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Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
Pożegnaliśmy lato. Nadeszła jesień, a wraz z nią czas zbiorów w sadach, warzywniakach i na polach. Drzewa barwią
się na żółto, pomarańczowo i czerwono. W naszych sieniawskich lasach obrodziły grzyby, z kolei w ogrodach, jak wszędzie
o tej porze, kwitną astry, a na łąkach piękne wrzosy.
W takich oto okolicznościach przyrody oddaję w Państwa ręce trzeci w tym roku Gminny Informator Samorządowy
„Sieniawa”. Trafia do Was po wiosenno-letnim okresie intensywnych starań w różnych obszarach, które podjęliśmy w trosce
o rozwój naszej małej ojczyzny. W tymże wydaniu przeczytacie o najważniejszych zrealizowanych i planowanych do realizacji inwestycjach, o sprawach związanych z działalnością urzędu, rady miejskiej, wydarzeniach społecznych, kulturalnych,
oświatowych i sportowych.
Na wstępie z wielką radością dzielę się z Państwem informacją, że w konkursie Podkarpacka Nagroda Samorządowa organizowanym przez Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych pod
honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego, Miasto i Gmina Sieniawa otrzymała tytuł Lidera Samorządności w województwie podkarpackim, natomiast ja wyróżnienie dla Najlepszego Burmistrza w 2018 r.
w województwie podkarpackim oraz zostałem po raz szósty nominowany do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. To ogromne
wyróżnienie i zachęta do jeszcze większego wysiłku i skuteczniejszej pracy na rzecz swojego środowiska. Kolejna miła memu
sercu informacja dotarła do mnie
na wakacjach. W ramach jubileuszowej XX edycji konkursu
BUDOWNICZY POLSKIEGO
SPORTU, Klub Sportowa Polska
przyznał Miastu i Gminie Sieniawa oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa wyróżnienie
Inwestor na Medal 2019 za realizację krytej pływalni oraz za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie. Natomiast
spośród inwestycji sportowych i rekreacyjnych zrealizowanych w województwie podkarpackim w latach 2018-2019, Klub Sportowa
Polska przyznał wyróżnienie specjalne Sportowy Obiekt Roku 2019 za zrealizowaną przez nasz samorząd inwestycję – krytą pływalnię. Ten niebywały sukces jest
dla nas wszystkich jedynie potwierdzeniem, że niegdyś, mimo powątpiewań sceptyków, podjęliśmy kosztowną, ale właściwą decyzję. Dziś nowoczesny kompleks sportowy z pływalnią służy społeczności lokalnej, dzieciom, młodzieży szkolnej i jest naszą prawdziwą chlubą. Ogromne zainteresowanie obiektem i liczba odwiedzających go przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Drugi rok
z rzędu jesteśmy również liderem w rankingu zamożności samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w kategorii MIASTA INNE. Eksperci biorą w nim pod uwagę dochód na mieszkańca w danej gminie. Sieniawa notuje najlepszy wynik
w województwie podkarpackim i to nas bardzo cieszy, jesteśmy wręcz z tego dumni.
W dniu 1 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie odbył się drugi audit nadzoru Systemu Zarządzania
Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2015, który przeprowadziła zewnętrzna jednostka certyfikująca. W efekcie urząd
otrzymał rekomendację do utrzymania na kolejny rok certyfikatu za zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą
ISO 9001:2015.
Dzieje się w gospodarce, nie ma nudy w inwestycjach. W bieżącym miesiącu po dopełnieniu wszelkich formalności, oddaliśmy mieszkańcom do użytku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wybudowany w miejscu dawnej oczyszczalni
ścieków. To ważne ogniwo systemu gospodarki opadami, dzięki któremu będziemy mogli jeszcze lepiej zadbać o środowisko,
a tym samym spełniliśmy obowiązki nałożone na gminy przepisami ustawy o gospodarce odpadami.
Systematycznie poprawiamy stan gminnych dróg oraz powiatowych i wojewódzkich położonych na naszym terenie. Po wyremontowaniu drogi nr 835 od Przeworska do Sieniawy, łącznie z budową ronda w Sieniawie, będziemy oczekiwać dalszej poprawy
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tej drogi w kierunku Wylewy. Póki co, podczas nadzwyczajnej sesji Rady MiejGminny Informator
skiej w Sieniawie w dniu 18 września, radni na wniosek przewodniczącego
Samorządowy
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pawła Ożgi z Wylewy udzielili Samorządowi
Sieniawa
Województwa Podkarpackiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej do
kwoty 171,3 tys. zł na sfinansowanie I etapu budowy chodnika przy drodze
Egzemplarz bezpłatny wydany przez
wojewódzkiej nr 835 z Sieniawy do Wylewy. Rada udzieliła także pomocy finanUrząd Miasta i Gminy w Sieniawie
sowej samorządowi województwa w wysokości 100 tys. zł na odnowę drogi wojewódzkiej nr 870 na odcinku Sieniawa – Jarosław w Leżachowie. Jesteśmy niemal
Wydawca:
pewni, że obie inwestycje uda się zrealizować jeszcze w tym roku.
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
Dzięki współpracy z Powiatem Przeworskim udało się wykonać chodnik
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
z odwodnieniem przy ul. Kościuszki oraz chodnik przy ul. Kościelnej w Sieniawie
tel./faks. 16 6227301
wraz z wymianą nawierzchni bitumicznej do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.
urzad@sieniawa.pl
Na przełomie sierpnia i września zmodernizowany został pierwszy odcinek drogi
www.sieniawa.pl
powiatowej z Dobrej do Cewkowa i cieszy fakt, że są deklaracje wspólnego finansowww.facebook.com/miastoigminasieniawa
wania kolejnego odcinka w roku następnym.
Przygotowujemy się także dokumentacyjnie do rozbudowy sieci wodociągowej
Nakład:
i kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach gminy. Na Stacji Uzdatniania
1000 sztuk, egzemplarz bezpłatny
Wody w Dobrej zakończyły się prace przy podłączeniu studni tzw. bis do tamtejDruk:
szego ujęcia wody. Wkładamy wiele wysiłku w poprawę walorów estetycznych
Sieniawy i okolicznych miejscowości. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tylko
Wydawnictwo PAPIRUS
wspólna praca, zrozumienie, życzliwość i wzajemne wsparcie pozwoli na osiąg37-500 Jarosław
nięcie zamierzonych celów.
ul. Spytka 11
Jak już Państwo wiecie, do sieniawskiej szkoły wróciła stołówka. Bardzo się
Redakcja zastrzega sobie prawo
cieszę z decyzji, którą podjąłem, bo od samego początku funkcjonowania tego
redagowania i skracania tekstów.
miejsca dostrzegam, że była słuszna. Słyszę głosy zadowolonych rodziców i Was,
Mieszkańców, którzy również chętnie korzystacie z gotowanych na miejscu posiłków.
Praca samorządu to nie tylko inwestycje, to także organizacja różnego rodzaju imprez. Za nami przepiękne, obfitujące
w wiele atrakcji Dni Sieniawy. W tym roku impreza została zorganizowana na najwyższym poziomie, a część artystyczna spotkała się z aprobatą i zadowoleniem mieszkańców oraz licznie przybyłych gości. Podczas pierwszego dnia obchodów naszego
święta, na uroczystej sesji z radością przyjęliśmy do grona Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Sieniawa panów Jana
Skalskiego i Jana Śliwę. W mojej ocenie w pełni zasłużyli na takie wyróżnienie.
Za nami także dożynki gminne, zorganizowane w Wylewie z wielkim rozmachem. Pragnę złożyć wyrazy wdzięczności wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w ich przebieg. Dyrektorowi CKSiR Piotrowi Majchrowi za współorganizację,
pani sołtys z Wylewy Bogusławie Moczarskiej, radzie sołeckiej, KGW, radnemu Pawłowi Ożdze i wszystkim zaangażowanym
za przepięknie przygotowany gościniec i dożynkowy wystrój. Dziękuję niezawodnym sponsorom za nieocenione wsparcie finansowe, wszystkim sołtysom, radom sołeckim, wieńczarzom, gospodyniom z KGW za udział w ceremonii dożynkowej oraz kultywowanie pięknych tradycji. Dziękuję starostom dożynek Halinie Sęk i Dariuszowi Florkowi, pełniącym z honorem swoje obowiązki.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich Państwa mogliśmy uczcić pracę rolników z należytym szacunkiem. Cieszę się tym bardziej,
że frekwencja w czasie uroczystości dożynkowych była wręcz imponująca. To dla Was, Drodzy Mieszkańcy to wszystko robimy
i liczymy na Waszą aprobatę.
Szanowni Państwo!
Pragnę przypomnieć o zbliżających się wyborach parlamentarnych. Jak już wiecie, podjąłem trudną, ale myślę, że jednak
słuszną decyzję o starcie w najbliższych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przez te wszystkie lata, będąc gospodarzem na Sieniawszczyźnie, starałem się zrobić dla mieszkańców jak najwięcej. Zresztą, na co dzień sami widzicie, jak ciągle zmienia się Sieniawa i cała nasza gmina. Moje dotychczasowe osiągniecia niech będą dowodem na to, że jestem godny zaufania i przygotowany, by służyć mojemu regionowi i Polsce, jeśli tylko dacie mi szansę pracować na szczeblu parlamentarnym. Myślę, że wiadomość o moim starcie w wyborach cieszy zarówno moich zwolenników, jak też przeciwników. Jeśli jednak mi się nie powiedzie, nadal
będę tutaj z Wami. Będę pracował z całych sił dla dobra moich mieszkańców, silniejszy i jeszcze bardziej zdeterminowany. Tymczasem proszę Was o wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych 13 października. Wybory to jedno z naszych najważniejszych
praw i obowiązków. Warto z niego skorzystać i zgodnie z własnymi przekonaniami wybrać tych, którzy będą nas reprezentować
w nadchodzącej kadencji parlamentu.
							
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
									
Adam Woś
październik 2019
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Sieniawa liderem
samorządności
W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, podczas obchodów Dnia
Samorządu Terytorialnego, jak co roku wręczono nagrody i wyróżnienia
najlepszym samorządowcom województwa podkarpackiego.
Wśród wyróżnionych znaleźli się Miasto i Gmina Sieniawa oraz Burmistrz
Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś.

W

piątek, 24 maja 2019 r., burmistrz Miasta
i Gminy Sieniawa Adam Woś wraz z delegacją
z gminy Sieniawa i przedstawicielami samorządów wszystkich szczebli instytucji samorządowych z województwa podkarpackiego wziął udział w uroczystościach Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, odprawioną
w kościele farnym w intencji podkarpackich samorządowców.

Po jej zakończeniu parada przedstawicieli samorządów terytorialnych przeszła w barwnej paradzie ulicami Rzeszowa, aby
wziąć udział w okolicznościowej konferencji, która odbyła się
w sali widowiskowej WDK w Rzeszowie. Podczas gali zostały
wręczone wyróżnienia i nagrody dla najlepszych samorządowców z regionu w ramach Podkarpackiej Nagrody Samorzą-
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dowej. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem
„NASZE MIASTA, GMINY I POWIATY NA PROGU
NOWEJ KADENCJI 2018-2023”. Wśród wyróżnionych zna-

lazł się nasz samorząd. Miasto i Gmina Sieniawa w ramach XIX
edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa zdobyła
zaszczytny tytuł LIDERA SAMORZĄDNOŚCI w województwie podkarpackim w 2019 roku. Z kolei burmistrz Miasta
i Gminy Sieniawa Adam Woś otrzymał wyróżnienie dla
NAJLEPSZEGO BURMISTRZA w województwie podkarpackim i został nominowany do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
Przy okazji samorządowego święta nagrodzona została
także podkarpacka młodzież. Jak co roku, podczas uroczystości uhonorowano też najlepsze samorządowe strony interne-

towe i fanpage samorządów na Facebooku. Plebiscyt organizowany jest przez
Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” oraz Podkarpackie Stowarzyszenie
Samorządów Terytorialnych pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został na pamiątkę pierwszych,
w pełni demokratycznych wyborów samorządowych, które odbyły się 27
maja 1990 roku. Polacy wybrali wtedy
swych przedstawicieli do samorządów.
Wioletta Żak

Pozytywny wynik auditu
W dniu 1 sierpnia 2019 r. odbył się drugi audit nadzoru Systemu Zarządzania
Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2015, który przeprowadziła zewnętrzna
jednostka certyfikująca. Oceniano przydatność i adekwatność wdrożonego
Systemu Zarządzania Jakością oraz jego zgodność z przyjętymi
kryteriami auditu.

W

efekcie Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
otrzymał rekomendację do utrzymania na
kolejny rok certyfikatu za zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą
ISO 9001:2015 w zakresie: „Wykonywania zadań publicznych
o znaczeniu lokalnym wynikających z powszechnie obowiązującego prawa”.
– Audytorzy podkreślili, że samorząd wyróżnia się bardzo dobrym
systemem organizacyjno-zarządczym. Podczas auditu zwrócono też uwagę na wiele pozytywnych zmian i rozwój jednostki,
jaki nastąpił w ciągu ostatnich lat – podkreśla sekretarz Miasta
i Gminy Sieniawa Barbara Matyja.
Przykłady funkcjonowania SZJ w Urzędzie to m. in.: karty
usług oraz uwzględniające sprawniejsze załatwianie spraw procedury czy badania zadowolenia Klienta, z których wnioski nie
zostają na papierze, ale są realizowane dla poprawy funkcjonowania Urzędu.
– Dodatkowo bardzo nas cieszy fakt, że w wyniku przeprowadzanego auditu nie stwierdzono żadnych niezgodności. Dokument ten
nie jest wprawdzie ostatecznym patentem na nieomylność i doskonałość Urzędu Miasta i Gminy, jednak potwierdza dążenie wszystkich pracowników do poprawiania jakości swojej pracy – podsumowuje sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa Barbara Matyja.
Wioletta Żak
październik 2019
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Miasto i Gmina Sieniawa
„Inwestorem na medal”
Miasto i Gmina Sieniawa „Inwestorem na medal” i z wyróżnieniem specjalnym
„Sportowy Obiekt Roku”. Konkurs jest jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem
w kraju, w którym w sposób kompleksowy analizuje się osiągnięcia
oraz przyznaje wyróżnienia osobom, instytucjom i firmom zaangażowanym
w realizację obiektów sportowych i rekreacyjnych i w którym doceniana jest
rola wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

N

a podstawie nominacji
Marszałka Województwa
Podkarpackiego, w ramach Jubileuszowej XX
edycji konkursu BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU, Klub Sportowa Polska przyznał Miastu i Gminie Sieniawa
oraz burmistrzowi Adamowi Wosiowi
wyróżnienie: INWESTOR NA MEDAL
2019 za realizację krytej pływalni oraz
za całokształt dotychczasowych działań
na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz promocji sportu i rekreacji
wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie
programu BUDUJEMY SPORTOWĄ
POLSKĘ. Wyróżnienie w bieżącej edycji przyznawane jest najprężniej działającym inwestorom w ostatnim dwudziestoleciu.
Natomiast spośród inwestycji sportowych i rekreacyjnych zrealizowanych
w województwie podkarpackim w latach
2018-2019, Klub Sportowa Polska przyznał wyróżnienie specjalne SPORTOWY OBIEKT ROKU 2019 za zrealizo-
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waną przez Miasto i Gminę Sieniawa inwestycję KRYTA PŁYWALNIA w SIE-

miało miejsce podczas Gali Sportowej
Polski w dniu 14 listopada 2019 r. w Cen-

NIAWIE. Szczególna, XX edycja wydarzenia podsumowuje osiągnięcia dwóch
dekad w budowie bazy sportowo-rekreacyjnej w Polsce.
Uroczyste wręczenie wyróżnień będzie

trum Olimpijskim Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Warszawie.
Wioletta Żak

Najlepsi
w województwie
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking
zamożności samorządów za 2018 rok. Eksperci biorą w nim pod uwagę dochód
na mieszkańca w danym mieście. Sieniawa kolejny rok z rzędu jest liderem
w województwie podkarpackim w kategorii MIASTA INNE.

W

kategorii MIASTA INNE Sieniawa notuje
najlepszy wynik w województwie podkarpackim. W ubiegłym roku zajęliśmy 189
miejsce w Polsce, w tym roku przesunęliśmy się na 127 (zamożność per capita
3 474,68 zł). Ocenie poddano tutaj 597
samorządów. Znajdujące się w tej samej
kategorii:
Oleszyce (pow. lubaczowski) zajmują
339 m-ce, per capita 2958,50 zł; Pruchnik (pow. jarosławski) zajmuje 346 m-ce,
per capita 2950,06;
Kańczuga (pow. przeworski) 446 m-ce,
per capita 2819,55 zł;

Dynów (pow. rzeszowski) 461 m-ce, per
capita 2790,99 zł.
Radymno (pow. jarosławski) 536 m-ce,
per capita 2646,33;
Sędziszów Małopolski (pow. ropczycko-sędziszowski) 543 m-ce, per capita
2636,65 zł;
Nowa Sarzyna (pow. leżajski) 554 m-ce,
per capita 2606,17 zł;
– Uzyskany wynik jest efektem prawidłowo
realizowanej polityki społeczno-gospodarczej – mówi sekretarz Miasta i Gminy
Barbara Matyja. – To dzięki takim działa-

niom następuje systematyczny rozwój
naszej gminy, a mieszkańcy mogą cieszyć się i korzystać z jego efektów. Miejmy
nadzieję, że podejmowane starania w trosce o lokalną społeczność, będą spotykać się
z akceptacją i zadowoleniem.
Województwa, powiaty, miasta
powiatowe
Wśród województw - podkarpackie
zajmuje 3 miejsce, per capita 274,11 zł,
wśród miast wojewódzkich Rzeszów
9 m-ce 4979,11 zł. Wśród powiatów
na 314 samorządów powiat jarosławski zajmuje 34 m-ce (2 miejsce w woj.
podkarpackim, per capita
945,22 zł), natomiast pow.
przeworski 284 m-ce, per
capita 579,18 zł. Najwyżej
notowany jest pow. bieszczadzki. Wśród miast powiatowych na 267 samorządów miasto Przeworsk zajmuje 159 m-ce, per capita
2907,07 zł, natomiast miasto Jarosław 177 m-ce, per
capita 2864,25 zł. Najlepszy wynik i 24
m-ce ma Mielec, per capita 3730,32 zł.
Wśród najzamożniejszych gmin wiejskich powiatu przeworskiego jest gmina
Jawornik Polski, która zajmuje 346
m-ce w rankingu, per capita 3241,68 zł,
natomiast w pow. jarosławskim gmina
Radymno zajmując 656 m-ce, per capita
3013,01 zł.
Metoda obliczania
– Zastosowana metoda obliczania

wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od kilkunastu lat. Dochody każdego
samorządu podzieliliśmy przez liczbę ludności – wyjaśnia Andrzej Gniadkowski,
redaktor Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. – W dochodach samorządów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych
mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ
na wielkość dochodów. Uwzględnienie tylko
dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu
(zamożność).
Dodaje, że tak jak w ubiegłych latach
wpływające do budżetu dochody zostały
skorygowane jeszcze na dwa sposoby. – Po
pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane
przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach
lokalnych. Chodzi o to, by porównywać
faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji fiskalnych.
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” to dwutygodnik w całości poświęcony samorządom. Tworzony od 1990
roku przez ekspertów i dziennikarzy
dostarcza fachowej wiedzy niezbędnej urzędnikom w codziennej pracy.
Jest obowiązkową lekturą prezydentów
miast, burmistrzów, wójtów, starostów,
marszałków województw oraz jednostek
organizacyjnych JST.
Wioletta Żak
październik 2019
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Absolutorium
dla burmistrza
W dniu 18 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie
odbyła się VI w obecnej kadencji sesja Rady Miejskiej w Sieniawie, której
najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta
i Gminy Sieniawa Adamowi Wosiowi. Wcześniej odbyła się debata nad raportem
o stanie Miasta i Gminy Sieniawa za 2018 rok.
Raport o stanie Miasta i Gminy
Sieniawa za 2018 r. i wotum zaufania
dla Burmistrza
Raport o stanie Miasta i Gminy za
2018 rok podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady
Miejskiej i budżetu za rok 2018. Informacje zawarte w dokumencie mają służyć mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejsko-gminnego, a także są podstawą do prowadzenia dialogu na temat
jego przyszłości. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego
wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Miasta i Gminy Sieniawa. W tym
celu zostały zgromadzone szczegółowe
dane o wszystkich aspektach funkcjonowania gminy. Raport pokazuje także
pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach
oceny możliwości dalszego rozwoju miasta i gminy. Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych miasta
i gminy: środowisko naturalne, demografia, finanse miasta i gminy (szczegółowa analiza budżetu gminy), działalność
gospodarcza (w tym rolnictwo), warunki
życia mieszkańców (w tym sytuacja
mieszkaniowa, wodociągi i kanalizacja,
drogi, gospodarka odpadami), pomoc
społeczna, bezpieczeństwo publiczne,
oświata, kultura i sport.
Informacje zebrane i przeanalizowane
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w dokumencie pochodzą z wielu źródeł
i są wynikiem pracy szerokiego grona
osób. Dla opracowania raportu szczególnie cenne okazały się dane przygotowane przez merytorycznych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie
i jednostek podległych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu,
jak również sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek gminnych.

wybudowany kompleks sportowy – halę
wraz z basenem przy szkole podstawowej oraz wyremontowany kościół pw. św.
Jana Chrzciciela. Śmiało można powiedzieć, że obiekty te stały się wizytówką
Sieniawy. Mamy w raporcie wymieniony
szereg mniejszych, równie istotnych inwestycji. Wszystkie przyczyniły się do tego,
że nasza gmina systematycznie, z roku na
rok zmienia swoje oblicze. Większość z tych

Głos w debacie nad raportem zabrał
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Pyrczak.
– Po zapoznaniu się z raportem o stanie Miasta i Gminy Sieniawa nasuwa mi
się główny wniosek: rok 2018 był rekordowy jeśli chodzi o wydatki na inwestycje i rekordowy pod względem pozyskania środków zewnętrznych na te inwestycje – mówił radny. – Mam tutaj ma myśli

inwestycji nie byłaby zrealizowana gdyby
nie aktywność - zwłaszcza w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych i znakomita współpraca samorządu na czele z burmistrzem,
Radą Miejską, pracownikami Urzędu itd.
Radny podkreślił, że rok 2018 był dla
gminy bardzo dobry również pod wieloma innymi względami. Należy postrzegać go jako efekt wcześniejszych działań
oraz początek i punkt wyjścia kolejnych.

Życzył sobie i pozostałym, aby taki rok
jeszcze się kiedyś powtórzył.
– Czuję się niezwykle dumny z naszych
osiągnięć – odniósł się do wypowiedzi
wiceprzewodniczącego i całego raportu
burmistrz Adam Woś. – W poczuciu mojej
osobistej satysfakcji ten rok zapisze się największymi literami w historii całej mojej
działalności społecznej. Stojąc na czele tego
samorządu nie przypisuję sobie wszystkich
zasług, bo podejmowane decyzje zawsze
były kolektywne. Była zgoda państwa radnych, znakomite zrozumienie, współpraca
i mądrość. Na ten sukces wpływ miało wiele
czynników, wielu ludzi i serdecznie im dziękuję za to zgrane działanie, bo tylko ono
mogło do niego doprowadzić. Wydanych
19 mln zł na inwestycje w jednym roku
mówi samo za siebie. Decyzje, które były
niezwykle trudne, ale i odważne, okazały

się strzałem w dziesiątkę.
Po przeprowadzeniu debaty, Rada Miejska w Sieniawie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.
Absolutorium
dla Burmistrza
W dalszej kolejności Rada Miejska
w Sieniawie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. oraz uchwałę ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sieniawa absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium to
jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego. Poprzedziły go prowadzone

w komisjach analizy, pozytywna opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018
rok oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa
z tytułu wykonania budżetu, które również było pozytywne.
Gratulacje burmistrzowi w imieniu
całej rady i społeczeństwa gminy Sieniawa złożyła przewodnicząca Danuta
Król. Burmistrz Adam Woś podziękował
Radzie Miejskiej w Sieniawie za współpracę, a także pracownikom UMiG, radnym, sołtysom i kierownikom jednostek
organizacyjnych, bez pomocy których
nie byłaby możliwa właściwa realizacja
budżetu.
Wioletta Żak

Mamy nowych,
honorowych obywateli
Wyjątkowy charakter miała uroczysta sesja Rady Miejskiej w Sieniawie 20 lipca,
podczas której tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa otrzymali
- wieloletni prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie
Jan Skalski i wieloletni nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa Jan Śliwa.

H

onorowe Obywatelstwo
Miasta i Gminy Sieniawa
jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej w Sieniawie. Godność Honorowego Obywatela przyznaje
się osobom szczególnie zasłużonym dla
miasta, osobom współpracującym z miastem, promującym je, czy wspierającym
inicjatywy lokalne.
Jan Skalski (ur. 1949) przez 51 lat
związany był z Gminną Spółdzielnią
„Samopomoc Chłopska” w Sieniawie,
w tym przez 30 lat był prezesem zarządu. W tym okresie przystosował spółdzielnię do dynamicznie zmieniającej
się gospodarki rynkowej, dając pracę
i kształcąc jednocześnie liczną grupę
spółdzielców. Jan Śliwa (ur. 1951) prak-

tycznie całe swoje zawodowe życie
związał z ziemią sieniawską, gdzie się
urodził i wychował. Kierując ważną jed-

nostką od wielu lat aktywnie działał
na rzecz środowiska. Prawy, uczciwy,
pasjonat leśnictwa. Obaj wysoce zasłupaździernik 2019
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żyli się dla Miasta i Gminy Sieniawa.
Od wielu lat aktywnie działali na rzecz
środowiska, włączając się w bardzo liczne inicjatywy, bowiem sprawy lokalne
zawsze były bliskie ich sercu. Aktywnie
włączali się we wszystkie ważne uroczystości miasta i gminy, wspierali finansowo różne przedsięwzięcia. Za swoją
postawę i działalność otrzymali kilkanaście medali, tytułów i odznaczeń.
Jan Skalski i Jan Śliwa otrzymując tytuł
Honorowych Obywateli Miasta i Gminy
Sieniawa dołączyli do grona wybitnych
osobistości, które otrzymały to najwyższe wyróżnienie, jakie mogą przyznać
władze miasta. Wcześniej tytuły te otrzymali: Święty Jan Paweł II, prof. Kazimierz Kuśnierz, dr n. med. Stanisław
Czyrny, Kazimierz Michalski i Dariusz
Michalski.
W uroczystości w sali widowiskowej „Sokoła” udział wziął poseł Mieczysław Kasprzak, przedstawiciele władz
miasta na czele z burmistrzem Adamem
Wosiem, radni Rady Miejskiej, rodzina

i przyjaciele odznaczonych oraz mieszkańcy miasta i gminy. Nowi, honorowi
obywatele Miasta i Gminy Sieniawa usłyszeli wiele słów gratulacji i serdecznych
podziękowań za zasługi dla sieniawskiej ziemi i całej społeczności lokalnej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sie-

niawie Danuta Król przytoczyła przy
tej okazji słowa Abrahama Lincolna:
„To piękne, gdy człowiek jest dumny ze
swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy
miasto może być z niego dumne”.
Wioletta Żak

Od lewej: poseł Mieczysław Kasprzak, przewodnicząca RM w Sieniawie Danuta Król, Jan Skalski,
Jan Śliwa, burmistrz Adam Woś i ks. Jan Grzywacz.

Rio sprawdziła samorząd
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przeprowadziła kompleksową
kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie.

C

o cztery lata sprawdzane
są finanse poszczególnych
samorządów. Od 20 marca
do 10 maja br. czteroosobowy zespół RIO kontrolował całość
prowadzonej gospodarki finansowej pod
względem formalno-prawnym. Kontrolą
objęto wybrane podstawowe zagadnienia finansowe gminy z lat 2017 – 2018,
dotyczące w szczególności prowadzenia
rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych, gospodarki kasowej, realizacji dochodów z podatków i opłat lokalnych; realizacji dochodów z majątku, udzielania zamówień publicznych; ewidencji i inwentaryzacji majątku, wydatków na wynagro-
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dzenia nauczycieli z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego
oraz gospodarowania odpadami komunalnymi. Kontrola nie wykazała ważniejszych czy znaczących nieprawidłowości
w gospodarce finansowej. Stwierdzono
jednak drobne uchybienia, które wynikały z naruszenia obowiązujących przepisów.
– Wynik kontroli jest dla nas zadowalający. To, co wykazano, to jedynie drobne
niedociągnięcia, a nie fatalne zaniedbania
– komentuje burmistrz Miasta i Gminy

Sieniawa Adam Woś.
Jak zauważa, niewielkich uchybień pracowników nie da się uniknąć. Przy tak
szerokim spektrum spraw prowadzonych przez samorząd, nowych obowiązkach oraz trudnych do stosowania regulacjach prawnych, uniknięcie pewnych
błędów jest praktycznie niemożliwe.
Najważniejsza jest dla nas końcowa
ocena RIO, która potwierdza właściwe
działanie urzędu w zakresie istotnych
aspektów gospodarki finansowej.
Przeprowadzone czynności kontro-

lne oraz wnioski zawarte w zaleceniach,
przyczyniły się do poprawy pracy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie oraz pozostałych jednostek organizacyjnych
Miasta i Gminy Sieniawa, stając się wyznacznikiem do wprowadzenia niezbędnych zmian. Podjęte działania, eliminujące wskazane nieprawidłowości, przyniosły już pożądane rezultaty i na trwałe będą stosowane w bieżącej działalności
samorządu.
Barbara Matyja

Brak chętnych
na posadę ławnika
Z końcem roku upływa kadencja ławników sądowych. Oznacza to, że najpóźniej
w październiku Rada Miejska w Sieniawie powinna wybrać sędziów społecznych
na lata 2020-2023. Niestety, mimo zachęt i apeli, nie wpłynęły zgłoszenia
chętnych kandydatów na ławników.

P

rezes Sądu Okręgowego
w Przemyślu zgłosił zapotrzebowanie na 2 ławników
sądowych do Sądu Rejonowego w Przeworsku na nową kadencję.
Termin zgłaszania kandydatów upłynął
30 czerwca br. i nie podlegał przywróceniu. W wyznaczonym terminie nie zgłosił się nikt. Problem z pełną obsadą
ławniczych stanowisk na przyszłą
kadencję nie jest bynajmniej jednostkowy, gdyż podobnie wygląda
sytuacja również w innych samorządach.
- To funkcja w pewnym sensie społeczna, podejmowana przez wielu
bardziej dla prestiżu, społecznego
poważania. Mała rekompensata
utraconych zarobków nie zachęca,
tym bardziej, że odpowiedzialność
jest duża. Rocznie ławnik może zarobić
maksymalnie niewiele ponad tysiąc złotych
– zauważa przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta Król.
Zwraca jednak uwagę, że udział sędziów
społecznych w orzekaniu w niektórych
sprawach, to jedyna możliwość bezpo-

średniego wpływania społeczeństwa na
wyroki, jakie zapadają w polskich sądach. Zdarzających się raz na cztery lata
wyborów ławników nie należy więc lekceważyć. Od nas zależy, spośród jakich
kandydatów radni wybiorą sędziów społecznych na następną kadencję.
Wyrażamy jednak nadzieję, że w zaist-

niałej sytuacji zostaną przeprowadzone
wybory uzupełniające i w wyznaczonym terminie wpłyną zgłoszenia chętnych kandydatów. Decyzję o tym podejmie Prezes Sądu Okręgowego, gdy okaże
się, że liczba ławników sądowych będzie
niewystarczająca w stosunku do ilości

wpływających spraw.
Przypominamy, że funkcję ławnika reguluje ustawa „Prawo o ustroju sądów
powszechnych”. Ławnik ma być osobą
cieszącą się społecznym zaufaniem, dobrą opinią, o odpowiednim poziomie
intelektualnym i doświadczeniu zawodowym. Nie musi dysponować szeroką,
specjalistyczną wiedzą prawniczą.
Zazwyczaj nabywa ją stopniowo
w trakcie kolejnych rozpraw sądowych, jak i przygotowań do
nich. Obecna kadencja kończy się
w grudniu, a funkcję ławnika sądowego pełni Bogusława Moczarska z Wylewy (wybrana Uchwałą
Nr X/57/2015 Rady Miejskiej
w Sieniawie z dnia 27 sierpnia
2015 r.). Korzystając z okazji składamy Pani Bogusławie serdeczne
podziękowania za podjęcie się trudnej
roli sędziego społecznego, zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz godne
reprezentowanie zawodu ławnika sądowego.
Barbara Matyja
październik 2019
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Mamy delegatów
do Izby Rolniczej

W tym roku minęła czteroletnia kadencja samorządu Izby Rolniczej,
który reprezentuje interesy rolników na poziomie powiatów, województw
oraz centralnym krajowym.

N

a dzień 28 lipca br. Krajowa Izba Rolnicza zarządziła wybory na szczeblu gmin w celu wyłonienia delegatów na walne zgromadzenia powiatowych izb rolniczych, które poprzez swych
delegatów wybiorą rady wojewódzkie, a następnie Krajową
Radę Izb Rolniczych. Nad ich przebiegiem czuwała Komisja
Wojewódzka, która powołała Komisję Okręgową Nr 111 w Sieniawie, w celu wyboru dwóch delegatów do Powiatowej Izby
Rolniczej w Przeworsku. W związku ze zgłoszeniem się i zarejestrowaniem dwóch kandydatów do PIR w Przeworsku, Komi-

sja Okręgowa nr 111 w Sieniawie zawiadomiła obwieszczeniem o nieprzeprowadzeniu głosowania w okręgu wyborczym
w Mieście i Gminie Sieniawa na podstawie przepisów uchwały
nr 1/2019 Krajowej Rady Izby Rolniczej w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych
zgromadzeń izb rolniczych. Zgodnie z obwieszczeniem, członkami Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Przeworsku zostali
wybrani rolnicy Edward Ochab z Rudki i Adam Woś z Czerc.
Janusz Świt

Wybory do Parlamentu
Europejskiego

W niedzielę, 26 maja, wybraliśmy posłów do Parlamentu Europejskiego.
W Mieście i Gminie Sieniawa frekwencja wyborcza wyniosła 41,43%.

W

tegorocznych wyborach do PE w Polsce
wybraliśmy 52 europosłów, o jednego
więcej niż poprzednio. Największe poparcie uzyskało PiS zdobywając 45,38
proc. głosów, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL
SLD .N ZIELONI - 38,47 proc. i Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3.
W Mieście i Gminie Sieniawa uprawnionych do głosowania było 5788 osób,
z czego do urn poszły 2372 osoby. Frekwencja wyniosła 41,43 proc. Najwyższą odnotowano w Wylewie 47,43 proc.,
a najniższą w Czercach 29,92 proc.
Liczba głosów oddanych na poszczególne komitety w Mieście i Gminie Sieniawa: KW PiS 1539 (64,88%),
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Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZIE-

(4,93%), KWW Kukiz’15 92 (3,88%),
KW Wiosna Roberta Biedronia 52

LONI 557 (23,48%), KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy 117

(2,19%), KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS 11 (0,46%),

Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit
– Koalicja 4 (0,17%).
Mieszkańcy Sieniawszczyzny najwięcej głosów oddali na kandydata PiS
– Tomasza Piotra Porębę. Otrzymał
on 1023 głosy (43,13% wszystkich
głosów) i uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego. Oprócz Tomasza Poręby z Okręgu nr 9 mandaty
otrzymali – Bogdan Józef Rzońca /PiS/
108 głosów (4,55% wszystkich głosów)
i Elżbieta Łukacijewska /KO/ 58 głosów
(2,45%).
Wioletta Żak

Nowi-starzy dyrektorzy
szkół i przedszkola
Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Sieniawie, 18 czerwca, burmistrz Adam Woś
wręczył listy gratulacyjne nowym dyrektorom szkół i przedszkola,
wyłonionym w drodze konkursów.

K

onkursy dyrektorskie na
pięcioletnią kadencję odbyły się 27, 28 i 29 maja.
Nową dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Sieniawie została Jadwiga Majcher,
wcześniej wicedyrektor szkoły. Zastąpiła na tym stanowisku Krzysztofa Kolasę, który funkcję dyrektora sprawował
od 20 lat. K. Kolasa pozostaje nauczycielem historii w tejże placówce.
W Szkole Podstawowej im. prof.
K. Sucheckiego w Wylewie ponownie funkcję tę będzie sprawować Maria
Ożga, w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Czerwonej Woli Marzena
Serafin oraz w Przedszkolu Miejskim
w Sieniawie Bernadeta Ciurko.
Burmistrz Adam Woś w imieniu
własnym i całego samorządu Miasta
i Gminy Sieniawa pogratulował nowej
pani dyrektor oraz paniom, którym stanowisko zostało powierzone na kolejną kadencję. Podkreślił, że doskonałe

przygotowanie merytoryczne, wieloletnie doświadczenie zawodowe połączone z ogromną odpowiedzialnością, zapałem do pracy, pasją, profesjonalizmem
i kreatywnością, z pewnością przełoży
się na dalsze sukcesy placówek. Życzył
samych owocnych inicjatyw i decyzji
w zarządzaniu, znakomitej współpracy

z pracownikami, dziećmi, rodzicami
i organem prowadzącym, a także satysfakcji z niełatwej pracy pedagogicznej.
Panie objęły stanowiska z dniem
1 września 2019 r.
Wioletta Żak
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Uczniowie z Czerc będą
uczęszczać do szkoły
w Sieniawie
Rada Miejska w Sieniawie podczas sesji w dniu 29 kwietnia podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia od dnia 1 września 2019 r. sieci publicznych, ośmioletnich
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sieniawa
oraz ustalenia granic ich obwodów.

P

ierwszą uchwałę w tym
przedmiocie radni podjęli
na sesji, 29 marca. Dotyczyła wówczas planu sieci szkół
i wymagała opinii Podkarpackiego
Kuratora Oświaty. Kurator wydał opinię pozytywną – korzystną dla Gminy
i pozwalającą na zmiany. W związku
z powyższym, obwód Szkoły Podstawowej w Dobrej został pomniejszony
o miejscowość Czerce, natomiast obwód
Szkoły Podstawowej w Sieniawie został
powiększony o miejscowość Czerce.
(Traci moc uchwała Nr XXVI/158/
2017 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia
17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego).
Miasto i Gmina Sieniawa zapewniła
dowóz wszystkim dzieciom z Czerc, zarówno tym, będącym uczęszczać do

SP w Sieniawie, jak i kilkorgu chcącym kontynuować naukę w Dobrej.

nowiskiem rodziców. 19 marca 2019 r.
rodzice dzieci z Czerc spełniających

Zmiana obwodu szkół w Dobrej
i w Sieniawie podyktowana została sta-

obowiązek szkolny w SP w Sieniawie,
złożyli deklaracje, że ich dzieci nadal
będą uczęszczać do tejże placówki.
Ponadto 2 rodziców 3 dzieci uczęszczających do SP w Dobrej także zadeklarowało, że ich dzieci będą od 1 września
2019 r. kontynuować naukę w Sieniawie. Deklaracje złożyło również 2 rodziców 2 dzieci obecnie uczęszczających
do oddziału przedszkolnego w SP
w Dobrej. Od 1 września br. maluchy
uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego w Sieniawie. W tej sytuacji, w SP
w Dobrej pozostaje kilkunastu uczniów.
Wioletta Żak
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Do sieniawskiej szkoły
wróciła stołówka
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś wyszedł naprzeciw oczekiwaniom
rodziców i uczniów i przejął na samorząd szkolną stołówkę. Smaczne
i pełnowartościowe posiłki cieszą się zainteresowaniem uczniów, ale i osób
z zewnątrz. Prowadzenie stołówki zostało powierzone Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji „Sokół”.

O

statnie kilka lat pokazało, że prowadzenie żywienia dzieci i młodzieży szkolnej przez firmy z zewnątrz,
które w drodze przetargu przejmowały
kolejno ten obowiązek, nie sprzyjało jego
jakości – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie Jadwiga Majcher.
– Głosy niezadowolonych z tego faktu
rodziców docierały niejednokrotnie do dy-

cyjnych zapraszamy do stołówki o pełnych godzinach zegarowych, tj. 12.00,
13.00 i 14.00.
Zakup samochodów

rekcji szkoły i burmistrza. Rodzice chętnie
zapłaciliby za obiad więcej, jeśli byłaby
taka potrzeba, ale chcieliby mieć pewność,
że ich dziecko nie pozostawi całego dania
na talerzu, bo nie będzie mu ono smakowało.
Jak podkreśla dyrektor, wiele dzieci,
których rodzice zapłacili za obiad
w szkole, nie zjadało go i na własną rękę kupowało sobie coś innego do jedzenia, najczęściej wybierając słodkie drożdżówki, słone paluszki, chipsy czy napoje gazowane. Stąd zapadła decyzja, że

od września 2019 r. stołówkę przejmie
samorząd i zatroszczy się o jakość serwowanych posiłków.
Stołówka ruszyła pełną parą i okazała się strzałem w dziesiątkę. Z pysznych,
pełnowartościowych i gotowanych na
miejscu obiadów korzystają uczniowie,
ale także osoby z zewnątrz. Posiłki
można zamówić również na wynos.
Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy kuchni pod nr
tel. 607 502 206. Wszystkich zainteresowanych zakupem obiadów komer-

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
zakupił dwa samochody Dacia Dokker
z przeznaczeniem do użytkowania bieżącego. Jeden z nich będzie wykorzystywany na potrzeby związane właśnie
z działalnością szkolnej stołówki, tj. w celu dowozu posiłków dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sieniawa oraz dla osób starszych, objętych
przez tutejszy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programem
dożywiania. Natomiast drugi samochód
posłuży do realizacji działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
Wioletta Żak
październik 2019
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10 tablic interaktywnych trafiło
do naszych szkół
Do pięciu szkół podstawowych z terenu naszej gminy trafiło 10 tablic
interaktywnych. Na ich zakup samorząd Miasta i Gminy Sieniawa otrzymał
dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

M

iasto i Gmina Sieniawa złożyła dla wszystkich pięciu
szkół podstawowych wnioski do Wojewody Podkarpackiego o wsparcie w zakupie nowoczesnych
monitorów dotykowych w liczbie 2 sztuk
dla każdej szkoły. Łączna kwota wnioskowa
to 70 tys. zł, natomiast udział własny stanowi 20%, czyli 17,5 tys. zł. Samorząd otrzymał dofinansowanie w maksymalnej możliwej wysokości, czyli 70 tys. zł. Sprzęt został
zainstalowany w pierwszej dekadzie września,
a dzieci z radością korzystają z możliwości,
jakie dają nowoczesne technologie.
Wacław Kondyra

Nowe przedszkole i żłobek
W maju br. w Sieniawie działalność rozpoczęło nowe przedszkole i żłobek –
„Kraina Marzeń Dziecięcych” i „Sieniawskie Skrzaty”.

P

rzedszkole przeznaczone jest
dla 100 dzieci w wieku 3-6
lat, a żłobek „Sieniawskie
Skrzaty” dla 55 dzieci w wieku 1-3 lat. Budynek, w którym znajdują
się żłobek i przedszkole, został przystosowany do potrzeb podopiecznych.
Placówka jest wyposażona w 4 sale
przedszkolne i 3 żłobkowe. W każdej
z nich znajdują się kąciki zabaw. Kadra
pedagogiczna to młodzi, kompetentni
nauczyciele posiadający odpowiednie
kwalifikacje i przygotowanie do pracy
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z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Przedszkole czynne jest w godzinach
6.30-17.30, natomiast żłobek 6.3018.30. Dzieci zapewnione mają posiłki
przygotowywane we własnej kuchni. Zarówno w ciepłe, jak i chłodniejsze dni,
przedszkolaki mogą korzystać z placu
zabaw. Kontakt z przedszkolem i wszelkie informacje pod nr tel. 726 616 661.
Adres: ul. Kościuszki 42 (budynek po
dawnym BAKARDI).
Wioletta Żak

Remonty w szkołach
Podczas wakacji w Szkole Podstawowej w Sieniawie odbywały się remonty.
Gruntownej odnowie poddano jedną z sal lekcyjnych.

S

ala została odgrzybiona, zmieniono podłogę, wyrównano
i odmalowano ściany i zamontowano zupełnie nowe
oświetlenie. Już służy ona jako świetlica szkolna, gdzie uczniowie z klas
starszych mogą odrabiać lekcje i bezpiecznie spędzać czas, oczekując na
odwóz do domu czy zajęcia pozalekcyjne.
Od września budynek gimnazjum
został włączony do szkoły podstawowej. Zmienił się nieco układ pracowni.
W części „gimnazjalnej” uczą się klasy
starsze, tam też znajduje się pokój
nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora. Wejście do
szkoły znajduje się od strony drogi
wojewódzkiej. Decyzję o tej przebudowie podjął burmistrz Adam Woś, mając
na względzie wygodę zarówno rodzi-

ców, którzy podwożą swoje dzieci do
szkoły, jak i nauczycieli parkujących
samochody w różnych miejscach Sieniawy. Powstał tutaj duży i bezpieczny

parking oraz zajezdnia dla autobusów
szkolnych.
Jadwiga Majcher

Remontujemy
i doposażamy OSP

W

ramach podziału środków na zakupy i remonty jednostek OSP poza Krajowym
Systemem Ratowniczo-Gaśniczym została
przydzielona dotacja dla jednostki OSP
w Piganach przez Państwową Straż Pożarną na wymianę
drzwi garażowych w kwocie 25 697,20 zł, gdzie dotacja
wynosi 19 tys. zł przy wkładzie Urzędu Miasta i Gminy
w Sieniawie 6 697,20 zł. W ramach prac remontowych
zostały wymienione drzwi do dwóch boksów garażowych.
W ramach podziału środków na utrzymanie jednostek
w KSRG, jednostka OSP w Sieniawie pozyskała dotację na
zakup sprzętu ppoż. w kwocie 4 743,30 zł przy wkładzie Miasta i Gminy Sieniawa w wysokości 1 028,30 zł. Środki zostaną
przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego
strażaków, tj. hełmy strażackie, obuwie, kominiarki i rękawice.
Również jednostka OSP w Czercach w ramach dotacji z Państwowej Straży Pożarnej otrzymała 7 338 zł oraz z Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie 1 522 zł. Za pozyskaną kwotę zosta-

nie zakupiony sprzęt, m.in.: węże tłoczne W75 i W52, obuwie
strażackie, wodery i kombinezony ochronne pszczelarskie.
Eryk Ceglak
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PSZOK już gotowy
Gospodarka odpadami jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej
cywilizacji. Stanowi ważny obowiązek samorządu gminnego. Funkcjonujący
system selektywnego odbioru odpadów komunalnych (segregacji) dobrze się
przyjął i sprawdza. Niedawno został uzupełniony o instalację pomocniczą
w postaci gminnego PSZOK, który ruszył w październiku br.

M

iasto i Gmina Sieniawa
wypełniła 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
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zgodnie
z wydaną decyzją lokalizacyjną z dnia
15.07.2013 r. dla tego zamierzenia inwestycyjnego instalacja została urządzona przy ul. Augustowskiej w Sieniawie,
w miejscu dawnej oczyszczalni ścieków.
Lokalizacja ta jest dogodna dla mieszkańców naszej gminy. W 2018 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania z programu RPO Województwa
Podkarpackiego i po jego pozytywnych
ocenach, uzyskaliśmy dofinansowanie
w wysokości 633 tys. zł na całkowitą
wartość 949 tys. zł., co pozwoliło na

kich formalności instalacja została uruchomiona, a mieszkańcy miasta i gmi-

padów komunalnych, wytworzonych
w gospodarstwach domowych. Trafią

ny mogą z niej w pełni korzystać.
PSZOK stanowi ważne ogniwo systemu gospodarki odpadami, zapewnia

tu np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
opony, odpady zielone biodegradowalne,
odpady budowlane i rozbiórkowe, a także papier, tworzywa, szkło czy metale.
Odpady są przyjmowane pod nadzorem pracownika i monitoringu, składowane w wydzielonych kontenerach i boksach zadaszonych wiatami i cyklicznie
wywożone. Wykonane zostało ogrodzenie z bramą wjazdową i wagą najazdową,
utwardzenie terenu z odwodnieniem
i separatorem odcieków, droga dojazdowa i oświetlenie, hala magazynowa i 9
wiat kontenerowych na odpady komunalne. Istniejący budynek został zaadaptowany na cele administracyjnosocjalne.

jego realizację w 2019 roku. Po zakończeniu budowy i dopełnieniu wszel-

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy w celu przyjmowania od-
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Janusz Świt

Drogi coraz lepsze
i bezpieczniejsze
Miasto i Gmina Sieniawa systematycznie poprawia stan dróg na swoim obszarze,
zarówno gminnych, jak i powiatowych oraz wojewódzkich.
Most w remoncie.
Wojewódzka nr 835 do realizacji
Po ubiegłorocznym remoncie drogi
wojewódzkiej nr 835 od łącznika autostrady A4 w Gorliczynie do ronda im.
Bł. Augusta Czartoryskiego w Sieniawie trwa remont mostu na rzece San,
który powinien zakończyć się w październiku br. Przewidziany jest dalszy
remont tej drogi od Sieniawy do granicy
województwa z budową ciągu pieszorowerowego i zatok autobusowych do
Wylewy. Opracowaliśmy dokumentację
projektowo-techniczną remontu tego
odcinka drogi wojewódzkiej, która
została przekazana jako współudział
rzeczowy Zarządowi Dróg Wojewódz-

kich w Rzeszowie. Zarząd Województwa
przygotowuje plany remontu dróg wojewódzkich do Jarosławia, jak i Oleszyc.
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sieniawie w dniu 18 września,
radni udzielili Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomocy finanso-

Chodniki i drogi
powiatowe

wej w formie dotacji celowej do kwoty
171,3 tys. zł na sfinansowanie I etapu
budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 835 z Sieniawy do Wylewy.
Inwestycja będzie finansowana pół na
pół. Budowa chodnika w tym miejscu
wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Rada udzie-

W tym zakresie nastąpiła diametralna zmiana po ubiegłorocznych wyborach i ukształtowaniu nowych władz
samorządowych, rady i zarządu powiatu. Miasto i Gmina Sieniawa stała

liła także pomocy finansowej samorządowi województwa w wysokości 100
tys. zł na odnowę drogi wojewódzkiej
nr 870 na odcinku Sieniawa – Jarosław
w miejscowości Leżachów. Jest szansa,
że obie inwestycje uda się zrealizować
jeszcze w tym roku.

się autentycznym podmiotem i partnerem powiatu, a „macosze” traktowanie
nas przeszło do historii.
Po styczniowym konwencie Starosty
Przeworskiego, Burmistrzów i Wójtów,
wytypowaliśmy 6 zadań do wspólnej
realizacji w proporcji finansowania 50
do 50 procent. Na początek zrealizowane zostały 3 zadania. Zakończony
został remont chodnika z odwodnieniem przy ul. Kościuszki na dł. 400 m
z udziałem samorządu gminy 186 tys. zł
oraz chodnika przy ul. Kościelnej w Sieniawie na długości 395 m strona prawa
i 97 m strona lewa wraz z wymianą
nawierzchni bitumicznej do skrzyżowania z ul. Broniewskiego. Zadanie odbypaździernik 2019
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wało się z udziałem gminy w wysokości
113 tys. zł.
Na przełomie sierpnia i września
zmodernizowany został odcinek drogi
powiatowej z Dobrej do Cewkowa początek na wysokości od skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku
Oleszyc. Odbiór końcowy odbył się 20
września. W ramach zadania wyremontowano niespełna 1700 m nawierzchni

za kwotę ok. 400 tys. zł. Zadanie współfinansowały: Miasto i Gmina Sieniawa
przekazując na ten cel 100 tys. zł, Powiat
Przeworski 100 tys. zł, Nadleśnictwo
Sieniawa 50 tys. zł, Gmina Stary Dzików 100 tys. zł. zł i Powiat Lubaczowski
100 tys. zł. To jednak nie koniec, bowiem
na przyszły rok zostanie jeszcze jeden
odcinek do naprawy. Są już pierwsze
deklaracje samorządów co do współfinansowania zadania.

Drogi gminne
Sukcesywnie remontowane bądź
modernizowane są drogi gminne. Do
lipca w budżecie na plan wydatków
1 041 mln zł, w tym na inwestycje 817
tys. zł, wydatkowano kwotę 145 tys. zł.
W ostatnim okresie wykonane zostały
remonty dróg kamiennych we wszystkich miejscowościach gminy, wymienione przepusty na rury na mostkach,

załatane dziury, wzmocnione kamieniem pobocza dróg. Wykonany został
także zjazd z drogi wojewódzkiej w m.
Czerwona Wola - Słoty oraz przebudowa
drogi na części dz. ew. nr 424 na dł. 708
m o wartości 70 tys. zł w Piganach.
W budżecie przewidziane są środki
na wykonanie nawierzchni dwóch dróg
w Piganach – droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. ew. nr 414, 407/1 – 386
mb na wartość 95 tys. zł, z tego 75 tys.
z Urzędu Marszałkowskiego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni drogi
w Sieniawie na dz. ew. nr 8 od oczyszczalni ścieków w kierunku Pigan o wartości 280 tys. zł. Na te zadania zostały ogłoszone przetargi i zostały rozstrzygnięte
na początku października.
Janusz Świt, Wioletta Żak

Podłączyliśmy studnie do SUW
Na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dobra
zakończyły się prace przy podłączeniu studni tzw. bis do tamtejszego
ujęciu wody

W

skład przedmiotowego przedsięwzięcia weszły trzy studnie głębinowe. W zakresie
zrealizowanych robót wykonano obudowy
studni wraz z montażem pomp, podłączono
do wodociągu oraz do sieci energetycznej SUW Dobra. Całość terenu działek studni została ogrodzona. Realizacja tego

20 Sieniawa październik 2019

zadania w znacznym stopniu poprawiła zaopatrzenie w wodę
SUW Dobra.
Studnie podstawowe zostały wyłączone z eksploatacji ze
względu na ich zły stan techniczny.
Edward Socha

Nie zaśmiecajmy kanalizacji!
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie zwraca się z prośbą
do użytkowników kanalizacji sanitarnej z terenu gminy Sieniawa, aby zwracać
szczególną uwagę na to, co wrzucamy do systemu odprowadzania ścieków.

W

ostatnich miesiącach notujemy bardzo
duże zanieczyszczenie odpadami, które nie
powinny się znaleźć w instalacji sanitarnej. Powoduje to zapychanie się kanalizacji
i przepompowni, a w konsekwencji uszkadza pompy tłoczące
ścieki do oczyszczalni.
Traktowanie systemu kanalizacji sanitarnej jak zsypu do
śmieci jest dalece niestosowne. Znajdujemy w ściekach różnego rodzaju odpady, takie jak: artykuły higieny osobistej,
chusteczki nawilżane dla niemowląt, ręczniki papierowe,
ręczniki z materiału, ściereczki kuchenne, gąbki, patyczki do
uszu, rajstopy, bieliznę osobistą, szmaty, pióra, butelki, końcówki od mopa, wnętrzności zwierzęce, itp.
Prosimy bardzo, aby wykazać się większą odpowiedzialnością przy korzystaniu z kanalizacji, bo sami sobie fundujemy
podwyżki stawek opłat za ścieki. Wymienione wyżej odpady
należy umieszczać w odpowiednich koszach na śmieci zgodnie z informacją producenta znajdującą się na opakowaniu.
Jak wiemy, każde gospodarstwo w naszej gminie ponosi opłaty
za gospodarowanie odpadami i nie ma żadnego powodu, aby

ponosić dodatkowe koszty za odpady znajdujące się w ściekach. Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na fakt,
iż każde zapchanie się systemu kanalizacyjnego może spowodować (i czasami powoduje) zalewanie ściekami piwnic
domów, które są usytuowane na terenach położonych najniżej.
Rodzi to następne koszty związane z przywróceniem pomieszczeń do czystości oraz wypłaceniem odszkodowania. Dlatego
też przy każdorazowym użytkowaniu kanalizacji prosimy mieć
na uwadze to, że nasze działania bezpośrednio oddziałują na
jakość życia naszych sąsiadów i innych mieszkańców gminy.
Konieczność wydania większych środków finansowych na
system kanalizacyjny powoduje nie tylko wzrost cen usług,
ale również wstrzymuje zaplanowany rozwój tej sieci, jak i innych ważnych elementów struktury gminy, takich jak: drogi,
chodniki, oświetlenie, bo w budżecie brakuje na nie pieniędzy, które wydaliśmy niepotrzebnie na usuwanie awarii pomp
i zapchanych rurociągów. Apelujemy, aby każdy z nas wykazał się większą odpowiedzialnością za nasze wspólne dobro.
Stanisław Biały

Dbamy o czystość i porządek
Pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie codziennie dbają
o czystość i porządek w mieście. Wszystko w trosce o estetykę. Warto, aby każdy
mieszkaniec również zadbał o ład wokół własnych posesji.

W

ramach całorocznego
utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy
Sieniawa pracownicy oczyszczają ulice,
chodniki, place, tereny otwarte, place
zabaw, przystanki komunikacyjne oraz
parkingi w sezonie letnim i zimowym.
Oczyszczanie pasa drogowego w sezonie letnim obejmuje okres 1 kwietnia do
31 października. Sprzątaniem są objęte
jezdnie, chodniki i przejścia, ścieżki
i ciągi pieszo-rowerowe, przystanki, miejsca parkingowe, zieleńce oraz kosze na
odpady. Ekipy w ostatnich miesiącach
październik 2019
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malowały również pasy przejść dla pieszych w rynku w Sieniawie i montowały
znaki drogowe. Wszelkie prace odbywają się pod nadzorem podinspektora
ds. ochrony środowiska i gospodarki
odpadami Piotra Czopika.
W trosce o dobro wspólne, zwracamy
się z prośbą o utrzymanie czystości na
Państwa posesjach. Przypominamy również, że nie tylko zarządca drogi, ale także
właściciele nieruchomości przylegających do niej zobowiązani są do utrzymywania czystości chodników. Definiuje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Nowe kosze na sieniawskim rynku
Dla poprawy estetyki rynku, samorząd Miasta i Gminy Sieniawa zakupił
w lipcu br. 5 koszy ulicznych. Zastąpiły
masywne, betonowe konstrukcje, stojące tutaj od wielu lat.
Kosze są okrągłe, mają konstrukcję stalową, korpus w formie walca oraz wyjmowany wkład. Zewnętrzna okładzina
wykonana jest z drewnianych szczeblin.
Kosze uliczne pomagają utrzymać czystość i są elementem przestrzeni miej-

skiej. Zostały postawione na płycie rynku w miejsce starych, betonowych. Ich
opróżnianie odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz według
potrzeb. Stare kosze nie trafiły na śmietnik. Są przeniesione na plac zabaw do
Dybkowa i Leżachowa. W miarę możliwości samorząd będzie prowadził wymianę kolejnych.
Zakaz parkowania pod wiatą
W pierwszych dniach lipca zostały

wywieszone tablice informujące o zakazie parkowania pod wiatą targową,
co zdarzało się notorycznie i na co zwracali uwagę zniesmaczeni tym faktem
mieszkańcy. Kierowcom przypominamy,
że wiata do parkowania nie służy. Możliwość parkowania na targowisku istnieje
tylko w miejscach do tego przeznaczonych, w dni wolne od handlu. W innym
wypadku pojazdy zostaną odholowane
na koszt właściciela.
Wioletta Żak

Usuwamy wyroby azbestowe
Miasto i Gmina Sieniawa otrzymała we wrześniu br. dofinansowanie
na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych.

K

wota dotacji wynosi 22 950 zł, co stanowi
85% kosztów kwalifikowanych na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.
Zadanie jest realizowane w ramach programu priorytetowego
,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Do tutejszego urzędu w latach 2016-2019 wpłynęło 30
wniosków od mieszkańców o usunięcie ze swoich nieruchomości wyrobów azbestowych. Kwota dofinansowania
pozwoli na pozytywne rozpatrzenie 14 wniosków dotyczą-
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cych nieruchomości położonych w Dybkowie, Dobrej,
Piganach, Leżachowie, Czerwonej Woli, Rudce oraz Sieniawie i usuniecie 38,571 ton materiałów zawierających azbest.
Czynności tych dokona specjalistyczna firma w terminie
do dnia 25 października br.
Trzeba pamiętać, że zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego musi ponieść we własnym zakresie osoba otrzymująca dofinansowanie od gminy.
Wszelkich informacji dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest udziela Piotr Czopik - pracownik UMiG
w Sieniawie, pokój nr 1, tel. 16 622 73 01 wew. 38.
Wioletta Żak

Doposażamy świetlice

W

ychodząc naprzeciw
Państwa
oczekiwaniom oraz mając na
uwadze wzrost zainteresowania wynajmem świetlic na wszelkiego rodzaju uroczystości, samorząd
w ostatnim czasie doposażył świetlicę w Wylewie dokonując zakupu
70 sztuk talerzyków deserowych i 12
stołów. W krzesłach została wymieniona tapicerka, dzięki czemu zyskały nowy, estetyczny wygląd, podkreślający piękno świeżo odmalowanej
sali. Zakupione zostały również nowe
firanki oraz wewnętrzne rolety okienne.
Pod koniec lipca br. świetlica w Czercach została doposażona o nowy zestaw obiadowy (tj. talerz płytki, głęboki, deserowy) dla 150 osób, ponadto

zostały dokupione sztućce (100 szt.)
szklanki, literatki oraz kieliszki, dzięki
czemu od teraz na organizowanych
przez Państwa uroczystościach na sto-

łach zagości elegancka, biała zastawa
obiadowa.
Beata Skibińska

Wygraliśmy plac zabaw
przy OSP w Dobrej!
Radość w Dobrej i całej gminie Sieniawa! Plac zabaw przy OSP w Dobrej zgłoszony
do konkursu „Herosi Innowacyjności” przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc
Chłopska” w Sieniawie uzyskał 14 miejsce i znalazł się w gronie 50 laureatów.

P

lac zabaw przy OSP w Dobrej był jedną z innowacji, zgłoszoną przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie, biorącą udział w tegorocznej edycji konkursu „Herosi Innowacyjności”,
w kategorii „Zmieniam świat lokalnie” (kategoria innowacji
do 15 tys. zł). Konkurs był skierowany do polskich przedsiębiorców.
– Wybraliśmy tę kategorię, gdyż jak wiadomo, angażujemy się
w życie lokalnej społeczności i znamy potrzeby jej mieszkańców. Chcemy rozwijać nie tylko własną firmę, ale również okolicę sieci sklepów, by naszym klientom żyło się lepiej. Ponadto
troszczymy się o środowisko i pragniemy dawać innym dobry
przykład – argumentował Andrzej Janusz, prezes GS „SCh”
w Sieniawie.
Głosowanie trwało od 1 sierpnia do 10 września br.
W tym czasie na plac zabaw oddano 1705 głosów. W głosowaniu internetowym zajęliśmy 60 miejsce, ale na tym konkurs

się nie kończył. Komisja przyznawała punkty nie tylko za głosowanie internautów, ale i punktowała projekty pod kątem innowacyjności i potrzeb lokalnej społeczności – zresztą jak w tytule
kategorii. Tym sposobem, w końcowej klasyfikacji plac zabaw
w Dobrej uzyskał 14 miejsce i znalazł się w gronie 50 laureatów.
Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 24 września
w Łodzi, podczas Kongresu Przedsiębiorców Polskiego Handlu, gdzie prezes GS „SCh” w Sieniawie Andrzej Janusz osobiście odebrał gratulacje i dyplom potwierdzający wygraną. Plac
zabaw do kwoty 15 tys. zł powstanie do października 2020 r.
Dziękujemy prezesowi spółdzielni za zgłoszenie oraz
wszystkim głosującym na tenże projekt. Dziękujemy tym,
którzy szczególnie mocno promowali tę innowację i zachęcali do głosowania. Jak widać, warto walczyć do końca i warto
spełniać marzenia!
Wioletta Żak
październik 2019
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Park i pałac w rękach
Skarbu Państwa
Aktem Notarialnym z dnia 12 czerwca 2019 r. zawartym pomiędzy
reprezentującym Fundację Książąt Czartoryskich Maciejem Radziwiłłem,
a reprezentującym Skarb Państwa – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wicepremierem Piotrem Glińskim, została sporządzona umowa
przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w stanie
wolnym od wszelkich obciążeń i roszczeń.

Z

espół
pałacowo-parkowy
w Sieniawie w ostatnich
latach stał się naszą wizytówką, produktem promocyjnym i reklamowym. Swoim urokiem,
dostojnością i niepowtarzalnym klimatem ściągał licznie turystów, odwiedzających nasze atrakcyjne okolice. Stanowił miejsce odwiedzin, spacerów
i spotkań mieszkańców. Tu odbywały
się konferencje, sympozja naukowe,
imprezy okolicznościowe, takie jak
wesela, chrzciny itp. Kiedy ubiegłej
zimy zamknięto jego podwoje, zarówno u naszych mieszkańców, jak i gości
z zewnątrz, pojawił się niepokój, wątpliwości i znaki zapytania, co do dalszych losów tej niezwykłej posiadłości.
Rok 2019 zapisze się w historii tego
obiektu jako czas porządkowania spraw
formalno-własnościowych. To pierwszy
krok, który będzie miał przełożenie
na prawidłowe funkcjonowanie zespołu pałacowo-parkowego. Jak powszechnie wiadomo, spadkobiercy rodu Czar-
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toryskich od lat 90 ub. wieku wnosili
roszczenia z powództwa cywilnego, jak
i administracyjnego, o zwrot tej nieruchomości. Decyzją Wojewody Podkarpackiego z 2013 roku stwierdzono, że
przedmiotowa nieruchomość o pow. ok.
27 ha nie podlegała pod działanie przepisów dekretu PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Po pod-

trzymaniu postanowień tej decyzji
przez Ministra Rolnictwa, właścicielem nieruchomości stał się spadkobierca Adam Karol Czartoryski, który
następnie aktem notarialnym przeniósł
tę własność na rzecz Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie. Aktem
notarialnym z dnia 12 czerwca 2019 r.
zawartym pomiędzy reprezentującym

Fundację Książąt Czartoryskich Maciejem Radziwiłłem, a reprezentującym
Skarb Państwa – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremierem Piotrem Glińskim, została sporządzona umowa przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w stanie wolnym od wszelkich
obciążeń i roszczeń.
W związku z zawarciem tej umowy
w imieniu Fundacji, jak i spadkobiercy
Adama Karola Czartoryskiego, przenoszący nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z tą nieruchomością, w szczególności związanych
z prawem własności, posiadaniem, korzystaniem i nakładami poczynionymi
na nieruchomość. Jest to niezwykle
ważne wydarzenie, zamykające rozdział

sporu, roszczeń i nieskończonych procesów, a mecenat Państwa Polskiego
gwarantuje odpowiednie nakłady i dbałość o ten niezwykle ważny dla naszej
historii i narodowego dziedzictwa zabytek. Nasz samorząd ma bezpośredni
interes w tej sprawie, w związku z przejęciem w 2010 r. trzech działek o pow. 2,61
ha, tzw. „jeziorka”, które zostały zagospodarowane na teren rekreacyjny i boisko
do piłki nożnej. Kwota poniesionych
wówczas nakładów finansowych sięgnęła 513 tys. zł. W obecnym stanie prawnym tychże nieruchomości, Burmistrz
Miasta i Gminy Sieniawa wystąpił
z wnioskiem do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o nieodpłatne przekazanie na własność tych
nieruchomości, stanowiących obecnie

kompleks stadionu sportowego w Sieniawie. Również w sieniawskim ratuszu
wizytował Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i zapewniał, że zespół
pałacowo-parkowy w Sieniawie będzie
spełniał dotychczasowe funkcje, tj. zabytkowe, turystyczne, hotelowe i gastronomiczne.
Rok 2019 jest czasem przerwy
i zamknięcia. Obiekt jest monitorowany i dozorowany przez firmę ochroniarską i czeka na nowego gospodarza. Liczymy, że w najbliższej przyszłości znane wszystkim oblicze pałacu
oraz parku rozbłyśnie na nowo, jeszcze
jaśniej i znów będzie naszą dumą
i chlubą.
Janusz Świt

Ponad 1000
polubień na Facebook`u
Z myślą o mieszkańcach i sympatykach naszej gminy, uruchomiliśmy w kwietniu
oficjalny fanpage Miasto i Gmina Sieniawa na Facebook’u. Tysięczne polubienie
kliknął po trzech miesiącach funkcjonowania profilu
pan Paweł Brzozowski.

N

a popularnym portalu społecznościowym
informujemy Państwa o tym, co nowego dzieje
się w mieście i gminie. Mieszkańcy i odwiedzający nas goście znajdą tutaj informacje
związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta
i Gminy w Sieniawie i jednostek organizacyjnych, informacje o wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych,
realizowanych projektach i inicjatywach oraz wielu innych.
Facebook stał się uzupełnieniem naszej oficjalnej strony
internetowej, do której odwiedzania serdecznie zapraszamy.
Pan Paweł Brzozowski, znany w Sieniawie lekarz rodzinny w nagrodę za tysięczne kliknięcie „Lubię to” otrzymał
zestaw gadżetów reklamowych od Urzędu Miasta i Gminy
w Sieniawie. Dziękujemy jemu oraz wszystkim, którzy są
z nami. Do chwili zamknięcia bieżącego numeru biuletynu
polubiło nas już ponad 1300 osób. Pozostałych gorąco zachęcamy do dołączenia do grona fanów i bycia na bieżąco
z naszymi nowinkami.
Wioletta Żak
październik 2019
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Sieniawa na mapach
Google Street View
Dzięki Mapom Google z funkcją Street View można wirtualnie podróżować
po świecie i oglądać ulubione miejsca na zdjęciach panoramicznych
w formacie 360 stopni.

Z

djęcia Street View pokazują
wybrane lokalizacje w Polsce, a także tysiące miejsc
z całego świata. Zapraszamy
na wirtualny spacer po Mieście i Gminie Sieniawa. Trybu Street View można
używać w Mapach Google, galerii Street View oraz aplikacji Street View.
Udając się na wirtualny spacer po
Mieście i Gminie Sieniawa zwiedzimy
wiele ciekawych miejsc. Od niedawna
na zewnątrz i wewnątrz obejrzymy
kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kościół pw. św. Jana
Chrzciciela, sieniawski ratusz, budynek
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”, nowo wybudowany basen,
a także remizę OSP „Orzeł” w Sieniawie.
Wykonane zdjęcia pozwolą również obejrzeć na mapach Google remizo-świetlice w Dybkowie, Czerwonej Woli, Czercach, Dobrej, Piganach
i Dom Ludowy w Leżachowie oraz orliki

w Leżachowie, Wylewie i Rudce. Na
wirtualny spacer wybierzemy się także
do cerkwi Najświętszego Serca Jezusa

Aby zobaczyć zdjęcia Street View
należy wyszukać miejsce lub adres
w Mapach Google, przeciągnąć Pegmana

w Dobrej i św. Nykyty w Leżachowie
oraz cerkwi pw. Zaśnięcia Bogurodzicy
w Rudce. Tę ostatnią obejrzymy nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz.

w miejsce na mapie, wyszukać miejsce
lub adres w wyszukiwarce Google.
Wioletta Żak

Komputer naszym
seniorom nie straszny
„Podkarpacki E-Senior” dobiegł końca. Wszyscy szczęśliwi, bogatsi
o nowe umiejętności, już nie boją się sięgać po to, co kiedyś wywoływało
w nich strach.

W

ramach projektu, 8
seniorów w wieku
65+ z gminy Sieniawa odbyło cykl
15 czterogodzinnych spotkań z zakresu
obsługi laptopa, tabletu i smartfona.

26 Sieniawa październik 2019

Uczyli się m.in. w jaki sposób wykorzystać sprzęt elektroniczny w celu zdobycia wiedzy o zdrowym odżywianiu
się czy poradach zdrowotnych, zakupów online, jak wyszukiwać informacji o koncertach czy pielgrzymkach

lub po prostu – jak wykorzystać go
w kontaktach z rodziną i znajomymi.
– Pan prowadzący zajęcia był bardzo
cierpliwy, wyrozumiały, wszystko pokazał,
wytłumaczył, wyjaśnił wątpliwości. Komputer okazał się jednak nie taki straszny.

Jestem bardzo zadowolona. Jeśli będzie
w przyszłości podobny kurs, z przyjemnością skorzystam – powiedziała Anna Dubiel z Sieniawy, jedna z uczestniczek
projektu. Na zakończenie, w dniu 29
sierpnia wszyscy otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej w remizie OSP „Orzeł” w Sieniawie. Projekt realizowała Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Rzeszowie we współpracy z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów
Społecznych SOCIETAIS.
Wioletta Żak

„Dziedzictwo naszych
babek bez granic” – finał
polsko-słowackiego projektu
Z nowymi strojami, bogatsze o nowe doświadczenia w zakresie kulinariów czy
rękodzielnictwa gospodynie, mogą być z siebie dumne. Granice zostały zatarte,
a tradycje podtrzymane. Mikroprojekt polsko-słowacki „Dziedzictwo naszych babek
bez granic” realizowany przez obec Pečovská Nová Ves i Gminę Sieniawa dobiegł końca.
Konferencja podsumowująca odbyła się 8 czerwca u naszych słowackich sąsiadów
w Pečovskiej Novej Vsi.

M

ikroprojekt zakładał
między innymi wspólne utrzymanie tradycji granicy polsko-słowackiej. W ramach projektu gospodynie ze Słowacji zakupiły dla siebie tradycyjne stroje, a panie z obydwu krajów
wzięły udział w warsztatach rękodzieła
i kulinarnych. Powstała również dwujęzyczna publikacja „Dziedzictwo naszych
babek bez granic” zawierająca 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, ponadto galerię wyrobów rękodzielniczych wraz z prezentacją twórców
ludowych. Album przybliża także Czy-

telnikowi poszczególne gminy – znajdziemy w nim rysy geograficzne i historyczne Sieniawy i Pečovskiej Novej Vsi,

opis najcenniejszych zabytków, ciekawych miejsc czy atrakcji przyrodniczych.
W konferencji wieńczącej projekt udział
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wziął burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
Adam Woś wraz z delegacją – członkiniami kół gospodyń z terenu gminy Sieniawa oraz pracownikami Urzędu – m.in.
sekretarzem Barbarą Matyją i skarb-

žien. – Dzisiejsze spotkanie, to, że mamy
tak cenną publikację, że panie mają na sobie
przepiękne stroje, to jedne z widocznych
gołym okiem efektów naszej współpracy –
mówił podczas uroczystego podsumo-

nikiem Anną Nykiel, a po stronie słowackiej gospodarz wydarzenia – starosta Pečovskiej Novej Vsi Jaroslav Dujava
wraz z zastępcą Slavomirem Karabinošem, starosta Červenej Vody Pavol
Džačovský oraz kobiety skupione w Unie

wania burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś. – Podejmowanie tego typu
przedsięwzięć pozwala nie tylko zachować
od zapomnienia tradycje naszych przodków, ale nade wszystko sprawia, że zacierają się nasze granice. Wyrażam ogromną

radość, że działania tutejszego starosty
Jaroslava Dujavy przyniosły wspaniały
efekt.
Projekt skierowany był do kobiet z Unie
žien i KGW. Jego owocem, poza spotkaniami i wspólnymi warsztatami,
była wcześniej wspomniana polsko-słowacka publikacja. Według kultury słowackiej najpiękniej uczcić i docenić
kobietę można kwiatami, stąd też przez
posypanie publikacji polnymi stokrotkami obaj włodarze docenili wysiłek
kobiet. Serdeczności nie było końca, bo
i współpraca z przyjaciółmi ze Słowacji od lat układa się wyśmienicie i obie
strony mają nadzieję, że nie było to ostatnie, wspólnie podejmowane działanie.
Projekt koordynowały po stronie polskiej
Renata Jarosz – podinspektor ds. strategii,
rozwoju gminy i bezpieczeństwa informacji, natomiast po stronie słowackiej
Natalia Matášová. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.
Wioletta Żak

Trzeciego maja
zapachniało bzami
Święto Konstytucji 3 maja to jedno z najważniejszych świąt narodowych
w naszym kraju. Jak co roku, obchody tego święta w naszej gminie miały bardzo
uroczysty i podniosły charakter.

O

bchody 228. rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 maja rozpoczęła msza
święta koncelebrowana
przez proboszcza ks. Jana Grzywacza
i ks. Pawła Hałasa. Po nabożeństwie
przedstawiciele władz samorządowych
z przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieniawie Danutą Król i burmistrzem Adamem Wosiem złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II
i Tablicą Legionistów. Następnie uro-
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czystości przeniosły się do sali widowiskowej „Sokoła”. Tam, po odśpiewaniu hymnu państwowego, część artystyczną rozpoczął krakowiak w wykonaniu starszej grupy dzieci z Miejskiego
Przedszkola w Sieniawie, przygotowany
przez Magdalenę Czechowicz. Następnie z okolicznościowym programem
artystycznym pt. „Polska pachnie bzami”
wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Rudce. Za sprawą postaci historycznych

i zwiewnych poezji, które zagościły
w osiemnastowiecznym ogrodzie Ignacego Potockiego, zgromadzona w „Sokole” publiczność przeniosła się do
pamiętnego roku 1791, w którym to
uchwalono Konstytucję 3 maja. Widzowie słyszeli rozmowy zatroskanych o los
Ojczyzny patriotów, stali się świadkami historycznego momentu – uchwalenia konstytucji i radosnego przemarszu
do kolegiaty. Na koniec młodzi artyści pięknie zatańczyli poloneza. Całość

dopełniły wiersze i patriotyczne piosenki oraz bogata scenografia, a nastrój
przedstawienia podkreślał unoszący się
w sali „Sokoła” zapach bzu. Ten nastrojowy spektakl przygotowali nauczyciele:
Monika Kwaśniewska (reżyseria), Małgorzata Kędziora (scenografia i dekoracje), Grażyna Greń (oprawa muzyczna)
i Piotr Majcher (realizacja dźwięku).
Na zakończenie burmistrz Adam Woś
podziękował młodzieży i opiekunom

za piękne przedstawienie. Podkreślił
fakt, że co roku obchodzimy kolejne
rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja
i wydawałoby się, że już wszystko w tym
temacie zostało powiedziane. Okazuje
się jednak, że za każdym razem jesteśmy
zaskakiwani formą i treścią okolicznościowych akademii.
Marta Kozłowicz

Święto flagi
i dzień strażaka
Tradycyjnie już, 2 maja w Sieniawie, obyły się uroczystości z okazji Święta Flagi
połączone z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Był to szczególnie ważny dzień
dla jednostki OSP z Leżachowa, która otrzymała upragniony sztandar.

U

roczystości rozpoczęły się
mszą św. w kościele parafialnym w Sieniawie,
podczas której został poświęcony sztandar dla jednostki OSP
w Leżachowie. Ks. proboszcz Jan Grzywacz w uroczystej homilii skierował
w stronę strażackiej braci słowa uznania
dla ich bezinteresownej służby oraz podkreślił, że w swojej działalności zawsze
kierują się zasadą „Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek”.
Po nabożeństwie oddziały strażackie,

poczty sztandarowe ze szkół, przedstawiciele władz samorządowych i służb
mundurowych, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta w barwnej defiladzie
przemaszerowali na sieniawski rynek.
Tutaj uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Rzeszowie druhowi Władysławowi
Tabaszowi przez dowódcę uroczystości,
komendanta miejsko-gminnego ZOSP
RP druha Mariana Ceglaka. Następnie
przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego

wciągnięto na maszt flagę narodową,
a uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Sieniawie przypomnieli o znaczeniu symboli narodowych.
„Strzeżcie honoru tego sztandaru, jak
źrenicy oka” – strażacka ceremonia
Dzień 2 maja 2019 r. będzie szczególnym dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Leżachowie, która otrzymała nowy sztandar – symbol, który
październik 2019
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buduje poczucie przynależności do
określonej grupy, pełniącej zaszczytną,
ofiarną i wierną służbę dla dobra Rzeczypospolitej w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli.
Uroczystym momentem było odczytanie przez przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego Sztandaru, prezesa
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Sieniawie a zarazem burmistrza Adama Wosia, aktu fundacji
sztandaru oraz przekazanie go w imieniu fundatorów na ręce prezesa OSP
w Leżachowie druha Stanisława Szarego.
W dalszej kolejności odbyła się ceremonia wbijania pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru przez fundatorów i gości. Po odczytaniu aktu nadania, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Władysław
Tabasz przekazał na ręce przewodni-

wódzkiego ZOSP RP Władysław Tabasz
przy asyście prezesa Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Sieniawie dh Adama Wosia i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Przeworsku kpt. Marcina Lachnika.

czącego Komitetu Fundacji Sztandaru
Adama Wosia sztandar, który następnie wręczony został prezesowi jednostki
OSP w Leżachowie dh Stanisławowi
Szaremu i pocztowi sztandarowemu. Na
koniec odbyła się uroczysta prezentacja.
W uznaniu wieloletnich zasług, jednostka OSP w Leżachowie została tego
dnia odznaczona Złotym Znakiem
Związku OSP RP – najwyższym odznaczeniem w OSP za zasługi dla pożarnictwa. Aktu dekoracji sztandaru dokonał wiceprezes Zarządu Oddziału Woje-

Strażaka były okazją do wręczenia
odznaczeń zasłużonym strażakom. Za
wieloletnią działalność na rzecz ochrony
przeciwpożarowej złotym medalem „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni
zostali: dh Henryk Skalski i dh Henryk Misiło z OSP Wylewa oraz dh Stanisław Szary z OSP Leżachów. W uznaniu zasług za bezinteresowną społeczną pracę, srebrne medale otrzymali:
dh Przemysław Czopik, dh Stanisław
Ciurko, dh Bohdan Paluch, dh Bolesław
Skibiński i dh Adam Bursztyka – wszy-
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Medale i odznaczenia
dla działaczy OSP
Gminne uroczystości z okazji Dnia

scy z OSP Leżachów. Za wzorową służbę,
zaangażowanie oraz postawę społeczną, odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie z jednostki OSP z Leżachowa – Kamil Czercowy i Artur Gajda.
W okolicznościowych przemówieniach burmistrz Adam Woś i inni zaproszeni goście dziękowali druhom za
ich społeczną pracę, trud i poświęcenie. By powodów do interwencji było
jak najmniej, a pomyślność i spełnie-

nie dawały satysfakcję z podejmowanych trudów ochotniczej służby. W imieniu wszystkich odznaczonych głos zabrał dh Stanisław Szary. Apel strażacki zakończyły dźwięki „Roty”. Uroczystość poprowadził dh Eryk Ceglak, strażak z OSP „Orzeł” w Sieniawie.
Wioletta Żak

Zaśpiewali Matce Bożej
„Śpiewamy Tobie Matko” - pod takim hasłem w niedzielę, 19 maja, odbył się Gminny
Przegląd Pieśni i Piosenki Maryjnej w Sieniawie. Był okazją do kultywowania
tradycji śpiewania ku czci Matki Bożej oraz integracji społeczności lokalnej.

W

piękne, niedzielne popołudnie w kościele
pw. św. Jana Chrzciciela w Sieniawie zebrali się licznie parafianie, mieszkańcy
miasta i gminy oraz goście, którzy przybyli do świątyni na wyjątkowy koncert – wyjątkowy, bo poświęcony Matce
Bożej. Pieśni maryjne są wspaniałym
bogactwem polskiej literatury religijnej,
a przegląd stał się okazją nie tylko do zaprezentowania umiejętności wokalnych,
ale także do uwrażliwienia na wartości
chrześcijańskie.
W murach świątyni przez dwie
godziny rozbrzmiewały dobrze znane
wszystkim maryjne pieśni kościelne
oraz mniej znane piosenki religijne.
Wystąpiły koła gospodyń wiejskich
z Czerc, Dobrej, Dybkowa, Pigan, Rudki, Wylewy oraz Stowarzyszenie „Aktywni w Sieniawie” prezentując różnorodne interpretacje utworów i wła-

nie w przeglądzie udział wziął Józef
Hawrylak, który utwory maryjne zagrał
na harmonijce ustnej. Wiele emocji

kę wszystkim mamom.
Pięknie wyśpiewane słowa pieśni
maryjnych, dopracowane aranżacje i in-

przyniosły występy solistek – Katarzyny
Matyi i Anny Szczęch. Część koncertową zakończył występ Anny Szczęch,

sne umiejętności. Grupom akompaniował Leonard Wermiński i debiutująca
w takiej roli Martyna Nagórna. Gościn-

która z okazji zbliżającego się Dnia Matki zaśpiewała „Do ciebie, mamo” z repertuaru Violetty Villas, dedykując piosen-

terpretacje tekstów oraz emocje, jakie
towarzyszyły występom, dostarczyły słuchaczom wielu wzruszeń i przeżyć duchowych. Sprawiły, że było to naprawdę piękne wydarzenie muzyczne. Słowa
podziękowania i wyrazy uznania dla
artystów złożyli proboszcz ks. Jan Grzywacz i burmistrz Adam Woś. Wszyscy
wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy-podziękowania oraz drobny upominek, które wręczyli burmistrz i dyrektor centrum kultury Piotr Majcher.
Organizatorami Gminnego Przeglądu Pieśni i Piosenki Maryjnej byli: Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Sieniawie oraz Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.
Patronat medialny nad wydarzeniem
objęły tygodniki „Gazeta Jarosławska”
i „Życie Podkarpackie”.
Marta Kozłowicz
październik 2019

Sieniawa 31

Koncertował „Nicolaus”
W niedzielę, 2 czerwca w sieniawskiej świątyni wybrzmiał koncert z okazji
Roku Moniuszkowskiego w wykonaniu Chóru i Orkiestry Kameralnej
„Nicolaus” z Kraczkowej.

R

ok 2019 zgodnie z uchwałą
sejmu RP został ustanowiony Rokiem Stanisława Moniuszki. Z tej okazji w całej
Polsce odbywają się różnego rodzaju
koncerty i inicjatywy muzyczne upamiętniające tego wybitnego polskiego
kompozytora, dyrygenta i organistę.
W odnowionym kościele pw. św.
Jana Chrzciciela wystąpił Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” z Kraczkowej pod dyrekcją Zdzisława Magonia.
W wykonaniu muzyków publiczność
usłyszała pięknie wykonane utwory sakralne Stanisława Moniuszki – „Mszę
es-dur” oraz jedną z „Litanii Ostrobramskich”. Partie solowe śpiewali: Izabela Łukasik (sopran) i Dawid Krzysztoń (bas). Koncert odbył się w 40 rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża Jana
Pawła II do Polski. Z tej okazji w repertuarze pojawiły się również inne utwory, m.in. „Te Deum Laudamus”, „Ave

Maria”, „Czarna Madonna” czy „Barka”.
Chór z Kraczkowej w tym roku ob-

zycznych w kraju i za granicą. Koncert
zachwycił i wzruszył. Był niepodważal-

chodzi piętnastolecie swojego istnienia.
Przez te lata wypracował swój repertuar
i osiągnął wysoki poziom artystyczny,
uczestniczył w wielu wydarzeniach mu-

nie jednym z ważniejszych wydarzeń
kulturalnych tegorocznej wiosny.
Marta Kozłowicz

O ekologii
wiedzieli najwięcej
Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Ziemia – planeta nie tylko ludzi” został
rozstrzygnięty. Uczniowie sieniawskich szkół wykazali się w nim ogromną
wiedzą z zakresu przyrody, ochrony środowiska i ekologii.

C

elem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy uczniów dotyczącej
zagadnień ekologicznych,
przyrodniczych i z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie postaw ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem tematu segregacji odpadów oraz
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rozbudzanie szacunku do przyrody.
Pierwszy etap konkursu odbył się 23 maja
i uczestniczyło w nim 109 uczniów z III
klasy Gimnazjum w Sieniawie i 8 klasy
Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Do drugiego etapu przeszło 26 finalistów. Rywalizowali zaciekle, bo konkurs rozstrzygnął się dopiero po dogrywkach. Komi-

sja wyłoniła 5 laureatów: I m-ce zajęła
Weronika Mucha kl. III b gimnazjum, II
m-ce ex aequo Gabriela Chamik 8 b SP
i Patrycja Ciurko 3 a gimnazjum, III
m-ce Martyna Majcher 8 a SP i IV m-ce
Weronika Dyndał III a gimnazjum.
Podsumowanie i wręczenie nagród
odbyło się w dniu finału 30 maja, w sali

balkonowej sieniawskiego „Sokoła”.
Ufundowane przez samorząd nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz
drobne upominki dla wszystkich finalistów wręczyła sekretarz Miasta i Gminy
Sieniawa Barbara Matyja oraz podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Piotr Czopik.
Konkurs został zorganizowany przez
Miasto i Gminę Sieniawa, a przeprowadziły go nauczycielki Szkoły Podstawowej w Sieniawie Małgorzata Sternik
i Lucyna Łańcucka.
Wioletta Żak

Spotkanie autorskie
Miłośnicy literatury bardzo licznie przybyli 6 maja br. do biblioteki
na spotkanie z autorką książek Karoliną Wilczyńską. Choć jej powieści
znajdują odbiorców głównie wśród pań, to na spotkaniu
nie zabrakło też panów oraz młodzieży szkolnej.

ochodząca z Kielc Karolina
Wilczyńska jest autorką literatury obyczajowej m.in.
bestsellerowej sagi „Stacja
Jagodno” oraz serii powieści „Rok na
Kwiatowej”. Pisze o tym, co jej zda-

P

kich historii i rozumie kobiece emocje. Otwarta, błyskotliwa, nastawiona
na kontakt z czytelnikiem zdradziła, że
pisanie od wczesnych lat było jej ulubionym zajęciem, ale zanim stało się sposobem na życie, imała się innych zajęć.

niem ma największe znaczenie w życiu – o uczuciach. Porusza tematy bliskie każdemu człowiekowi, słucha ludz-

W swojej karierze pracowała jako terapeuta, wykładowca akademicki i prowadziła fundację. Ukończyła studia eko-

nomiczne i pracowała w branży finansowej. Doświadczenie zawodowe, polegające na kontaktach z ludźmi i dotykaniu
ich problemów zaowocowało przemyśleniami, które przelała na karty książek.
Pani Karolina zaprezentowała swoje
książki i opowiedziała o źródłach inspiracji, powodach pisania i życiowych pierwowzorach. Mówiła o swoim przywiązaniu do Kielc i okolic oraz o tym, że chętnie osadza w tych stronach bohaterów
i wydarzenia swoich powieści. Pisze bez
planu, książkę ma w głowie. Nie czyta
swoich książek po ich napisaniu. Zapytana, czy po czasie chciałaby coś w nich
poprawić, zmienić, stanowczo zaprzecza.
Twierdzi, że każda książka odzwierciedla
to, w jakim momencie jej życia powstawała i jaką osobą wtedy była. Autorka bardzo chętnie odpowiadała na pytania słuchaczy zainteresowanych w szczególności jej inspiracjami czy preferencjami czytelniczymi. Na koniec czytelnicy mogli otrzymać dedykację i autograf.
Elżbieta Jagusztyn
październik 2019
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„Znak krzyża”
– refleksyjnie o życiu
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia 28 kwietnia, w sali widowiskowej sieniawskiego
centrum kultury wystąpiła młodzieżowa grupa teatralna prowadzona
przez s. Monikę Sołowiej.

P

rzedstawienie pt. „Znak
krzyża” to opowieść o rodzinie cieśli, wykonawcy
krzyża, do którego – jak się
później okazało – został przybity Jezus.
Młodzi aktorzy w przekonujący sposób ukazali rozterki swoich bohaterów –
ludzi, ubolewających nad tym, że w pewnym stopniu, poprzez wykonanie krzyża,
przyczynili się do śmierci Chrystusa.
„Znak krzyża” to poruszająca i bardzo
refleksyjna sztuka, skłaniająca do wyciągania wniosków, do rachunku sumienia, do uznania tego, jakie wartości
w życiu człowieka są ważne. Charakter
sztuki oddały skromne dekoracje i stroje, ale także gra aktorska i świetne
wyczucie tematu, jakimi wykazali się
młodzi artyści: Karolina, Justyna, Maja,

Wojtek, Paweł, Mikołaj i Wiktor –
uczniowie Szkoły Podstawowej im. T.
Kościuszki w Sieniawie, a także reżyser

sztuki – s. Monika.
Marta Kozłowicz

Mamo, tato, życzę Wam…
Dzień Mamy i Taty to niewątpliwie jedne z ważniejszych dni w kalendarzu. Święto
wyjątkowo uroczyście obchodzili uczniowie oraz przedszkolaki.

J

ako pierwsze 18 maja świętowało Przedszkole Niepubliczne
Sióstr Służebniczek NMP w Sieniawie w sali widowiskowej „Sokoła”. Przedszkolaki pod okiem opiekunów przygotowały wesołe przedstawienie. Zabawny tekst Juliana Tuwima
pt. „Rzepka” wzbogacony o wesołe dziecięce piosenki oraz popularne utwory
disco nabrał zupełnie nowego charakteru. Przedszkolaki bardzo zaangażowały
się w swoje role, z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Na zakoń-
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czenie dzieci wyróżnione w konkursie
plastycznym otrzymały nagrody. Pięknym akcentem kończącym całą uroczystość było wręczenie rodzicom samodzielnie wykonanych przez maluszki
laurek.
Tydzień później, 24 maja, świętowały
dzieci z Miejskiego Przedszkola w Sieniawie. Przedszkolaki wystąpiły z bogatym programem artystycznym. Uśmiech
i spontaniczność najmłodszych, a do
tego ich naturalny talent sprawiły, że
były to wyjątkowe chwile dla rodzi-

ców. Na zakończenie części artystycznej
dzieci wręczyły rodzicom pamiątkowe
laurki.
W Szkole Podstawowej w Rudce
Święto Rodziny odbyło się 27 maja.
Programowi artystycznemu przyświecało motto: „Kochamy Was...”. W pierwszej kolejności na scenę wkroczyły dzieci
z oddziału przedszkolnego w towarzystwie pierwszoklasistów, którzy zabrali
widzów do bajkowego świata, pełnego życzeń i barwnych postaci z bajek.
Następnie swoje umiejętności wokalne

i recytatorskie zaprezentowali uczniowie
klas II-III, którzy przedstawili humorystyczny montaż słowno-muzyczny. Nie
zabrakło też kolorowych i skocznych
tańców w wykonaniu najmłodszych
pociech. Po odśpiewaniu tradycyjnego
„Sto lat” dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane prezenty.
„Najlepiej jest z rodziną” – pod takim
hasłem obchodzono Dzień Matki i Ojca
w Szkole Podstawowej w Wylewie w dniu
30 maja. Dzieci słowem i piosenką wy-

raziły miłość i wdzięczność za matczyną
dobroć i cierpliwość, za serce, które tak
wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie
wybacza, a także za mądrość i ojcowski autorytet. Po wspaniałych wystę-

pach w których dzieci zaprezentowały
swoje zdolności recytatorskie, wokalne

i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie
i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym programie artystycznym dzieci wręczyły swoim rodzicom upominki.

W dniu 3 czerwca uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Dobrej mieli możliwość

zaprezentowania swoich talentów zaproszonym rodzicom. Wychowankowie klas
0-III recytowali wierszyki oraz śpiewali
piosenki, a młodzież z klas V-VIII przygotowała występ kabaretowy, w którym zaprezentowała dobrze znane skecze polskich kabaretów. Wielu rodzicom
zakręciła się łza wzruszenia i radości. Do
występów uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli: Iwonę Strenczak,
Jolantę Czercowy oraz Bartosza Łańcuckiego.
Nauczyciele

XVI Festiwal Tańca
W sieniawskim „Sokole” było pięknie, radośnie i wzruszająco. W trakcie
trwającego ponad dwie godziny barwnego widowiska, występujący
zaprezentowali tańce indiańskie, ognia, zumbę, walc wiedeński i inne
różnorodne tańce oraz rytmiczne aranżacje, dostarczając niezapomnianych
wrażeń zebranej publiczności.

W

ypełniając misję, jaką
jest wsparcie osób niepełnosprawnych w codziennym życiu, ŚDS
stara się organizować różne formy wartościowego spędzania czasu. Taniec jest
doskonałą formą zabawy, ale i ma od-

działywanie terapeutyczne w procesie
rehabilitacji podopiecznych. Jest źródłem
radości, satysfakcji, poczucia własnej
wartości oraz poprawy swojej samooceny i uwolnienia pozytywnych emocji.
Ile pracy i wysiłku wymagało przygotowanie uczestników do występów, wiedzą

tylko oni sami i ich opiekunowie.
Festiwal jest cyklicznym spotkaniem
organizowanym przez ŚDS w Sieniawie
dla środowiskowych domów samopomocy z województwa podkarpackiego.
Udział w nim wzięło 14 ŚDS z Sieniawy, Jarosławia, Przeworska, Łopuszki
październik 2019
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Wielkiej, Pruchnika, Izdebek, Cieszanowa, Kolbuszowej, Laszczyn z Filią
w Zmysłówce, Lipska, Rzeszowa, Tarnobrzega, Tyczyna i Zalesia z Filią w Zmysłówce. Każdy z nich wykonał po dwa
tańce. Występy obejrzał gościnnie ŚDS
z Lubaczowa oraz dzieci z Przedszkola
Miejskiego w Sieniawie.
Słowa podziękowania w kierunku
artystów, ich opiekunów, organizatora
– ŚDS w Sieniawie na czele z Barbarą
Kamionką, popłynęły od burmistrza
Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia, zastępcy burmistrza Janusza Świta

oraz wicestarosty przeworskiego Jerzego
Mazura. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali na zakończenie dyplomy

i upominki. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z CKSiR
„Sokół” w Sieniawie oraz dofinasowa-

na przez sponsorów. Oto oni: Wydział
Polityki Społecznej Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

Stal System Wólka Pełkińska, Nadleśnictwo Sieniawa, Euro Okna Plus w Sieniawie, Apteka im. A. Mańkowskiego

w Sieniawie, Tech-Mot Sieniawa, Prezes
Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie, Firma
Handlowa ŚWIT Sieniawa, Eugeniusz
Borkowski Przetwórstwo Mięsa Wierzawice, Firma „ZYTEX” Sieniawa, Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Benbenek
Przeworsk, Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Nad Sanem” w Sieniawie, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”
oraz panie Genowefa Stęchły i Bogusława Mazur – mamy podopiecznych.
Wioletta Żak

Z życia ŚDS w Sieniawie
Bieżący rok jest wyjątkowy dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sieniawie. Już od początku roku wiele się działo, było wesoło, zabawnie
oraz sportowo. Wyjazdy, wycieczki oraz spotkania integracyjne dostarczyły
nam niezapomnianych wrażeń, jak również były wyzwaniem do działania.
Oto najważniejsze, które zapadły nam głęboko w pamięć.

W

dniu 28 maja uczestniczyliśmy w obchodach
Dni Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Przeworsku. Już po
raz piąty po przeworskim rynku przeszedł barwny korowód, w którym wzię-
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liśmy udział. Ważnym punktem uroczystości było uroczyste otwarcie tajemniczej szafy, która symbolizowała
osoby niepełnosprawne. Po wspólnym
przemarszu na wszystkich uczestników
obchodów czekała część artystyczna.
Spotkanie zakończyło się wspólnym

wypuszczeniem balonów, pamiątkowym
zdjęciem oraz poczęstunkiem.
Z kolei 5 czerwca wzięliśmy udział
w spotkaniu integracyjnym pn. „Sami
swoi w lesie” w Heluszu, inspirowanym polską trylogią filmową. Zabawa
i pogoda dopisała. Po konkursowych

zmaganiach przyszedł czas na główną
część programu – wesele Ani i Zenka.
Idealnie dopracowany scenariusz imprezy, zawierający konkursy, zabawy,
muzykę, poczęstunek, kolorowe stroje
– to wszystko pozwoliło nam choć na
chwilę przenieść się do tamtych lat.
Z przyjemnością wzięliśmy udział
w XXI Spartakiadzie Sportowej Środowiskowych Domów Samopomocy
Województwa Podkarpackiego w dniu
14 czerwca w Dębicy. Do rywalizacji
łącznie przystąpiło aż 66 placówek ŚDS.
W naszej drużynie dobra passa dopisała
Maćkowi Komendzie, który w biegu na
100 metrów okazał się bezkonkurencyjny zdobywając złoto.
Kolejne ciekawe wydarzenie to Piknik Wędkarski w ŚDS w Izdebkach
3 lipca. Łowienie ryb i przygotowa-

nie „Wędzonego pstrąga na kuskusowej sałatce” było wyzwaniem dla naszej
grupy, ale pod okiem szefa kuchni,
półfinalisty V edycji MasterChef – Pa-

wła Gradowskiego, poszło nam znakomicie.
Barbara Kamionka

Śpiewające talenty
14 czerwca Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie
zorganizowało Konkurs Piosenki Polskiej. W sali widowiskowej talenty
wokalne zaprezentowało piętnastu zdolnych solistów.

C

elem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do
prezentacji swoich umiejętności wokalnych, umożliwienie uczestnikom występu na dużej scenie
przed publicznością i jurorami oraz zmotywowanie wykonawców do dalszego rozwijania zdolności muzycznych. Konkurs
przyniósł wiele pozytywnych emocji i wrażeń nie tylko uczestnikom i jurorom, ale
także widowni – rodzicom oraz opiekunom
muzycznym. Uczestnicy konkursu zaprezentowali utwory znanych przedstawicieli
polskiej sceny muzycznej, niejednokrotnie
sięgnęli po bardzo ambitne i trudne piosenki. Ciekawe aranżacje muzyczne, piękne
głosy i dynamiczne wykonania sprawiły, że było to pełne
muzycznych wrażeń popołudnie. Jury w składzie: Andrzej Horoszko, Wioletta Szewc i Piotr Majcher miało niełatwe zadanie. Konkurs był na wysokim poziomie wokalnym, co podkreślił Andrzej Horoszko. Zwyciężczynią tegorocznego konkursu
została Katarzyna Matyja, która znakomicie zaprezentowała
piosenkę „Śpiewam i tańczę”. Na drugim miejscu znalazła się

Paulina Szczęch, a trzecie zajęła Emilia Kubrak. Jurorzy dodatkowo wyróżnili dwie wokalistki – Karolinę Ożgę i Julię Jarmuziewicz. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe
i statuetki. Serdecznie gratulujemy!
Marta Kozłowicz
październik 2019
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Konkurs na legendę
rozstrzygnięty
Opowieści przedstawiające niecodzienne historie bohaterów, tajemnicze
miejsca lub wydarzenia nie raz rozpalały wyobraźnię dzieci. Któż z nas nie zna
legendy o smoku wawelskim, o Warsie i Sawie czy legendy opowiadającej
o bazyliszku? Podań i historii związanych z naszą gminą także nie
brakuje, więc czemu nie wykorzystać ich do napisania legendy o Sieniawie
lub innej miejscowości naszej gminy?

C

entrum kultury ogłosiło konkurs na legendę
o gminie Sieniawa. Spragnieni ciekawych historii i odkrywania mrocznych tajemnic naszej
gminy z niecierpliwością oczekiwaliśmy na
prace. Tych do konkursu zgłoszono siedem. Jak na pierwszy
taki konkurs, zaznaczmy – niełatwy, całkiem dobry wynik.
Niestety, część prac nie spełniła wymogów formalnych, tzn.
nie były legendami. Dlatego organizator postanowił przyznać tylko wyróżnienia. W związku z tym jury w składzie:
Monika Kwaśniewska i Wioletta Żak wyróżniło trzy prace.
W kategorii szkoła podstawowa wyróżniono legendę Martyny Nagórnej z Dobrej pt. „O Sajtosie, który sławił Pana”

oraz tekst Moniki Żemły z Sieniawy pt. „Legenda o Sieniawie i tajemniczej podkowie”. Natomiast w kat. dorosłych
najlepszą pracą okazała się „Legenda o Wylewie” autorstwa
Bogusławy Moczarskiej. Upominki rzeczowe wręczył autorom wyróżnionych prac dyrektor CKSiR „Sokół” w Sieniawie
Piotr Majcher.
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu,
gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w podobnych inicjatywach, bo wiemy, że talentu i wyobraźni naszym mieszkańcom nie brakuje.
Marta Kozłowicz

Dzieje się
w naszych szkołach
SIENIAWA
Sukces uczennic
W marcu br. uczniowie klasy VII a Szkoły Podstawowej
w Sieniawie wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes. Plus Biologia. Laureatką z wyróżnieniem

została Amelia Maciąg uzyskując 100 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Laureatkami III stopnia zostały Apolonia
Kaciuba i Wiktoria Szewc. Amelia otrzymała od organizatorów
tablet - nagrodę rzeczową. Uczniów do konkursu przygotowała
nauczycielka biologii Małgorzata Sternik. Gratulujemy uczennicom i życzymy dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym.
Konkurs recytatorski
W dniu 14 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Sieniawie
w ramach realizacji projektu „By język obcy brzmiał znajomo”
odbył się konkurs recytatorski „Literatura pisarzy anglojęzycznych”. Uczestnicy mieli zaprezentować wybrany fragment
prozy pisarza anglojęzycznego. Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 uczniów kl. IV-VIII. Komisja konkursowa w składzie:
Małgorzata Pisarczyk - przewodnicząca, Agnieszka Kamińska
– członek i Jadwiga Majcher – członek, wyłoniła najlepsze prezentacje. I miejsce zajęła Monika Żemła z kl. VI b – do konkursu
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przygotowywała się pod opieką Małgorzaty Pisarczyk. Uczennica zaprezentowała fragment powieści „Hobbit, czyli tam
i z powrotem” J.R.R. Tolkiena. II miejsce zajęła Wiktoria Szewc

z kl. VII a. Do konkursu przygotowywała ją również Małgorzata Pisarczyk. Uczennica zaprezentowała fragment powieści
„Opowieść wigilijna” K. Dickensa. III miejsce zajęli ex aequo
Bartosz Sroka z kl. V a, Piotr Bartuś z kl. V a – przygotowywali
się pod opieką Krystyny Pieczonki oraz Piotr Pieróg z kl. IV a –
podopieczny Małgorzaty Pisarczyk. Uczniowie zaprezentowali
fragmenty powieści „Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa. Pozostali uczestnicy: Sebastian Bartuś kl. IV c, Zuzanna Kalin kl. V
c, Karolina Kubrak kl. V c, Anna Wilkoń kl. V a oraz Wanessa
Ciurko kl. V c, otrzymali wyróżnienia.
RUDKA
Oszczędzają, pomagają…

nego uczniom udało się łącznie zaoszczędzić niebagatelną
sumę - ponad 40 tys. złotych. Ponadto SKO regularnie przeprowadza akcję zbiórki makulatury, a pieniądze pozyskane
w ten sposób przeznacza na szczytne cele, np. dla dzieci
z Domu Dziecka w Jarosławiu.
W ramach działalności SKO, w szkole od lat organizowane
są różne ciekawe konkursy, między innymi plastyczne, literackie czy wiedzy o oszczędzaniu. Własnoręcznie wykonane prace
dzieci można corocznie podziwiać w Banku Spółdzielczym
w Sieniawie. Co roku, 21 marca podczas Szkolnego Dnia Talentów, uczniowie prezentują ciekawe przedstawienia teatralne,
zachęcające do oszczędzania.
Systematycznie prowadzona jest kronika, która dokumentuje wszystkie działania podejmowane w ramach SKO.
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego laureaci
oraz najlepiej oszczędzający otrzymują nagrody rzeczowe,
które wręcza dyrektor BS w Sieniawie Marcin Fitał. SKO działa
prężnie, a oszczędzanie bardzo podoba się uczniom. Co roku
SKO przystępuje do ogólnopolskiego konkursu programu
„Talentowisko”. W ramach konkursu trzeba wykonać szereg
zadań. Tym razem udało się osiągnąć ogromny sukces - II miejsce w etapie regionalnym. Dla SKO działającej w tak niewielkiej
szkole to naprawdę wielkie wyróżnienie.
Biwak pełen atrakcji
Uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Rudce
pod opieką wychowawców spędzili trzy dni (5-7 czerwca)
w malowniczym Ośrodku Wypoczynkowym „Arkadia” w Radawie. Był to wspaniale spędzony czas, sprzyjający aktywnej

Od kilku lat w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Rudce działa pod patronatem Banku Spółdzielczego
w Rzeszowie O. w Sieniawie - Szkolna Kasa Oszczędności
prowadzona przez panią Małgorzatę Dyndał. Uczniowie na
własnych minilokatach odkładają zaoszczędzone pieniądze.

W ten sposób uczą się nie tylko systematycznego oszczędzania, ale odpowiedzialnego dysponowania pieniędzmi i przeznaczania ich na konkretny cel. Do końca bieżącego roku szkol-

integracji i zabawie, a co najważniejsze – bez dostępu do Internetu. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, każda z nich wymyśliła nazwę, hasło i wykonała plakat będący znakiem
rozpoznawczym zespołu. Popołudniowo-wieczorne atrakcje
w postaci zabaw, ogniska i dyskoteki wcale nie znużyły biwakowiczów. Zadowoleni długo prowadzili „nocne Polaków rozmowy”, a ci najbardziej cierpiący na bezsenność, próbowali
odbywać nocne spacery w blasku księżyca. Następnego dnia
październik 2019
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piękna, słoneczna pogoda od rana zachęcała do kąpieli i opalania, dlatego też niedługo po śniadaniu miłośnicy wody i piaszczystej plaży wyruszyli nad zalew. Wielu wrażeń dostarczył też
pobyt w parku linowym w trzecim dniu biwaku. Pod czujnym
okiem instruktorów oraz opiekunów chętni pokonywali własne
słabości, trenując sprawność fizyczną i siłę charakteru podczas
nadrzewnych oraz powietrznych akrobacji. Podczas pobytu
w Radawie uczniowie wspaniale się bawili. Przekonali się, że
wcale nie trzeba wyjeżdżać daleko, by ciekawie spędzić czas.

Dolnego. Pierwszy jej etap to zwiedzanie Lublina, spacery
krętymi uliczkami, słuchanie legend o czartach i złych mocach.
Drugiego dnia udaliśmy się do Puław – siedziby związanego
z historią Sieniawy rodu Czartoryskich. Wielkie wrażenie
zrobił na wycieczkowiczach park z dostojnie spacerującymi
pawiami, które chętnie prezentowały swoje różnobarwne
ogony. Kolejnym miejscem wyprawy był Kazimierz Dolny
z przepięknymi kamienicami i wspaniałym widokiem ze wzgó-

WYLEWA
Iść za przykładem profesora
Wspaniały człowiek, niegdyś żyjący profesor Kazimierz
Suchecki jest patronem Szkoły Podstawowej w Wylewie. Z tej
okazji w uroczysty sposób społeczność szkolna spędziła drugi
dzień Zielonych Świąt, w tym roku przypadający 10 czerwca.
Uroczyste świętowanie rozpoczęło się mszą świętą pod przewodnictwem księdza proboszcza Jana Grzywacza w kościele

w Sieniawie w intencji patrona, uczniów i nauczycieli. Następnie przy remizo-świetlicy w Wylewie w obecności zacnych
gości wspomniano główną ideę profesora: „Umiłowałem las
ponad wszystko i to umiłowanie staram się zaszczepić swoim
uczniom. Dążyłem do tego, by każdy z nich był człowiekiem
i dobrym obywatelem”. Myśl ta przyświeca edukacji i wychowaniu młodego pokolenia, uczy obcowania z przyrodą, pozwala dostrzec najmniejsze istoty otaczającego świata, uczy pokory w poczuciu wrażliwości i odpowiedzialności za innych. Dla
uczniów przygotowano niespodzianki w postaci zabaw i animacji z balonikami, bąbelkami i tatuażami oraz poczęstunek.
Wspaniałej atmosferze tego dnia sprzyjała przepiękna pogoda.
DOBRA
Wycieczka do Lublina
W dniach 22-24 maja br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Dobrej uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do Lublina, Zamościa, Puław i Kazimierza
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rza Trzech Krzyży. Wieczorem Lublin znów pokazał wszystkim swoje niezwykłe oblicze. Uczniowie w kaskadach wody
fontanny multimedialnej obejrzeli zachwycającą iluminację, przedstawiającą historię miasta. Ostatni dzień wycieczki
to mocne, militarne starcie w Twierdzy Zamość. Uczniowie poznali historię tego miejsca, zobaczyli umundurowanie
i sprzęt wojskowy używany w czasie wojen, dziewczęta mogły
się zachwycać przepięknym, kolorowym zamojskim rynkiem. Wszystkim dopisywały świetne humory, a nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wychowawcy: Agnieszka Pieróg,
Agnieszka Szykuła i Bartosz Łańcucki.
Kilka dni wcześniej w ramach Dnia Patrona uczniowie
wraz z nauczycielką Martą Czysz wzięli udział w seansie
filmowym w kinie „Helios” w Rzeszowie.
CZERWONA WOLA
Kacper finalistą konkursu
Kacper Kaczmarz, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Czerwonej Woli został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Podkarpacki Baltie 2019. Do
konkursu ucznia przygotował Krzysztof Pieniecki, nauczyciel
informatyki.
W konkursie organizowanym pod patronatem Kuratora
Oświaty w Rzeszowie - Podkarpackie Baltie 2019, Kacper
rywalizował z dziećmi i młodzieżą z Polski, Słowacji i Czech.
Konkurs Baltie 2019 jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Prowadzony jest na konkursowym serwerze SGP - platforma konkursowa Baltie. Konkurs poszerza treści podstawy programo-

wej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej. Ma na celu
wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej
i twórczego działania uczniów, rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas

Metodą burzy mózgów uczniowie zastanawiali się „Od czego
możemy się uzależnić?” oraz co znaczy „mądrze żyć?” Wyszukiwali informacje w dostępnych źródłach i tworzyli mapy
mentalne nt. rodzajów uzależnień i ich skutków, przemocy
i agresji – rodzajów i przyczyn, wpływu narkotyków, alkoholu, nikotyny i dopalaczy na organizm człowieka. Kolejnym
działaniem była pogadanka przeprowadzona przez sierż. szt.
Agnieszkę Brzyską „Narkotyki, dopalacze i skutki ich zażywania” połączona z projekcją filmu. Podsumowaniem projektu

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań
w zakresie pracy z uczniem zdolnym oraz promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
„Mądrze żyć”
„Wiedzę możemy zdobyć od innych, ale mądrości musimy
nauczyć się sami” - pod takim hasłem przebiegał projekt profilaktyczno – edukacyjny „Mądrze żyć” w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli, realizowany we współpracy z Komisariatem Policji w Sieniawie, M-GOPS w Sieniawie i Beatą Skibińską – pracownikiem UMiG w Sieniawie.

był rodzinny turniej ringo. Medale dla zwycięzców turnieju
i upominki dla uczestników projektu ufundował burmistrz
Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś.
Monika Kwaśniewska, Maria Ożga,
Jadwiga Majcher, Agnieszka Szykuła,
Bartosz Łańcucki, Małgorzata Buniowska

Pożegnanie przedszkolaków
Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć minęło szybko, aż nadszedł
czas wakacji i pożegnań. Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Sieniawie uroczyście
zakończyły 1 lipca rok przedszkolny.
ięknie zaśpiewały, zatańczyły i wyrecyto-

P

wały wiersze. Pokazały też swoje talenty
aktorskie. Starszaki, niestety, występowały w tym gronie już po raz ostatni,
bowiem od września czekała na nich już szkoła podstawowa. Na zakończenie akademii odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów przez burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia i dyrektora placówki Bernadetę Ciurko. Nie zabrakło także wzajemnych życzeń, podziękowań i kwiatów. Burmistrz
obdarował dzieci koszem słodyczy. Absolwentom przedszkola życzymy wielu sukcesów, spełnienia dziecięcych marzeń i radosnych chwil w szkole.
Wioletta Żak
październik 2019
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Uroczyście
zakończyli edukację
Dzień 19 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki
w Sieniawie obfitował w wiele wzruszających i niezapomnianych
wydarzeń. Był to nie tylko dzień zakończenia roku szkolnego
2018/2019, ale także pierwsze w historii szkoły pożegnanie uczniów
klas ósmych.

Z

gromadzeni w sali CKSiR
„Sokół” w Sieniawie uczniowie, nauczyciele oraz rodzice z entuzjazmem przyjęli
zainspirowaną szkolnymi realiami humorystyczną część artystyczną pod
nazwą „Posiedzenie Rady Pedagogicznej”, do której oprawę muzyczną przygotowała Elżbieta Majcher, scenografię
Bogusław Bartuś, zaś scenariusz wychowawcy klasy VIII a i VIII b. Następnie uczniowie klas ósmych przedstawili swoją ośmioletnią, szkolną historię w formie multimedialnej prezentacji,
po której w niezwykle ciepłych słowach
podziękowali dyrekcji, wychowawcom,
nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim
pracownikom szkoły, którzy okazywali
im serce, wspierali, motywowali i pomagali zdobywać wiedzę.

i Katarzyna Drapała, złożyły uczniom
„multimedialne” życzenia oraz wręczyły

Rady Rodziców Marty Chamik świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody

pamiątkowe przypinki Absolwent 2019.
Uczniowie klas ósmych wyróżniający

książkowe, po czym wszyscy laureaci
konkursów przedmiotowych również
mogli osobiście odebrać dyplomy i nagrody.
Ostatnim i zarazem najbardziej wzruszającym momentem okazało się pożegnanie nauczycielek Bożenny Bednarskiej-Dyrdy oraz Lucyny Łańcuckiej,
które po wieloletniej pracy w szkole
udały się na zasłużoną emeryturę. Serdeczne podziękowania za 20-letni trud
i serce włożone w sprawne funkcjonowanie szkoły otrzymał także dyrektor
Krzysztof Kolasa.
Szkołę zakończyli także gimnazjaliści. Rok szkolny 2018/2019 przechodzi już do historii, a razem z nim „gimnazjalny” system oświaty.

Po prezentacji, wychowawczynie
klas ósmych Wiesława Augustyn-Daź

się w nauce otrzymali z rąk dyrektora
Krzysztofa Kolasy oraz przewodniczącej
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Katarzyna Drapała

Dni Sieniawy
pełne atrakcji
Dni Sieniawy 2019 za nami! Moc wrażeń, świetna zabawa i niesamowite wieczorne
koncerty, które przyciągnęły przed sieniawską scenę tłumy. Liczne atrakcje
i znakomita muzyka na żywo sprawiły, że były to dwa bardzo udane dni.
W tym roku program był bardzo bogaty i każdy, niezależnie od wieku, mógł
znaleźć w nim coś ciekawego dla siebie.

T

egoroczne Dni Sieniawy
obyły się 20-21 lipca.
W sobotnie popołudnie
publiczność zabawiały zespoły grające disco polo – Coco Jumbo
i Lili. W przerwach między występami
odbywał się festiwal kolorów, który na-

dał wydarzeniu barw w dosłownym tego
słowa znaczeniu. Wieczór natomiast
należał do pochodzącego z Sieniawy
Bogusza oraz legendy polskiego rocka –
KSU. Na ten ostatni, energetyczny i niezwykle żywiołowy koncert, przybyły
tłumy wiernych fanów.
październik 2019
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W niedzielę czekało równie wiele
atrakcji. Było kolorowe, wesołe miasteczko, konkursy dla dzieci, a pielęgniarki z SP ZOZ w Przeworsku prowadziły bezpłatne badania profilaktyczne. Pokaz maszyn i zabawy przygotowało Nadleśnictwo Sieniawa, był
także Sprawnościowy Turniej Sołectw
z zabawnymi konkurencjami. Zwycięstwo odniosła Sieniawa, zaraz za nią znalazły się Dobra i Czerce. Po południu na
scenie wystąpił Zespół Polskich Tańców Ludowych Wesoły Lud z Chicago,
odbyły się koncerty zespołów 2 plus 1
i Kamila Bednarka. Artyści z zespołu
2 plus 1 rozgonili swoim koncertem
burzowe chmury, a Kamil złapał świetny
kontakt z sieniawską publicznością i rozgrzał ją do czerwoności. Oczywiście nie
mogło zabraknąć bisów. Niedzielne świętowanie zakończył teatr ognia w wykonaniu Azis Light oraz pokaz sztucznych
ogni. W przerwie między koncertami
rozdane zostały także „Sokoły Roku”,
nagrody uznaniowe, które wręczył burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam
Woś. Otrzymali je: przedsiębiorca Win-

centy Suszyło, sportowiec Sebastian
Brocki oraz sołtys Dobrej Jerzy Dejnowiec. Dni Sieniawy zakończył pokaz
sztucznych ogni i dyskoteka. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie, a partnerami i współorganizatorami Rukola Pizza&Coctail Bar i firma
TEXOM Sp. z o.o.
Wioletta Żak

Podziękowanie Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa
Dni Sieniawy 2019 już za nami. Nie byłoby wspaniałego święta, gdyby nie ofiarna pomoc wielu ludzi i instytucji.
Z tej okazji pragnę bardzo serdecznie podziękować dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie
Piotrowi Majchrowi oraz pracownikom tejże instytucji, jak również pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie,
jednostek podległych oraz partnerom naszego wydarzenia – firmom TEXOM Sp. z o.o. i Rukola Pizza&Coctail Bar za
ogromny wkład pracy i zaangażowanie w organizację tak wielkiego przedsięwzięcia. Dziękuję w imieniu własnym i całego
społeczeństwa Miasta i Gminy Sieniawa sponsorom za udzielone wsparcie finansowe i rzeczowe podczas organizacji Dni
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Sieniawy, dzięki którym udało się zrealizować najważniejsze kulturalne przedsięwzięcie w mieście.
W sposób szczególny dziękuję policjantom, strażakom z jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Sieniawa, pracownikom
ochrony i służbom medycznym, którzy przez dwa dni czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników naszego święta.
Wyrażam wdzięczność wszystkim zespołom i wykonawcom, którzy włożyli wiele pracy i wysiłku, aby zaprezentować
uczestnikom święta naszego miasta atrakcyjny repertuar. Byłem ogromnie szczęśliwy widząc, jak wiele osób odpowiedziało
na nasze zaproszenie i tak licznie bawiło się z nami na stadionie. Dziękuję Wam za obecność.
Składam serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Sieniawa za ciekawe atrakcje przygotowane dla naszych gości,
a także pracownikom SP ZOZ w Przeworsku za przeprowadzone badania profilaktyczne i kampanię w zakresie
ochrony zdrowia. Dziękuję również wszystkim innym osobom, które swoim zaangażowaniem, bezinteresowną pomocą
i dobrym słowem wspierają pracę na rzecz mieszkańców i naszego miasta. Mam nadzieję, że dzięki Waszej wspaniałej
postawie, następne Dni Sieniawy będą równie udane. Pozostaje tylko życzyć nam wszystkim, by przy organizowaniu kolejnej
imprezy nigdy nie zabrakło ludzi tak oddanych, pełnych poświęcenia i chętnych do współpracy.
Na koniec dziękuję naszym patronom medialnym, dzięki którym o naszym wydarzeniu można było usłyszeć i przeczytać
w szerokich kręgach odbiorców. Byli nimi: Telewizja Rzeszów, TwojaTv, Radio WAWA, portal Twoje Miasto Przeworsk,
Gazeta Jarosławska, Życie Podkarpackie, Nowiny i Nowiny24.

Sponsorzy Dni Sieniawy 2019
Nadleśnictwo Sieniawa
Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, Oddział Sieniawa
FHUP Socha, Jarosław
Gran-Tech, Wylewa
B&P Engineering Sp. z o.o., Przeworsk
Zakład Usług Remontowo Budowlanych, Józef Kurko,
Rudka
Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów CAR-TEST SKP,
Sieniawa
Stare Miasto Park, Wierzawice
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res - Drob Sp. z o.o.,
Rzeszów
Diesel Serwis, Rafał Goch, Sieniawa
PPUH „BIO-TECH”, Grzegorz Chamik, Sieniawa
Agro-Mal Sp. j., Jan Pokrywka i Wspólnicy, Lubaczów
POLIMARKY, Marek Kyc, Rzeszów
Van Pur – Browar w Rakszawie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
Sieniawa
Drewnoland, Łukasz Socha, Mateusz Socha
Jakar Fitness&Gym, Jakub Stefan, Sieniawa
Sieć sklepów Groszek ,Teofila i Janusz Zytek, Sieniawa
Fitness Club Total Active, Jarosław (Galeria Stara
Ujeżdżalnia, ul. gen. W. E. Sikorskiego 2a, 37-500
Jarosław)
Synchronik, Artykuły komputerowe i papiernicze,
Rzeszów

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
Adam Woś
Centrum Narzędziowo-Ogrodnicze, Artur Zytek,
Sieniawa
PPUH Przyjazny Duch, Elżbieta Kasper, Sieniawa
Gabinet kosmetyczny Atelier EK, Ewa Krzeptoń,
Sieniawa
PadGym, Sebastian Padiasek, Dobra
AGT-RTV WESS, Wiesław Kubrak, Sieniawa
Gabinet kosmetyczny Avanti, Justyna Radawiec-Gazda
Drogeria Jasmin, Sieniawa
Bar Pod Kasztanem, Mariusz Gładysz, Sieniawa
F.U. Marek Popek, Mechanik, Wylewa
Tech-Mot. FHU, Bartłomiej Chmielecki, Sieniawa
FUH Monia, Monika Chamik, Sieniawa
Studio Fryzur i Kosmetyków Sabina, Elżbieta Pikuła,
Sieniawa
Salon Urody, Kinga Morawska, Sieniawa
Handel Artykułami Przemysłowymi, Halina Kisiel,
Sieniawa
Sklep Przemysłowy Wenus, Elżbieta Podolak, Sieniawa
Sklep Pluszak, Artur Pokrywka, Sieniawa
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”
w Sieniawie
Primaks AKS Kazimierz Szczygielski, Przeworsk
Partnerzy i sponsorzy:
Texom Sp. z o.o.
Rukola Pizza &Coctail Bar
październik 2019
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Powiatowe Święto Policji
W niedzielę, 21 lipca br. na sieniawskim Rynku Komenda Powiatowa Policji
w Przeworsku obchodziła Święto Policji. Była to szczególna okazja do refleksji
nad zadaniami i rolą Policji w naszym życiu codziennym. Współorganizatorem
uroczystości był samorząd Miasta i Gminy Sieniawa.

T

egoroczne uroczystości były dla przeworskiej
jednostki szczególne, ponieważ zbiegły się z 100.
rocznicą powołania Policji Państwowej. Udział
w nich wzięli zaproszeni goście: I Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Sowa,
Sekretarz Stanu Kancelarii Rady Ministrów Anna SchmidtRodziewicz, poseł na Sejm RP Polskiej Andrzej Matusiewicz, starosta przeworski Bogusław Urban oraz burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu przeworskiego, w tym
współgospodarz uroczystości, burmistrz Miasta i Gminy
Sieniawa Adam Woś.
Obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystą mszą
świętą w intencji policjantów oraz pracowników cywilnych
policji, którą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Sieniawie odprawił ks. Jan Grzywacz.
Po nabożeństwie, na rynku w Sieniawie odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości. Tutaj, awansujący
policjanci odebrali nominacje z rąk I Zastępcy Komendanta
Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniewa Sowy oraz Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku podinsp. Roberta
Sobolewskiego. Na wyższe stopnie policyjne awansowało
26 policjantów: 1 w korpusie oficerów młodszych, 13
w korpusie aspirantów, 8 w korpusie podoficerów i 4
w korpusie szeregowych.
Po nominacjach nastąpiły okolicznościowe przemówienia
zaproszonych gości, którzy gratulowali policjantom awansów
na wyższe stopnie służbowe i życzyli im dalszych sukcesów
zawodowych.
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– Policyjna służba drugiemu człowiekowi to odpowiedzialna misja, a profesjonalne niesienie pomocy i czuwanie nad

bezpieczeństwem publicznym wymaga nie tylko szczególnych
predyspozycji, ale także determinacji, poświęcenia i odwagi
oraz nieustannej pracy nad sobą – mówił burmistrz Miasta

i Gminy Sieniawa Adam Woś. – Jestem
pewien, że Policja w dalszym ciągu
będzie odnosiła sukcesy oraz że będziecie Państwo realizować założone przez
siebie i zwierzchników cele, które przyczynią się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w całym powiecie przeworskim. W imieniu własnym i całego
samorządu Miasta i Gminy Sieniawa
podziękował funkcjonariuszom za trudną i pełną poświęcenia codzienną, rze-

telną służbę.
Dzięki współpracy i zaangażowaniu służb mundurowych i pracowników
Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie na
mieszkańców czekało wiele atrakcji, konkursów oraz niespodzianek. Policjanci
rozdawali dzieciom odblaski, prezentowali policyjny sprzęt, a policyjny słonik Policeusz chętnie pozował do zdjęć.
Wioletta Żak

Kolorowo i radośnie
na III Charytatywnym
Pikniku Rodzinnym
Według definicji PWN słowo reszta to: „to, co pozostaje z całości po oddzieleniu
od niej jakiejś części”. Czy Ty zgadzasz się z taką definicją? W Sieniawie
i okolicach to słowo ma swoją własną definicję, a brzmi ona tak: „reszty
nie trzeba”, „reszta do puszki”.

W

niedzielę, 11 sierpnia
br. odbył się w Sieniawie III Charytatywny
Piknik Rodzinny zorganizowany, jak co roku, przez Stowarzyszenie „Kibic z Sercem”. Ta piękna,
słoneczna niedziela zostawiła kolejny,
mocny ślad w historii sieniawskiej społeczności i pokazała, że razem możemy

więcej. Stadion po raz trzeci zapełnił się
całymi rodzinami, co cieszy oko i wypełnia serca prawdziwą miłością. A dlaczego
tak się stało i dlaczego warto już teraz
zaplanować sobie uczestnictwo w pikniku za rok? Kto lubi spędzać czas w gronie uśmiechniętych przyjaciół i rodziny?
Kto przy grillu i innych pysznościach ma
ochotę delektować się każdą sekundą

mijającego czasu? Już od godziny 10
w ramach całej imprezy rozpoczął się
turniej siatkówki plażowej. 13 par postanowiło zagrać dla Piotrka. W tym roku
to dla niego zbierano środki. Piotr,
uśmiechnięty dziesięciolatek w kwietniu
2018 r. uległ bardzo poważnemu wypadkowi, w wyniku którego doznał złamania
kości przedramienia lewego z odłamami
październik 2019
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oraz licznych uszkodzeń mięśni, ścięgien
i nerwów. Tamten wypadek zmienił całkowicie jego dotychczasowe życie. Od
dnia wypadku przeszedł już kilka operacji oraz brał udział w licznych turnusach rehabilitacyjnych. Dzięki wpłatom
za uczestnictwo w rozgrywkach zebrano
650 zł. Turniej trwał aż do godziny 17
i pokazał, że z roku na rok jego ranga
rośnie.
Główne atrakcje na dobre wystartowały od godziny 14. Gdy tylko rozłożono dmuchańce i basen dla dzieci, już było
wiadomo, że maluchy nie odpuszczą
i będą z rodzicami aż do końca. Pozy-

Bardzo miło zaskoczył Michał Pilecki
i grono jego przyjaciół na motocyklach,
którzy z własnej inicjatywy przyjechali
na nasz piknik i zorganizowali przejażdżki dla dzieci i dorosłych, dzięki czemu
solidnie wsparli naszą akcję. Dodatkową atrakcją dla dziewczynek, była
możliwość splecenia pięknych, kolorowych warkoczy u Sabiny Kolczak.
Obecna na naszym pikniku była również
mocna delegacja Nadleśnictwa Sieniawa, która przygotowała wachlarz pełen
atrakcji. Było numerowanie drzewa, konkurs wiedzy o lesie, podchody „śladem
Dęba” i wiele innych atrakcji.

tywna energia rozchodziła się na wszystkich, a gdy jej komuś chwilowo brakowało, było ją czym uzupełnić. Przez cały
czas trwania pikniku każdy, kto przyszedł na stadion, mógł raczyć się smakołykami z grilla czy frytkami. Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrej, Paluchów
i Rudki przygotowały mnóstwo przeróżnych smakołyków na myśl o których
od razu leci ślinka, i jak łatwo się domyślić, szybko się rozchodziły. Strefę gastronomii uzupełnił Paweł Hanus, który
dał pokaz kuchni molekularnej. Zademonstrował, jak się robi lody na ciekłym azocie, ravioli molekularne i inne
ciekawostki. Nie zabrakło także budki
z lodami i goframi. To właśnie tam zbierano datki na pomoc dla Piotrka, i tam
tworzono wspomnianą na początku definicję słowa: reszta.

W dniu pikniku odbył się inauguracyjny mecz sezonu 2019/2020 III ligi
pomiędzy Sokołem Sieniawa a Chełmianką Chełm. Tuż przed nim pokaz
freestylu piłką nożną dała trzykrotna
mistrzyni świata Kalina Matusiak z Częstochowy. Po meczu zakończonym
zwycięstwem z wynikiem 1:0 i bramką
w 90 minucie, kolejną niezapomnianą
atrakcją był występ Aleksa Borysewicza, a może bardziej występ czwórki
jego cudownych psów, które można
było oglądać w popularnym talent show
„Mam talent”. Nie ma rzeczy niemożliwych – tylko tak można skomentować
widok psa, który np. idąc tyłem wykonuje tzw. ósemki między nogami trenera.
Jakąż to jest piękna więź i zapewne owoc
wielu godzin treningów.
Jeszcze nie wszyscy zdążyli ochło-
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nąć po pokazach, a już zespół Family
Power zapraszał do zabawy tanecznej.
Rok temu, w podsumowaniu drugiego
pikniku pisaliśmy, że „Mocno wierzymy,
że kolejne pikniki rodzinne na stałe
wpiszą się w plany wakacyjne mieszkańców Sieniawy i okolic. Też tak uważacie?”.
Teraz jesteśmy pewni, że oficjalną odpowiedź na zadane pytanie już mamy.
Państwa uczestnictwo dosadnie pokazało, że wszyscy potrzebujemy obecności innych ludzi. Dla uśmiechu i miłości
zawsze jest dobry czas.
Szanowni Czytelnicy, a zwłaszcza wszyscy uczestnicy sierpniowego wydarzenia!
Dzięki Wam i Waszej hojności wspólnie
udało się zebrać 16 551 złotych! Wskazana kwota już trafiła na konto Piotrka
i zapewne pomoże w kosztownej rehabilitacji, a jego rodzicom pozwoli złapać oddech. Bóg zapłać i do zobaczenia
na czwartym pikniku!
PS. Pamiętajcie, że w grudniu odbędzie
się 13 Turniej Osiedlowy (i 10 akcja
„Kibic z Sercem”), na który już teraz serdecznie zapraszamy!
20 sierpnia 2017 r. - zebraliśmy wspólnie
kwotę 5 356,30 zł
12 sierpnia 2018 r. - zebraliśmy wspólnie
kwotę 12 500 zł
11 sierpnia 2019 r. - zebraliśmy wspólnie
kwotę 16 551 zł
w wakacje 2020 r. - zbierzemy kwotę …
zł ???
Serdecznie dziękujemy sponsorom tegorocznego pikniku wśród nich: Drewnoland, Usługi Remontowo-Budowlane
Józef Kurko, Sklep Groszek, Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
Kancelaria Adwokacka Tomasz Mielech, Daniel Czyż Catering, Mega Fason
Sieniawa, Karpatia przetwórstwo mięsa
Rzeszów, Rukola Pizza&Coctail Bar,
Firma Drimpol i Euro-Okna Plus.
Specjalne podziękowania otrzymują: zespół muzyczny Family Power, Urząd
Miasta i Gminy w Sieniawie, dyrektor
CKSiR „Sokół” Piotr Majcher, Nadleśnictwo Sieniawa, KGW Paluchy, KGW

Dobra, KGW Rudka, Anna Mazurkiewicz, Asia Mazurkiewicz, Dawid Ulman,
Karol Czyż, Kamila Sikorska, Bartek
Sołek, Wojciech Buniowski, Sabina Kol-

czak, Iza Działo, Paulina Działo, Anna
Krawczyńska, Mateusz Mozoła, Justyna
Matyja, Beata Kucwaj, Michał Pilecki,
Krzysztof Padiasek, Ryszard Burszty-

ka, Krzysztof Litwin, Adam Jagusztyn
i Daniel Samborski.
Artur, Daniel i Sebastian

Z wizytą partnerską
na Słowacji
W sobotę, 24 sierpnia, delegacja z Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie na czele
z sekretarzem Barbarą Matyją, gościła w mieście partnerskim na Słowacji –
Pečovskiej Novej Vsi, gdzie odbywał się tradycyjny jarmark. Wizytowała także
w Červenej Vodzie, gdzie w ramach wspólnego projektu powstał tematyczny
polski-słowacki park rekreacji.

P

ecovski jarmark jest dorocznym świętem miejscowej społeczności, będącym
okazją do zaprezentowania
dorobku artystycznego lokalnych zespołów oraz rękodzieła ludowego. Na
stołach wystawienniczych królowały
wyroby koronkarskie, hafciarskie, tkactwo, ale też obrazy, rzeźby z drewna,
biżuteria, a nawet tradycyjne zabawki
dla najmłodszych. Różnorodność kolorów, wzorów, kształtów zachwycała oczy
oglądających. Nie zabrakło stoisk z regionalną, domową kuchnią, pełną babcinych przysmaków.
Delegację przywitał na jarmarku
starosta Pečovskiej Novej Vsi Jaroslav
Dujava, podkreślając przyjaźń między
naszymi miastami i wskazując na obopólne korzyści, wynikające ze współpracy. Warto przypomnieć, że 9 czerwca
w Pečovskiej Novej Vsi sfinalizowany
został realizowany przez oba samorządy
mikroprojekt pn. „Dziedzictwo naszych
babek bez granic”, który zakładał między innymi wspólne utrzymanie tradycji
granicy polsko-słowackiej. W ramach
projektu gospodynie ze Słowacji zakupiły dla siebie tradycyjne stroje, a panie
z obydwu krajów wzięły udział w warsztatach rękodzieła i kulinarnych.
Razem ze starostą J. Dujavą delegacja zwiedziła Grekokatolicką Bazylikę
Zaśnięcia Bogurodzicy i obejrzała Park

Miniatur Świątyń Karpackich w sąsiedniej Ľutinie – skansen z replikami drewnianych kościołów z Polski i Słowacji,
wykonanymi w skali 1:10. Natomiast
starosta obce Červená Voda Pavol Dža-

rozprzestrzenia się widok na szczyty
Tatr Wysokich, ten sam widok dominuje również po polskiej stronie granicy.
Wspólny dostęp do Tatr wspaniale uwidacznia wzajemne partnerstwo Słowa-

čovský oprowadził delegację po parku
utworzonym w ubiegłym roku w ramach projektu Interreg PL-SK. Umowa partnerska między oboma samorządami została zawarta w celu realizacji
tegoż projektu. Jego celem było zwiększenie świadomości społeczeństwa na
temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polskosłowackiego oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie turystyki w regionie. Park zaprojektowany
został na kształt Słowacji. Wokół parku

cji i Polski. Ukazano w nim również rozmieszczenie słowackich miast, a także
przejście na polską stronę – w kierunku
partnerskiego samorządu – Miasta i Gminy Sieniawa. W parku została posadzona lipa – drzewo, mające symbolizować
przyjaźń obu samorządów.
Miasto i Gmina Sieniawa jest partnerem Červenej Vody od 2018 r., Ľutiny
od 2016 r., a Pečovskiej Novej Vsi od
2010 r.
Wioletta Żak
październik 2019
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Dożynkowa biesiada
w Wylewie
Słoneczna aura, przecudne dożynkowe wieńce i wyjątkowa atmosfera. Rolnicy
z terenu Sieniawszczyzny, 25 sierpnia na gminnych dożynkach, podziękowali
Bogu za zebrane plony. Było dziękczynnie, ze śpiewem, z przytupem i na wesoło.
Gospodarzem uroczystości była Wylewa na czele z sołtysem Bogusławą
Moczarską.

W

spólne świętowanie
rozpoczęło nabożeństwo
sprawowane
przez proboszcza ks.
Jana Grzywacza i wikariuszy – ks. Mirosława Barana i ks. Łukasza Majchrowskiego w sieniawskiej świątyni, w intencji rolników oraz w dziękczynieniu za
tegoroczne plony. Modlitwę zwieńczyło
poświęcenie chleba i specjalnie uwitych
wieńców dożynkowych.
Po mszy św. barwny korowód dożynkowy przemieścił się na plac obok
remizy w Wylewie. Tutaj zaprezentowane zostały publiczności misternie
wyplecione przez wszystkie sołectwa
wieńce w przeróżnych kształtach. Obok
bochna chleba, wieniec jest najważniejszym symbolem dożynek, skupiającym wszystkie plony, które rodzi ziemia
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i z których człowiek może korzystać.
Jest wyrazem dumy i radości z zebranych
plonów, stąd też dbałość o to, by prezentował się okazale, zachwycając kształtem

i bogactwem użytych dodatków.
Po prezentacji wieńców starostowie
dożynek, Halina Sęk i Dariusz Florek
przekazali burmistrzowi Miasta i Gminy

Sieniawa Adamowi Wosiowi symboliczny bochen z prośbą o sprawiedliwe
dzielenie nim. W okolicznościowym
wystąpieniu burmistrz podziękował rolnikom za ich pracę i życzył wszystkim
gospodarzom zdrowia, dostatku i rozwoju swoich gospodarstw, jak najmniej
trosk oraz obfitych plonów każdego
roku.
W części artystycznej zaprezentowały

Miasta, Samodzielny Oddział Hetmana
Jana Karola Chodkiewicza Ziemi Jarosławskiej z Zarzecza oraz laureatki Konkursu Piosenki Polskiej – Kasia Matyja
i Paulinka Szczęch. Występom towarzyszyła biesiada. Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych pyszne lody,
a dla wszystkich chętnych darmową grochówkę. Zwieńczeniem dożynek była
zabawa taneczna z zespołem Activ.
Gośćmi specjalnymi tegorocznych dożynek byli starostowie z zaprzyjaźnionych gmin na Słowacji - Jaroslav Dujava
z Pečovskiej Novej Vsi i Pavol Džačovský
z Červenej Vody.
Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”
w Sieniawie oraz sołectwo Wylewa.
Patronat medialny nad dożynkami objęła „Gazeta Jarosławska”.
Wioletta Żak

się koła gospodyń wiejskich z terenu
Miasta i Gminy Sieniawa – Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Pigany,
Paluchy, Leżachów, Rudka, Stowarzyszenie „Aktywni w Sieniawie” oraz gospodarze – KGW Wylewa z niezwykle udaną
scenką kabaretową. Gościnnie pojawił
się zespół śpiewaczy Jagoda ze Starego
październik 2019
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Reprezentacja KGW
na dożynkach powiatowych
KGW z Wylewy i Czerc oraz zespół Piganeczki z Pigan reprezentowały Miasto
i Gminę Sieniawa na pierwszych dożynkach powiatowych, które odbyły
się 1 września w Gniewczynie Trynieckiej.

W

raz z gminną reprezentacją do Gniewczyny udała się sekretarz Miasta i Gminy
Sieniawa Barbara Matyja, a także radny
z Wylewy Paweł Ożga, sołtys Czerc Jerzy
Dziki i sołtys Pigan Regina Buniowska.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
w intencji rolników w kościele w Gniewczynie Łańcuckiej, po której korowód
z wieńcami udał się w kierunku stadionu w Gniewczynie Trynieckiej, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości.
KGW z Wylewy na czele z przewodniczącą i jednocześnie sołtysem wsi Bogusławą Moczarską oraz KGW z Czerc na
czele z przewodniczącą Haliną Mróz
zaprezentowały się z pięknymi wieńcami, które mieliśmy okazję oglądać już
podczas dożynek gminnych w Wylewie 25 sierpnia. Następnie wystąpiły
zespoły artystyczne z terenu powiatu
przeworskiego, w tym zespół Pigane-

czki z Pigan pod kierownictwem Leonarda Wermińskiego. Nasi lokali artyści zaprezentowali specjalnie przygotowany na tę okazję repertuar pieśni obrzędowych i zwyczajowych.
Gospodynie z naszej gminy wzięły
także udział w XIII Powiatowym Świę-

cie Chleba w Przeworsku w dniu 4
sierpnia. Miasto i Gminę Sieniawa
reprezentowały KGW z Rudki i Dybkowa oraz Stowarzyszenie „Aktywni w Sieniawie”.
Wioletta Żak

Wakacyjne czwartki
Minął czas wakacji – czas dziecięcej beztroski, odkrywania świata i zdobywania
nowych wrażeń. Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy biblioteki i
centrum kultury zorganizowali akcję „Wakacyjne czwartki” - zajęcia dla dzieci
ciekawych świata i nie lubiących nudy.

P

ierwsze wakacyjne spotkanie poprowadziła Beata Krawiec – specjalista ds. promocji Księgarni Nova Duo.
Warsztaty nie ograniczyły się tylko do
ekologii, której zagadnienia prowadząca
przedstawiła w bardzo obrazowy sposób. Dzieci z radością odegrały nową

52 Sieniawa październik 2019

wersję „Czerwonego kapturka” i z zainteresowaniem oglądały oryginalne wojskowe mundury i nakrycia głowy oraz
broń ćwiczebną, jakiej używa polskie
wojsko oraz słuchały ciekawostek historycznych. Pani Beata w sposób jasny
i przejrzysty podkreślała znaczenie ludzkiej mądrości i odwagi oraz zwracała

uwagę na rolę wiedzy i nauki, zachęcając dzieci do czytania, pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań.
Wszyscy wiemy, jak ważna jest aktywność fizyczna i że ruch to zdrowie.
W nowej hali sportowej w duchu zasady
fair play dzieci rywalizowały drużynowo i indywidualnie w wielu ciekawych

konkurencjach, wykorzystując dostępne
rekwizyty sportowe. Nikogo nie trzeba
było namawiać do aktywności, bo zajęcia były bardzo różnorodne i ciekawe,
a poprowadził je Sebastian Padiasek.
Ostatni lipcowy czwartek to zajęcia artystyczne, podczas których dzieci z dostępnych materiałów: kolorowych papierów, filcu, cekinów i innych ozdób tworzyły oryginalne organizery na biurko.
Po raz kolejny udowodniły, że są utalentowane plastycznie i bardzo kreatywne.
Inspiracji do pracy podczas zajęć dodawała im prowadząca Wioletta Szewc.
Spotkania sierpniowe rozpoczęliśmy od
przygody kulinarnej. Musicie uwierzyć
na słowo – było bardzo smacznie. Na zajęcia kulinarne wybraliśmy się do Leśnictwa Witoldówka. Tam powitali nas specjaliści w sztuce gotowania – Daniel Czyż
i Dawid Ulman, którzy byli naszymi
przewodnikami po sztuce grillowania

i chętnie dzielili się swoją wiedzą. Dzieci chętnie przyłączyły się do prac kulinarnych, a potem z wielkim apetytem
zajadały przygotowane potrawy. Warto
dodać, że w naszej kulinarnej przygodzie wziął udział burmistrz Adam Woś,
który odwiedził nas w leśnictwie i wspólnie z nami skosztował pyszności z grilla.
Warsztaty odkryły w niektórych nową
pasję, a przysmakom uległy nawet największe niejadki. Zajęcia kulinarne były
aktywne i pracochłonne, ale bardzo
przyjemne. Znaleźliśmy jednak chwilę
na krótką, ale aktywną przerwę. Ten
czas spędziliśmy wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Sieniawa, którzy
zabrali uczestników zajęć na spacer po
Leśnictwie Witoldówka. Andrzej Macina, Angelika Raźny i Wojciech Zagrobelny przytaczając wiele ciekawostek
opowiadali nam o leśnictwie, o swojej pracy, o bezpieczeństwie i zacho-

waniu się w lesie. Chętnie odpowiadali
też na pytania dzieci, które z dużym zainteresowaniem przysłuchiwały się leśnikom. Dziękujemy bardzo wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie tych zajęć – to była dla nas ciekawa przygoda. Plany na kolejne czwartkowe spotkanie musieliśmy zmienić ze
względu na pogodę – zamiast gry miejskiej obejrzeliśmy film animowany.
Na ostatnie wakacyjne spotkanie wybraliśmy się do Jarosławia. Tam odwiedzając muzeum i podziemia poznaliśmy
wiele ciekawostek związanych z historią
i kulturą tego urokliwego miasta. A o Jarosławiu w bardzo ciekawy sposób opowiadali nam nasi przewodnicy - Adriana
Pobuta (Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich) oraz Dorota Kaplita
i Anna Pilch (Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu). Na zakończenie
wycieczki wybraliśmy się na pyszne lody. Dziękujemy wszystkim dzieciom
za wspólne spotkania i aktywny udział
w akcji. Następne wakacje za rok, ale
obiecujemy, że i w trakcie roku szkolnego będziemy organizować ciekawe
zajęcia. Dlatego zachęcamy do śledzenia fanpage’ów na Facebook’u biblioteki
i centrum kultury oraz strony www.cksirsokol.sieniawa.pl i zapraszamy do aktywnego włączenia do wspólnych działań.
Marta Kozłowicz
październik 2019
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Rywalizowali drwale
Nadleśnictwo Sieniawa było gospodarzem XIV Regionalnych Zawodów Drwali.
Konkurencje odbywały się na terenie Leśnictwa Witoldówka w Dobrej.

Z

awody rozgrywane były na
podstawie obowiązującej instrukcji BHP w leśnictwie.
Nadrzędnym celem rywalizacji było promowanie zasad bezpie-

czeństwa i higieny pracy w ciężkim i niebezpiecznym zawodzie drwala. To także
integracja środowisk pracujących na
rzecz podkarpackich lasów. Do współzawodnictwa przystąpiło 21 drwali,

w tym dwóch z Nadleśnictwa Sieniawa. Wszyscy musieli poradzić sobie ze
ścinką i obalaniem drzewa do celu, jak
najszybszym przygotowaniem pilarki do
pracy, przerzynką kłód oraz okrzesywaniem. Komisja oceniała dokładność
wykonywanych zadań i przestrzeganie
przepisów BHP. Wszystkie konkurencje
odbywały się na czas. Najlepsze lokaty
zdobyli drwale z nadleśnictw Strzyżów,
Komańcza i Rymanów, sieniawscy zajęli 11 i 21 miejsce. Wszyscy otrzymali
pochwałę i nagrody z rąk dyrektora
RDLP w Krośnie Grażyny Zagrobelnej.
Organizatorami wydarzenia byli: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie i Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krośnie.

Biblioteczne konkursy

Wioletta Żak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa oprócz ciekawej oferty
czytelniczej proponuje udział w atrakcyjnych konkursach dla
dzieci i dorosłych.
O Sieniawie wiedzieli najwięcej
Konkurs wiedzy o Sieniawie odbył się 4 czerwca pod
hasłem „Sieniawa – historia i współczesność”. Skierowany był
do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa, a wzięło w nim udział 8 osób, wyłonionych wcześniej
w eliminacjach szkolnych. Składał się tradycyjnie z dwóch
części – pisemnej i ustnej. O ile wcześniej w części pisemnej
konkursowicze wypełniali test wyboru, w tym roku mieli do
rozwiązania krzyżówkę. Łatwo nie było. Uczniowie musieli
wykazać się znajomością faktów historycznych dotyczących
Sieniawy, rodziny Sieniawskich i Czartoryskich oraz wiedzą
na temat wydarzeń współczesnych. Zuzanna Lichołat, uczennica Szkoły Podstawowej w Czerwonej Woli już w części
pisemnej wykazała się wysokim poziomem wiedzy i zdobyła największą liczbę punktów, zajmując bezapelacyjnie I
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miejsce. Drugie miejsce wywalczyła Agata Frączek ze Szkoły
Podstawowej w Rudce. Najwięcej emocji przyniosła walka
o trzecie miejsce, które ostatecznie zajął uczeń ze Szkoły
Podstawowej w Dobrej Tomasz Szpilka. Czwarte miejsce po
wyrównanej dogrywce zajęła Marcelina Czyrny – również
uczennica Szkoły Podstawowej w Dobrej.
Nagrody ufundowane przez organizatora, wręczyła zwycięzcom dyrektor placówki Elżbieta Jagusztyn wraz z członkami komisji konkursowej – Wiolettą Szewc i Martą Kozłowicz. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.
„Odkrywamy piękno gminy Sieniawa”
To tytuł konkursu fotograficznego, którego rozstrzygnięcie odbyło się 26 czerwca. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,

a także zachęcenie do poznania historii ważnej dla lokalnej
społeczności, miejsc, osób lub wydarzeń. Tym razem tematem przewodnim była Sieniawa nocą. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania uroków gminy, która
po zachodzie słońca wygląda zupełnie inaczej niż za dnia. Do konkursu zgłoszono trzynaście prac. Wszystkie fotografie spełniały wymogi regulaminowe. Jury pod przewodnictwem Bogusława Bartusia przyznało
następujące miejsca: I miejsce ex aequo Natalia Gwóźdź i Wiktoria Szewc, II miejsce Filip Kowal, III miejsce Oliwia Hanus i IV miejsce ex aequo Justyna Frączek i Paweł Kolczak.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział w konkursie. Życzymy realizacji pasji i sukcesów fotograficznych.
Najlepsi, wakacyjni czytelnicy
Konkurs przeznaczony był dla wszystkich czytelników
zarejestrowanych w bibliotece – obejmował dwie kategorie
wiekowe: czytelnik dziecięcy oraz czytelnik dorosły. Celem
konkursu było popularyzowanie czytelnictwa w środowisku, zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą,
aktywizowanie oraz wyrabianie nawyku systematycznego
czytania, promocja książki i czytelnictwa oraz zachęcenie do
częstego odwiedzania biblioteki. Najaktywniejsi czytelnicy,

którzy od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku wypożyczyli
największą ilość książek, zostali uhonorowani tytułem „Najlepszego Czytelnika lata 2019 roku” oraz nagrodzeni. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpiło na podstawie danych sta-

tystycznych biblioteki. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
5 września br. Oto lista laureatów. Czytelnik dziecięcy: I miej-

sce Julia Wermińska, II miejsce Kacper Stanek, III miejsce
Zosia Panek. Wyróżnienia: Zuzanna Zych i Antonina Malec.
Czytelnik dorosły: I miejsce Karolina Kowal, II miejsce ex
aequo Katarzyna Nowak i Krystyna Sęk, a III miejsce Joanna Stawarz. Laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału
w kolejnych edycjach konkursu.
Przyłapani na czytaniu i sfotografowani
Podsumowanie konkursu fotograficznego pod hasłem
„Przyłapani na czytaniu - moje wakacje z książką” odbyło się
10 września. Uczestnicy mieli za zadanie zrobić zdjęcie przedstawiające
ciekawe, nietypowe, oryginalne lub
zabawne sytuacje z książką lub czytaniem. Fotografia miała być inspiracją do spędzenia wolnego czasu
z książką. Konkurs skierowany był
do mieszkańców gminy Sieniawa.
Autorzy zdjęć udowodnili, że czytać można wszędzie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem
Moniki Jurkiewicz oceniła fotografie następująco: I miejsce Wiktoria Szewc, II miejsce Zosia Wermińska, a III miejsce Szymon Czekierda.
Wyróżnienia otrzymali: Małgosia
Kowal, Amelia Pyrczak i Filip Kowal.
Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału
w kolejnych edycjach.
Elżbieta Jagusztyn
październik 2019
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Narodowe czytanie 2019
Pierwsze, gminne Narodowe Czytanie za nami. Akcję zainaugurował w 2012 roku
Prezydent RP. Przedsięwzięcie popularyzuje czytelnictwo i udowadnia,
że piękno polskiej literatury ma moc.

P

rezydent Andrzej Duda z małżonką dokonali
wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do kancelarii Prezydenta, ośmiu lektur na
ósme Narodowe Czytanie. Fragmenty tychże usłyszeliśmy w sieniawskim „Sokole” 9 września. Wśród nich:
„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa,
„Mój ojciec wstępuje do strażaków”
(ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno Schulza, „Orka” Władysława Reymonta, „Rozdziobią nas
kruki, wrony...” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza
i „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”)
Henryka Rzewuskiego. Na wskroś
polskie, przesycone patriotyzmem,
na trwałe wpisane w historię polskiej
literatury. Jak podkreślił prezydent
Andrzej Duda, dziś teksty te uczą nas,
że w życiu powinniśmy kierować się
szlachetnością i solidarnością, że nie
wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę, ani zapomnieć o naszej historii.
Fragmenty lektur przeczytali: Adam Woś – burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, podkom. Antoni Rzeczyca – zastępca
komendanta Komisariatu Policji w Sieniawie, Danuta Król –
przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie, Marek Sęk – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Sieniawa, Anna Dubiel – człon-

kini Dyskusyjnego Klubu Książki przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa, Aleksandra Ożga – uczennica
Liceum Ogólnokształcącego w Sieniawie, Andrzej Janusz –
prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie, Elżbieta Majcher – nauczycielka SP w Sieniawie oraz
uczniowie tejże szkoły – Aleksandra Kolczak i Filip Niemiec.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli razem
z nami włączyć się w tę piękną akcję promującą czytelnictwo.
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy
Sieniawa oraz Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sieniawie.
Wioletta Żak

55-lecie liceum w Sieniawie
Moc wspomnień, wzruszeń i serdecznych uścisków po latach. Przepiękna
i radosna uroczystość jubileuszu 55-lecia Liceum Ogólnokształcącego
w Sieniawie zgromadziła 15 czerwca kilka pokoleń absolwentów, ponadto
emerytowanych nauczycieli, dyrektorów i przyjaciół szkoły.

U

roczyste obchody zainicjowała msza św. w sieniawskiej świątyni w intencji szkoły – z podziękowaniem za jej przeszłość, w intencji
teraźniejszości i dobrej przyszłości. Po
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nabożeństwie zaproszeni goście, absolwenci oraz cała społeczność udali się
do nowej hali sportowej, aby tam kontynuować świętowanie 55-lecia. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpiła dyrektor LO Natalia Pyszowska,

która powitała przybyłych na jubileuszową uroczystość. Swoją obecnością
zaszczycili m.in. ks. proboszcz Jan Grzywacz wraz z księżmi z okolicznych parafii, wicestarosta Powiatu Przeworskiego
Jerzy Mazur, burmistrz Miasta i Gminy

Sieniawa Adam Woś wraz z zastępcą
Januszem Świtem i sekretarzem Barbarą
Matyją, przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieniawie Danuta Król wraz z radnymi,
komendant Komisariatu Policji w Sieniawie nadkom. Bogusław Pisarczyk, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Magdalena Ćwikła, naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony
Zdrowia Starostwa Powiatowego w Przeworsku Joanna Mordarska, członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Jacek Kierepka, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie Piotr
Majcher, inspektor nadzoru w Nadleśnictwie Sieniawa Marek Sęk, emerytowani
i obecni nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, społeczność oraz absolwenci. Obecność tak wielu osób była jedynie potwierdzeniem niepowtarzalności,
wyjątkowości szkoły, jej atmosfery i su-

kcesów. Część oficjalna była czasem podziękowań dla wszystkich tworzących
historię szkoły oraz gratulacji z okazji podsumowania i upamiętnienia 55
lat troski o edukację i wychowanie. Była
okazją do podzielenia się swoimi osobistymi refleksjami, a także wspomnieniami z dawnych czasów szkolnych, które mimo upływu lat mocno się wyryły
w pamięci i sercu. Wspomnieniami podzieliły się m.in. obecne na zjeździe
emerytowane dyrektorki szkoły Stanisława Bukowa i Maria Kortyńska-Szarzyńska oraz absolwenci – burmistrz

Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś
i wicestarosta przeworski Jerzy Mazur.
W imieniu samorządu Miasta i Gminy
Sieniawa gratulacje i życzenia dalszego
rozwoju szkoły ku pożytkowi uczniów,
pedagogów i całej społeczności Sieniawy,
złożył burmistrz Adam Woś. Wręczył dyrektor Natalii Pyszowskiej pamiątkowy
grawerton, list gratulacyjny i kwiaty.
W części artystycznej wystąpili uczniowie. Na koniec wszyscy zwiedzili budynek szkoły, obejrzeli fotografie sprzed
lat i z radością odkrywali na nich swoje
twarze. Spotkali się także w klasach,

gdzie wspomnienia ożyły raz jeszcze.
Na pamiątkę jubileuszu otrzymali m.in.
okolicznościową publikację. Wieczorem,
na zakończenie obchodów, odbył się
bal absolwentów.
W ciągu kilkudziesięciu lat Liceum
Ogólnokształcące w Sieniawie ukończyło 2334 absolwentów. Są wśród nich
prawnicy, pracownicy naukowi, lekarze,
pielęgniarki, księża oficerowie Wojska
Polskiego i Policji, ekonomiści, leśnicy,
inżynierowie różnych branży, prywatni
przedsiębiorcy, nauczyciele, tych zresztą
najwięcej i przedstawiciele wielu innych
zawodów. Pierwsi absolwenci LO w Sieniawie zdali maturę w 1968 roku. We
wrześniu ub. roku zorganizowali z okazji
50-lecia matury zjazd koleżeński.
Wioletta Żak
październik 2019
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Strażacy rywalizowali
w sztafecie i bojówce
Drużyna reprezentująca jednostkę OSP w Leżachowie została zwycięzcą
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych rozgrywanych w niedzielę,
2 czerwca na stadionie miejskim w Sieniawie. Tuż za nią Czerce i Sieniawa.
Strażackim zmaganiom kibicowali licznie zgromadzeni sympatycy pożarnictwa.

Z

awody sportowo-pożarnicze
są formą szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Ich celem była także ocena
stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień
ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie zawodników do startu w zawodach wyższego szczebla.
W tym roku poszczególne drużyny
OSP rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. I to
właśnie tzw. bojówka tradycyjnie już
wzbudziła najwięcej emocji wśród startujących, jak również wśród przyglądającej się i kibicującej druhom publiczności.
Obsługę techniczną zawodów sportowopożarniczych zapewnił skład sędziowski z Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku, któremu przewodniczył bryg.
Dariusz Homa.
Do rywalizacji stanęło 9 jednostek
OSP z terenu gminy Sieniawa. Po zsumowaniu wyników w klasyfikacji generalnej poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca: I miejsce – OSP Leżachów, II miejsce – OSP Czerce, III miejsce – OSP Sieniawa, IV miejsce – OSP
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Dobra, V miejsce – OSP Czerwona Wola, VI miejsce – OSP Rudka, VII miejsce – OSP Dybków, VIII miejsce – OSP
Pigany i IX miejsce – OSP Wylewa.
Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały puchary, dyplomy
i atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości 20 tys. zł ufundowane przez Miasto i Gminę Sieniawa. Zwycięzcy z Leżachowa, Czerc i Sieniawy otrzymali
dodatkowo nagrody pieniężne. Strażakom za ich bezinteresowną służbę i gotowość bojową podziękowali m.in. zastępca burmistrza Janusz Świt i wicesta-

rosta przeworski Jerzy Mazur.
– Kolejny raz udowodniliście, że jesteście
bardzo dobrze przygotowani do udziału
w najtrudniejszych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zresztą, przekonaliśmy się o tym
niedawno, kiedy walczyliście z lokalnymi
podtopieniami, ratowaliście dobytek, służyliście pomocną dłonią naszym mieszkańcom. Serdecznie Wam za to dziękuję
– mówił zastępca burmistrza J. Świt.
Zwieńczeniem zawodów była zabawa
taneczna do późnych godzin nocnych.
Wioletta Żak

OSP Leżachów
na powiatowych
zawodach strażackich
Strażacy z OSP z Leżachowa – zwycięzcy gminnych zmagań strażackich,
reprezentowali 14 lipca 2019 r. Miasto i Gminę Sieniawa na Powiatowych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Tryńczy.

W

Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych udział wzięło 16 drużyn OSP, w tym 7 żeńskich – grupa „C” oraz 9 męskich – grupa „A”. Zawody przebiegły zgodnie
z regulaminem, a drużyny zmagały się w trzech
konkurencjach: musztrze, sztafecie oraz ćwiczeniach bojowych. Poprawność wykonywanych zadań oceniała Komisja Sędziowska z PSP w Przeworsku. Ostatecznie nasza drużyna zajęła 8 miejsce. Zmaganiom strażaków z OSP Leżachów
przyglądała się sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa
Barbara Matyja. Podczas ceremonii podsumowującej zawody, pogratulowała drużynie występu.
Wioletta Żak

Zawody wędkarskie
w pełni lata
Już od kilku lat Polski Związek Wędkarski Koło Sieniawa z okazji Dnia Dziecka
i Dni Sieniawy organizuje zawody wędkarskie spławikowe. Tegoroczna
rywalizacja miała miejsce 2 czerwca oraz 14 lipca na żwirowni w Piganach.
Patronat nad zawodami objął Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.

Z

awody z okazji Dnia Dziecka
rozpoczęły się już o godzinie
7.00. Przez cztery godziny
czterdziestu jeden młodych
wędkarzy przy wsparciu rodziców cierpliwie łowiło ryby. Następnie przedstawiciele organizatora Mariusz Ceglak
i Mariusz Dąbkowski dokonali oficjalnego ważenia ryb. Emocji nie brakowało. Okazało się, że w tegorocznym kon-

kursie dziewczęta odnotowały bardzo
dobre wyniki i to właśnie jedna z uczestniczek - Judyta Kamionka, złowiła najwięcej ryb – zawody zakończyła z wynikiem 7010 g. Ostatecznie klasyfikacja
zawodów wygląda następująco. Dziewczęta: I miejsce – Judyta Kamionka,
II miejsce – Wiktoria Szewc, III miejsce – Lena Bożek. Chłopcy do 7 lat: I
miejsce – Piotr Pytel, II miejsce – Emil

Pigan, III miejsce – Tymoteusz Tasior.
Chłopcy 8-11 lat: I miejsce – Kuba Siedlarz, II miejsce – Maksymilian Kipczak,
III miejsce – Szymon Śliwa. Chłopcy
12-16 lat: I miejsce – Krzysztof Burda,
II miejsce – Marcin Stawarz i III miejsce – Antoni Domański. W sumie młodzi
wędkarze złowili 61,104 kg ryb. Gratulujemy. Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali pamiątkowe dyplomy i upopaździernik 2019
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minki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu wędkarskiego. Nagrody zwycięzcom wręczyli zastępca burmistrza Janusz Świt oraz przedstawiciel
organizatora Grzegorz Suszyło. Zawody
zakończyło wspólne grillowanie.
Z kolei 14 lipca w ramach obchodów
Dni Sieniawy zorganizowano zawody
wędkarskie dla dorosłych. Do rywalizacji stanęło dwudziestu wędkarzy, którzy
od wczesnych godzin rannych z ogromną cierpliwością czekali na rybę, ale ta
w tym dniu była mało zainteresowana
przynętą i niektórzy wędkarze zakończyli zawody bez zdobyczy. Pomimo tego jednak humory dopisały. Ostatecznie najlepszy wynik osiągnął Dariusz
Szewc – 4140 g. Z drugim wynikiem
rywalizację wędkarską zakończył Stanisław Ożga – 3990 g, a na trzecim miejscu
uplasował się Józef Siedlarz, który złowił
3720 g ryb. Ważenia ryb dokonali Grzegorz Suszyło i Sebastian Boroń. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
które wręczył obecny na podsumowaniu zawodów zastępca burmistrza Janusz Świt. Każdy z uczestników otrzymał
symboliczny talon na zakupy. Zawody
zakończyło tradycyjne spotkanie przy
grillu.
Marta Kozłowicz

Trzecioligowy Sokół
po udanej rundzie wiosennej
Po niezwykle udanej rundzie wiosennej sezonu 2018/2019, piłkarze Sokoła pełni
nadzieli rozpoczęli kolejny sezon 2019/2020. Jesienią doszło do wielu zmian
w składzie drużyny, zmienił się także trener.

S

okół w rundzie rewanżowej był prawdziwym postrachem najlepszych drużyn ligi. Nasza drużyna wygrała
z Motorem Lublin 1:0, Wisłą Puławy 2:0, Hutnikiem
Kraków 2:1 i Podhalem Nowy Targ 2:0. Z pierwszej
„piątki” tabeli jedynie Stal Rzeszów, późniejszy mistrz rozgrywek, znalazła sposób na drużynę Szymona Szydełko. Ostatecznie Sokół na koniec rozgrywek zajął wysokie, 7 miejsce.
Biorąc pod uwagę samą rundę wiosenną, Sokół zająłby 4 miej-
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sce z drugą najlepszą defensywą ligi!
Dodatkowo biało-niebieska ekipa drugi rok z rzędu sięgnęła
po okręgowy Puchar Polski!
Tradycyjnie, w przerwie letniej, doszło do roszad w składzie Sokoła. Zespół opuścili: Przemysław Nalepka (Igloopol
Dębica), Jakub Kądziołka (Stal Rzeszów), Patryk Kapuściński (Siarka Tarnobrzeg), Andrzej Wąsik (powrót w rodzinne
strony), Patryk Broda (Polonia Przemyśl), Michał Smolar-

czyk oraz Rafał Surmiak (Garbarnia Kraków). W ich miejsce sztab
szkoleniowy wraz z zarządem klubu
sprowadził następujących zawodników: Pawła Hassa (Resovia Rzeszów), Patryka Fryca (Olimpia Grudziądz), Łukasza Skrzypka (Śląsk
Wrocław), Dawida Burkę (Karpaty
Krosno), Łukasza Mazurka (Gwarek
Zabrze), Pawła Rogalę (GKS Tychy),
bramkarza Dominika Kalinowskiego (Stal Rzeszów) oraz Bartłomieja
Buczka (Resovia Rzeszów). Szczególną uwagę przykuwają nazwiska Pawła Hassa, Patryka Fryca oraz Bartłomieja Buczka. Popularny „Hasek” jest
doskonale znany sieniawskiej publiczności, bo wraca do naszego klubu po transferach do JKS-u
Jarosław oraz Resovii Rrzeszów. Drugim zawodnikiem jest
Patryk Fryc, były zawodnik takich klubów jak Wisła Kraków,
Termalika Bruk Bet Nieciecza, Flota Świnoujście czy ostatnio Olimpia Grudziądz. Patryk ma za sobą kilkadziesiąt
występów w polskiej ekstraklasie! Bartłomiej Buczek został
do klubu sprowadzony już po rozpoczęciu rozgrywek, a taki
ruch miał związek z kontuzją Pawła Hassa, której doznał
w pierwszym meczu. Już wiadomo, że „Hasek” nie zagra do
końca rundy jesiennej.
W okresie przygotowawczym nasza drużyna trenowała 6
dni w tygodniu. Zajęcia odbywały się na siłowni oraz boisku
piłkarskim. Sokół rozegrał 6 meczów sparingowych:

Sokół - Wisłoka Dębica 1:0
Sokół – Siarka Tarnobrzeg 0:1
Sokół – Tomasovia Tomaszów Lubelski 3:1
Sokół – Hetman Zamość 0:1
Sokół – Korona Rzeszów 3:1
Sokół – Ekoball Stal Sanok 2:1
Nasza drużyna rozgrywki rozpoczęła świetnie, dwie domowe
wygrane po 1:0 z Chełmianką oraz Wisłą Puławy pozwoliły
wierzyć w udany sezon. W meczach na własnym stadionie biało-niebiescy radzą sobie świetnie, zaliczając wygrane z Wisłoką
Dębica 1:0 oraz Hetmanem Zamość 2:1. Tylko mecz z rezerwami Korony Kielce zakończył się podziałem punktów i wynikiem 1:1. W dalszym ciągu zmorą Sokoła są mecze wyjaz-
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dowe, gdzie nie udało się ugrać nawet punktu. Nasza drużyna
musiała uznać wyższość kolejno Siarki Tarnobrzeg 2:0, Hutnika Kraków 3:1, KSZO 1:0 oraz Stali Kraśnik 1:0.
W międzyczasie doszło do zmiany sztabu trenerskiego
w szeregach Sokoła. Dotychczasowy trener Szymon Szydełko
dostał propozycję ze Stali Stalowa Wola i wraz ze swoim asystentem zdecydował się przenieść do drugoligowca. Zarząd
klubu podjął decyzję o zatrudnieniu w Sokole znanego w okolicy trenera Ryszarda Kuźmy, byłego trenera m.in. Siarki Tarnobrzeg, Stali Rzeszów, Izolatora Boguchwała, Motoru Lublin czy
ostatnio słowackiego Partizana Bardejovo. Jak do tej pory nowy
trener zaliczył z Sokołem trzy porażki, trzy zwycięstwa i jeden
remis w lidze, a także trzy zwycięstwa w Pucharze Polski (Roztocze Narol 1:4, Piast Tuczempy 0:3, Orzeł Przeworsk 1:2).
Terminarz rundy jesiennej sezonu 2019/2020
1. Sokół Sieniawa - Chełmianka Chełm 1:0
2. Sokół Sieniawa - Wisła Puławy 1:0
3. Siarka Tarnobrzeg - Sokół Sieniawa 2:0

4. Sokół Sieniawa - KORONA SA II Kielce 1:1
5. Hutnik Kraków - Sokół Sieniawa 3:1
6. Sokół Sieniawa - Wisłoka Dębica 1:0
7. KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. - Sokół Sieniawa 1:0
8. Sokół Sieniawa K.S. - Hetman Zamość 2:1
9. Stal Kraśnik - Sokół Sieniawa 1:0
10. Sokół Sieniawa - Motor Lublin S.A. 0:0
11. Orlęta-Spomlek Radzyń Podl. - Sokół Sieniawa 0:2
12. Sokół Sieniawa - Avia Świdnik 2019-10-13 15:00
13. NKP Podhale Nowy Targ - Sokół Sieniawa 2019-10-19
14:00
14. Sokół Sieniawa - Wólczanka Wólka Pełkińska 2019-10-27
15:00
15. Soła Oświęcim - Sokół Sieniawa 2019-11-02 14:00
16. Sokół Sieniawa SKS - Wisła Sandomierz 2019-11-10 14:00
17. Jutrzenka Giebułtów - Sokół Sieniawa 2019-11-16 12:00

Sebastian Padiasek

Tomek pożegnał się z Sokołem
i zakończył piłkarską karierę
Remisowym meczem z Avią Świdnik 8 czerwca 2019 r., w którym dodatkowo zdobył
bramkę, swoją piłkarską przygodę w Sokole Sieniawa zakończył Tomasz Wilusz,
który występował w klubie od stycznia 2010 roku.

W

ciągu niespełna 10 lat Tomasz Wilusz świętował historyczne awanse w biało-niebieskich barwach, raz do IV ligi oraz dwa razy
do III ligi. Dodatkowe osiągnięcia to dwie
wygrane w rozgrywkach okręgowego Pucharu Polski. W sezonie 2011/2012 podczas awansu do IV ligi Tomek został królem strzelców rozgrywek.
Dziękujemy Tomkowi za godne reprezentowanie barw
Sokoła, za wszystkie mecze, które dostarczały nam wielu emocji i za wszystkie strzelone gole. Dziękujemy za krzewienie
kultury fizycznej i promowanie piłki nożnej wśród młodego
pokolenia mieszkańców naszej małej ojczyzny.
W podziękowaniu za godne reprezentowanie biało-niebieskich
barw Sokoła Sieniawa w latach 2010-2019 oraz za wieloletnią pracę na rzecz popularyzacji piłki nożnej na terenie Sieniawszczyzny podziękowania na ręce piłkarza złożył także
burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, wręczając mu
list gratulacyjny i pamiątkowy grawerton.

Sebastian Padiasek
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Nowe stroje dla małych
piłkarzy akademii
Akademia Piłkarska Sokół Sieniawa, która zainaugurowała swoją działalność
w kwietniu br. rośnie w siłę, a mali zawodnicy od niedawna mogą również
pochwalić się nowymi strojami piłkarskimi.

N

a odbywające się dwa razy w tygodniu treningi,
przychodzi ok. 70 chłopców i dziewczynek w wieku 4-11 lat. Zajęcia odbywają się w nowo powstałej hali sportowej, na Orliku
oraz stadionie miejskim.
Dzieci z zaangażowaniem trenują pod
okiem fachowców. Kształtują nie tylko
swoje umiejętności piłkarskie, ale także
znakomicie się bawią. Od niedawna mali
sportowcy mogą pochwalić się nowymi
strojami treningowo-meczowymi, któ-

rych zakup w wysokości 4500 złotych
dofinansował Urząd Miasta i Gminy
w Sieniawie. Całkowity koszt to nie-

spełna 6600 złotych. Małe Sokoły zaprezentowały się w nich szerszej publiczności podczas inauguracji sezonu pił-

karskiego 2019/2020 III ligi IV grupy,
wyprowadzając na mecz zawodników
Sokoła Sieniawa i Chełmianki Chełm.
Akademia Piłkarska Sokół Sieniawa
prowadzi ciągły nabór pod numerami
telefonu: 721 627 122 oraz 609 133 472.
Fanpage akademii na Facebooku: www.
facebook.com/apsokolsieniawa/
Wioletta Żak

Gminna spartakiada
Piękna pogoda, wiele sportowych konkurencji oraz dużo dobrej
zabawy i pozytywnej energii – tak w skrócie można podsumować XI Gminną
Spartakiadę Dzieci i Młodzieży, która odbyła się 31 maja
na stadionie w Sieniawie.

P

onad sześciuset uczniów –
przedszkolaki, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum – wzięło

udział w sportowej imprezie z okazji Dnia Dziecka, którą oficjalnie otworzył burmistrz Adam Woś. W duchu
fair play uczestnicy spartakiady rywali-

zowali w medalowych konkurencjach,
tj. biegach przełajowych, piłce nożnej
czy ringo oraz zabawach nagradzanych
owocami i słodyczami, takich jak strzapaździernik 2019
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ły na bramkę, rzuty do celu czy skoki
w workach. Wszystkim konkurencjom
towarzyszył duch sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobra zabawa.
Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie. Oczywiście po takim wysiłku
dla każdego z uczestników czekał mały poczęstunek. Sporej dawki pozytywnych emocji przyniosła zumba z instruktorką Zosią Badach – pomimo aktywnego udziału w zawodach sportowych uczestnicy z uśmiechem na ustach
wzięli udział w tym bardzo energetycznym treningu. Spartakiadę zakończyło rozdanie medali i pucharów, które
zwycięzcom wręczyli zastępca burmistrza Janusz Świt, dyrektor CKSiR „Sokół” Piotr Majcher i nauczyciel wy-

chowania fizycznego Andrzej Lichołat. Medale odebrali także zwycięzcy
zawodów pływackich, które w ramach

spartakiady odbyły się dzień wcześniej
na basenie w Sieniawie.
Marta Kozłowicz

Szkółka pływacka i zajęcia
sportowe w uks sokół sieniawa
Uczniowski Klub Sportowy Sokół Sieniawa, podobnie jak w roku ubiegłym
zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia nauki pływania, które odbywają
się na basenie w Sieniawie.

W

ubiegłym roku szkolnym zajęcia cieszyły się bardzo dużą popularnością. Utworzonych zostało 10
grup szkoleniowych, w których uczestnicy doskonalili swoje umiejętności i style pływackie, a najmłodsi uczyli się pływania od podstaw. 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. Na basenie można się dobrze
bawić, a jednocześnie zadbać o własne zdrowie. Nasz klub od kilku
już lat organizuje również zajęcia rekreacyjno-sportowe z piłki nożnej
i piłki siatkowej. Posiadamy grupy szkoleniowe z piłki nożnej dla dzieci
w wieku od 5 do 11 lat oraz z piłki siatkowej grupę chłopców w wieku
9-12 lat. Treningi odbywają się na stadionie sportowym oraz w Hali
Sportowej im. Dariusza Michalskiego w Sieniawie. Nagrodą za uczestnictwo w treningach jest udział w zawodach i turniejach sportowych
organizowanych w Sieniawie, a także przez zaprzyjaźnione kluby sportowe. Więcej informacji o naszej działalności można znaleźć na stronie
internetowej www.facebook.com/ukssieniawa/ lub uzyskać pod numerem telefonu: 667 755 705. Zapraszamy!
Jacek Michalski
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Wakacje na sportowo
W lipcu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie zorganizowało
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. W nowym kompleksie
sportowym przy Szkole Podstawowej w Sieniawie chętni mogli aktywnie spędzić
wakacyjny czas.

O

gromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
rekreacyjne na pływalni.
Dzieci miały do dyspozycji kolorowe, dmuchane materace
do pływania, kosz do gry i wodny plac
zabaw. Czas spędzony w wodzie z dmuchanymi zabawkami przyniósł dzieciom
dużo radości i dobrej zabawy, ale był też
okazją do doskonalenia sztuki pływania.
Ponadto przez cały lipiec na basenie obowiązywały happy hours - codziennie do
godz. 15.00 dzieci i młodzież szkolna
do klasy VIII mieli wejście na pływalnię za 1 zł/godz. Również hala sportowa
tętniła życiem. W lipcu przez trzy dni
w tygodniu miłośnicy tenisa stołowego,
piłki nożnej i zabaw sportowych mogli
szlifować swoje umiejętności. Oczywi-

ście największym zainteresowaniem cieszyła się piłka nożna – możemy więc być
pewni, że naszym piłkarzom z trzecio-

ligowego Sokoła rosną godni następcy.
Marta Kozłowicz

Dofinansowanie
na sprzęt sportowy

P

Miejski Klub Sportowy Sokół otrzymał dofinansowanie na sprzęt
sportowy o wartości blisko 15 tys. zł.

rojekt pt. „Ruszajmy się dla zdrowia” zrealizowany został w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW 2014-2020, LGD Kraina Sanu. W ramach projektu zakupiono 25 piłek, 2 pełnowymiarowe bramki piłkarskie, 5 sztuk
dmuchanych murów oraz komplety znaczników sportowych.
Ze sprzętu lokalna społeczność miała okazję korzystać już
podczas Dni Sieniawy, rywalizując w Turnieju Sołectw. Uczestnicy po zawodach otrzymali pamiątkowe puchary oraz medale,
które również zostały sfinansowane. Zakupiony sprzęt w przyszłości będzie służył mieszkańcom podczas różnego rodzaju
imprez sportowych.
Sebastian Padiasek
październik 2019
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XX Memoriał
im. Dariusza Michalskiego
Najlepszym hołdem, jaki można oddać zmarłemu jest kierowanie się drogą, którą
wyznaczył. Dla Dariusza Michalskiego była to troska o przyszłość
i sprawność fizyczną młodego pokolenia mieszkańców Sieniawy.

7

października 2019 roku minęła
20 rocznica śmierci Dariusza Michalskiego, wybitnego
nauczyciela, wychowawcy i trenera mającego osiągnięcia w pracy z młodzieżą i w rozwoju sportu na terenie Sieniawszczyzny. Dwa lata temu Dariusz
Michalski dołączył go grona Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Sieniawa.
Dla upamiętnienia tejże wybitnej postaci
organizowany jest Memoriał im. Dariusza Michalskiego w piłce siatkowej mężczyzn. W tegorocznym, XX Memoriale,
który odbył się 6 października udział
wzięły cztery zespoły: UMKS „Spartakus” Adamówka, SPS Pruchnik, Sportur Gmina Łańcut oraz gospodarz UKS
„Sokół” Sieniawa.
Wszystkie mecze, rozgrywane systemem
„każdy z każdym”, były bardzo zacięte.
Ostatecznie najlepszym zespołem okazał
się UMKS Spartakus Adamówka, który

wygrał wszystkie spotkania. Drugie miejsce zajął SPS Pruchnik, a trzecie gospodarze turnieju UKS „Sokół” Sieniawa.
Wyniki XX Memoriału im. Dariusza
Michalskiego w piłce siatkowej mężczyzn.:

Sieniawa – Pruchnik 1:2
Łańcut – Adamówka 1:2
Sieniawa – Łańcut 3:0
Pruchnik – Adamówka 1:2
Sieniawa – Adamówka 0:3
Pruchnik – Łańcut 3:0
Mecze rozgrywane były w Hali Sportowej, noszącej od 15 października 2017 r.
imię Dariusza Michalskiego. To właśnie
z Jego inicjatywy ów obiekt został wybudowany. Organizatorem memoriału
był Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”
Sieniawa.
Wszystkim zespołom dziękujemy za
udział w turnieju i życzymy powodzenia w rozgrywkach ligowych, a kibiców
zapraszamy do śledzenia strony Facebooka UKS „Sokół” Sieniawa: www.facebook.com/ukssieniawa/
Jacek Michalski

„Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu.
Czas i tak upłynie”
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Dożynki gminne w Wylewie
25 sierpnia 2019 r.
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Dni Sieniawy
20-21 lipca 2019 r.

