontrolę gospodarki finansowej 
naszej gminy, ale nie tylko. Sprawdzano rów-
nież w mniejszym lub większym stopniu 
inne aspekty naszej działalności. Finanse są 
niezaprzeczalnie pod największym nadzo-
rem, a wiadomo, że z nimi wiążą się wszy-
stkie pozostałe działania. Szczególną uwagę 
zwrócono na zamówienia publiczne, zago-
spodarowanie mienia i dbałość o odpowie-
dni budżet we wszystkich obszarach. Pod 
lupę inspektorów podczas każdej kontroli 
trafiają umorzenia podatków lokalnych, bo 
jedynie na ich wysokość ma wpływ samo-
rząd. Obowiązkiem burmistrza w tym zakre-
sie jest respektowanie prawa i każdy przy-
padek rezygnacji z dochodów podatkowych 
poprzez umorzenia i odroczenia jest mocno 

lustrowany. Z satysfakcją informuję, że kon-
trola w każdym zakresie wypadła bardzo 
dobrze, a protokół z jej przeprowadzenia 
może budzić zazdrość innych samorządów.

Czy ma Pan nowe pomysły jeśli chodzi 
o kolejne inwestycje, zwłaszcza, że jeste-
śmy w trakcie nowej perspektywy finan-
sowej Unii Europejskiej?
- Pomysły zawsze wynikają z bieżących po-
trzeb. Wszystkie nasze wspólne plany na rok 
2016 zostały już uwidocznione w uchwale 
budżetowej. O ile dobrze pamiętam, zadań 
inwestycyjnych w budżecie jest na ponad 
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półtora miliona złotych. Nie ukrywam, że 
chciałbym wiele zrobić, może nawet zbyt 
wiele. Budżet jest elementem wyjściowym, 
ale w ciągu roku ulega ciągłym zmianom, 
w moim przekonaniu na lepsze. W ramach 
naszych środków, w roku bieżącym, planu-
jemy rozbudowę oświetlenia ulicznego, prze-
budowę kolejnych dróg gminnych i wyko-
nanie dodatkowych parkingów. Mamy rów-
nież zamiar zakupić urządzenia na place 
zabaw dla dzieci i siłownię na świeżym 
powietrzu oraz zaprojektować boiska wielo-
funkcyjne. Bardzo ważnym zadaniem w tym 
roku będzie kompleksowy remont istniejącej 
hali sportowej. 

Od dawna mamy gotowy plan na budo-
wę oczekiwanej przez wszystkich, a szcze-
gólnie najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy, sali gimnastycznej przy szkole pod-
stawowej w Sieniawie wraz z krytą pływal-
nią. Nie realizowaliśmy dotąd tego projektu, 
bo liczyliśmy na fundusze unijne, teraz już 
wiemy, że będziemy tu musieli skorzystać 
ze środków ministerialnych. 

W pełnej gotowości czekają też plany 
kanalizacji w Czercach i Czerwonej Woli, 
ale tu również działania są uzależnione od 
dotacji z Unii, a niestety dochodzą nas słu-
chy, że na razie z tym będzie ciężko, przy-
gotowujemy też dokumentację dla Rudki 
i Dobrej.

Bardzo ważną sprawą dla poprawy wize-
runku miasta jest odrestaurowanie zabytko-
wego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela oraz 
przebudowa przyległego doń terenu. Trwają 
tu prace przygotowawcze wraz z planem re-
witalizacji, tak, aby w III kwartale, zgodnie 
z harmonogramem naboru, być przygotowa-
nym na złożenie wniosku o dofinansowanie.

Pamiętajmy jednak, że aby skorzystać 
z dofinansowania unijnego, musimy posia-
dać fundusze na obowiązkowy wkład własny.

W takim razie, czy nasz budżet pozwoli 
na realizację tych wszystkich wspania-
łych planów?
- Prawdą jest to, że bez umiejętnego po-
zyskiwania środków z zewnątrz, żadna po-
ważna inwestycja nie zostałaby zrealizowa-
na. Tak jak wspomniałem, żeby otrzymać 
dofinansowanie musimy mieć wkład wła-
sny i tak analogicznie: skoro dofinansowanie 
jest wysokie, bo dana inwestycja jest ambit-
na i kosztowna, od nas jest wymagany wysoki 
wkład własny. Skąd brać te środki? Zarzuca 

mi się bardzo często, że wyprzedaję mają-
tek gminny, „pozbywam się” kolejnych tere-
nów czy lasów, ale Drodzy Mieszkańcy, ten 
las tu będzie rósł nadal jeszcze długo po tym, 
jak nas już nie będzie, a uzyskane w ten spo-
sób pieniądze zostaną zainwestowane w przy-
szłość naszą i naszych dzieci. Jak głosi stare 
przysłowie „Był las, nie było nas. Nie będzie 
nas, będzie las”.

Wracając jednak do pytania - Rada Miej-
ska w każdym roku ustalając budżet robi to 
tak, aby środki finansowe trafiały na prze-
myślane i niezbędne wydatki. Ciągle dys-
ponujemy możliwościami zaciągnięcia kre-
dytu na inwestycje, ale staramy się tego uni-
kać. Obecne zadłużenie spłacamy regular-
nie, a nawet z nadwyżką, by jak najszybciej 
zniwelować dług, a przez to zwiększyć moż-
liwości na przyszłość. Nieustannie podej-
mujemy działania zmierzające do optymali-
zacji wszystkich wydatków - między innymi 
minimalizujemy koszty w oświacie. Jesteśmy 
postawieni w stan gotowości i nie cofniemy 
się przed urzeczywistnieniem naszych pla-
nów.

Wspomina Pan o oświacie, ostatnio był to 
dość głośny temat w naszej gminie. Jaka 
jest jej przyszłość?
- Rzeczywiście problem finansowania oświa-
ty dotyczy nie tylko naszej gminy, ale i więk-
szości gmin w Polsce, a zwłaszcza tych 
wiejskich, gdzie sporo jest małych szkół.

Przed końcem 2015 roku razem z Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej w Sieniawie 
i moimi współpracownikami uczestniczy-
łem w spotkaniach z mieszkańcami wsi 
oraz radami pedagogicznymi poszczegól-
nych szkół, których tematem była sytuacja 
finansowa oświaty na terenie naszej gminy. 
Zaproponowałem utworzenie stowarzyszeń 
i przekazanie im szkół do prowadzenia, bo 
taką możliwość daje nam ustawa o systemie 
oświaty. W takim przypadku stowarzyszenie 
otrzymuje dotację w wysokości subwencji 
otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, co skutkuje tym, że samorząd nie 
musi do tej subwencji dokładać. Jeżeli szko-
ła jest prowadzona przez gminę, utrzyma-
nie jej jest o wiele większe. Gdyby stowarzy-
szenie przejęło prowadzenie szkół wiejskich, 
nie musiałoby przestrzegać Karty Nauczy-
ciela, nauczyciele nie musieliby być zatrud-
niani na jej podstawie. Nie trzeba wtedy 
wypłacać trzynastek, nie byłoby płatnych 

urlopów dla poratowania zdrowia, pensum 
nauczycieli byłoby wyższe niż 18 godzin 
tygodniowo. 

Od kiedy objąłem urząd burmistrza, 
liczba uczniów w naszej gminie spadła 
o 284 dzieci, natomiast wydatki poniesione 
na zadania oświatowe z dochodów włas-
nych gminy, to kwota 23 034 858 zł. Śred-
nia liczba dzieci w czterech szkołach wiej-
skich wynosi 42. W porównaniu ze Szkołą 
Podstawową w Sieniawie, gdzie jest 271 
uczniów, czy Gimnazjum w Sieniawie, które 
liczy 240 uczniów ta średnia jest dużo niższa, 
co powoduje, że przy finansowaniu oświaty 
i przekazywaniu subwencji na ucznia, wy-
stępują znaczne niedobory.

Jeszcze raz podkreślam, że do utrzyma-
nia placówek oświatowych co roku z budże-
tu gminy dokładamy około 3 600 000 zł.! 
Gdyby nie sprzedaż lasów, czy wpływy z po-
datków, gmina nie byłaby w stanie prowa-
dzić wszystkich szkół w takim kształcie jak 
obecnie.

Propozycja Rady Miejskiej, spotkała się 
ze sprzeciwem wszystkich uczestniczących 
w tych zebraniach osób. Dla mnie jako 
burmistrza wola społeczeństwa jest zawsze 
najważniejsza, więc szkoły wiejskie zgodnie 
z nią, nadal pozostaną. 

Chodzą słuchy, że do tej pory nie milkną 
echa samorządowej kampanii wyborczej 
z 2014 roku, a Pan nadal odczuwa jej 
konsekwencje, czy to prawda?
- Ostatnia samorządowa kampania wybor-
cza przebiegała niezwykle agresywnie. Moi 
kontrkandydaci, nie mając w ręku poważ-
nych merytorycznych argumentów, posu-
wali się do wielu, zazwyczaj nieuczciwych 
działań, mających zdyskredytować moją 
osobę w oczach wyborców. Niechętnie wra-
cam do tych wydarzeń, bo niewątpliwie są 
to nieprzyjemne wspomnienia. Faktem jest 
natomiast, że pełnomocnicy moich kontr-
kandydatów, zwłaszcza jeden, niezwykle ak-
tywnie nadal próbują działać na moją nie-
korzyść, składając różnego rodzaju donosy 
i skargi do wszystkich możliwych prokura-
tur. Jest to działanie moim zdaniem zdespe-
rowanych przegranych, którzy chcą się w ten 
sposób odegrać za poniesioną porażkę.

Czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem za-
proszenie oponentów do wspólnej pracy 
na rzecz społeczności?
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19 listopada 2015 r. w Podkar-
packim Urzędzie Wojewódz-
kim w Rzeszowie odbyła się 
podniosła uroczystość wrę-

czenia Odznak Honorowych za Zasługi dla 
Samorządu Terytorialnego. Wyróżnienia z rąk 
Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Cho-
mycz-Śmigielskiej otrzymało 18 podkarpackich 
samorządowców. W tym szacownym gronie 
znalazł się Adam Woś, jako jedyny burmistrz 
w województwie podkarpackim, uhonorowany 
przez ministra administracji i cyfryzacji. To 
kolejne zaszczytne wyróżnienie, które otrzymał 
nasz burmistrz. Warto przypomnieć, że nie-
spełna dwa lata temu został on również od-
znaczony przez Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, a wcześniej - Złotym 
Krzyżem Zasługi. Wyróżnienia te są wyrazem 
uznania za osiągnięcia i zasługi oraz szczegól-
ne zaangażowanie burmistrza Adama Wosia 
w działalność samorządową i społeczną, jak 
również rozwój Miasta i Gminy Sieniawa. 
W imieniu pracowników Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Sieniawie i gminnych jednostek organiza-
cyjnych serdecznie gratulujemy burmistrzowi 
i życzymy dalszych sukcesów.

Marta Kozłowicz

„Labor omnia vincit -  
praca wszystko zwycięża”

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa znowu w gronie najlepszych!

- Jestem otwarty na każdą merytoryczną 
współpracę, byleby przyniosła ona wymier-
ne korzyści dla naszej gminy. Jak do tej 
pory moi oponenci nie wykazali najmniej-
szej nawet chęci konstruktywnej współpra-
cy. Wręcz przeciwnie: starają się na każdym 
kroku bezpodstawnie i ostro krytykować 
wszystkie moje działania, bagatelizować i nie 
zauważać oczywistych osiągnięć i dokonań 
ostatnich kilku lat. Dlaczego moich kontr-
kandydatów nie widać na gminnych uroczy-
stościach dostępnych dla każdego mieszkań-
ca, nie ma ich podczas ważnych lokalnych 
wydarzeń, uaktywniają się dopiero, podczas 
kampanii wyborczej. Gdzie są teraz ze swoi-
mi pomysłami i rzekomymi chęciami pra-

cy na rzecz Miasta i Gminy Sieniawa? Moja 
współpraca jest możliwa z każdym, jednak 
tylko i wyłącznie w celu budowania wspól-
nej lepszej przyszłości, a nie: burzenia, sia-
nia zamętu i wzajemnego oskarżania. 
Razem z moimi współpracownikami stara-
my się robić jak najlepiej potrafimy, wszy-
stko, co w naszej mocy, aby nasze miasto 
i gmina były powodem do dumy dla każ-
dego mieszkańca. Mam sprawdzony w pracy, 
dobrze przygotowany, pozytywnie zmoty-
wowany i bogaty w doświadczenie zespół 
urzędników i grono wolontariuszy do reali-
zacji zaplanowanych działań.

Czego mogę życzyć Panu oraz Mieszkań-

com Miasta i Gminy Sieniawa na najbliż-
sze lata?
- Proszę mi życzyć niesłabnącej wytrwało-
ści i zapału w pełnieniu funkcji burmistrza, 
by podejmowane przeze mnie decyzje urze-
czywistniały ambitne plany i wizję rozwoju 
Sieniawy, a co dla mnie najważniejsze - speł-
niały oczekiwania jej mieszkańców. Chciał-
bym, aby wszystkie zamierzenia moje i mo-
ich współpracowników zostały pomyślnie 
zrealizowane, a do tego potrzeba siły i od-
wagi, której nigdy dość. 

W takim razie serdecznie życzę spełnienia 
marzeń i dziękuję za rozmowę.

Jadwiga Majcher
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Zrównoważony  
budżet na 2016 rok

Wraz z uchwałą budżetową przyjęto również pro-
gnozę kwoty długu Miasta i Gminy Sieniawa.  
A już w lutym br. odbyła się kolejna sesja Ra- 
dy, która budżet ten zmodyfikowała o kolejne  

zamierzenia budowlane.

Podjęliśmy zadania inwestycyjne, które zostały uznane za  
możliwe do realizacji jednocześnie mając na uwadze bieżące funk- 
cjonowanie gminy we wszystkich dziedzinach. Wydatki majątkowe  
to kwota 1 813 442,66. zł, gdzie środki finansowe zostały skierowa- 
ne na:

Rada Miejska w Sieniawie, po uwzględnieniu stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej,  
30 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet na 2016 rok. 

NAZWA ZADANIA WARTOść

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wylewa 18 000,00 zł

Odwiert studni głębinowych S-3 bis i S-5 bis w Piganach dla SUW Sieniawa 91 000,00 zł

Rozbudowa wodociągu w m. Rudka, przysiółek Zarzecznie 146 976,99 zł

Rozbudowa wodociągu w m. Leżachów 91 753,61 zł

Przebudowa drogi na dz. Nr 894/1 w m. Sieniawa"- (łącznik do Jagiellońskiej) 22 200,00 zł

Przebudowa drogi na dz. Nr 677 w m. Sieniawa - (łącznik do Jana Pawła II) 56 300,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 1 10926R w m. Czerce 88 000,00 zł

Odwodnienie drogi ul. Czartoryskiego w Sieniawie 95 326,94 zł

Adaptacja budynku szkoły w Czercach na mieszkania - projekt przebudowy 15 000,00 zł

Budowa remizy OSP w Leżachowie - projekt budowlany 20 000,00 zł

Wielofunkcyjny piec centralnego ogrzewania dla SP w Sieniawie 70 000,00 zł

Wielofunkcyjny piec centralnego ogrzewania dla SP w Rudce 14 000,00 zł

Urządzenia zabawowe na plac zabaw - Przedszkole Miejskie 10 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rudka, Dobra i m. Czerce - II etap 101 512,44 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dybków - (projekt budowlany) 3 000,00 zł

Rekultywacja składowiska odpadów w Wylewie 38 672,68 zł

Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Sieniawa - Pigany - projekt budowlany 20 000,00 zł

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Wylewa na dz. Nr 1000/1 do 1014/1 30 000,00 zł

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Wylewa na dz. Nr 621/26, 650/1, 621/14 26 000,00 zł

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Wylewa na dz. Nr 592/2, 583, 571, 564 14 000,00 zł

Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w m. Wylewa Stacja Nr 2 obwód 2 i 3 5 000,00 zł

Parking przy świetlicy wiejskiej w m. Wylewa 60 000,00 zł

Urządzenia placu zabaw - teren gminy Sieniawa 228 000,00 zł

Boisko wielofunkcyjne dla m. Czerwona Wola, Leżachów, Rudka, Wylewa - projekty budowlane 8 000,00 zł

Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Sieniawie 195 000,00 zł

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Hali Sportowej w Sieniawie 60 000,00 zł

Urządzenia siłowe przy boisku wielofunkcyjnym w Sieniawie 40 000,00 zł

Modernizacja fontanny 30 000,00 zł

Parking przy targowisku stałym w Sieniawie 32 000,00 zł

Adaptacja pomieszczenia strychu na archiwum w budynku Ratusza 25 000,00 zł

Autobus (dowóz dzieci) 150 000,00 zł

CKSiR „SOKÓŁ” w Sieniawie - Zabudowa wnęki 8 700,00 zł
Razem 1 813 442,66 zł

7marzec 2016 Sieniawa



Z wydatków bieżących należy wyróżnić: podobnie jak w latach 
poprzednich, na oświatę i wychowanie przeznaczono kwotę ok. 9,4 
mln zł, a na pomoc społeczną prawie 3,9 mln zł. Pozostałe to m.in. 
dopłaty do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, do- 
tacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy i Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”, koszty utrzymania jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych, bieżące remonty dróg i wy- 
datki na oświetlenie drogowe, itp.

Ogółem wydatki w roku 2016 stanowią, po wspomnianych zmia-
nach, kwotę: 21 789 087,10 zł, natomiast planowane dochody to:  
23 568 801,10 zł. 

W planowanych dochodach wyraźną pozycję zajmują subwen- 
cje i dotacje otrzymane z budżetu państwa, udziały w podatku do- 
chodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatków i opłat  
lokalnych oraz dochody z majątku gminy. 

Planowana spłata długu w tym roku to 1 779 714 zł, a jego wy- 
sokość na koniec roku będzie wynosić 10 117 040,18 zł.

Reasumując: jesteśmy przekonani, że przyjęty budżet jest opty-
malny i gwarantuje dalszy dynamiczny rozwój naszej gminy.
Pomimo trudności jakie mają samorządy w dzisiejszym realiach, 
staraliśmy się sprostać wyzwaniom jakie niesie ciągle zmieniająca  
się rzeczywistość. Coraz więcej kompetencji rządowych jest prze- 

kazywanych samorządom. Jednak w ślad za tym nie idą odpo- 
wiednie pieniądze, albo wręcz w ogóle nie idą pieniądze. A prze- 
cież, bez wątpienia, to samorządy w sektorze publicznym są mo- 
torem zmian, to przede wszystkim samorządy inwestują. Pomaga- 
ją w tym oczywiście fundusze unijne, na które w „nowym rozdaniu”  
liczymy także i my. Odnosząc się jednak do możliwości finanso- 
wych budżetów miast i gmin, a w szczególności do zabezpiecze- 
nia środków finansowych na udział własny to tutaj zaczynają się  
schody. Nowa formuła wskaźnika spłaty zadłużenia wyraźnie pre- 
miuje te samorządy, które przez ostatnie lata odnotowały wysoką  
nadwyżkę operacyjną, wysokie dochody ze sprzedaży majątku i, co  
za tym idzie, niskie zadłużenie. Wydaje się, że ustawodawca tym  
samym nagradza samorządy, które nie realizowały potrzebnych w kra- 
ju inwestycji, nie potrafiły wykorzystać dostępnych środków unij- 
nych - „darmowych” funduszy wspomagających w znacznym stopniu  
finansowanie rozwoju lokalnego. Nasza gmina w chwili obecnej,  
pomimo ogromu zrealizowanych inwestycji finansowanych ze środ- 
ków własnych, unijnych bądź innych źródeł zewnętrznych, jest  
w pełni przygotowana do kolejnych, równie ambitnych jak do 
tej pory, wyzwań w przedmiocie nowych zadań inwestycyjnych.

Anna Nykiel

Nowe sposoby na 
wspieranie rodzin 
z dziećmi

W przypadku gdy dochód 
rodziny przekracza kwo-
tę, 674,00 zł lub 764,00 zł 
- w przypadku rodziny 

z dzieckiem niepełnosprawnym, wysokość 
zasiłku rodzinnego uzależniona będzie od 
dochodu rodziny, liczby jej członków oraz 
przysługujących świadczeń. Wysokość przy-
sługującego świadczenia dla każdej rodziny 
będzie ustalana indywidualnie. Co do zasady 
podstawą do ustalenia sytuacji danej rodzi-
ny są dochody za 2014 r. z uwzględnie-
niem wszelkich zmian. W przypadku, gdy 
wysokość zasiłków rodzinnych wraz z do-
datkami przysługująca danej rodzinie, usta-
lona w wyżej wymieniony sposób, będzie 
niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie będą 

przysługiwały.
Ponadto od 01.01.2016 r. można skła-

dać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Sieniawie wnioski o świad-
czenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje mat-
kom, które urodziły dziecko, a które nie 
otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub upo-
sażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do po-
bierania tego świadczenia są, więc między 
innymi bezrobotni (niezależnie od rejestra-
cji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rol-
nicy, a także wykonujący prace na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. 

Powyższe wsparcie finansowe przysługu-
je 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wy-
sokości 1000,00 zł miesięcznie, a w przy-

padku urodzenia wieloraczków ten okres 
będzie mógł być wydłużony nawet do 71 
tygodni. Świadczenie to jest niezależne od 
dochodu.

Ważne !
O świadczenie to mogą ubiegać się tak-

że rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycz-
nia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasił-
ku macierzyńskiego - w takim przypadku, 
świadczenie rodzicielskie będzie im przy-
sługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukoń-
czenia przez dziecko 1 roku życia (odpowie-
dnio dłużej w przypadku wieloraczków).

W razie urodzenia dziecka przez kobietę 
pobierającą zasiłek dla bezrobotnych świad-
czenie rodzicielskie przysługuje w wysoko-

Od 01.01.2016 r. jeśli w rodzinie korzystającej ze świadczeń rodzinnych zostanie 
przekroczone kryterium dochodowe, nie straci ona prawa do zasiłku rodzinnego  

wraz z dodatkami, ale otrzyma je pomniejszone o kwotę przewyższającą kryterium.
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Środki na ten cel niestety są ogra-
niczone i pozwalają przebadać 
gleby tylko w kilkunastu gospo-
darstwach. Jest to ilość niewiel-

ka, ale powtarzana co roku stanowi cen-

ny materiał do opracowania gminnego 
planu ochrony przyrody oraz może być 
wykorzystana w praktyce rolniczej. Osoby 
chętne do skorzystania z finansowanego 
przez Gminę badania mogą zgłaszać swo-

je gospodarstwa w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Sieniawie, pokój nr 9.

Wojciech Sikora

Badanie gleb  
w Gminie Sieniawa

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa po raz kolejny zlecił Okręgowej Stacji  
Chemiczno - Rolniczej w Rzeszowie przebadanie próbek gleb pobranych na gruntach  

rolnych położonych w obrębie Gminy Sieniawa.

ści różnicy między kwotą świadczenia ro-
dzicielskiego, a kwotą pobieranego przez 
kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniej-
szonego o zaliczkę na podatek dochodowy 
od osób fizycznych.

Nowy program „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to sys-
temowe wsparcie polskich rodzin. Zgod-
nie z ustawą z pomocy skorzystają rodzice 
oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. 
Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci 
będzie mogła otrzymać 500,00 zł na drugie 
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. 
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 
800,00 zł netto na osobę wsparcie otrzy-
ma rodzina także na pierwsze lub jedyne 
dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełno-
sprawnym kryterium dochodowe jest wyż-
sze i wynosi 1 200,00 zł netto. Dodatkowe 
wsparcie w wysokości 500,00 zł otrzy-
mają także rodziny zastępcze oraz rodzinne 
domy dziecka na każde dziecko, na podsta-
wie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.
Świadczenie wychowawcze będzie reali-

zowane w gminach, a w sprawach, w których 
zastosowanie będą miały unijne przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego, będą je realizować marszałkowie 
województw. 

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba 
składać raz do roku. Będzie można to zro-
bić przez Internet lub osobiście w gminie. 
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierw-
sze dziecko, będą dokumentowały sytua-
cję dochodową dołączając do wniosku od-
powiednie oświadczenie o dochodach. Gdy 
rodzina będzie ubiegać się o świadczenie 
wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie 
będzie konieczności dokumentowania sytu-

acji dochodowej. 
Świadczenie wychowawcze otrzyma ro-

dzina bez względu na stan cywilny rodzi-
ców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, 
w których rodzice są w związku małżeńskim, 
jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozosta-
jący w nieformalnych związkach. W przy-
padku rodziców rozwiedzionych wsparcie 
otrzyma ten rodzic, który faktycznie spra-
wuje opiekę nad dzieckiem.
Świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą 
nie będzie liczone do dochodu przy usta-
laniu prawa do świadczeń z innych syste-
mów wsparcia, dotyczy to w szczególno-
ści świadczeń z pomocy społecznej, fun-
duszu alimentacyjnego, świadczeń rodzin-
nych, dodatków mieszkaniowych.

Wnioski będzie można składać od 1 
kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu 
programu. Na wnioski złożone do 1 lipca 
2016 r. przysługuje wyrównanie od 1 kwiet-
nia.

Bernadeta Pieńczak
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Lekarz na medal

Głosy można było oddawać w trzech kategoriach: le-
karz rodzinny, specjalista i stomatolog w okresie od  
16 listopada 2015 r. do 20 grudnia 2015 r.

Na Podkarpaciu pacjenci od 15 lat dają wyraz 
uznania osobom, które swój zawód i swoje powołanie traktują jako 
misję, a przysięgę Hipokratesa wypełniają z największym oddaniem 
i życzliwością. Plebiscyt Eskulap zapisał się na przestrzeni publicz-
nej Podkarpacia, dając mieszkańcom regionu szansę na wyróżnie-
nia ludzi nietuzinkowych - lekarzy cieszących się największym zaufa-
niem wśród pacjentów, którzy pełnią swój zawód z pasją i poczuciem 
misji. Jest on okazją do kreowania wysokich standardów w tym za- 
wodzie, zaufania publicznego oraz podziękowania ludziom, dla któ-
rych życie i zdrowie pacjenta jest najwyższym dobrem. Głosujący  

w plebiscycie pacjenci mieli możliwość ocenić oraz docenić swoich 
ulubionych lekarzy. O wyborze laureatów decydowały tylko i wyłącz-
nie głosy pacjentów, to ich zadowolenie z pracy lekarza przełożyło się 
bezpośrednio na wyniki konkursu. Plebiscyt pomaga znaleźć leka-
rzy z powołaniem, takich, których na co dzień nie widać, którzy nie 
są medialni, ale jak przysłowiowi Judymowie pochylają się z troską  
nad chorymi.

Miło nam poinformować, iż decyzją pacjentów III miejsce w kate-
gorii lekarz rodzinny zajął lek. med. Paweł Brzozowski, specjalista 
medycyny rodzinnej, przyjmujący w NZOZ MedicDor w Sieniawie. 
To dobry, oddany swej pracy lekarz i gospodarz placówki medycznej, 
który z ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem służy swoją 
wiedzą i doświadczeniem przede wszystkim mieszkańcom Miasta  

i Gminy Sieniawa. Przyznana „naszemu Lau-
reatowi” statuetka stanowi wyróżnienie dla 
wysokiej klasy profesjonalisty, który pomaga 
zachować pacjentom zdrowie, a w swojej  
pracy nie zapomina o życzliwości i pomocy 
ludziom. Głosujący pacjenci docenili zatem  
w swoim lekarzu profesjonalizm, kompeten- 
cje i rzetelność, wrażliwość, empatię i czas po- 
święcony choremu, a także cierpliwość, opa- 
nowanie i uśmiech każdego dnia.

11 lutego 2016 r. w Światowym Dniu 
Chorego, wręczono statuetki dla najlepszych 
lekarzy z Podkarpacia. Uroczysta Gala Ple- 
biscytu odbyła się w Sali Kryształowej Ho- 
telu Prezydenckiego w Rzeszowie. Laureaci 
Plebiscytu otrzymali honorowe wyróżnienia 
w postaci statuetek Eskulapa, grawertonów 
i listów gratulacyjnych od marszałka woje-
wództwa podkarpackiego i wojewody pod-
karpackiego. W uroczystości tej uczestniczył 
również burmistrz miasta i gminy Sieniawa, 
który wręczył lek. med. Pawłowi Brzozow-
skiemu list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów, 
wyrażając tym samym słowa podziękowa- 
nia za troskliwą i profesjonalną opiekę medy- 
czną, świadczoną na terenie naszej gminy.

W imieniu wszystkich pacjentów serdecz-
nie gratulujemy Panu Pawłowi Brzozowskie- 
mu zajęcia zaszczytnego miejsca w plebiscy-
cie, życząc dalszych sukcesów w odpowiedzial-
nej pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Barbara Matyja

Dobiegła końca XV jubileuszowa edycja Plebiscytu „ESKULAP 2015”  
województwa podkarpackiego. Konkurs, w którym pacjenci z Podkarpacia wybierali  
lekarzy cieszących się największym autorytetem, organizowany był pod patronatem  

wojewody podkarpackiego. 
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Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim moim pacjentom, przyjaciołom oraz sympatykom za to zaszczytne wyróżnienie 

w Plebiscycie „Eskulap 2015”, które jeszcze bardziej mobilizuje do dalszej i wytężonej pracy. Chcę bardzo podziękować zarówno 
tym, którzy zgłosili moją kandydaturę, jak i tym, którzy na mnie głosowali. Doceniam każdy głos oddany na moją osobę. 

Przy tej okazji nie mogę też nie wspomnieć o roli mojej żony, która była głównym inicjatorem powstania Przychodni Lekarskiej 
„MedicDor” w Sieniawie i która nieustannie angażuje się i wspiera merytorycznie działania prowadzone na rzecz tej placówki 
medycznej.

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania dla całego personelu medycznego, technicznego oraz obsługi za pełną poświęce-
nia i oddania pracę, fachowość i profesjonalną opiekę medyczną oraz wielką życzliwość w podejściu do pacjenta. 

Zarządzanie tak znakomitą załogą, której głównym i wspólnym celem jest „niesienie pomocy potrzebującym pacjentom” przynosi 
wielką satysfakcję.

lek.	med.	Paweł	Brzozowski

Drodzy Podatnicy!

Zmiany w podatkach i opła-
tach lokalnych dotyczą między 
innymi:
• jednorazowej płatności po-

datków przypadającej na termin płatności 
I raty tj. dzień 15 marca, ale tylko w przy- 
padku, gdy łączna kwota naliczonego po- 
datku za dany rok wynosi od 7,00 zł, a nie 
przekracza 100,00 zł
• braku decyzji przy małej kwocie zobo-
wiązania, która jest równa 0,00 zł, lub nie 
przekracza 6,00 zł - na pisemny wniosek  
strony celem załatwienia indywidualnych  
spraw podatników będą wydawane zaświad-
czenia, w których określi się wielkość posia-
danego gruntu, jak również ilość i powie-
rzchnię obiektów budowlanych tj. budynków
• rozłożenia na raty (jak w latach wcześniej-
szych) płatności poszczególnych podatków  
w kwocie wynoszącej 101,00 zł lub większej 
w następujący sposób:
- I rata płatna do dnia 15 marca
- II rata płatna do dnia 15 maja
- III rata płatna do dnia 15 września 
- IV rata płatna do dnia 15 listopada
przy czym wysokość poszczególnych rat jest  
proporcjonalna do całości naliczonego po- 
datku za dany rok
• grunty pod stawami, grunty zadrzewio- 
ne i zakrzewione na użytkach rolnych, 

grunty pod rowami oraz grunty rolne za- 
budowane - bez względu na zaliczenie do 
okręgu podatkowego przelicza się na hek-
tary przeliczeniowe zgodnie z nowymi 
przelicznikami. Warto w tym miejscu pod-
kreślić, że podatnik posiadający nakaz płat-
niczy winien zwrócić uwagę na powierz- 
chnię hektarów przeliczeniowych, które mo- 
gły ulec odpowiednio zmniejszeniu, czy też  
zwiększeniu. Będzie miało to znaczący  
wpływ przy obliczaniu dochodów z gospo- 
darstwa rolnego, jak również przy załatwia- 
niu indywidualnych spraw w np.: KRUS.
• likwidacji pojęcia „względy techniczne”- 
jeżeli podatnicy są w posiadaniu nieużytko-
wanego lub niewykończonego obiektu bu- 
dowlanego, nie nadającego się do remontu, 

odbudowy lub wykończenia, zobowiązani 
są do uzyskania z właściwego organu admi-
nistracji decyzji nakazującej rozbiórkę tego 
obiektu i uporządkowanie terenu. W sytu-
acji załatwiania indywidualnych spraw przez 
poszczególnych podatników, należy przedło-
żyć stosowną decyzję o rozbiórce.

W celu uzyskania wszelkich informacji  
dotyczących omawianych w niniejszym arty-
kule zmian należy kontaktować się telefo-
nicznie pod nr telefonu (016) 622 73 01 
wew. 33, na adres e-mail: krystyna.caplap@
sieniawa.pl lub osobiście w budynku Urzę- 
du Miasta i Gminy w Sieniawie na I piętrze  
w pokoju nr 8.

Krystyna Capłap

Organ podatkowy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie pragnie poinformować,  
iż od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzono zasadnicze zmiany w przepisach w zakresie 

podatków i opłat lokalnych.
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Inwestycja 100-lecia

Jego wyjątkowość nie wynika jedynie 
z wartości kosztorysowej, ale przede 
wszystkim z funkcji jaką będzie speł-
niał dla naszej społeczności, a w szcze- 

       gólności najmłodszych mieszkańców.  
Jego powstanie w dużym stopniu uzależnio- 
ne jest jednak od mądrości i odpowiedzial-
ności nas wszystkich. 

Nowa hala sportowa wraz z basenem jest 
obiektem naszych marzeń już od kilku lat. 
Potrzebę jej powstania już wielokrotnie uza-
sadniałem w wielu wypowiedziach. Przede 
wszystkim mam na względzie dobro uczniów 
wszystkich szkół, a w szczególności najwięk-
szych placówek, znajdujących się w Sie-
niawie, z których korzysta młodzież z całej 
gminy. W chwili obecnej wszyscy oni mają 
bardzo ograniczone możliwości korzystania 

z tego typu obiektu, co w dzisiejszych cza-
sach nie powinno mieć miejsca. Nie może- 
my krzywdzić naszych dzieci, które często  
z zazdrością obserwują swoich rówieśników 
z ośrodków miejskich posiadających takie 
centra sportu i rekreacji. Naszym obowiąz-
kiem jest zapewnienie im wszystkim warun-
ków do rozwoju na poziomie gwarantującym 
im poczucie bycia pełnoprawnym mieszkań-
cem tego województwa, kraju czy Europy.
Realizację tego przedsięwzięcia warunkowa-
łem pozyskaniem na ten cel środków pomo-
cowych. Szczególnie liczyliśmy tu na Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa  
Podkarpackiego, najpierw perspektywy fi- 
nansowej 2007-2013, następnie nowej 2014-
2020. Mając już doświadczenie w realizacji 
obiektów sportowych przy wsparciu środ-

ków unijnych, czego przykładem jest stadion 
sportowy, na który otrzymaliśmy olbrzymie  
dofinansowanie unijne, cierpliwie czekali- 
śmy na ukazanie się nowego harmonogramu  
naboru wniosków. Niestety, zgodnie z no- 
wym programem operacyjnym, tego typu  
inwestycje, nie znalazły wsparcia unijnego. 
Pomimo, iż jesteśmy w pełni przygotowani 
dokumentacyjnie, łącznie z pozwoleniem na 
budowę, stanęliśmy przed dylematem - czy 
nadal planować jej realizację, czy od tematu 
odstąpić ze świadomością, że już nikt nigdy 
do niego nie powróci. Szansa powstania  
przepięknego obiektu sportowego zosta-
łaby utracona na zawsze. Będąc zdetermi-
nowani w swoich działaniach, podjęliśmy 
poszukiwania innych możliwości współfi-
nansowania. Znalazły się one w programach 

Nowy obiekt sportowy składający się z hali sportowej oraz basenu przy zespole szkół 
w Sieniawie, stałby się największą inwestycją w historii miasta i gminy. 

Widok	od	ul.	Kopernika

Widok	od	Placu	Wolności
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wolonych, zarzucających nam wyprzedaż majątku i zadłużanie  
gminy. Nie przekonywało ich, że dzieje się to dla dobra budżetu,  
tworzenia miejsc pracy, dalszego rozwoju naszej lokalnej społe- 
czności. Nie przyjmowali do wiadomości, iż nieuprawiane ugory,  
zarośnięte nieużytki, zakrzaczone nieruchomości nie przynoszą dla  
nikogo żadnych korzyści finansowych ani wizerunkowych, że tylko  
przemyślana i rozsądna prywatyzacja prowadzi do dalszego roz- 
woju gospodarczego. W naszym posiadaniu jest aktualnie ponad  
600 ha lasów, którymi gospodarujemy. Odbywa się to pod ści-
słym nadzorem Lasów Państwowych i wiąże się z dużymi nakła-
dami finansowymi, gdyż nie polega ono jedynie na pozyskiwa- 
niu i sprzedaży drewna, a w większym stopniu na czyszczeniu,  
pielęgnacji czy zalesianiu. Są to niezwykle pracochłonne i kosz- 
towne działania, wymagające zatrudniania odpowiednich służb. 
Urząd nie jest przedsiębiorstwem leśnym, mogącym prowadzić  
działalność gospodarczą w tym zakresie. Pomimo naszych usil- 
nych starań, zaangażowania naszych pracowników, często zada- 
nia te nas przerastają. Ewentualna sprzedaż części naszych nie- 
ruchomości leśnych nie spowoduje ich likwidacji, las zostanie  
na swoim miejscu, prowadzona tam będzie gospodarka leśna pod  
ścisłym nadzorem odpowiednich instytucji, a do naszego budżetu  

wpłyną konkretne środki finansowe w postaci podatków. Nasze  
plany prywatyzacyjne nie są chaotyczne tylko głęboko przemyślane,  
dotyczą kompleksów wyizolowanych, stanowiących oderwane frag- 
menty, znajdujących się w otoczeniu innych nieruchomości leś- 
nych, narażonych na kradzieże i dewastacje, gdzie gospodarka  
leśna jest najbardziej utrudniona i kosztowna. Prywatyzacja  
tych obszarów w żadnym stopniu nie zuboży naszej gminy, a wręcz 
przeciwnie pomnoży jej majątek. 

Zawsze stałem na stanowisku, iż z mieszkańcami trzeba rozma-
wiać. Tej deklaracji już wcześniej poświęciłem specjalny artykuł  
w naszym biuletynie. Dlatego dzisiaj przy podejmowaniu dalszych  
działań w tym, jak ważnym dla nas wszystkich temacie, szczególnie  
potrzebuję Państwa wsparcia, aby była to nasza wspólna decy-
zja. Dlatego dzisiaj zadaję wszystkim czytelnikom, mieszkańcom  
miasta i gminy pytanie: czy są za dalszym dynamicznym rozwo- 
jem naszej gminy, po części finansowanym z prywatyzacji, czy za 
zatrzymaniem się w miejscu i obserwowaniem jak inni korzystają  
z wszelkich możliwych sposobów budowania wspólne lepszej przy-
szłości?

Adam Woś

rządowych, jednak ich wysokość nie 
w pełni nas satysfakcjonuje. W przy-
padku takiego rozwiązania, zdecydo-
wanie wzrasta nasz udział finansowy, 
co przy tak kosztownej inwestycji  
daje kwotę około 8-10 mln zł po naszej 
stronie. Do tej pory nie byłoby nas  
stać na wyasygnowanie własnych środ- 
ków bez zaciągnięcia dodatkowych  
kredytów czego chcemy unikać, jednak  
tu pojawiła się kolejna szansa, którą  
dają potencjalni kupcy naszego mie-
nia komunalnego, mianowicie nieru-
chomości leśnych. Wpływy z tej sprze- 
daży mogłyby posłużyć jako udział  
własny w finansowaniu tego przedsię- 
wzięcia. Nie chcielibyśmy jednak po- 
dejmować tak ważnych decyzji bez  
akceptacji naszych mieszkańców. Ma- 
my jeszcze w pamięci głosy niezado- 

Makieta	obiektu

Sala	sportowa Pływalnia
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święto edukacji

W  spotkaniu uczestniczyli 
również Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Sienia-
wie Danuta Król, zastęp-

ca burmistrza Janusz Świt, sekretarz Jerzy 
Mazur i Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkola Władysława Stawarska. 

Podczas spotkania burmistrz podkreślił, 
jak ważną rolę w życiu naszego społeczeń-
stwa odgrywają nauczyciele, którzy nie tylko 
kształcą nasze młode pokolenie, ale także 
wychowują i kształtują jego życiowe posta-
wy. Na ręce zebranych w imieniu władz sa-
morządowych złożył wszystkim nauczycie-
lom życzenia sukcesów, zadowolenia oraz 
satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz 
wyróżnił nauczycieli, którzy oprócz wzoro-

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przypadającego 14 października, w Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji „Sokół” odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Adama Wosia  

z dyrektorami szkół i wyróżniającymi się nauczycielami.

Autorka w swoim dorobku 
pisarskim ma m.in. bestselle-
rowy cykl o Zawrociu („Tego 
lata, w Zawrociu”, „Maska arle-

kina”, „Inna wersja życia”, „Góra śpiących 
węży”, „Przelot bocianów”), powieści m.in. 
„Tam, gdzie nie sięga już cień”, „Letnia aka-
demia uczuć”. 
W trakcie spotkania z sieniawskimi czytel-
nikami Hanna Kowalewska mówiła o po-
czątkach swojej kariery pisarskiej, inspi-

racjach literackich, tematach poruszanych 
w książkach. Pisarka przeczytała również 
fragment powieści „Julita i huśtawki”. 
W swoich książkach podejmuje różnorod-
ną tematykę, dlatego jej literatura cieszy 
się tak dużym zainteresowaniem. 
Spotkanie, w którym udział wzięli człon-
kowie DKK, młodzież z Zespołu Szkół 
wraz z nauczycielami oraz czytelnicy, upły-
nęło w bardzo miłej atmosferze. Hanna 
Kowalewska dała się poznać, jako osoba 

Spotkanie  
z Hanną  
Kowalewską 

wego wykonywania obowiązków dydakty-
czno-wychowawczych podejmowali działa-
nia na rzecz lokalnej społeczności. W tym 

roku Nagrody Burmistrza otrzymali: Dy-
rektor Gimnazjum w Sieniawie Wacław Kon-
dyra, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czer-
wonej Woli Marzena Serafin, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Dobrej Kazimiera 
Kąfera, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rud-
ce Ewa Preizner-Rygowska, nauczyciel Gim-
nazjum w Sieniawie Dariusz Majcher, na-
uczyciel Szkoły Podstawowej w Dobrej 
Agnieszka Pieróg, nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej w Dobrej Iwona Strenczak, na-
uczyciel Szkoły Podstawowej w Sieniawie 
Robert Siry. Wszystkim nagrodzonym gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Marta Kozłowicz

17 października 2015 r. w ramach działającego przy 
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa Dyskusyjnego 

Klubu Książki odbyło się spotkanie autorskie z Hanną 
Kowalewską - prozaiczką, poetką, dramatopisarką, autorką 

scenariuszy filmowych i słuchowisk radiowych.
otwarta, ciepła, chętnie dzieliła się swoimi do-
świadczeniami ze słuchaczami i odpowiadała 
na zadawane pytania. W dyskusji pomógł nam 
fakt, że jakiś czas temu w DKK rozmawiali-
śmy o książkach Kowalewskiej. Na koniec spo-
tkania autorka zdradziła młodym czytelnikom 
swój przepis na to, jak zostać pisarzem lub pi-
sarką: po pierwsze - dużo czytać, po drugie - 
mieć jak największy kontakt z ludźmi i obser-
wować świat, po trzecie - dużo pisać. Ten dzień 
na pewno zostanie jeszcze długo w naszej 
pamięci, dzięki barwnej osobowości autorki. 

Wioletta Szewc
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Obchody święta  
Niepodległości 
w Sieniawie

Uroczystości rozpoczęła msza 
św. w intencji Ojczyzny od- 
prawiona w kościele para-
fialnym pw. Wniebowzięcia 

NMP. Po mszy uczestnicy w towarzystwie 

pocztów sztandarowych i harcerzy udali się 
pod pomnik św. Jana Pawła II i Tablicę Le- 

gionistów, gdzie w imieniu mieszkańców 
burmistrz Adam Woś wraz z Przewodniczą- 
cą Rady Miejskiej w Sieniawie Danutą Król  
złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.

Dalsza część uroczystości miała miej-
sce w sali widowiskowej Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji „Sokół”. Po odśpiewa-
niu hymnu narodowego i przywitaniu gości, 

wszystkim zgromadzonym przypomniano 
wydarzenia z 11 listopada 1918 r., kiedy to 

Rada Regencyjna przekazała władzę Józe-
fowi Piłsudskiemu i tym samym Polska po 
123 latach niewoli odzyskała niepodległość.

Część artystyczna przygotowana została 
przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Czerwonej Woli pod kierunkiem 
Marii Kiełt, Marzeny Serafin i Agnieszki 
Korchowiec. Program pt. „Uwolnić Białego 

Orła”, przeniósł widzów w czasie do wiejskiej 
chaty, której mieszkańcy przedstawili histo-
rię zniewolenia Białego Orła. Widowisko 
zakończyła scena symbolizująca odrodzenie 
Polski. Całość dopełniła piękna scenografia  
i sugestywna oprawa muzyczna przygoto-
wana przez Izabelę Śliwę.

Na zakończenie głos zabrał burmistrz 
Adam Woś, który podziękował uczniom i ich  
opiekunom za wspaniałe przedstawienie i po- 
gratulował młodym artystom zdolności ak- 
torskich. Uroczystość zakończyło wspólne 
odśpiewanie „Roty”.

Marta Kozłowicz

W środę 11 listopada 2015 r. społeczność Sieniawy uczciła 97. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
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Stypendia dla 
najzdolniejszych 

Uroczystość wręczenia stypen-
diów tradycyjnie odbyła się 
w budynku Centrum Kultu- 
ry, Sportu i Rekreacji „Sokół”  

w Sieniawie. Rozpoczął ją krótki film przy- 
gotowany przez Piotra Majchra, w którym 
przybliżono życie i pracę śp. Kazimierza Mi- 
chalskiego - pomysłodawcę i fundatora na- 
gród. Po nim nastąpiła część artystyczna  
w wykonaniu młodzieży.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły  
i jednocześnie prezes stowarzyszenia Krzy-
sztof Kolasa, który na wstępie powitał za- 
proszonych gości - nagrodzonych uczniów, 
dumnych rodziców, nauczycieli, proboszcza  
sieniawskiej parafii ks. Jana Grzywacza, za- 
stępcę burmistrza Janusza Świta, przewodni- 
czącą Rady Rodziców Martę Chamik oraz 
osobę, która od kilku lat bezinteresownie 
służy pomocą w rozliczaniu finansowym 
Stowarzyszenia Elżbietę Pokrywkę. Przypo- 
mniał, że to już czwarta uroczystość tego ty- 
pu, na których do tej pory rozdano 54 tysiące 
złotych i wyraził nadzieję, że w przyszłym 

3 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie, po raz czwarty 
przyznało stypendia dla najzdolniejszych uczniów za wyniki w nauce osiągnięte w roku 

szkolnym 2014/2015. Warunkiem jego otrzymania, tak jak w poprzednich latach, była średnia 
ocen minimum 5,00 oraz wykazanie się przynajmniej bardzo dobrym zachowaniem. 

Święty Mikołaj, bo o nim mowa, 
nie zapomniał o naszych naj-
młodszych. W towarzystwie bur-
mistrza Adama Wosia odwiedził 

dzieci z Przedszkola Miejskiego w Sienia-
wie i Niepublicznego Przedszkola Sióstr 
Służebniczek NMP. Wizyta osobliwego 
gościa wzbudziła wielką radość najmłod-

szych. Dzieci przywitały przybyłych pięk-
nymi piosenkami i tańcem, podziękowały 
za słodkie upominki i prosiły Mikołaja, by 
pamiętał o nich w przyszłym roku. Pełne 
humoru i dobrej zabawy spotkania zakoń-
czyły pamiątkowe zdjęcia. 

Marta Kozłowicz

Spotkanie 
z Mikołajem

roku uda się spotkać w tym samym gronie 
na małym jubileuszu 5. rocznicy stypendiów. 

Ksiądz proboszcz zachęcał do brania 
przykładu z życia Kazimierza Michalskiego, 
które cechowała niezwykła skromność oraz 
chęć zostawienia po sobie spuścizny moty-
wującej młodych ludzi do zdobywania wy- 
kształcenia. Zastępca burmistrza Janusz Świt 

przypomniał, że nie tylko młodzież sieniaw-
skiej podstawówki otrzymała pomoc od śp. 
Kazimierza Michalskiego, ale również spor-
towcy „Sokoła” Sieniawa, Parafia Sieniawa 
i bliskie sercu pana Kazimierza Liceum im. 
Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. 

Kulminacyjnym punktem uroczystości  
było odebranie przez uczniów pamiątko-
wych dyplomów, potwierdzających otrzy-
manie stypendium w kwocie 500,00 zł,  
a przez rodziców - listów gratulacyjnych.

Stypendia otrzymało 31 uczniów: Ange-
lika Brzęczka, Zuzanna Korchowiec, Marty- 
na Majcher, Tomasz Marcichów, Wiktor Ma- 
zurkiewicz, Martyna Szczęch, Gabriela Cha-
mik, Natalia Czopik, Julia Janowska, Michał 
Żemła, Natalia Bartuś, Patrycja Buniowska, 
Emilia Bursztyka, Izabela Chamik, Małgo-
rzata Grycko, Weronika Mucha, Patrycja 
Musiał, Piotr Pich, Weronika Dyndał, Emi- 
lia Gardzielik, Amelia Kolczak, Martyna 
Bursztyka, Anita Czopik, Łukasz Majcher, 
Marek Rzędzicki, Paulina Wolanin, Karol 
Czajka, Dominik Frączek, Andżelika Fro-
dyma, Emilia Paluch, Karolina Pieńczak.

Bogusława Mazurkiewicz

Grudzień to bez wątpienia wyjątkowy miesiąc - wtedy to 
dzieci odwiedza niecodzienny i długo wyczekiwany gość. 
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Przedświąteczne 
odwiedziny

Świąteczną atmosferę wprowadzili mali kolęd-
nicy - dzieci z Przedszkola Miejskiego w Sienia- 
wie i Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służeb-
niczek NMP, które wraz z opiekunami odwie- 

dziły burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy.  
Na ręce burmistrza przedszkolaki złożyły serdeczne ży- 
czenia świąteczno-noworoczne i upominki w postaci pięk-
nych stroików. W podziękowaniu za wizytę najmłodsi 
otrzymali słodycze.

Z życzeniami przybyli również pracownicy i podopie-
czni Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie.

Z kolei w poniedziałek przedświąteczną wizytę złożyli 
harcerze, którzy jak co roku przekazali życzenia radosnych 
Świąt i Betlejemskie Światełko Pokoju.

Marta Kozłowicz

W dniach 17-18 grudnia 2015 r. sieniawski magistrat rozbrzmiewał kolędami. 

Pamiętając o bliźnich

Wzruszenie wśród łamiących się opłatkiem, udzie-
liło się wszystkim uczestnikom spotkania, a sym-
boliczne „puste miejsce przy stole” przypominało  
o nieuchronności przemijania, przywołując obra- 

zy osób, z którymi dzieliliśmy się opłatkiem w ubiegłym roku,  
a których nie ma już wśród nas. Uroczystość uświadomiła wszy- 
stkim jej uczestnikom, jak ważne jest, by być razem. Szczególnie  
w te wyjątkowe Święta Bożego Narodzenia nie jest istotne by mieć,  
za to niezwykle ważne jest, by być i czerpać radość nie tylko z otrzy- 
mywania. Święta to ten czas, kiedy mamy ochotę dawać i cieszyć  
się z czyjejś radości bardziej niż z naszej własnej. 

Spotkanie uświetniły jasełka w wykonaniu uczestników Środo-
wiskowego Domu Samopomocy, a świąteczne życzenia wszystkim 
uczestnikom złożył burmistrz Adam Woś, ks. proboszcz Jan Grzy-
wacz, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Małgorzata Gnida oraz Dyrektor Środowiskowego Domu Samo- 
pomocy Barbara Kamionka. 

Małgorzata Gnida

22 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych, samotnych  
oraz uczestników środowiskowego Domu Samopomocy, ich rodziców i opiekunów.  

W uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Adama Wosia  
przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie  

i środowiskowego Domu Samopomocy udział wzięło około 120 osób. 

17marzec 2016 Sieniawa



Pod takim hasłem Koło Gospodyń 
Wiejskich zorganizowało 10 stycznia 2016 r. 

spotkanie dla mieszkańców Wylewy. 
W uroczystości uczestniczył także 

burmistrz Adam Woś oraz ks. proboszcz 
Jan Grzywacz i ks. Paweł Hałas.

Przy blasku choinki oraz padającym za oknem śniegiem, 
rozpoczęto rodzinne kolędowanie. Na początku panie  
z KGW zaprezentowały krótki montaż słowno-muzy- 
czny, którym wprowadziły uczestników w świąteczny 

nastrój.
W świątecznej, pełnej radości i ciepła atmosferze, dzieląc się 

opłatkiem składano sobie życzenia oraz śpiewano kolędy. Starsi 
mieszkańcy zadziwiali młodszych pamięcią - niektóre pastorałki 
zdawały się nie mieć końca.

„Cała 
Wylewa 
śpiewa 
kolędy” 

Mimo kilkunastostopniowego mrozu  
wielu mieszkańców miasta i gminy 

przybyło na sieniawski rynek, by wspólnie 
powitać Nowy Rok.

Dokładnie o północy, po wspólnym odliczeniu ostat-
nich chwil mijającego roku, niebo nad Sieniawą 
rozświetlił efektowny pokaz sztucznych ogni, który 
oczarował zebranych pod ratuszem gości. Następ-

nie wszystkim sieniawianom noworoczne życzenia zdrowia, szczę-
ścia, pogody ducha oraz spełnienia oczekiwań i marzeń złożył 
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś. Nie zabrakło 
także symbolicznej lampki szampana i dobrej muzyki, a dla naj-
młodszych uczestników sylwestrowej nocy - słodkich upominków, 
które wręczał św. Mikołaj. 

Marta Kozłowicz

Sylwester 
na
sieniawskim 
rynku

Smacznym akcentem były potrawy przygotowane przez panie  
z KGW. Na stołach królowały pierogi: z kapustą, ziemniakami i ka- 
szą, był też wyśmienity barszcz i kapuśniaczki, zapomniane już 
chyba kanapki, a na słodko wspaniałe ciasto.

Nie zabrakło też czasu na rozmowy o małych i dużych proble-
mach, ale też o radości ze wspólnego spotkania. W oczach wielu 
uczestników pojawiły się łzy wzruszenia.
Szkoda tylko, że z zaproszenia do wspólnego kolędowania sko- 
rzystali nieliczni mieszkańcy Wylewy. Mamy nadzieję, że w przy- 
szłości wszyscy dadzą się przekonać do takich spotkań, które  
podtrzymują tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

Bogusława Moczarska
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Mieszkańcy miasta i gminy Sieniawa po raz kolejny okazali wielkie serce.  
24. Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy przebiegał  

pod hasłem „Mierzymy wysoko”.

Kwestujący pod kościołami i na 
ulicach naszych miejscowości 
wolontariusze zebrali rekordo-
wą kwotę 12593,26 zł, 5,51 

GBP i 2,12 EUR. W tym roku pieniądze 
przeznaczone zostaną „na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycz-

nej seniorów”. 
Po południu w sali widowiskowej Cen-

trum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” 
miała miejsce część artystyczna, która upły-
nęła pod znakiem dobrej muzyki. 24. Finał 
WOŚP rozpoczął występ uczniów Elżbiety 
Majcher. Na scenie w bogatym repertuarze 
muzycznym (od kolędy po stare i nowe 
przeboje muzyki rozrywkowej) zaprezento-
wali się: Aleksandra Capłap, Amelia Kol-
czak, Natalia Bartuś, Przemysław Szydłow-
ski (Sieniawa) i Seweryn Mach (Dobra). 
Warto wspomnieć, że swój, bardzo udany, 
debiut sceniczny miała najmłodsza artystka, 
Aleksandra Capłap, która gry na keyboardzie 
uczy się zaledwie od trzech miesięcy. Następ-
nie zagrali: Natalia Dyjak (keyboard), Jakub 
Łata (saksofon altowy) i Konrad Kierepka 
(keyboard), których opiekunem muzycznym 
jest Wiesław Wojtas. Bardzo udany pokaz 
zaliczył Damian Ćwikła, który wystąpił 

z recitalem saksofonowym. Część koncer-
tową zakończył występ zespołu Skylights 
z okolic Jarosławia. 

W przerwach między muzycznymi po-
pisami prowadzone były licytacje gadże-
tów WOŚP i przedmiotów przekazanych 
przez indywidualnych ofiarodawców. Aukcję 
prowadzili znani z wcześniejszych finałów - 

Karol Sobina i Kamil Wysocki. 
Tradycyjnie finał WOŚP zakończyło „świa-
tełko do nieba”, czyli pokaz sztucznych ogni.

W tym roku zebrana w „Sokole” publicz-
ność mogła obejrzeć na żywo fragmenty 

relacji z przebiegu WOŚP oraz „świateł-
ko do nieba” z innych polskich miast.

Serdeczne podziękowania należą się sie-
niawskiemu sztabowi WOŚP - Lucynie Łań-
cuckiej, Beacie Buniowskiej, Leszkowi Bu-
niowskiemu, Agnieszce Bednarz i Barto-
szowi Łańcuckiemu; wszystkim darczyń-
com: Wiesławie Augustyn-Daź, Katarzynie 
Bartuś, Marioli Drapale, Bożenie Dyrdzie, 
Alicji Jazienickiej, Ewie Rygowskiej i Nad-
leśnictwu Sieniawa oraz wolontariuszom:
- z SP w Dobrej: Żanecie Dańczurze, Sarze 
Dmitruś, Kacprowi i Konradowi Majcher, 
Martynie Markiewicz, Piotrowi Nagórnemu, 
Julii Naspińskiej, Oliwii Sosnowy,
- z SP w Sieniawie: Kindze Buniowskiej, 
Emilii Bursztyce, Izabeli Chamik, Huberto-
wi Gniewek, Julii Jagusztyn, Amelii Kol-
czak, Gabrieli Majcher, Patrycji Ożga, Jaku-
bowi Radawcowi, Filipowi Szuflicie,
- z Gimnazjum w Sieniawie: Wiktorii Boru-
cie, Katarzynie Ciurko, Karolinie Flak, Wik-
torii Karakule, Julii Kisiel, Katarzynie Koł-

towskiej, Elizie Mazurkiewicz, Marioli Mróz, 
Gabrieli Pigan, Ewie Rudzińskiej, Szymo-
nowi Szykule, Maciejowi Zygmuntowi.

Marta Kozłowicz

Nowy rekord Orkiestry
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Konkursy, turnieje, 
przeglądy 

W minionym semestrze uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Sieniawa 
brali udział w wielu konkursach przedmiotowych, plastycznych czy tanecznych 

odnosząc w nich znaczące sukcesy.

lent Katarzyny Dejnowiec - uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej 
im. Unii Europejskiej w Dobrej, która zdobyła II miejsce w gru-
pie uczniów klas 4-6. Konkurs na pracę przestrzenną został zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Jedynka” oraz biblio-
tekę szkolną Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku w ramach pro-
jektu „Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie aktyw-
nych działań integracyjnych w zakresie wolontariatu, kultury i nauki”. 

Wiele się działo również w życiu społeczności Szkoły Podstawowej 
im. Ignacego Krasickiego w Rudce. Uczennica klasy I Weronika Fus zdo-
była I miejsce w XVIII konkursie plastycznym i fotograficznym pt. „Nastro-
je jesieni” (w kategorii wiekowej 5-7 lat). Z kolei działający w szkole zespół 
taneczny „Tęczowe nutki” układem „Chocolade” wytańczył wyróżnie-
nie w III Powiatowym Przeglądzie Tanecznym „Katarzynki 2015”. Orga-
nizatorem obydwu konkursów był Miejski Ośrodek Kultury w Prze-
worsku. Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs na naj-
ładniejszą kartkę świąteczną zorganizowany przez SKO. Miejsca przy-

znano w dwóch kategoriach wiekowych, pierwsze zdo-
były Julia Jarmuziewicz z klasy I oraz Ania Fus z klasy IV. 

Uczniowie Gimnazjum w Sieniawie wykazują się również 
wysokim poziomem wiedzy i umiejętności, zarówno w kura-
toryjnych konkursach przedmiotowych, jak i innych kon-
kursach organizowanych przez placówki oświatowe, arty-
styczne i samorządowe, zdobywając liczne nagrody, wyróż-
nienia i tytuły finalistów oraz laureatów. Na wyróżnie-
nie zasłużyli sobie: Idalia Myszor, Jakub Majcher, Alek-
sandra Rygowska, Katarzyna Nowak, Natalia Maryśkowa, 
Wiktoria Dyndał, Natalia Siutyło, Aleksander Kędziora, 
Zuzanna Bartuś, Klaudia Stańko oraz Jakub Radawiec.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. 

Opracowały Marta Kozłowicz, jagwiga Majcher

Dużymi osiągnięciami w kon-
kursach kuratoryjnych mogą 
się pochwalić uczniowie sie-
niawskiej podstawówki. Do II 

etapu konkursu z historii zakwalifikowali się 
Piotr Pich i Weronika Mucha, a z matema-
tyki - Małgorzata Grycko, Jakub Radawiec, 
Piotr Pich i Amelia Kolczak. W finale kon-
kursów wojewódzkich znaleźli się Piotr Pich 
z klasy VIa i Amelia Kolczak z klasy VIb.

Jury Powiatowego Konkursu plastyczne-
go „Biblioteka moich marzeń” doceniło ta-
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„Mario, 
czy już wiesz?”

Na scenie zaprezentowały się sieniawska schola 
oraz grupa wokalna Credo. W ich wykona-
niu zebrana w sali widowiskowej publiczność 
usłyszała znane kolędy w nowych aranżacjach 

oraz zupełnie nowe, poruszające pastorałki, jak choćby piękny 
utwór pt. „Mario, czy już wiesz?”. Koncert stał się okazją do 
podziękowań - grupa Credo podziękowała obecnemu na kon-
cercie ks. Jackowi Czerkasowi za wieloletnią opiekę duchową  
i pomoc w nagraniu płyty oraz Krzysztofowi Grochowi, organi-
zatorowi koncertu, za współpracę. 
Pięknie wykonany program muzyczny spotkał się z gorącym 
aplauzem publiczności.

Marta Kozłowicz

Czas radosnego kolędowania dobiegł końca. Atmosferę 
świąt poczuć mogli uczestnicy koncertu kolęd i pastorałek, 
który odbył się w niedzielę 24 stycznia br. w CKSiR „Sokół”.

Sieniawskie kolędowanie

na gra aktorów sprawiły, że przedstawienie 
co chwilę przerywały salwy śmiechu i grom-
kie brawa. Stowarzyszenie „Aktywni w Sie-
niawie” wystąpiło z programem „Śpiewajmy 
Małemu” - warto zaznaczyć, że w ich przed-
stawieniu wziął udział najmłodszy uczestnik 

przeglądu - w roli Dzieciątka Jezus wystą-
pił dwumiesięczny Michałek. Z kolei panie  
z Wylewy zaprezentowały refleksyjne jaseł- 
ka pt. „Puste miejsce przy stole”, w których 
zwrócono uwagę na aspekt samotności lu- 
dzi starszych podczas Świąt Bożego Naro-
dzenia. Na zakończenie trwającego ponad 
trzy godziny widowiska burmistrz Adam 
Woś podziękował wszystkim jego uczestni-
kom za piękne wrażenia artystyczne i pod-
trzymywanie tradycji, a wszystkim zebra-
nym za udział i wspólne kolędowanie.

Marta Kozłowicz

Tradycja wspólnego kolędowania trwa w sieniawskim „Sokole” nieprzerwanie od 10 lat, 
przybierając zawsze formę niepowtarzalnego widowiska teatralno-muzycznego.  

Podobnie było w niedzielę 17 stycznia br. podczas corocznego Przeglądu Grup  
Kolędniczych „śpiewajmy i grajmy Mu” z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich  

oraz Stowarzyszenia „Aktywni w Sieniawie”.

Jako pierwsi na scenie sieniawskiego 
„Sokoła” zaprezentowali się kolędnicy 
z Rudki, którzy wystąpili z programem 
słowno-muzycznym przy akompania-   

        mencie młodych muzyków - Iwonki Łach 
(skrzypce), Kingi Dyndał i Patrycji Pisar-
czyk (gitara). Z repertuarem kolęd i pastora-
łek wystąpiły grupy z Czerwonej Woli, Do- 
brej, Dybkowa, a zespół „Piganeczki” - z prze- 
pięknym, profesjonalnie wykonanym recita- 
lem. Znane kolędy nabrały zupełnie nowe- 
go charakteru, a to za sprawą ciekawych aran- 
żacji muzycznych - swingowych, rockowych  
czy ludowych. Kolędnikom akompaniowali  
Piotr Bilik, Leonard Wermiński i Konrad  
Wermiński. Wiele emocji wzbudziły przed-
stawienia jasełkowe. Grupa z Leżachowa roz- 
bawiła publiczność scenką pt. „Święta Noc”.  
Dowcipne teksty, zabawne postaci oraz świet- 
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Dzień  
Seniora w 
Leżachowie
W niedzielę 31 stycznia br. w Domu Ludowym 

w Leżachowie odbył się Dzień Seniora 
zorganizowany przez społeczność wiejską. 

Tegoroczne spotkanie, podobnie jak w poprzednich 
latach, zgromadziło wiele osób starszych. Udział 
w nim wzięli również przedstawiciele władz samo-
rządowych - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sie-

niawie Danuta Król, burmistrz Adam Woś, zastępca Janusz Świt, 
sekretarz Jerzy Mazur oraz proboszcz ks. Jan Grzywacz. Przy-
byłych gości przywitał sołtys Marian Czercowy, a burmistrz Adam 

Woś złożył wszystkim Seniorom życzenia zdrowia, długich lat ży-
cia i pogody ducha. 

Specjalnie na tę okazję przygotowano bogaty program arty-
styczny, który rozpoczął występ uczniów Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Sieniawie, przygotowany pod kierunkiem Katarzy-
ny Bartuś, Elżbiety Majcher i Małgorzaty Pisarczyk. Na scenie nie 
zabrakło także miejscowego kabaretu Big Baby, który wy-
stąpił w wesołym programie jasełkowym pt. „Święta Noc”. Na za-
kończenie z repertuarem kolęd wystąpiły dzieci z Leżachowa.
Niedzielne spotkanie w Leżachowie pokazało jak ważne i potrzeb-
ne są takie imprezy, służące integracji społecznej i pokoleniowej. 

Marta Kozłowicz

Babciu, 
Dziadku 
- Kochamy 
Was bardzo!
Co roku zarówno wnuczęta, jak i dziadkowie 
z niecierpliwością oczekują dnia, w którym 

wszyscy spotkają się, by uroczyście, 
dostojnie i wesoło świętować Dzień Babci 

i Dziadka. Tak też było w tym roku.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czer-
wonej Woli odbyła się uroczysta akademia po- 
łączona z realizowanym w szkole rządowym  
programem „Książki naszych marzeń”. Ubrani  

w bajkowe stroje uczniowie, wystąpili w inscenizacji pt. „Bajkowo  
w naszej szkole”, podczas której wcielili się w role ulubionych bo- 
haterów szkolnych lektur i składali Seniorom najszczersze życze-
nia. Uroczystą akademię umiliły piosenki dla Babci i Dziadka  
oraz wesoła inscenizacja o Czerwonym Kapturku.

Wspaniałą imprezę przygotowała również społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Rudce. Część artystycz- 
ną rozpoczął przepiękny, nastrojowy i nowatorski spektakl jaseł-
kowy, po którym najmłodsze wnuczęta zaprezentowały insceniza-
cję o 12 miesiącach oraz skoczne piosenki. Wszystkim podobała 
się z życia wzięta, a jednocześnie trochę baśniowa scenka o babci  
i dziadku, ale prawdziwym hitem i gwoździem programu okazała  
się przezabawna, niemal musicalowa wersja znanej wszystkim 
„Rzepki”.

Także uczniowie Szkoły Podstawowej im. prof. K. Sucheckiego 
w Wylewie zorganizowali spotkanie dla ukochanych Babć i Dziad-
ków, podczas którego wystąpili z barwnymi jasełkami, recytowali 
piękne wiersze i śpiewali radosne piosenki.

Oczywiście nie zabrakło życzeń, pomysłowych, własnoręcznie 
robionych upominków i słodkiego poczęstunku. Ogromne brawa, 

rozpromienione twarze Babć i Dziadków to kolejne potwierdzenie 
tego, że warto i trzeba organizować takie spotkania.

Małgorzata Buniowska, Monika Kwaśniewska
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„Czytać 
każdy może...”

Ważne, by czytać jak najwięcej. Kie-
rując się tą zasadą, w Szkole Pod-
stawowej w Rudce z inicjatywy 
dyrektor szkoły w listopadzie roz-

poczęto projekt pt. „Czytające przerwy”. Codzien-
nie po drugiej lekcji na dolnym korytarzu gromadzą 
się uczniowie klas IV-VI i słuchają barwnych przy-
gód Mikołajka (oczywiście najpierw czytali nauczy-
ciele, potem uczniowie po kolei). Młodsi czytelnicy 
zachwycają się wierszami J. Tuwima, J. Brzechwy i in- 
nych autorów. Cieszymy się bardzo, że ten pomysł 
spotkał się z zainteresowaniem całej szkolnej społecz-
ności. Czytajmy więc jak najdłużej i jak najwięcej!

Monika Kwaśniewska

Parafrazując słowa piosenki wykonywanej przez Jerzego 
Sztura można by stwierdzić z całą pewnością, że czytać 

każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie  
o to chodzi, jak co komu wychodzi... 

„Czy jest w domu kakao?”

tworzą Andrzej Mierzejewski, Paweł Szwaj-
gier i Michał Kincel. Na swoim koncie Kaba-
ret Smile ma kilka nagród i wiele ciekawych 
skeczów. Część z nich sieniawska publicz-

ność obejrzała w trwającym prawie dwie 
godziny programie rozrywkowym pt. „Czy 
jest w domu kakao?”. 

Występ rozpoczęły anegdotki z życia 
małżeńskiego pana Stanisława. Potem wi- 
dzowie mogli poczuć się jak na planie tele- 
wizyjnego talent show. Miłym akcentem  
było zaangażowanie publiczności do zabawy, 
a to za sprawą ustawianych reakcji. I tak 
publiczność biła brawo, robiła falę, a nawet 
śpiewała przebój Adel razem z wokalistą.  
Skecze Kabaretu Smile często bazują na 
humorze sytuacyjnym oraz na charaktery- 
stycznych postaciach. Nie mogło więc za- 
braknąć Bożenki i Merlina. Przedstawione  
w groteskowy sposób relacje małżeńskie  
i zwykłe problemy życia rodzinnego zostały 
ciepło przyjęte przez sieniawską publicz-
ność. Aktorzy zaprezentowali również skecz 
„W urzędzie skarbowym”, a na zakończe-
nie, ubrani w fartuszki, zaśpiewali piosenkę 
o sprzątaniu i byciu kurą domową. Już po 
występie chętni mogli zakupić pamiątko- 
we gadżety Kabaretu i zrobić sobie zdjęcie  
z aktorami. 

Pełne humoru skecze i profesjonalne 
wykonanie sprawiły, że sieniawska publicz-
ność świetnie się bawiła. Występ Kabare- 
tu Smile na pewno na długo pozostanie  
w pamięci widzów. 

Marta Kozłowicz

W niedzielny wieczór 31 stycznia br. na scenie sieniawskiego „Sokoła” 
wystąpił Kabaret Smile.

Ta znana i lubiana grupa kaba-
retowa pochodzi z Lublina,  
a swoją działalność rozpoczęła 
we wrześniu 2003 r. Jej skład 
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„Dzieciństwo mimo wojny”

Jej organizatorem była Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Czerwonej Woli Marzena Sera-
fin, a honorowym gościem i prelegen-                 

       tem dr Paweł Sieradzki z Ośrodka Badań 
nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym 
przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W swoim wykładzie dr Sieradzki przed-
stawił losy polskich dzieci podczas II wojny 
światowej, ich deportację do Rosji, dalsze 
koleje życiowe sierot po opuszczeniu „nie-
ludzkiej ziemi” w nowej ojczyźnie w: Persji, 
Indiach, Meksyku, Nowej Zelandii, Anglii, 
Włoszech i wielu innych krajach Afryki.

Konferencja połączona była z wystawą 
pod takim samym tytułem. Prezentowane 
na niej fotografie to w większości niepubli-
kowane wcześniej materiały pochodzące ze 
zbiorów m. in. Instytutu Polskiego i Muze-
um gen. Sikorskiego w Londynie. Zdjęcia 
przedstawiały „uchwycone w różnych oko-

8 lutego 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Czerwonej Woli odbyła się konferencja  
naukowa pt. „Dzieciństwo mimo wojny”.

Na scenie wystąpiły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Czer-
wonej Woli, które przed-

stawiły pełen humoru i zaskakujących 
zwrotów akcji spektakl pt. „Czerwony Ka-
pturek szuka Księcia”. Co prawda pozna-
ny przez bohaterkę na czacie książę oka-
zał się zwykłym Wilkiem, a spotykani 
książęta mieli już swoje księżniczki, ale 
jak to w bajkach bywa wszystko skończy-
ło się szczęśliwie. Przedstawienie przygo-
towane przez Małgorzatę Buniowską bar-
dzo podobało się publiczności. Młodzi 

artyści zachwycili grą i rozbawili dow-
cipnymi kwestiami. Z kolei Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Wylewie zaprezentowało 
program kabaretowy pt. „Jak to z zalota-
mi dawnej bywało”. W kilku odsłonach 
humorystycznej inscenizacji ukazane zo-
stały zaloty mężczyzn do kobiet na prze-
strzeni wieków - od kamienia łupanego, 
przez antyk, średniowiecze, czasy Romea 
i Julii po współczesność. Całość dopełni-
ły sugestywne stroje i pięknie wykonane 
przeboje muzyki rozrywkowej. Na zakoń-
czenie burmistrz Adam Woś podziękował 
za program artystyczny i złożył zebranym 

Gminny  
Dzień Kobiet

licznościach i warunkach twarzyczki dzieci, 
które mimo wojny starały się żyć normal-

nie i okazywać swoje głęboko skrywane 
uczucia. Wystawa poruszała oglądających 
swoją prawdziwością, ale też zmuszała do 

Nieco wcześniej, bo już 6 marca, Panie z terenu gminy  
Sieniawa świętowały Dzień Kobiet. Z tej okazji  

w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół” odbył 
 się okolicznościowy program artystyczny. 

w sali widowiskowej Paniom serdeczne życze-
nia zdrowia, pogody ducha i energii.

Następnie w Rudce przedstawiciele władz 
samorządowych spotkali się z Paniami z kół 
gospodyń wiejskich, Stowarzyszenia „Aktywne 
w Sieniawie” oraz pracownicami sieniawskie-
go magistratu. Dyrektor CKSiR „Sokół” Piotr 
Majcher złożył Paniom życzenia pomyślności 
i samych pięknych dni w życiu. Do życzeń do-
łączyli się biorący udział w spotkaniu Panowie, 
którzy wręczyli Paniom piękne róże i mały upo-
minek. 

Marta Kozłowicz

refleksji.
Premiera wystawy odbyła się w sierpniu 

2015 r. w stolicy Wielkiej Brytanii. 
W Polsce po raz pierwszy ujrzała ona świa-
tło dzienne właśnie w Czerwonej Woli. 
Było to niewątpliwie wyróżnienie dla ucze-
stniczących w konferencji: Zastępcy Burmi-
strza Miasta i Gminy Sieniawa Janusza Świ-
ta, Dyrektora CKSiR „SOKÓŁ” Piotra Maj-
chra, dyrektorów i nauczycieli szkół z te-
renu miasta i gminy, radnego Rady Miej-
skiej w Sieniawie Zbigniewa Lichołata, soł-
tysa Artura Rokosza oraz nauczycieli i ro-
dziców ze Szkoły Podstawowej w Czerwo-
nej Woli. 

Marzena Serafin

24 marzec 2016Sieniawa



Ferie w mieście

Każdy z uczestników mógł 
wziąć udział w swoich ulu-
bionych zajęciach, odkryć no-
we talenty i zainteresowania. 

Dużym powodzeniem cieszyły się gry i za-
bawy, a szczególnie tenis stołowy i piłka-
rzyki. Ciekawość budziły również gry plan-
szowe i puzzle, które gromadziły wielu chęt-
nych. Nie zabrakło także amatorów popu-
larnych kalamburów i zagadek logicznych. 
Młodzi uczestnicy spotkań w „Sokole” zaba-
wili się w projektantów mody - jak się oka-
zało z papieru można „wyczarować” efekto-
wne stroje i dodatki. Wszystkim uczestni-
kom spodobała się zabawa w poszukiwaczy 
skarbów - mali odkrywcy, aby zdobyć ko-
lejne wskazówki i odnaleźć słodki skarb, 
musieli wykonać różnorodne zadania: roz-
wiązać krzyżówkę, odczytać zaszyfrowaną 
wiadomości, zaśpiewać. 

„Artystyczne dusze” mogły realizować 
swoje pasje na zajęciach plastycznych, w trak-
cie których tworzyły małe dzieła. I tak po-
wstały piękne maski karnawałowe, figurki 

Wielu młodych mieszkańców Sieniawy skorzystało z oferty, jaką na ferie  
przygotowało Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” oraz Biblioteka  

Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa.

Mieszkający od wielu lat 
w Anglii muzyk gościł 
w Sieniawie już po raz 
drugi. Fiedorczuk jest 

autorem tekstów, gitarzystą, aranżerem 
muzycznym, tzw. trzeźwym alkoholikiem. 
Swój koncert rozpoczął utworem „Modli-
twa o pogodę ducha” - tekstem, który to- 
warzyszy grupom AA i innym grupom sa- 
mopomocowym dla osób uzależnionych.  
Podczas występu wykonał wiele bardzo 

osobistych utworów, ale nie zabrakło też 
popularnych piosenek muzyki rozrywko-
wej. Koncerty Fiedorczuka to pewnego  
rodzaju spowiedź alkoholika, który poka-
zuje ludziom z podobnymi problemami, 
że warto o siebie walczyć. Wzruszającym 
momentem jubileuszu było świadectwo 
jednego z trzeźwych alkoholików, który 
opisał swoje zmagania i walkę z nałogiem. 
W trakcie sobotniego spotkania przedsta-
wiciele sieniawskiej grupy AA podzięko- 

Urodziny 
Grupy „Eureka”

z plasteliny i masy solnej, kolorowe witraże, 
pisanki z papieru czy figurki origami. Zaję-
cia plastyczne prowadził Artur Grabowiec. 

Z kolei Elżbieta Jagusztyn z bibliote-
ki zabrała dzieci w magiczny świat bajek. 
Młodzi czytelnicy z zaangażowaniem odkry-
wali tajemnice biblioteki, z wielką uwagą 
śledzili losy bohaterów czytanych książek 

i poznawali nowe historie. Sami również 
wcielili się w rolę ilustratorów i stworzyli 
swoją własną wersję książki pt. „Kieszonka 
w kieszonce”. Mali artyści wykazali się ogro-
mną kreatywnością i niezwykłą wyobraźnią. 
Stworzone przez nich prace zostały zapre-
zentowane w bibliotece. 

Na zakończenie ferii wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze. 

Do biblioteki i centrum kultury zapra-
szamy nie tylko w ferie. Biblioteka zachęca 
czytelników w każdym wieku do korzysta-
nia z bogatego księgozbioru, a miłośników 
dobrej literatury i ciekawych dyskusji za-
prasza na comiesięczne spotkania Dyskusyj-
nego Klubu Książki. Więcej informacji moż-
na otrzymać w bibliotece lub pod numerem 
telefonu 16 642 14 33. Centrum kultury na-
tomiast zaprasza dzieci i młodzież szkolną 
na zajęcia wokalne, instrumentalne oraz pla-
styczne. Szczegółowe informacje pod nume-
rem telefonu 16 648 81 14.

Marta Kozłowicz

Mija drugi rok działalności sieniawskiej Grupy AA „Eureka”. 
Z okazji jubileuszu w sobotę 5 marca br. w sali widowiskowej 

CKSiR „Sokół” odbył się koncert Jerzego Fiedorczuka. 

wali Kierownikowi MGOPS Małgorzacie Gni- 
da i specjaliście psychoterapii uzależnień z SP- 
ZOZ w Przeworsku Marii Korzystce inicja-
torkom powstania grupy za okazane wsparcie. 

Marta Kozłowicz
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Gimnazjalisto 
- wybierz mądrze!

Dla kandydatów do klas pierw-
szych przygotowano bogatą 
i urozmaiconą ofertę eduka-
cyjną. 

Umysły ścisłe mogą wybierać między profi-
lem medyczno-przyrodniczym, a politechni-
cznym. Osoby wiążące swą przyszłość z me-
dycyną otrzymają solidne podstawy z bio-
logii, chemii i matematyki, dodatkowo będą 
miały możliwość zapoznania się z termino-
logią medyczną w języku angielskim oraz 
wezmą udział w zajęciach laboratoryjnych 
z biologii i chemii. Kandydaci nastawieni 

na nauki przyrodnicze, zdobędą rozsze-
rzoną wiedzę z zakresu biologii, geografii 
i ekologii. Z kolei zainteresowani nauką na 
profilu politechnicznym, kształcić się będą 
w zakresie rozszerzonym z języka angiel-
skiego, fizyki lub informatyki oraz matema-
tyki, a przedmioty dodatkowe to: rysunek te-
chniczny i język angielski zawodowy. 
Uzdolnionych humanistycznie zapraszamy 
na profil językowo-humanistyczny. Zakres 
rozszerzony dla tego profilu obejmuje dwie 
propozycje:
- język polski, język angielski, język niemie-

cki lub francuski oraz dodatkowo kultura 
narodów Wysp Brytyjskich i zajęcia z native 
speakerem, 
- język polski, historia, wiedza o społeczeń-
stwie i podstawy dziennikarstwa.
Profil mundurowo-sportowy oferuje zajęcia 
rozszerzone z: wychowania fizycznego (fut-
sal, siatkówka), języka angielskiego i karate 
lub: geografii, języka angielskiego i edukacji 
wojskowej. 
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Albina Biedroń 

Jeśli kończysz gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, mamy 
coś dla Ciebie. Zespół Szkół w Sieniawie ogłasza rekrutację do klas pierwszych Liceum 

Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego na rok szkolny 2016/2017.

Liber i Mijal w Sieniawie

Gwiazdą wieczoru będą: Liber - raper i autor tekstów 
oraz Mateusz Mijal - młody polski wokalista pocho-
dzący z Jasła. W 2012 r. wspólnie stworzyli przebój 
„Winny”, który zapoczątkował ich muzyczną współ-

pracę. Nie zabraknie także folkowej nuty, o którą zadba dobra ka- 
pela góralska. Niewątpliwą atrakcją będzie widowiskowy pokaz 
strongmanów, którzy zadziwiając ogromną siłą fizyczną i wytrzy- 
małością, dostarczą publiczności wielu wrażeń. Również na naj- 
młodszych uczestników czeka wiele atrakcji m.in. wesołe miaste- 
czko, dmuchane zjeżdżalnie i zabawy z animatorami. Na zakończe- 
nie przygotowano niespodziankę - sztuczne ognie zastąpi w tym  
roku efektowny, profesjonalny pokaz laserowy. Planowana jest  
również loteria, podczas której wygrać będzie można cenne upo- 
minki. 

O innych atrakcjach związanych z Dniami Sieniawy będzie-
my informować na bieżąco, a już dziś zapraszamy do aktywnego 
udziału w obchodach święta naszego miasta. 

Marta Kozłowicz

26 czerwca br. obchodzić będziemy  
coroczne święto naszego miasta.  

Podobnie jak we wcześniejszych latach,  
tak i na tegoroczne Dni Sieniawy 

organizatorzy przygotowali wiele  
atrakcji. 
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Nowe władze 
w jednostkach OSP

Podczas zebrań przedstawiono 
dokonania zrealizowane w trak-
cie pięcioletniej kadencji zarzą-
dów. W posiedzeniach uczestni-

czyli: przedstawiciele Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Sieniawie  - burmistrz Adam Woś, za-
stępca Janusz Świt, sekretarz Jerzy Mazur, 
przedstawiciel Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Przeworsku bryg. 
Bogdan Jarosz, przedstawiciele Zarządu 
Miejsko - Gminnego Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Sieniawie Komendant dh 
Marian Ceglak i członek zarządu dh Eryk 
Ceglak. Prezesi i Naczelnicy poszczególnych 
OSP zreferowali sprawozdania z minionej 
kadencji oraz przedstawili plany na rok bieżący. 
W poszczególnych jednostkach OSP wybra-
no również nowe władze: OSP Czerce: Pre-
zes  dh Grzegorz Pyrczak, Naczelnik dh Je-
rzy Dziki; OSP Czerwona Wola: Prezes dh 
Marian Ciurko, Naczelnik dh Radosław Li-
sik; OSP Dobra: Prezes dh Władysław Ciur-
ko, Naczelnik dh Dariusz Frączek; OSP 
Dybków: Prezes dh Piotr Ciurko, Naczel-
nik dh Jacek Paluch; OSP Leżachów: 

Prezes dh Stanisław Szary, Naczelnik dh 
Karol Czercowy; OSP Paluchy: Prezes dh 
Paweł Iskra, Naczelnik dh Krystian Niem-
czyk; OSP Pigany: Prezes dh Kazimierz 
Organiszczak, Naczelnik dh Tomasz Hej-
nosz; OSP Rudka: Prezes dh Krzysztof Dą-
bek, Naczelnik dh Tadeusz Sikora; OSP Sie-
niawa: Prezes dh Marian Ceglak, Naczelnik 
dh Jacek Zapasek; OSP Wylewa: Prezes dh 
Jerzy Dziaduch, Naczelnik dh Jan Zawada.

Zostali również wybrani delegaci na 
zjazd i przedstawiciele do zarządu oddziału 
Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Sieniawie, 
który odbędzie się 2 kwietnia br. i pod-

czas którego zostaną wybrane nowe władze 
na pięcioletnią kadencję.

W poszczególnych jednostkach wręczone 
zostały odznaki za wysługę lat zasłużonym 
strażakom. Podczas zebrania w OSP Sienia-
wa, gdzie działa Honorowy Klub Dawców 
Krwi, został odznaczony Władysław Dzia-
duch - za oddanie ponad 12 litrów krwi 
otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony dla 
krwiodawstwa”.

Eryk Ceglak

W styczniu i lutym na terenie Miasta i Gminy Sieniawa odbyły się zebrania 
sprawozdawczo - wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 
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W tym roku mieszkaniec Sieniawy Pan Kazimierz Czyż obchodził setne urodziny.  
Ciężka praca od najmłodszych lat ukształtowała tego wspaniałego człowieka.

100 lat minęło...

Jubilat urodził się 1 stycznia 1916 r., a 4 stycznia został ochrzczony 
w miejscowym kościele. Jako maleńki chłopiec stracił ojca, który nie 
wrócił z wojny. Od wczesnych lat dzieciństwa ciężko pracował. Jak 
sam podkreśla - Młodość to praca, praca i jeszcze raz praca. Pracował  

      na roli, w lesie, na budowie (pomagał m.in. przy budowie sieniaw-

Młodość Kazimierza Czyża przypadła na burzliwy okres 
w dziejach naszej ojczyzny. W jego pamięci przetrwało wiele 
wspomnień, związanych z tragicznym okresem II wojny świa-
towej. Ze łzami w oczach wspomina moment, kiedy okupanci 
niemieccy pojawili się w Sieniawie - (...) byliśmy wszyscy 
przerażeni tym, co się dzieje z naszą ojczyzną...

W pamięci syna mocno utkwiła opowiadana przez ojca 
historia z okresu służby wojskowej - Tato służył w 10 pułku 
artylerii ciężkiej w Pikulicach koło Przemyśla. Wraz z od-

działem trafił pod Lwów. Na co 
dzień zajmował się obsługą działa, 
ale pewnego dnia wyjątkowo za-
stępował kucharza. Miał niebywa-
łe szczęście - tego dnia w działo 
uderzył pocisk i cała załoga zginę-
ła. Kiedy jego oddział został roz-
brojony, ojciec wraz z towarzysza-
mi na piechotę wrócili do domu. 

W czasie wojny śmierć czyhała 
na każdym kroku. Panu Kazimie-
rzowi nie raz zaglądnęła w oczy, 
m.in. w okresie okupacji niemie-

skiego „Sokoła”), w cegielni u Jazienickiego. Późniejsze lata 
to praca w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie i w Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 

Pan Kazimierz ukończył, jak wielu ludzi w tamtym okre-
sie, 4 klasy podstawówki, na dalszą edukację nie było możli-
wości i funduszy. W młodości lubił śpiewać i był niezłym 
tancerzem, na zabawach nigdy nie podpierał ścian. Ożenił 
się mając 29 lat. Ze swoją żoną Leontyną z domu Moras 
przeżyli ponad 60 lat. Mieli siedmioro dzieci - 3 córki i 4 
synów. Pan Kazimierz doczekał się 21 wnuków i 21 prawnu-
ków. 
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okresu Pan Kazimierz zachował też obraz zniszczonej działaniami wojennymi 
Sieniawy. Jest zachwycony dzisiejszym wyglądem naszego miasteczka, cieszą go 
odnowione zabytkowe budowle, schludne i zadbane uliczki.

Za udział w wojnie obronnej został odznaczony medalem. Otrzymał też stopień 
podporucznika rezerwy. 

Pomimo trudów życia, Pan Kazimierz zachował pogodę ducha. Pamięć już 
czasami zawodzi, ale wiele faktów wciąż jeszcze jest żywych. Na pytanie o przepis 
na długowieczność Pan Kazimierz z rozbrajającą szczerością odpowiada - Jeżeli 
chodzi o ścisłość, ja nie wiem jak to wytłumaczyć. (…) Ale przeżyło się ładnych 
parę lat. Ja się sam sobie dziwię, że tych lat dożyłem. Syn Janusz podpowiada - 
Często słyszymy to pytanie. Nie ma recepty na długowieczność. Tato zawsze miał 
umiar we wszystkim i tak zostało mu do teraz. Ważna też jest atmosfera w domu. 
Rodzice byli bardzo zgodnym małżeństwem. W domu panowała harmonia. Tata 
nigdy nie krzyczał ani na nas, ani na mamę, którą bardzo szanował. Na pewno 
wpływ miał też tryb życia, praca, jedzenie.

Stulatek nie zdradza ulubionego dania. Mówi, że jadał co kuchnia wydała 
i wspomina, że żona dobrze gotowała. Przyznaje, że preferuje słodkie dania, jak 
np. naleśniki; potrawy bardziej jarskie niż mięsne.

Pan Kazimierz cały czas interesuje się tym co dzieje się dookoła. Mimo, iż wzrok 
już zawodzi, codziennie czyta gazety, regionalne i nie tylko.

Szacowny jubilat całe życie był skromnym, pogodnym człowiekiem. Do tej 
pory uśmiech zjednuje mu życzliwość innych ludzi. Panu Kazimierzowi życzy-

my wielu lat życia, zdrowia, pogody ducha i miło-
ści najbliższych.

Z okazji pięknego jubileuszu setnych urodzin, Pa-
na Kazimierza Czyża, 2 stycznia 2016 r. w sienia-
wskim pałacu, odbyło się niecodzienne spotkanie. 
Oprócz licznie zebranej rodziny w uroczystościach 
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych 
- burmistrz Adam Woś, sekretarz Jerzy Mazur oraz du-
chowni na czele z ks. proboszczem Janem Grzywa-
czem.

Na uroczystość urodzinową zjechała prawie cała 
najbliższa rodzina - nawet ta mieszkająca na co dzień 
za granicą. Ojciec o niczym nie wiedział - mówi syn 
jubilata Pan Janusz - dowiedział się dopiero na miej-
scu w pałacu. Był bardzo zaskoczony i długo nie mógł 
dojść do siebie, bardzo to przeżywał. 

Wspomnień jubilata wysłuchały Marta Kozłowicz 
i Jadwiga Majcher

ckiej, kiedy ktoś doniósł, że nielegalnie 
zabija świnie (przez 40 lat był rzeźnikiem).
W związku z donosem niemieccy policjan-
ci przetrzymywali go w więzieniu, prze-
słuchiwali, bili i straszyli - raz nawet wy-
wieźli do lasu w Wylewie i kazali mu kopać 
sobie grób. Innym razem znalazł ukrywają-
cych się w zbożu Żydów - wiedział, że mogą 
mieć broń i użyć jej w obawie, że ich wyda. 
Na szczęście tak się nie stało i nasz bohater 
z obu sytuacji wyszedł cało.

Syn Pana Kazimierza, Janusz, żartuje, że 
ojciec ma sposób na śmierć - trzeba się do 
niej po prostu napić, bo ona wódki nie lubi. 

W swoich wspomnieniach z tamtego 
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W turnieju wzięły udział 4 
zespoły, tj. UMKS „Spar-
takus” Adamówka, „Deli-
cja” Cieszanów, AS „Pro-

cadia” Lubaczów i UKS „Sokół” Sieniawa. 
Zwycięzcą tegorocznych zawodów została 
drużyna z Adamówki. 

Rywalizacja została podzielona na dwie 
fazy. W pierwszej, eliminacyjnej, drużyny 
rozegrały systemem każdy z każdym na 
dwóch boiskach po 2 sety. Wyniki tych spo-
tkań przedstawiają się następująco:
Adamówka - Lubaczów 1:1, Sieniawa - Cie-
szanów 1:1, Cieszanów - Lubaczów 0:2, Sie-
niawa - Adamówka 0:2, Sieniawa - Lubaczów 
1:1, Cieszanów - Adamówka 1:1.

W spotkaniu finałowym UMKS „Spar-
takus” Adamówka pokonał AS „Procadia” 
Lubaczów 2:1 (25:21, 20:25, 15:9). Nato-
miast mecz o trzecie miejsce gospodarze 

przegrali z „Delicją” Cieszanów 0:2 (22:25, 
21:25). 

Memoriałowe zmagania sędziowali Ja- 
nusz Popadeńczuk i Romuald Górski, pu- 

chary i pamiątkowe dyplomy wręczył ucze-
stnikom zastępca burmistrza Janusz Świt. 

Jacek Michalski

XV Memoriał im. Dariusza 
Michalskiego w piłce 
siatkowej mężczyzn

Sobota, 26 września 2015 r. była dniem zmagań w XV Memoriale im. Dariusza Michalskiego 
w piłce siatkowej mężczyzn. 

W turnieju poświęconym pamięci byłego zawodnika 
i trenera wzięło udział pięć drużyn. Bezkonkuren-
cyjny okazał się zespół MKS „Polonii” Przemyśl, 
zajmując I miejsce.

Sieniawski zespół w turnieju pokonał JKS Jarosław, zremisował  
z GKS Majdanem Sieniawskim i MKS „Polonią” Przemyśl oraz do- 
znał porażki z KS Wiązownica.

Na zakończenie zmagań, zwycięzcom pogratulował oraz puchary 
i pamiątkowe dyplomy wręczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Sieniawa Janusz Świt.

Organizatorzy nie zapomnieli o rodzinie śp. Pawła wręczając ma- 
mie i małżonce piękne bukiety kwiatów, natomiast synom słodycze.

Piotr Czopik

Juniorzy na podium 
V Memoriału 
im. Pawła Suszyły

Juniorzy sieniawskiego klubu sportowego zajęli trzecie miejsce w rozegranym w sobotę 
9 stycznia br. w Sieniawie V Memoriale Halowej Piłki Nożnej im. Pawła Suszyły.
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Kibice 
z wielkim sercem

Ponad 48 tyś. zł to suma jaką udało się uzbierać podczas VI edycji akcji „Kibic z sercem”. 
W tym roku kibice i zawodnicy sieniawskiego „Sokoła” zbierali pieniądze na rehabilitację 

dla chorej na autyzm Oli Toczek z Sieniawy. 

ekipy: Ciemna Strona Miasta, Osiedle Kazimierza Wielkiego, Stara Gwar-
dia, Rynkowia Śródmieście, Alkofans, Ulica Jana Pawła II, Plac Wolności 
i Osiedle Kazimierza Wielkiego II. Wyróżniono również najlepszych zawod-
ników turnieju - tytuł króla strzelców przyznano Kacprowi Antoszowi - 13 
Dzielnica, a najlepszym bramkarzem został Kamil Romanow - JKS Jarosław. 
Organizatorzy akcji „Kibic z sercem” nie ograniczyli się tylko do zbiórki pie-
niędzy do puszek. Tegoroczna akcja znalazła szeroki odzew w Internecie. Na 
oficjalnym fan page’u Sokoła zorganizowano akcję śpiewania refrenu pio-
senki „Przez twe oczy zielone”, do której włączyli się piłkarze MKS Sokół, 
urzędnicy, nauczyciele i uczniowie oraz liczni fani sieniawskiej drużyny. 
Śpiewano i wpłacano pieniądze na specjalnie utworzony rachunek bankowy.
 Podobnie jak w latach wcześniejszych podczas turnieju odbyła się licyta-
cja. W tym roku licytowano m.in. statuetki akcji „Kibic z sercem”, koszulki 
klubów sportowych: Śląska Wrocław, Lecha Poznań, Cracovii, Legii War-
szawa oraz Asseco Resovii - wszystkie z autografami zawodników; gadżety 
z dedykacją i autografem rapera Rycha Pei oraz oryginalne bluzy z hasłem 

„Chcesz być kimś, najpierw bądź człowiekiem”. Najwyż-
szą kwotę - 1400 zł - uzyskała meczowa koszulka zawod-
nika Asseco Resovii Bartosza Kurka. Przeprowadzono rów-
nież loterię fantową, której uczestnicy mogli wygrać cie-
kawe i wartościowe upominki m.in. tablet, vouchery i kar-
nety upominkowe, piłki, gadżety akcji „Kibic z sercem”. 
Akcję wsparł i honorowym patronatem objął Burmistrz Mia-
sta i Gminy Sieniawa Adam Woś, który pogratulował organi-
zatorom akcji i wyraził słowa uznania za ich zaangażowanie. 
Cała zebrana podczas akcji kwota trafiła do rodziców Oli 
Toczek z Sieniawy. Dziewczynka cierpi na autyzm wczesno-
dziecięcy i wymaga rehabilitacji, która jest bardzo kosztowna. 
Rodzice dziewczynki nie kryli wzruszenia. Podziękowali orga-
nizatorom i wszystkim osobom zaangażowanym w akcję. 

Marta Kozłowicz

Finał akcji miał miejsce 27 grudnia 
2015 r. podczas IX Osiedlowego 
Turnieju Piłki Nożnej. W zmaga-
niach sportowych wzięło udział 11 

drużyn, które rozgrywały mecze systemem 
każdy z każdym w dwóch grupach. Zwycięzcą 
tegorocznego turnieju została drużyna JKS 
Jarosław, która spotkanie finałowe wygrała z nie-
pokonaną przez dwa ostatnie lata na turnieju 
ekipą Machlojkowo. O zwycięstwie jarosła-
wian zdecydowały rzuty karne. Trzecie miejsce 
wywalczyła 13 Dzielnica. Kolejne miejsca zajęły 
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W ostatnią niedzielę lutego odbył się 
Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. 
W cieszących się z roku na rok coraz 

większym zainteresowaniem rozgrywkach 
udział wzięło 15 drużyn, składających 

się z rodzica i dziecka.

Zawody rozegrano systemem każdy z każdym. Po po-
nad pięciu godzinach emocjonujących spotkań przy 
stole tenisowym wyłoniono zwycięzców. Pierwsze 
miejsce zajęła bezkonkurencyjna w tegorocznym tur-

nieju para Małgorzata i Marek Grycko - wygrali wszystkie roze-
grane przez siebie mecze. Na drugim miejscu uplasowali się Marcin 
i Bogdan Stawarz. Trzecie ex aequo zdobyli Przemek i Krzysztof 
Szydłowski oraz Maciej i Paweł Żemła. Z czwartym wynikiem 
rozgrywki zakończyła drużyna Łucja i Andrzej Meszko. Ponadto 
udział w turnieju wzięli: Sandra i Stanisław Oleszczuk, Seweryn 
i Anna Mach, Paweł i Dariusz Kolczak, Maja i Waldemar Meszko, 
Michał i Dorota Żemła, Giovanni i Maria Dobreńko, Piotr i Jacek 
Pich, Patrycja i Grzegorz Ciurko, Wojciech i Bogusław Paluch, 
Magdalena i Zdzisław Mróz. 

VI edycja 
turnieju 
za nami

25 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie odbył 
się Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców. Zmagania 

Zawody zorganizowali i prowadzili nauczyciele Piotr 
Majcher i Sebastian Padiasek. W turnieju wzięło udział 
pięć szkół podstawowych z terenu Gminy Sieniawa. 
Najlepsza w ogólnej klasyfikacji była szkoła z Sie- 

niawy. Uczniowie tej szkoły okazali się niepokonani. Pierwsze  
miejsce w kategorii dziewcząt kl. IV zajęła Karolina Ożga, zaś  
w kategorii chłopców najlepszy okazał się Marcin Stawarz. W gru-
pie kl. V-VI uczniowie z Sieniawy nie dali rywalom żadnych na- 

dziei - pierwsze miejsce wśród dziewcząt przypadło Małgorza-
cie Grycko, a z chłopców poza zasięgiem rywali okazał się Adam  
Łakota. W przerwie między meczami można było zjeść ciepły 
posiłek, a na zakończenie turnieju zawodnicy otrzymali medale  
i dyplomy ufundowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Sieniawie oraz Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół”  
w Sieniawie. Na zakończenie dyrektor Krzysztof Kolasa podzię- 
kował wszystkim uczestnikom za udział w turnieju, a nauczycie-
lom za sprawną organizację rozgrywek oraz zaprosił wszystkich  
do wspólnej zabawy za rok.

Piotr Majcher

Międzyszkolny  
Turniej Tenisa 

odbyły się w dwóch kategoriach: 
dziewcząt i chłopców klasy IV i klas V - VI.

Tenisowe rozgrywki przebiegły pod znakiem dobrej zabawy i ry-
walizacji fair play. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał 
Piotr Majcher, a słodki poczęstunek dla uczestników przygotowały 
Maria Drapała i Maria Tasior. 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale i dyplo-
my, a zwycięzcy puchary. Nagrody ufundowało Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.

Marta Kozłowicz
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Być, albo nie być Sokoła

Wszystko zależy od posta-
wy piłkarzy i wyników 
czekających nas piętnastu 
meczów rundy wiosennej 

/7 u siebie i 8 na wyjazdach/. Po rundzie 
jesiennej nasza drużyna plasuje się na 10 
miejscu z dorobkiem 28 pkt. Terminarz me-
czów jest napięty. Piłkarze Sokoła zainaugu-
rują sezon 20 marca spotkaniem wyjazdo-
wym z Orlętami Radzyń Podlaski, a zakoń-
czą u siebie z Piastem Tuczempy. - Będziemy 
walczyć o czołowe miejsce w tabeli. Naszym 
celem jest zajęcie miejsca w pierwszej 
ósemce, gwarantującego udział w rozgryw-
kach zreorganizowanej III Ligi, która obej-
muje cztery województwa - podkreśla Pre-
zes Zarządu Bogusław Lach. 
Przygotowania do rundy „Wiosna 2016” pił-
karze Sokoła rozpoczęli 8 stycznia i zgod-

Na pytanie to otrzymamy odpowiedź po zakończeniu rozgrywek III Ligi lubelsko-
podkarpackiej 4 czerwca, a może nawet wcześniej. Intryguje ono zarówno piłkarzy,  

jak i działaczy, a także sympatyków i kibiców Sokoła. 

Jesteś wychowankiem Polonii Warszawa, 
występowałeś na boisku z takimi zawod-
nikami jak Adrian Mierzejewski, Paweł 
Wszołek, Łukasz Trałka i w innych reno-
mowanych klubach. Jak na tle tych wiel-
kich drużyn wypada nasz klub i środo-
wisko?
- Z uznaniem i podziwem dostrzegam zaan-
gażowanie i sukcesy Pana Burmistrza i dzia-
łaczy klubowych Sieniawy, wysoko oceniam 
organizację Klubu. Podoba mi się spokojny 
klimat, otoczenie, osobliwy rynek z ratu-
szem. Jest ładny stadion na tle pięknego 
parku i zabytkowego pałacu. Okazuje się, że 
nie tylko w Warszawie, czy innych dużych 
ośrodkach są mocne kluby piłkarskie. Polo-
nia po spadku do IV Ligi odbudowuje swój 
prestiż, a uznani piłkarze zasilili inne dru-
żyny, ja wystąpię teraz w barwach Sokoła. 
Każdy piłkarz musi z pokorą, cierpliwą 

pracą i z odpowiedzialnością kontynuować 
swoją karierę, lecz nie każdy osiągnie sukces 
chociażby Roberta Lewandowskiego.

Jak się czujesz w drużynie Sokoła? Czy 
drużyna osiągnie zamierzony cel i utrzy-
ma się w zreorganizowanej III Lidze?
- W drużynie Sokoła panuje dobra atmos-
fera, mocno pracujemy na treningach, aby 
sprostać postawionemu zadaniu. Łatwo nie 
będzie, żadna drużyna nie odpuści, czeka-
ją nas bardzo trudne mecze. Mam nadzieję, 
że utrzymamy się i zrobimy coś trwalszego, 
by cieszyć się z gry w piłkę. W Sokole wy-
stępują obyci piłkarsko zawodnicy, którzy 
grali już w wyższych ligach, jest w druży-
nie spory potencjał. Do zespołu zostałem 
przyjęty życzliwie, z kilkoma chłopakami 
znaliśmy się od dawna, dlatego integracja 
oraz zgranie na boisku nie jest problemem.

Rozmowa z Bartłomiejem 
Makowskim, nowym 
piłkarzem Sokoła

nie z planem, trenują na hali sportowej, orli-
ku i w terenie. Zajęcia prowadzą trenerzy 
Marek Rybkiewicz i Dariusz Majcher. Pił-

karze rozegrali kilka sparingów i gry 
wewnętrzne. Po roszadach kadrowych 
ukształtowała się 22-osobowa kadra. Dru-
żynę opuścili Dawid Pigan, przechodząc
do Piasta Tuczempy; Kacper Ziółkowski 
i Patryk Tetlak - do Sokoła Sokolniki; 
Konrad Halejcio i Mateusz Jędryas będą 
wypożyczeni do innych klubów. Wzmoc-
nienia Sokoła to: bramkarz Bartosz Szczy-
było /powrót z zagranicy/, obrońcy Bar-
tłomiej Makowski i Patryk Kapuściński 
oraz pomocnicy: Jarosław Milcz, Rafał 
Lubiński, Kamil Kołodziej.

Janusz świt 

Jakie są Twoje osobiste plany? Wiemy 
doskonale, że życie piłkarza to „życie na 
walizkach”.
- Kariera piłkarza wiąże się, ze zmianą miej-
sca zamieszkania. W moim przypadku była 
to Warszawa, Pruszków, Tranobrzeg, Rze-
szów, ostatnio Łomża. Obecnie mieszkam 
w Rzeszowie, by być bliżej swojej dziew-
czyny, stąd wybór klubu Sokół Sieniawa. 
Przymierzam się do studiowania i jakiejś 
stabilizacji życiowej.

Życzymy powodzenia.

Janusz świt
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Sylwetki nowych zawodników

Bartłomiej Makowski r. 1989, 193/89, wy-
chowanek Polonii Warszawa, występował 
w Zniczu Pruszków, Resovii, Siarce Tarno-
brzeg, ŁKS Łomża.

Kamil Kołodziej r. 1993, 172/68, wycho-
wanek Stali Stalowa Wola i Stali Mielec, 
sezon 2013/14 Sokół Sieniawa, ostatnio 
Orzeł Przeworsk.

Rafał Lubiński r. 1995, 172/70, wychowa-
nek Wisły Kraków, Ruchu Chorzów, występo-
wał w drużynach juniorów w Irlandii Linerick 
FC, Salthill Devon FC, Poroniec Poronin.

Patryk Kapuściński r. 1992, 185/77, wy-
chowanek Glinika Gorlice i Stali Mielec, wy-
stępował w Karpatach Krosno.

Dawid Gnatek r. 1990, 180/70, wychowa-
nek Unii Nowa Sarzyna.

Jarosław Milcz r. 1995, 181/74, wychowa-
nek Lublinianki Lublin, występował w Avii 
Świdnik ostatnio w Orlętach Radzyń Pod-
laski.

KOL. MECZ TERMIN

 21 Sokół Sieniawa - Polonia Przemyśl 26.03.2016 r. godz. 14.00 (sobota)

23 Sokół Sieniawa - Resovia Rzeszów 10.04.2016 r. godz. 15.00 (niedziela)

25 Sokół Sieniawa - Karpaty Krosno   20.04.2016 r. godz. 16.00 (środa)

27 Sokół Sieniawa - Izolator Boguchwała 30.04.2016 r. godz. 17.00 (sobota)

29  Sokół Sieniawa - Stal Rzeszów 8.05.2016 r. godz. 17.00 (niedziela)

32 Sokół Sieniawa - Wólczanka Wólka Pełkińska 25.05.2016 r. godz. 17.00 (środa)

34 Sokół Sieniawa - Piast Tuczempy 4.06.2016 r. godz. 17.00 (sobota)

Mecze rundy wiosennej sezonu 2015/16 na Stadionie Sportowym w Sieniawie
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Zagrali dla Oli
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święto Kobiet


