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Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
Nastała wiosna, która optymistycznie nastroiła wszystkich do życia i wciąż inspiruje do działania. Kwitną forsycje,
magnolie, a wokół naszego pięknego ratusza kolorowe bratki. Robi się coraz bardziej zielono, słońce daje coraz więcej ciepła,
a dzień jest dłuższy. Wiosna budzi nadzieje - na lepsze jutro, na przyszłość. W tym optymistycznym czasie, w przededniu świąt
Wielkiej Nocy, oddajemy w Państwa ręce drugi w tym roku numer biuletynu informacyjnego, w którym przeczytacie,
Drodzy Mieszkańcy, o najważniejszych zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycjach i tych planowanych do realizacji, o sprawach związanych z działalnością urzędu, rady miejskiej, wydarzeniach społecznych, kulturalnych, oświatowych i sportowych.
W marcu zakończyliśmy cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich sołectwach, podczas których wybraliście
Państwo swoich gospodarzy na kolejną kadencję 2019-2024. Zaufaliście w większości sprawdzonym gospodarzom, ale i postawiliście na nowe twarze. Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę, by powierzone funkcje sprawowali z należytą starannością
i troską o wieś i mieszkańców.
Przed nami kolejny rok pracy, choć dużo spokojniejszy niż poprzedni. W 2018 roku wydaliśmy na inwestycje w naszym
mieście kwotę 19 milionów złotych, co jest rekordem chyba nie do pobicia w skali naszego samorządu. Kompleks sportowy,
co do budowy którego moi przeciwnicy mieli szereg wątpliwości, dziś jest naszą chlubą. Nie tylko dlatego, że jego gmach
dumnie wznosi się w centrum miasta, ale przede wszystkim dlatego, że od pierwszych swoich dni spełnia swoją podstawową rolę
- jest obiektem sportowo-rekreacyjnym dla wszystkich pokoleń.
Chętnie korzystają z niego mieszkańcy gminy Sieniawa i gmin
sąsiednich. Są nim zachwyceni.
W kompleksie rozpoczęła działalność siłownia, która już zyskała ogromną popularność wśród
ludzi ceniących sobie aktywny
styl życia. W hali rozpoczęły się
treningi akademii piłkarskiej „Sokoła”. Serce rośnie, kiedy patrzę,
z jakim zapałem i determinacją
chłopcy i dziewczęta do nich podchodzą. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników zainstalowaliśmy monitoring wewnątrz i na
zewnątrz kompleksu.
Po zakończeniu remontu kościoła pw. św. Jana Chrzciela na kwotę kilku milionów złotych czynimy wewnątrz kolejne inwestycje. Zakupiliśmy przepiękne, profesjonalne organy, które posłużą podczas organizacji koncertów, a lada dzień zamontujemy nagłośnienie. Cieszę się ogromnie, że podjęliśmy się realizacji tych bardzo trudnych zadań. Nie mam wątpliwości,
że obie inwestycje pozostaną na długie lata trwałymi pomnikami dla kolejnych pokoleń. Sieniawa się rozwija, pięknieje,
a ja jestem dumny i uradowany patrząc na szczęście moich mieszkańców.
Z uwagi na zrealizowane, kosztowne inwestycje, musimy w tym roku nieco zwolnić tempo, bo możliwości finansowania
są ograniczone. Nie odpuszczamy jednak zupełnie. Nadal przygotowujemy się do kolejnych, istotnych dla naszej gminy zadań.
Na dwa tygodnie przed Wielkanocą ruszyła budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscu dawnej oczyszczalni ścieków. Dzięki niemu będziemy mogli jeszcze lepiej zadbać o środowisko naturalne, o ład i porządek w naszej
gminie. Wszak wszyscy chcemy żyć w środowisku czystym i pozbawionym zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń.
Po wielu latach, kiedy nastąpiła reforma samorządowa i powstały powiaty, gmina Sieniawa może odczuć pozytywny
powiew sympatii ze strony tego szczebla samorządu. Mamy w Powiecie swojego człowieka na ważnym stanowisku, byłego
sekretarza Miasta i Gminy Sieniawa Jerzego Mazura, który w sposób wybitny dba o interesy naszych mieszkańców i naszej
gminy. Pierwsze tego efekty będą widoczne w postaci budowanych chodników przy ul. Kościelnej i Kościuszki - od drogi wojewódzkiej w kierunku Leżachowa. Przygotowywane są duże projekty na kompleksową przebudowę ul. Jana Pawła II
z chodnikami po obu stronach, również ul. Jagiellońskiej, która przestanie być drogą z wybojami, a stanie się ulicą miejską
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z prawdziwego zdarzenia. Będzie także budowany chodnik przy drodze powiatowej,
aż do końca Pigan. Podobny zamiar mamy jeśli chodzi o drogę powiatową z Sieniawy w kierunku Czerc. Wszystko to z inicjatywy naszego wicestarosty i za to jesteśmy mu bardzo wdzięczni.
Wybudowaliśmy kolejne odcinki oświetlenia ulicznego, m.in. w ciągu pieszym
pomiędzy kościołem parafialnym, targowiskiem i CKSiR „Sokół”. Przygotowujemy się także dokumentacyjnie do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach gminy. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy szereg inwestycji służących poprawie jakości życia mieszkańców. Wszystko, co
do tej pory osiągnęliśmy, nie jest efektem przypadku. Działania, które podejmuję
wspólnie z pracownikami urzędu nakierowane są na konsekwentną realizację
zrównoważonego rozwoju wszystkich miejscowości w gminie. Stała poprawa
stanu infrastruktury technicznej, drogowej, chodników czy oświetlenia zmierza
do podnoszenia bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców. Nie byłoby tego
wszystkiego bez harmonijnej współpracy z radą miejską, jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi oraz bez życzliwości i wsparcia mieszkańców. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w mojej codziennej pracy,
dodają otuchy i doceniają podejmowane działania. Dziękuję za to, że zawsze
dochodzimy do jednego wspólnego wniosku i porozumienia, że mamy jeden cel,
którym jest dobro naszej gminy.
Z ogromnym smutkiem muszę stwierdzić, że echa kampanii nie zamilkły do
końca. Opozycja nie śpi i ciągle szuka, z której strony uderzyć. Choć sąd mnie
uniewinnił od postawionego zarzutu fałszowania dokumentów, prokuratura nie
odpuszcza i złożyła apelację. Ciągle muszę żyć w atmosferze niepokoju, ale wierzę
w sprawiedliwość. Wierzę, że prawda zwycięży.
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Szanowni Państwo! Na dzień 26 maja 2019 r. rozpisane zostały wybory do
Parlamentu Europejskiego. Kiedyś traktowaliśmy je jako mniej ważne, ale mamy
osobiste już doświadczenia, ile Polska i Polacy zawdzięczają przynależności
do Unii Europejskiej. Zagłosujmy na tych, którzy podchodzą do wspólnoty
z entuzjazmem, by nigdy nam nie groziło opuszczenie Europy cywilizowanej, demokratycznej i bogatej. Każdy z nas może mieć wpływ na to, kto będzie sprawował
władzę. Pójdźmy do urn i dajmy tym samym wyraz naszej obywatelskiej postawy.
Razem zdecydujmy o naszej przyszłości, o silnym regionie, silnej Polsce i Europie.
Gminny Informator Samorządowy „Sieniawa” trafia w Państwa ręce przed
Wielkanocą. Długi czas oczekiwania i wewnętrznej przemiany, jakim jest Wielki
Post, daje w okresie świątecznym ukojenie i ogromną radość ze zwycięstwa Życia
nad Śmiercią. Nadzieja na życie wieczne daje motywację do jak najlepszego
wykonywania codziennych obowiązków. Wraz z budzącą się po zimie do życia
przyrodą i w naszych sercach rodzą się pewne nadzieje i oczekiwania. Niech Chrystus Zmartwychwstały dodaje nam wiary, że się spełnią.
Mieszkańcom Sieniawszczyzny i wszystkim odwiedzającym nas gościom życzę,
aby Wielkanoc i wszystkie związane z nią tradycje obudziły to, co w człowieku najpiękniejsze: miłość, nadzieję i wiarę w dobro. Czas płynie bardzo szybko, więc skorzystajmy z tej okazji, by zatrzymać się, odpocząć
i pozwolić także naszym sercom radośnie zmartwychwstać. Pozwólmy
sobie cieszyć się wiosną, obecnością naszych bliskich, po prostu życiem.

Nakład:
1000 sztuk, egzemplarz bezpłatny
Druk:
Wydawnictwo PAPIRUS
37-500 Jarosław
ul. Spytka 11
Redakcja zastrzega sobie prawo
redagowania i skracania tekstów.

					
Adam Woś
			
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
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Wybory w sołectwach
Od 24 lutego do 24 marca na terenie gminy Sieniawa przeprowadzone zostały
kampanie samorządowe sprawozdawczo-wyborcze, kończące kadencję 2015 - 2019
jednostek pomocniczych, jakimi są sołectwa. We wskazanym okresie mieszkańcy
wybrali sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2019-2024.

D

o sześciu miesięcy po
wyborach władz samorządowych odbywają się
także wybory w organach
pomocniczych. Wybór sołtysów w gminie Sieniawa odbywał się podczas zebrań wiejskich, zarządzonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.
Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej
wybierani byli w głosowaniu tajnym,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. W niektórych miejscowościach toczyła się zacięta walka pomiędzy kandydatami, którzy mobilizowali swoich zwolenników
do udziału w głosowaniu. W większości spotkania przebiegały w bardzo życzliwej atmosferze, choć zdarzały się i różnice zdań. Generalnie, mieszkańcy zdali
egzamin ze swojego obywatelskiego
obowiązku.
Najwyższą frekwencję wyborczą odnotowano w Czercach - 36%, gdzie na
336 osób uprawnionych do głosowa-
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nia, obecnych było 128. Równie dobry
wynik miała Rudka - 32,37%, gdzie na
590 osób uprawnionych do głosowania

sołectwo, w którym w pierwszym terminie nie uzyskano obecności wymaganej
liczby mieszkańców.

w zebraniu udział wzięło 191. W Wylewie natomiast odnotowano najniższą
frekwencję - 10,92%, gdzie na 586 osób
uprawnionych do głosowania, obecne
były zaledwie 64 osoby. Było to jedyne

Nowo wybranymi sołtysami, którzy
nie pełnili wcześniej tej funkcji, zostali:
Regina Buniowska z Pigan, Jerzy Dziki
z Czerc i Bogusława Czajkowska z Rudki. Dla pozostałych sołtysów: Janiny

Majder z Paluchów, Artura Rokosza
z Czerwonej Woli, Bogusławy Moczarskiej z Wylewy, Jerzego Dejnowca
z Dobrej, Mariana Czercowego z Leża-

chowa i Doroty Szpali z Dybkowa,
będzie to kolejna kadencja. Nowa kadencja organów jednostek pomocniczych gminy, podobnie jak kadencja
rady gminy, trwa 5 lat.
Spotkania z mieszkańcami były również

okazją do przypomnienia o zakończonych inwestycjach, realizowanych przedsięwzięciach i przyszłych zadaniach
dotyczących poszczególnych miejscowości. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś w swoich wystąpie-

niach wyczerpująco informował uczestników o wszystkich sprawach dotyczących naszej społeczności samorządowej.
Ostatnie ze spotkań odbyło się w sieniawskim „Sokole”. Mieszkańcy co prawda nie wybierali tutaj sołtysa, ale i oni
mieli okazję spotkać się z gospodarzem
i zapoznać z sytuacją społeczno-gospodarczą miasta i gminy oraz planami na
przyszłość.
Wioletta Żak

SOŁECTWO

SOŁTYS w kadencji 2019 - 2024

SOŁTYS w kadencji 2015 - 2019

Pigany

Regina Buniowska

Grzegorz Krzyżak

Paluchy

Janina Majder

Janina Majder

Czerwona Wola

Artur Rokosz

Artur Rokosz

Wylewa

Bogusława Moczarska

Bogusława Moczarska

Czerce

Jerzy Dziki

Jerzy Kudłak

Dobra

Jerzy Dejnowiec

Jerzy Dejnowiec

Leżachów

Marian Czercowy

Marian Czercowy

Rudka

Bogusława Czajkowska

Tadeusz Sikora

Dybków

Dorota Szpala

Dorota Szpala
kwiecień 2019
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Nowi sołtysi zostali
uroczyście powitani
W uroczystej części sesji Rady Miejskiej w Sieniawie w dniu 29 marca br.,
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa pogratulował nowo wybranym sołtysom
i będącym pełnić tę funkcję po raz kolejny oraz podziękował tym, którzy
zakończyli już swoje sołtysowanie.

B

urmistrz Adam Woś życzył wszystkim gospodarzom wsi dobrej współpracy z samorządem i mieszkańcami, skutecznej i owocnej działalności na rzecz
swojej małej ojczyzny, wytrwałości w rozwiązywaniu najpilniejszych spraw lokalnej społeczności, a przede
wszystkim satysfakcji z wypełniania tych zaszczytnych obowiązków. W sposób szczególny podziękował sołtysom, którzy zakończyli swoją służbę na rzecz samorządu: Grzegorzowi
Krzyżakowi z Pigan, który sołtysem był przez 25 lat i Tadeuszowi Sikorze z Rudki, który sołtysem był przez 8 lat. Podziękowania skierowane zostały także do nieobecnego na sesji
Jerzego Kudłaka z Czerc, który był gospodarzem wsi przez 20
lat. Burmistrz wyraził wdzięczność za ich dotychczasową, rzetelną pracę na rzecz gminy, za trud i determinację w realizacji
projektów oraz zaangażowanie, z jakim przez lata służyli swoim
mieszkańcom.
Nowo wybranymi sołtysami, którzy nie pełnili wcześniej tej
funkcji, zostali: Regina Buniowska z Pigan, Jerzy Dziki z Czerc
i Bogusława Czajkowska z Rudki. Dla pozostałych sołtysów:
Janiny Majder z Paluchów, Artura Rokosza z Czerwonej Woli,
Bogusławy Moczarskiej z Wylewy, Jerzego Dejnowca z Dobrej,
Mariana Czercowego z Leżachowa i Doroty Szpali z Dybkowa,
będzie to kolejna kadencja.
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Burmistrz wraz zastępcą Januszem Świtem i sekretarzem Barbarą Matyją wręczyli wszystkim sołtysom aktówki. Panie otrzymały ponadto bukiety kwiatów.
Wioletta Żak

Przez 25 lat był sołtysem
sołectwa Pigany

S

Zmienił się ustrój, zmieniały władze w kraju i gminie, a sołtys Pigan
niezmiennie od 25 lat był ten sam i starał się jak najlepiej wypełniać
swoje społeczne i samorządowe obowiązki. Po ćwierćwieczu
sołtysowania Grzegorz Krzyżak oddaje funkcję młodszym, jednakże
sprawy wsi nadal będą bliskie jego sercu.

ołtys to nie tylko urząd o wieloletniej tradycji, ale
przede wszystkim funkcja związana z ogromną
odpowiedzialnością społeczną wobec mieszkańców.
Mieszkańcy wielokrotnie dawali wyrazy uznania dla
jego zaangażowania w sprawy wspólnoty. Sumienne wykonywanie obowiązków, troska o mieszkańców, czuwanie nad estetyką sołectwa i wizerunkiem całej gminy zawsze były dostrzegane i ogromnie cenione. Podejmowane przez niego inicjatywy
sprzyjały modernizacji i rozwojowi miejscowości, którą reprezentował i były doskonałym przykładem tego, jak wiele można
osiągnąć mając zapał do pracy.
Rolnik, kierowca zawodowy, łowczy, długoletni prezes miejscowej OSP. Grzegorz Krzyżak potrafił rozbudzić lokalną społeczność i motywować ją do działania. Ochotnicza Straż Pożarna,

zespół Piganeczki i Koło Gospodyń Wiejskich - w Piganach
zawsze coś się działo i trudno to wszystko zliczyć. Lokalnej
społeczności poświęcił swój czas i serce. Był motorem napędowym wszystkich działań. Wybierany na sołtysa przez sześć
kolejnych kadencji, dwa razy w ogóle nie miał kontrkandydata. O latach sołtysowania mógłby mówić dużo, jednak najbardziej wspomina kilka kluczowych tematów i wydarzeń,
gdzie włożył najwięcej pracy, zabiegów i osobistych starań.
To m.in. wykonanie melioracji dwóch odcinków na ok. 2,5 km
rzeki Lubienia, doprowadzenie do porządku cmentarza wojennego, budowa remizy strażackiej wraz z garażami czynem społecznym. Przyczynił się także do tego, że część Wylewy została
przyłączona do Pigan (przysiółki Mazury i Borki). Granice wsi
zostały poszerzone o ok. 80 hektarów. Na swoje barki wziął
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także działania związane z zakupem chłodni do przechowywania zwłok - na potrzeby miejscowego kościoła.
Przez 25 lat współpracował z burmistrzami - Franciszkiem
Wosiem, Wacławem Mikulskim i najdłużej z obecnym gospodarzem Sieniawszczyzny, Adamem Wosiem. Zawsze mógł
liczyć na życzliwość i wsparcie pracowników urzędu. Wiele
zawdzięcza też swojej żonie, która dzielnie pomagała mu
w pracy sołeckiej.
- Myślę, że dobrze spełniłem swój obowiązek. Dziękuję Panu
Burmistrzowi Adamowi Wosiowi, Proboszczowi Parafii, moim
mieszkańcom za to, że przez te 25 lat zawsze mogłem liczyć na
ich współpracę, przychylność i otwartość, dziękuję strażakom,
gospodyniom i wszystkim społecznikom, którym dobro Pigan,
tak jak mnie, zawsze leżało na sercu - wyznaje G. Krzyżak.
Po 25 latach potrzebuje trochę odpocząć, ale nie odcina się
zupełnie od spraw wsi. Nadal pozostaje radnym miejskim.
Tę funkcję pełni również od wielu lat. Czego życzy nowej
pani sołtys Reginie Buniowskiej?
- Żeby tablica z napisem „SOŁTYS” wisiała na jej budynku
jak najdłużej. Aby szczęśliwie gospodarzyła we wsi i bardzo jej
w tym kibicuję - kończy.
Wioletta Żak

Burmistrz Adam Woś
gościem Radia Via
Burmistrz Adam Woś 15 marca 2019 r. wystąpił w audycji GOŚĆ PORANKA
w Radiu Via.

G

ospodarz Sieniawszczyzny w rozmowie z redaktor Małgorzatą Oczoś-Błądzińską opowiedział m.in.
o kluczowych inwestycjach zrealizowanych w ostatnim czasie na terenie Sieniawy - o hali sportowej z krytą pływalnią, a także o zabytkowym kościele św.
Jana Chrzciciela i planach związanych
z jego zagospodarowaniem. Mówił również o zamierzeniach inwestycyjnych na
przyszłość. Zapraszamy do odsłuchania:
www.radiovia.com.pl/program/posluchajjeszcze-raz/gosc-poranka.
Wioletta Żak
fot. Radio Via
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Kurator przeciw
likwidacji, ale rodzice
i tak chcą posłać dzieci
do Sieniawy
Rada Miejska w Sieniawie podjęła w lutym uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Dobrej, ale Kuratorium
Oświaty zaopiniowało ją negatywnie. Szkoła pozostaje, mimo to coraz więcej
rodziców chce jednak posłać swoje dzieci do szkoły w Sieniawie.

Z

godnie z art. 89 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, samorząd podejmuje uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji szkoły najpóźniej na 6 miesięcy przed planowaną
datą likwidacji. Do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wraz z uchwałą intencyjną z dnia 13 lutego 2019 r. zostało również przesłane uzasadnienie, w którym
organ prowadzący zwracał uwagę na wiele istotnych czynników, przemawiających za takim posunięciem. Samorząd
wystąpił z zamiarem likwidacji Szkoły
Podstawowej w Dobrej, bowiem zaistniała konieczność dostosowania sieci szkół
prowadzonych przez Gminę Sieniawa
do realnych potrzeb, wynikających z racjonalizacji wydatków budżetowych ponoszonych na realizację zadań oświatowych. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację, była bardzo mała liczba
dzieci (uczęszczają tutaj dzieci z dwóch
wsi - z Dobrej i Czerc). Obecnie szkoła
liczy 37 uczniów i 16 przedszkolaków, tj.
dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnie. Są dwie
klasy, które w ogóle nie mają uczniów,
jak również takie, gdzie jest ich troje,
czworo czy pięcioro. Szkoła należy do
najmniejszych pod względem liczebności oddziałów klasowych. Z prowadzonej ewidencji ludności wynika, że sytuacja demograficzna nie ulegnie istotnej zmianie przez najbliższe lata. Mała
liczebność klas i niekorzystne dane

demograficzne dla obwodu szkoły nie
rokują możliwości utrzymania tak małej, a tym samym kosztownej szkoły
w sytuacji, gdy gmina musi bilansować
wydatki bieżące z dochodami bieżącymi, co zmusza ją do racjonalnego gospodarowania budżetem. Samorząd dopłaca
do oświaty już teraz około 3 miliony

nii pani Kurator podkreślała, że szkoła
zapewnia niemal indywidualne działania nauczycieli, częste korzystanie z dostępnych środków technicznych, brak
konieczności oczekiwania na odwiezienie, dobre wyposażenie w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zbiory biblioteczne.
Jedynie brak sali gimnastycznej utrud-

złotych. Do szkoły w Dobrej najwięcej.
Uczniom SP w Dobrej zaproponowano
kontynuację nauki w SP w Sieniawie,
gdzie jest znakomita baza dydaktyczna z halą sportową i basenem, świetlica i stołówka. Zapewniono im dowóz
i opiekę.
Argumenty te okazały się niewystarczające dla Podkarpackiego Kuratora
Oświaty. W uzasadnieniu swojej opi-

nia realizację zajęć z wychowania fizycznego. Zwracała szczególnie uwagę na
inne aspekty działalności szkoły, np.
rolę w środowisku lokalnym, jako miejsce integrujące społeczność lokalną,
a także na zapewnienie najmłodszym
dzieciom bezpiecznych i przyjaznych
warunków edukacji w bliskiej odległości od domu rodzinnego. W swojej ocenie Kurator stwierdza, że czynnik ekokwiecień 2019
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nomiczny nie może być jednym z najważniejszych kryteriów likwidacji szkoły.
Uczniów w Dobrej będzie
jeszcze mniej?

wowej w Dobrej ograniczono do miejscowości Dobra, natomiast miejscowość
Czerce została przypisana do obwodu
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki
w Sieniawie. Uchwała ta musi zyskać

pozytywna i wszyscy uczniowie z Czerc
mieliby realizować obowiązek szkolny
w SP w Sieniawie, to w SP w Dobrej
pozostałoby jeszcze mniej, ok. 14 - 15
dzieci.

Rodzice dzieci z Czerc, spełniających obecnie obowiązek szkolny w SP
w Sieniawie, złożyli 19 marca 2019 r.
deklaracje, że ich dzieci nadal będą
uczęszczać do tejże placówki. Dotyczy
to 22 dzieci. Ponadto 2 rodziców 3 dzieci uczęszczających obecnie do SP w Dobrej także zadeklarowało, że ich pociechy będą od 1 września 2019 r. kontynuować naukę w SP w Sieniawie. Deklaracje złożyło również 2 rodziców 2 dzieci obecnie uczęszczających do oddziału
przedszkolnego działającego w SP Dobra. Od 1 września 2019 r. maluchy
będą uczęszczały do Przedszkola Niepublicznego w Sieniawie. W tej sytuacji
w Szkole Podstawowej w Dobrej pozostałoby 19 uczniów.
Stanowisko rodziców znalazło odzwierciedlenie w projektowaniu sieci szkół
i ich granic. Rada Miejska w Sieniawie
przyjęła 29 marca br. uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół oraz ich
granic. Tak więc obwód Szkoły Podsta-

pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Również
związki zawodowe opiniują przedmiotową uchwałę (opinia nie jest wiążąca
dla organu prowadzącego).
Gmina zobowiązuje się swoim transportem dowozić dzieci do SP w Sieniawie. Jeśli decyzja kuratorium będzie

Należy również zauważyć, że inni rodzice, mieszkańcy Dobrej, są zainteresowani posyłaniem dzieci do Szkoły
Podstawowej w Sieniawie z dniem 1
września 2019 r., co jeszcze bardziej
skomplikowałoby sytuację.
Wacław Kondyra

Od stażu do zatrudnienia,
czyli zapobieganie
bezrobociu
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie współpracując z Powiatowym Urzędem
Pracy w Przeworsku organizuje stanowiska pracy w ramach różnych
form zatrudnienia.

S

amorząd jest organizatorem
robót publicznych oraz prac
interwencyjnych, a także miejsc odbywania stażu dla skierowanych bezrobotnych. Burmistrz zawiera również porozumienia w sprawie
organizacji prac społecznie użytecznych.
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Staże
Od początku 2019 r. staż w Urzędzie Miasta i Gminy rozpoczęło 3 bezrobotnych, skierowanych na wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa
z Powiatowego Urzędu Pracy. Staż daje

możliwość nabycia praktycznych umiejętności bez zawierania umowy o pracę.
Stażysta pod okiem opiekuna realizuje program stażu, który ma go nauczyć
określonych czynności zawodowych.
Trwa zwykle 6 miesięcy. W tym czasie, osoba korzystająca z wymienionej

formy wsparcia, otrzymuje wypłacane
przez PUP tzw. stypendium stażowe.
Po 6 miesiącach urząd zobowiązany
jest do zatrudnienia stażysty na umowę
o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy.
- Ze staży najczęściej korzystają młode
osoby, z reguły do 30. roku życia, z wykształceniem średnim lub wyższym. Muszą się znajdować w rejestrze bezrobotnych. Stażyści przeważnie wykonują prace
biurowe, choć zdarzają się również stanowiska fizyczne, np. ogrodnik terenów
zieleni czy robotnik gospodarczy. Samorząd wystąpił z wnioskiem o organizację kolejnych staży dla dwóch osób bezrobotnych - wyjaśnia burmistrz Adam
Woś.

bezrobotnych planowane jest dodatkowe zatrudnienie dwóch osób, posiadających II profil pomocy, ustalony
wspólnie z doradcą klienta PUP.
Prace interwencyjne
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych ma z kolei na celu pomoc
osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach tej formy,
w sieniawskim urzędzie od początku
roku zostało zatrudnionych 3 bezrobotnych, wykonujących prace administracyjno-biurowe.
Prace
społecznie użyteczne

Roboty publiczne
Inną formą wsparcia są roboty
publiczne. W ich ramach, dana osoba
jest zatrudniana na podstawie umowy
o pracę i w przeciwieństwie do staży,
proponowane są zwykle stanowiska fizyczne. Zatrudnienie w ramach robót
publicznych trwa maksymalnie do sześciu miesięcy z gwarancją dalszego etatu
w okresie co najmniej jednego miesiąca.
W Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie w 2019 r. przy pracach organizowanych w ramach robót publicznych,
zostały zatrudnione już 3 osoby bezrobotne. W ramach środków Funduszy
Pracy, na aktywizację zawodową osób

Do podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skierowana jest z kolei możliwość zatrudnie-

nia w ramach prac społecznie użytecznych. Prace te aktywizują osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Listę uprawnionych osób przygotowują pracownicy socjalni. Organizatorem
prac jest Gmina Sieniawa, natomiast
Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60
procent wynagrodzenia. Prace mają najczęściej charakter porządkowy. Osoba
wykonująca prace społecznie użyteczne
może pracować 10 godzin w tygodniu i 40 w miesiącu. Taka forma zatrudnienia trwa z reguły 6 miesięcy,
a za godzinę pracy pracownik otrzymuje
8,30 zł. W obecnym roku z tej formy
wsparcia korzysta 6 naszych mieszkańców.
Reasumując, Urząd Miasta i Gminy
w Sieniawie, jak również gminne jednostki organizacyjne realizują różne formy aktywizacji zawodowej bezrobot-

nych, a każdego roku z tychże form
wsparcia korzysta kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy.
Zatrudnieni przez Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie bezrobotni zajmują
się przed wszystkim utrzymaniem porządku, sprzątaniem terenów zielonych,
wiat przystankowych, zamiataniem ulic
i innymi pracami, których głównym
celem jest poprawa estetyki otoczenia.
Barbara Matyja
kwiecień 2019
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Nowe dowody osobiste
od 4 marca 2019 r.

Od 4 marca osoby składające wniosek o wydanie dowodu osobistego dostaną
nowy dokument z warstwą elektroniczną. Czym jest e-dowód? Jak będzie
wyglądał? Gdzie i jak złożyć wniosek o jego wydanie?

C

zym jest e-dowód? E-dowód to dowód osobisty
w formie plastikowej karty z warstwą elektroniczną, co oznacza, że posiada wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - nadal potwierdza
tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania
granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu
do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.
logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), elektroniczne podpisywanie dokumentów
(podpis osobisty) czy korzystanie
z automatycznych bramek granicznych, np. na lotniskach.
Osoby, które nie chcą korzystać z elektronicznych możliwości e-dowodu,
nie będą do tego zmuszane. Zachowają jednak możliwość uruchomienia tej funkcji w dowolnym czasie.
Nowy dowód osobisty zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie)
jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest
potrzebny, jeśli chcemy skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem
danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.
Jeśli chcemy używać elektronicznych funkcji e-dowodu,
przy odbiorze e-dowodu lub później, w dowolnym urzędzie
gminy, możemy ustalić kody PIN: do logowania - PIN1
(zawierający 4 cyfry), natomiast do składania podpisu osobistego - PIN2 (zawierający 6 cyfr). Kod PIN2 ustalają tylko
te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w dowodzie podpis osobisty. Otrzymamy również kod PUK.
Jeśli nie chcemy go odbierać, możemy go zostawić w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania e-dowodu w przy-
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padku zablokowania poprzez trzykrotne podanie błędnego
kodu PIN.
Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód jest bezpłatna. Jeśli dowód osobisty jest
nadal ważny, nie musimy go wymieniać. Wniosek o dowód
z warstwą elektroniczną będzie można składać w dowolnym
urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania oraz
przez Internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl).

Złożenie wniosku online wymaga posiadania profilu zaufanego. Nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku. Zostanie poszerzony o możliwość wskazania nowych
powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie
certyfikatu podpisu osobistego.
Rodzic, opiekun prawny lub kurator może wnioskować
o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego. W Urzędzie Miasta
i Gminy w Sieniawie wnioski składane są w USC, pok. nr 14,
I piętro, w godz. 07:30 - 15:30.
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu,
znaleźć można na stronie: www.edowod.gov.pl.
Wioletta Żak

Szkolenia dla rolników
W środę, 20 marca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie
odbyło się bezpłatne szkolenie producentów rolnych, dotyczące
wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok
przez Internet (eWniosekPlus).

G

łówny specjalista w biurze powiatowym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku Marcin Buczek poprowadził
szkolenie i odpowiadał na pytania rolników. Krok po kroku instruował, jak złożyć wniosek drogą elektroniczną, wypełnić i wysłać go.
Zapraszamy również w środy i czwartki
do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, gdzie pomoc m.in. w zakresie płatności bezpośrednich, świadczą pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Zofia Piskorz i Józef
Mazur. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z porad, obowiązani są posiadać
przy sobie numer rachunku bankowego
i dowód ostatniej wpłaty z ARiMR. Jeśli
ktoś posiada z roku poprzedniego hasło
do zalogowania w systemie, powinien
wziąć je ze sobą. Odpłatność w kwocie

30 zł z tytułu udzielanej pomocy reguluje Zarządzenie Dyrektora PODR z sie-

bezpośrednich można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosci-

dzibą w Boguchwale nr 15/2018 z dnia
23 lutego 2018 r.
Więcej informacji na temat płatności

bezposrednie-w-2019-r.
Wioletta Żak

Informacja
o kwalifikacji wojskowej
W dniach 19 i 20 lutego 2019 r. została przeprowadzona kwalifikacja
wojskowa dla osób z terenu miasta i gminy Sieniawa.

K

walifikacja wojskowa na terenie powiatu przeworskiego została ogłoszona za pomocą obwieszczeń Wojewody Podkarpackiego. Do stawienia
się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej
w Przeworsku wzywano także za pomocą wezwań imiennych,
zgodnych z obowiązującym wzorem. Zgodnie z zapisami art.
32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1459 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
wezwał do kwalifikacji wojskowej 37 mężczyzn rocznika pod-

stawowego 2000 i 13 mężczyzn rocznika starszego oraz dwie
kobiety. Kwalifikacja odbyła się w pomieszczeniach przychodni „A-W-MED.” w Przeworsku. Dla osób podlegających
kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Sieniawa
została wyznaczona data 19 i 20 lutego. Na miejscu, osoby
podlegające kwalifikacji wojskowej spotkały się z przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu, który poinformował o aktualnych regulacjach prawnych,
związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz możliwością odbywania zawodowej służby wojskowej. Przedstakwiecień 2019
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wiciel WKU realizował zadania związane z wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji
wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zakładaniem i aktualizacją ewidencji wojskowej, przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji i wydawaniem wojskowych dokumentów
osobistych. Obecny był także przedstawiciel Burmistrza Miasta
i Gminy Sieniawa, prowadzący dokumentację związaną z kwalifikacją wojskową. Do jego zadań należało sprawdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji woj-

skowej oraz wypłata, na wniosek, zwrotu kosztów przejazdu.
Do kwalifikacji zgłosiło się 32 mężczyzn rocznika podstawowego, dwóch mężczyzn rocznika starszego oraz dwie kobiety.
Zdecydowana większość osób stających przed komisją lekarską otrzymała kategorię zdrowia „A”, która jest podstawowym warunkiem do ubiegania się o pracę w wojsku lub innych
formacjach mundurowych, np. policji czy państwowej straży
pożarnej.
Stanisława Napora

Zwrot podatku akcyzowego
- podsumowanie za
I półrocze 2019 r.
Od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r. producenci rolni składali w Urzędzie
Miasta i Gminy w Sieniawie wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej za I półrocze 2019 r.

O

d 1 lutego 2019 r. do 31
marca 2019 r. producenci
rolni składali w Urzędzie
Miasta i Gminy w Sieniawie wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2019 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w
2019 r. wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia
roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w 2019 r. wynosi 1 zł
od 1 litra oleju. Wypłata zwrotu podatku
akcyzowego na podstawie wydanych decyzji nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r. Szczegółowe informacje nt. zwrotu akcyzy można
uzyskać w tut. urzędzie pok. 3 lub pod
nr tel. 16 622 73 01 wew. 33, jak również pod adresem: www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego.
Maria Brzyska
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1

Kwota dotacji na pokrycie kosztów związanych
z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego

188.694,49

2

Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona
przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot
podatku akcyzowego

2.625,62

3

Średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych
bydła zgłoszona przez producentów rolnych
we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego.

945,49

4

Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej, wynikająca ze złożonych
wniosków przez producentów rolnych, na które
przysługuje zwrot

188.694,49

5

Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku
przysługującego producentom rolnym będącym
w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze gminy, ustalonego
zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

290.926,85

Uwaga! Utrudnienia
w związku z remontem
mostu na Sanie
Z dniem 15 kwietnia br. na odcinku drogi wojewódzkiej nr 835 Sieniawa Tryńcza zostało wprowadzone ograniczenie w ruchu pojazdów. Ma to związek
z remontem mostu na rzece San w Ubieszynie. Przez most przejadą tylko
samochody o masie do 3,5 t. Dla pojazdów o większym tonażu zostały wyznaczone
objazdy. Utrudnienia potrwają 3 miesiące.

R

emont mostu trwa od 2
miesięcy. Ruch sterowany
sygnalizacją świetlną odbywał się dotąd wahadłowo
dla wszystkich pojazdów. Według informacji przekazanych przez wykonawcę
prac remontowych, od 15 kwietnia br.
przez najbliższe 3 miesiące przez most
będą mogły przejechać tylko pojazdy
o masie do 3,5 t, skrajni pionowej do
3,2 m i poziomej do 2,5 m. Kierowcy
pojazdów o większym niż dozwolony
tonażu i wyższych parametrach niż
wyżej wskazane, aby dojechać do Tryńczy muszą skorzystać z wyznaczonego
objazdu przez Jarosław, tj. drogami wojewódzkimi nr 870, następnie 865 i na
ostatnim odcinku drogą krajową 77.
Według przekazanych informacji, szacunkowo około 31 lipca br. most zostanie całkowicie wyłączony z ruchu na
3 dni. O szczegółach będziemy infor-

mować na stronie: www.sieniawa.pl.
Przebudowa mostu na Sanie to II
etap wielomilionowej inwestycji Podkarpackiego Zarządu Dróg. Wcześniej
przebudowana została droga wojewódzka nr 835 na odcinku od skrzyżowania

z drogą wojewódzką nr 870 w Sieniawie (obecnie rondo) do łącznika drogi
wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk”
w miejscowości Gorliczyna.
Wioletta Żak
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Uproszczone plany urządzenia lasu
Informujemy wszystkie sołectwa, że w związku ze sporządzaniem uproszczonych planów urządzenia lasów prywatnych w gminie Sieniawa w miesiącach marzec - maj, będą prowadzone prace terenowe związane z taksacją w/w lasów. Uproszczone plany
urządzenia lasu wykonywane są na zlecenie Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
Wioletta Żak

Starostwo Powiatowe w Przeworsku zmienia godziny pracy
Informujemy mieszkańców gminy Sieniawa o zmianach godzin pracy Starostwa Powiatowego w Przeworsku od 1 kwietnia
2019 roku. Wydłużony został czas pracy we wtorki, a skrócony w piątki. Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2019 Starosty
Przeworskiego w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Przeworsku, od dnia 1 kwietnia 2019 r. zostały
zmienione godziny pracy urzędu: poniedziałek, środa i czwartek w godz. 7:30 - 15:30, wtorek w godz. 7:30 - 17:00 oraz w piątek w godz. 7:30 - 14:00. Kasa czynna jest w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30 - 14:30, we wtorki w godz.

7:30 - 16:30 i piątki w godz. 7:30 - 13:00.
Wioletta Żak

Bezpłatne porady prawne
Przypominamy zainteresowanym mieszkańcom, że w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sieniawie działa 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.
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, należy dokonać zgłoszenia
u pani Natalii Gagat z Fundacji „Pasieka”
pod nr tel. 730 312 959 od pon. do pt.
w godz. 8:00 - 18:00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, z którego chce się skorzystać
oraz numer telefonu kontaktowego.
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 po-
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datkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie zlokalizowanym w Sieniawie udzie-

porad do siedziby urzędu); w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie:
w środy w godz. 9:00 - 13:00; w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza we wtorki

lana jest w wymiarze 5 dni roboczych
w tygodniu przez 4 godziny dziennie
zgodnie z harmonogramem: w siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie w piątki
w godz. 13:00 - 17:00 (czynione są starania nad przeniesieniem piątkowych

i czwartki w godz. 9:00 - 13:00; w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka: w poniedziałki w godz. 9:00 - 13:00.
Barbara Matyja

Zwiedzaj Sieniawę
z audioprzewodnikiem
Macie ochotę na spacer po Sieniawie? Możecie samodzielnie wybrać się
na zwiedzanie miasta. Jak? To proste! Wystarczy audioprzewodnik lub telefon
z pobraną aplikacją. Dzięki nim można trafić w wybrane miejsce i posłuchać
ciekawej historii o naszym mieście.

A

udioprzewodnik to elektroniczne urządzenie kieszonkowe, zastępujące tradycyjny, papierowy
przewodnik. Dzięki niemu turyści mają możliwość zwiedzenia miasta we własnym zakresie
i tempie. Urządzenie jest proste w obsłudze i bardzo wygodne.
Usługa została zakupiona w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez
remont, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela”. Ponadto
został opracowany w języku polskim i angielskim scenariusz
wycieczki po Sieniawie szlakiem najważniejszych i najciekawszych zabytków.
Sieniawa, choć jest niewielkim miasteczkiem, może zauroczyć
pięknymi zabytkami i ciekawą historią, w której proza życia
zwykłych obywateli miesza się z barwnymi losami dwóch arystokratycznych rodów - Sieniawskich i Czartoryskich. O tych
opowiada lektor w kolejnych punktach wycieczki.
Dzięki niemu dowiadujemy się, że np. zabytkowe sieniawskie
budowle zostały wzniesione w stylu barokowym, który cieszył
się w XVII i XVIII wieku dużą popularnością w Europie oraz
że niegdyś w ratuszu siedzibę miały nie tylko władze miejskie,
ale i miejska straż czy liczne sklepy. Lektor w przystępny i ciekawy sposób opowiada o kolejnych zabytkach, przytacza dzieje
Sieniawy i dzieli się z turystą ciekawostkami, np. takimi, że na

początku XIX w. Czartoryscy przyjmowali na swoich włościach
cara Mikołaja I, a w czasie wojny Damę z Łasiczką, słynny
obraz Leonarda da Vinci. Był tu także końcem 1792 roku Tadeusz Kościuszko i na pamiątkę udanej wizyty polecił na kamieniu wyryć napis „Na pamiątkę dni szczęśliwych w Sieniawie”.
Podobno kto usiądzie na tym kamieniu i pomyśli życzenie,
zostanie ono spełnione. Opowieść o Kościuszce ubarwiają
wspomnienia Zofii Zamojskiej, córki Adama Czartoryskiego.
Takich ciekawostek na trasie zwiedzania mamy dużo więcej.Kolejne punkty w mieście warte zwiedzenia i wyszczególnione w audioprzewodniku (i aplikacji) to: Rynek - fontanna
przed ratuszem, herb na ratuszu, pomnik Króla Władysława
Jagiełły, kościół św. Jana Chrzciciela, kościół Wniebowzięcia
NMP, ulica Tadeusza Kościuszki, brama pałacowa, pałac Czartoryskich i Kamień Kościuszki. Usługa umożliwia osobom niepełnosprawnym zwiedzić obiekt będący przedmiotem wniosku, tj. kościół. Dla osób niewidomych przygotowany został
dokładny opis metodą audiodeskrypcji, natomiast dla niesłyszących - polski język migowy.
Przewodniki multimedialne (5 sztuk) z powyższą aplikacją
dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie w pok.
nr 7. Aplikacja ze scenariuszem dostępna jest także bezpłatnie,
można ją pobrać z Internecie (Sklep Google Play: Sieniawa).
Wioletta Żak
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Nowe organy w kościele
pw. św. Jana Chrzciciela
W marcu br. samorząd Sieniawy zakupił do nowo wyremontowanej świątyni
organy. W planie są kolejne elementy wyposażenia.

W

październiku 2018 r. zakończył się
gruntowny remont zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Sieniawie. Po przeprowadzonym remoncie świątynia będzie wykorzystywana do spotkań duszpasterskich, ekumenicznych i uroczystości pogrzebowych. Ze względu na wysokie walory akustyczne, w odnowionej świątyni będą organizowane koncerty pieśni
religijnych i patriotycznych, a także koncerty muzyki
organowej.
Dzięki zaangażowaniu Pana Burmistrza i przychylności Rady Miejskiej w Sieniawie, w marcu 2019 r. świątynia została wyposażona w organy kościelne VISCOUNT
UNICO CLV 6 wraz z zestawem nagłaśniającym. Organy posiadają dwa manuały z opatentowaną klawiaturą
„Tracker Touch”. Klawiatura nożna i 2 manuały to 35 rejestrów głosowych. Instrument tej klasy wykorzystywany
jest podczas wielu koncertów muzyki organowej i kameralnej, organizowanych w kraju i za granicą. Używany
jest między innymi w Filharmonii Warszawskiej, w Sanktuarium Jasnogórskim i w wielu szkołach muzycznych.
W bezpośrednim sąsiedztwie zamontowanych organów
będzie umieszczony prospekt piszczałkowy, wykonany
według tradycyjnej technologii organów piszczałko
wych. Zamontowane organy to pierwszy, istotny element
wyposażenia świątyni. Kolejnym zaplanowanym elementem będzie nagłośnienie całej świątyni. Będzie ono
wykonane przed świętami wielkanocnymi.
Aby świątynia mogła spełniać swoje przeznaczenie potrzebne są jeszcze
w prezbiterium: ołtarz, ambonka i sedilla, a w nawie głównej, ławki. Jeśli nie
pojawią się jakieś nieprzewidziane
trudności, to mamy nadzieję, że na
Boże Narodzenie w tym roku, ta piękna świątynia będzie przygotowana
do celebracji liturgicznych i innych
spotkań duszpasterskich.
Ks. Jan Grzywacz
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Rusza budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
Gmina Sieniawa otrzymała dofinansowanie na budowę Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przetarg został rozstrzygnięty
w marcu 2019 r. Inwestycja będzie kosztowała 950 tys. zł. Już w lipcu
mieszkańcy będą mogli przywozić do PSZOK-u posegregowane odpady
ze swoich gospodarstw.

G

ospodarka odpadami jest
jednym z najważniejszych
problemów współczesnej
cywilizacji. Stanowi zadanie własne i ważny obowiązek samorządu gminnego. Funkcjonujący system
selektywnego odbioru odpadów komunalnych (segregacji) dobrze się przyjął i sprawdza. Efektem jego jest ograniczenie zagrożeń dla środowiska, porządek i estetyka oraz kształtowanie postaw proekologicznych. System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zostanie uzupełniony o instalację pomocniczą w postaci gminnego PSZOK-u.
Gmina Sieniawa wypełnia obowiązek wynikający z art. 3 ust. 1 i 2 pkt.
6 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, który obliguje do utworzenia PSZOK-u. Zgodnie z wydaną decyzją lokalizacyjną z dnia 15 lipca 2013 r.
dla tego zamierzenia inwestycyjnego,
instalacja jest urządzana na działce nr
698/1 przy ul. Augustowskiej w Sieniawie, w miejscu starej oczyszczalni
ścieków. Lokalizacja ta stanowi dogodne umiejscowienie dla mieszkańców naszej gminy. W 2018 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania z programu RPO Województwa
Podkarpackiego i po jego pozytywnych
ocenach uzyskaliśmy dofinansowanie
w wysokości 633 tys. zł na całkowitą

wartość kosztorysową 916 tys. zł. Po
rozstrzygnięciu przetargu publicznego
na to zadanie w marcu br., najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 949 937
zł. Instalacja ta będzie funkcjonowała
od lipca br. i nasi mieszkańcy będą mogli
z niej korzystać.
PSZOK stanowi ważne ogniwo systemu gospodarki odpadami, zapewniające łatwy dostęp dla wszystkich miesz-

odpady budowlane i rozbiórkowe, a także papier, tworzywa, szkło czy metale.
Przyjmowanie tych odpadów odbywać
się będzie w sposób zorganizowany pod
nadzorem pracownika i monitoringu.
Odpady będą składowane w wydzielonych kontenerach i boksach zadaszonych
wiatami oraz będą cyklicznie wywożone.
Wykonane zostanie ogrodzenie z bramą
wjazdową i wagą najazdową, utwardzenie

kańców gminy w celu przyjmowania
odpadów komunalnych, wytworzonych
w gospodarstwach domowych, jak np.:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, opony, odpady zielone biodegradowalne,

terenu z odwodnieniem i separatorem
odcieków, droga dojazdowa i oświetlenie. Powstanie hala magazynowa i 9 wiat
kontenerowych na odpady komunalne.
Istniejący budynek zostanie zaadaptowany na cele administracyjno-socjalne.
Janusz Świt
kwiecień 2019
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Przygotowujemy się do
rozbudowy sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej
Miasto i Gmina Sieniawa podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanego
dla zadań pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sieniawa, w m. Wylewa,
w m. Dybków” oraz „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dybków,
w m. Wylewa, w m. Czerwona Wola”.

P

rojekty te zostaną wykonane
oddzielnie dla każdej miejscowości. Na obecną chwilę
wykonano mapy do celów
projektowych oraz koncepcję przebiegu

sieci wodno-kanalizacyjnej. W trakcie
podpisywania są umowy na wejście w teren z właścicielami poszczególnych działek. Po podpisaniu wszystkich umów,
projektant złoży wniosek do Burmistrza

Miasta i Gminy Sieniawa o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Termin wykonania przedmiotowych projektów to koniec 2019 r.
Edward Socha

W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców
Gmina Sieniawa idzie za głosem mieszkańców i inwestuje w ich bezpieczeństwo.
W tym celu został wybudowany nowy odcinek oświetlenia ulicznego.

S

tosownie do wniosków mieszkańców Sieniawy korzystających ze skrótu pomiędzy
rynkiem, osiedlem Kazimierza Wielkiego i kościołem parafialnym,
tuż obok placu targowego, zostało wybudowane oświetlenie ciągu pieszego.
We wskazanym miejscu powstał odcinek oświetlenia o długości 105 metrów bieżących, na którym zamontowano pięć opraw energooszczędnych typu
LED o mocy 20 W. Wartość zrealizowanej inwestycji wraz z osprzętem i zegarem astronomicznym sterującym oświetleniem, opiewa na kwotę 23 552,41
zł.
To kontynuacja działań w zakresie
rozbudowy oświetlenia. Naszym celem
jest, by nieoświetlone miejsca, które na
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terenie naszej gminy jeszcze występują,
możliwie eliminować. Działania te na
pewno wpłyną na poprawę bezpieczeń-

stwa naszych mieszkańców.
Jarosław Saidło

Hala i basen
pod okiem kamer
Hala sportowa z basenem w Sieniawie będzie jeszcze bezpieczniejsza.
Firma Security Office zainstalowała na terenie obiektu monitoring
wraz z systemem alarmowym.

C

elem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na
terenie kompleksu sportowego jest zapewnienie
porządku publicznego i bezpieczeństwa osób korzystających z hali i basenu. Będzie funkcjonował całodobowo.
Tablica informująca o tym, że obiekt
jest monitorowany, została zamocowana na ścianie budynku przy wejściu.
W sieć wpiętych jest kilkanaście kamer na zewnątrz i wewnątrz budynku. Koszt inwestycji to kilkanaście tysięcy zł.
Wioletta Żak

Nowy sprzęt
do remizo-świetlicy
Wybudowana przez samorząd za niespełna 500 tys. zł i oddana do użytku
w 2015 roku remizo-świetlica w Paluchach, została w ostatnim czasie
doposażona w nowy sprzęt.

P

ierwsze, podstawowe wyposażenie
remizo-świetlicy zostało zakupione
znacznie wcześniej. Gmina zakupiła m.in. meble kuchenne, lodówkę,
kuchenkę, naczynia, stoły i krzesła.
Samorząd systematycznie doposaża kolejne
obiekty w nowy sprzęt, z którego będą korzystać mieszkańcy sołectw i wynajmujący obiekty.
W połowie marca br. tamtejsza kuchnia wzbogaciła się o kuchenkę mikrofalową i warnik. Zakupione zostały także rolety okienne na salę główną. Sprzęt odebrała sołtys wsi Janina Majder.
Wioletta Żak
kwiecień 2019
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Przy ul. Kościuszki
i Kościelnej powstaną
nowe chodniki
Miasto i Gmina Sieniawa wspólnie z Powiatem Przeworskim wybuduje
kolejne chodniki w mieście.

O

trzymaliśmy
propozycję
wspólnego finansowania odnowy chodników przy drogach powiatowych, a gmina
zawsze uczestniczy w tego typu przedsięwzięciach - mówił na sesji miejskiej
29 marca br. burmistrz Miasta i Gminy
Sieniawa Adam Woś. - Pierwszy przy

ul. Kościelnej, ważnej ulicy, ruchliwej,
która często służy też jako obwodnica.
Kolejny chodnik będący w planowanym
zakresie prac przy ul. Kościuszki - od
skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku Leżachowa.
Rada Miejska w Sieniawie zabezpieczyła na ten cel środki w budżecie.
Chodnik przy ul. Kościelnej powstanie na długości 492 metrów bieżących,

na całym jej odcinku i będzie kosztował ok. 225 tys. zł. Połowę tej kwoty
pokryje gmina. Z kolei przy ul. Kościuszki wybudowany zostanie chodnik na
długości 400 metrów bieżących, od
drogi wojewódzkiej aż do skrzyżowania z ul. Parkową. Koszt zadania to ok.
371 tys. zł. Inwestycję również tutaj
w połowie sfinansuje nasz samorząd.
- Jeśli zajdzie potrzeba współfinansowania

dalszych inwestycji powiatowych, zrobimy
wszystko, aby znalazły się na nie środki.
Chcemy w przyszłości dokończyć chodnik
w Piganach już na całej długości, podobnie
chcemy wyremontować ul. Jagiellońską i ul.
Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że powiat
będzie zadania te realizował - kończy Burmistrz.
Wioletta Żak
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Będą kontrole
w zakresie segregacji
odpadów
Coraz częściej zdarzają się przypadki, że mieszkańcy nieprawidłowo segregują
odpady. W gospodarstwach, gdzie według złożonych deklaracji surowce
podlegające segregacji winny znaleźć się w odpowiednio oznaczonych workach,
trafiają do pojemników na odpady zmieszane.

D

ziałając w oparciu o art. 9
ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych. W związku z pojawiającymi
się nieprawidłowościami w segregacji,
od maja br. rozpocznie się kontrola
w tym zakresie. Objęci nią zostaną
właściciele nieruchomości podlegający
gminnemu systemowi gospodarowania
odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów. Czynności kontrolne w zakresie
przestrzegania zasad segregacji odpadów
odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia. Sprawdzane będą
pojemniki na odpady zmieszane, czy nie
znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj. papier,
plastik, szkło, metal, przeterminowane
leki, chemikalia, zużyte baterie, żarówki,
sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane,

odpady ulegające biodegradacji czy popiół. (Pojemniki na baterie znajdują się
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, na żarówki w sklepie Biedronka,
natomiast na przeterminowe leki w aptekach). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów,
naliczona zostanie w drodze decyzji
opłata jak za zbieranie odpadów zmieszanych. Prosimy zatem mieszkańców
o właściwą segregację, zgodnie z zasadami.
Deklaracje śmieciowe
- zgłoś zmiany!
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do tutejszego
urzędu deklarację o ilości osób zamieszkujących. Natomiast jeżeli lokal nie jest
zamieszkany, a zameldowane są w nim
osoby, konieczne jest złożenie tzw. deklaracji zerowej, czyli deklaracji, w której liczba mieszkańców oraz wyso-

kość opłaty zostanie określona jako „0”.
Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku
zmiany danych, będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany, np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość
bądź właściciela danej nieruchomości lub gdy dojdzie do sprzedaży lub zakupu nieruchomości.
Jednocześnie przypominamy, że od
1 lutego 2019 r. obowiązują nowe stawki za śmieci.
Prosimy o terminowe uiszczanie opłat,
II kwartał - do 15 maja, III kwartał - do
15 września, IV kwartał - do 15 listopada
danego roku.
Piotr Czopik
kwiecień 2019
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Zgłoś zbiornik
do ewidencji
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie informuje, że w związku z art. 3 ust. 3 pkt. 1, 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków.

W

związku z powyższym, prosimy właścicieli nieruchomości
o przedkładanie zgłoszeń do gminnej ewidencji eksploatowanych urządzeń infrastruktury technicznej, służącej ochronie środowiska.
W celu zaktualizowania ewidencji zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy
Sieniawa, którzy nie są podłączeni do
sieci kanalizacji sanitarnej o niezwłoczne wypełnienie zgłoszenia o posiadaniu
zbiornika bezodpływowego (szamba)
lub przydomowej oczyszczalni ścieków
i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy
w Sieniawie, pok. nr 17 - Referat Rozwoju
i Gospodarki Gruntami lub Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Augustowskiej 15 w Sieniawie. Prosi się mieszkańców o rzetelne
podejście do sprawy.
Wymagany druk dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pok. nr
17 oraz na stronie internetowej www.sieniawa.pl. Jednocześnie informujemy, że
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podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych,
będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez
przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych z terenu miasta i gminy Sienia-

wa. Pouczamy, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze
grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Barbara Matyja

Wybory
do izb rolniczych

I

Wybory do izb rolniczych odbędą się w tym roku 28 lipca (niedziela).
Termin ten został przyjęty podczas posiedzenia Krajowej
Rady Izb Rolniczych. Przyjęto także uchwały w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń
izb rolniczych.

zby rolnicze w Polsce zostały powołane do życia ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku. Izby są samorządem
rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izb rolniczych z mocy
ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego z działów specjalnych
produkcji rolnej. Kompetencje i zadania samorządu rolniczego wynikają z ustawy o izbach rolniczych oraz statutu poszczególnych izb.
Organami izb rolniczych są: walne zgromadzenie, zarząd
i komisja rewizyjna. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są w bezpośrednich i tajnych wyborach na trwającą

4 lata kadencję. Okręgiem wyborczym jest gmina. Z każdej
gminy wybiera się dwóch delegatów (lub jednego, jeżeli obszar
użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Do tej pory
delegatami z Gminy Sieniawa byli Edward Ochab i Adam Woś.
Tegoroczne wybory do izb rolniczych odbędą się na dotychczasowych zasadach. Najpóźniej do dnia 5 lipca br. następuje zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków rad
powiatowych izby rolniczej. Zachęcamy rolników, aby kandydowali. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpowiada,
że jeżeli będzie duża frekwencja, to postara się dać izbom
więcej kompetencji.
Barbara Matyja

Nasze otoczenie
jest naszą wizytówką

Szanowni Mieszkańcy, właściciele nieruchomości! Rozpoczyna się sezon
wiosenny. W trosce o porządek, czystość i estetyczny wygląd naszej
gminy, zwracamy się z prośbą o przystąpienie do porządkowania swoich
posesji. Utrzymanie porządku i czystości jest nie tylko obowiązkiem służb
samorządowych, ale również mieszkańców, dlatego tak ważna jest nasza stała,
codzienna i wspólna troska o jakość i estetykę otoczenia, w którym żyjemy.

Z

godnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieniawa, właściciel nieruchomości ma obowiązek
dbania o estetyczny wygląd swojej posesji i niedopuszczania
do zalegania na niej i wokół wszelkich nieczystości. Posprzątajmy zatem znajdujące się przy naszej nieruchomości chodniki
z zanieczyszczeń powstałych w okresie zimowym. Zalegający
piasek oraz inne nieczystości to nie tylko problem estetyczny,
ale przede wszystkim wpływający na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Wraz z ociepleniem zwiększy się aktyw-

ność mieszkańców, dlatego zróbmy wszystko, aby nasze otoczenie było wizytówką nas samych i zarazem całej gminy. To
nic nie kosztuje. Wystarczą dobre chęci, poczucie estetyki
i współodpowiedzialności. Postarajmy się, aby nasza gmina
była czysta i zadbana, wówczas korzystanie ze wspólnej przestrzeni publicznej będzie dużo przyjemniejsze dla nas wszystkich. Jednocześnie serdecznie dziękujemy mieszkańcom, którzy utrzymują swoje posesje i teren wokół nich w należytym
porządku.
Wioletta Żak
kwiecień 2019
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Zapobiegajmy
bezdomności zwierząt
Szanowni Państwo! Z roku na rok problem bezdomnych, porzucanych zwierząt,
zwłaszcza psów, jest coraz większy. W związku z powyższym, zwracamy się
z prośbą do wszystkich mieszkańców, którym los tych biednych zwierząt, często
pozostawionym samym sobie, nie jest obojętny, o włączenie się w działania
zapobiegające takim przypadkom.

R

eagujmy zawsze, kiedy jesteśmy świadkami porzucenia zwierzęcia. Jeśli zwierzę
porzucane jest z samochodu,
nie bójmy się spisać numeru rejestracyjnego pojazdu i zgłosić sprawę na policję lub do Urzędu Miasta i Gminy
w Sieniawie.
Zwierzę to nie zabawka! Powstrzymajmy
się więc od dawania ich jako prezent,
który często bywa nietrafionym i ląduje
porzucony w lesie. Dbajmy o to, aby
nasze czworonogi pozostawały w obrębie naszych posesji, pozwoli to uniknąć
zgłaszania ich jako bezdomne oraz ponoszenia kosztów interwencji weterynarza,
a także umieszczenia psa w schronisku.
Od dłuższego czasu zauważamy gwałtowny wzrost psów wałęsających się bez
opieki w miejscach publicznych. Zwierzę
pozostawione bez nadzoru właściciela
jest nie tylko zagrożeniem dla samego
siebie, ale i mieszkańców, a w szczegól-

ności dzieci.
Należy pamiętać, że w większości przypadków psy postrzegane jako „bezdomne” mają swoich właścicieli, którzy
nie dopilnowali swojego pupila. Zwłaszcza w okresie godowym zwierząt, gdzie
całe watahy psów potrafią przesiadywać
przy posesji, na terenie której znajduje
się suka. Taka sytuacja może potrwać
do tygodnia i dłużej, wówczas pamiętajmy, aby powstrzymać się od dokarmiania takich zwierząt oraz zgłaszania ich
jako bezdomne. Zwierzę w końcu samo

odejdzie i wróci do właściciela pod
warunkiem, że nie jest dokarmiane.
W sytuacji potwierdzonej bezdomności
zwierzęcia lub gdy pies jest agresywny
oraz dopuszcza się ataku na człowieka,
sprawę należy niezwłocznie zgłosić w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy
w Sieniawie osobiście pok. nr 1, telefonicznie - 16 622 73 01 (wew. 38). Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane
osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz numer kontaktowy. W dni wolne
od pracy, w przypadku psa, który jest

agresywny, atakuje przechodniów, bezzwłocznie należy powiadomić policję.
Dbając o dobro naszych małych czworonogów apelujemy o czujność w każdym
przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwości na cierpienie
zwierząt.
Beata Skibińska
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Nie wyrzucaj,
załóż kompostownik

Skoszona trawa oraz liście opadłe z drzew owocowych czy ozdobnych są dobrym
składnikiem kompostu, który nazywany jest często czarnym złotem ogrodnika.
Jest nawozem znakomicie przyswajalnym przez rośliny.

J

est również bezpieczny w stosowaniu, jego użycie nie grozi przenawożeniem. Dodatkowo poprawia
strukturę gleby. Domowa produkcja kompostu to doskonały sposób na zagospodarowanie pozostałości
ogrodowych i kuchennych. Szacuje się,
że w przeciętnym gospodarstwie domowym materiał nadający się do kompostowania stanowi ponad 40% wszystkich
odpadów. Dzięki temu kompost nie tylko
nic nie kosztuje, ale pozwala nam zaoszczędzić. Kompostownik powinien zatem
zostać uwzględniony w każdym projekcie
ogrodu.

Kompostowanie nie wymaga specjalnych pojemników. Zebrane z naszej
kuchni odpadki możemy z powodzeniem ułożyć na kupce zwanej pryzmą
kompostową. Warto jednak pamiętać,
że stworzenie w ten sposób warunków
odpowiednich do powstania kompostu wymaga większej staranności, zaletą
jest natomiast praktycznie nieograniczona jej pojemność. Minimum co 2-3
miesiące całą zawartość kompostownika
należy dobrze wymieszać, by ją przewietrzyć i tym samym dostarczyć potrzebnego tlenu. O wiele lepiej od usypanej pryzmy sprawdzają się pojemniki

Pomoc w formie
żywnościowej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sieniawie od kilku lat realizuje Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD),
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym współpracując
z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Przemyślu.

P

rogram Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020
(POPŻ) ma na celu zapewnienie najuboższej części
społeczeństwa bezpłatnej pomocy żywnościowej. Pomocą tą mogą być
objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania

z pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł
dla osoby samotnie gospodarującej
i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie.
Dla mieszkańców miasta i gminy
Sieniawa realizacja Podprogramu 2018
rozpoczęła się w październiku 2018 r.
Tutejszy ośrodek wydaje skierowania
do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ. Artykuły wydawane są w formie paczek żywnościowych równomiernie w trakcie trwania
całego Podprogramu 2018. Artykuły

kompostowe, zapewniające lepszy dostęp powietrza oraz pozwalające w prostszy sposób zachować odpowiednią
wilgotność. Do kompostownika można
wrzucać: odpadki kuchenne (poza mięsem i rybami), skorupki jaj, fusy kawy,
torebki herbaty, resztki warzyw, owoców, obierki, skoszoną trawę, siano,
przekwitłe rośliny, chwasty (bez nasion),
ścięte gałęzie krzewów (rozdrobnione),
opadłe liście, trociny, popiół z kominka
(drzewny), niewielkie ilości papieru (np.
karton), muł wydobyty z oczka wodnego, starą ziemię, np. z doniczek, obornik czy ściółkę z kurnika.
Pojemnik na kompost można wykonać we własnym zakresie lub kupić gotowy.
Wykonanie kompostownika jest łatwe
i można do tego celu użyć rozmaitych
materiałów, ważne jest, aby nie były to
materiały toksyczne dla roślin, oraz by
nasz kompostownik zapewniał dopływ
powietrza, a także umożliwiał mieszanie zawartości i wybieranie gotowego
nawozu. Posypywanie ziemią górnej
warstwy pryzmy uchroni nas i sąsiadów
przed przykrym zapachem wyrzucanych
na nią odpadów.
Joanna Stawarz

żywnościowe odbierać można w magazynie
Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy ul.
Bandurskiego 1, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 13:00.
Szczegółowe informacje udzielane są przez
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sieniawie, pok. nr 8.
Barbara Czwakiel
kwiecień 2019
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KDR dla rodziców
dorosłych dzieci
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie przypomina, że od dnia
1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom,
którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu
na ich wiek w chwili składania wniosku.

A

by otrzymać Kartę Dużej
Rodziny, rodzice składają
wniosek wraz z oświadczeniem, że nie są lub nie
byli pozbawieni (w stosunku do co najmniej trojga dzieci) władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej oraz że mają lub
mieli na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci.
Osoby ubiegające się o kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty
Dużej Rodziny, na którym mogą zaznaczyć czy ubiegają się o kartę tradycyjną (plastikową), elektroniczną (na
urządzeniach mobilnych) czy obie. Jednocześnie rodzic oraz małżonek rodzica,
któremu zostanie przyznana karta elektroniczna, będzie mógł wizualizować na
swoim urządzeniu mobilnym karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego
z rodziców lub małżonka.
Gdzie złożyć wniosek? Osobiście
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sieniawie, ul. Rynek 1, pok.
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9 lub przez Internet, na stronie: www.
empatia.mpips.gov.pl.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość

nież przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do
posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Mapa
miejsc, w których można skorzystać ze

korzystania z katalogu oferty kulturalnej,
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować
nie tylko instytucje publiczne, ale rów-

zniżek, znajduje się pod adresem: www.
empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.
Alicja Sroka

Dzienny Ośrodek
Wsparcia dla osób
niepełnoprawnych

Dotychczas Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieniawie obejmował wsparciem
osoby przewlekle psychicznie chore - Typ A oraz z niepełnosprawnością
intelektualną Typ - B. Od marca 2019 r. do ośrodka mogą być kierowane osoby
wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych - Typ C.

Ś

rodowiskowy Dom Samopomocy w Sieniawie zlokalizowany jest w centrum miasta.
Jest domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.
Placówka swoją działalność rozpoczęła
w roku 2000, wówczas na zajęcia uczęszczało ok. 20 uczestników. Obecnie
z usług Środowiskowego Domu Samo-

pomocy korzysta 32 podopiecznych,
pochodzących z terenu gminy Sieniawa, Adamówka oraz gminy Tryńcza.
Głównym i najważniejszym zadaniem
ŚDS jest przystosowanie uczestników
do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia i wykształcenie umiejętności niezbędnych do codziennego
funkcjonowania. Nasza działalność określona została w Statucie, Regulaminie
Organizacyjnym, Programach Pracy oraz

Rocznym Planie Pracy. Staramy się, aby
nasza oferta była ciekawa i atrakcyjna.
Zapewniamy różnorodne formy terapii, usługi pielęgnacyjne, rehabilitacyjne
i opiekuńcze, a także zagospodarowanie czasu wolnego. Placówka zapewnia
usługi transportowe dla podopiecznych,
polegające na dowozach do placówki
oraz odwozach do miejsca zamieszkania. W tym celu dla potrzeb ŚDS w grudniu 2016 r. samorząd Sieniawy zakupił

samochód osobowy Volkswagen Caravelle Trendline 2.0 TDI, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd został zakupiony ramach
programu „Wyrównywania różnic między regionami III” obszaru D - likwidacja barier transportowych, współfinansowanego ze środków PFRON.
W ramach treningu kulinarnego codziennie przygotowywane są posiłki
dla podopiecznych ośrodka. Staramy się,
aby pobyt w placówce urozmaicać różnymi spotkaniami integracyjnymi, uroczystościami oraz wyjazdami i wycieczkami.
Zapraszamy do naszego domu zarówno
chętnych do uczestniczenia w jego życiu, jak i gości pragnących kontaktu
z naszą społecznością.
Barbara Kamionka
kwiecień 2019
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Biblioteka po remoncie
Po blisko miesięcznym oczekiwaniu, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Sieniawa otwiera się dla czytelników w nowej odsłonie.

W

iosna to czas zmian,
dlatego na zmianę postawiliśmy i my. Z ogromną przyjemnością
oddajemy czytelnikom jeszcze piękniejsze miejsce, w którym obcowanie z książką dostarczy im wielu przyjemności.
Remont biblioteki obejmował malowanie wszystkich pomieszczeń bibliotecznych i zakup nowoczesnego oświetlenia, które nie tylko pod względem
estetycznym odmieniło pomieszczenia.
Jest przede wszystkim funkcjonalne i bezpieczne. Pomieszczenie wypożyczalni zostało doposażone w nowe regały. Wszystkie te działania spowodowały, iż estetyka
i funkcjonalność biblioteki znacznie się
poprawiła. Zapraszamy więc wszystkich
obecnych, jak i przyszłych czytelników,
do odwiedzin.
Przypominamy, że użytkownicy mogą
korzystać z dobrze zaopatrzonego księgozbioru, który na bieżąco uzupełniany
jest ukazującymi się na rynku nowościami wydawniczymi. Do dyspozycji są
również czasopisma o zasięgu regionalnym, jak „Nowiny” czy „Życie Podkarpackie”. W swej ofercie posiadamy również inne czasopisma, zarówno dla młodego czytelnika, jak i dorosłego. Rów-
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nież czytelnia internetowa jest dostępna
w godzinach pracy biblioteki.
Mamy nadzieję, że wprowadzone przez
nas zmiany zyskają Państwa akceptację
i będą służyć rozwojowi czytelnictwa.
Już dziś zapraszamy na spotkanie autor-

imprez dedykowanego naszym czytelnikom oraz sympatykom, związanym z corocznym świętem bibliotek i bibliotekarzy, czyli Tygodniem Bibliotek. Z tej
okazji mamy w ofercie wiele ciekawych wydarzeń dla najmłodszych, jak

skie w dniu 6 maja z Karoliną Wilczyńską, autorką bestselerowych powieści,
cieszących się dużą popularnością wśród
naszych czytelników. Posiadamy w swoich zbiorach cały komplet książek autorstwa naszego majowego gościa. Spotkanie autorskie będzie początkiem cyklu

i starszych czytelników. O przebiegu
i terminach naszych działań informować będziemy Państwa na bieżąco na
Facebooku biblioteki, do odwiedzania
którego serdecznie zapraszamy.
Elżbieta Jagusztyn

Promujemy smaki
naszego regionu
Jak smakuje Sieniawszczyzna, co króluje na stołach gospodyń ze Słowacji? Co
nas łączy, a co dzieli? Przekonały się o tym wzajemnie gospodynie obu krajów na
warsztatach kulinarnych, podczas których wymieniały swoje doświadczenia.

W

arsztaty są częścią
mikroprojektu „Dziedzictwo starych matek
bez granic” realizowanego przez obec Pečovská Nová Ves
przy partnerskim udziale Gminy Sieniawa. Mikroprojekt realizowany jest od
lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. i zakłada m.in. wspólne utrzymanie tradycji
granicy polsko-słowackiej. W ramach
projektu gospodynie ze Słowacji zakupiły tradycyjne stroje dla tamtejszego
koła. 24-25 sierpnia 2018 r. panie z KGW
z Dobrej, Dybkowa, Pigan, Wylewy
i Czerwonej Woli wzięły udział w warsztatach rękodzieła organizowanych w Pečovskiej Novej Vsi. Zaprezentowały swoje wyroby m.in. hafty, kwiatowe kompozycje z bibuły i krepiny oraz rękodzieło
szydełkowe. 15 września 2018 r. w Dybkowie odbyły się warsztaty kulinarne,

chni słowackiej, a także placki ziemniaczane i pierogi na słodko, które są
znanymi potrawami obu kuchni. W ramach mikroprojektu powstanie publikacja „Dziedzictwo starych matek bez

w których udział wzięły panie z obydwu krajów. Gotowały m.in. haluszki
z bryndzą - najpopularniejsze danie ku-

granic”, w której zamieszczone zostaną
rysy historyczne Sieniawy i Pečovskiej
Novej Vsi, a także galeria wyrobów rę-

kodzielniczych, które powstały w czasie warsztatów. Znajdziemy tutaj również opis działalności poszczególnych
kół gospodyń oraz przepisy kulinarne
na potrawy, które panie gotowały we
własnych środowiskach - zarówno przepisy z Sieniawszczyzny, jak i z Pečovskiej
Novej Vsi. Publikacja wskaże podobieństwa i różnice w sposobie przygotowywania poszczególnych dań. A co panie
gotowały? Rudka - kapuśniak, Dybkówplacki ziemniaczane, Sieniawa - kopytka,
Dobra - sernik, natomiast Czerce - pierogi ruskie.
Podsumowaniem mikroprojektu będzie
konferencja końcowa w Pečovskiej Novej Vsi w czerwcu 2019 r. Projekt jest
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska
Słowacja 2014-2020.
Wioletta Żak
kwiecień 2019
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Gospodarze
z Pigan powitali
przedstawicieli rządu
W sobotę, 9 marca br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A
Arena w Jasionce odbyła się regionalna konwencja Prawa i Sprawiedliwości,
podczas której została zaprezentowana Europejska
Deklaracja Programowa PiS.

W

konwencji uczestniczyła czternastoosobowa delegacja Koła Gospodyń Wiejskich z Pigan, która powitała na Podkarpaciu przedstawicieli
polskiego rządu, przekazując na ręce prezesa Prawa
i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego przepięknie zdobiony bochen chleba z Sieniawszczyzny. Koło słynie
z ich wypieków na różne okazje. Tym razem obdarowani zostali przedstawiciele rządu, co jest dla nas
wszystkich ogromnym zaszczytem i powodem do
dumy. Europejską Deklarację Programową Prawa
i Sprawiedliwości podpisali w Jasionce liderzy list
PiS w poszczególnych okręgach, w tym wicepremier
Beata Szydło, minister edukacji narodowej Anna
Zalewska, szef MSWiA Joachim Brudziński i szef
kampanii wyborczej, europoseł Tomasz Poręba. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26
maja 2019 r. Polacy będą wybierać 52 europosłów
w trzynastu okręgach wyborczych.
Marta Kozłowicz
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KGW z Pigan laureatem
nagrody im. J. Ślisza
W dniach 1-2 marca 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A
w Jasionce odbyło się Europejskie Forum Rolnicze z udziałem przedstawicieli
polskiej i europejskiej polityki.

P

odczas debat i dyskusji poruszano ważne dla rolnictwa
tematy. Jednym z ważnych
punktów drugiego dnia forum było przyznanie nagrody im. Józefa
Ślisza, lidera niezależnego ruchu chłopskiego w latach 70-80 ubiegłego wieku,
współzałożyciela rolniczej „Solidarności”, senatora i wicemarszałka senatu.
Celem przyznawanej przez Fundację
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej jest „uhonorowanie organizacji bądź osób wyróżniających się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie
wolności chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich”.
W tym roku kolegium nagrody, w skład
którego weszli: córka Józefa Ślisza Elżbieta Bieniasz, prezes PiS Jarosław Kaczyński i przewodniczący Kapituły Fun-

dyń wiejskich z siedmiu województw.
W zacnym gronie wyróżnionych zna-

Elżbiety Bieniasz i Artura Balazsa odebrały Bronisława Bajor i Kazimiera Bu-

lazło się - jako jedyne z Podkarpacia
- Koło Gospodyń Wiejskich w Piganach.

dacji EFRW Artur Balazs przyznało ją
nie jednemu podmiotowi, ale podzieliło
ją i przyznało dziesięciu kołom gospo-

W imieniu koła nagrodę z rąk premiera
Mateusza Morawieckiego, prezesa PSL
Władysława Kosiniaka Kamysza oraz

niowska. Na zakończenie uroczystości
wręczenia nagród premier Morawiecki
pogratulował wszystkim laureatom.
- Trudno sobie wyobrazić bardziej właściwy wybór kapituły. Koła gospodyń wiejskich są tym naszym bardzo drogim skarbem, który rzeczywiście przechowuje tradycję polskiej kuchni, polskiej kultury, polskiej
tożsamości i za to bardzo, bardzo serdecznie wszystkim kołom gospodyń wiejskich
dziękujemy - mówił Premier.
Warto przypomnieć, że nagrodę im.
Józefa Ślisza przyznano po raz trzeci.
Wcześniej laureatami tego wyróżnienia
byli: „Dom Wschodni - Domus Orientalis” oraz Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Wizyta KGW z Pigan w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A w Jasionce nie ograniczyła się tylko do odebrania
nagrody. Członkowie koła mieli swoje
stoisko wystawiennicze - bogato zastakwiecień 2019
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wiony regionalnymi przysmakami stół,
na którym obok pieroga z kaszą gryczaną, pierogów, pysznych ciast, domo-

wej roboty nalewek i przetworów znalazły się też potrawy wpisane na Listę
Produktów Tradycyjnych - syrnik z kru-

pami oraz gościnnik chlebowy. Stoisko
cieszyło się dużym zainteresowaniem
uczestników forum, którzy chętnie częstowali się przysmakami Sieniawszczyzny. Koło z Pigan odwiedzili członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego, m.in.
marszałek Władysław Ortyl, który w prezencie otrzymał tradycyjny gościnnik.
Podobny reprezentacja koła wręczyła premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
Niewątpliwe dzień 2 marca 2019 r.
na długo pozostanie w pamięci członków
koła. Serdecznie gratulujemy i życzymy
grupie z Pigan sił do dalszej pracy na
rzecz promowania naszej małej ojczyzny
i wielu, wielu sukcesów.
Marta Kozłowicz

Spotkanie seniorów
w Piganach
W sobotę, 16 lutego, w świetlicy wiejskiej w Piganach członkowie koła
gospodyń wiejskich zorganizowali Dzień Seniora, na który zaprosili
najstarsze pokolenie mieszkańców wsi.

S

eniorzy to wyjątkowa grupa mieszkańców każdej społeczności. To ludzie, którzy od pokoleń tworzą lokalną społeczność, swoimi czynami
wpisują się na karty miejscowej historii i nade
wszystko są autorytetami dla młodych.
W spotkaniu, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób, uczestniczył także burmistrz
Adam Woś oraz dyrektor CKSiR „Sokół” w Sieniawie Piotr Majcher. Dla przybyłych seniorów wystąpiły z koncertem Piganeczki przy
akompaniamencie Leonarda Wermińskiego, Celiny Szczęch i Aleksandra Nakoniecznego. Gościnnie zaśpiewali Anna i Dominik Szczęch.
Burmistrz Adam Woś złożył zebranym życzenia zdrowia i pogody ducha. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i było wspaniałą okazją
do wspomnień.
Marta Kozłowicz
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By język obcy
brzmiał znajomo
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie rozwijają
swoje umiejętności językowe i technologiczne poprzez udział
w ciekawym projekcie.

O

d 1 września 2017 r. nauczyciele SP w Sieniawie
realizują projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER). Programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych i technologicznych
kadry nauczycielskiej, co przyczyni się
do podniesienia jakości pracy szkoły
i umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej. Dzięki otrzymanym funduszom (31 823 euro, tj. 137 045 zł),
przez 20 miesięcy trwania projektu,
udało się zrealizować szereg inicjatyw:
- udział 10 nauczycieli w rocznym kursie j. angielskiego w SP w Sieniawie, na
poziomie A1 (160 godzin);
- udział 1 nauczyciela j. angielskiego
w dwutygodniowym kursie metodycznym Educational Technology Today
w szkole językowej Bell w Cambridge
w Wielkiej Brytanii (poziom A2);
- udział 10 nauczycieli w dwutygodniowym kursie językowym Language Improvement for Teachers w szkole językowej Bell w Cambridge w Wielkiej Brytanii;
- przeprowadzenie 2 szkoleń dotyczących korzystania z narzędzi TIK Technologia w edukacji dla nauczycieli z terenu miasta i gminy Sieniawa;
- zakup sprzętu multimedialnego;
- wzbogacenie lekcji o nowe materiały
i metody pracy, zwłaszcza technologi-

czne;
- nawiązywanie szerszej współpracy
z krajami europejskimi za pośrednictwem platformy edukacyjnej eTwinning;
- konkursy, kąciki językowe, zajęcia
dodatkowe;
- październikowe poniedziałki z Osca-

nych z nauczycielami z 21 różnych krajów
europejskich, Chin i Australii. Zyskali
spore doświadczenia i nowe umiejętności, które wykorzystują w pracy z młodzieżą szkolną.
- Cambridge to miasto przede wszystkim
wspaniałej architektury i pięknego połą-

rem Wildem. Czytanie baśni Oscara
Wilda w klasach 4- 8.
- wystawa książek: Czy znasz twórczość
najpopularniejszych pisarzy anglojęzycznych?
Wszyscy uczestnicy projektu (dyrektor
K. Kolasa, wicedyrektor J. Majcher, koordynator K. Drapała, B. Kamionka, M.
Marcichów, G. Wikiera, K. Pieczonka,
M. Pisarczyk, W. Augustyn-Daź, K. Bartuś, R. Górski) otrzymali certyfikaty językowe, a także dokumenty Europass
Mobilność, potwierdzające udział w zagranicznych szkoleniach.
Podczas dwutygodniowego pobytu
w Cambridge uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń pedagogicz-

czenia kultury z naturą, jest siedzibą drugiego po Oksfordzie najstarszego uniwersytetu w Anglii. Na pierwszym miejscu są
tam budynki collegiów. Imponujące, nierzadko będące arcydziełami architektury,
z prywatnymi kaplicami, bibliotekami i salami jadalnianymi. Byliśmy zachwyceni
tym miastem i jego niesamowitą atmosferą,
w którym gotycka architektura przeplata
się z budynkami XXI wieku - wspominają
nauczyciele.
Szkoła złożyła już kolejny wniosek na
nowy projekt tego typu, a w przyszłości
planuje wnioskować o dofinansowanie
mobilności uczniów.
Jadwiga Majcher
kwiecień 2019
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Pączek dla Afryki
W Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie po raz trzeci
zorganizowana została akcja charytatywna „Wyślij pączka do Afryki”.

W

tłusty czwartek w szkole zapachniało wyjątkowo. Wszyscy mogli wówczas skosztować wielu smakołyków przygotowanych
przez rodziców, nauczycieli oraz partnerów
akcji: Stowarzyszenie „Aktywni w Sieniawie”, Koła Gospodyń Wiejskich w Leżachowie, Dybkowie i Paluchach oraz
CKSiR „Sokół” w Sieniawie.
Panie z „Aktywnych w Sieniawie”
i KGW w Leżachowie razem z uczniami rozprowadzały smakowite pączki, chrust, oponki, babeczki, ciasteczka
i inne słodkości. Cel był jeden. Zebrane przy tej okazji datki w całości zostały przekazane Fundacji „Kapucyni
i Misje”. Misjonarze kapucyni w Repu-

blice Środkowoafrykańskiej i Czadzie przeznaczą je na pomoc potrzebującym. Rachunek jest prosty. Pączki to: posiłki
dla osieroconych dzieci, czysta, zdrowa woda z trzech nowych
studni, edukacja dla dzieci, operacje dla niepełnosprawnych,
nowe kaplice, boisko, plac zabaw, zajęcia dla dzieciaków i wiele
innych. Zamieniliśmy więc naszą pączkową darowiznę na kon-

kretną pomoc dzieciom i ubogim, którymi opiekują się kapucyni. Rozwijajmy razem dzieło miłosierdzia! Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za włączenie się do akcji. Każdy
może się jeszcze przyłączyć wysyłając
e-pączka na: www.paczek.kapucyni.pl.
Agnieszka Kamińska

Aktywnie na feriach
Po raz kolejny sieniawskie centrum kultury i biblioteka publiczna
przygotowały dla dzieci ciekawe zajęcia na czas ferii zimowych.

Z

niecierpliwością oczekiwane
przez dzieci ferie zimowe
szybko minęły. Co prawda
zima, jak to zima [rodzaj
żeński ;) - wiadomo] zaskoczyła wszystkich i przeniosła się w inne regiony, jej
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kaprysy nie zrobiły na nas najmniejszego wrażenia. Byliśmy przygotowani
na to, by aktywnie spędzić te ferie.
Nasze pierwsze spotkanie w ramach
ferii upłynęło pod znakiem sportu.
Na zajęcia udaliśmy się do kompleksu

sportowego. Tam powitała nas Anna
Wasiuta - trener personalny, która na
początku zaprezentowała uczestnikom
zajęć kilka ciekawych rekwizytów, wykorzystywanych przy ćwiczeniach. Spotkanie rozpoczęła intensywna roz-

grzewka, której nie powstydziłaby się
sama Ewa Chodakowska. Potem były

kawa lekcja pięknego, choć już trochę
zapomnianego, rzemiosła ludowego.

zajęciach, podczas których pracowaliśmy z modeliną. Po raz kolejny dzieci

zabawy grupowe, uwzględniające wiek
uczestników zajęć i na zakończenie rozciąganie. Było aktywnie, ciekawie
i wesoło. Mamy nadzieję, że z panią
Anią jeszcze się spotkamy.
Kolejne spotkanie wypadło nam
w popularne walentynki. Z tej okazji na
zajęciach tworzyliśmy wiosenne kwiaty
z krepiny i ozdabialiśmy miniwazoniki.
Uczestnicy zajęć jak zwykle nie zawiedli. Z dużym zainteresowaniem słucha-

li wskazówek Marioli Drapały, która prowadziła spotkanie. Uczestnicy z uwagą,
w skupieniu tworzyli kolejne wiosenne
kwiaty. To była dla nas wszystkich cie-

Śliczne bukieciki na pewno były miłym
prezentem na walentynki.
Artystyczne dusze i te mniej artystyczne mogły się także realizować na

udowodniły, jak są kreatywne i zdolne.
Z modeliny powstały kolorowe postaci,
pieski, kotki, kwiatki czy serduszka, które
zapiekliśmy w piekarniku, aby utwardzić
materiał. Na koniec jeszcze odrobina
bezbarwnego lakieru, magnes lub kolorowy rzemyk i gotowe.
Ferie zakończyliśmy tanecznym krokiem. I to dosłownie, bo na ostatnim spotkaniu odbył się karnawałowy bal przebierańców. Dzieci przebrane w barwne
stroje, m.in. księżniczek, wróżek czy
superbohaterów, chętnie włączyły się
do wspólnej zabawy. Dziękujemy, że byliście z nami.
Marta Kozłowicz
kwiecień 2019
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Uczniowie z Rudki
powitali wiosnę
Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Rudce
od kilku lat witają wiosnę radośnie i oryginalnie, odkrywając talenty
i przywdziewając ubrania w pięknych kolorach.

B

yła już zieleń pełna nadziei, żółty jak słońce,
a także oryginalny, soczysty pomarańcz. W tym
roku przyszła pora na piękną czerwień. We wszystkich jej odcieniach królowały elementy garderoby: koszulki, apaszki, spodnie, spódniczki czy kokardy.
Tak przygotowani uczniowie przystąpili do prezentacji swoich talentów, bo pierwszy dzień wiosny to Dzień Odkrywania
Talentów w szkole.
Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem „Złotówka do
złotówki”, tematycznie związanym z oszczędzaniem i ekologią, przygotowanym pod patronatem SKO. Następnie młodzi, utalentowani artyści pięknie śpiewali, tańczyli, kozłowali

piłką, wykonywali wariacje z hula-hop i skakali na skakance. Zaprezentowali całą gamę różnych talentów. Ogromny
aplauz i zachwyt widzów wzbudził występ dzieci z oddziału
przedszkolnego, które przygotowały urozmaicony program
pełen radosnego śpiewu i tańca. Widowiskowy był także układ
taneczny zaprezentowany przez dwie uczennice z klasy VI.
Dwugodzinne spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie
piosenki „Wiosna” z repertuaru Skaldów. To był udany dzień.
Wiosna została powitana jak należy.
Monika Kwaśniewska

Święto Kobiet
8 marca to data w kalendarzu, którą każdy zna i o której każdy pamięta.
Dzień Kobiet, bo o nim mowa, w Polsce stał się popularny dopiero w czasie
PRL-u, ale na świecie obchodzono go już od 1910 r.

W

tym roku panie z Gminy
Sieniawa świętowały nieco
wcześniej. W niedzielę, 3
marca, w świetlicy wiejskiej
w Czercach przedstawiciele władz samorządowych spotkali się z członkiniami miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia „Aktywni w Sieniawie”. Burmistrz
Adam Woś złożył zebranym paniom serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha oraz
podziękował za ich pracę i zaangażowanie
we wszelkie inicjatywy lokalne. Życzenia pomyślności w imieniu starosty przeworskiego
i swoim złożył obecny na spotkaniu wicestarosta Jerzy Mazur. Do życzeń dołączyli
się biorący udział w spotkaniu panowie,
którzy wręczyli paniom piękne róże.
Marta Kozłowicz
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Warsztaty
zdrowia i urody
Z okazji obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet w Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie odbyło się spotkanie dla pań z dietetykiem
i doradcą pielęgnacyjnym. Jego tematyka osnuta była wokół zdrowia,
urody i codziennej pielęgnacji.

O

tym, że moda na zdrowie nie przemija, przekonywała uczestniczki dietetyk z Centrum
Dietetycznego Naturhouse z Przeworska Elżbieta Żelazko. Jej wykład skupił się na zdrowym odżywianiu i jego wpływie na funkcjonowanie organizmu. Dietetyk mówiła m.in. o błędach żywieniowych, o produktach light, które tylko z nazwy są light i zwróciła uwagę
na czytanie etykiet na produktach. Podkreśliła też, że najlepszym eliksirem młodości i urody jest woda. W tym dniu, panie miały możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji i analizy masy ciała. Nie tylko zważyły się, ale poznały
swój wiek metaboliczny, masę tkanki tłuszczowej, dowiedziały
się o ilości wody w organizmie oraz poznały wartość „zdrowej” wagi dla siebie.
W drugiej części spotkania panie pod swoje skrzydła wziął
doradca pielęgnacyjny Mary Kay - Wanda Pawełek. Na początek zaproponowała paniom zabieg o nazwie „satynowe dłonie”,
a zaraz potem zaprosiła na warsztaty z pielęgnacji skóry twarzy. Krok po kroku pod czujnym okiem specjalisty i według
jego wskazówek panie przygotowały się do wykonania makijażu dziennego - oczyściły twarz, nawilżyły skórę, potem

kijaż dzienny.
Mamy nadzieję, że każda z pań poczuła
się pięknie i młodo, a spotkanie stało się
motywacją do jeszcze większej troski
o własne zdrowie i urodę. Wszak pamiętajmy, 8 marca jest raz w roku, ale każdy
dzień jest idealną okazją, by zrobić coś
dla siebie, zadbać o swoją duszę i ciało.
Czas upłynął w bardzo miłej atmosferze, na rozmowie przy kawie i ciasteczku, upieczonym na tę okazję przez
KGW z Dobrej. Szkoda tylko, że było
nas tak mało.
nałożyły podkład starannie dobrany każdej pani przez konsultantkę, która zadbała też o wykończenie makijażu każdej pani. Efekt - delikatny i naturalny ma-

Marta Kozłowicz
kwiecień 2019
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Z językiem polskim
za pan brat
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język
mają” - pisał szesnastowieczny poeta Mikołaj Rej, który jako pierwszy tworzył
wyłącznie w języku ojczystym, a nie powszechnie stosowanej łacinie. O tym,
że język polski jest bardzo różnorodny i bogaty gramatycznie, wiemy wszyscy.
Któż z nas nie miał czasami wątpliwości typu „jak to się pisze?”.

P

roblemów z poprawną polszczyzną nie mają uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Sieniawa, którzy wzięli udział
w konkursie polonistycznym „Język polski
jest ą-ę”. W tym roku uczniowie rywalizowali indywidualnie. W zmaganiach językowych
musieli wykazać się znajomością gramatyki
i ortografii języka polskiego, bogatym słownictwem, znajomością frazeologii i umiejętnością skojarzeń. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i oceną prac czuwało jury
w składzie: Helena Capłap, Elżbieta Jagusztyn i Wioletta Szewc.

Jak się okazało, nie taki polski straszny, jak
o nim mówią. Spośród czternastu uczestników językowych zmagań najlepsza okazała
się Patrycja Litwin, uczennica Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Rudce. Drugie miejsce na podium zajęła Karolina Ożga
ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki
w Sieniawie, a trzecie jej koleżanka ze szkoły, Julia Janowska. Zwycięzcy otrzymali na-
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grody rzeczowe, a każdy z uczestników - pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Gratulujemy!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, ich opiekunom za przygotowanie dzieci do konkursu, a jury za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.
Konkurs zorganizowało już po raz trzeci Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego.
Marta Kozłowicz

Matlandia z Wylewy
najlepsza!
Matematyka nie musi być nudna i trudna. Udowodnili to uczniowie
z gminy Sieniawa, którzy znakomicie poradzili sobie w międzyszkolnym
konkursie matematycznym.

M

atematyka - „nauka dostarczająca narzędzi do
otrzymywania ścisłych
wniosków w przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania” - taką definicję
podaje popularna encyklopedia internetowa. Brzmi poważnie? I tak jest, bo
matematyka to dziedzina nauki, którą nie
bez powodu już od starożytności określa się mianem królowej nauk. Choć niektóre jej działy - algebra, geometria czy
rachunek prawdopodobieństwa niejednokrotnie sprawiają, że uczniowie najchętniej czmychnęliby spod jej panowania, to uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego udowodnili, że
jej tajniki nie sprawiają im problemów.
Z okazji obchodzonego 12 marca
Dnia Matematyki, po raz drugi w CKSiR
„Sokół” w Sieniawie zorganizowany został konkurs matematyczny. Udział w nim
wzięły trzy drużyny, które musiały wykazać się nie tylko wiedzą matematyczną, ale również umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przestrzenną. Zadania konkursowe nie spra-

wiły zawodnikom trudności. Dodatkowe, niepunktowane zadanie odnosiło się
do wiedzy o liczbie π. Najwięcej o niej
wiedzieli zawodnicy drużyny Matlandia
z Wylewy, którzy ostatecznie wygrali
konkurs odnotowując na swoim koncie
największą liczbę punktów. Drugie miejsce na podium zajęli Matematycy.com
z Rudki, a trzecie - Team Matma z Czerwonej Woli. Nagrody i dyplomy wręczył
drużynom dyrektor CKSiR „Sokół” w Sie-

niawie Piotr Majcher. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek.
Gratulujemy wszystkim drużynom
osiągniętych wyników oraz ich opiekunom za przygotowanie uczniów do
konkursu oraz jury - Danucie Majcher
i Danucie Biedroń za pomoc w przeprowadzeniu konkursu i czuwanie nad jego
prawidłowym przebiegiem.
Marta Kozłowicz
kwiecień 2019
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Zapraszamy do udziału w konkursach
Gorąco zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Sieniawa oraz
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa
zaprasza do udziału w konkursach:
Konkurs wiedzy „Sieniawa - historia i współczesność”
Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Sieniawa. Tematem konkursu są dzieje Sieniawy od
powstania do czasów współczesnych. Celem konkursu jest uaktywnienie uczniów w zdobywaniu wiedzy o Sieniawie.
Konkurs fotograficzny
„Odkrywamy piękno gminy Sieniawa”

Konkurs czytelniczy
Skierowany do czytelnika dziecięcego oraz dorosłego. Obejmuje okres wakacji. Regulaminy konkursów dostępne będą
u organizatora - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa,
tel. 16 642 14 33.
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”
w Sieniawie zaprasza do udziału w konkursach:
Konkurs Piosenki Polskiej
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Celem
konkursu jest odkrywanie talentów i rozwijanie uzdolnień
wokalnych. Udział w nim wziąć mogą soliści i zespoły wokalne.
Konkurs „Legenda o gminie Sieniawa”

Celem konkursu jest rozwijanie osobistych zainteresowań
dzieci i młodzieży oraz indywidualnych zdolności twórczych,
popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz popularyzacja architektury Sieniawy i okolic. Do udziału w konkursie
zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Sieniawa.
Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, jak
również osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Sieniawa. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa jako formy
spędzania wolnego czasu. Konkurs trwa przez miesiące wakacyjne. Rozstrzygniecie nastąpi we wrześniu.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Celem konkursu jest inspirowanie zainteresowań literackich młodzieży i dorosłych, poszerzenie wiedzy uczestników
na temat tradycji, lokalnych wspomnień, legend, przekazów
rodzinnych i wydarzeń z naszego regionu. Prace należy składać do 28 czerwca br. w biurze organizatora lub drogą mailową:
cksirsokol@sieniawa.pl.
Regulaminy konkursów dostępne będą na stronie organizatora www.cksirsokol.sieniawa.pl oraz w biurze Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie. Szczegółów udzielają pracownicy CKSiR - tel. 16 648 81 14 w godz. 7:30- 15:30.

Kalendarz wydarzeń kulturalnych
Maj
- Święto flagi
- Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską
- Tydzień Bibliotek
- Konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie
- Przegląd Pieśni Maryjnej

Lipiec
- Dni Sieniawy
- Turniej Sprawnościowy Sołectw
- Wakacyjne Czwartki
- Rozstrzygnięcie konkursu „Legenda o gminie Sieniawa”

Czerwiec
- Spartakiada dzieci i młodzieży
- Festiwal Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy
- Konkurs wiedzy o Sieniawie
- Konkurs fotograficzny „Odkrywamy piękno gminy Sieniawa”

Sierpień
- Wakacyjne Czwartki
- Dożynki gminne w Wylewie
- rozstrzygnięcie konkursu „Najaktywniejszy czytelnik lata”
- rozstrzygnięcie konkursu „Przyłapani na czytaniu”
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- Konkurs Piosenki Polskiej
- Zawody wędkarskie

2 plus 1 plus Bednarek DNI SIENIAWY 2019
Będzie się działo! Już teraz zapraszamy Państwa na wspólne świętowanie
największego wydarzenia kulturalnego, jakim są Dni Sieniawy. Szykujemy
mnóstwo atrakcji dla małych i dużych. Będzie sportowo i bardzo muzycznie.

W

tym roku święto naszego miasta obchodzić będziemy w dniach
20 i 21 lipca. Sobota upłynie nam
w rytmach disco polo - będziemy się
bawić do muzyki Coco Jumbo i Lili. Natomiast w niedzielę na sieniawskiej scenie pojawi się legenda sceny
muzycznej, znany starszym i młodszym fanom polskiej muzyki zespół 2 plus 1 - wykonawca takich
przebojów jak „Chodź, pomaluj mój świat”, „Windą
do nieba” czy „Iść w stronę słońca”. Gwiazdą wieczoru
będzie Kamil Bednarek z zespołem - wokalista, autor
tekstów, wykonawca muzyki reggae, finalista III edycji telewizyjnego show „Mam Talent”. Na scenie pojawią się też lokalni wykonawcy - zaśpiewa m.in. pochodzący z Sieniawy wykonawca muzyki rap i hiphop Bogusz SWA. Nie zabraknie licznych atrakcji dla
dzieci i emocji sportowych - już dziś zachęcamy do
udziału w Turnieju Sołectw.
O atrakcjach związanych z Dniami Sieniawy
będziemy informować na bieżąco na stronach internetowych www.sieniawa.pl i www.cksirsokol.sieniawa.pl
oraz na Facebooku.
Piotr Majcher
kwiecień 2019
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Taneczne talenty
z Sieniawy
Aleksandra i Martyna Chmieleckie, Zuzanna Janusz i Emilia Mączka - to
nazwiska, które warto zapamiętać. Dlaczego? Bo te uzdolnione dziewczęta,
uczennice Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie wywalczyły
medalowe miejsca indywidualne lub grupowe podczas III Dziecięcego
i Młodzieżowego Konkursu Tańca „Taneczne Talenty”, który odbył się
w dniach 23-24 marca 2019 r. w Świerzowej Polskiej.

E

milia Mączka w duecie z Kamilą Kisielewicz
z Leżajska, zajęła pierwsze miejsce w artystycznym
tańcu akrobatycznym w kategorii junior starszy.
Ponadto jury właśnie im przyznało nagrodę Grand
Prix „za wyjątkowo wysoki poziom prezentacji w danej formie
tanecznej”. Układ, który zaprezentowały, ułożyła Kamila Kisielewicz. Dziewczęta do konkursu przygotowywały się ćwicząc
m.in. w nowej hali sportowej w Sieniawie. Dla Emilii to największe jak do tej pory indywidualne osiągnięcie. To jednocześnie nie jedyny sukces wytańczony w tym konkursie przez
dziewczynkę. Formacja, w której tańczy, zdobyła I miejsce
w cheerleadingu w kategorii Cadet. Warto tutaj wspomnieć,
że Emilia w ubiegłym roku ze swoją formacją zdobyła I miejsce
w Mistrzostwach Polski Mażoretek w kategorii przemarsz
i III miejsce w kategorii scena POM POM CADET.
Emilia akrobatykę i taniec ćwiczy już ponad półtora roku.
Bardzo angażuje się w to, co robi, jest bardzo zdolna i szybko
czyni postępy, dużo ćwiczy również w domu. Jest bardzo
ambitna. Chciałaby kiedyś wystąpić ze swoim własnym układem w szkolnym konkursie talentów. Emilia jest uparta,
zawzięta i bardzo pracowita. Podobnie jak jej koleżanki,
Martyna Chmielecka i Ola Chmielecka oraz Zuzia Janusz,

które w konkursie „Taneczne Talenty” zajęły trzecie miejsce ze swoimi formacjami w kategoriach - odpowiednio: Piramidy Junior i Piramidy Cadet. Dziewczęta ćwiczą w zależności od potrzeb raz lub dwa razy w tygodniu. Rozgrzewka,
rozciąganie, a potem ćwiczenie układów lub nauka nowych
elementów gimnastycznych - tak wyglądają ich zajęcia. To
godziny bardzo intensywnej pracy. Wszystkie ćwiczą w kole
gimnastycznym Lilia Leżajsk, działającym w Szkole Sztuk
Walki i Sportu w Leżajsku, prowadzonym przez Liliannę
Dziki. Warto dodać, że dziewczęta są również tancerkami
działającej przy Szkole Podstawowej w Sieniawie grupy che-

ereaderek WOW, którą prowadzi Elżbieta Majcher. Mogliśmy je oglądać podczas uroczystości
otwarcia kompleksu sportowego i podczas tegorocznego finału WOŚP w Sieniawie. Dziewczętom
gratulujemy, trzymamy mocno kciuki i życzymy
dalszych sukcesów.
Marta Kozłowicz
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Czas na strażackie
podsumowania
Dobiegł końca okres corocznych zebrań sprawozdawczych w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy Sieniawa.
W trakcie spotkań podsumowano działania OSP w 2018 r.

W

zebraniach uczestniczyli przedstawiciele
władz samorządowych
i lokalnych stowarzyszeń, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Sieniawie na czele
z prezesem dh Adamem Wosiem i komendantem miejsko-gminnym dh Marianem Ceglakiem, strażacy, radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. Podczas spotkań przedstawione zostały sprawozdania z działalności ochotniczych straży
w 2018 r. Omówione zostały również
plany jednostek na rok bieżący, dotyczące m.in. zakupu nowoczesnego sprzętu
ratowniczego oraz uposażenia strażaków podejmujących działania ratownicze. Druhowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zakupu sprzętu
i umundurowania oraz szkoleń podstawowych i specjalistycznych. Zebrania
przebiegały w przyjemnej atmosferze.
Najbardziej mobilni w powiecie.
Dziewiąta lokata w województwie
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sieniawie działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, w roku
ubiegłym podejmowała działania na terenie powiatu przeworskiego aż 95 razy,
w tym na terenie gminy Sieniawa 85
razy. W działaniach pożarniczych sieniawscy strażacy uczestniczyli 27 razy,
zaś w miejscowych zagrożeniach 68
razy. Porównując statystki województwa, udział jednostek OSP w działaniach
ratowniczo-gaśniczych funkcjonujących
na Podkarpaciu, jednostka KSRG OSP
Sieniawa znalazła się na 9 miejscu jednostek najczęściej wyjeżdżających do

zdarzeń na ponad 1000 jednostek OSP.
Również w powiecie przeworskim - na
66 funkcjonujących zanotowała największą liczbę wyjazdów do działań i okazała
się najbardziej mobilną jednostką OSP.
Również pozostałe jednostki działające
na terenie gminy podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze: OSP Dobra 3
wyjazdy, OSP Dybków 1 wyjazd, OSP
Pigany 3 wyjazdy i OSP Wylewa 4 wy-

jazdy.
Wszystkim jednostkom oraz druhnom i druhom, za ich poświęcenie
dla tak ważnej idei, jaką jest niesienie pomocy innym, Zarząd Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sieniawie składa serdeczne podziękowania.
Eryk Ceglak
kwiecień 2019
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Dzień otwarty
w remizie OSP
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG „Orzeł” w Sieniawie
zorganizowała 15 lutego Dzień Otwartej Remizy.

T

ego dnia na odwiedzających - szczególnie najmłodszych mieszkańców, czekały różne atrakcje: zwiedzanie budynku jednostki OSP, pokaz
sprzętu przeciwpożarowego oraz samochodów
bojowych, będących na wyposażeniu jednostki. Ponadto były
gry, zabawy i konkurs na najładniejszy rysunek remizy i wozu
strażackiego. Dzieci dowiedziały się jak udzielać pierwszej
pomocy oraz zostały poinformowane o zagrożeniu jakim jest

czad. Sieniawską jednostkę OSP odwiedziło ponad sto osób,
między innymi dzieci z rodzicami z terenu miasta i gminy,
dzieci z Miejskiego Przedszkola w Sieniawie oraz podopieczni
ŚDS w Sieniawie.
Dziękujemy za liczne przybycie i mamy nadzieję, że nasze
grono powiększy się o nowych druhów.
Eryk Ceglak

Strażacy uczyli
pierwszej pomocy
Ratują, ale i uczą ratować. Strażacy-ochotnicy z jednostki OSP „Orzeł” Sieniawa
poprowadzili 19 marca w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie
zajęcia z ratownictwa medycznego.

P

ogadanka na temat udzielania pierwszej pomocy połączona z zajęciami praktycznymi okazała się znakomitą
lekcją, mającą uświadomić bądź przypomnieć dzieciom, w jaki sposób zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Wszak wiele z nich może zdarzyć się w domu, w drodze do szkoły
czy na podwórku. Umieć właściwie
zareagować jest tutaj kluczową sprawą.
Strażacy-ratownicy z Sieniawy dh
Eryk Szpilka, dh Krzysztof Pigan, dh
Kacper Ciurko, dh Mateusz Bajda i dh
Maciej Pucyło przywieźli do szkoły
specjalne fantomy, które posłużyły do
wspólnego przećwiczenia podstawowych czynności ratujących życie i zdrowie. Pokazali dzieciom, jak postępować, kiedy ofiara jest nieprzytomna, nie
oddycha, a także gdy następuje zatrzymanie akcji serca. Zaczęli od abecadła udzielania pierwszej pomocy, czyli

46 Sieniawa kwiecień 2019

nauki wzywania karetki pogotowia
oraz podstaw ratownictwa. Pytali i słu-

niczej najważniejszy jest czas, bezpieczeństwo własne oraz osoby poszko-

chali zaskakująco trafnych odpowiedzi.
Dzieci poradziły sobie bardzo dobrze
i były mocno zaangażowane w zajęcia. Wiedziały, że w każdej akcji ratow-

dowanej. Oby jednak zdobytej wiedzy
nie musiały wykorzystywać w praktyce.
Wioletta Żak

Z myślą o przyszłości
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli w Dniu
Wagarowicza 21 marca 2019 r. zamiast na wagary, wyruszyli pod opieką Marii
Kiełt i rodziców na spotkanie ,,przyszłości”.

S

woje kroki skierowali m.in. do Zespołu Szkół
Innowacyjnych w Jarosławiu, który organizował
dzień otwarty dla ósmoklasistów i gimnazjalistów.
Spośród wielu ofert edukacyjnych na rok szkolny
2019/2020, największym zainteresowaniem naszych uczniów
cieszyły się kierunki informatyczne: technik informatyk
z innowacją e-sport & tworzenie gier komputerowych oraz
technik informatyk z innowacją automatyka i robotyka.
Wcześniej, na gruncie naszej szkoły, uczniowie spotkali
się z przedstawicielami Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. W ramach doradztwa zawodowego planowany jest również wyjazd na dzień otwarty
do Zespołu Szkół w Sieniawie w dniu 25 kwietnia br.
Miejmy nadzieję, że spotkania te pomogą ósmoklasistom
w podjęciu właściwej ścieżki dalszego kształcenia, a nam, pedagogom, przyniosą satysfakcję z tego, że pomogliśmy wychowankom w podjęciu najtrudniejszej decyzji w ich życiu.
Marzena Serafin
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Zespół Szkół w Sieniawie
- nowoczesna szkoła
z bogatą historią
Zespół Szkół w Sieniawie to szkoła z 55-letnią tradycją. W bieżącym roku
obchodzimy jubileusz jej powstania. Utworzono ją w 1964 r. dzięki staraniom
ówczesnych władz Sieniawy, które miały świadomość, że ułatwi ona start w życie
wielu młodym uzdolnionym ludziom z Sieniawy i okolic oraz doda prestiżu miastu.

P

rzez lata sieniawskie liceum zmieniało się, przekształcało, ale zawsze najważniejsze było dla jego
nauczycieli dobro uczniów i jak
najlepsze przygotowanie ich do matury i dorosłego życia - pracy lub podjęcia studiów.
Mniejsza liczba uczniów, kameralna atmosfera sprzyjały i nadal sprzyjają większej integracji nauczycieli z uczniami.
Przygotowując ofertę edukacyjną zawsze
staramy się badać zapotrzebowania rynku
pracy, a także aktualne mody i trendy, w związku
z tym, oprócz tradycyjnych klas licealnych,
proponujemy również np. klasę medycznokosmetologiczną. Uczniowie tej klasy będą
mogli m.in. uczyć się produkcji kosmetyków w profesjonalnych laboratoriach chemicznych w PWSTE
w Jarosławiu. Jest to możliwe dzięki naszej współpracy z tą
uczelnią. Od tego roku prowadzimy również rekrutację do
technikum logistycznego. Utworzenie każdego nowego
kierunku zawsze poprzedzone jest konsultacją z Powiatową
i Wojewódzką Radą Rynku Pracy. Tym, co nas wyróżnia na
tle innych szkół jest darmowe prawo jazdy. Każdy uczeń, który
rozpocznie naukę w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020
ma zagwarantowaną możliwość zrobienia kursu prawa jazdy
całkowicie za darmo. Jest to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Ponadto
nasi uczniowie już od pierwszej klasy będą mogli otrzymywać stypendia za wyniki w nauce (do tej pory taką możliwość
mieli dopiero uczniowie klasy drugiej), a osoby angażujące się
w życie szkoły będą mogły powalczyć o Nagrodę Dyrektora.
Warto dodać, że nasi uczniowie co roku stanowią jedną z liczniejszych grup stypendystów Starosty Powiatu Przeworskiego. Dzięki współpracy z Miastem i Gminą Sieniawa nasza
szkoła może pochwalić się dostępem do basenu i nowoczesną
bazą sportową.
Naszym uczniom gwarantujemy jednozmianowość przez

cały cykl nauki. Pozwala nam ona na organizowanie dużej ilości
zajęć pozalekcyjnych, zarówno przygotowujących do matury
na obu poziomach - podstawowym i rozszerzonym, jak i rozwijających zainteresowania czy przygotowujących do konkursów przedmiotowych. Wszystkie zajęcia są darmowe i organizowane w dogodnych dla uczniów godzinach.
15 czerwca 2019 r. odbędą się uroczyste obchody 55-lecia
powstania Liceum Ogólnokształcącego w Sieniawie połączone ze Zjazdem Absolwentów. Szczegółowe informacje
na temat zapisów dostępne są na stronie internetowej szkoły:
zssieniawa.com.pl w zakładce: Jubileusz 55-lecia Szkoły oraz
na profilu facebookowym szkoły. W związku z przygotowywaniem przez organizatorów pamiątkowego folderu i innych
materiałów ukazujących historię szkoły, prosimy również chętnych absolwentów o przesyłanie na adres e-mailowy losieniawa@gmail.com dobrej jakości zdjęć lub skanów zdjęć z czasów szkolnych. Przesłanie materiałów jest dobrowolne i równoznaczne ze zgodą na ich ewentualne wykorzystanie w materiałach opracowywanych przez organizatorów zjazdu.
Natalia Pyszowska, Joanna Mazurek
kwiecień 2019
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Barwne wojsko znów
zaciągnie wartę przy
Bożym Grobie
Straże Grobowe to w naszym regionie jedna z najpiękniejszych tradycji
wielkanocnych. Trudno dziś sobie wyobrazić Triduum Paschalne bez ich udziału.
To przywiązanie do wartości chrześcijańskiej każe nam z pokolenia na pokolenie
przekazywać tę wyjątkową tradycję.

U

brani w kolorowe mundury i wyposażeni w oręż,
jak co roku, pełnią wartę przy Grobie Chrystusa
od Wielkiego Piątku do rezurekcji. Turki - Straże
Grobowe, to bez wątpienia jeden z najciekawszych obrządków okresu świąt wielkanocnych. W Sieniawie do
oddziału Straży Grobowej przystąpi w tym roku 27 mężczyzn.
- Wszystkie turki posiadają jednakowe umundurowanie, którego
zakup był możliwy dzięki ludziom dobrej woli, za co jednym głosem mówimy „Bóg zapłać” - dziękuje w imieniu oddziału komendant Rafał Czwakiel.
W skład umundurowania turków wchodzą: starannie ozdobione, ciemnogranatowe mundury, biało-czerwone szarfy,
białe rękawice oraz czapki z orzełkiem na środku i ozdobnym
białym sznurem. Każdy turek posiada również żelazną szablę. Wszystko to w nawiązaniu do tradycji sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy sieniawskie turki posiadały prawdziwe metalowe
szable. W tym roku udało się doposażyć każdą szablę w temblak z napisem SIENIAWA. Temblak w Polsce znany jest także
pod nazwą temlak. Początkowo temblaki były skórzane i służyły głównie kawalerzystom do zawieszenia broni i jej lepszego
chwytu. Z czasem nabrały cech ozdobnych w formie taśmy

50 Sieniawa kwiecień 2019

z chwostem na końcu przy broni bocznej.
Również i w tym roku turki przez całą noc, aż do porannej
mszy rezurekcyjnej będą pełnić wartę przy Grobie Pańskim.
Obowiązkowo muszą zachować szczególną powagę w tak ważnym dniu dla każdego chrześcijanina. Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego zainaugurowane będą uroczystą procesją, podczas której wierni razem z turkami udadzą się na procesję na sieniawski Rynek. Obejdą Ratusz i wrócą ponownie
do świątyni. Po mszy św. turki będą uczestniczyć w uroczystym
śniadaniu wielkanocnym. Podzielą się jajkiem i złożą sobie
życzenia.
- Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie
duchowe, owocuje w naszych sercach wiarą, nadzieją i miłością. Niech będzie dla Państwa chwilą refleksji i zatrzymania
w codziennych obowiązkach oraz okazją do nabrania sił i energii
do pokonywania trudności oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość - składa życzenia mieszkańcom Sieniawszczyzny komendant Rafał Czwakiel wraz z całym oddziałem.
Straż Grobowa z Sieniawy

Świąteczne warsztaty
rękodzielnicze
Kultywowanie tradycji świątecznych to wartość sama w sobie, którą trzeba
pielęgnować i przekazywać najmłodszym. W tym celu, w Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie zorganizowaliśmy warsztaty świąteczne.

N

a pierwszym spotkaniu zajęliśmy się robieniem kartek świątecznych. Często tradycyjne
życzenia wypierane są przez wiadomości sms, e-mail lub te przesyłane przez
portale społecznościowe. Na szczęście,
powoli do łask wraca zwyczaj przesyłania kartek świątecznych. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza własnoręcznie wykonane kartki. Rękodzieło
pozwala na stworzenie oryginalnej i nie-

powtarzalnej kompozycji, co zresztą
pokazali uczestnicy warsztatów, a także
daje szansę rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności. Biorącym udział
w warsztatach wystarczył kolorowy
papier, nożyczki, klej, kwiaty z foamiranu i inne materiały dekoracyjne. Takiej
kartki na pewno nie kupicie w sklepie.
Podczas drugiego spotkania komponowaliśmy stroik świąteczny. Krążki
drewna i kora były bazą każdego stroika. Do tego doszedł bukszpan, gałązki

brzozy, oryginalne świeczki żelowe
w skorupkach po jajkach, rzeżucha, sizal
oraz świąteczne elementy dekoracyjne,
przyniesione przez dzieci. To wszystko,
w połączeniu z talentem, wyobraźnią
i pracowitością młodych rękodzielników, dało niesamowity efekt. Dla tak oryginalnych kompozycji na pewno znajdzie się miejsce na wielkanocnym stole.
Dziękujemy dzieciom za aktywny udział
w zajęciach. Zapraszamy do korzystania z oferty centrum kultury. Infor-

macje na temat organizowanych zajęć
oraz relacje z ich przebiegu znajdziecie na naszej stronie internetowej www.
cksirsokol.sieniawa.pl oraz Facebooku.
Już dziś zachęcamy do udziału w Wakacyjnych Czwartkach, które będziemy
organizować już po raz czwarty wspólnie z biblioteką publiczną. Liczba miejsc
na tych zajęciach jest ograniczona
i obowiązują zapisy. Szczegóły wkrótce.
Marta Kozłowicz
kwiecień 2019
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Pisankowy zawrót głowy
Nieodzownym elementem Wielkanocy są niewątpliwie pisanki. Zdobiły one stoły
wielkanocne od dawna. Na stołach mieszkańców Sieniawszczyzny pojawią
się w wielu przepięknych odsłonach.

N

ie wiadomo dokładnie
skąd się wziął zwyczaj
barwienia jajek, bowiem
legend jest wiele, wiadomo natomiast, że zdobnieniem zajmowały się tylko dziewczęta. Pisanki
zaczynały robić już w Wielki Piątek,
a w Wielki Poniedziałek własnoręcznie
malowanymi jajkami wykupywały się
od oblewania wodą. Najpiękniej ozdobione jajko dawały chłopcu, który im
się najbardziej podobał. Dziś w sklepach mamy ogromny wybór wszelakich ozdób wielkanocnych. Gotowe dekoracje można kupić niemal wszędzie.
Jednak własnoręczne robienie pisanek
należy do tradycji chętnie kontynuowanej na sieniawskiej ziemi, zmienia się
tylko technika zdobienia.

kiem. Ten niegdyś żywy, dziś już niemal
zapomniany zwyczaj pisania jajek, kultywuje Bronisława Bajor z Pigan. Aby
powstała pisanka, najpierw trzeba rozgrzać wosk. Pani Bronisława do tzw.
kulki (zrobionej z cienkiej blaszki)
wkłada wosk pszczeli, a następnie nad
świeczką podgrzewa kulkę i płynnym woskiem „pisze” jajka. Tak ozdobione woskiem jaja barwi w naturalnych barwnikach, zrobionych np. z zielonego żyta, łusek cebuli czy kory kruszyny. Zabarwione jajka zostawia się
do wyschnięcia, a następnie np. nad

Drapane i ażurowe jaja
Inną techniką zdobienia jaj było
drapanie. Taką techniką tworzy pisanki
Bogusława Mazur z Rudki. Aby powstała drapana pisanka, najpierw trzeba
ufarbować na jeden kolor wydmuszkę w naturalnym lub sztucznym barwniku.
Następnie, po wystudzeniu i wyschnięciu barwnika, za pomocą np. nożyka
do papieru drapie się wzór. Wydrapać
można naprawdę wszystko, np. kwiaty
lub symbole związane z Wielkanocą.
Pani Bogusława wykonuje też ażurowe

Jaja pisane woskiem
Dawniej gospodynie musiały się natrudzić, by w koszyku wielkanocnym

pisanki - charakteryzuje je delikatny,
koronkowy wzór, który tworzy się na
wydmuszce jajka za pomocą miniwiertarki z wąskim wiertełkiem lub wyrzynarki z cienką końcówką. Trzeba to robić delikatnie, żeby wydmuszka nie
pękła, ale efekt przerasta najśmielsze
oczekiwania. Na koniec taką ażurową
pisankę maluje się farbą.
znalazła się piękna własnoręcznie wykonana pisanka, która przyciągnie wzrok.
A jak to robiły? - np. pisały jajka wos-
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płomieniem świeczki ogrzewa się i ściera wosk. Efekt? - pisanka o oryginalnym
i niepowtarzalnym wzorze.

Serwetkowe wzory na styropianie
Współczesne pisanki zdobi się m.in.

techniką decoupage. Można nią ozdabiać zarówno szkło, jak i drewno, plastik czy metal. Świetnie sprawdza się
również przy ozdabianiu styropianowych jajek, trzeba je tylko wcześniej
pomalować białą farbą. Po jej wyschnięciu przykładamy wzór wycięty z serwetki i nakładamy specjalny klej do decoupage’u. Kiedy wyschnie, zabezpieczamy pisankę lakierem - werniksem błyszczącym lub matowym, dającym efekt
postarzenia lub popękania. Wybór zależy od zamysłu autora. Takie pisanki
robią wrażenie. Przygotowują je panie
z KGW w Dobrej, choć to nie jedyna
technika, którą stosują. Robią również
pisanki zdobione cekinami i wstążkami.
Za pomocą szydełka i igły
Wśród pisanek wykonanych przez
Małgorzatę Kędziorę z Rudki znaleźć
można piękne pisanki z haftem. Przy-

gotowany haft przyklejany jest do styropianowego jajka, a pozostałą część
powierzchni wykleja się dokładnie kolorową muliną, można je zdobić również elementami z pasmanterii, np. taśmą
dekoracyjną. Na koniec wystarczy dodać kokardę i gotowe.
Prawdziwych estetów oczarują na
pewno pisanki zrobione za pomocą szydełka. Można je przygotować na dwa
sposoby. Pierwszy polega na wykonaniu na szydełku formy, którą się później naciąga na balon i utwardza np. klejem wikol. Kiedy klej wyschnie, balon
się wyciąga, a do powstałej pisanki
można dodać zawieszkę lub dodatkowo
ozdobić np. perełkami. Drugi sposób
wykorzystywany jest do zdobienia jaj
styropianowych lub plastikowych. Tworzy się połowę siatki - szydełkowy wzór,
który przykłada się do formy i kończy już
na jajku. Takie pisanki są naprawdę oryginalną ozdobą.

Quillingowe wariacje
Warto wspomnieć jeszcze o quillingu. To technika, w której wąskie paski
papieru zwija się w kształt spirali, odpowiednio formuje i nakleja na przygotowaną do zdobienia powierzchnię. Odpowiednio dobrane kolory i kształty tworzą oryginalną całość. Niewątpliwie jest
to zajęcie pracochłonne, ale efekt gwarantowany. Quillingowe pisanki tworzy
m.in. Halina Mróz z Czerc, która swoje
pisanki ozdabia wstążkami czy różnorodnymi elementami pasmanteryjnymi.
Czasy się zmieniają, zmienia się
i sposób ozdabiania wielkanocnych jajek. Technik i pomysłów jest wiele. Kto
chce spróbować swoich sił, na pewno
znajdzie coś dla siebie. Bo rękodzieło,
lub jak kto woli handmade (wykonany
ręcznie), jest obecnie bardzo modne.
Marta Kozłowicz

Wielkanocne rękodzieło
w magistracie
Od 5 kwietnia w holu Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie można podziwiać
wielkanocne ozdoby, przygotowane przez podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sieniawie, panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy
oraz stowarzyszenia „Aktywni w Sieniawie”.

N

a wystawie zaprezentowane zostały między innymi stroiki na świąteczny stół,
wianuszki na drzwi, wielkanocne palmy,
zdobione różnymi technikami pisanki,
zajączki z włóczki i sianka, kompozycje kwiatowe i papierowe, haftowane i zrobione na szydełku serwetki i serwety oraz inne wielkanocne dekoracje. Rękodzielnicy
zaskoczyli swoją pomysłowością. Prace umieszczone
na wystawie są różnorodne, niepowtarzalne, wykonywane nowymi technikami, a wyróżniają się starannością i dokładnością wykonania. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tych małych arcydzieł składamy
serdeczne podziękowania. Dzięki tym wielkanocnym
pięknościom mogliśmy poczuć święta nieco wcześniej.
Wioletta Żak
kwiecień 2019
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Siłownia pod chmurką
już działa
W Sieniawie powstało kolejne miejsce rekreacji i wypoczynku - siłownia
plenerowa. Aktywnie spędzać czas mogą tutaj całe rodziny.

O

gólnodostępna siłownia
terenowa znajduje się na
pasie zieleni przy Orliku
w sąsiedztwie placu targowego. Już od pierwszych dni cieszy
się dużym zainteresowaniem, głównie
młodszych mieszkańców miasta i gminy.
Została wyposażona w urządzenia do
wykonywania ćwiczeń, m.in. wioślarz
i orbitrek, steper i wahadło, przywodziciel i twister oraz motyl i wyciąg górny.
Na każdym urządzeniu znajduje się
instrukcja, opisująca prawidłowy i bezpieczny sposób wykonywania ćwiczeń
na danym sprzęcie.
Siłownia plenerowa powstała dzięki
projektowi realizowanemu przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” - Lokalna
Grupa Działania wraz z partnerami, tj.
LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
oraz LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją
w Nowoczesność”. Projekt ma na celu
podniesienie atrakcyjności turystycznej
i rekreacyjnej, zwiększenie integracji
społecznej oraz promocja obszaru trzech
partnerskich LGD poprzez utworzenie
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i udostępnienie 29 obiektów siłowni
zewnętrznych i organizację imprezy
promującej. Koszt budowy siłowni wyniósł 24 969 zł. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Siłownia dostępna jest dla wszyst-

kich niezależnie od pory dnia i roku.
Warto się tutaj wybrać i rozruszać ciało
po zimie. Aktywny tryb życia z pewnością wynagrodzi wszystkie trudy
poprawiając naszą kondycję, zdrowie
i samopoczucie. Zapraszamy najmłodszych, młodzież, a także osoby dorosłe
i starsze.
Wioletta Żak

Nowo otwarta siłownia
w Sieniawie
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do nowo powstałej siłowni, która mieści
się w kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej.

S

iłownia jest wyposażona m.in. w wysokiej jakości sprzęt do ćwiczeń, pokaźne lustra, które pomogą przy poprawnym wykonywaniu ćwiczeń i klimatyzację. W zależności od indywidualnych
potrzeb i oczekiwań, właściciele proponują
różne formy wysiłku. W ofertę siłowni wchodzą
treningi indywidualne oraz zajęcia grupowe,
takie jak: Stretching & Mobility, body pump,
płaski brzuch/fat burning, zdrowy kręgosłup,

joga czy zajęcia dla dzieci.
W siłowni jest strefa cardio oraz strefa
treningu siłowego, a całość składa się
z dwóch sal użytkowych, w których
każdy znajdzie coś dla siebie. Wszelkie
informacje uzyskają państwo pod nr tel.
731 806 775.
Sebastian Padiasek

Szkółka pływacka przy
UKS „Sokół” Sieniawa
Od października 2018 r. w Uczniowskim Klubie Sportowym „Sokół” w Sieniawie
działa szkółka pływacka dla dzieci i młodzieży. Cieszy się ogromnym
zainteresowaniem.

L

iczba chętnych przeszła najśmielsze oczekiwania. Utworzonych zostało 10 grup szkoleniowych,
w których lekcje pływania pobiera łącznie 88
dziewczynek i chłopców w wieku od 7 - 13 lat.
Są to dzieci nie tylko z terenu gminy Sieniawa, ale także z są-

siednich miejscowości, takich jak Adamówka, Majdan Sieniawski, Oleszyce czy Tarnogród.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek i sobotę w godzinach
popołudniowych i prowadzone są przez instruktorów pływania - Jacka Michalskiego, Leszka Buniowskiego i Marcina
kwiecień 2019
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Szeligę.
Priorytetowym celem działalności szkółki pływackiej jest
prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć
korygujących wady postawy. Pływanie jest dyscypliną sportową oraz formą aktywności fizycznej, która rozwija mięśnie
całego ciała i przynosi same korzyści. Pełni rolę profilaktyczną i rehabilitacyjną. Jest doskonałą formą aktywnego wypoczynku, pomagającą utrzymać kondycję fizyczną i dobre
samopoczucie. Obcowanie z wodą jest przyjemne, odświeżające i relaksujące. Na basenie można się dobrze bawić, a jednocześnie zadbać o własne zdrowie.
Cieszy fakt, że rodzice posyłając swoje pociechy na tego
typu zajęcia, mają na uwadze przede wszystkim ich zdrowie.
Dzieci potrafią zaskakiwać, tak było i tym razem. Już po kilku
zajęciach przełamały strach i oswoiły się z wodą. Okazały się
wspaniałymi pływakami, którzy czują się jak przysłowiowa
ryba w wodzie. Patrząc na ich umiejętności i to jak szybko
uczą się pływać, UKS planuje organizację zawodów na pły-

walni, a dla najlepszych pływaków wyjazdy na zawody Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Sieniawie zaprasza nie tylko na naukę pływania, ale także na organizowane dla
dzieci zajęcia rekreacyjno-sportowe z piłki nożnej, siatkówki oraz gier i zabaw ruchowych dla najmłodszych. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.facebook.com/ukssieniawa/.
Jacek Michalski

Pierwsze zawody
pływackie na basenie
W połowie ferii, 13 lutego, na krytej pływalni w Sieniawie odbyły się pierwsze
zawody w pływaniu dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Sieniawie

T

urniej zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego, a patronat nad nim objął Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa. Na słupkach startowych stanęło ponad trzydzie-
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stu uczniów z klas IV-VIII, którzy rywalizowali w pływaniu żabką, kraulem lub
stylem grzbietowym. Sportowych emocji nie zabrakło. Młodzi pływacy, często
dopingowani przez najbliższych, dawali
z siebie wszystko. Wynik był ważny, bo on

decydował o miejscu, ale dla niektórych
zawodników liczyło się to, że udało im
się pokonać konkursowy dystans, czyli
36 metrów, a tym samym pokonać słabości i uwierzyć w swoje możliwości. Warto
tutaj wspomnieć, że niektórzy uczestnicy

rozpoczęli naukę pływania dopiero kilka
miesięcy wcześniej, po otwarciu kompleksu sportowego, dlatego tym bardziej
należą się im gratulacje.
Zwycięzców wyróżnionych w kategoriach wiekowych uhonorowano medalami, a najlepsi uczestnicy zawodów
zdobyli tytuł Mistrza Szkoły oraz pamiątkową statuetkę.
Najlepszymi pływaczkami zawodów
w kategorii dziewcząt zostały:
1 miejsce - Maria Paluch
2 miejsce - Martina Krówka
3 miejsce - Maja Dudek
Mistrzami w kategorii chłopców zostali:
1 miejsce - Mikołaj Mączka
2 miejsce - Paweł Krówka
3 miejsce - Mateusz Budzyń
Nagrody ufundowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”
w Sieniawie wręczyła zwycięzcom wicedyrektor szkoły Jadwiga Majcher. Pogratulowała wszystkim uczestnikom osią-

gniętych wyników i podziękowała młodzieży za udział w turnieju oraz ciężką

jednego sportowca, o którym będzie
jeszcze głośno. Ba, być może pośród

pracę włożoną w przygotowania, a nauczycielom za organizację zawodów.
Pływakom życzymy, aby stale się rozwijali i doskonalili umiejętności. Wierzymy, że nasza pływalnia wykształci nie-

młodych pływaków wyrośnie nam przyszły, olimpijski mistrz.
Marta Kozłowicz

Sokół z trzecią lokatą
Podczas tegorocznych ferii zimowych, 18 lutego, już po raz dwunasty rozegrany
został memoriał im. Władysława Szewca, byłego piłkarza sieniawskiego Sokoła.

W

halowym turnieju piłki nożnej trampkarzy starszych
udział wzięło pięć drużyn:
Huragan Gniewczyna, MKS
Kańczuga, Orzeł Przeworsk, Sokół Sieniawa
i Strug Tyczyn. Emocji nie brakowało. Młodzi piłkarze w każdy mecz wkładali dużo energii, zaangażowania i umiejętności. Niestety, zwycięzca mógł być tylko jeden. W tegorocznym turnieju bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy
Huraganu, którzy zakończyli rozgrywki z wynikiem 12 punków, zostawiając w tyle inne drużyny. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna
Orła Przeworsk, a na trzecim, z minimalną stratą do przeworszczan, Sokół Sieniawa. Tradycyjnie na zakończenie memoriału wyróżniono najlepszych zawodników. Tytuł najlepszego strzelca zdobył zawodnik Orła
Przeworsk Szymon Szpytma, a najlepszym bramkarzem
został Dawid Bachnacki z Huraganu Gniewczyna.
Puchary zwycięskim drużynom wręczył zastępca burmistrza

Janusz Świt, przedstawiciel zarządu MKS „Sokół” Sieniawa wiceprezes ds. organizacyjnych Leszek Czyrny oraz synowie
śp. Władysława Szewca.
Marta Kozłowicz
kwiecień 2019
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Rodzinnie zagrali w tenisa
W niedzielę, 17 lutego, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Sieniawie odbył się IX Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego.

M

iło było zobaczyć tak
wielu młodych ludzi,
którzy swoją pasję i zamiłowanie do sportu
dzielą z rodzicami. W turnieju udział
wzięło trzynaście rodzinnych duetów wśród nich takie, które od kilku lat regularnie biorą udział w turnieju, jak również nowe pary, które stanęły do rozgrywek po raz pierwszy i zaliczyły całkiem
udany debiut.
Turniej poprzedziła porządna rozgrzewka, a rozgrywkom towarzyszyło
wiele pozytywnych emocji i dużo dobrej
zabawy. W tym roku wyróżniono zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych, oczywiście biorąc pod uwagę
wiek dziecka. W kategorii klas młodszych najlepsi okazali się Paweł i Dariusz Kolczak. Drugie miejsce zajęci
Patryk i Krzysztof Bartuś, a trzecie
miejsce ex aequo Piotr i Adam Nagórny oraz Mateusz i Dawid Dacko.
W kategorii klas VII-VIII na pierwszym
miejscu zakończyli rozgrywki Maciej
i Paweł Żemła, na drugim uplasowali
się Przemysław i Krzysztof Szydłowscy,

a trzecie miejsce przypadło równorzędnie Marcinowi i Bogusławowi Stawarz

w turnieju i sportową rywalizację w duchu fair play, a paniom Marioli Drapale

oraz Wiktorii i Dariuszowi Szewc.
Puchary i medale wręczyli zwycięzcom
organizatorzy: dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie Piotr Majcher oraz pani Mariola
Drapała. Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale. Dziękujemy wszystkim za udział

i Marii Tasior za przygotowanie słodkiego poczęstunku.
Jednocześnie informujemy, że w piątki w godz. 18:00 - 20:00 w nowej hali
sportowej odbywają się zajęcia z tenisa
stołowego dla wszystkich chętnych.
Marta Kozłowicz

Trzy turnieje - trzy puchary
O tym, że w Sieniawie miłośników piłki nożnej nie brakuje, wiedzą wszyscy.
Sukcesy trzecioligowego Sokoła nie są tajemnicą i nawet ci, którzy
sportem się nie interesują, mogą o miejscowym klubie powiedzieć co nie co.
Warto zaznaczyć, że w gminie rośnie młode pokolenie piłkarzy, którzy
już mają na swoim koncie pierwsze sukcesy. Drugi tydzień ferii był dla
młodych adeptów tej dziedziny sportu pracowity. W Sieniawie rozegrano
bowiem aż trzy ważne turnieje piłkarskie.

H

alowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
CKSiR „Sokół” w Sieniawie został rozegrany po
raz pierwszy. W zawodach, które odbyły
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się 20 lutego w Hali Sportowej im. D.
Michalskiego w Sieniawie, udział wzięło
sześć drużyn (rocznik 2008 i 2009): JKS
Jarosław, ZSP Posada Górna rocznik
2008, ZSP Posada rocznik 2009, Konia-

czów, MKS „Sokół” i UKS „Sokół” Sieniawa. Młodzi zawodnicy mocno angażowali się w każdy rozgrywany mecz. Ostatecznie, najlepsi okazali się zawodnicy
ZSP Posada Górna rocznik 2008. Dru-

gie miejsce zajęła drużyna MKS „Sokół”
Sieniawa, a trzecie - UKS „Sokół” Sieniawa. Najlepsze ekipy nagrodzono pucharami, które wręczyli: dyrektor CKSiR
„Sokół” Sieniawa Piotr Majcher oraz trener Jacek Michalski. Dyrektor centrum
kultury pogratulował wszystkim drużynom wspaniałych wyników i zaangażowania oraz życzył dalszych sukcesów.
Po turnieju nagrodzono również wyróżniających się zawodników. Tytuł najlep-

szego strzelca zdobył zawodnik Posady
Górnej Mikołaj Ostrowski, a najlepszym
bramkarzem został Paweł Krówka z MKS
„Sokół”.
Z kolei w czwartek, 21 lutego, w nowej hali sportowej rozegrano Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieniawie, o który

również walczyło sześć drużyn. Tym
razem do rywalizacji stanęli zawodnicy
z rocznika 2008 i 2009 - GKS Majdan
Sieniawski, ZSP Posada Górna rocznik
2008, ZSP Posada rocznik 2009, KS
Szówsko, UKS Sieniawa I i UKS Sieniawa II. Zwyciężyła ekipa z Posady Górnej rocznik 2008. Kolejne miejsca na
podium zajęli zawodnicy GKS-u Majdan Sieniawski i UKS „Sokół” Sieniawa
I. Spośród zawodników wyróżniono najlepszego bramkarza, Samuela Szczęsnego z Posady Górnej oraz najlepszego

zawodnika turnieju - Dominikę Połeć
z GKS-u Majdan Sieniawski.
Puchary wręczyła zawodnikom przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta Król, która podziękowała
za udział i pogratulowała wyników.
Na zakończenie ferii, 22 lutego, odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar

Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.
Do rywalizacji stanęło sześć drużyn
z rocznika 2011: JKS Jarosław, Błękitni
Obsza I, Błękitni Obsza II, FA Lubaczów i dwie drużyny UKS „Sokół” Sieniawa. Ducha walki młodym zawodnikom mógłby pozazdrościć niejeden
zawodowy sportowiec.
Rywalizacja była tak bardzo wyrównana,
że wszystkie drużyny sklasyfikowano na
pierwszym miejscu. Wyróżniono najlepszych sportowców - bramkarzem turnieju został Marcel Malinowski z ekipy

Błękitni Obsza, a zawodnikiem Adam
Janczalik z UKS „Sokół” Sieniawa. Młodym sportowcom puchary i medale
w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy
Sieniawa Adama Wosia wręczyła sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa Barbara Matyja, która pogratulowała wszystkim uczestnikom, trenerom podziękowała za przygotowanie zawodników,
a działaczom UKS „Sokół” Sieniawa za
organizację wszystkich turniejów.
Każdy z nich przyniósł wszystkim wiele
pozytywnych emocji i dobrej zabawy.
Atmosfera zawodów, sportowa rywalizacja w duchu fair play sprawiły, że nie
tylko zawodnicy, ale też dopingujący
ich rodzice byli zadowoleni.
Marta Kozłowicz
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Udany początek
rundy wiosennej
Piłkarze sieniawskiego Sokoła po ciężkim okresie przygotowań
rozegrali pierwsze spotkania w rewanżowej rundzie sezonu 2018/2019
III ligi grupy IV.

P

odopieczni Szymona Szydełko początek rundy mogą
uznać za udany, gdyż w pierwszych czterech spotkaniach
zdobyli 8 punktów, nie doznali żadnej
porażki i stracili tylko jedną bramkę.
Pierwsze spotkanie Sokół rozegrał
w Oświęcimiu z miejscową Sołą, która
robi, co może, żeby wydostać się z ostatniego miejsca w tabeli. Nasza drużyna była stroną dominującą z ambitnie grającym, młodym zespołem z Oświęcimia, jednak to gospodarze jako
pierwsi strzelili bramkę. Sieniawska drużyna podrażniona stratą bramki za
sprawą nowo pozyskanego napastnika
Przemysława Nalepki szybko doprowadziła do wyrównania i takim rezultatem zakończyło się pierwsze spotkanie.
W drugim meczu Sokół podejmował
na własnym obiekcie zespół Spartakusa
Daleszyce, stając na wysokości zadania
i wygrywając spotkanie 2:0, jednocześnie rewanżując się za porażkę 2:1 z ubie-
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głej rundy. Bramki w tym meczu strzelili Kacper Drelich oraz Bartłomiej
Purcha.
Trzecie spotkanie to daleki wyjazd

niestety, nie udało się zgarnąć kompletu punktów i po meczu walki spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0.
O tym, że Sokół jest niezwykle moc-

na mecz z Podlasiem Białą Podlaską,
aczkolwiek mecz był rozgrywany w pobliskim Piszczacu. Tym razem również,

ny na własnym stadionie, potwierdził
mecz z byłym pierwszoligowcem, Wisłą
Puławy. Drużyna, która jeszcze 3 lata

temu występowała na zapleczu ekstraklasy, jechała do Sieniawy nie bez
powodu pełna obaw i respektu do naszej drużyny. Już początek spotkania
pokazał, że Sokół w tym meczu zrobi
wszystko, żeby komplet punktów został w Sieniawie. Obrona grała niezwykle skutecznie, a napastnicy wykorzystali
swoje sytuacje i już w pierwszej połowie mecz został zamknięty. Strzelcami
bramek byli Przemysław Nalepka oraz
Sebastian Brocki.
Sokół po 23 kolejkach znajduje się na
8 miejscu z 30 punktami na koncie.
Sebastian Padiasek

Ruszyła Akademia Piłkarska
MKS „Sokół” Sieniawa
Za nami pierwsze treningi w Akademii Piłkarskiej MKS „Sokół” Sieniawa!
4 kwietnia w treningach udział wzięło blisko 50 zawodników oraz zawodniczek.

W

szyscy zostali podzieleni na trzy grupy treningowe. Pierwsza grupa, która brała udział
w zajęciach, to dzieci urodzone w 2014
i 2015 roku, natomiast drugą grupę
tworzyły dzieci urodzone w 2012 oraz
2013 roku. Trzecią grupę, zawodnicy
urodzeni w latach 2011, 2010, 2009
i starsi. Warto dodać, iż udział w zaję-

ciach wzięły również dziewczynki.
W planie jest utworzenie osobnej grupy,
w której szkolić się będą wyłącznie młode adeptki piłki nożnej. Prowadzimy
ciągły nabór do naszej akademii dzieci
urodzonych w latach 2004 do 2015. Serdecznie zapraszamy do zapisów. Szczegóły na plakacie.
Sebastian Padiasek
kwiecień 2019
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