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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
Witam serdecznie na łamach naszego samorządowego informatora, po trochę dłuższej niż zwykle przerwie. Bardzo się cieszę,
że mogę nadal, korzystając z tego biuletynu, dzielić się z Państwem moimi przemyśleniami, odczuciami i wrażeniami dotyczącymi naszego życia lokalnego i nie tylko.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wam, Drodzy Mieszkańcy, że po raz kolejny obdarzyliście mnie swoim zaufaniem,
powierzając mi stanowisko burmistrza na kolejną kadencję. Jestem niezwykle dumny, że mam nadal wielkie oparcie w tylu
mieszkańcach mojej ukochanej gminy. Muszę przyznać, że ostatnia kampania wyborcza kosztowała mnie i moich bliskich
naprawdę wiele nerwów i nieprzespanych nocy. Wielokrotnie zastanawiałem się, czy na pewno warto walczyć o ten urząd. Byłem
bliski rezygnacji i usunięcia się w cień do roli zwykłego obserwatora. Na ten krok nie pozwoliła mi jednak miłość i przywiązanie
do ojczystej ziemi. Miałem przez cały ten czas oparcie w moich najbliższych współpracownikach z urzędu, mojej rodzinie
i licznej grupie przyjaciół. Wiele sił dodawały mi rozmowy z Wami, Drodzy Rodacy, bo dzięki nim nabrałem przekonania,
że warto i trzeba walczyć. Moim największym pragnieniem jest, abyście nie zawiedli się na mnie i byście nigdy nie żałowali
tego, że postawiliście na moją osobę.
Nie sposób nie wspomnieć tutaj o fakcie, że zaufaliście mnie i mojemu sztabowi wyborczemu oraz kandydatom do rady
miejskiej oraz rady powiatu, popieranym przez nasz komitet. Dzięki temu po raz pierwszy mamy swojego przedstawiciela
we władzach powiatu przeworskiego. Tego nikt z nas się nie
spodziewał - mamy wicestarostę
z Sieniawy! Bardzo Ci Jurku gratuluję i trzymam kciuki. Wierzę,
że będziesz zawsze miał na uwadze dobro naszego miasta i gminy podczas podejmowania decyzji przy planowanych działaniach
w Twoim urzędzie.
W związku z tym, że mój
wieloletni współpracownik i przyjaciel, dotychczasowy sekretarz
Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa z woli wyborców dostąpił
zaszczytu powołania na stanowisko wicestarosty, nasz urząd
pozostał bez sekretarza. Po wielu przemyśleniach podjąłem decyzję o powołaniu na to niezwykle ważne stanowisko mojej najbliższej współpracownicy,
a zarazem szefa mojego sekretariatu, dotychczasowego kierownika Referatu Organizacyjnego i ds. Rady Miejskiej, panią
Barbarę Matyję. Jestem przekonany i zapewniam wszystkich mieszkańców, że będzie ona godnym następcą pana Jerzego
Mazura, przy tym życzę pani Barbarze pełnej satysfakcji i spełnienia wszelkich oczekiwań ze strony naszych mieszkańców.
Mogłoby się wydawać, że wszystkie nasze lokalne sprawy poukładały się świetnie. Niestety, ostatnia kampania wyborcza
odcisnęła się mocnym piętnem na moim zdrowiu. Podstępna choroba zaprowadziła mnie na granicę życia i śmierci i tylko
dzięki szybkiej i trafnej diagnozie lekarzy oddziału neurologicznego jarosławskiego szpitala, żyję i powoli wracam do zdrowia.
W tym miejscu pragnę gorąco podziękować całemu personelowi oddziału neurologicznego, jak również innym lekarzom
z tejże placówki za fachową opiekę, troskę i zaangażowanie, które sprawiły, że czułem się bezpiecznie i z pełnym zaufaniem
powierzyłem im swoje zdrowie.
Mój organizm w dotkliwy sposób zasygnalizował mi, czym może skończyć się ciągłe życie w stresie i jak boleśnie na
zdrowiu każdego z nas może odbić się język nienawiści, jakiego doświadczyłem przed ostatnimi wyborami samorządowymi.
Lekarze od początku nie mieli najmniejszych wątpliwości, że moja choroba to pokłosie kampanii wyborczej. Nie mam do
nikogo żalu, bo wiem, że żyjemy w świecie przepojonym nienawiścią, ale jestem przekonany, że nie wszyscy są tacy, to tylko
margines. Wiem też, że dobro i prawda zawsze zwyciężą.
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Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy!
Jestem niezmiernie wdzięczny za wszystkie gesty przyjaźni, wsparcie mnie
w tych trudnych chwilach i podtrzymywanie na duchu.
Wierzę, że rehabilitacja którą rozpocznę w najbliższych dniach, okaże się skutecznym antidotum na wszelkie dolegliwości zdrowotne z jakimi się zmagam.
Mam też nadzieję, że zdołam szybko powrócić do realizacji nakreślonych wcześniej zadań i planów rozwojowych naszej małej ojczyzny. Honor, zaszczyt i obowiązek - to słowa, które były, są i zawsze będą mottem mojej samorządowej działalności. Zapewniam, że nikt i nic tego nie zmieni.

Gminny Informator
Samorządowy

Sieniawa
Egzemplarz bezpłatny wydany przez
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

Z poważaniem

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

Adam Woś
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

Nominacja w plebiscycie
osobowość roku 2018 dla
Burmistrza Miasta i Gminy
Sieniawa
Noworoczny okres to czas podsumowań i rankingów. Miło jest nam
poinformować mieszkańców miasta i gminy Sieniawa, że pan Adam Woś
został nominowany w plebiscycie „Nowin” do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU
2018 w kategorii „Samorządność i społeczność
lokalna” i na etapie powiatowym zajął wysokie,
drugie miejsce. Kandydatów do tytułu nominowała redakcyjna kapituła pod przewodnictwem
redaktora naczelnego. Doceniła osoby, które
w sposób istotny zasłużyły się dla lokalnej społeczności, pracując na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury oraz osiągnęły sukcesy. Kapituła wzięła pod uwagę także propozycje nominacji zgłoszone przez czytelników czasopisma.
Głosowanie w pierwszym etapie plebiscytu
trwało od 11 stycznia do 6 lutego br. Burmistrz
Miasta i Gminy Sieniawa uzyskał w nim znakomity wynik 1930 głosów!
Pomimo zaciętej rywalizacji, ostatecznie
nie udało się uzyskać prestiżowego tytułu na
etapie powiatowym i zakwalifikować do wojewódzkiego finału, ale niezmiernie cieszy fakt samej nominacji pana Adama
Wosia do grona ludzi zaangażowanych w życie lokalnych społeczności Podkarpacia, którzy działają na rzecz dobra wspólnego i mają wpływ na nasze życie.
Udział w plebiscycie to niewątpliwie wyróżnienie dla Burmistrza Miasta
i Gminy Sieniawa, które oprócz satysfakcji stanowi motywację do dalszej, wytężonej pracy na rzecz naszego samorządu. Serdecznie gratulujemy!

tel./faks. 16 6227301
urzad@sieniawa.pl
www.sieniawa.pl
Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny: Barbara Matyja
Adiustacja: Wioletta Żak
Marta Kozłowicz
Zdjęcie na okładce:
Tomasz Mikulski
Zdjęcia:
Piotr Majcher
Marta Kozłowicz
Małgorzata Gaweł
Nakład:
1000 sztuk, egzemplarz bezpłatny
Druk:
Wydawnictwo PAPIRUS
37-500 Jarosław
ul. Spytka 11
Redakcja zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania tekstów.
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Wyborcza gorączka
zakończona
21 października 2018 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa dokonali wyboru
Burmistrza oraz swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej w Sieniawie.
Burmistrzem Miasta i Gminy Sieniawa wybrano po raz czwarty
Pana Adama Wosia, ale mieszkańcy postawili też na zupełnie nowe twarze
w wyborach do rady miejskiej.

B

urmistrzowi oraz wszystkim radnym Rady Miejskiej w Sieniawie gratulujemy zwycięstwa w wyborach. Udzielone w głosowaniu zaufanie społeczne
to nie tylko zaszczyt, ale i liczne obowiązki związane z pełnieniem powierzonych funkcji.
Życzymy, by podejmowane przez Państwa decyzje, stanowiące prawo lokalne, dobrze służyły środowisku i wszystkim
mieszkańcom. Życzymy także wytrwałości w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez mieszkańców zadań
oraz wyzwań, jak również satysfakcji z wykonywania obowiązków samorządowych oraz społecznego uznania i życzliwości. Niech oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom, będzie
nadrzędnym celem Państwa pracy.
Ktoś kiedyś powiedział, że tyle władzy, ile odpowiedzialności.
Życzymy Państwu tej odpowiedzialności i roztropności w sprawowaniu swoich funkcji.
Wyniki wyborów
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
Woś Adam / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej - 1853 /
50,59%
Mrozek Witold / KWW Witolda Mrozka - 1692 / 46,19%
Brzyski Jerzy / KW Ojcowizna RP - 118 / 3,22 %
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Rada Miejska w Sieniawie
Okręg Nr 1 - Czerce:
Pyrczak Marcin Krzysztof / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej - 141
Kudłak Jerzy / KWW Witolda Mrozka - 101
Brzyski Jerzy / KW Ojcowizna RP - 15
Okręg Nr 2 - Czerwona Wola:
Mucha Krzysztof / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej - 138
Ciurko Marian / KWW Witolda Mrozka - 158
Okręg Nr 3 - Dobra, Wylewa:
Dejnowiec Jerzy / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej - 152
Frączek Dariusz Wiesław / KWW Witolda Mrozka - 108
Harpak Magdalena / KW Ojcowizna RP - 8
Okręg Nr 4 - Dybków:
Nabrzeski Jan Józef / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej
- 168
Rutkowska Urszula Józefa / KWW Witolda Mrozka - 147
Gołąb Damian Mateusz / KW Ojcowizna RP - 19
Okręg Nr 5 - Leżachów:
Czopik Regina Edyta / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej
- 128

Kipczak Magdalena Anna / KWW Witolda Mrozka -127
Okręg Nr 6 - Pigany:
Bajor Bronisława / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej - 103
Pigan Krzysztof Mikołaj / KWW Witolda Mrozka - 81
Okręg Nr 7 - Paluchy, Pigany:
Krzyżak Grzegorz / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej
- mandat obsadzony bez głosowania
Okręg Nr 8 - Rudka:
Ochab Edward / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej - 72
Czajkowska Bogusława / KWW Witolda Mrozka - 90
Brózda Łukasz Stanisław / KW Ojcowizna RP - 18

skiej - 82
Groch Krzysztof Franciszek / KWW Witolda Mrozka - 89
Stańko Krzysztof / KW Ojcowizna RP - 59
Okręg Nr 12 - Sieniawa:
Król Danuta / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej - 112
Malinowski Janusz / KWW Witolda Mrozka - 90
Brzyski Andrzej / KW Ojcowizna RP - 28
Okręg Nr 13 - Sieniawa:
Buniowski Leszek / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej - 96
Zwoliński Zbigniew / KWW Witolda Mrozka - 129
Nowak Jerzy / KW Ojcowizna RP - 8

Okręg Nr 9 - Rudka:
Strug Adam / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej - 115
Kudłak Antoni / KWW Witolda Mrozka - 65
Nakonieczny Łukasz Rafał / KW Ojcowizna RP - 16

Okręg Nr 14 - Sieniawa:
Luty Ryszard / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej - 80
Macina Andrzej / KWW Witolda Mrozka - 60
Saidło Grażyna / Komitet Wyborczy PSL - 23
Szpilka Stanisław / KW Ojcowizna RP - 8

Okręg Nr 10 - Sieniawa:
Suszyło Wincenty / KWW Rozwój Ziemi Sieniawskiej - 133
Grycko Marek Jan / KWW Witolda Mrozka - 161

Okręg Nr 15 - Wylewa:
Ożga Paweł / KWW Nasza Wylewa - 191
Bachórz Stanisław / KWW Prawo i Sprawiedliwość - 170

Okręg Nr 11 - Sieniawa:
Ceglak Marian Władysław / KWW Rozwój Ziemi Sieniaw-

Barbara Matyja

Burmistrz i nowo
wybrani radni złożyli
ślubowanie
Inauguracyjne posiedzenie Rady Miejskiej w Sieniawie w kadencji 2018-2023
odbyło się w dniu 22 listopada 2018 r. Uczestniczyli w nim nowo wybrani radni,
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, proboszczowie parafii w Sieniawie,
Rudce-Cieplicach i Manasterzu-Czerwonej Woli, sołtysi, dyrektorzy placówek
oświatowych, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy.

P

ierwsze obrady poprowadziła do czasu wyboru przewodniczącego pani Bronisława Bajor - najstarsza wiekiem
radna. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na VIII kaden-

cję, które wręczył pan Tadeusz Rzędzicki - zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sieniawie,
a następnie złożyli ślubowanie. Po zaprzysiężeniu dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszono dwóch kandydatów - Danutę Król

i Zbigniewa Zwolińskiego, spośród których w głosowaniu tajnym bezwzględną
większość głosów uzyskała pani Danuta
Król i objęła funkcję Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Sieniawie.
Następnym punktem, zgodnie z ustalonym porządkiem, było złożenie uroczyluty 2019
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stego ślubowania i odebranie zaświadczenia przez Burmistrza Miasta i Gminy
Sieniawa Adama Wosia.
Podczas obrad radni zdecydowali
także o wyborze dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sieniawie, którymi zostali pani Bronisława Bajor i pan
Marcin Pyrczak. Ponadto radni powołali i ustalili składy osobowe poszczególnych komisji stałych: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisji Społecznej oraz Komisji Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W skład piętnastoosobowej Rady Miejskiej w Sieniawie wybranej na kadencję 2018-2023 weszli następujący radni:

- z KWW „Rozwój Ziemi Sieniawskiej”:
Bronisława Bajor, Regina Czopik, Jerzy
Dejnowiec, Danuta Król, Grzegorz Krzy-

żak, Ryszard Luty, Jan Nabrzeski, Marcin
Pyrczak i Adam Strug;
- z KWW Witolda Mrozka: Marian
Ciurko, Bogusława Czajkowska, Krzysztof Groch, Marek Grycko i Zbigniew
Zwoliński;
- z KWW „Nasza Wylewa” - Paweł Ożga.
Barbara Matyja

Radni wybrali składy
komisji stałych
Przy Radzie Miejskiej w Sieniawie funkcjonować będą cztery stałe komisje.
Radni wybrali przewodniczących i członków komisji w trakcie pierwszej
sesji w dniu 22 listopada 2018 r.

D

o poszczególnych komisji radni zgłaszali się indywidualnie, a chętnych do
pracy w nich nie brakowało. W każdej z komisji stałych pracuje
po 5 radnych.
Głosowanie nad wyborem przebiegło
sprawnie, a radni skorzystali z elektronicznego systemu do głosowania, który
znacząco ułatwia procedowanie.
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Po zmianie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, powołana została również Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji, której celem jest usprawnienie załatwiania skarg, wniosków i petycji
składanych przez obywateli.
W uznawanej za najważniejszą Komisji Rewizyjnej szefować będzie Ryszard
Luty.
W jej skład weszli również radni: Regina

Czopik, Marek Grycko, Jan Nabrzeski
i Adam Strug.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
będzie zarządzana przez radnego Pawła
Ożgę, a w jej pracach uczestniczyć będą
również: Bogusława Czajkowska, Jerzy
Dejnowiec, Grzegorz Krzyżak i Adam
Strug.
W przypadku Komisji Społecznej pracom przewodniczyć będzie Grzegorz

Krzyżak. Członkami tejże komisji zostali również: Marian Ciurko, Regina
Czopik, Paweł Ożga i Marcin Pyrczak.
W Komisji Gospodarczej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przewodniczącym został Jan Nabrzeski. Do pracy
w tej komisji powołani zostali również
radni: Bronisława Bajor, Jerzy Dejnowiec, Krzysztof Groch i Ryszard Luty.
Radny Zbigniew Zwoliński nie został
członkiem żadnej z komisji stałych, choć
zgłaszał chęć udziału w pracach Komisji Rewizyjnej. Niemniej jednak w pracach komisji stałych mogą uczestniczyć
również radni niebędący jej członkami.
Powołane komisje mają służyć Radzie
Miejskiej, usprawniając podejmowanie
uchwał na sesjach plenarnych i ułatwiając wybór rozwiązań jak najbardziej ko-

rzystnych. Radni traktują komisje formowane w oparciu o przedmiotowy podział kompetencji, jako miejsce umożliwiające współdecydowanie o sprawach,

na których chcą się skoncentrować dla
dobra wspólnoty lokalnej.
Barbara Matyja

Nowe zasady głosowania
radnych - większa
kontrola społeczna
wykonywanych mandatów
VIII kadencja Rady Miejskiej w Sieniawie rozpoczęła się 22 listopada 2018 roku.
Inauguracyjna sesja nowej Rady Miejskiej odbyła się zgodnie z nowymi zasadami,
a radni po raz pierwszy podejmowali uchwały poprzez głosowanie imienne,
z wykorzystaniem elektronicznego systemu głosowania.

D

o końca kadencji 2014-2018 radni głosowali
jawnie, poprzez podniesienie ręki.
W protokole odnotowywana była jedynie liczba
głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, bez wskazywania, jak zagłosowali poszczególni
radni. Jedynym sposobem uzyskania takiej wiedzy, był udział
zainteresowanych osób w sesji i śledzenie jej przebiegu.
Nowe regulacje prawne wprowadziły wymóg głosowania jawnego na sesjach rady za pomocą urządzeń, umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Imienne wykazy głosowań podawane są niezwłocznie
do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy

w Sieniawie.
Głosowanie imienne sprawia, że wszyscy mieszkańcy, bez
wychodzenia z domów, mają większy wgląd w sposób realizacji mandatów przez „swoich” radnych. Teraz każdy wyborca
może na bieżąco obserwować pracę swoich przedstawicieli
i podejmowane przez nich decyzje na sesji Rady Miejskiej.
Wprowadzone rozwiązanie umożliwia mieszkańcom rozliczenie radnych m.in. z ich przedwyborczych deklaracji. Każdy
wyborca może sprawdzić, jak przy kolejnych uchwałach głosowali poszczególni radni. Rozpatrzyć, czy głos jest zgodny
z oczekiwaniami mieszkańców, którzy ich wybrali.
Nowe zasady głosowania z pewnością przyczyniają się do
zwiększenia odpowiedzialności radnych, a tym samym do
luty 2019
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zapewnienia, iż wszelkie decyzje podejmowane są z należną
troską o mieszkańców. Zachowania radnych w poszczególnych kwestiach mogą zaważyć na ocenie, jaką wystawią mieszkańcy przy wyborach danej osoby na kolejną kadencję.
Ale to nie wszystko...
Transmisje sesji
na żywo w internecie
Oprócz zmiany sposobu głosowania, wprowadzono również obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, obrad rady gminy.
W dniach, w których odbywają się sesje Rady Miejskiej w Sieniawie, w serwisie internetowym Urzędu Miasta i Gminy

w Sieniawie udostępniane są transmisje na żywo z sali obrad.
Dzięki temu, osoby zainteresowane mogą śledzić przebieg
sesji i zapoznawać się z pełną treścią dyskusji prowadzonej
przez radnych, podczas rozpatrywania uchwał i innych dokumentów.
Dostępne są tam również nagrania archiwalne. Pierwsza transmisja wideo odbyła się 22 listopada 2018 r.
Zachęcamy mieszkańców do śledzenia na bieżąco obrad
organu stanowiącego. Zawiadomienia o terminach sesji Rady
Miejskiej podawane są do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty, w tym publikowane na stronie internetowej urzędu oraz w BIP.
Barbara Matyja

„Przejrzystość władzy” burmistrz i radni złożyli
oświadczenia majątkowe
Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę, zarówno na osoby
pełniące funkcje wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jak i na osoby
sprawujące mandat radnego organu stanowiącego gminy, jest złożenie
prawdziwego oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

C

el składania oświadczeń
majątkowych przez samorządowców i ich publikacji nie budzi wątpliwości.
Jest nim przede wszystkich zapewnienie przejrzystości życia publicznego oraz
umożliwienie istnienia kontroli społecznej nad osobami sprawującymi władzę.
Realizując powyższy obowiązek, Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa oraz
wszyscy radni Rady Miejskiej w Sieniawie, zachowując termin 30 dni od
dnia złożenia ślubowania, złożyli pierwsze oświadczenia majątkowe, w których
przedstawili swoje dochody, oszczędności, kredyty, posiadane ruchomości i nieruchomości.
W toku całej pięcioletniej kadencji burmistrz oraz radni zobowiązani są do składania kolejnych oświadczeń majątkowych co roku do 30 kwietnia oraz ostat-
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nie - na dwa miesiące przed upływem
kadencji.
Pierwsze oświadczenia majątkowe
złożone w kadencji 2018-2023 można

znaleźć na stronie: www.bip.sieniawa.pl.
Barbara Matyja

Budżet gminy
bez tajemnic

Nowo wybrani radni Rady Miejskiej w Sieniawie podczas drugiej sesji
w dniu 28 grudnia 2018 r., uchwalili budżet na 2019 r. W głosowaniu jawnym
nad budżetem uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało
12 radnych, zaś 2 było przeciw.

U

chwała przewiduje dochody budżetowe na poziomie 35 642 415,65 zł,
natomiast wydatki zaplanowano, na kwotę 33 725 502 zł. Różnica w kwocie 1 916 913,65 zł zostanie przeznaczona w 2019 roku na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2019 r. nie planuje się zwiększenia zadłużenia ogólnego gminy, tj.
zaciągania nowych kredytów i pożyczek.
Największymi kwotowo pozycjami tegorocznego budżetu po stronie dochodowej są:
- dotacje na zadania zlecone przekazywane z budżetu państwa - 8 976 379 zł;
- subwencja oświatowa przekazywana
z budżetu państwa - 6 489 173 zł;
- subwencja wyrównawcza, również z budżetu państwa - 5 283 808 zł;
- dochody z prywatyzacji mienia komunalnego - 5 318 331 zł;
- podatki od nieruchomości, rolny, leśny
i od środków transportowych od osób
prawnych, czyli firm i przedsiębiorstw 2 131 655,50 zł;
- podatki od nieruchomości, rolny, leśny
i od środków transportowych od osób
fizycznych - 1 406 409 zł;
- udziały w podatku dochodowym od
osób fizycznych, zameldowanych na terenie naszej gminy zaplanowane na 3 185 356 zł;
Wydatki budżetowe wynosić będą niemal 34 mln zł, a najważniejsze z nich to:
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 10 121 188,62 zł;
- wydatki na oświatę - 9 902 744,31 zł;
- dotacje udzielane z budżetu gminy
(m.in. dotacja do 1 m3 wody i 1 m3 od-

prowadzanych przez mieszkańców ścieków - 703 448,64 zł) - 2 831 248,64 zł;
- wydatki inwestycyjne - 4 114 329,28 zł.
W 2019 r. Fundusz Sołecki został zaplanowany na kwotę 279 181,96 zł.
Na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę
628 920 zł, a dotacja do ceny m3 dostarczanej wody (1,36 zł) to 248 035,44

rać się o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz na realizację tegorocznych planów. Mówiąc o pozyskiwaniu
środków na inwestycje, mamy na myśli
również prywatyzację majątku komunalnego i nie będą to tylko teraźniejsze
wpływy z tytułu sprzedaży, ale przede
wszystkim w kolejnych latach trwałe dochody w postaci podatków od przyszłych

zł i do ceny m3 odprowadzanych ścieków (3,30 zł) to 455 413,20 zł.
Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.
Określa dalsze kierunki jej rozwoju,
inwestycje, przedsięwzięcia społeczne,
kulturalne, sportowe i wiele innych
aspektów życia mieszkańców. Uchwalony budżet jest zrównoważony i realny,
dostosowany do sytuacji ekonomicznej
naszej gminy i całego kraju.
Czeka nas więc kolejny rok wyzwań. Nie spoczywamy na laurach. Będziemy również, jak dotychczas, sta-

właścicieli.
Należy dodać, iż budżet w trakcie
roku ulega znacznym zmianom, przede
wszystkim w wyniku pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
Mamy podstawowy dokument w postaci uchwały budżetowej, który pozwoli nam realizować plany przede wszystkim inwestycyjne. Oto długa lista ujętych zadań majątkowych na ten rok:
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m.
Dybków” - 12 300 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m.
Sieniawa” - 7 380 zł
luty 2019
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- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m.
Wylewa” - 11 070 zł
- „Doprowadzenie wody do cmentarza
w m. Leżachów - przyłącz wodociągowy”
- 9 500 zł
- „Przebudowa i rozbudowa SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej wraz z ujęciem
wody oraz budowa odcinka wodociągu
Leżachów - Dybków” - 2 634 499,07 zł
(środki własne)
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na
działce Nr 1059/1 w m. Wylewa” - 39
506,88 zł
- „Budowa przepustu Ø200 na rowie
w ciągu drogi relacji Czerwona Wola -

Radawa” - 29 136,32 zł
- „Monitoring kompleksu sportowego
z basenem” - 13 500 zł
- „Monitoring kościoła pw. Św. Jana
Chrzciciela” - 9 500 zł
- Zakup urządzeń i licencji - 147 800 zł
- „Budowa remizy OSP w Leżachowie” 455 000 zł
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.
Czerwona Wola” - 8 610 zł
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.
Dybków” - 12 300 zł
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.
Wylewa” - 7 380 zł
- „Budowa Gminnego Punktu Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w tym odpadów niebezpiecznych w m.
Sieniawa” - 282 885,34 zł (środki własne), 632 769,79 zł (RPO)
- „Rekultywacja składowiska odpadów
w Wylewie” - 30 000 zł
- „Boisko wielofunkcyjne dla m. Czerce”
- 27 119,83 zł
- „Boisko wielofunkcyjne dla m. Dybków” - 40 823,78 zł
- „Boisko wielofunkcyjne dla m. Pigany”
- 33 045,86 zł
- „Boisko wielofunkcyjne dla m. Paluchy” - 14 650,47 zł
Anna Nykiel

Zmiana na stanowisku
sekretarza. Urzędem
pokieruje Barbara Matyja
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie ma nowego sekretarza. Decyzją burmistrza
Adama Wosia funkcję tę objęła Barbara Matyja. Zastąpiła Jerzego Mazura,
który po 12 latach pracy na stanowisku sekretarza sieniawskiego
magistratu, został wicestarostą przeworskim.

B

arbara Matyja z sieniawskim
urzędem związana jest od
kilkunastu lat. Od 2006 r.
nieprzerwanie pełniła funkcję kierownika Referatu Organizacyjnego i ds. Rady Miejskiej. Zajmowała się
przede wszystkim obsługą rady miejskiej
i jej komisji stałych, obsługą organizacyjno-administracyjną Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa i jego Zastępcy oraz
sprawami kadrowymi i administracyjno-technicznymi. Dała się poznać jako
osoba kompetentna, odpowiedzialna
oraz sumienna.
- Z wielkim zaangażowaniem współpracowała z radnymi Rady Miejskiej w Sieniawie
kilku kadencji oraz sołtysami, koordynując
działalność organu stanowiącego gminy,
jak również jednostek pomocniczych. Jestem
w pełni przekonany, że pani Barbara Ma-
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tyja sprawdzi się na tym stanowisku zapewnia burmistrz Adam Woś.
Barbara Matyja nową funkcję objęła
14 stycznia br. W urzędzie będzie m.in.

dbać i zapewniać prawidłową organizację i sprawne funkcjonowanie jednostki.
Redakcja

Czy będzie karetka
w Sieniawie?
O tym, jak ważny jest to temat dla mieszkańców zarówno miasta i gminy
Sieniawa, jak i gmin ościennych, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego
też z mojej inicjatywy Zarząd Powiatu Przeworskiego podjął działania
zmierzające do rozwiązania tego, jakże ważnego dla nas, mieszkańców
tej części powiatu, problemu.

N

a dzień dzisiejszy nie
wiem jeszcze, jak zakończą się nasze starania.
Szanse byłyby znacznie
większe, gdyby pewne kroki poczynione zostały zdecydowanie wcześniej.
Jak widać, nie było jednak woli działania
w tej sprawie.
Od jakiegoś już czasu w prasie lokalnej
pojawia się temat stacjonowania karetki
pogotowia w Sieniawie, jednak najwartościowszą dla państwa będzie informacja
z tzw. pierwszej ręki.
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, od 1 kwietnia 2019 r. obowiązywać będą nowe, wojewódzkie plany
działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz umowy na udzielanie świadczeń przez zespoły ratownictwa medycznego. Umowy te Narodowy
Fundusz Zdrowia zawierał będzie z dysponentami na dany rejon operacyjny,
w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.
Wojewoda Podkarpacki przekazał starostom powiatów projekt „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne dla województwa podkarpackiego” celem zaopiniowania. Według
planu, na terenie powiatu przeworskiego działać będą trzy zespoły ratownictwa medycznego - dwa w Przeworsku

i jeden w Kańczudze. Jednak w ocenie
Zarządu Powiatu Przeworskiego, w planie nie zostało uwzględnione specyficzne
ukształtowanie powiatu przeworskiego,
a tym samym odległości do najbardziej
odległych miejscowości. Rzeczywisty

w Sieniawie takiego punktu z dodatkowym zabezpieczeniem technicznym
i etatowym. Miałby on obsługiwać
gminy położone w północno-wschodniej
części powiatu przeworskiego, a także
gminy powiatów sąsiednich. Burmistrz

czas oczekiwania na karetkę pogotowia
w gminie Sieniawa i Adamówka przekracza wyznaczone standardy.
Jednocześnie do Zarządu wpłynęły
wnioski Burmistrza Miasta i Gminy
Sieniawa oraz Wójta Gminy Adamówka,
o utworzenie na terenie tych gmin
punktu stacjonowania karetki pogotowania ratunkowego. Stąd też Zarząd
Powiatu zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o utworzenie

Miasta i Gminy Sieniawa zadeklarował
zapewnienie punktu lokalowego wraz
z kosztami jego utrzymania dla stacjonowania karetki. Na dzień dzisiejszy
nie znamy jeszcze stanowiska Wojewody w tej sprawie, ale należy być dobrej
myśli.
Wicestarosta
Powiatu Przeworskiego
Jerzy Mazur
luty 2019
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Sieniawa gospodarzem
konwentu
Gospodarzem II Konwentu Burmistrzów i Wójtów Powiatu Przeworskiego
VIII kadencji był Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa. Spotkanie odbyło
się w dniu 14 stycznia br.

C

hęć zapoczątkowania efektywnej współpracy w nowej kadencji pomiędzy Powiatem Przeworskim oraz
miastami i gminami, była celem starosty przeworskiego Bogusława Urbana,
który na tę okoliczność zwołał pierwszy konwent 13 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Tryńcza. Tematem wiodącym była obecna sytuacja Powiatu Przeworskiego oraz kierunki jego rozwoju,
ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania modernizacji dróg powiatowych i chodników.
Współdziałanie samorządowców nakierowane jest przede wszystkim na systematyczny i zrównoważony rozwój regionu na wielu płaszczyznach. Podczas
pierwszego spotkania udało się omówić wiele kluczowych dla całego powiatu
spraw i zadań, które wspólnymi siłami
będą realizowane w najbliższych latach.
Drugi konwent odbył się w Sieniawie. W spotkaniu uczestniczyli starosta Bogusław Urban oraz burmistrzowie
i wójtowie wszystkich dziewięciu jednostek samorządowych z terenu powiatu.
Obrady prowadził w imieniu samorządu
Miasta i Gminy Sieniawa Janusz Świt.
Starosta przeworski przedstawił bieżące działania i kluczowe decyzje w funkcjonowaniu powiatu, zmiany kierownictwa w tak strategicznych jednostkach
organizacyjnych jak Powiatowy Zarząd
Dróg czy Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Poinformował również o podjętych działaniach w celu uruchomienia Fabryki
Wagonów w Gniewczynie. Wójt gminy
Tryńcza Ryszard Jędruch zaapelował do
samorządów powiatu o wsparcie tych
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działań, poprzez stosowne rezolucje czy
stanowiska skierowane do władz centralnych, gdyż kluczowe będą skuteczne negocjacje w celu odkupienia infrastruktury fabryki od strony słowackiej.
Tematem wiodącym konwentu były
sprawy drogowe. Starosta poinformował o najbliższych planach, tj. realizacji
remontu drogi powiatowej w gm. Zarzecze i Przeworsk w ramach NPPDL oraz
o tym, że w opracowaniu są projekty na

działem po trzech pracowników. Pracownicy zostaną oddelegowani do zadań
związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej, m.in. dróg powiatowych.
Zmieniony zostanie sposób przeprowadzania przetargów, na ujmujący kompleksowo kilka zadań łącznie. W przyszłym sezonie zimowym dopracowany
zostanie również model utrzymania
dróg.
W kolejnej części spotkania, burmi-

drogi w gminie Gać i w gm. wiejskiej
Przeworsk relacji Rozbórz - Mirocin.
W związku z tym, że rusza w tym roku
nowy program rządowy pn. Samorządowy Fundusz Drogowy, gdzie dofinansowanie ma wynieść 80% wartości zadania, warto będzie się ubiegać o te środki,
ale najpierw należy się przygotować od
strony dokumentacyjnej. Zakomunikował również, że Starostwo Powiatowe
w Przeworsku zrezygnowało z zatrudnienia w ramach robót publicznych,
a limit ten przekazuje na gminy z po-

strzowie i wójtowie przedstawili proponowane zadania do realizacji we
współpracy z powiatem w tej kadencji.
Zastępca burmistrza Janusz Świt stwierdził, że po ostatnich wyborach przyszedł czas, aby zauważono potrzeby drogowe gminy Sieniawa, gdyż dotychczas
nie opracowano tutaj żadnej dokumentacji ani nie składano żadnych wniosków na dofinansowanie remontów
dróg powiatowych. Wymienił następujące potrzeby w gminie Sieniawa:
1. Przebudowa ul. Jagiellońskiej, wyko-

nanie nawierzchni, odwodnienia i budowa chodnika, ustawienie luster przy
wyjazdach na drogę wojewódzką do
Oleszyc;
2. Wykonanie nakładki na drodze Leżachów przez wieś na dł. 736 m, chodnik
i odwodnienie;
3. Wykonanie nawierzchni drogi Dobra Cewków o dł. 2 km;
4. Wykonanie nawierzchni drogi do
Leżajska na ul. Jana Pawła II i w Piganach, budowa chodnika przy tej drodze na odcinku od Gran-Techu do ko-

ścioła w Piganach o dł. 1260 metrów;
5. Budowa chodników: ul. Kościelna,
ul. Kościuszki do ul. Parkowej;
6. Budowa chodnika przy drodze do
Czerc /Biedaczów do Fabryki Gwoździ/.
Ustalono, że gminy skierują odrębne
wnioski do Zarządu Powiatu z wykazem
zadań oraz propozycją współfinansowania.
Starosta podjął jednocześnie temat
przeworskiej kolei wąskotorowej i rozwiązania problemów z jej utrzymaniem.
Ustalono w związku z tym, że następny

konwent odbędzie się w Jaworniku Polskim. Zaproszeni zostaną także komendanci powiatowi policji i straży pożarnej w celu wyjaśnienia zasad udziału
jednostek OSP KSRG w akcjach na terenie innych gmin i ponoszonych z tego
tytułu kosztów. Po obradach zaproszono uczestników do zwiedzenia ostatnio
oddanych inwestycji w Sieniawie, tj. hali
sportowej, basenu i kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela.
Janusz Świt

Odnawialne
źródła energii (OZE)
dla naszej Gminy
Oczekiwana przez mieszkańców realizacja projektu OZE - fotowoltaika,
kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła - spełnia się.

P

rojekt pod nazwą „Rozwój mikroinstalacji OZE na
potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów” został wybrany przez Urząd Marszałkowski do dofinansowania w ramach
osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe. Całkowita wartość projektu wynosi 12 853 tys. zł, w tym dotacja unijna 9 980 tys.
zł i w na-

szej gminie obejmie 239 gospodarstw
domowych - prosumentów. Łącznie wykonanych zostanie u nas 352 instalacje,
w tym 124 fotowoltaiczne o mocy 0,35
MW, 168 zestawów solarnych - 0,66
MW, 56 pomp ciepła, 4 szt. kotłów na
biomasę. Termin zakończenia projektu
to 2020 rok.
Odbyliśmy spotkanie organizacyjne
u lidera projektu w Starym Dzikowie,
jak i kolejne w Sieniawie. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie poszczególnych instalacji, a po wyłonieniu
wykonawców, ustalona zostanie kolejność montażu instalacji w poszczególnych gminach. Między Gminą Sieniawa a właścicielami

nieruchomości, którzy zgłosili udział
w tym projekcie i został sporządzony
audyt energetyczny, zostaną zawarte do
końca lutego br. stosowne umowy,
gdzie określi się terminy i warunki montażu, jak i wpłaty transz udziału własnego prosumenta (15% wartości zadania). Wysokość I raty wpłaty prosumenta
ustalono na kwotę 1 500 zł i będzie płatna
do 7 dni po zawarciu umowy. Pozostała
kwota wyniknie po przetargu.
Efektem projektu będzie poprawa
jakości środowiska naturalnego, poprzez wykorzystanie energii naturalnej.
To także korzyści finansowe dla mieszkańców.
Janusz Świt
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Nasze drogi zyskały
nowe nawierzchnie
Dbałość o dobry stan dróg i ciągów komunikacyjnych jest priorytetem
w naszych działaniach. Niezbędne są nakłady finansowe na te cele,
stąd corocznie, systematycznie wydatkujemy na remonty, przebudowy,
wykonanie nowych nawierzchni dróg, poboczy i chodników, oznakowanie
czy oświetlenie, które poprawiają nie tylko komfort jazdy,
ale głównie bezpieczeństwo użytkowników.

W

2018 r. wydatki z budżetu gminy na rzecz
dróg wyniosły 2 miliony 917 tysięcy złotych. W 2018 r. głównie w II półroczu przeprowadzone zostały gruntowne
remonty dróg gminnych.
W ramach otrzymanych środków
z MSWiA za pośrednictwem Wojewody
Podkarpackiego w finansowaniu 80%
wykonaliśmy 5 zadań dotyczących odbudowy i remontu dróg - usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota wsparcia z budżetu państwa wyniosła razem
ok. 1,5 mln zł, natomiast z naszego budżetu wydatkowaliśmy na te inwestycje ok. 400 tys. zł.
W miejscowości Dobra - Twarde wykonano odcinek 480 m drogi o nawierzchni asfaltowej i utwardzonych
poboczach. Wartość zadania wyniosła
266 908 zł.
W miejscowości Rudka na drodze dz.
nr 805, 813 wykonano odcinek 317 m
za kwotę 151 151 zł ze środków powodziowych oraz drogi dz. nr 248, 315
o dł. 366 m za kwotę 196 844 zł i drogę
dz. nr 645 o dł. 115 m o wartości
15 400 zł ze środków własnych budżetu.
Przebudowano ulicę Gen. Sikorskiego
na dł. 415 m, gdzie wartość zadania
wyniosła 195 886 zł. Wykonano dwuwarstwową, wzmacnianą siatką nawierzchnię bitumiczną.
Wykonany został remont dwóch odcinków dróg gminnych - w Czerwonej
Woli o długości 415 m i wartości prac
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433 005 zł, jak również w Piganach,
gdzie przebudowano drogę gminną dz.
nr 424, 463 na dł. 1689 m. Wartość
zadania wyniosła 689 401 zł.
W miejscowości Dybków na drodze nr
dz. 266 wykonana została nawierzchnia tłuczniowa kamienna. Wartość zadania to 70 tys. zł, w tym dotacja Zarządu
Województwa Podkarpackiego 55 tys. zł.
We wszystkich miejscowościach gminy
zostały wykonane remonty i utwardzenia dróg gminnych za pomocą kamienia
na kwotę 320 tys. zł
Gmina Sieniawa współfinansowała również remonty dróg powiatowych. Wykonany został remont drogi powiatowej
w Czerwonej Woli - Byki na dł. 2437 m
przy współfinansowaniu 50% zadania.
Wydatki po naszej stronie wyniosły 250
tys. zł. W ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych wykonano remonty

dróg Dobra - Cewków na dł. 860 m, gdzie
nasz udział wyniósł 15 tys. zł oraz drogi
w Leżachowie na dł. 950 m, gdzie dołożyliśmy 27 tys. zł. Wybudowany został
również chodnik o dł. 590 m w kierunku
Pigan. Wartość zadania to 60 tys. zł.
Niezwykle ważnym wydarzeniem dla
nas było zakończenie w listopadzie 2018
roku remontu drogi wojewódzkiej nr
835, od zjazdu autostrady A4 w Gorliczynie do ronda bł. Augusta Czartoryskiego w Sieniawie. Po modernizacji
drogi i dzięki zastosowanym rozwiązaniom, usprawnił się przejazd przez miasto, jak i poprawiło bezpieczeństwo.
Dodatkowo wykonaliśmy za kwotę 67
tys. zł utwardzenie parkingu z odwodnieniem i chodnikami przy cmentarzu
w Sieniawie.
Janusz Świt

Wybierzemy sołtysów
na kolejną kadencję
Dobiega końca czteroletnia kadencja dotychczasowych sołtysów
oraz rad sołeckich.

Z

godnie z prawem, wybory
nowych przedstawicieli wsi
muszą odbyć się w ciągu
sześciu miesięcy po wyborach samorządowych, tak więc sołtysów należy wybrać do 20 kwietnia
2019 r. Podobnie jak w przypadku radnych czy wójtów, kadencja sołtysów
również będzie trwać pięć lat.
Stosowną uchwałę w sprawie zarządzenia o przeprowadzeniu zebrań wiejskich
wyborczych, w celu przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich we
wszystkich sołectwach Miasta i Gminy
Sieniawa, podejmą jeszcze miejscy radni.
Wspólnie z sołtysami ustalono już harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich 9 sołectwach.
Pierwsze spotkania zaplanowano w Piganach i Paluchach. Ostatnie według harmonogramu wybory odbędą się w sołec-

Sołectwo

Data

GODZINA

Pigany

24 lutego 2019 r. / niedziela

11.15

Paluchy

24 lutego 2019 r. / niedziela

15.00

Czerwona Wola

10 marca 2019 r. / niedziela

10.30

Wylewa

10 marca 2019 r. / niedziela

17.30

Czerce

17 marca 2019 r. / niedziela

10.30

Dobra

17 marca 2019 r. / niedziela

12.15

Leżachów

17 marca 2019 r. / niedziela

16.00

Rudka

24 marca 2019 r. / niedziela

10.00

Dybków

24 marca 2019 r. / niedziela

17.30

twach Rudka i Dybków.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do
aktywnego udziału w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych i wyboru przedstawiciela wsi - sołtysa, który jest bez-

pośrednim „łącznikiem” między władzą
lokalną wyższego szczebla i mieszkańcami.
Barbara Matyja

Konsultacje z mieszkańcami
w sprawie statutów sołectw

U

rząd Miasta i Gminy w Sieniawie przygotowuje się do opracowania nowych projektów
statutów wszystkich sołectw, położonych na
terenie Miasta i Gminy Sieniawa. W związku
z tym, w roku bieżącym zostaną przeprowadzone z mieszkańcami konsultacje społeczne w formie przyjmowania od
nich pisemnych opinii, uwag i propozycji, dotyczących treści projektów uchwał w sprawie nadania statutów poszczególnym sołectwom. Projekty statutów zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez:
- Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem www.bip.sieniawa.pl;

- wyłożenie projektu statutu w okresie konsultacji u sołtysa
sołectwa;
- wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sieniawie w dniach i godzinach urzędowania.
O dokładnym terminie przeprowadzenia z mieszkańcami
przedmiotowych konsultacji społecznych poinformujemy
w późniejszym terminie. Zapraszamy do bieżącego śledzenia witryny internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.
Barbara Matyja
luty 2019
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19 dni przeciwko przemocy
Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie włączył się do światowej kampanii „19 dni przeciwko
krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Z

espół
Interdyscyplinarny
w ramach kampanii ogłosił konkurs plastyczny „Stop
przemocy - razem budujemy
lepszy świat”. Do udziału zaproszono
uczniów ze szkół z terenu całej gminy Sieniawa. Do organizatora wpłynęło łącznie 35 prac. Najlepsze prace wyłonione
przez komisję zostały nagrodzone, część
z nich wyeksponowano w holu Urzędu
Miasta i Gminy w Sieniawie.
W ramach kampanii odbyła się również konferencja na temat przemocy
wśród dzieci i młodzieży, organizowana przez Komendę Powiatową Policji
w Przeworsku przy współpracy ze Szkołą
Podstawową w Sieniawie. W trakcie spotkania, które odbyło się w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie poruszone

zostały m.in. problemy dzieci doświadczających przemocy, zwłaszcza rówieśniczej, z uwzględnieniem konsekwencji prawnych. Prelekcje wygłosili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku oraz
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Przez pierwszych 19 dni
listopada mówi się o prawach dziecka,
godności, szacunku, bezpieczeństwie
i wolności. Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym
nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata lepszego, bezpiecznego,
gwarantującego wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju. Auto-

rem światowej kampanii jest Women’s
World Summit Foundation. Organizacja powstała w Genewie w latach dziewięćdziesiątych. Jej nadrzędnym celem
jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych. W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja
po DRUGIE, organizacja pozarządowa, która wspiera młodzież zagrożoną
wykluczeniem społecznym, patologią
i bezradnością. Symbolem kampanii jest
pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone
w ramach kampanii działania mają
ostrzegać i zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.
Małgorzata Gnida

Zmiany w świadczeniach
rodzinnych
Z dniem 1 listopada 2018 r. wzrosły stawki świadczeń rodzinnych: zasiłku
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna
dorosłej osoby niepełnosprawnej. Od stycznia zmieniła się również
wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

P

o 12 latach wzrosła kwota zasiłku pielęgnacyjnego, a w 2019 r. praktycznie zrówna się z dodatkiem pielęgnacyjnym. Od 1 listopada 2018 roku zasiłek pielęgnacyjny wzrósł o 31,42 zł i wynosi 184,42 zł. Jest to pierwszy etap wzrostu tego świadczenia, bowiem od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie o kolejne 31,42 zł i wynosić będzie 215,84 zł.
Ponadto od 1 listopada 2018 r. wzrosła kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna, tj.
świadczeń wypłacanych z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej, z uwagi na sprawowanie opieki
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nad osobą niepełnosprawną. Obecnie wysokość tych świadczeń wynosi 620 zł, tj. wzrosła o 100 zł. Od 1 stycznia 2019 r.
zmieniła się również wysokość świadczenia pielęgnacyjnego,
tj. świadczenia przysługującego osobom (głównie rodzicom),
którzy rezygnują z pracy zarobkowej i poświęcają się opiece
nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, którego niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia lub w trakcie nauki
w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku
życia. Wysokość tego świadczenia wynosi 1 583 zł miesięcznie.
Alicja Sroka, Bernadeta Pieńczak

Zmiana stawek opłat
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Od 1 lutego 2019 r. w gminie Sieniawa obowiązują nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych. Zapłacimy nieco więcej niż dotychczas.

U

chwałę w sprawie określenia metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki, Rada Miejska w Sieniawie podjęła
na sesji 28 grudnia 2018 r.
Wzrost opłat za śmieci dotknął większość gmin w całym kraju
i był różny w zależności od regionu. W niektórych jednostkach
samorządu terytorialnego, koszty wywozu nieczystości wzrosły nawet o 100%. Zasadniczą zmianą wprowadzoną w naszej
gminie jest zróżnicowanie stawki opłaty w zależności od tego,
czy odpady odbierane są z terenów miejskich czy wiejskich.
Poniżej prezentujemy aktualne stawki opłat, zarówno dla nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych.
Nowe stawki opłat za śmieci od 1 lutego 2019 r.:
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenów
wiejskich wynosi 8 zł miesięcznie;
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny z terenów
wiejskich wynosi 16 zł miesięcznie;
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenów
miejskich wynosi 10 zł miesięcznie;
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny z terenów
miejskich wynosi 20 zł miesięcznie;
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od gospodarstwa domowego z terenów wiejskich - rodziny dwupokoleniowe, wynosi 40 zł miesięcznie;

- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od gospodarstwa domowego z terenów wiejskich - rodziny dwupokoleniowe, wynosi 80 zł miesięcznie;
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od gospodarstwa domowego z terenów miejskich - rodziny dwupokoleniowe, wynosi 50 zł miesięcznie;
- Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od gospodarstwa domowego z terenów miejskich - rodziny dwupokoleniowe, wynosi 100 zł miesięcznie.
- 20 zł za pojemnik 120 l. miesięcznie od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne w przypadku, gdy odpady są zbierane
w sposób selektywny;
- 40 zł za pojemnik 120 l. miesięcznie od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne w przypadku, gdy odpady są zbierane
w sposób nieselektywny.
Wzrost cen powiązany jest z szeregiem czynników zewnętrznych: rosnącymi kosztami gospodarowania śmieciami, nieprzestrzeganiem właściwego segregowania oddawanych odpadów, podwyższeniem opłaty marszałkowskiej za umieszczanie
odpadów na składowisku, jak również częstotliwością wywozu
odpadów, co wpływa na różnicę cen między terenami miejskimi i wiejskimi.
Piotr Czopik
luty 2019
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Nieodpłatna pomoc
prawna w powiecie
przeworskim
Dzięki dobrej współpracy z władzami Powiatu Przeworskiego i zaangażowaniu
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa, w tutejszym urzędzie utworzono punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej.

O

d 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej, ww. usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Do końca 2018 r. ustawa zakładała, że darmową pomoc
prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują: młodzież do 26.
roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły
65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, a także
kobiety w ciąży.
Za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie
przeworskim odpowiada Starosta Przeworski. Pomoc prawną
dla naszych mieszkańców zapewnia w 2019 r. organizacja pozarządowa, prowadząca działalność pożytku publicznego, wyłoniona w otwartym konkursie ofert, tj. Fundacja Rozwoju
i Wsparcia „Pasieka”.
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Mieszkańcy powiatu przeworskiego mają
do wyboru trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowane w Kańczudze, Przeworsku i Sieniawie.
Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie zlokalizowanym w Sieniawie swoim zasięgiem obejmuje również sąsiednie gminy
i udzielana jest w wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu przez
4 godziny dziennie zgodnie z poniższym harmonogramem:
- w siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie: w piątki w godzinach
od 13.00 do 17.00;
- w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie (pokój
nr 7): w środy w godzinach od 9.00 do 13.00;
- w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza: we wtorki i czwartki
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w godzinach od 9.00 do 13.00;
- w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka: w poniedziałki
w godzinach od 9.00 do 13.00.
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy
dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu:
730 312 959 od pn. do pt. w godz. 8.00 - 18.00 lub mailowo
pod adresem: pomoc.prawna@sieniawa.pl. W zgłoszeniu
należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisy przyjmowane są co pół godziny w ramach godzin otwarcia
punktów.
Pomoc prawna polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa
pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Zapraszamy uprawnione osoby do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w Sieniawie.
Barbara Matyja

Zapraszamy na
krytą pływalnię
Od października 2018 r. otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych
nowo wybudowany kompleks sportowy z basenem przy Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Sieniawie.

Z

achęcamy do korzystania z krytej pływalni.
W komfortowych warunkach można korzystać
ze sportowej niecki basenowej o wymiarach
9 m x 17 m z wydzielonymi czterema torami oraz
z dwóch saun - suchej i parowej. Dodatkowo obiekt wyposażony jest m.in. w natryski (damski i męski), szatnie
z elektromagnetycznie zamykanymi szafkami, wieszakami
na wierzchnią odzież, a także ogólnodostępne suszarki do
włosów i lustra.
Szczegółowy cennik basenu (ceny brutto):
Bilet:
normalny 7 zł / 60 minut

ulgowy 5 zł / 60 minut
dziecko do 5 roku życia 1 zł / 60 min
rodzinny 15 zł / 60 minut - 3 osoby (2 opiekunów + dziecko)
rodzinny 20 zł / 60 minut - 4 osoby (2 opiekunów + 2 dzieci)
rodzinny 25 zł / 60 minut - 5 osób (2 opiekunów + 3 dzieci)
sauny + basen: 12 zł / 60 minut
+ każde rozpoczęte 6 minut + 10% ceny biletu
Przed skorzystaniem z saun, należy co najmniej dwie godziny wcześniej powiadomić obsługę basenu w celu
włączenia saun.
Karnety:

Lp.

Cena karnetu

Wartość karnetu

Ważność karnetu

Rabat

1.

50 zł

55 zł

6 miesięcy

10%

2.

100 zł

115 zł

6 miesięcy

15%

3.

200 zł

240 zł

12 miesięcy

20%

Szczegóły zakupu karnetów
Z zakupionego karnetu przy wejściu
jest pobierana opłata za wybrany bilet,
aż do wykorzystania środków. Karnet
należy wykorzystać wg wskazanego terminu ważności. Jeżeli środki nie zostaną
wykorzystane i karnet nie zostanie doładowany ponownie przed zakończeniem terminu ważności, środki przepadają. Jeżeli karnet zostanie doładowany
ponownie przed zakończeniem terminu
ważności, środki się sumują. Z jednego karnetu może korzystać wiele osób,
np. cała rodzina. Najbardziej korzystny
jest karnet w cenie 200 zł, gdzie kupujący otrzymuje do wykorzystania dodatkowo 40 zł.
Basen otwarty jest w godzinach:
od poniedziałku do piątku godz. 16:00 - 21:00
sobota i niedziela godz. 14:00 - 21:00
Wszelkie informacje odnośnie basenu dostępne są na stro-

nie internetowej CKSiR pod adresem: http://cksirsokol.sieniawa.pl/ oraz pod numerem telefonu 16 736 82 81.
Sebastian Padiasek
luty 2019
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Od 100 lat wolna
i niepodległa Polska
11 listopada 2018 r. obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wyjątkowy jubileusz i piękna pogoda zachęciły mieszkańców
miasta i gminy Sieniawa, do licznego uczestnictwa w uroczystości i wspólnego
pielęgnowania pamięci o tych wydarzeniach.

G

minne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła msza
św. w intencji ojczyzny,
celebrowana przez proboszcza sieniawskiej parafii ks. Jana Grzywacza i wikariusza ks. Pawła Hałasa. Po nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki i zapalili znicze
pod pomnikiem Jana Pawła II i Tablicą Legionistów, a w niebo wypuszczono białe i czerwone balony.
Część artystyczna tradycyjnie odbyła
się w sali widowiskowej CKSiR „Sokół” w Sieniawie, a rozpoczęło ją odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie licznie zebrana na uroczystości
publiczność obejrzała okolicznościową
akademię, przygotowaną przez uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej im.
T. Kościuszki w Sieniawie. Bogatemu
w pieśni patriotyczne i wiersze programowi artystycznemu, w którym ukazano najważniejsze wydarzenia związane z niewolą i odzyskaniem niepodległości, towarzyszył pokaz slajdów - ob-
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razów, które nawiązywały do tego, co
działo się na scenie. Całość dopełnił ciekawy, animowany film ukazujący histo-

le: Krystyna Pieczonka, Elżbieta Majcher,
Piotr Majcher, Tomasz Dąbrowski i Bogusław Bartuś.

rię Polski od czasów Piasta po współczesność. Pełen wzruszających momentów program okolicznościowy został
bardzo ciepło przyjęty przez publiczność, o czym świadczyły owacje na stojąco. Program przygotowali nauczycie-

W okolicznościowym wystąpieniu burmistrz Adam Woś podziękował dzieciom
i młodzieży szkolnej oraz nauczycielom
za piękną i wzruszającą lekcję historii.
Marta Kozłowicz

100. rocznica odzyskania
niepodległości
11 listopada 1918 r. zapisał się na kartach historii Polski jako dzień
szczególny. Dzień, w którym po 123 latach niewoli Polska ponownie
znalazła się na mapie świata.

T

egoroczne obchody wyjątkowej, bo setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości, społeczności szkolne w całej gminie obchodziły
niezwykle uroczyście.

sja w składzie Wioletta Szewc, Małgorzata Gaweł i Bogusław Bartuś, dokonała oceny i przyznała nagrody uczestnikom konkursu plastycznego dla dzieci
i rodziców pt.: „Nasze barwy narodowe”. Wyróżnione osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Miejskie Przedszkole w Sieniawie
Bernadetta Ciurko
Wzruszająca uroczystość z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, sponsorów, przedszkolaków i ich
rodzin, odbyła się 14 listopada 2018 r.
w sali widowiskowej „Sokół” w Sieniawie. Występ z okazji setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
rozpoczęły starszaki skocznym i barwnym krakowiakiem. Następnie recytowały wiersze, przypominając znaczenie
polskich symboli narodowych oraz za-

Uczniowie i wychowawcy ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli w niecodzienny sposób
uczcili 40. rocznicę wyboru kard. Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji zorganizowali

śpiewały piosenki patriotyczne. Młodsze dzieci z kolei zaprezentowały „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy.
W drugiej części uroczystości komi-

wycieczkę w Bieszczady i pod hasłem:
„Pokonaj siebie - dla Niepodległej” weszli
na Tarnicę. Na szczycie góry odśpiewali
hymn szkoły oraz inne pieśni związane

Wycieczka i okolicznościowa
akademia w Czerwonej Woli

z obchodzonymi jubileuszami, co wywołało wielkie wzruszenie i zachwyt
wśród pozostałych turystów.
Natomiast w szkole, w przededniu święta niepodległości, odbyła się uroczysta
akademia z udziałem podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sieniawie. Po części artystycznej, upamiętniającej 100 lat niepodległej Polski,
wspólnie z gośćmi śpiewaliśmy pieśni
patriotyczne, a finalnie o godz. 11.11
rozbrzmiała ta najdroższa sercu każdego
Polaka - „Mazurek Dąbrowskiego”.
Agnieszka Korchowiec
Rajd rowerowy i pieśni
patriotyczne w Dobrej
We wrześniu odbył się rajd rowerowy „Dla Niepodległej” do Radawy,
w którym udział wzięli uczniowie klas
VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej im.
Unii Europejskiej w Dobrej. Odwiedziliśmy tego dnia cmentarz poległych
w I wojnie światowej. Po zapaleniu zniczy i odmówieniu modlitwy, przypomnieliśmy wiadomości z historii, dotyczące walk pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemiecko-austriackimi na linii
Sanu i Lubaczówki. Następnie pojechaliśmy na teren ośrodka wczasowo-rekreacyjnego, gdzie rozpaliliśmy ognisko
i upiekliśmy kiełbasy. W trakcie biesiadowania uczniowie czytali na zmianę
fragment z „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Po spożyciu posiłku i zabawach sportowo-rekreacyjnych, wróciliśmy bezpiecznie do szkoły.
Natomiast 13 listopada 2018 r. odbył
się uroczysty apel, połączony z przegląluty 2019
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dem pieśni patriotycznych z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Żeby wspólnie świętować tak
ważne wydarzenie, spotkali się uczniowie, ich rodzice, dziadkowie, a także
mieszkańcy Czerc i Dobrej.
W czasie spektaklu uczniowie prowadzili zebranych przez tragiczny czas

rozbiorów, przypomnieli okres I i II
wojny światowej oraz historię żołnierzy
wyklętych, wspomnieli także o trudnej
epoce komunizmu. Kiedy wybrzmiały
ostatnie wersy przedstawienia, utalentowana młodzież z naszej szkoły zaśpiewała „Wojenkę”, a także nowszy repertuar o tematyce patriotycznej - piosenki „Wolność” Marka Grechuty i „Mury runą” Jacka Kaczmarskiego.
Był to szczególny dzień, pełen zadumy
i refleksji, poświęcony tym, którzy swoje
życie oddali za wolność naszej ojczyzny.
Agnieszka Pieróg,
Bartosz Łańcucki,
Agnieszka Szykuła
Patriotyczna wieczornica w Rudce
W nieco chłodny wieczór, 9 listopada, przy świetle świec w świetlicy
w Rudce zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy wsi. Swą
obecnością zaszczycili również: ksiądz
proboszcz Jacek Ćwikła, zastępca bur-
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mistrza Miasta i Gminy Sieniawa Janusz Świt, radny Adam Strug oraz sołtys
Rudki Tadeusz Sikora.
Celem spotkania zorganizowanego
we współpracy z paniami z koła gospodyń, było wskrzeszenie dawno zapomnianej tradycji wieczornic patriotycznych. Gdy sala zapełniła się po brzegi,
zabrzmiały dostojne dźwięki poloneza,
w rytm których młodzież przepięknie
zatańczyła, rozpoczynając patriotyczny
wieczór. Następnie dyrektor szkoły powitała zebranych oraz nawiązała do tego
jakże ważnego dla wszystkich Polaków listopadowego święta. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu Polski, dzięki
narracji prowadzonej przez uczennice
z VIII klasy, przybliżone zostały zgromadzonym losy naszego kraju. Uzupełnieniem słów były pieśni patriotyczne
i żołnierskie. Ideą przyświecającą autorom przedsięwzięcia było zaangażowanie wszystkich obecnych do wspólnego
śpiewania, dlatego teksty piosenek były
wyświetlone na ekranie. Młodzi artyści
wspólnie ze zgromadzoną na wieczor-

nicy publicznością zaśpiewali kilkanaście piosenek. Wśród nich znalazły się:
„Piechota”, „Ułani, ułani”, „Rota”, „My,
Pierwsza Brygada” i wiele innych. Nastrój był podniosły, a nawet nostalgiczny. Pojawiły się tudzież wesołe i skoczne momenty, które wprowadził choćby
utwór „Płynie Wisła, płynie” czy taniec
w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego. Każda z zaśpiewanych pieśni
stała się hołdem dla wszystkich walczących o Niepodległą.
Dzięki zaangażowaniu pań z KGW
w Rudce wszyscy degustowali pyszne
biało-czerwone muffinki oraz zajadali
smakowite kanapki - tradycyjny, swojski
chleb ze smalcem i ogórkiem. Na zakończenie wieczornicy odbył się koncert
pieśni w wykonaniu pań gospodyń.
Trwające ponad dwie godziny spotkanie było piękną lekcją patriotyzmu,
która na długo zachowa się w naszej
pamięci. Bardzo cieszy fakt, że na dwa
dni przed obchodami Narodowego
Święta Niepodległości spotkali się przedstawiciele różnych pokoleń, żyjących
w naszej małej ojczyźnie. Frekwencja
i zebrane opinie po uroczystości pozwoliły wysunąć wnioski, że istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju projekty.
Wieczornica pokazała też, że uczniowie
potrafią w odpowiedni sposób odnieść
się do historii Polski i okazać szacunek
naszym narodowym bohaterom.
Monika Kwaśniewska

„Wiedza to
drogocenny skarb…”
stypendia im. Kazimierza
Michalskiego za bardzo
dobre wyniki w nauce
Od siedmiu lat najzdolniejsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki
w Sieniawie otrzymują stypendia im. Kazimierza Michalskiego za bardzo
dobre wyniki w nauce.

Ś

p. Kazimierz Michalski był absolwentem naszej
szkoły i zarazem fundatorem stypendiów. Uroczystość ich wręczenia odbyła się 30 listopada 2018 r.
w sali widowiskowej CKSiR „Sokół” w Sieniawie w
obecności uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Wśród
nich znaleźli się zastępca burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa
Janusz Świt, proboszcz parafii Sieniawa ks. Jan Grzywacz oraz
starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Ewa Jakubas.
Ceremonię uświetnił patriotyczny program artystyczny
w wykonaniu uczniów naszej szkoły, przygotowany pod kierownictwem Krystyny Pieczonki przy współudziale Elżbiety
Majcher, Bogusława Bartusia, Tomasza Dąbrowskiego oraz
Piotra Majchra. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej w Sieniawie i jednocześnie dyrektor szkoły
Krzysztofa Kolasa. Zaraz po nim wiele ciepłych słów w kierunku uzdolnionej młodzieży skierowali zaproszeni goście.

W finalnej części wydarzenia dyrektor szkoły uroczyście
wręczył stypendia trzydziestu trzem uczniom, którzy uzyskali
średnią ocen co najmniej 5,0 i odnotowali minimum bardzo
dobre zachowanie. Za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018
stypendia otrzymali: Patryk Bartuś, Karol Janusz, Paweł Kolczak, Karolina Raganowicz-Macina, Bartosz Sroka, Jagoda
Stawarz, Zofia Wermińska, Andrzej Chamik, Wojciech Rusinek, Piotr Wojtasik, Emilia Barszczak, Wanessa Ciurko, Karolina Kubrak, Milena Panieczko, Martyna Chmielecka, Oliwia Sznaj, Julia Staniak, Mikołaj Mączka, Kamil Nicpoń,
Mikołaj Rostowski, Wiktor Szyszka, Monika Żemła, Amelia
Maciąg, Wiktoria Szewc, Maja Szykuła, Karolina Ożga, Wojciech Paluch, Julia Pich, Maciej Żemła, Wiktor Mazurkiewicz,
Martyna Szczęch, Natalia Czopik i Julia Janowska.
Wszystkim nagrodzonym uczniom, a także ich rodzicom,
składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
Krzysztof Kolasa
luty 2019
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Osiągnięcia uczniów
sieniawskich szkół
O tym, że mamy zdolną młodzież, nikogo nie trzeba przekonywać. Uczniowie
szkół z terenu miasta i gminy Sieniawa odnoszą liczne sukcesy w konkursach
o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Napawa nas ten fakt ogromną dumą.
W nagrodę do Rzymu
Podczas wojewódzkiej Gali Laureatów Konkursów Przedmiotowych, zorganizowanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 12 czerwca 2018 r.
w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym
im. św. J.S. Pelczara w Rzeszowie, dyplomy i wyróżnienia otrzymali wielokrotni laureaci szkół podstawowych - 24
najlepszych konkursowiczów. W tym
zaszczytnym gronie znalazła się Julia
Janowska, uczennica klasy VIIIb Szkoły
Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie. Za zajęcie III miejsca i tytuł laureata w trzyetapowym Wojewódzkim
Konkursie Przedmiotowym z Języka
Polskiego, otrzymała Statuetkę Prymu

Konkursu Przedmiotowego z Historii,
a w bieżącym roku szkolnym wywalczyła tytuł laureata. Uczennica w obydwu konkursach musiała wykazać się
ogromną wiedzą i wysokimi umiejętnościami, znacznie wykraczającymi poza
obowiązujący program nauczania.
To nie koniec jej znaczących osiągnięć. W XVIII Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach, do
której przystąpiło ponad 200 szkół, Julia dotarła do finału i zajęła wysokie II
miejsce. Organizatorem olimpiady był
Wydział Nauk Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Prestiżową nagrodą za zwycięstwo w konkursie był kilkudniowy wyjazd do Włoch. - To były
naprawdę piękne i niezapomniane chwile,

od wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i podkarpackiego kuratora oświaty
Małgorzaty Rauch. Oprócz tego została
uhonorowana tytułem „Wybitnego laureata”, bowiem należy przypomnieć, że
Julia już w VI klasie została finalistką

a Rzym ze swoimi zabytkami po prostu zachwyca. Chciałabym tam jeszcze
wrócić - powiedziała Julia po powrocie
z wycieczki.
Znając jej zapał do nauki, ambicje
i determinację w dążeniu do celu, wie-
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rzymy, że tak się stanie. Brawo, Julia.
Krystyna Pieczonka
Święto historii
i języka ojczystego
„Po polsku o historii” - takie hasło
przyświecało organizatorom VI Dyktanda Niepodległościowego, do którego przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie.
Dyktando skierowane było do uczniów
i nauczycieli województw: małopolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Pisanie tradycyjnego dyktanda to nie tylko
nauka zasad ortografii i interpunkcji,
ale również okazja do poznania historii
i narodowej tradycji, refleksja nad językiem ojczystym, a także doskonały sposób do uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Konkurs został przeprowadzony przez
nauczycieli języka polskiego 16 października 2018 r. Uczniowie rywalizowali
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy
IV-VI oraz klasy VII-VIII szkoły podstawowej. W tekstach do napisania pojawiły się postacie i wydarzenia związane
z odzyskiwaniem niepodległości przez
Polskę.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się i uzyskały tytuł laureata konkursu dwie uczennice: Karolina Ożga
z klasy VIIb (zajęła III miejsce w kategorii kl. VII-VIII - opiekun naukowy
Małgorzata Pisarczyk) oraz Julia Staniak
z klasy VIa (zajęła IX miejsce w kategorii kl. IV-VI - opiekun naukowy Krystyna Pieczonka).

Uroczysta gala połączona z wręczeniem dyplomów i nagród, odbyła się 14
listopada 2018 r. w Sali Kolumnowej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie.
Cieszymy się z ogromnego sukcesu
uczennic i gratulujemy pięknej postawy
patriotycznej.
Koordynatorzy VI Dyktanda
Niepodległościowego
„Po polsku o historii”:
Małgorzata Pisarczyk,
Jadwiga Majcher

zagadnienia z czterech innych obszernych tematów, poświęconych między
innymi powstaniu styczniowemu, twórcom niepodległej Polski oraz zbrodni
wołyńskiej.
Danuta Ożga
Utalentowane
przedszkolaki
To była pracowita i niezwykle owocna jesień dla przedszkolaków ze Szkoły

- I miejsce za pracę grupową ,,Polska
moja ojczyzna” w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym, organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Sieniawie;
- wyróżnienia w Konkursie Pieśni Patriotycznej organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
Niepokalanie Poczętej w Sieniawie, za
piosenkę ,,Wojenko, wojenko” w wykonaniu Karola Solskiego oraz piosenkę ,,My Polacy” w wykonaniu zespołu
w składzie: Maja Oleszczuk, Ala Bednarska, Bartek Radawiec i Karol Solski;
- II miejsce (Maja Oleszczuk) oraz dwa
wyróżnienia (Karol Solski i Szymon
Solarczyk) za prace indywidualne ,,Nasze
godło, nasz znak” w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Tworzymy dla Niepodległej”, organizowanym przez Szkołę
Podstawową im. św. Brata Alberta w Studzianie;
- wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Tanecznym ,,Katarzynki’’ (kategoria
,,Przedszkola”), organizowanym przez
Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku

„Młody człowiek pamięta
o bohaterach”
Martyna Nagórna, uczennica klasy
VII Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Dobrej zdobyła wyróżnienie w VI edycji konkursu wojewódzkiego „Młody człowiek pamięta o bohaterach”, organizowanego dla uczczenia
setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.
Odebrała je podczas finału, który odbył
się 28 września 2018 r. w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie.
Martyna pod kierunkiem nauczycielki Danuty Ożgi przygotowała esej
historyczny pt. „Witold Pilecki - heroiczny bohater”. Zmierzyła się również
z zadaniami testowymi, obejmującymi

Podstawowej im. I. Krasickiego w Rudce,
którzy działali pod czujnym okiem Małgorzaty Dyndał. Dzieci zaprezentowały
się w różnych odsłonach artystycznych
i odniosły następujące sukcesy:

- za taniec ludowy ,,Maryneczka”.
Gratulujemy i czekamy na kolejne
osiągnięcia.
Monika Kwaśniewska
luty 2019
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Z życia sieniawskiego
gimnazjum
W związku z reformą oświaty wygaszane są gimnazja i od września przyszłego
roku tego typu szkoły już nie będzie. Mimo to uczniowie ostatniego rocznika
Gimnazjum im. bł. Augusta Czartoryskiego w Sieniawie wciąż aktywnie
działają i mają na swoim koncie wiele osiągnięć.

U

czniowie Gimnazjum im.
bł. Augusta Czartoryskiego biorą czynny udział
w życiu szkolnym oraz lokalnym. Podobnie jak w roku ubiegłym
prowadzona jest zbiórka nakrętek na
rehabilitację Oli Toczek z Sieniawy.
W październiku przystąpiliśmy do akcji
„Światełko dla Łyczakowa”, zbierając
pieniądze na zakup zniczy, które później
zapłonęły na zapomnianych polskich
mogiłach na Cmentarzu Łyczakowskim
we Lwowie. Razem z Zespołem Szkół
w Sieniawie włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka” i zakupiliśmy za zebrane pieniądze wiele przydatnych rzeczy dla jednej z potrzebujących rodzin.
Z kolei 9 listopada wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami bili rekord dla
Niepodległej, śpiewając hymn państwowy wraz z tysiącami uczniów całej Polski.
Obejrzeli również przedstawienie „Wolność krzyżami się mierzy”, przygotowane
przez Danutę Ożgę i Renatę Barszczak.
Jak co roku uczniowie wzięli udział
w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Na etapie rejonowym z matematyki, gimnazjum reprezentowali uczniowie - Natalia Bartuś, Małgorzata Grycko, Amelia Kolczak, Piotr Pich i Jakub
Radawiec. Do etapu wojewódzkiego tego konkursu zakwalifikował się Piotr
Pich. Uczniów przygotowywała Dorota Gancarz-Pich. Do etapu rejonowego
z chemii zakwalifikowała się Małgorzata Grycko - uczennicę przygotowywała Krystyna Malec; natomiast z biologii Weronika Mucha - uczennicę przygotowywała Małgorzata Sternik. Nasi
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ucz-niowie zakwalifikowali się także do
etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego”, który odbył się
13 grudnia 2018 r. Szkołę reprezentowali:
Patrycja Ciurko, Weronika Dyndał, Magdalena Mróz, Weronika Mucha i Piotr
Pich. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: Patrycja Ciurko, Weronika

Szuflita. Ich prace zostały wyróżnione,
a uczniowie otrzymali nagrody z rąk burmistrza Adama Wosia.
Gimnazjaliści uczestniczą w wyjazdach do kina, teatru, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. 27 listopada Samorząd
Uczniowski z opiekunem Małgorzatą
Świąder zorganizował zabawę andrzejkową. Nie zabrakło tradycyjnych wróżb

Dyndał, Weronika Mucha i Piotr Pich.
Opiekę nad uczniami sprawuje Ewa Pieniecka. Gratulujemy im i życzymy sukcesów na etapie wojewódzkim.
Uczniowie rozwijają także swoje
zdolności artystyczne. W Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Patriotycznej zorganizowanym przez Zespół Szkół
w Sieniawie, gimnazjum reprezentowała Martyna Bożek. Natomiast w konkursie plastycznym w ramach światowej
kampanii „19 dni przeciwko przemocy
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, udział
wzięli Patrycja Ożga, Piotr Pich i Filip

i lania wosku. 6 grudnia odwiedził nas
Święty Mikołaj, który uczniom rozdał
cukierki, a nauczycielom piękne stroiki
świąteczne.
Tuż przed świętami, 21 grudnia Samorząd Uczniowski pod opieką Małgorzaty Świąder zorganizował spotkanie wigilijne, w którym gościnnie uczestniczył były dyrektor szkoły pan Wacław
Kondyra. Po koncercie kolęd przełamaliśmy się opłatkiem. Życzeniom nie było
końca.
Dorota Gancarz-Pich

„Do krainy wiedzy drzwi
Wam otwieramy”
- uroczystość pasowania
na ucznia klasy pierwszej
W dniu 7 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Sieniawie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia, na które zaproszono
dyrekcję, wychowawców klas 0-3, nauczycieli, przewodniczącą
Rady Rodziców panią Martę Chamik, uczniów wraz z rodzicami
oraz pracowników administracji i obsługi.

C

zęść artystyczną przygotowały Joanna Siutyła wychowawczyni klasy Ia,
liczącej 23 uczniów i Bożena Kamionka - wychowawczyni klasy
Ib, liczącej 21 uczniów. O scenografię zadbał pan Bogusław Bartuś. Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych rozpoczęła się wystąpieniem
dyrektora szkoły pana Krzysztofa Kolasy, który powitał wszystkich zebranych i podkreślił, że pierwszoklasiści
po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Sieniawie.
Podczas akademii uczniowie klas pierwszych zaprezentowali wiedzę i umiejęt-

ności, które zdobyli w pierwszych miesiącach nauki w szkole. Bez wątpienia błysnęli talentem. Znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane i wzbogacone inscenizacją piosenki, wyrecytowane wiersze, przyjaźń
i koleżeństwo w grupie rówieśniczej,
umiłowanie ziemi ojczystej - to dowód,
że dzieci są gotowe do sumiennej pra-

cy w szkole. W podniosłej atmosferze,
w obecności sztandaru szkoły uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami,
godnie reprezentować swoją szkołę,
swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom. Po części artystycznej dyrektor szkoły pasował każde dziecko wypowiadając słowa „Pasuję Cię na ucznia”. Wycho-

wawczynie wręczyły pierwszoklasistom
dyplomy pasowania na ucznia, a rodzice
upominki.
Na zakończenie uroczystości dyrektor życzył uczniom sukcesów oraz
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.
Joanna Siutyła
luty 2019
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„Drogi Polaków
do wolności”
W dniu 13 grudnia 2018 r., w 37. rocznicę wprowadzenia na terenie Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego, odbył się Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski „Drogi Polaków do wolności”.

Z

organizowany został przez nauczycieli polonistów
Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Dobrej (Danutę Ożgę), Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Czerwonej Woli (Alicję Jazienicką)
i Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Rudce
(Monikę Kwaśniewską) dla uczniów klas VII i VIII wyżej
wymienionych szkół. Młodzież zaprezentowała się w patriotycznym repertuarze, ukazującym niezwykle bolesną, trudną
i długą drogę Polaków do prawdziwej suwerenności, jaką
możemy się cieszyć obecnie, gdy minęło już sto lat od wydarzeń, które 11 listopada 1918 r. przyniosły naszej Ojczyźnie
niepodległość.

Zmagania recytatorskie uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Jagusztyn, Marta Kozłowicz i Helena
Capłap. Jury przyznało I miejsce Martynie Nagórnej z Dobrej
za prezentację wiersza „O Boże...” Kazimiery Iłłakowiczówny.
II miejsce zajęła uczennica tej samej szkoły - Katarzyna Dejnowiec przedstawiła fragment „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza. Na trzecim podium uplasowała się Nikola Węgrzyn
z Czerwonej Woli, zaś wyróżnienie otrzymała Iwona Łach
z Rudki - obie wystąpiły z wierszem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”. Gratulujemy!
Danuta Ożga

Wizyta
świętego Mikołaja

T

Wizyta świętego Mikołaja to jeden z najbardziej oczekiwanych
przez dzieci dzień w roku.

en szczególny gość nie zawiódł i jak co roku odwiedził najmłodszych w Przedszkolu Sióstr Służebniczek NMP oraz w Przedszkolu Miejskim
w Sieniawie. Dzieci już od rana z niecierpliwością spoglądały w kierunku drzwi i nasłuchiwały dźwięków
dzwoneczków. Kiedy Siwobrody przybył z prezentami, radości
nie było końca. Na wizytę niecodziennego gościa przedszkolaki przygotowały się bardzo starannie - ubrane w stroje elfów
i reniferów zaprezentowały przygotowane pod okiem opiekunów świąteczne wierszyki i piosenki. Dzieci bardzo przeżyły
spotkanie ze Świętym Mikołajem, chętnie z nim rozmawiały
i dziękowały za prezenty, które, jak zdradził gość, pomagał mu
pakować burmistrz ich miasteczka. Mikołaj nie zapomniał
o pracownikach przedszkoli - dla nich również miał słodki
upominek. Wizyty zakończyło wspólne zdjęcie. Święty Mikołaj odwiedził również pracowników sieniawskiego magistratu.
Marta Kozłowicz
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Powitanie
Nowego Roku 2019
Od wielu lat mieszkańcy Sieniawy i okolic chętnie przybywają na Rynek,
by wspólnie powitać Nowy Rok. Podobnie było i tym razem.

Z

ebranym na sieniawskim Rynku gościom życzenia noworoczne złożyli burmistrz Adam Woś
i wicestarosta Powiatu Przeworskiego Jerzy
Mazur. Dokładnie o północy, po wspólnym odliczeniu ostatnich chwil mijającego roku, niebo nad Sieniawą

rozświetlił efektowny pokaz sztucznych ogni. Nie zabrakło
symbolicznej lampki szampana oraz słodyczy, które najmłodszym rozdawał Święty Mikołaj.
Marta Kozłowicz

Magia Świąt

M

W niedzielę, 6 stycznia, w sieniawskim „Sokole” odbył się
koncert „Magia Świąt”.

róz i padający śnieg
nie odstraszyły mieszkańców Sieniawy, którzy licznie przybyli
do centrum kultury, by ulec magicznej
atmosferze świąt, wprowadzonej przez
chór dyrygowany przez Magdalenę
Czechowicz. Uczniowie sieniawskich
szkół, zarówno gimnazjum jak i liceum,
zaprezentowali się w repertuarze polskich kolęd oraz piosenek świątecznych - nie tylko polskojęzycznych.

Nowe aranżacje świątecznych
utworów, piękne głosy chórzystów i żywiołowość dyrygentki
sprawiły, że radosna atmosfera
udzieliła się publiczności. Całość dopełnił występ dzieci z Przedszkola Miejskiego w Sieniawie,
które z naturalnym wdziękiem
i ekspresją zaśpiewały i zatańczyły.
Marta Kozłowicz
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Tobie mały Panie
Tobie mały Panie
Tobie królu nasz
Wiary swej wyznanie
Pragniemy dzisiaj dać

O

kres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny, wyjątkowy, pełen
magii i radości. W kulturze ludowej był naznaczony bogactwem zwyczajów, obrzędów i licznych
wierzeń. Najbardziej rozpowszechnionym był zwyczaj kolędowania, który jest
popularny do dziś. Pamiętając o tradycji,
jak co roku, w Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie zorganizowano Przegląd Grup Kolędniczych
pod hasłem „Tobie mały Panie” z udziałem kół gospodyń wiejskich i grupy
kolędniczej z terenu gminy.
W ostatnią niedzielę stycznia, w sali
widowiskowej rozbrzmiewały tradycyjne kolędy, mało znane pastorałki i zupełnie nowe pieśni bożonarodzeniowe.
Spotkanie rozpoczęli „Aktywni w Sieniawie” z programem pt. „Nadzieja w nas”.
Z repertuarem kolęd i pastorałek wy-

Kolczak, Konrad Wermiński, Marcin Łata, Seweryn Mach, Łukasz Siek

ską publiczność do łez. Nie obyło się
też bez lokalnych akcentów, które arty-

i Krzysztof Kurko. Zgromadzoną licznie publiczność zachwyciły nowe aranżacje i profesjonalne wykonanie utworów, a piękne słowa pieśni bożonaro-

stąpili kolędnicy z Czerc, Czerwonej
Woli, Dobrej, Dybkowa, Leżachowa, Paluch, Pigan i Rudki. Śpiewakom akompaniowali: Leonard Wermiński, Sabina

dzeniowych niejednokrotnie wzruszyły. Z kolei Koło Gospodyń Wiejskich
z Wylewy przedstawieniem jasełkowym
pt. „Gminna wieść” rozbawiło sieniaw-

ści sprawnie wpletli w swoje dialogi.
Tradycja kolędowania z takimi wykonawcami na pewno nie zaginie. Burmistrz Adam Woś podkreślił wysoki
poziom artystyczny tegorocznego przeglądu, pogratulował uczestnikom i życzył wszystkim życzliwości i radości
w nowym roku. Występami oczarowany był również wicestarosta przeworski Jerzy Mazur, który również gościł
na przeglądzie.
Z roku na rok poziom artystyczny
przeglądu rośnie, repertuar kolęd zmienia się i poszerza, a kolędnicy mogą
liczyć na zainteresowanie i życzliwość
publiczności. Cieszy fakt, że członkowie kół gospodyń wiejskich dbają
i propagują wśród lokalnej społeczności ten piękny zwyczaj, a na scenie pojawiają się coraz młodsi uczestnicy
przeglądu.
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Marta Kozłowicz

Sieniawa zagrała
rekordowo.
Zebraliśmy prawie
18 tysięcy złotych!
„Pomaganie jest dziecinnie proste” - pod takim hasłem upłynął w niedzielę,
13 stycznia, 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku cała
Polska grała dla „dzieci małych i bez focha”, a ściślej rzecz ujmując - na zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

S

ieniawski sztab WOŚP pracował intensywnie przez cały
dzień. Od wczesnych godzin
porannych na ulicach naszych
miejscowości i pod kościołami można
było spotkać kwestujących ochotników, natomiast po południu działania orkiestry przeniosły się do miejscowego „Sokoła”. Tutaj talentem tanecznym, wokalnym i muzycznym popisali
się m.in. uczniowie sieniawskiej podstawówki. Na scenie pojawiły się grupy
wokalne i soliści, a także grupa taneczna
TIP-TOP oraz zespół taneczny „WOW” pełne energii, roztańczone cheerleaderki
z kolorowymi pomponami, które zaprezentowały się w widowiskowym tańcu
dyskotekowym. Zebrana w sali widowiskowej publiczność wysłuchała też koncertu „Młodzi zdolni” w wykonaniu
uczniów szkoły Art Studio, którzy wystąpili z bogatym repertuarem muzycznym.
Rozbrzmiewały znane kolędy i pastorałki, muzyka filmowa i rozrywkowa
oraz gorące, latynoskie rytmy. Młodych
artystów do występu przygotowała Elżbieta Majcher. Część artystyczną zakończył koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego pod kierunkiem Krzysztofa Grocha. Tradycyjnie finał WOŚP zakończyło „Światełko do nieba”.
Obowiązkowym punktem finału była licytacja gadżetów WOŚP oraz przed-

miotów przekazanych na aukcję przez
osoby prywatne. Tegoroczną aukcję
wsparli: Wiesława Augustyn-Daź, Katarzyna Bartuś, Maria Drapała, Bożena
Dyrda, Sebastian Łańcucki, Magdalena
Raganowicz-Macina oraz Nadleśnictwo
Sieniawa, a poprowadził ją sprawdzony
duet - Kamil Wysocki i Maciej Zygmunt.
Z każdym rokiem zebrana przez sieniawskich wolontariuszy WOŚP kwota
stopniowo wzrasta w porównaniu do lat
wcześniejszych. Podobnie było i w tym
roku. Padł kolejny rekord zbiórki, bowiem udało się zebrać 17 668, 75 zł w tym: 16 998,75 zł to kwota zebrana do
puszek oraz podczas aukcji; 670 zł - to
darowizna od członków Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Sieniawie.

Z serca dziękujemy za okazane
wsparcie wszystkim darczyńcom 27.
Finału WOŚP. Serdeczne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie
akcji należą się sieniawskiemu sztabowi
WOŚP: Lucynie Łańcuckiej, Bartoszowi Łańcuckiemu, Beacie Buniowskiej,
Leszkowi Buniowskiemu, Piotrowi Majchrowi oraz wolontariuszom: Wiktorowi Rzepce, Patrycji Litwin, Dawidowi
Mędrasiowi, Kacprowi Radawcowi, Emilii Mach, Julii Pyrczak, Jakubowi Radawcowi, Natalii Bartuś, Dagmarze Siry, Izabeli Chamik, Gabrieli Chamik, Natalii Czopik, Agacie Janczalik i Martynie
Lisik.
Marta Kozłowicz
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„Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny
Miś!”
Dzień Pluszowego Misia obchodzimy 25 listopada. Nie jest to przypadkowa
data, bowiem tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki.

Z

tej właśnie okazji, już 21 listopada 2018 r. w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy
Sieniawa odbyło się spotkanie z uczniami klasy I i III Szkoły Podstawowej w Dobrej. Oczywiście w tym
dniu nie mogło zabraknąć głównego
bohatera - brązowego, pluszowego misia,
który towarzyszył nam przez całe spotkanie. Nasi goście także przynieśli ze sobą
swoje pluszaki.
Światowy Dzień Pluszowego Misia
ustanowiono w 2002 r., dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej.
Jak? W 1902 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt wybrał się
na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedź-

rzątko, kazał je natychmiast uwolnić.
Jeden ze świadków tego zdarzenia uwie-

zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię
prezydenta i sprzedawać maskotki pod

cznił historię niedźwiadka na rysunku

nazwą Teddy Bear, która dziś w języku
angielskim jest określeniem wszystkich
pluszowych misiów.
Podczas zajęć w bibliotece dzieci
poznały historię pluszowego misia oraz
bohaterów najbardziej znanych i poczytnych książek „misiowych”. Nie obyło się
bez działań twórczych, których efektem
była własnoręcznie wykonana zakładka
do książki, naturalnie o misiowej formie.
Jak to na urodzinach bywa, były również słodycze, balony i mnóstwo zabawnych zdjęć. Spotkanie zakończyło
się nadaniem imienia maskotce bibliotecznej. Pluszak został Misiem Teddy.
Dziękujemy za wspaniałą zabawę i zapraszamy na kolejne urodziny.

wiadka i zaprowadził go do Roosvelta.
Prezydent ujrzawszy przerażone zwie-

w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał
producent zabawek. Od tego momentu

Elżbieta Jagusztyn
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Warsztaty artystyczne
w „Sokole”
Pomysłowość i kreatywność dzieci nie zna granic. Jeśli dodać do tego
chęć do pracy, sukces jest gwarantowany.

N

ie raz mogliśmy się o tym
przekonać na zajęciach
artystycznych i wspólnych zabawach, organizowanych w Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych, po raz kolejny w sieniawskim „Sokole” zorganizowane zostały
warsztaty artystyczne.

zyskania przez Polskę niepodległości.
Świąteczne wieńce
Okres adwentu to czas intensywnych przygotowań do świąt Bożego

szyszki, orzechy, gałązki jodły, kolorowe
wstążki i świąteczne dodatki, a także
przyniesione przez siebie ozdoby. Młodzi artyści bardzo poważnie podeszli do
zadania, a efekt ich pracy był zaskakujący.
Na zajęciach powstały piękne, orygi-

Kotylion na 11 listopada
Z okazji święta niepodległości w centrum kultury zorganizowano warsztaty
tworzenia kotylionów patriotycznych.
W ruch poszły przybory do szycia oraz

wstążki, z których powstały biało-czerwone rozetki. Zadanie nie było trudne,
ale wymagało cierpliwości i skupienia,
a dzięki pomocy obecnych na warsztatach mam, które chętnie włączyły się
wspólnej pracy, powstały piękne kotyliony. Z dumą przypięliśmy je podczas
miejskich obchodów setnej rocznicy od-

Narodzenia, dlatego już od początku
grudnia postanowiliśmy zabrać się do
pracy i przygotować świąteczne dekoracje. Na zorganizowanych 4 grudnia
2018 r. przez centrum kultury warsztatach, tworzyliśmy piękne wieńce bożonarodzeniowe. Dzieci miały do dyspozycji narzędzia pracy oraz okrągłą bazę,

nalne wieńce, które w okresie świątecznym były wyjątkowymi ozdobami
świątecznych stołów lub drzwi domów.
Zapraszamy do odwiedzania naszej
strony internetowej: www.cksirsokol.sieniawa.pl.
Marta Kozłowicz
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Nowa hala, ta sama
tradycja i kolejne
piękne zakończenie
Już po raz dwunasty stowarzyszenie „Kibic z sercem” zorganizowało
osiedlowy turniej piłki nożnej połączony z akcją charytatywną.

XII

Turniej Osiedlowy został
rozegrany 30
grudnia 2018
r., po raz pierwszy w nowej hali sportowej. Po raz dziewiąty głównym elementem turnieju była akcja charytatywna
o nazwie „Kibic z Sercem”, podczas której zbieraliśmy środki na to, aby wspólnymi siłami dotrzeć z pomocą tam, gdzie
jest ona najbardziej potrzebna. Tym
razem chcieliśmy z nią dotrzeć do mieszkanki Sieniawy - Jolanty Sobockiej, która
w 2017 r. uległa nieszczęśliwemu wypadkowi i uszkodziła rdzeń kręgowy.
Turniej zaczął się smakowicie, co
podkręciło wszystkim apetyt na dobrą
zabawę i na pomaganie. Każdy z kibiców
i zawodników mógł posmakować pysznych wypieków przygotowanych przez
KGW Dybków, Paluchy, Pigany i osoby
prywatne. Do takich ciast nie mogło
zabraknąć pysznej i aromatycznej kawy.
A jak robić dobrą kawę? My już wiemy - Dolka Cafe serwowało taką kawę,
że do dziś nam żal, że wypiliśmy tylko
po jednej. Kwoty zebrane za te pyszności
trafiły oczywiście do specjalnych puszek.
W tym roku do rywalizacji sportowej zgłosiło się dziewięć drużyn, które
zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A znalazły się: Machlojkowo, Osiedle
Kazimierza Wielkiego II, Ciemna Strona
Miasta i Plac Wolności. Grupę B tworzyły ekipy: 13 Dzielnica, Osiedle Kazimierza Wielkiego, JKS Jarosław, Stara
Gwardia i Rynkovia.
Zgodnie z tradycją, rozegrano dwunastominutowe pojedynki, w których nie
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zabrakło emocji i walki. Nowa hala
i nowy parkiet sprzyjały efektywnej
i dynamicznej grze, a co najważniejsze,
nikt nie doznał poważniejszych kontuzji czy urazów.
W grupie A z kompletem punktów
zwyciężyło Machlojkowo. Najważniejszy
mecz zawodników odbył się w ostatnim

zakończyły się wynikami: Machlojkowo - Oś. Kazimierza Wielkiego 1:0
oraz Ciemna Strona Miasta - 13 Dzielnica 2:3. W meczu o III miejsce nie
zabrakło tzw. soli piłki nożnej - rzutów karnych - Osiedle Kazimierza Wielkiego - Ciemna Strona Miasta 2:2, karne
4:5. Dodatkowego smaczku przed fina-

spotkaniu grupowym. Po minimalnym
zwycięstwie 1:0 z Placem Wolności,
drugie miejsce w grupie, a zarazem grę
w półfinale zapewniła sobie Ciemna
Strona Miasta. W grupie B poziom był
bardzo wyrównany. Aż trzy drużyny na
koniec miały identyczną ilość 9 punktów. O kolejności zadecydowała różnica
bramek i tak oto ostatecznie grupę B
wygrała 13 Dzielnica przed Osiedlem
Kazimierza Wielkiego i Starą Gwardią.
Po fazie grupowej odbyły się bardzo
wyrównane mecze półfinałowe, które

łem dodawał fakt, że Machlojkowo dwukrotnie z rzędu było zwycięzcą turnieju
i miało szansę na zachowanie przechodniego pucharu na własność. Podobnie jak
Real Madryt, swoją szansę wykorzystali.
Zapisali się w historii i udowodnili, że
mają to coś. Po jednym z najciekawszych finałów w dwunastoletniej historii
naszego turnieju, z wynikiem 3:2 pokonali 13 Dzielnicę. Finał był zdecydowanie bardziej wyrównaną rozgrywką, niż
ten sprzed roku, w którym 4:1 także zwyciężyło Machlojkowo. Dzięki temu, już

za rok, na XIII Turnieju Osiedlowym
pojawi się do zdobycia nowy puchar.
Na zakończenie nagrodzono najlepszych zawodników turnieju. Nagrody indywidualne otrzymali: najlepszy bramkarz turnieju - Ryszard Bursztyka z Ciemnej Strony Miasta oraz król strzelców
turnieju - Mateusz Kalin (zdobywca 8
bramek) z 13 Dzielnicy.
Emocji sportowych nie zabrakło także
podczas Turbo Kozaka. Blisko 30 osób,
zawodników jak i kibiców, wzięło udział
w wyjątkowej zabawie. Trzynaście obrotów nad piłką i oddanie strzału do pustej bramki to zadanie, które powala na
ziemię niczym ciosy Wildera. Jednych
ze śmiechu, a innych ze względu na niestandardowy stan nieważkości. Dzięki
swojej sprawności i szybkości, zawodnik
Machlojkowa Mateusz Padiasek wygrał
całą konkurencję.

o wartości 10 zł dawał szansę na udział
w losowaniu cennych nagród. Loteria
to dla większości emocje jak przy losowaniu Lotto. Skalę tego zjawiska zobrazują liczby: w 2017 r. sprzedano blisko 1200 losów po 10 zł, a w 2018 r.
sprzedane WSZYSTKIE 2000 losów już
około godziny 17.00. Los o numerze
1777 zakończył losowanie i zapewnił
zwycięzcy nagrodę główną - Xbox. Te

Bo to wszystko, ta cała akcja, obiera
piękny kierunek. Wypełniona po brzegi
sieniawska hala to widok, jaki napawa
dumą. To widok, który daje takiego
kopa, że za rok wracamy z jeszcze większą energią. Czas wtedy nie ma znaczenia. W takich momentach człowiek
patrzy i czuje, że w całym naszym życiu
to ludzie są najważniejsi!
Możemy napisać tylko za siebie, że

Innych atrakcji nie brakowało. Niczym lawa rozlał się po parkiecie wulkan energii w postaci instruktorki Zosi Badach, która podczas półgodzinnej zumby udowodniła, że w zdrowym
ciele, zdrowy duch! Jednym z ważnych
punktów turnieju była licytacja statuetek pamiątkowych, która rozpoczęła się
tuż przed finałem. Za dwie patery i trzy
statuetki uzyskano kwotę 2800 zł. Niewątpliwą atrakcją, a zarazem głównym
źródłem zasilania zbiórki charytatywnej, była loteria fantowa. Zakup cegiełki

siódemki to przypadek?
Warto podkreślić, że równolegle pod
kościołami w Sieniawie, Piganach i Leżachowie, trwały zbiórki pieniędzy. Ponad 4000 zł zebrano tylko na tych kwestach. To dowód zaangażowania społeczności z całej gminy Sieniawa, za co
serdecznie dziękujemy!
Zakończenie turnieju w obecności
Wicestarosty Przeworskiego, Burmistrza
Miasta i Gminy Sieniawa oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej, było pełne oczekiwania i refleksji.

czuliśmy i widzieliśmy od parkietu aż po
trybuny jedną, wielką rodzinę - Rodzinę
Sieniawskich.
Sieniawo, zebrałaś 40 480,43 zł - Brawo
Ty! Do zobaczenia za rok!
PS. Pani Jolu! W głębi duszy, w otaczającym świecie jest taka energia, którą
większość z nas nazywa wiarą. Ona nigdy się nie kończy.
Artur Boczarski
Zarząd Stowarzyszenia
„Kibic z Sercem”
luty 2019
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Sokół zwycięzcą turnieju
„Sieniawa CUP 2019”!
Za nami pierwsza edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Sieniawa CUP 2019”
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa. Rozgrywki odbyły
się 20 stycznia 2019 r. Nasza drużyna zebrała komplet punktów i zapewniła
sobie niekwestionowane zwycięstwo.

W

mocno obsadzonym
turnieju oprócz III-ligowej drużyny Sokoła
udział wzięły dwie IIligowe drużyny: Siarka Tarnobrzeg oraz
Resovia Rzeszów, a także IV-ligowy JKS
Jarosław.
Zawody odbyły się w nowej hali sportowej, która zrobiła olbrzymie wrażenie
na zawodnikach oraz trenerach, którzy
wzięli udział w rozgrywkach.
Zgromadzona w niedzielne popołudnie
publiczność zobaczyła sześć bardzo emocjonujących spotkań, pełnych bramek
i zwrotów akcji.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna Sokoła, która pokonała wszystkich rywali,
zdobywając komplet punktów! Na drugim miejscu podium uplasowała się Resovia Rzeszów z jedną porażką, natomiast miejsce trzecie przypadło Siarce
Tarnobrzeg. JKS Jarosław mimo dzielnej gry i jednobramkowych porażek
w każdym spotkaniu, zajął miejsce
czwarte bez zdobytego punktu. Po turnieju zostały również wręczone wyróżnienia indywidualne i aż dwa trafiły do
naszych zawodników.
Najlepszym strzelcem został Sebastian Brocki (Sokół), który zdobył 4
bramki. Statuetka dla najlepszego zawodnika trafiła w ręce Rafała Surmiaka (Sokół), a najlepszym bramkarzem
rozgrywek uznano Eryka Adamskiego
z Resovii Rzeszów.
Każda z drużyn otrzymała okazały
puchar oraz dyplom, natomiast wyróżnieni zawodnicy statuetki i nagrody
rzeczowe. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami.
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Po zakończeniu turnieju drużyny udały
się na wspólny obiad.
Niestety, w wydarzeniu oraz ceremonii podsumowania i wręczenia nagród,
nie mógł uczestniczyć pomysłodawca

odbywają się w naszej gminie.

turnieju burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś. W jego imieniu puchary wręczyli zastępca burmistrza Janusz Świt, wicestarosta przeworski Jerzy Mazur oraz wiceprezes sieniawskiego klubu Leszek Czyrny.

Resovia Rzeszów - JKS Jarosław 2:1
Sokół Sieniawa - Siarka Tarnobrzeg 9:4
Sokół Sieniawa - JKS Jarosław 2:1
Resovia Rzeszów - Siarka Tarnobrzeg 4:3

Wyniki:
Sokół Sieniawa- Resovia Rzeszów 5:1
Siarka Tarnobrzeg - JKS Jarosław 2:1

Końcowa kolejność:

Drużyna

pkt.

bramki

1

Sokół Sieniawa

9

16-6

2

Resovia Rzeszów

6

7-9

3

Siarka Tarnobrzeg

3

9-14

4

JKS Jarosław

0

3-6

Halowy Turniej Piłki Nożnej „Sieniawa CUP” już na stałe wpisze się
w kalendarz imprez sportowych, jakie

Sebastian Padiasek

VIII Memoriał
śp. Pawła Suszyły
W sobotę, 26 stycznia br. w nowej hali sportowej w Sieniawie, odbył
się memoriałowy turniej piłki nożnej juniorów pod egidą
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.

W

kolejnej edycji turnieju wspominaliśmy
przedwcześnie zmarłego Pawła, piłkarza,
trenera i działacza sieniawskiego Sokoła.
W rozgrywkach udział wzięło pięć drużyn.
Najlepszym zespołem okazał się Huragan Gniewczyna,
a kolejne miejsca zajęli Wisłoczanka Tryńcza, San Gorzyce,
Olimpiakos Tarnogród i Sokół Sieniawa. W ręce graczy trafiły również nagrody indywidualne. Tytuł najlepszego bramkarza turnieju zdobył Krystian Stęchły z Gorzyc, natomiast tytuł króla strzelców Dominik Dzimira z Gniewczyny.
Na zakończenie memoriału, zastępca burmistrza Miasta
i Gminy Sieniawa Janusz Świt podsumował rozgrywki, podziękował zawodnikom za udział, a zwycięzcom wręczył puchary
i dyplomy. W ceremonii uczestniczyli wicestarosta przeworski Jerzy Mazur, prezes MKS Sokół Wincenty Suszyło, wiceprezes zarządu MKS Sokół Leszek Czyrny, rodzina śp. Pawła
- rodzice Elżbieta i Wincenty Suszyłowie oraz brat Mirosław.
Sebastian Padiasek

Nowy Zarząd Sokoła
18 stycznia w sali widowiskowej CKSiR „Sokół” odbyło się walne zebranie
przedstawicieli Stowarzyszenia MKS Sokół Sieniawa, podczas którego
wybrano nowy Zarząd.

W

zebraniu uczestniczyło 49 członków i sympatyków stowarzyszenia. Przewodniczenie
obradom WZP powierzono wieloletniemu zawodnikowi i działaczowi Sokoła Januszowi Świtowi, który przedstawił proponowany porządek obrad zgodnie z zawiadomieniem.
W imieniu ustępującego Zarządu
po zakończeniu czteroletniej kadencji,
sprawozdanie z działalności przedstawił
wiceprezes Leszek Czyrny. Sprawozda-

nie Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Jan Blok i wnioskował o udzielenie absolutorium. W głosowaniu jawnym jednomyślnie udzielono Zarządowi
absolutorium. Dokonano też wyboru nowych władz. Funkcję prezesa powierzono Wincentemu Suszyle. Wiceprezesem
ds. sportowych został Piotr Kozłowicz,
wiceprezesem ds. organizacyjnych Leszek Czyrny, sekretarzem Marian Świt,
a członkiem zarządu Henryk Gałęza.
Zastępca burmistrza Janusz Świt
podziękował poprzedniemu Zarządowi

i wszystkim zaangażowanym w pracę
klubu z burmistrzem Adamem Wosiem,
jako prezesem honorowym na czele oraz
sponsorom. Wspólna praca dała efekt
w postaci awansu drużyny seniorów do
elitarnego grona trzecioligowców, co jest
naszą dumą i promocyjną wizytówką.
Na koniec trener Szymon Szydełko
przedstawił informację o stanie przygotowań drużyny seniorów do rundy
wiosennej III ligi.
Janusz Świt
luty 2019
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I runda Sokoła w III lidze
Na pewno nie tak wyobrażali sobie pierwszą rundę Sokoła w III lidze piłkarze
i większość kibiców. Biało-niebiescy po siedemnastu rozegranych
spotkaniach zgromadzili na koncie 18 punktów, co na półmetku rozgrywek
daje 14 miejsce w tabeli.

P

rzebudowana przez trenera
Szymona Szydełko drużyna,
nie miała szczęścia w rundzie jesiennej. Kontuzje, jakie przytrafiły się zawodnikom Sokoła,
miały znaczący wpływ na formę drużyny w zmaganiach ligowych. Do najcięższych należały kontuzje Damiana
Jędryasa i Michała Smolarczyka, którzy
zerwali więzadła w kolanie.
Mimo tych osłabień, zespół potrafił rozgrywać dobre mecze z silnymi zespołami - odnotował wygraną 5:1 ze Stalą
Kraśnik czy 2:1 z Chełmianką Chełm.
W wielu spotkaniach zabrakło jednak szczęścia. Mimo dobrej postawy na
boisku, stan punktowy wynosił zero.
Należy tutaj wspomnieć o meczach
z Motorem Lublin czy lokalnym rywalem, Wólczanką, gdzie bramki straciliśmy w doliczonym czasie gry.
Ta runda pokazała, że III liga obej-
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mująca swoim zasięgiem cztery województwa, jest bardzo wymagająca i nie
ma w niej drużyn przypadkowych.
Mogliśmy zobaczyć także słabe, ale i bardzo mocne strony naszej drużyny. Do
tych drugich niewątpliwie zaliczamy
stałe fragmenty gry, po których Sokół
zdobył najwięcej bramek.
Po zakończonej rundzie jesiennej,
zawodnicy Sokoła mieli krótką przerwę
w zajęciach. Treningi zakończyły się 14
grudnia 2018 r., a już po świętach Bożego Narodzenia piłkarze zaczęli indywidualnie realizować rozpiski treningowe,
przekazane przez trenera. Te trwały do
momentu rozpoczęcia wspólnych treningów, czyli do 11 stycznia.
Na pierwszych zajęciach, które odbyły się w nowej hali sportowej uczestniczyło 20 zawodników, w tym kilku nowych,
którzy są kandydatami do gry w Sokole.
Zabrakło zawodników wcześniej kon-

tuzjowanych, ale już po kilku dniach
i oni dołączyli do reszty zespołu i wspólnie przygotowują się do nowej rundy.
Zajęcia odbywają się codziennie. Drużyna korzysta z hali sportowej, siłowni,
okolicznych terenów, a dwa razy w tygodniu treningi odbywają się na pełnowymiarowym boisku ze sztuczną nawierzchnią w Nowej Wsi. W ramach
przygotowań do rundy wiosennej, Sokół
uczestniczył 20 stycznia br. w pierwszej
edycji turnieju „Sieniawa CUP 2019”,
w którym zajął pierwsze miejsce.
W okresie przygotowawczym białoniebiescy rozegrają osiem meczów kontrolnych:
16 lutego - Hetman Zamość (Zamość)
20 lutego - Avia Świdnik (Świdnik)
23 lutego - Stal Stalowa Wola (St. Wola)
2 marca - Polonia Przemyśl (Dachnów)
Sebastian Padiasek

„Sieniawa CUP 2019”
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Przegląd Grup
Kolędniczych

