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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
Czas płynie nieubłaganie. Aż trudno uwierzyć, jak szybko minął bieżący rok. Rok szczególny, bowiem kończy się kadencja
władz samorządowych, wybranych w wyborach w 2014 roku. To czas, kiedy ponownie miałem honor pełnić urząd Burmistrza
Miasta i Gminy Sieniawa.
Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć,
a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość.
Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem”. I ja, drodzy Państwo, taką rolę przyjąłem, a służba mieszkańcom
mojej małej ojczyzny była dla mnie wielkim zaszczytem i powodem do dumy. Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzacie od wielu
lat, zawsze wykorzystywałem dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców. Uważam, że godnie Państwa reprezentowałem i skutecznie
walczyłem o nasze lokalne sprawy. Przez minione cztery lata, zawsze starałem się być bliżej Państwa, wszak też jestem jednym z Was.
Sieniawszczyzna była, jest i będzie zawsze najbliższa mojemu sercu, ponieważ mieszkam tutaj od urodzenia, mieszka tu i pracuje prawie
cała moja rodzina.
Kończąca się kadencja była czasem wyjątkowo dynamicznych i niezwykle ważnych działań na rzecz rozwoju Sieniawszczyzny,
dlatego nawet na finiszu ani trochę nie zwolniliśmy tempa. Była czasem kontynuacji rozpoczętych i przygotowanych wcześniej inwestycji oraz rozpoczęcia i realizacji wielu nowych. Troszczyliśmy się o zrównoważony i wszechstronny rozwój naszej gminy i z pewnością
cieszy fakt, że wspólną pracą i determinacją, wiele ważnych przedsięwzięć udało się w tym okresie
zrealizować. Codziennie pracowaliśmy, aby podnieść standard życia
mieszkańcom naszej pięknej, sieniawskiej ziemi. Gmina Sieniawa
jest dziś jeszcze bardziej rozwinięta i coraz piękniejsza nie tylko
w moich oczach. O naszych wspólnych osiągnięciach świadczą między innymi wysokie oceny w ogólnopolskich klasyfikacjach. W rankingu
finansowym opublikowanym przez
Instytut Studiów Wschodnich, Miasto i Gmina Sieniawa prezentuje
się najlepiej pod względem finansowym wśród samorządów powiatu
jarosławskiego i przeworskiego. W rankingu tygodnika „Wspólnota” mówiącym o zamożności samorządów, Sieniawa uzyskała w jednej
z kategorii najlepszy wynik w województwie, po raz kolejny potwierdzając swoją pozycję.
Istotą rozwoju gminy jest dokonywanie zmian w różnych sferach. Najbardziej widoczne są oczywiście inwestycje, te duże i kosztowne. Spójrzmy tylko na centrum Sieniawy. Przepiękny kompleks sportowy przy szkole podstawowej, nazywany przeze mnie inwestycją
stulecia, stał się faktem! Hala sportowa im. Dariusza Michalskiego również dostała drugie życie. Popadający w ruinę kościół św. Jana
Chrzciciela, który leżał mi na sercu od dawna, po latach niebytu odzyskał dawny blask i będzie służył wiernym. Tej przepięknej,
sieniawskiej perły architektonicznej można nam tylko zazdrościć! Nieco dalej od centrum wzniesiona została nowoczesna i funkcjonalna remiza OSP. To wielkie, a przede wszystkim znaczące i trwałe pomniki dla kolejnych pokoleń.
Troszczyłem się o to, aby każda sfera życia mieszkańców nie pozostała zaniedbana. Zabiegałem o poprawę infrastruktury w gminie. O kolejne kilometry wydłużyła się sieć wodociągów i kanalizacji w naszych wioskach, co bez wątpienia wpłynie na poprawę jakości środowiska. Inicjowałem kolejne remonty i inwestycje w zakresie poprawienia infrastruktury szkolno-oświatowej. Moim priorytetem
jest zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież, dlatego wybudowaliśmy szereg nowoczesnych
i funkcjonalnych obiektów sportowych. W tej dziedzinie poczyniliśmy dziejowy krok na przód.
Młodzi sportowcy mogą rozwijać swoje pasje, korzystając z wybudowanych kompleksów boisk wielofunkcyjnych, a dzieci radośnie
spędzać czas na nowoczesnych placach zabaw. Mieszkańcy cieszą się również z nowych remizo-świetlic, które służą zarówno strażakom,
jak i członkom organizacji pozarządowych. Dziś każda miejscowość naszej gminy może poszczycić się pięknym obiektem, w którym tętni

2

Sieniawa

październik 2018

życie i rozwija się kultura.
Od lat priorytetem jest dla mnie poprawa jakości dróg. Są to inwestycje, które wpływają na rozwój i dostępność komunikacyjną
lokalnej społeczności. Wszyscy bezdyskusyjnie chcemy wygodnie i bezpiecznie się
przemieszczać, dlatego też w ostatnich latach remontowaliśmy kolejne odcinki dróg
gminnych, przejmowaliśmy również w zarząd drogi od powiatu, by poprawiać ich
nawierzchnię oraz wybudować przy nich chodniki. Dziś mamy znakomite połączenia komunikacyjne między najdalszymi krańcami naszych miejscowości. Od niedawna
cieszymy się też nowym wyglądem drogi wojewódzkiej 835, gdzie budowa ronda przy
kościele, z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wiele z zadań
inwestycyjnych nie miałoby szansy realizacji, gdyby nie środki z zewnątrz, stąd pozyskiwanie dotacji jest dla mnie i naszego samorządu bardzo ważne. Najważniejsze jest to,
że rozwijamy się, rośniemy w siłę, a nasz budżet wciąż jest bezpieczny i stabilny.
Stale odbieram od Was, drodzy mieszkańcy, mnóstwo pozytywnych sygnałów
świadczących o tym, że akceptujecie Państwo obrany przeze mnie kierunek rozwoju
gminy. Bardzo ciepło wypowiadają się o nas przyjezdni, którzy z niedowierzaniem
patrzą na inwestycje, które na długie lata zmieniły krajobraz Sieniawy. W ciągu tych
12 lat, które z Wami spędziłem, bywało różnie, zdarzały się chwile zwątpienia, kiedy
coś szło nie tak, jakbym tego oczekiwał. Wtedy myślałem o moich wyborcach i zaufaniu, jakim mnie obdarzyli i znów wracała wiara w to, że mam wiele siły, by iść dalej, nie
zawracać z raz obranej drogi. Mimo brutalnych ataków ze strony opozycji, która potrafi
krytykować dosłownie wszystko, nie dostrzega żadnej pozytywnej zmiany w naszej gminie, konsekwentnie dążyłem do celu. Wciąż mam entuzjazm i siłę, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Mam jeszcze wiele pomysłów, marzeń i planów, które chciałbym zrealizować. Myślę, że mijające cztery lata udowodniły, że potrafiłem realizować nawet
najbardziej śmiałe przedsięwzięcia. Dziękuję mieszkańcom Sieniawszczyzny za daną
mi szansę i kredyt zaufania. Wspólnie tworzymy nowe oblicze gminy, w której żyje się
dobrze, a której największą siłą i potencjałem są mieszkańcy. To Wy tworzycie to wyjątkowe miejsce na ziemi!
Drodzy Rodacy! Obecny numer naszego informatora ukazuje się tuż przed końcem kadencji samorządu. Dlatego tą drogą dziękuję wszystkim radnym Rady Miejskiej
w Sieniawie za współpracę i merytoryczne dyskusje. Dziękuję mojemu zastępcy, sekretarzowi, pani skarbnik, pracownikom urzędu, jednostek organizacyjnych oraz oświaty
za pełną zaangażowania pracę na rzecz naszego miasta i gminy. Jestem wzruszony,
ile udało nam się w ciągu tych lat dobrego zrobić dla naszych mieszkańców. Dziękuję
sołtysom i działaczom społecznym za pasję, wielkie serce i wspieranie naszych działań;
strażakom za ciągłą gotowość niesienia pomocy, kołom gospodyń wiejskich za podtrzymywanie lokalnych tradycji, sportowcom za krzewienie aktywności i wszystkim stowarzyszeniom za wszechstronną działalność.
Już dzisiaj zapraszam wszystkich mieszkańców miasta i gminy Sieniawa do kształtowania otaczającej nas rzeczywistości poprzez udział w głosowaniu 21 października
2018 r.
Tym razem wybierzecie Burmistrza i Radę Miejską na pięcioletnią kadencję. Wasz
głos decydować będzie o tym, jaka będzie najbliższa przyszłość naszej małej ojczyzny.
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Nowy kompleks
sportowo-rekreacyjny
dumą Sieniawy!
2 września 2018 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii Miasta i Gminy
Sieniawa jako dzień, w którym władze oficjalnie oddały do użytku kompleks
sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Sieniawie. Obiekt, zbudowany na miarę XXI wieku, jest piękną
wizytówką Sieniawszczyzny.

S

ieniawa pięknieje z każdym
dniem i jest to ogromny
powód do dumy. Dla burmistrza Adama Wosia przedsięwzięcia oświatowo-sportowe to kolejny
z priorytetów, gdzie inwestowanie w edukację najmłodszych pokoleń jest najważniejsze i stanowi o obliczu tożsamości
lokalnej. Po blisko dwóch latach pracy,
hala sportowa z basenem prezentuje się
imponująco. Nowo otwarty kompleks
sportowy podnosi rangę nie tylko miasta, ale i regionu.
Prace budowlane rozpoczęte zostały
w listopadzie 2016 r., a zakończone końcem sierpnia 2018 r. - miesiąc przed planowanym terminem. Całkowity koszt
budowy kompleksu to 12,3 mln zł, przy
dofinansowaniu ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa
Sportu i Turystyki w kwocie 5 mln zł.
Dodatkowo zakupione zostało wyposa-
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żenie o wartości 700 tys. zł. Wykonawcą
prac była firma Skanska S.A.
Kompleks ma powierzchnię zabudowy 2611 m². Do dyspozycji uczniów
i mieszkańców gminy zostały oddane:
pełnowymiarowa hala sportowa z częścią widowiskową na 250 miejsc siedzących, basen kryty o wymiarach niecki
18x9 m, szatnie z toaletami i prysznicami, dwie sauny, sala fitness, świetlica
dla dzieci, siłownia z gabinetem lekarskim i gabinetem masażysty oraz część
hotelowa z zapleczem socjalnym.
Wielki dzień otwarcia
Uroczystość otwarcia kompleksu odbyła się w przeddzień rozpoczęcia roku
szkolnego, 2 września i miała niezwykle
bogatą oprawę. Rozpoczęła ją msza św.
w kościele parafialnym, w której udział
wzięli przedstawiciele lokalnych władz,

zaproszeni goście, poczty sztandarowe,
przedstawiciele duchowieństwa i służb
mundurowych, uczniowie i nauczyciele
oraz licznie mieszkańcy miasta i gminy.
Po nabożeństwie, barwny korowód prowadzony przez Orkiestrę Szałamaistek
i Zespół Mażoretek „Incanto” z Rzeszowa, udał się do nowo wybudowanego kompleksu. Tutaj, na znak otwarcia wstęgę uroczyście przecięli: burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam
Woś, zastępca burmistrza Janusz Świt,
przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta
Król, dyrektor oddziału Skanska Rzeszów Andrzej Malinowski, prezydent
Rzeszowa Tadeusz Ferenc, ks. prałat
Feliks Paściak i proboszcz sieniawskiej
parafii ks. Jan Grzywacz, który jednocześnie poświęcił ten wspaniały obiekt.
Burmistrz Adam Woś nie krył wzruszenia, bo wybudowanie hali z basenem
od lat było jego skrytym marzeniem,

które właśnie się spełniło. - Dziś spełnił się mój sen o pięknej Sieniawie - mówił
do zgromadzonych gości, uczniów szkoły i mieszkańców. - To wy, drodzy uczniowie sieniawskich szkół, byliście inspiracją do budowy tego niezwykłego kompleksu sportowego. Niemal każdego dnia
obserwowałem, jak opuszczaliście szkolne
mury i zmierzaliście do oddalonej o pół
kilometra hali. A kiedy rozpoczęła się budowa, pytaliście czy naprawdę powstanie hala i basen. Dziś mówię - jest! Życzę, aby kompleks dawał Wam, drogie
dzieci, radość i wytchnienie oraz budził
ducha sportu. Jestem przekonany, że w upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród
lokalnych społeczności, samorządy odgrywają bardzo dużą rolę. Tym większa jest
moja radość z ukończonej właśnie inwestycji, która ma służyć nie tylko Wam,
uczniom szkoły, ale i wszystkim mieszkańcom gminy. Uprawianie sportu przynosi
korzyści nie tylko dla naszego zdrowia,

ale także zwiększa umiejętność koncentracji i szybkiego podejmowania decyzji,
buduje wytrwałość, odwagę i pewność siebie.
Burmistrz podziękował wszystkim,
którzy wspierali jego działania swoją
determinacją - Radzie Miejskiej, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, firmie Skanska, która podjęła się budowy
i innym zaangażowanym w sprawę osobom. O inwestycji oraz jej znaczeniu

dla szkoły i społeczności, mówili także
zaproszeni goście. Podkreślali, jak bardzo miasto się rozwinęło i gratulowali
władzom samorządowym podjęcia słusznej decyzji w sprawie budowy obiektu.
Podziwiali jego funkcjonalność i rozmach. Przekazali również prezenty, oczywiście związane ze sportem, do wykorzystania przez młodzież i szkołę.
Uczniowie sieniawskiej szkoły wręczyli przewodniczącej Rady Miejskiej
Danucie Król i burmistrzowi Adamowi

dzieci i mieszkańców gminy.
Z wielkim aplauzem zebrani przyjęli
program artystyczny. Było na wesoło,
optymistycznie i sportowo. Zaprezentowała się Orkiestra Szałamaistek i Zespół
Mażoretek „Incanto” z Rzeszowa. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie wystąpili z programem, przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Pisarczyk
i Katarzyny Bartuś oraz Bogusława Bartusia, który przygotował dekoracje. Za-

Wosiowi kwiaty z podziękowaniem za
wkład pracy w budowę nowoczesnej
hali sportowej i basenu. - Oto dzisiaj
z dumą możemy obwieścić światu i ludziom, że Szkoła Podstawowa w Sieniawie dołączyła do elitarnego grona placówek pedagogicznych, które mogą poszczycić się posiadaniem wspaniałych obiektów sportowo-logistycznych - powiedzieli
uczniowie, dziękując burmistrzowi za
troskę o rozwój aktywności sportowej

prezentowali się także tancerze. Młodsze dzieci pod opieką Małgorzaty Marcichów przygotowały taniec „Chocolate”, natomiast grupa roztańczonych cheerlederek „Wow” prowadzona przez Elżbietę Majcher, zaprezentowała się w widowiskowym tańcu dyskotekowym z elementami aerobiku. Wielkie show dała
grupa BallWizards, wykonująca freestyle football, czyli widowiskowy sport,
polegający na wykonywaniu trików żonglerskich przy użyciu piłki futbolowej.
Żonglerka połączona z elementami akrobatyki sportowej, wykonywana w rytm
żywiołowej muzyki, zrobiła na wszystkich wielkie wrażenie. Serca publiczności skradł także urzekający pokaz polsko-szkockiego duetu akrobatycznego
Beata and Jamie, Hand to Hand. Warto
zaznaczyć, że zarówno BallWizards oraz
Beata and Jamie znani są dużo szerszej
publiczności, gdyż występowali w jedpaździernik 2018

Sieniawa

5

nym z popularnych telewizyjnych talent show. Wszystkie występy zebrały

podziękować za piękny program artystyczny. Na zakończenie zaprezentowała

ki zaprosiły dzieci i młodzież do niecodziennej lekcji wychowania fizycznego.
***
Choć sceptyków było wielu, to hala
marzeń powstała. Porównać ją można
do snu, który wydawał się być mało
realny, ale dziś wszyscy realnie patrzą
na ten przepiękny architektonicznie
obiekt. Trudno ukryć radość, trudno
się nie uśmiechać. Spełniły się marzenia
burmistrza, dzieci i młodzieży. Kto wie,
może właśnie tutaj swój talent szlifował
będzie przyszły olimpijski mistrz. Jeden
choćby talent, który wzniesie się na sportowe wyżyny i po latach wspomni, że
tutaj, w Sieniawie, wszystko się zaczęło.
Dlatego już dziś trzeba sobie powiedzieć - było warto!

moc oklasków. Należy podkreślić wysiłek młodzieży i ich opiekunów oraz

się czwarta drużyna pierwszej ligi siatkówki - KS Developres Rzeszów. Siatkar-

Wioletta Żak

Zabytkowy kościół
odzyskał dawną
świetność
Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sieniawie po latach zaniedbań
odzyskał swoją dawną świetność i stał się architektoniczną perłą Sieniawy.
W niedzielę, 7 października, odbyła się wielka uroczystość ponownej
konsekracji kościoła. Świątynia dla każdego chrześcijanina jest miejscem
szczególnym, dlatego wierni z wielką radością wyczekiwali tego dnia.

O

becny kościół pw. św.
Jana Chrzciciela powstał
w 1753 r. W 1777 r. spłonął, a niebawem, staraniem Augusta Czartoryskiego, został
ponownie odbudowany. W latach 17881947 pełnił funkcję cerkwi, a od 1947 r.
służył jako magazyn. Po remoncie w połowie lat 80. świątynia służyła wiernym
obydwu obrządków. Od kilku lat grekokatolicy nie sprawowali w niej liturgii,
a sieniawskiej parafii świątynia służyła jako kaplica przedpogrzebowa. W 1994
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r. kościół został wpisany do rejestru zabytków.
Gruntowny remont świątyni
W 2016 r. Gmina Sieniawa przejęła kościół w użytkowanie i po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 3 mln
zł z programu ochrony zabytków RPO
Urzędu Marszałkowskiego, rozpoczęła
generalny remont. Zakres prac remontowo-konserwatorskich był ogromny.
Całkowita wartość zadania wyniosła 4,5

mln zł. Wykonawcą było konsorcjum:
TEXOM Sp. z o.o. i AC Konserwacja
Zabytków Piotrowski, Kosakowski sp. j.
Prace trwały 10 miesięcy i zostały zakończone przed terminem. Były pod stałym
nadzorem Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prof.
Edwarda Kosakowskiego z krakowskiej
ASP.
Jeszcze na etapie przygotowań w 2014
roku, podczas wykonywania ekspertyz
i odkrywek, konserwatorzy odkryli unikalne polichromie z XVIII i XIX wieku,

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
świątyni. W trakcie prac ujawniono także dwie krypty - jedną pod prezbiterium,
drugą pod kruchtą. Prace archeologiczne
pozwoliły ustalić, że spoczywa w nich
93 osoby.
Wielka uroczystość konsekracji
kościoła

Symeon, że gdybym doczekał tej chwili,
że w tej odnowionej świątyni odprawię
mszę świętą, to mógłbym już umierać.
Ale myślę, że Pan Bóg pozwoli mi, swojemu słudze, jeszcze się tutaj „pokrzątać”, bo nie wszystko jest jeszcze wykończone - powiedział przepełniony radością i nadzieją proboszcz parafii
pw. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie

gólnych miejsc, gdzie mogliby oddawać
cześć Panu Bogu.
- Świątynia to dom, w którym dokonuje się nasze zbawienie, w którym
Duch Święty działa po to, aby uzmysłowić nam, że my też jesteśmy żywą świątynią Ducha Świętego. Przychodząc do
kościoła, dostajemy wskazówkę, jak dbać
o świątynię swojego serca i nie do-

ks. Jan Grzywacz. Podziękował Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za zrozumienie i włożone serce w realizację tej trudnej inwestycji, bo - jak zauważył - gdyby
nie szczególne zaangażowanie władz,
zabytkowy kościół popadłby w kompletną ruinę.
Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Adam Szal,
który jednocześnie poświęcił odnowiony kościół. W czasie homilii podkreślał,
że ludzie od starożytności szukali szcze-

puścić, aby została zniszczona przez
grzech - głosił Metropolita Przemyski.
Na koniec mszy św., wręczył różańce
dzieciom przystępującym do komunii.
Radości i wzruszenia z zakończonej
inwestycji nie ukrywał burmistrz Adam
Woś, któremu niszczejąca świątynia spędzała sen z powiek.
- Z nieskrywaną dumą i satysfakcją

Uroczystość poświęcenia kościoła
w dniu 7 października zgromadziła wielu kapłanów, siostry zakonne, przedstawicieli wykonawcy z prof. E. Kosakowskim, przedstawicieli urzędu konserwatorskiego; wśród gości znalazła się
senator Alicja Zając, przewodniczący zarządu oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
Jerzy Sołtys, samorządowcy z gminy
Sieniawa i ościennych gmin, pracownicy UMiG, radni, sołtysi, poczty sztan-

darowe, turki, strażacy, przedstawicielki
kół gospodyń i parafianie. Oprawę muzyczną sprawował Chór i Orkiestra
Kameralna „Nicolaus” z Kraczkowej.
- Przeżywamy dziś radość, bo nasza świątynia odzyskała blask i będzie świadectwem wiary przodków i obecnego pokolenia ludzi wierzących, żyjących na tej
sieniawskiej ziemi. Kilka lat temu nie
wyobrażałem sobie, że będzie tu, w jakimś rozsądnym czasie, godne miejsce
kultu. Modliłem się, podobnie jak Starzec
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mogę obwieścić, że po wielu latach niebytu, starannie odrestaurowany zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego
Jana Chrzciciela, otwiera swe drzwi dla
wiernych. W tym miejscu pragnę serdecznie przeprosić moich mieszkańców,
że na ten wspaniały dzień, musieli czekać tak długo. Na nasze - gospodarzy
Sieniawszczyzny - usprawiedliwienie, pozostaje jednak fakt, że przywrócenie
świątyni świetności i blasku, było trudnym wyzwaniem. Zawsze, kiedy przejeżdżałem obok tej, jakże cennej dla nas
świątyni, napawał mnie smutny widok
tragicznego jej stanu z odpadającą elewacją i mocno zniszczonym dachem, oto-

czonej rozpadającym się murem ogrodzeniowym i zasłoniętej dzikim drzewostanem. Dzisiaj z całego serca dziękuję Bogu
za to, że umożliwił mi spełnienie kolejnego, mojego wielkiego marzenia - mówił
włodarz miasta.
Podziękował ks. proboszczowi, Radzie Miejskiej, konserwatorom, wykonawcy prac i współpracownikom za zaangażowanie przy realizacji inwestycji.
Wobec JE ks. arcybiskupa A. Szala wyraził wdzięczność, że w tak ważnym dla
sieniawskiej parafii dniu, przybył i ofiarował swój cenny czas.
Świątynia po remoncie będzie pełniła
rolę kaplicy przedpogrzebowej, miejsca

spotkań duszpasterskich i ekumenicznych.
Rondo im. błogosławionego Augusta
Czartoryskiego
Niedzielną uroczystość zakończyło
poświęcenie przez abpa A. Szala nowo
wybudowanego ronda, które z inicjatywy ks. proboszcza Jana Grzywacza,
otrzymało imię błogosławionego Augusta Czartoryskiego. Pomysł zyskał
akceptację Rady Miejskiej, czego wyrazem była jednogłośnie podjęta 26 września br. uchwała. Treść postanowienia
przytoczył podczas uroczystości wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wincenty Suszyło. Warto tutaj dodać, że
samorząd Sieniawy za kwotę blisko 100
tys. zł zagospodarował plac między rondem a kościołem.
Remont kościoła św. Jana Chrzciciela i zagospodarowanie placu obok
ronda zakończyło się. Jednak jak mówił
arcybiskup, odnawianie parafii nigdy się
nie kończy. Ustawicznie trwa odnowa
duchowa człowieka i całej wspólnoty.
Życzył na koniec parafianom wytrwałości w modlitwie i aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła.
Wioletta Żak

Przemówienie Burmistrza - otwarcie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!
Drodzy parafianie, dostojni goście!
Jestem wzruszony, że doczekałem takiej chwili, kiedy mogę stanąć przed Wami w tej przepięknie wyremontowanej świątyni.
Jarosław Rożyński, regionalista i historyk z zamiłowania, na swoim blogu zamieścił następujące słowa: „Nie da się przedstawić
historii Polski bez historii Kościoła. Nie da się również oderwać Kościoła od Państwa, ponieważ to właśnie Kościół jest jednym z podstawowych fundamentów wspólnoty państwowej i jedności społeczeństwa”.
Do tematu roli Kościoła w społeczeństwie często odnosił się w swoich homiliach nasz Wielki Rodak, święty naszych czasów, Jan Paweł
II. W trakcie szóstej pielgrzymki do Polski, która miała miejsce na przełomie maja i czerwca 1997 roku, szlak wydarzeń zaprowadził
Jana Pawła II w miejsce jakże bliskie jego sercu, a mianowicie w polskie Tatry. Tam, następca Piotra Apostoła skierował swe kroki
na Krzeptówki, gdzie odprawił mszę świętą, jak też konsekrował kościół przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. W homilii skierowanej do uczestników tej podniosłej uroczystości, papież nawiązał do wydarzenia ze Starego Testamentu, kiedy to Izraelici, po powrocie
z niewoli babilońskiej, podjęli decyzję o odbudowie zniszczonej świątyni jerozolimskiej. „Naród wybrany głęboko przeżywał ten moment.
Z płaczem podjął się wielkiego dzieła. I oto jego smutek zamienił się w radość”.
W dalszej fazie homilijnych rozważań Jan Paweł II powiedział:
- Kościół jest miejscem przeżywania podniosłych uroczystości Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zesłania Ducha Świętego, Bożego
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Ciała, świąt maryjnych. Tu wierni zbierają się na nabożeństwa majowe i czerwcowe, na różaniec. Kościół to także miejsce pamięci,
które wiernie przechowuje przeszłość i równocześnie stale otwiera człowieka na przyszłość, nie tylko tę doczesną.
Dziś, w szczególnym dla naszej sieniawskiej społeczności dniu, ponownie kierujemy nasze myśli ku zakopiańskim Krzeptówkom
oraz tym podniosłym uroczystościom sprzed 21 lat. Ponownie wspominamy tamte wydarzenia, które właśnie dzisiaj nabierają dla
nas szczególnego znaczenia. Oto dzisiaj, z woli Stwórcy, możemy uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii sprawowanej w odnowionej
świątyni. Dziś spotyka nas wielka radość, bowiem gościmy w naszej sieniawskiej społeczności Ekscelencję Księdza Arcybiskupa, który
przewodniczył jakże ważnej dla nas uroczystości. Dziś, z nieskrywaną dumą i satysfakcją mogę obwieścić, że po wielu latach niebytu,
starannie zrekonstruowany i odrestaurowany zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, otwiera swe drzwi dla
wiernych. W tym miejscu pragnę serdecznie przeprosić moich mieszkańców, że na ten wspaniały dzień, musieli czekać aż tak długo.
Na nasze - gospodarzy Sieniawszczyzny - usprawiedliwienie pozostaje jednak fakt, że przywrócenie świątyni świetności i blasku, było
niezwykle trudnym wyzwaniem. Zawsze, kiedy przejeżdżałem obok tej, jakże cennej dla nas świątyni, napawał mnie smutny widok
tragicznego jej stanu ze zmurszałą, odpadającą elewacją i mocno zniszczonym dachem, otoczonej rozpadającym się murem ogrodzeniowym i zasłoniętą dzikim drzewostanem. Nie przesadzę twierdząc, iż od chwili objęcia funkcji burmistrza Sieniawy, myśli o popadającym w ruinę zabytku nie dawały mi spokoju. Niestety, cała Sieniawa i Sieniawszczyzna wyglądała tak, jak ten zabytkowy kościół.
Podejmowane przez nas liczne przedsięwzięcia, związane z poprawą bytu codziennego mieszkańców miasta i gminy sprawiały, iż realizacja wielu ważnych zadań, w tym rekonstrukcja miejscowych zabytków, odraczana była w czasie. Dzisiaj z całego serca dziękuję
Bogu za to, że umożliwił mi spełnienie kolejnego, mojego wielkiego marzenia. Przyznam nieskromnie, że tak wiele moich osobistych
architektonicznych wizji, w tym przywrócenie należytego blasku temu przepięknemu osiemnastowiecznemu obiektowi sakralnemu,
dziś się spełniło. Trudno nie wspomnieć o tym, iż realizacja tego jakże kosztownego i pracochłonnego przedsięwzięcia zapewne nie byłaby
możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu oddanych sprawie ludzi. Mam tu na myśli naszego duszpasterza, księdza proboszcza Jana
Grzywacza, z którym współpraca układa się bardzo dobrze, wręcz wzorowo. Jestem dumny, że na drodze tak ważnego przedsięwzięcia,
stanął ktoś tak nieoceniony, jak nasz duszpasterz.
Pragnę również gorąco podziękować Radzie Miejskiej i moim nieocenionym współpracownikom, którzy nie szczędzili swojego czasu,
wysiłku i ducha. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że realizacja zadania przebiegła w rekordowo krótkim czasie, dzięki zaangażowaniu znacznych środków unijnych. W tym miejscu pragnę skierować szczególne słowa podziękowania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pani Beaty Kot, za wyrozumiałość, nieocenioną pomoc, fachowość i wsparcie w realizacji naszego dzieła.
Pragnę również gorąco podziękować firmie konserwatorskiej Konsorcjum: TEXOM Sp. z o.o. i AC Konserwacja Zabytków
Piotrowski, Kosakowski Sp. j., która z takim oddaniem pracowała przy odtwarzaniu pierwotnego wyglądu naszej świątyni. Panie
Profesorze, bardzo dziękuję!
Słowa wdzięczności kieruję również do moich rodaków, szczególnie tych mieszkańców Sieniawszczyzny, którzy mocno wspierali
podjęte przeze mnie dzieło.
Za chwilę udamy się też na nowo zbudowane rondo w Sieniawie, które staje się ozdobą naszego miasta. Z inicjatywy księdza proboszcza Jana Grzywacza, a poparte wolą Rady Miejskiej w Sieniawie, w sposób jednogłośny w dniu 26 września bieżącego roku, otrzymało
ono imię błogosławionego Augusta Czartoryskiego, chluby naszej sieniawskiej ziemi.
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!
Twój pobyt na mojej ukochanej sieniawskiej ziemi, to dla naszej społeczności wielkie święto. W Twojej osobie postrzegamy następcę
Apostołów. Przybycie Ekscelencji do naszej parafii, przypomina rzeczywistość pierwotnego Kościoła w czasach, gdy św. Paweł Apostoł odwiedzał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wędrował do nich ze słowem nauczania, ciesząc się lub smucąc ze wszystkimi.
Dzisiaj przewodniczyłeś naszemu zgromadzeniu liturgicznemu, jak też wypraszałeś u Stwórcy obfitość darów dla całej naszej wspólnoty parafialnej i wszystkich dobrodziejów. Jesteśmy wdzięczni Ekscelencjo za to, że przybyłeś tu do Nas i dokonałeś poświęcenia tej
wspaniałej świątyni.
Tak, jak te odrestaurowane mury potrzebowały solidnego fundamentu, tak i my potrzebujemy oparcia w naszym codziennym życiu.
Tak, jak nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jest fundamentem naszego życia i naszej wiary, tak Ty Ekscelencjo, jesteś jego znakiem.
Na Nim więc - na Chrystusie - chcemy budować naszą przyszłość, przyszłość naszych rodzin, przyszłość naszej wspólnoty i naszego
miasta. Wyrażam ogromną wdzięczność za to, że Ekscelencja stanął wśród nas, zgromadzonych w jedno, abyśmy mogli umocnić się
wiarą Twoją i naszą. Pragnę również zapewnić o naszej modlitwie w Twojej intencji, polecając Twe życie i posługę wstawiennictwu
Najświętszej Matki Bożej Królowej Polski, Matki Kapłanów i świętych patronów naszej Ojczyzny - Stanisława i Wojciecha, Andrzeja
Boboli, a także błogosławionego Augusta Czartoryskiego.
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Jakość pracy urzędu
potwierdzona
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa pozytywnie przeszedł proces certyfikacji
systemu zarządzania jakością usług.

W

dniu 4 września br. zespół audytorów przeprowadził oparty na
procesach audyt, który skupiał się na istotnych aspektach,
ryzykach i celach, wymaganych przez
normę ISO. Zastosowano badanie bazujące na informacjach dostępnych w jednostce. Metody stosowane podczas audytu obejmowały wywiady, obserwacje
czynności oraz przegląd dokumentacji
i zapisów.
Certyfikacja przeprowadzona przez
akredytowaną jednostkę potwierdziła,
że pracownicy urzędu są zaangażowani
w ciągłą poprawę jakości oraz poświęcają uwagę spełnianiu wymagań klientów. Dodatkowo certyfikacja potwierdza
istnienie efektywnego systemu zarządzania jakością, uznanego przez niezależnego audytora za zgodny z międzynarodowym standardem.
Potwierdza to tylko fakt, iż od wielu już

lat priorytetem w pracy sieniawskiego
urzędu jest ciągłe podnoszenie poziomu

urzędu, którzy nie szczędzą wysiłku, aby
podnosić swoje kwalifikacje i w sposób

usług, przede wszystkim dla mieszkańców miasta i gminy Sieniawa, jak również dla klientów zewnętrznych. Wielkie
podziękowania należą się pracownikom

profesjonalny realizować powierzone im
zadania.
Jerzy Mazur

Sieniawa na czele
rankingu
W rankingu finansowym opublikowanym w maju br. przez Instytut Studiów
Wschodnich i przedstawionym na Europejskim Kongresie Samorządów, najlepiej
pod względem finansowym wśród samorządów powiatu jarosławskiego
i przeworskiego, prezentuje się Miasto i Gmina Sieniawa.

R

anking obejmuje wszystkie
jednostki samorządu w Polsce, czyli 1559 gmin wiejskich, 616 miejsko-wiejskich, 237 miejskich oraz 314 powiatów
ziemskich, 66 miast na prawach powia-
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tu i 16 województw. Przy ocenie gmin
wzięto pod uwagę m.in. dane z Regionalnych Izb Obrachunkowych, czuwających nad finansami samorządów. Zebrano dochody własne, wydatki inwestycyjne, utrzymanie administracji, uzyska-

ne dofinansowania, subwencje i długi
oraz wiele innych wielkości. Z nich wyliczono pozycję każdego samorządu. Najlepsze pod względem finansowym otrzymały 100 procent. Najgorsze znalazły się
na poziomie 25 procent. Sieniawa zajęła

57 miejsce wśród 616 gmin miejskowiejskich i finansami na poziomie 81
procent. Znajdujące się w tej samej kategorii Pruchnik i Kańczuga są znacznie
niżej, ale mogą się pochwalić finansami
większymi od przeliczeniowej średniej.
To nie był przypadek - Sieniawa potwierdza swoją pozycję na Podkarpaciu.
W sierpniu, jak co roku, tygodnik branżowy „Wspólnota” opublikował ranking
zamożności samorządów za 2017 rok.

Pod uwagę brany był dochód przypadający na jednego mieszkańca. W kategorii „miasta inne” jako Podkarpacie, nie
wypadamy najlepiej, jednak nasza Sieniawa uzyskała najlepszy wynik w tej
kategorii w województwie, po raz kolejny
potwierdzając swoją pozycję.
W związku z tym, że powyższe oceny
pochodzą z niezależnych źródeł, nikt
chyba nie ma wątpliwości, co do obiektywizmu przedstawionych informacji.

Z tego faktu my, samorządowcy, jak
i niewątpliwie wszyscy nasi mieszkańcy,
możemy być bardzo dumni. To dzięki
pracy nas wszystkich, możemy cieszyć
się wyróżnieniami, które są potwierdzeniem słuszności prowadzonej przez nas
polityki społeczno-gospodarczej oraz są
motywacją do dalszej pracy na rzecz miasta i gminy Sieniawa.
Jerzy Mazur

Burmistrz Sieniawy
w elitarnym gronie
Dzień Samorządu Terytorialnego, będący świętem wszystkich samorządowców,
Sejm RP ustanowił w 2000 roku. Z tej okazji, od osiemnastu już lat, Redakcja
Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie” i Podkarpackie Stowarzyszenie
Samorządów Terytorialnych, nagradzają najlepsze samorządy
Podkarpacia w kategorii powiat, miasto, gmina.

W

dniu 8 czerwca 2018 r.
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, odbyła się uroczysta konferencja, w trakcie której wyróżnienie dla najlepszego burmistrza województwa podkarpackiego w kadencji
2014-2018, otrzymał Adam Woś. Tym
samym, Miasto i Gmina Sieniawa znalazła się w elitarnym gronie samorządów województwa, nominowanych do
Podkarpackiej Nagrody Samorządowej,
obok ośrodków takich jak Lesko, Rzeszów, Sanok czy Stalowa Wola.
Nie jest przypadkiem, że nasza gmina
po raz kolejny dostąpiła tego zaszczytu.
Przypominam choćby rok poprzedni,
w którym również byliśmy w gronie
liderów.
Tegoroczna edycja jest szczególnie
ważna, gdyż niezależnej ocenie poddana została cała kadencja 2014-2018,
a nie tylko jeden rok pracy samorządu.
Biorąc pod uwagę to, iż nie tak dawno
mogliśmy cieszyć się z faktu bycia liderem wśród gmin powiatu przeworskiego
w zakresie finansów, stajemy się liczą-

cym samorządem na mapie społecznogospodarczej województwa podkarpackiego. Dla nas, samorządowców, ale i dla

nie byłoby to możliwe, bo tylko współpracując, jesteśmy w stanie je osiągać.
W tym miejscu podziękowania należą

mieszkańców całej gminy, jest to powód
do dumy.
Nic jednak nie dzieje się przypadkiem.
Nasze sukcesy okupione są ciężką pracą, którą mimo wielu trudności, staramy
się wykonywać najlepiej, jak potrafimy.
Jednakże bez zaangażowania wielu osób,

się naszym pracownikom samorządowym, jak i mieszkańcom miasta i gminy,
w zdecydowanej większości wspierającym nasze działania.
Jerzy Mazur
październik 2018
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To nasz Orlik,
to widać, słychać i już!

S

Nowo wybudowane kompleksy sportowe w Rudce i Wylewie już służą
mieszkańcom.

zkoły Podstawowe w Rudce
i w Wylewie nie mają sal sportowych, a uczniowie do tej
pory korzystali z przyszkolnych boisk. Teraz mają do dyspozycji dwa nowe, piękne obiekty - boisko
trawiaste oraz boisko wielofunkcyjne,
które pozwolą nie tylko na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego, ale też
na aktywne spędzanie wolnego czasu.
Z boisk mogą bezpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy sołectw.

jego działania na rzecz rozwoju zainteresowań i aktywności sportowej wśród
dzieci i młodzieży oraz za nowe obiekty
sportowe. Burmistrz Adam Woś wyraził nadzieję, że obiekty te będą służyć
nie tylko najmłodszym, ale też dorosłym

usłyszała specjalnie na tę okazję ułożone piosenki, w których uczniowie
wyrazili radość z nowych boisk. Na scenie pojawiły się cheerleaderki z kolorowymi pomponami, a na boisku uczniowie, dając pokaz swoich umiejętności

mieszkańcom sołectwa.
Po części oficjalnej, społeczność szkoły
podstawowej zaprezentowała rozśpiewany i roztańczony program artystyczny.
Oprócz pięknego wykonania utworu
„Dni, których nie znamy”, publiczność

sportowych. Program przygotowały Grażyna Greń, Monika Kwaśniewska i Krystyna Działo.

Śpiewające podziękowania
Oficjalne otwarcie nowo wybudowanego kompleksu boisk w Rudce miało
miejsce w niedzielę, 20 maja. Obiekty

sportowe poświęcił ks. Jacek Ćwikła,
a następnie zaproszeni goście dokonali
przecięcia wstęgi. W okolicznościowych
wystąpieniach sołtys Tadeusz Sikora
i dyrektor szkoły Ewa Preizner-Rygowska, podziękowali włodarzowi gminy za
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Do sportowej rywalizacji zaproszono
również gości, którzy chętnie przyjęli
wyzwanie i spróbowali swoich sił w rzutach do kosza oraz strzałach na bramkę.
Wiele emocji przyniósł mecz rozegrany
pomiędzy rodzicami i dziećmi, który
ostatecznie rzutami karnymi wygrali
młodsi piłkarze.
Dla zebranych na uroczystości widzów przygotowano poczęstunek - potrawy z grilla oraz słodkie wypieki.
Podwójne święto w Wylewie
W poniedziałek, 21 maja społeczność Wylewy obchodziła podwójne
święto - Dzień Patrona szkoły podstawowej oraz otwarcie kompleksu boisk
sportowych. Uroczystości poprzedziła
msza św. odprawiona w kościele parafialnym w Sieniawie oraz złożenie przez

delegację szkoły kwiatów na grobie patrona - śp. prof. Kazimierza Sucheckiego.
Dalsze obchody miały miejsce w Wylewie. Proboszcz ks. Jan Grzywacz poświęcił nowe obiekty, a przedstawiciele
władz samorządowych na czele z burmistrzem Adamem Wosiem, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. W okolicznościowych wystąpieniach sołtys Bogusława Moczarska i dyrektor szkoły
Maria Ożga podziękowały burmistrzowi
za wsparcie budowy boisk, na których
dzieci i młodzież będą mogli rozwijać
swoje pasje i zainteresowania. W związku
z obchodami Dnia Patrona, pani dyrektor przypomniała pokrótce historię miejscowej szkoły, którą społeczność wiejska
wybudowała w 1890 roku. Warto dodać,
że w uroczystościach wzięli udział synowie, wnuk i prawnuk pierwszego po wojnie kierownika szkoły Adama Grzego-

rzaka.
Następnie głos zabrali uczniowie szkoły. Pod kierunkiem nauczycieli przygotowali program artystyczno-sportowy, w którym pokazali swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych, m.in. gimnastyce, piłce ręcznej
i nożnej, koszykówce i siatkówce. Pokaz
zakończył popularny taniec zwany belgijką. Program przygotowali: Anna Kolczak, Jadwiga Lichołat i Andrzej Lichołat, a dekoracje Bogusław Bartuś.
Na zakończenie uczniowie wręczyli
burmistrzowi kwiaty i podziękowali za
jego działalność na rzecz promocji sportu. Dla zgromadzonych na uroczystości mieszkańców przygotowano piknik
rodzinny poczęstunek z grilla.
Marta Kozłowicz

Wyróżnienie za
wielokadencyjność
27 września br. w auli SOLPARK w Kleszczowie (woj. łódzkie) odbyła się
konferencja pt. „28 lat Samorządowej Polski”. Jednym z głównych punktów
programu była uroczysta gala, podczas której wyróżnieni zostali
wielokadencyjni samorządowcy: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci,
marszałkowie województw i starostowie powiatów.

W

gronie uhonorowanych tym prestiżowym
wyróżnieniem znalazł
się również Pan Adam
Woś, który kończy swoją trzecią kadencję na stanowisku Burmistrza Miasta
i Gminy Sieniawa.
Przy tej okazji warto zaznaczyć, że znowelizowane przepisy ordynacji wyborczej wprowadzają m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, która ma trwać 5 lat i być liczona
od zbliżających się wyborów samorządowych.
Barbara Matyja
październik 2018
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Finanse w naszej gminie
Minione 12 lat były czasem intensywnej pracy na rzecz rozwoju Miasta
i Gminy oraz jej mieszkańców. Wszelkie działania prowadzimy zgodnie
z zasadą przejrzystości i transparentności, równocześnie w oparciu
o ogromną dyscyplinę finansową.

W

większości
budżet
gminy zamykał się
deficytem (wydatki
były wyższe od osiągniętych dochodów). Nie zahamowało
to jednak rozkwitu naszej społeczności i pomimo niełatwej sytuacji finansowej, jak w każdym samorządzie (niskie
dochody własne przy stosunkowo dużej
ilości inwestycji infrastrukturalnych)
udało się zrealizować wiele ważnych, wielomilionowych przedsięwzięć z obszaru
wydatków majątkowych.
W trakcie tych trzech kadencji gmina Sieniawa intensywnie się rozwinęła, głównie ze względu na efektywne
pozyskiwanie środków zewnętrznych
(z budżetu Unii Europejskiej, budżetu
państwa i innych), które rocznie potrafią stanowić nawet 68% budżetu inwestycyjnego gminy. Ogólnie budżet gminy

żącym, natomiast budżet na inwestycje
z bardzo znikomego do prawie 17 mln zł.
W latach 2007-2018 pozyskaliśmy ze

BUDŻET GMINY W LATACH 2007 - 2018
Rok

Wydatki

Dochody

Lata

2007

16 684 209

16 576 251

-107 958

22 009 992

18 290 893

-3 719 099

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

29 369 261
27 133 150
25 565 597
29 182 618
24 002 831
24 708 308
25 987 651
30 039 441
41 819 705
47 476 939

25 360 057
26 381 144
25 023 198
26 966 158
24 755 224
24 959 259
28 008 277
30 892 698
37 145 506
45 290 128

-4 009 204
-752 006
-542 399
-2 216 460
752 393
250 951
2 020 626
853 258
-4 674 199
-2 186 811

środków zewnętrznych ponad 33 mln zł,
co stanowi do ogólnej wartości inwesty-

Środki własne
z budżetu gminy
%

Wartość

Środki pozyskane
z zewnątrz
%

Wartość

2007

1 939 611

74%

1 429 082

26%

510 529

2008

6 447 411

96%

6 209 750

4%

237 661

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

11 649 852
6 812 365
3 144 953
6 868 115
3 101 708
3 794 399
4 579 833
5 275 017
13 911 808
16 905 610

49%
33%
67%
48%
32%
66%
83%
75%
58%
63%

5 733 459
2 238 384
2 111 054
3 279 094
998 899
2 514 324
3 783 353
3 970 984
8 021 926
10 692 785

51%
67%
33%
52%
68%
34%
17%
25%
42%
37%

5 916 393
4 573 981
1 033 899
3 589 021
2 102 809
1 280 075
796 480
1 304 033
5 889 882
6 212 825

84 430 682

60%

50 983 094

40%

33 447 588

zwiększył się w tym czasie z 16,5 mln zł
w 2007 roku do 43 mln zł w roku bie-
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Deficyt/nadwyżka

2008

WYDATKI NA INWESTYCJE
Wartość
inwestycji

52 mln zł, co stanowi 60%. Pieniądze
na wkład własny pozyskiwaliśmy głównie z kredytów i pożyczek, w mniejszym

cji 40%, natomiast z budżetu Gminy na
wkłady własne wydaliśmy kwotę około

stopniu ze sprzedaży mienia gminnego.
Nasza Gmina zaciągnęła we wskazanym
wyżej okresie zobowiązania, które mają
wpływ na sytuację finansową aż do roku
2033. Jednak dyscyplina i mądre decyzje
sprawiają, że zadłużenie Gminy w kwocie 16 mln zł stanowi niewiele, bo ponad
30% w możliwej skali 60%. Jednocześnie
wartość inwestycji, które zostały wykonane na terenie Miasta i Gminy Sieniawa,
to prawie 85 mln zł.
Wszystkie działania w kierunku inwestowania nie byłyby możliwe, gdyby nie
bardzo dobry zespół ludzi, którzy ukierunkowani są na zaspokajanie potrzeb,
widzą potrzebę zmian i są gotowi na nie
odpowiadać. Ten zespół to pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy, radni, sołtysi
oraz Państwo, nasi mieszkańcy. Wspólnie, razem dla naszej Gminy podnosimy
jakość naszego życia.
Obecna kadencja kończy się stabilizacją finansową, dobrym przygotowaniem

na przyszłość i rosnącym zaangażowaniem naszych mieszkańców w budowanie dobra wspólnego, jakim jest nasza
Gmina Sieniawa.
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach. 29 lat temu wywalczone zmiany
w Polsce dały nam ten przywilej. Skorzystajmy z niego i wybierzmy osoby, które będą nas reprezentować w następnej
kadencji 2018-2023. To jest nasz obywatelski obowiązek.
Anna Nykiel

N

ajważniejszymi punktami
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Sieniawie, która odbyła się 26 czerwca 2018 r.,
było głosowanie nad dwoma projektami
uchwał. Pierwszy z nich dotyczył zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Sieniawa za rok 2017. Druga
uchwała dotyczyła udzielenia
absolutorium, które potwierdza,
że ubiegłoroczny budżet został
wykonany w sposób prawidłowy, zgodny z prawem i wszelkimi wymaganymi procedurami.
Absolutorium odnosi się wyłącznie do działalności burmistrza
w aspekcie wykonania budżetu.
Zanim dojdzie do głosowania
nad udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium, konieczne
jest przeprowadzenie określonej
procedury. Analizę pod względem formalno-prawnym i legalności przeprowadza organ nadzoru - Regionalna Izba
Obrachunkowa (RIO), a analizę pod względem celowości przeprowadza Rada Miejska, które swoje opinie wydają w oparciu
o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok.
Zarówno Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sieniawie, jak i Regionalna Izba
Obrachunkowa w Rzeszowie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Sieniawa za rok 2017 oceniły pozytywnie. Zgodnie z procedurą, RIO opi-

Absolutorium
po raz
dwunasty
Sieniawscy radni zaakceptowali wykonanie
budżetu gminy za 2017 rok i już po raz dwunasty
udzielili absolutorium burmistrzowi
Adamowi Wosiowi.
niuje także wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Wniosek ten
także został zaopiniowany pozytywnie.
Zanim jednak doszło do głosowania,

nych. Za udzieleniem absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa głosowało 10 radnych, natomiast
1 radny był przeciw. Nie było głosów
wstrzymujących się.
Po udzieleniu absolutorium, burmistrz

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła radnym najważniejsze informacje,
dotyczące stanu finansów samorządu.
Uchwalony przez Radę Miejską budżet
na rok 2017, po uwzględnieniu zmian
wprowadzonych w ciągu roku, zamknął
się dochodami w kwocie 37 145 506,28
zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 41 819 704,63 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w ponad 3
3% wydatkowanych środków budżetowych.
W głosowaniu uczestniczyło 11 rad-

Adam Woś podziękował za owocną
współpracę radnym, sołtysom i współpracownikom podkreślając, że jest to
wspólny sukces, wyrażający się w realizacji ubiegłorocznego budżetu. Podziękował za wsparcie i zaangażowanie
w realizacji ustawowych zadań samorządu oraz złożył deklarację o dalszej, wytężonej pracy na rzecz Miasta
i Gminy Sieniawa oraz społeczności
lokalnej.
Barbara Matyja
październik 2018
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Koniec kadencji
- czas na podsumowania!
Zbliżające się wybory samorządowe, zarządzone na dzień 21 października
2018 r., stają się powodem podsumowania kończącej się kadencji Rady Miejskiej.
Kadencja 2014-2018 przebiegała pracowicie i była nastawiona
na poprawę warunków życia naszych mieszkańców.

R

ada Miejska w Sieniawie
została wybrana w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 16
listopada 2014 r. W skład Rady weszło
15 radnych.
Na pierwszej sesji Rady Miejskiej w dniu
28 listopada 2014 r. radni złożyli ślubowanie, które uprawniło ich do wykonywania mandatu radnego. Na sesji dokonany został również wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Na kolejnej sesji, w dniu 4 grudnia
2014 r. wybrano Wiceprzewodniczących
Rady, zaś 12 grudnia 2014 r. powołano
Komisje Stałe Rady Miejskiej, ustalono
zakres ich działania i skład osobowy, jak
również dokonano wyboru przewodniczących poszczególnych komisji.
Najważniejsze funkcje w Radzie Miejskiej w upływającej kadencji pełnili następujący radni:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani
Danuta Król
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pani Bronisława Bajor i Pan Wincenty
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Suszyło
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Luty
Przewodniczący Komisji Społecznej Pan Grzegorz Krzyżak
Przewodniczący Komisji Gospodarczej
i Rolnictwa - Pan Jan Nabrzeski
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska - Pan Adam Strug
W trakcie kadencji nie dokonano zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej. Organizację pracy radnych charakteryzowała sprawność, zaangażowanie
i dbałość o dobro mieszkańców.
W kadencji 2014-2018 Rada Miejska
w Sieniawie obradowała na 41 sesjach.
Radni w czasie wielu godzin dyskusji
i uprzednio pracy przygotowawczej Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa oraz
pracowników urzędu, wnikliwej analizy i pracy komisji stałych, podjęli 269
uchwał, wyznaczających zadania i kierunki rozwoju naszej gminy.
Korzystając z udogodnień techniki informatycznej, mieszkańcy miasta i gmi-

ny mają możliwość śledzenia pracy Rady Miejskiej, poprzez wgląd do materiałów będących przedmiotem obrad i dyskusji, podjętych uchwał i opinii, protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej oraz
różnych innych informacji na stronie
BIP Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa:
www.bip.sieniawa.pl.
W związku z kończącą się kadencją
samorządu, pragniemy podziękować za
czteroletnią, owocną współpracę i zaufanie radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, jednostek
współpracujących z gminą, przedstawicielom kół i stowarzyszeń oraz mieszkańcom. Dziękujemy za wiele cennych
uwag, wniosków i interpelacji oraz za
głosy krytyczne, które pozwalały dokonywać pełnej oceny problemów.
Mamy nadzieję, że samorząd kolejnej
kadencji bazując na aktualnych dokonaniach, będzie kontynuował dotychczasowe działania dla dobra gminy oraz jej
mieszkańców.
Barbara Matyja

Szanowni Radni,
dziękuję Wam za zaangażowanie, mądrość, cierpliwość i wyrozumiałość w pracy Rady. Dziękuję za wspaniałą współpracę przy uchwalaniu niejednokrotnie trudnych i ważnych uchwał, dotyczących naszej Gminy. Słowa podziękowania
kieruję również do wiceprzewodniczących Rady i przewodniczących Komisji Stałych Rady.
Szczególne słowa uznania i podziękowania składam Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa Panu Adamowi Wosiowi.
To dzięki wzorowej współpracy, wzajemnemu poszanowaniu i zrozumieniu, tak wiele udało się zrobić dla naszych
mieszkańców. W życiu tak bywa, że koniec jednych zdarzeń, jest początkiem kolejnych, dlatego życzę Państwu, którzy ubiegają się o ponowny wybór, powodzenia w wyborach samorządowych.
Za owocną współpracę dziękuję wiceburmistrzowi Panu Januszowi Świtowi, sekretarzowi Panu Jerzemu Mazurowi
oraz skarbnikowi Pani Annie Nykiel, która cierpliwie tłumaczyła nam zawiłości finansowe. Dziękuję kierownikom poszczególnych referatów, dyrektorom jednostek
organizacyjnych, pracownikom Urzędu
Miasta i Gminy, sołtysom, dyrektorom
placówek oświatowych, a także organizacjom samorządowym, pozarządowym i kościelnym.
Szczególnie dziękuję kierownikowi Biura Obsługi Rady Miejskiej w Sieniawie,
Pani Barbarze Matyi za profesjonalną i skrupulatną obsługę Rady.
W imieniu radnych Rady Miejskiej, dziękuję wszystkim życzliwym nam Mieszkańcom Gminy. Z Państwa serdecznością, sympatią i uznaniem, spotykaliśmy
się na co dzień. Było nam to bardzo potrzebne i podtrzymujące na duchu w trudnych „wyborach”. Dziękuję wszystkim tym, których tu nie wymieniłam, a którzy
na słowa uznania i podziękowania zasługują. Życzę wszystkim Państwu dalszych sukcesów w życiu osobistym i pracy
zawodowej.
Danuta Król
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Przebudowujemy
kolejne drogi
W bieżącym roku Miasto i Gmina Sieniawa otrzymała z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji środki finansowe, dzięki którym wyremontowanych zostanie aż pięć dróg, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.

K

wota wsparcia ze środków publicznych z budżetu państwa to blisko 1,5 mln zł.
W ramach tych środków już odbudowano drogę
w Dobrej (dz. nr ewid. 198, 206). Rozstrzygnięto
także przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 110935R,
tj. ul. Sikorskiego w Sieniawie. Niebawem rozpoczęty zosta-

nie również remont drogi w Piganach (dz. nr ewid. 424, 463),
w Rudce (dz. nr ewid. 805, 815) oraz w Czerwonej Woli
(dz. nr ewid. 535). Żeby zrealizować te inwestycje, z budżetu
Gminy musieliśmy dołożyć ok. 400 tys. zł.
Renata Jarosz
październik 2018
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Červená Voda
nowym partnerem
Gmina Sieniawa podjęła współpracę ze słowacką gminą Červená Voda.
Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej odbyło się 29 kwietnia 2018 r.

W

wydarzeniu kulturalnym, które promowało
partnerstwo gmin, uczestniczyli burmistrz
Adam Woś, zastępca burmistrza Janusz
Świt, sekretarz Jerzy Mazur wraz z delegacją
pracowników, zespół Piganeczki i przedstawiciele KGW w Wylewie.
Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza
św., odprawiona w cerkwi greckokatolickiej w Červenej Vodzie. Po nabożeństwie, w siedzibie miejscowego urzędu,
umowę o wzajemnej współpracy podpisali Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
Adam Woś i Starosta Červenej Vody
Pavol Džačovský.

Warto wspomnieć, że to nie pierwsza słowacka miejscowość,
z którą gmina Sieniawa podpisała umowę o wzajemnej współpracy. Od 2010 roku utrzymujemy partnerskie kontakty z Pecovską Novą Vsią, a od 2016 roku z Lutiną. Umowy o wza-

Następnie, w parku utworzonym w ramach projektu Interreg PL-SK, włodarze zaprzyjaźnionych gmin posadzili drzewo przyjaźni, mające symbolizować partnerstwo obu samorządów. Po części oficjalnej, delegacja z Sieniawy obejrzała
program artystyczny. Na scenie zaprezentowały się dzieci ze
szkoły w Červenej Vodzie, zespół folklorystyczny oraz gościnnie Zespół Piganeczki. Część artystyczną zakończył koncert słowackiego zespołu folkowego Kollarovci, posiadającego w swoim repertuarze również polskie piosenki ludowe.
W pamięci sieniawskiej delegacji pozostanie bardzo ciepłe
i życzliwe przyjęcie gospodarzy Červenej Vody.

jemnej współpracy
zawiera się „w myśl idei integracji
europejskiej, mającej na celu znoszenie barier gospodarczych,
kulturalnych i społecznych pomiędzy narodami dla budowania porozumienia, pokoju i przyjaźni wszystkich państw”.
Współpraca pomiędzy obu społecznościami ma być również
ważnym krokiem na drodze tworzenia nowej, zjednoczonej
Europy oraz przyczyni się do wzajemnego poznania.
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Marta Kozłowicz

Złote Gody
Pół wieku temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. 16 września 2018 r.
siedemnaście dostojnych par z miasta i gminy Sieniawa, świętowało jubileusz 50
rocznicy ślubu. Z tej okazji jubilaci odebrali Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

P

iękną uroczystość pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego rozpoczęła msza św.
w kościele parafialnym w Sieniawie, celebrowana przez proboszcza
ks. Jana Grzywacza. Następnie jubilaci
udali się do sieniawskiego pałacu, gdzie
w Sali Lustrzanej powitali ich przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta Król, burmistrz Adam Woś oraz
pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego
w Sieniawie. Zgodnie z przyjętymi na tę
okoliczność zasadami, pary małżeńskie
zostały uhonorowane przez burmistrza
Adama Wosia medalami, które za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje
prezydent RP. Burmistrz w okolicznościowym wystąpieniu podkreślił, że 50
lat temu, wypowiadając sakramentalne
„tak”, jubilaci przyrzekli dzielić razem
dobre i złe chwile, a ich obecność na
uroczystości jest najlepszym dowodem
na to, że tego przyrzeczenia dochowali.
Podkreślił również, że jubilaci są pięknym wzorem dla młodych ludzi, wstępujących w związek małżeński. Życzył
jeszcze wielu wspólnych lat w szczęściu
i zdrowiu. Do życzeń dołączyła się przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie
Danuta Król. Największe wzruszenie na
twarzach zgromadzonych wywołała piosenka „Przeżyłam z tobą tyle lat”, wykonana przez jedną z jubilatek.
W zacnym gronie wyróżnionych znaleźli się:
Kazimiera i Andrzej Buniowscy
Krystyna i Tadeusz Chamikowie
Danuta i Józef Dyrdowie
Zofia i Władysław Dziki
Helena i Tadeusz Frączkowie
Maria i Józef Krzychowie
Teresa i Władysław Kuszczakowie

Danuta i Franciszek Majchrowie
Maria i Stanisław Mołodziejowie
Teresa i Jan Niemczykowie

Stanisława i Władysław Wierzbiccy
Specjalnie dla jubilatów z koncertem
piosenek wystąpił zespół Piganeczki przy

Władysława i Bronisław Nowakowie
Stefania i Jan Ożgowie
Janina i Stefan Paluchowie
Maria i Józef Rygowscy
Elżbieta i Wincenty Suszyłowie
Kazimiera i Andrzej Wajdowie

akompaniamencie Leonarda Wermińskiego. Spotkanie upłynęło w przyjemnej
atmosferze, a jubilaci przy kawie i ciastku
wspominali wspólnie przeżyte chwile.
Marta Kozłowicz
październik 2018
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„(Do)wolność czytania”
„(Do)wolność czytania” - to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek,
zorganizowanego po raz piętnasty przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich.

T

ydzień Bibliotek odbył się
dniach 8-15 maja 2018 r.
Corocznie ma na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza oraz zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa.
W związku z tym wydarzeniem, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa
przygotowała dla swoich najmłodszych
czytelników atrakcyjne formy pracy. 10
maja biblioteka kolejny raz w tym roku
gościła dzieci z Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. W spotkaniu uczestniczyły dwie
grupy: maluchy i starszaki wraz z opiekunkami. Wizyta była doskonałą okazją
do zapoznania przyszłych czytelników
z funkcjonowaniem biblioteki. Spotkanie z przedszkolakami zakończyło się wysłuchaniem bajki w interpretacji pracowników biblioteki, przy wielkim zaangażowaniu samych słuchaczy. Pracownice
biblioteki przygotowały ilustracje, które
dzieci zaprezentowały podczas czytania.
Kolejne dni świętowania, to kolejni
goście. Tym razem byli to uczniowie
klasy 0a i 0b Szkoły Podstawowej w Sie-

niawie, którzy uczestniczyli w lekcjach
bibliotecznych poświęconych ilustracji.
Oprócz teoretycznej części, dotyczącej
procesu powstawania ilustracji, roli, jaką
odgrywa w kształtowaniu wrażliwości

w lekcji bibliotecznej poświęconej ilustracji. Tematem przewodnim spotkania
były bajki Jana Brzechwy. Po wysłuchaniu bajek, powstały przepiękne ilustracje, które utworzyły fantastyczną książkę.

estetycznej, dzieci miały okazję samodzielnie zilustrować książkę. Tematem
ilustracji były postacie z wiersza Jana
Brzechwy „Kwoka”.
Święto biblioteki nie mogło odbyć się
bez odwiedzin dzieci z Przedszkola
Miejskiego. One również brały udział

Wszyscy uczestnicy naszych majowych
zajęć z wielkim zainteresowaniem zaznajomili się z bogatym zbiorem bajek
i baśni, wyrażając jednocześnie chęć
powrotu do biblioteki jako czytelnicy.
Elżbieta Jagusztyn

Kasia najlepsza!
Uczennica Szkoły Podstawowej w Dobrej Kasia Dejnowiec, została zwyciężczynią
tegorocznego konkursu wiedzy o Sieniawie, który odbywał się pod hasłem
„Sieniawa - historia i współczesność”.

K

onkurs zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Sieniawa, skierowany był
do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.
Udział w nim wzięło 14 osób, wyłonionych w eliminacjach szkolnych przez nauczycieli. Konkurs składał się
z dwóch części, pisemnej i ustnej. W tym roku, dotychczasowy
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test jednokrotnego wyboru został zastąpiony tekstem z lukami. Konkursowicze musieli wykazać się znajomością faktów
historycznych dotyczących Sieniawy, rodziny Sieniawskich
i Czartoryskich. Natomiast w części ustnej również znajomością bieżących wydarzeń.
Kasia Dejnowiec, uczennica Szkoły Podstawowej w Dobrej,

już w części pisemnej wykazała się wysokim poziomem wiedzy i zdobyła największą liczbę punktów, tj. 40 na 45
możliwych do zdobycia. W części ustnej
potwierdziła dobre przygotowanie do
konkursu i w emocjonującej dogrywce pokonała Martynę Nagórną, również uczennicę Szkoły Podstawowej w Dobrej. Trzecie miejsce zajęła uczennica Szkoły Pod
stawowej w Rudce - Patrycja Litwin.
Nagrody zwyciężczyniom wręczyła dyrektor biblioteki Elżbieta Jagusztyn. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki. Dziękujemy dzieciom za udział,
a ich opiekunom za przygotowanie do konkursu.
Elżbieta Jagusztyn

Wakacyjny konkurs
rozstrzygnięty
W dniu 31 sierpnia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa, miało
miejsce uroczyste podsumowanie konkursu na najaktywniejszego
czytelnika lata 2018.

K

onkurs skierowany był zarówno do czytelników dorosłych, jak i dziecięcych.
Spośród wszystkich osób,
korzystających ze zbiorów Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa,
komisja konkursowa wyłoniła czytel-

ników z największą liczbą wypożyczonych książek. Lista laureatów przedstawia się następująco. W kategorii czytelnik dorosły zwyciężyła pani Marta
Mazurek, drugie miejsce zajęła pani
Katarzyna Nowak, natomiast trzecie
pani Karolina Kowal. Wśród czytelni-

ków dziecięcych, najwyższe miejsce na
podium zajęła Zosia Panek, drugie Kacper Stanek, a trzecie Maciej Babiarz.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.
Elżbieta Jagusztyn
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Wakacyjne czwartki
Wakacyjny czas beztroski i odpoczynku już za nami, ale na pewno pozostanie
w pamięci uczestników „Wakacyjnych czwartków”. Inicjatywę wakacyjnych
spotkań po raz trzeci wspólnie podjęli pracownicy Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie oraz Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Sieniawa.

C

ykl czwartkowych spotkań rozpoczęliśmy od zajęć artystycznych. Ze specjalnych, kolorowych baz,
dzieci składały pudełka, które później
dekorowały dostępnymi materiałami. Było w czym wybierać: kolorowe papiery,
perełki, fantazyjne wzory, wycinane za
pomocą dziurkaczy i wykrojników do
papieru, stały się pięknymi ozdobami.
Uczestnicy zajęć mieli też okazję zobaczyć, jak wykonuje się kwiatki z foamiranu - kreatywnej pianki, którą pod wpływem ciepła można formować. Technika
dekorowania, którą się zajmowaliśmy, to
scrapbooking. Swoją wiedzą na ten temat
podzieliła się z nami prowadząca zajęcia pani Lucyna Szwarczak, pasjonatka

scrapbookingu. Na zakończenie spotkania wyłoniliśmy mistrzów tej techniki,
co nie było łatwym zadaniem, bo wszystkie pudełeczka były piękne. Ostatecznie
wyróżniono prace Pauliny Dyrdy z Sieniawy i Anety Kozak z Pigan.
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Drugie spotkanie upłynęło nam pod
znakiem gry miejskiej. Zabawę rozpoczęliśmy od rozwiązania krzyżówki, której hasło wskazało nam pierwszy punkt
naszej wyprawy, a była nim sieniawska piekarnia. Na miejscu powitały nas
panie Edyta Szafran i Jadwiga Skibińska, które oprowadziły nas po piekarni

tkanie zakończył słodki poczęstunek
w postaci pysznych drożdżówek.
Zanim ruszyliśmy w dalszą drogę, musieliśmy wykonać zadanie. Tym razem układaliśmy puzzle, które wskazały nam
kolejne miejsce wędrówki - kryptę Książąt Czartoryskich. Historię tego miejsca przybliżyła nam s. Monika Sołowiej.

i opowiedziały o wypieku chleba, bułek
i drożdżówek, którymi zajadamy się na
co dzień. Zobaczyliśmy maszyny, wiemy, jak powstaje zakwas na chleb, widzieliśmy wielki piec, w którym codziennie wypieka się tysiące bochenków. Spo-

Mieliśmy też okazję odkryć tajemnice
placu kościelnego i zajrzeć do ukrytej
między drzewami starej kapliczki.
Kolejne wakacyjne spotkanie, pomimo
deszczowej aury, było dla nas wszystkich
niecodzienną przygodą, bo przecież nie
co dzień można podejrzeć pracę zawodowych kucharzy czy zobaczyć kuchnię
restauracji od środka. Na warsztaty kulinarne udaliśmy się do pobliskiej Rukoli.
Tam powitali nas panowie Daniel Czyż
i Krzysztof Strojek, którzy poprowadzili warsztaty. Mieliśmy okazję posłuchać o pracy kucharza i poznać wiele
ciekawostek kulinarnych, m.in. dowie-

dzieliśmy się czym jest garnirowanie czy
flambirowanie. Po krótkiej prezentacji
przygotowanej przez profesjonalistów,
nasi uczestnicy przystąpili do działania.
Każdy z nich otrzymał porcję wcześniej
przygotowanego ciasta, z którego zrobił
własną, pyszną minipizzę.
Dużo dobrej zabawy przyniosły zajęcia artystyczne, w trakcie których ozdabialiśmy bawełniane torby ekologiczne.
W ruch poszły specjalne pastele do malowania po materiale, szablony i żelazko,
dzięki któremu utrwaliliśmy powstałe na
torbach, oryginalne wzory. Efekt przeszedł nasze oczekiwania.
Na pewno na długo pozostanie w pamięci uczestników naszych spotkań również wizyta w strażnicy sieniawskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej „Orzeł”. Na
miejscu powitali nas druhowie: Eryk

Ceglak, Kacper Ciurko, Krzysztof Pigan
i Eryk Szpilka, którzy opowiedzieli, na
czym polega ich praca, „przedstawili”
swoje wozy strażackie ( Jupiter, Osiołek
i Wenus), a potem zaprosili do udziału
w zawodach strażackich. Dzieci świetnie
dały sobie radę. W kategorii 7-9 lat, najlepsza była Andżelika Chamik, II m-ce
zajęła Kamila Kapka i III m-ce Patrycja
Hanus. Wśród starszych, I m-ce zajęły
Wiktoria Szewc i Martina Krówka, II
m-ce Martyna Chmielecka, a III m-ce
Martyna Gronowicz. Jak widać, „słaba
płeć” nie jest taka słaba, a kto wie, może

w przyszłości dziewczęta zasilą szeregi
ochotników w Sieniawie, bo zajęcia bardzo im się podobały. Kolejnym punktem
naszej wizyty był pokaz udzielania pierwszej pomocy, w którym dzieci aktywnie
wzięły udział. Miały też okazję zobaczyć,
jak jest wyposażony wóz strażacki, przy-

walking) i rozgrzewki, które poprowadziła pani Maria Drapała. Następnie wyposażeni w kijki, uśmiechnięci i pełni
energii, wyruszyliśmy do gospodarstwa
agroturystycznego „Nad Sanem”. Tutaj
uczestnicy naszych spotkań poznawali
zakątki tajemniczego ogrodu, wypoczy-

wali na hamakach, kosztowali owoców
z przydomowego sadu oraz zajadli się
kiełbaską z grilla, którą przygotował dla
nich pan Edward. Na zakończenie wykonywali z panią Marią kwiaty z krepiny.
Każdy kolejny czwartek naszych wakacyjnych spotkań był inny, ale każdy na
swój sposób interesujący. Czasu na nudę
nie było.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam w realizacji
zajęć. Dziękujemy również wszystkim
dzieciom, za włączenie się do naszej
inicjatywy. Spotkania z wami były dla
nas wielką przyjemnością, a wasze
uśmiechy i zadowolenie, są dla nas siłą
i motywacją do dalszego działania.
Zapraszamy do centrum kultury i biblioteki przez cały rok, bo z myślą
o was planujemy już kolejne, ciekawe
zajęcia.
mierzyć bojowy strój strażacki czy założyć butlę z tlenem. Wizytę zakończyło
wspólne zdjęcie.
Ostatnie zajęcia były bardzo aktywne. Rozpoczęliśmy je od zapoznania się
z techniką chodzenia z kijkami (nordic

Pracownicy
Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie
oraz Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Sieniawa
październik 2018
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Witaj majowa jutrzenko
Maj to szczególny miesiąc w historii Polski. W pierwszych jego dniach
obchodzimy Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto
Konstytucji 3 Maja.

Ś

więto Konstytucji 3 Maja to
ważny dzień w kalendarzu
polskich świąt narodowych.
Jak co roku, gminne obchody
tego święta, miały uroczystą oprawę.
Rozpoczęła je msza św. w kościele pw.
WNMP w Sieniawie, po której przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Adamem Wosiem na czele złożyli
kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła

II i Tablicą Legionistów. Następnie uroczystości przeniosły się do sali widowiskowej „Sokoła”, gdzie po odśpiewaniu hymnu narodowego na scenie z programem pt. „Witaj majowa jutrzenko”,
wystąpili uczniowie miejscowego gimnazjum. Program artystyczny w ich wykonaniu był piękną lekcją historii, w której przypomnieli okoliczności powstania
pierwszej w Europie, a drugiej na świecie
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konstytucji. Okolicznościową akademię
przygotowali Ewa i Krzysztof Pienieccy, a dopełniły ją pieśni w wykonaniu
chóru szkolnego, prowadzonego przez

Magdalenę Czechowicz. Na zakończenie burmistrz Adam Woś podziękował
artystom i ich opiekunom za wzruszające chwile, a licznie zgromadzonej

publiczności za obecność w tak ważnym
dniu.
Marta Kozłowicz

Pamiętając
o Janie Pawle II

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” - Jan Paweł II

W

dniu 18 maja obchodziliśmy 98. rocznicę
urodzin Jana Pawła II.
Z tej okazji, w przeddzień rocznicy urodzin papieża Polaka
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
zorganizowano konkurs wiedzy o Karolu Wojtyle, skierowany do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie. Była to już piąta edycja konkursu. Poprzednie odbywały się

w kwietniu i upamiętniały rocznicę
śmierci Wielkiego Polaka, jakim był Jan
Paweł II. Do rywalizacji przystąpiło siedem osób, które odpowiadały na wylosowane przez siebie pytania. Zmagania miały dwuetapowy przebieg. Do
drugiej części zakwalifikowała się pięcioosobowa grupa, zaś z niej wyłonieni
zostali zwycięzcy. Pierwsze miejsce

zajęły panie Krystyna Świt i Gabriela
Mazur, drugie pan Łukasz Pucyło, zaś
trzecie panowie Artur Stanik i Stanisław Rokosz. Tuż za podium uplasowali
się pani Barbara Koziołko i pan Tadeusz
Krubnik.
Serdecznie gratulujemy wiedzy wszystkim uczestnikom, a paniom Monice Jurkiewicz i Annie Hubacz, dziękujemy za

przygotowanie swoich podopiecznych
do konkursu.
Elżbieta Jagusztyn,
październik 2018
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Zawody wędkarskie
Na zbiorniku wodnym „Żwirownia” w Piganach odbyły się zawody wędkarskie
spławikowe, zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło Sieniawa
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.
Dla dzieci i młodzieży
W zorganizowanych 3 czerwca br.
z okazji Dnia Dziecka zawodach, wzięło udział 40 zawodników i zawodniczek,
podzielonych na trzy kategorie wiekowe: 5-9 lat, 10-13 lat i 14-16 lat.
Wędkarskie zmagania rozpoczęły się
punktualnie o godz. 8.00. Po przywitaniu uczestników i wylosowaniu stanowisk, rozpoczęto zawody. Wędkowanie
trwało do godziny 12.00, później komi-

sja rozpoczęła ważenie, któremu towarzyszyło wiele emocji. Niestety, nie każdemu udało się złowić rybę, ale pomimo
tego humory dopisywały.
Ostatecznie klasyfikacja zawodów wygląda następująco:
Kategoria 5-9 lat:
1 miejsce - Maksymilian Kipczak
2 miejsce - Sandra Siedlarz
3 miejsce - Jan Wołos
Kategoria 10-13 lat:
1 miejsce - Jakub Siedlarz
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2 miejsce - Marcin Stawarz
3 miejsce - Bartosz Sroka
Kategoria 14-16 lat:
1 miejsce - Martyna Lisik
2 miejsce - Rafał Chamik
3 miejsce - Patryk Organiszczak
W sumie młodzi wędkarze złowili
25,39 kg ryb. Warto dodać, że najlepszy
wynik zawodów uzyskała Martyna Lisik.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzyma-

li pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy - nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu wędkarskiego. Nagrody i dyplomy wręczyli sekretarz Miasta
i Gminy Sieniawa Jerzy Mazur oraz prezes Koła w Sieniawie Marek Lisik. Spotkanie zakończył poczęstunek - kiełbaska
z ogniska.
Cieszy fakt, że zawody wędkarskie wzbudzają tak duże zainteresowanie wśród
najmłodszych. Dają nie tylko możliwość współzawodnictwa, uczą pokory
i cierpliwości, ale są też dobrą zabawą
i okazją do wspólnego spędzenia czasu

z dzieckiem, bo najmłodszych wędkarzy w rywalizacji mocno dopingowali
rodzice.
Dla dorosłych
Natomiast 22 lipca zbiornik wodny
„Żwirownia” był miejscem rywalizacji
dorosłych miłośników wędkowania. Zawody zorganizowano w ramach obchodów Dni Sieniawy. Do współzawodnictwa stanęło 26 wędkarzy, którzy wykazali

się ogromną cierpliwością w oczekiwaniu na dużą rybę, o którą nie było w tym
dniu tak łatwo. Ostatecznie zawody z najlepszym wynikiem ukończył Ryszard
Mazur. Kolejne miejsca na podium zajęli
Władysław Dziaduch i Stanisław Ożga.
Łącznie wszyscy wędkarze złowili 21,78
kg ryb. Pamiątkowe dyplomy i talony
za zakup sprzętu wędkarskiego wręczył
zwycięzcom sekretarz Miasta i Gminy
Sieniawa Jerzy Mazur. Wszyscy uczestnicy otrzymali talony upominkowe.
Marta Kozłowicz

Muzyczne wrażenia Konkurs Piosenki Polskiej
W dniu 19 czerwca w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie
odbyła się II edycja Konkursu Piosenki Polskiej.

C

elem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentacji swoich umiejętności wokalnych oraz umożliwienie występu na
dużej scenie przed publicznością i jurorami.
W tegorocznym konkursie udział wzięło
sześciu solistów i pięć grup wokalnych
z Dobrej, Sieniawy i Rudki. W sali widowiskowej „Sokoła” rozbrzmiewały polskie utwory muzyki rozrywkowej w ciekawych interpretacjach. Jury w składzie:
Katarzyna Barabasz, Anna Mach i Konrad Wermiński, miało niełatwe zadanie.
Jak podkreślił Konrad Wermiński, piosenki były trudne, często śpiewane na
głosy, co podnosiło ich atrakcyjność,
ale i stopień trudności. Ciekawe aranżacje utworów, dynamiczne wykonanie, duża skala muzyczna i zmiany tonacji sprawiły, że konkurs był naprawdę na
wysokim poziomie wokalnym. Ostatecznie jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii solista zwyciężyła Martyna Nagórny
z Dobrej, która pięknie zaśpiewała piosenkę pt. „Byle jak”. Miejsca na podium
zajęły również Julia Jarmuziewicz z Rud-

ki i Martyna Szczęch z Sieniawy. W kategorii grupa wokalna, pierwsze miejsce przypadło zespołowi z Rudki za piosenkę „Dni, których nie znamy”. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio: grupa
z Sieniawy ( Justyna Stawarska, Martyna

upominek, a zwycięzcy nagrody rzeczowe i statuetki, które wręczyli członkowie jury i dyrektor Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie
Piotr Majcher.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim

Chmielecka, Martyna Gronowicz i Martyna Paluch) oraz grupa z Rudki (Iwona
Łach, Adrian Oleszczuk i Claudia Fila
z chórem). Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobny

uczestnikom serdecznie dziękujemy za
udział w konkursie i życzymy wielu sukcesów muzycznych.
Marta Kozłowicz
październik 2018
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Czekoladowe co nieco
W kalendarzu każdy dzień jest świętem, choć czasami dość mało znanym.
Mamy np. Dzień Kota, Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Sportu czy… Dzień Walki
na Poduszki. W tym niecodziennym kalendarzu, znalazło się także
miejsce na święto uwielbianej na całym świecie czekolady.

D

zień Czekolady stał się
pretekstem do zorganizowania w Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji „Sokół”
w Sieniawie warsztatów kulinarnych dla
dzieci. Główną bohaterką spotkania była
oczywiście czekolada. Młodzi adepci
sztuki kulinarnej piekli tego dnia czekoladowe muffinki z nadzieniem z malin
i kawałków białej czekolady. Po upieczeniu, puszyste muffinki zostały ozdobione
polewą, jakżeby inaczej - czekoladową.
Było naprawdę słodko. Dzieci do zadania podeszły z entuzjazmem i radością,

z uwagą słuchały wskazówek pani Jolanty Giedlarowiec, która poprowadziła
warsztaty. Apetyt wszystkim dopisywał,
toteż pachnące wypieki zniknęły w okamgnieniu.
To nie pierwsze warsztaty kulinarne,
zorganizowane przez Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie
i na pewno nie ostatnie. Warto dodać,
że cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców Sieniawy, którzy już nie raz udowodnili, że sztuka kulinarna nie jest im obca.
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Kto wie, może wśród nich jest przyszły
mistrz kuchni?
Zainteresowanym zdradzamy przepis
na muffinki czekoladowe.

Składniki na 12
muffinów:
2 duże jajka
250 g mąki
175 g masła
210 g cukru
280 ml mleka
50 g niesłodzonego kakao w proszku
1 łyżeczka aromatu waniliowego
12 g proszku do pieczenia
0,5 łyżeczki soli
Polewa:
200 g gorzkiej czekolady
30 ml oleju słonecznikowego
Sposób przygotowania:
Piekarnik rozgrzej do temp. 180o, włączając dolną i górną grzałkę. Masło rozpuść
na małym ogniu i ostudź. Mąkę, proszek

do pieczenia i kakao przesiej przez sito
do miski. Dodaj cukier i sól, wymieszaj.
W drugiej misce ubij jajka z ostudzonym
masłem, mlekiem i aromatem waniliowym. Przelej do miski z sypkimi produk-

tami.
W formie do pieczenia muffinów rozmieść 12 papilotek, wypełnij je przygotowanym ciastem do wysokości 1,5-2 cm
od brzegu.
Piecz 20 minut lub do chwili, gdy patyczek wsunięty do środka muffina będzie
suchy. Po wyjęciu z piekarnika pozostaw
muffiny w formie przez 5 minut, a potem
przełóż, by ostygły.
Przygotuj polewę: czekoladę rozpuść,
stale mieszając, by nie przywarła do dna
rondla. Dodaj olej i wymieszaj. Posmaruj
muffiny po wierzchu polewą. Do środka
muffin można dodać czekoladę, owoce
lub po upieczeniu napełnić je dżemem
za pomocą strzykawki cukierniczej.
Marta Kozłowicz

Roztańczona Sieniawa
13 czerwca br. odbył się XV Festiwal Tańca Środowiskowych Domów
Samopomocy z województwa podkarpackiego, którego organizatorem
był Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieniawie. W sali widowiskowej
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji ,,Sokół” oprócz gospodarzy,
wystąpiło 15 grup tanecznych.

W

tym roku, swoją obecnością na festiwalu
zaszczycili tancerze z Bachórca, Cieszanowa, Izdebek, Jarosławia, Laszczyn z filią
w Zmysłówce, Lipska, Lubaczowa, Łopuszki Wielkiej, Przeworska, Rzeszowa, Tarnobrzega, Tyczyna
oraz Zalesia z filią w Łapajówce.
Uczestników oraz przybyłych gości przywitała dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie Barbara
Kamionka, natomiast oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz
Miasta i Gminy Sieniawa
Adam Woś.
Pierwszy taniec tradycyjnie zaprezentowali gospodarze z Sieniawy, zaskakując ciekawą choreografią, przygotowaną przez
Monikę Jurkiewicz. Na
spowitej mrokiem scenie
publiczność mogła zobaczyć podświetlane meduzy,
pływające do taktu walca
Chopina. Każda kolejna
prezentacja była dla wszystkich wielką niespodzianką. Przygotowane tańce
dyskotekowe, ludowe czy
też współczesne, nagradzane były brawami żywiołowo reagującej publiczności. Przygotowanie, zaangażowanie oraz determinacja tancerzy,
wzbudziła u wszystkich wielki podziw i szacunek.
Na zakończenie każdy ośrodek otrzymał na pamiątkę ,,plażę
w szkle”, natomiast wszyscy tancerze zasłużone upominki.
Wręczyli je przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Król,
burmistrz Adam Woś, skarbnik Anna Nykiel oraz dyrektor
ŚDS w Sieniawie Barbara Kamionka. Niezwykle udane spotkanie zakończył uroczysty obiad. Wielkie podziękowania
należą się dyrektorowi CKSiR ,,Sokół” Piotrowi Majchrowi,
za oprawę muzyczną i przygotowanie oświetlenia oraz rodzicom podopiecznych, paniom Genowefie Stęchły oraz Bogusławie Mazur za pomoc w organizacji.

Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez pomocy sponsorów,
którym należą się podziękowania. Byli nimi:
- Mariusz Olejarka i Stanisław Olejarka - Stal System, Wólka
Pełkińska
- Wiesław Mędzela - Prezes Zarządu Gran-Tech, Wylewa
- Dorota Otręba-Kmieć - Euro Okna-Plus, Sieniawa
- Barbara i Bartłomiej Chmieleccy - Tech-Mot, Sieniawa
- Jan Skalski - Prezes Zarządu GS „Samopomoc Chłopska”
w Sieniawie

- Mariusz Świąder - Firma EWMAR, Sieniawa
- Zofia i Mariusz Świt - Firma Handlowa ,,Świt”, Sieniawa
- Eugeniusz Borkowski - Mięsne wyroby, Wierzawice
- Teofila i Janusz Zytek - Firma ,,Zytex”, Sieniawa
- Tadeusz Biernat - Apteka im. A. Mańkowskiego w Sieniawie
- Karol Benbenek - Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski w Przeworsku
- Wydział Polityki Społecznej w Rzeszowie
- Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji ,,Sokół” w Sieniawie
- Maria Drapała - Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Nad Sanem”
Anna Hubacz
październik 2018
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Dni Sieniawy 2018
29 lipca br. już po raz 23. mieszkańcy miasta i gminy Sieniawa świętowali
dni miasta. Pogoda dopisała, a liczne atrakcje i spora dawka dobrej
muzyki sprawiły, że był to udany dzień.

N

iewątpliwą atrakcją był
pokaz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Piękne stroje z epoki, pokaz husarii Hetmana Mikołaja Sieniawskiego, popis musztry regimentu,
pokaz rynsztunku wojennego, obóz warowny, walka na broń treningową czy
dostojne tańce dworskie, wprowadziły
niepowtarzalny klimat epoki, która już

dawno minęła. Pokazowi towarzyszył
ciekawy komentarz historyczny. Po raz
czwarty rozegrano emocjonujący turniej sołectw. Tym razem, reprezentanci gminnych miejscowości rywalizowali w rzutach do bramki, rzutach
beretem na odległość, jedzeniu pączków na czas oraz strzelaniu z łuku. Najlepsi okazali się reprezentanci z Dobrej,
tuż za nimi uplasowała się ekipa z Dyb-

30 Sieniawa październik 2018

kowa, a trzecie miejsce zajęli przedstawiciele Wylewy. Nie zabrakło także licznych atrakcji dla dzieci. Były dmuchane
place zabaw, zabawy z animatorami,
tatuaże czy kramy z zabawkami. W części koncertowej wystąpiły uczennice
Szkoły Podstawowej w Sieniawie - Martyna Szczęch, a także Justyna Stawarska wraz z chórem w składzie: Martyna
Chmielecka, Martyna Paluch i Martyna
Szczęch. Następnie na scenie pojawił
się discopolowy zespół Veegas. Liczną

sza, pochodzącego z Sieniawy rapera.
W przerwie między koncertami rozdane
zostały statuetki „Sokoły Roku” - nagrody
uznaniowe, które już po raz szósty wręczył burmistrz Adam Woś. W tym roku,
za zasługi i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i gminy, wyróżnieni

widownię zgromadził koncert rockowej
kapeli Manchester i oczywiście gwiazdy
wieczoru - zespołu Piersi. Tuż po koncercie, publiczność obejrzała efektowny
pokaz sztucznych ogni. Obchody święta
naszego miasta zakończył koncert Bogu-

zostali: Dorota Szpala - sołtys wsi Dybków, Damian Jędryas - piłkarz MKS Sokół oraz Józef Kurko - właściciel Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych.
Jak co roku, obchodom Dni Sieniawy towarzyszyło wiele imprez. Tydzień
wcześniej odbyły się zawody wędkarskie.
A w sobotę, 28 lipca rozegrany został
turniej piłki nożnej, w którym udział
wzięli piłkarze MKS Sokół i Łady Biłgoraj oraz drużyna TJ Slovan Pečovská
październik 2018
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Nová Ves z partnerskiej gminy na Słowacji. W tegorocznym święcie naszego
miasta uczestniczyli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin słowac-

kich, starostowie: Pečovskiej Novej Vsi
- Jaroslav Dujava, Lutiny - Vladimír Lelovský, Červenej Vody - Pavol Džačovský
oraz Olejnikov - Imrich Drutarovský.

Patronat medialny nad Dniami Sieniawy objęli: „GC Nowiny”, nowiny24,
„Gazeta Jarosławska”, „Życie Podkarpackie”, TVP 3 Rzeszów i Twoja TV.

Szanowni Sponsorzy
Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe i rzeczowe obchodów Dni Sieniawy 2018. Dzięki Państwa
pomocy, po raz kolejny udało się zrealizować najważniejsze wydarzenie kulturalne w gminie, z rozmachem satysfakcjonującym wszystkich jego uczestników.
Tegoroczne święto naszego miasta obfitowało w liczne atrakcje dla dzieci, ciekawy pokaz rycerski i wspaniałe koncerty,
które przyciągnęły wielką liczbę widzów. To dzięki Państwa hojności, mogliśmy zrealizować tak bogaty program, który
na pewno pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników.
Raz jeszcze składam wyrazy wdzięczności za okazaną życzliwość i ofiarność. Życzę wielu sukcesów w działalności
zawodowej, w życiu osobistym i satysfakcji z działalności społecznej.
Adam Woś
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
Suszyło,
Sieniawa
Nasi Sponsorzy:
- Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów „Car-Test-Skp”,
- Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” S.A.,
Paweł Chmura, Wylewa
Śmiłowo
- Centrum Narzędziowo-Ogrodnicze, Artur Zytek,
- Nadleśnictwo Sieniawa
Sieniawa
- Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
- Firma „EWMAR” Mariusz Świąder, Sieniawa
- Rukola Pizza & Coctail Bar, Sieniawa
- Biuro Usług Komputerowych PROXIMA, Przeworsk
- Hydrotech, Piotr Sereda, Przeworsk
- Probart, Bartłomiej Ożga, Sieniawa
- Gran-Tech Sp. z o.o., Sp. k., Wylewa
- Kancelaria Notarialna Marcin Jakub Raba, Przeworsk
- Ziaja - producent kosmetyków, Rzeszów
- Sklep MaawSport Artykuły sportowe, Przeworsk
- Euro Okna Plus, Sieniawa
- Sieć sklepów Groszek, Firma Zytex, Teofila i Janusz
- Socha. Technika grzewcza i sanitarna, Dariusz Socha
Zytek, Sieniawa
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
- Gabinet kosmetyczny Avanti, Justyna Radawieci market „Lewiatan”, Sieniawa
Gazda, Sieniawa
- Organic Sp. z o.o., Sieniawa
- Firma Handlowo-Usługowa Tech-Mot, Bartłomiej
- Synchronik - artykuły komputerowe, artykuły
Chmielecki, Sieniawa
biurowe, Rzeszów
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
- Zakład Usług Remontowo-Budowlanych, Józef Kurko
Drewnotex, Pigany
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bio-Tech,
- Firma Usługowo-Handlowa ŚRUBEX, Bogdan
Grzegorz Chamik, Sieniawa
i Monika Antosz, Sieniawa
- Stare Miasto Park, Wierzawice
- Bar Pod Kasztanem, Mariusz Gładysz, Sieniawa
- Res-Drob, Rzeszów
- Salon Fryzur i Kosmetyków Sabina, Elżbieta Pikuła,
- Polimarky, Rzeszów
Sieniawa
- Drewnoland, Łukasz Socha, Mateusz Socha
- BOŚ BANK S.A., Centrum Korporacyjne, Lublin
- Firma Produkcyjno-Usługowa „EWBRYK” Wincenty

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie oraz pracownikom sieniawskiego magistratu i jednostek podległych za zaangażowanie i pracę przy organizacji tegorocznych Dni Sieniawy. Szczególne
podziękowania kieruję do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, policjantów z Komisariatu Policji w Sieniawie i innych
służb porządkowych, które dbały o bezpieczeństwo podczas obchodów święta naszego miasta.
Adam Woś
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
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Dożynki Gminne
w Sieniawie
Dożynki to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań Panu Bogu
za szczęśliwie zebrane plony, a rolnikom za trud całorocznej pracy. Rolnicy
z miasta i gminy Sieniawa dziękowali za plony w środę, 15 sierpnia.

U

roczystości dożynkowe
rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Sieniawie, celebrowana przez
ks. Karola Burdę, ks. Jana Grzywacza
i ks. Pawła Hałasa, podczas której
poświęcono wieńce. Po nabożeństwie, barwny korowód udał się na stadion miejski, gdzie miała miejsce dalsza część dożynek. Po przywitaniu gości,

nastąpiła prezentacja pięknych wieńców dożynkowych, wykonanych przez
wieńczarzy poszczególnych sołectw.
Wieńce wyrażające radość z zebranych plonów, prezentowały się okazale i
zachwycały kształtem i misternym wykopaździernik 2018
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naniem. W tym roku podziwiać mogliśmy wieńce w kształcie krzyża, korony,
mitry, monstrancji czy konia z wozem.

burmistrz podziękował rolnikom za ich
pracę, z której na co dzień wszyscy korzystamy i życzył wszystkim gospodarzom

naniu członków stowarzyszenia „Aktywni w Sieniawie”. Następnie z repertuarem piosenek, wystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich z Dybkowa i Rudki,
zespół Piganeczki oraz Kurde Babki
i Przyjaciele z Czerwonej Woli. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Wylewie
od kilku lat na dożynki przygotowują
przedstawienia kabaretowe. Podobnie
było i w tym roku - scenka kabaretowa
pt. „Wiejskie przypadki w znakach czasu” bardzo spodobała się publiczności,
o czym świadczyły salwy śmiechu i gromkie brawa. Na zakończenie, podzięko-

Niektóre symboliką nawiązywały do
przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pięknie ozdobione ziołami i żywymi kwiatami, cieszyły oko oglądających.
Po prezentacji, starostowie dożynek -

Alina Karwan z Rudki i Mariusz Lipniarski z Leżachowa, przekazali na ręce
burmistrza Adama Wosia chleb dożynkowy. W okolicznościowym wystąpieniu
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zdrowia i zadowolenia, jak najmniej trosk
oraz obfitych plonów każdego roku.
Program artystyczny rozpoczął się
koncertem piosenek ludowych w wyko-

wania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie tegorocznych
dożynek, złożyli dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie Piotr Majcher
i burmistrz Adam
Woś.
Dla wszystkich uczestników przygotowano pyszny poczęstunek, a dla najmłodszych liczne atrakcje. Dożynki tradycyjnie zakończyła
zabawa taneczna.
Marta Kozłowicz

Podziękowanie
Dożynki Gminne to jedno z większych wydarzeń, wpisanych na stałe w kalendarz imprez kulturalnych. Zorganizowanie
takiej imprezy wymaga dużego nakładu pracy, dlatego też pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które w sposób
bezinteresowny i społeczny, zaangażowały się w przygotowanie tegorocznych dożynek. To dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, dożynki w Sieniawie miały tak piękną oprawę, przebiegały w przyjemniej i bezpiecznej atmosferze.
Piotr Majcher
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie
Serdecznie dziękujemy sponsorom tegorocznych dożynek za okazane wsparcie.
W tym roku byli to:
- Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” S.A.,
Śmiłowo
- Nadleśnictwo Sieniawa

- Stare Miasto Park, Wierzawice
- Zakład Usług Remontowo-Budowlanych, Józef Kurko
- Marian Świt

II Piknik Charytatywny
dla Małgosi
„Dobro jest jedyną rzeczą, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”
Właśnie czytasz cytat, który tak wiele zmienia, gdy czytasz go sercem. Dzień,
w którym czytasz ten tekst, może jest dobrym dniem, abyś zadał sobie pytanie:
co w tym roku zrobiłem dobrego dla drugiego człowieka?

C

i, którzy byli na II Charytatywnym Pikniku Rodzinnym, organizowanym
przez Stowarzyszenie „Kibic z Sercem”, mogą teraz unieść z dumą

głowę i przypomnieć sobie, co dobrego zrobili w tamten pamiętny dzień.
Nie chodzi nawet o wrzucane datki do
puszek, ale o Waszą obecność, wsparcie
i uśmiech, którym obdarzyliście nas i sie-

bie nawzajem. I to w takiej ilości, która
zmienia świat. Pozwala na moment zapomnienia się w radości, szczęściu i uśmiechu oraz odcięcie się od codziennych
problemów. Przypomnijmy sobie ten
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moment: piękna pogoda, dzieci tryskające energią, bawiące się na dmuchańcach, sympatycy piłki siatkowej plażowej, którzy w pełnym słońcu czerpali
przyjemność z tej emocjonującej gry,
kibice Sokoła, którzy z wiarą i nadzieją
obejrzeli pierwszy mecz sezonu w III
lidze, rodziny i ich znajomi zajadający
się pysznościami, przygotowanymi przez
Koła Gospodyń Wiejskich z Dybkowa
i Dobrej oraz ci, którzy poznawali całkowicie nowe smaki lodów czekoladowych
na ciekłym azocie czy ziemi jadalnej.
Asfalt przy stadionie długo zapamięta
popisy ekipy Level Hard, a nasze oczy,
zachwyt dla umiejętności akrobatycznych pasjonatów dwóch kółek. W lokalnej historii na wiele lat zapisze się piękne graffiti, wykonane z okazji naszego
święta. Zapamiętamy widok roztańczonych mieszkańców, którzy jak za starych,
dobrych czasów zabaw w „grzybku” na
skałce, bawili się niemalże do białego
rana przy muzyce zespołu Skylights.
II Charytatywny Piknik Rodzinny
miał na celu, oprócz znakomitej zabawy, zebranie środków na leczenie naszej
koleżanki Małgosi. Przypomnijmy, że
podczas pierwszego pikniku, który odbył
się 20 sierpnia 2017 r. zebraliśmy kwotę
5 356,30 zł! Teraz natomiast, wspólnie -

jako sieniawska rodzina - udało nam się
zebrać 12 500 zł dla Małgosi!!! Dziewięć osób, które nie mogły uczestniczyć
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w pikniku, wsparło akcję przelewami
w łącznej kwocie 980,02 zł.
Rok temu, w poście podsumowują-

cym I Charytatywny Piknik Rodzinny,
pisaliśmy: „Dziś mija tydzień od I Pikniku Rodzinnego, od nowego tworu,

który mamy nadzieję, zapisze się w historii naszej małej społeczności i będzie
dalej kontynuowany”. Pisząc ten post,

jesteśmy pewni, że 12 sierpnia 2018
roku, to jeden z przyjemniejszych dni
w historii naszego miasteczka. Mocno
wierzymy, że kolejne pikniki na stałe
wpiszą się w wakacyjne plany mieszkańców Sieniawy i okolic. To wszystko
w jednym celu: pomocy dla tych, którzy
potrzebują jej najbardziej.
Dziękujemy za Waszą obecność - w końcu to ona jest najważniejsza. Wielkie brawa dla Was! Jednocześnie gorąco zapraszamy na III Charytatywny Piknik Rodzinny, który odbędzie się w 2019 roku.
Artur Boczarski

Kolorowy plac zabaw
już cieszy najmłodszych
Nowy, kolorowy i atrakcyjny plac zabaw, mają do dyspozycji dzieci z Dybkowa.
Będzie to wspaniałe miejsce do zabawy i integracji nie tylko
najmłodszych mieszkańców. Uroczyste oddanie placu do użytku odbyło
się 15 września, podczas pikniku rodzinnego.

N

a otwarcie placu zabaw
przyszło wielu małych
i starszych mieszkańców
wsi, uradowanych takim
oto obiektem. Z jego powstania rad
jest burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
Adam Woś, który w dniu oddania placu
do użytku zapowiedział, że następne
powstaną w kolejnych miejscowościach
przy kompleksach sportowych, by najmłodsi mieszkańcy mogli spędzać na
nich radosne chwile. Plac zabaw powstał
dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi
na lata 2017-2020.
Otwarcie połączone było z piknikiem
rodzinnym. Mimo niezbyt sprzyjającej

kulinarne z udziałem pań z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Sieniawa

ków imprezy. Na deser z kolei zaserwowały słodkie wypieki. Natomiast druho-

aury frekwencja dopisała, a najmłodsi
mieszkańcy Dybkowa z radością korzystali z nowego miejsca zabaw.
Podczas pikniku odbyły się warsztaty

oraz ze specjalnym udziałem gospodyń z Pečovskiej Novej Vsi ze Słowacji.
Podczas warsztatów panie przygotowały
potrawy, którymi częstowały uczestni-

wie z OSP Dybków częstowali zgromadzonych kiełbaskami z grilla.
Renata Jarosz
październik 2018
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Spotkanie
z Jackiem Komudą
Dnia 3 października 2018 roku, w ramach projektu „Dyskusyjne Kluby Książki”
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa, odbyło się spotkanie
autorskie z Jackiem Komudą.

B

ohater naszego spotkania jest
z wykształcenia historykiem,
autorem wielu książek historycznych, których akcja rozgrywa się w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. W swojej twórczości utrzymuje
konwencję historycznego fantasy. Zadebiutował w 1991 roku na łamach „Fantastyki” opowiadaniem „Czarna Cytadela”, natomiast pierwszą książkę opu-

powieść „Galeony wojny”. Jego „Diabeł
Łańcucki” był z kolei nominowany do
Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego.
Jest współautorem gry fabularnej „Dzikie
Pola” oraz scenariuszy do gier komputerowych „Wiedźmin” i „Earth 2160”. Był
redaktorem miesięcznika o grach komputerowych „Gamestar”, pracował również w „Clicku!” i „Komputer Świat Gry”.

szkic wydarzeń, rozpisuję kolejne rozdziały, a następnie zapoznaję się z literaturą źródłową. Często są to pamiętniki, listy, mapy, kroniki - w zależności
od okresu, w jakim dzieje się akcja powieści. Pisząc, trzymam się faktów historycznych, takich jakie były, ale cała reszta, to
już moja wyobraźnia. Np. w „Hubalu”
są bitwy, przemarsze, opisy miejscowości,
ale wątki poboczne są wymyślone prze-

blikował w 1999 roku. Była to powieść
pt. „Opowieści z Dzikich Pól”. Od 2002
roku związany jest z lubelskim wydawnictwem „Fabryka Słów”, w którym systematycznie publikuje swoje kolejne
książki. Bohaterem wielu jego opowiadań i powieści jest Jacek Dydyński, małopolski szlachcic-awanturnik. W 2009 r.
rozpoczął cykl powieściowy „Orły na
Kremlu”, którego głównym bohaterem
jest właśnie Dydyński, a akcja dzieje się
podczas wyprawy Dymitra Samozwańca
na Moskwę. W 2009 r. otrzymał nagrodę im. Leonida Teligi za marynistyczną

Publikował artykuły historyczne, scenariusze i materiały do „Dzikich Pól” w magazynie „Magia i Miecz”.
Autor bardzo chętnie opowiadał o swoim pisarstwie, skąd czerpie pomysły na
kolejnych bohaterów, dlaczego jest tak
bardzo zafascynowany okresem XVII
wieku, w którym osadzona jest większość jego dzieł. Nie obyło się również
bez pytań o preferencje czytelnicze, jak
również o to, co sądzi o serialach czy filmach historycznych. Zapytany jak powstaje powieść historyczna, odpowiedział: „… najpierw przygotowuję plan,

ze mnie, często oparte na przekazach ustnych”.
Słuchając wypowiedzi naszego gościa
odnieśliśmy wrażenie, że mówi do nas
nie pisarz, ale wielki pasjonat historii.
Ważnym elementem życia prywatnego
pana Komudy są rekonstrukcje historyczne, w których bierze czynny udział.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej
atmosferze i dzięki barwnej osobowości autora, na pewno długo pozostanie
w naszej pamięci.
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Elżbieta Jagusztyn

Strażackie zmagania
W niedzielę, 24 czerwca br. na stadionie miejskim w Sieniawie, odbyły się
coroczne zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu miasta i gminy Sieniawa.

N

a starcie stanęło 9 drużyn męskich, które wspierała licznie zgromadzona
publiczność, ochoczo kibicując najlepszym. Strażacy, jak co roku,
sprawdzali swoje umiejętności w dwóch

konkurencjach: sztafecie pożarniczej
7x50 m oraz ćwiczeniu bojowym. Aby
wygrać zawody, trzeba było dać z siebie
wszystko.
Ostatecznie, na najwyższym stopniu
podium stanęła jednostka OSP Czerwona Wola, osiągając wynik 104,5. Na
drugim miejscu znalazła się jednostka
OSP Czerce z wynikiem 109,3, a na trzecim miejscu uplasowała się jednostka
OSP Sieniawa z wynikiem 111,5. Kolejne
miejsca odpowiednio zajęły jednostki:
OSP Leżachów - 118,9, OSP Dobra 119,0, OSP Dybków - 130,3, OSP Rudka
- 136,6, OSP Wylewa - 148,0 i OSP Paluchy 197,7.
Zwycięskie drużyny uhonorowano okazałymi pucharami, okolicznościowymi
dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi z przeznaczeniem na zakup sprzętu

ratowniczo-gaśniczego. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy i statuetki oraz
nagrody rzeczowe o łącznej wartości 30

tys. zł., ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Sieniawa. Burmistrz Adam
Woś pogratulował zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom zawodów za ducha walki. Na koniec strażacy, goście
oraz mieszkańcy miasta i gminy, wspólnie obejrzeli mecz Polska - Kolumbia,
a następnie wzięli udział w zabawie
tanecznej.
Eryk Ceglak

Dodatkowe
wyposażanie
jednostek OSP

26

maja br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu miasta i gminy Sieniawa.
Zakup sprzętu, w tym toreb medycznych i defibrylatora, sfinansowany został ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, o które Urząd Miasta i Gminy Sieniawa wnioskował początkiem bieżącego roku i otrzymał dotację
w wysokości ponad 23 tys. zł. Wkład własny wyniósł jedynie 1% zadania.
Eryk Ceglak
październik 2018
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Sportowe zmagania
W dniu 15 czerwca stadion miejski w Sieniawie stał się areną sportowych zmagań
najmłodszych mieszkańców naszej gminy, a to za sprawą X Gminnej
Spartakiady Dzieci i Młodzieży.

P

o oficjalnym otwarciu imprezy przez burmistrza Adama
Wosia, który życzył wszystkim dobrej zabawy w duchu
fair play i wielu pozytywnych emocji,
młodzi sportowcy rozpoczęli rywalizację, nad której prawidłowym przebiegiem czuwali nauczyciele.
Przedszkolaki i uczniowie klas 0-III
wzięli udział m.in. w wyścigach w workach, strzałach do bramki, rzutach do
obręczy i biegach. Już za sam udział najmłodsi otrzymywali słodkie co nieco,
a zwycięzcy biegów odebrali medale.
Starsi uczniowie rywalizowali w biegach,
rzutach lotkami, wyścigu „gąsienic”, przeciąganiu liny, grze w ringo i piłce nożnej.
Ochotnicy spróbowali swoich sił w chodzeniu na szczudłach, co jak się okazało,
stanowiło niemałe wyzwanie. Natomiast
gimnazjaliści rozegrali mecze siatkówki
i piłki nożnej.
Zwycięzcom poszczególnych kategorii
sportowych, medale i puchary wręczyli
zastępca burmistrza Janusz Świt, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie Piotr Majcher
i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ta-

deusza Kościuszki w Sieniawie Krzysztof Kolasa. Za udział w spartakiadzie dyrektorzy wszystkich szkół otrzymali pamiątkowe puchary.
Dopisała pogoda i humory. Dla dzieci
przygotowano posiłek i napoje oraz niespodziankę - dmuchane zjeżdżalnie, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Marta Kozłowicz
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Ekstraklasa w Sieniawie
- piłka ręczna kobiet
Pierwszoligowe piłkarki ręczne JKS-u Jarosław zajęły trzecie
miejsce na turnieju „Sieniawa Handball CUP 2018” - „Black Blue CUP”
zorganizowanym w Sieniawie. Wygrała ekstraklasowa Piotrcovia
Piotrków Trybunalski.

W

zawodach uczestniczyły również ekstraklasowe Korona Kielce,
Gorodnichanka Grodno i I-ligowa Varsovia Warszawa. - Bardzo dziękujemy władzom Sieniawy, na
czele z burmistrzem Adamem Wosiem
i wiceburmistrzem Januszem Świtem za
pomoc w organizacji tych zawodów mówi Tomasz Strzębała, wiceprezes
SPR JKS. Turniej w Sieniawie mógł się
podobać i jak zapowiadają działacze
JKS-u oraz włodarze miasta, taka inicjatywa z powodzeniem może być kontynuowana. Pierwotnie impreza miała
odbyć się już w nowej hali sportowej,
ale obiekt nie został jeszcze oficjalnie odebrany, dlatego mecze rozegrano
w hali sportowej im. Dariusza Michalskiego. Przez dwa dni kibice mogli zobaczyć dziesięć spotkań, a na boisku

o I miejscu pojedynku, JKS po zaciętej walce przegrał z Piotrcovią. Pamiąt-

razem w nowej hali sportowej - podsumował.

kowe puchary dla najlepszych drużyn wręczył wiceburmistrz Sieniawy

Wyniki: JKS - GRODNO 31-24, KORONA - VARSOVIA 35-24, GRODNO
- PIOTRCOVIA 25-40, JKS - KORONA
21-38, VARSOVIA - PIOTRCOVIA
26-32, GRODNO - KORONA 28-28,
JKS - VARSOVIA 24-18, PIOTRCOVIA - KORONA 33-25, GRODNO VARSOVIA 32-26, JKS - PIOTRCOVIA 23-30.
JKS: Backiel 1, Kulpa, Mitura - Turkalo 9, 3, 6, 7, 3, Shupik 7, 11, 4, 8, 11 O.
Szymborska 7, 3, 3, 4, 3 A. Szymborska 4,
4, 3, 3, 4, Luberecka 1, 1, 1, 1 Chundak 1,
1, 1 Strzębała, Moszkowicz, Bartoszek 1,
2, 1, Wojtaszek, Leżucha 1, Teper, Ulma
1, Rygiel 1.
Końcowa kolejność: 1. Piotrcovia, 2.
Korona, 3. JKS, 4. Grodno, 5. Varsovia

reprezentantki Polski, Słowacji, Ukrainy, Serbii i Białorusi. Mecze były
zacięte i pełne emocji. W decydującym

Janusz Świt. - Serdecznie wszystkim gratuluję. Mam nadzieję, że takie zawody
w naszym mieście jeszcze się odbędą, tym

Sebastian Padiasek
październik 2018
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Sokół ponownie w III lidze!
Mamy to! Po dwóch latach przerwy trzecia liga znowu zawitała do Sieniawy!
Świetny wynik, jaki osiągnęła drużyna prowadzona przez Marcina Wołowca,
pozwolił zająć pewne pierwsze miejsce w IV lidze i uzyskać awans
do wyższej klasy rozgrywkowej.

P

rzypomnijmy, że Sokół na
koniec sezonu 2017/2018
drugą drużynę wyprzedził
aż o 13 punktów! Dodatkowo, nasz zespół po raz drugi w historii sięgnął po Puchar Polski na szczeblu
Okręgu Jarosław, pokonując w finale KS
Wiązownica 1:2. W półfinale wojewódzkiego Pucharu Polski, Sokół mierzył się
z drugoligową obecnie Resovią Rzeszów,
której uległ dopiero po dogrywce wynikiem 2:4. Był to niezwykle udany sezon
w wykonaniu naszej drużyny!
Krótki okres przygotowawczy do rozgrywek w III lidze, Sokół musiał rozpocząć
od poszukiwania nowego trenera, gdyż
dotychczasowy trener Marcin Wołowiec, ze względów osobistych musiał
zrezygnować z prowadzenia naszej drużyny. Trenerowi Wołowcowi dziękujemy
za pracę i najlepszy w historii sezon w
naszym klubie! Działacze klubu zaczęli
poszukiwania szkoleniowca i postawili
na młodego, lecz doświadczonego już
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trenera, Szymona Szydełko, który wcześniej prowadził drużyny takie jak: Izolator Boguchwała, Karpaty Krosno, Resovia Rzeszów czy JKS Jarosław. Asystentem trenera został Konrad Bober. Cel,
jaki postawiono przed nowym sztabem
szkoleniowym, to zajęcie jak najwyższego miejsca w lidze.
W drużynie Sokoła doszło do sporych
zmian kadrowych, których wymagał poziom obecnych rozgrywek. Z drużyny
odeszli: Adrian Mołdoch (Korona Rzeszów), Dawid Gnatek (KS Sarzyna), Jakub Stefan (Pogoń Leżajsk), Mateusz Padiasek (Polonia Przemyśl), Rafał Drożdzal (Pogoń Leżajsk), Mateusz Kalin
(Błękitni Ropczyce). W ich miejsce klub
pozyskał: Dominika Ochała, Rafała Surmiaka, Jana Pelca, Bartłomieja Purchę
(wszyscy ostatnio JKS), Andrzeja Wąsika
(Gwarek Zabrze), Oskara Majdę (Crasnovia Krasne), Damiana Skałę (Stal Rzeszów) oraz Michała Smolarczyka (Unia
Solec Kujawski).

W meczach sparingowych Sokół odniósł
same zwycięstwa, wygrywając z Tomasovią Tomaszów Lubelski 2:1, Kryształem
Werbkowice 4:1, Hetmanem Zamość 2:0
i Izolatorem Boguchwała 2:1.
Pierwsze spotkanie w III lidze wypadło
na naszym obiekcie z Sołą Oświęcim.
Przed rozpoczęciem spotkania, prezes
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Mieczysław Golba, na ręce kapitana drużyny złożył gratulacje i wręczył okazały
puchar za awans. Sokół wygrał mecz
z Sołą Oświęcim 2:1, a pierwszymi strzelcami bramek w III lidze byli Sebastian
Brocki oraz Patryk Kapuściński.
Kolejne spotkania to gra podzielona na
mecze wyjazdowe, z których naszej drużynie, mimo dobrej gry, nie udało się
przywieźć punktów. Natomiast u siebie,
Sokół notował same zwycięstwa, aż do
meczu z Wisłą Sandomierz, w którym
mimo świetnego początku i prowadzenia
2:0, ostatecznie przegrał 3:4.
Sebastian Padiasek

Konsekracja kościoła

pw. św. Jana Chrzciciela w Sieniawie
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Inwestycja stulecia
- wielkie otwarcie

