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Sieniawa

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Gminnego Informatora Samorzą-
dowego „Sieniawa”. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w nim coś 
interesującego dla siebie. Wśród artykułów publikowanych w tym wydaniu 

szczególnie polecamy:
•	 Dziesiąte absolutorium Burmistrza - relacja z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Sie-

niawie
•	 Srebrna Odznaka Honorowa PSST - czyli o wyróżnieniu dla zasłużonych samorzą-

dowców, jakie otrzymał burmistrz Adam Woś
•	 Ćwierć miliona złotych na infrastrukturę liniową - czyli o inwestycjach wodocią-

gowych i kanalizacyjnych w gminie
•	 Spełnione oczekiwania w zakresie dróg - o realizacji kolejnych inwestycji drogo-

wych
•	 Rodzina 500 Plus - informacja o realizacji programu w gminie
•	 Wiwat konstytucja! - o gminnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja
•	 Nowa strażnica dla sieniawskiej jednostki OSP - relacja z uroczystości otwarcia 

nowoczesnego budynku strażnicy
•	 Święto Miasta - relacja z tegorocznych obchodów Dni Sieniawy
•	 Zatańczyli po raz trzynasty - o Festiwalu Tańca Środowiskowych Domów Samo-

pomocy
•	 Zasłużony dla Sieniawy - o wyróżnieniu dla burmistrza i historii rodu Sieniawskich
•	 Strażacy wybrali nowe władze - relacja w wyboru nowych władz Zarządu Miejsko-

Gminnego Związku OSP RP w Sieniawie
•	 Strażackie zmagania - o zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP
•	 Sukcesy Piganeczek - o osiągnięciach artystycznych zespołu z Pigan

Ponadto informacje z dziedziny kultury, relacje z wakacji w mieście i wiele innych.
Życzymy przyjemnej lektury!

Redakcja
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Od naszego ostatniego spotkania na łamach biuletynu informacyjnego „Sie-
niawa” upłynęło zaledwie kilka miesięcy, a w naszej gminie znowu wiele 
się zmieniło. Mam tu na myśli głównie zmiany w infrastrukturze drogo-
wej. Był czas, aby przyzwyczaić się do tego, że każdego roku oddajemy 

kolejne odcinki nowo wybudowanych dróg. W chwili obecnej wykonana jest większość 
nawierzchni dróg naszej gminy, i co bardzo ważne, wszystkie sfinansowano ze środków 
własnych bez dofinansowania. Pozostało jeszcze kilka dróg w Czerwonej Woli, ale tam 
musimy wcześniej wykonać kanalizację i wtedy zajmiemy się ich modernizacją. Z dumą 
mogę stwierdzić, że jest to dla nas moment niemalże historyczny, mamy bowiem wspa-
niałe, piękne połączenia komunikacyjne pomiędzy najdalszymi krańcami naszych miej-
scowości. 

Wielkimi nadziejami na lepsze jutro naszej gminy i jej mieszkańców napawa mnie 
fakt, iż udało mi się pozyskać bardzo ważnych inwestorów, którzy zakupili ogromną 
działkę na terenie Dybkowa. 
Z rozmów, które z nimi przeprowadziłem 
wynika, że mają poważne zamiary wybudo-
wania na tym terenie olbrzymiego wielofunk-
cyjnego kompleksu zdrowotnego - ze szpita-
lem, domem pogodnej starości, ośrodkiem 
rekreacyjno-sportowym, w którym zatrud-
nienie może znaleźć około dwa tysiące osób. 

Podczas tegorocznych Dni Sieniawy spo-
tkał mnie ogromny zaszczyt, gdyż niespo-
dziewanie otrzymałem odznaczenie „Zasłu-
żony dla Miasta i Gminy Sieniawa”, które 
jest uhonorowaniem mojej dotychczasowej  
pracy na rzecz mojego ukochanego miasta  
i gminy. W uzasadnieniu ze wzruszeniem 
przeczytałem, iż jestem godnym naśladow- 
cą Sieniawskich, wielkich budowniczych na- 
szego miasta. 
Nie ukrywam zatem, że byłoby wspaniale, gdyby plany, o których wspomniałem zosta- 
ły wprowadzone w życie.
Aby się to stało, władza, bez względu na to w czyich rękach by spoczywała, zawsze 
powinna być przychylna rozbudowywaniu i modernizacji gminy. Krytyką oraz burze-
niem tego, co już zostało zrobione, co proponował jeden z komitetów wyborczych  
w ostatniej samorządowej kampanii wyborczej, nie uda się niczego osiągnąć. Działa- 
jąc w ten sposób można jedynie zniszczyć to, co do tej pory osiągnięto. 

Za nami połowa wakacji. Większość z nas odpoczywa czy to na miejscu, czy gdzieś 
poza granicami naszej Małej Ojczyzny. Dla dzieci z rodzin uboższych, których nie stać 
na drogie kolonie, zorganizowano, z mojej inicjatywy przy współpracy naszych nauczy-
cieli bardzo atrakcyjny wypoczynek.

Pomimo wakacji, wielu z nas nie myśli jednak o urlopie. Rolnicy, bo głównie o nich 
mowa, mają teraz bardzo pracowity okres. Uprawa roli to trudny kawałek chleba,  
trzeba mieć dużo uporu i siły, aby podołać ciągłej pracy fizycznej lub niesprzyjają- 
cym warunkom atmosferycznym, które mogą zniweczyć ogromy trud. Wszystkim rolni-
kom życzę z całego serca dorodnych zbiorów, dobrej pogody i tego, aby każdy z Was mógł 
wyznać pod koniec życia, że nie przepracował ani chwili, bo robił zawsze to, co kochał...
Zachęcam gorąco do lektury naszego biuletynu																											
																																																																																																																												
																																																																																																																													Adam	Woś	
																																																																																																																						Wasz	Burmistrz

Szanowni Państwo!
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Srebrna Odznaka  
Honorowa PSST

Obchody rozpoczęła Msza 
Św. odprawiona w inten-
cji podkarpackich samorzą-
dowców, po której samo-

rządowcy z województwa podkarpackiego 
spotkali się na uroczystej konferencji Pod-
karpackiego Stowarzyszenia Samorządów 
Terytorialnych w sali widowiskowej Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Podczas spotkania wręczono wyróżnienia 
dla szczególnie zasłużonych samorządow-
ców, przyznane przez Zarząd PSST, będą-
ce formą wyróżnienia i podziękowania dla 
osób, które w szczególny sposób przyczy-
niły się do rozwoju samorządności na po-
ziomie lokalnym i regionalnym. Srebrną 
Odznakę Honorową PSST, z rąk Przewod-
niczącego Zarządu Stowarzyszenia otrzymał 
także Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 
Adam Woś - jako podziękowanie za zasługi 
dla samorządu terytorialnego na poziomie 

W dniu 3 czerwca 2016 r. w Rzeszowie odbyły się uroczystości   
„Dnia Samorządu Terytorialnego 2016”.

Celem świadczenia wycho-
wawczego jest częściowe 
pokrycie wydatków związa-
nych z wychowaniem dzie-

cka, w tym z opieką nad nim i zaspokoje-
nie jego potrzeb życiowych. 
Osoby ubiegające się o świadczenie na 
pierwsze dziecko dokumentują sytuację 
dochodową dołączając do wniosku odpo-
wiednie oświadczenia o dochodach. Gdy 
rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie 
na drugie i kolejne dzieci nie ma koniecz-
ności dokumentowania sytuacji dochodo-
wej. Wniosek o „Rodzina 500 plus” trzeba 
będzie składać co roku. Obecnie wydane 

decyzje obowiązują wyjątkowo do 30 wrze-
śnia 2017 r. W kolejnych okresach prawo 
do świadczenia będzie ustalane od 1 paź-
dziernika do 30 września. Wnioski będzie 
można składać od 1 sierpnia danego roku. 
Niemniej jednak o każdej zmianie mają-
cej wpływ na prawo do pobieranego świad-
czenia należy informować tutejszy organ.
Świadczenie wychowawcze nie jest liczone 
do dochodu przy ustalaniu prawa do świad-
czeń z innych systemów wsparcia, doty-
czy to w szczególności świadczeń z pomo-
cy społecznej, funduszu alimentacyjnego, 
świadczeń rodzinnych, dodatków miesz-
kaniowych. Miejsko - Gminny Ośrodek 

Rodzina 500 plus

lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. 
Odznaka Honorowa PSST z okazji 15-lecia 

działalności została przyznana Burmistrzo-
wi przez Zarząd Podkarpackiego Stowarzy-
szenia Samorządów Terytorialnych na po-

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich 
rodzin. Zgodnie z ustawą, z pomocy mogą skorzystać 

rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

Pomocy Społecznej w Sieniawie na dzień 
11.07.2016 r. przyjął 553 wnioski z czego:
- 38 wniosków przekazano do organu właści-
wego;
- 512 wniosków rozpatrzono pozytywnie;
- na 3 wnioski wydano decyzje odmowne.
Na dzień 11.07.2016 r. wypłacono świadczenia 
wychowawcze na łączną kwotę 1 699 182,30 zł. 
Wypłatą objęto 850 dzieci.

Anna Paluch

siedzeniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. 
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów 
Terytorialnych jest regionalną organizacją 
samorządową skupiającą ponad sto podkar-
packich samorządów. Głównym celem Sto-

warzyszenia jest rozwój samorządności oraz 
ich integracja, która ma służyć rozwojowi 
gospodarczemu, kulturalnemu i społeczne-
mu całego regionu. Oprócz popularyzowa-
nia idei samorządności, Stowarzyszenie pro-
muje uzdolnioną młodzież, wspiera aktyw-
ność członków we współpracy zagranicznej, 
prowadzi działalność wydawniczą i promo-
cyjną. Podkarpackie Stowarzyszenie Samo-
rządów Terytorialnych jest także organizato-
rem wielu ważnych dla regionu imprez i wyda-
rzeń - m.in.: Dnia Samorządu Terytorialnego 
oraz Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.

Barbara Matyja
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Sprawozdanie z wykonania budże-
tu za 2015 rok zaprezentowała 
Skarbnik Miasta i Gminy wskazu-
jąc, że dochody w minionym roku 

wyniosły 26 697 264,84 zł i zostały zrealizo-
wane w 104,91% (tj. 28 008 277,45 zł). Nato-
miast wydatki zostały wykonane w 98,59% 
i stanowiły kwotę 25 987 651,24 zł. Rok 2015 
zamknął się nadwyżką budżetową w kwo-
cie ponad 2 mln zł, zaś zadłużenie gminy na 
koniec roku wyniosło 11,8 mln zł. Do najwię-
kszych inwestycji zrealizowanych w 2015 r. 

należy budowa strażnicy OSP w Sieniawie, 
remizo-świetlica w Czercach, Dybkowie oraz 
Paluchach, boisko sportowe z zapleczem oraz 
liczne modernizacje dróg.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium 
zostało poprzedzone odczytaniem opinii 
zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie, jak i Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej.
Przedstawione oceny były pozytywne i da-
ły radnym podstawę do podjęcia uchwały 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Mia-
sta i Gminy Sieniawa. 12 radnych obecnych 
na sesji głosowało jednogłośnie za absolu-
torium (nieobecnych było trzech radnych: 
Wacław Mikulski, Marek Kosior i Stanisław 

Bachórz). Po przegłosowaniu uchwały Bur-
mistrz Miasta i Gminy Sieniawa przyjął gra-
tulacje z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej 
Danuty Król. 
W przemówieniu, które wygłosił Adam Woś 
stwierdził: - To dziesiąte absolutorium, które 
uzyskuję, ale to ma dla mnie szczególnie 
duże znaczenie. Przed laty podejmowaliśmy 
trudne decyzje, przez co gmina została zadłu-
żona. Wówczas przy niższym budżecie, za-
dłużenie sięgało 14 mln zł, teraz niewiele 
ponad 10 mln zł. Udało się nam wiele zre-
alizować, dzięki czemu wiele potrzeb miesz-
kańców zostało zaspokojonych. Gmina się 
rozwija, powstają nowe firmy, kolejne osoby 
znajdują zatrudnienie, a do budżetu wpły-

wają kolejne podatki - na chwilę obecną 
wynoszą ok. 7 mln zł.
W swoim wystąpieniu burmistrz podzięko-
wał także za dobrą współpracę przy realiza-
cji budżetu całemu zespołowi: Radzie Miej-
skiej, kierownikom gminnych jednostek orga-
nizacyjnych, pracownikom Urzędu Miasta 
i Gminy oraz sołtysom.

Barbara Matyja

Dziesiąte absolutorium 
Burmistrza

Najważniejszymi punktami XVII sesji Rady Miejskiej w Sieniawie, która odbyła się  
w piątek 24 czerwca 2016 r. było zatwierdzenie sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sieniawa za 2015 rok  
oraz głosowanie nad absolutorium dla burmistrza Adama Wosia.
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Spełnione oczekiwania  
w zakresie dróg

W związku z tym, iż zawsze 
staramy się wychodzić na- 
przeciw oczekiwaniom na- 
szego społeczeństwa pod-

jęliśmy decyzje o jak najszybszej realiza-
cji tych zadań. Wobec tego, że postulowane 
drogi w większości, ze względu na swój cha-
rakter, nie kwalifikowały się do jakiegokol-
wiek dofinansowania z zewnątrz, zrealizo-
waliśmy je w ramach tegorocznego budżetu. 
Ale oczywiście również skorzystaliśmy ze 
środków zewnętrznych i w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych przebudowali-

śmy drogę w miejscowości Dobra o warto-
ści 216 044,00 zł, otrzymując 80% dofinan-
sowanie.
Wszystkie inwestycje drogowe realizowali-
śmy w dwóch etapach:
1. Przebudowa dróg: na dz. Nr 894/1 w m. 
Sieniawa (łącznik do ul. Jagiellońskiej) o war- 
tości 16 395,43 zł; gminnej Nr 1 10926 R  
w m. Czerce o wartości 53 206,20 zł; na dz. 
Nr 796, cz.845 i 856/1 w m. Wylewa (k. P. 
Majcher do drogi wojewódzkiej) o warto-
ści 145 862,51 zł; na działce 595/2, 621/14, 

Ostatnie sześć miesięcy br. było okresem realizacji postulatów mieszkańców  
miasta i gminy wyrażanych w trakcie spotkań, które odbywamy na początku każdego  

roku budżetowego. Na zebraniach tych mieszkańcy złożyli wiele wniosków  
dotyczących realizacji inwestycji drogowych. 

621/16, 621/26, 650 w m. Wylewa (w kie-
runku sołtysa) o wartości 106 706,95 zł; na 
dz. 916 w m. Wylewa (k. sklepu Pana Sochy 
do zabudowań) o wartości 44116,98 zł; na 
dz. Nr 520 w m. Dobra (od P. Jana Ciurko do 
P. Andrzeja Szwarczak) o wartości 57 136,33 
zł, w m. Sieniawa - osiedle Parkowa do Czar-
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toryskiego o wartości 101 058,85 zł, na dz. 
Nr 389 i 395 w m. Dybków (k. P. Pikuła  

i Pokrywka) o wartości 87 564,94 zł, na dz. 
Nr 7/12 w m. Dybków (łącznik do ul. Jagiel-

lońskiej) o wartości 24 126,72 zł - etap ten, 
o całkowitej wartości 636 174,91 zł brutto, 
został realizowany w okresie 28.04.2016 do 
30.06.2016.
2. Kolejny etap polegający na przebudo-
wie dróg: na dz. Nr 119 w m. Pigany o war-
tości 53 650,69 zł; częściach działek Nr 84, 
81/12, 81/31 w m. Pigany o wartości 46 
146,16 zł; gminnej w Sieniawie ul. K. Wiel-
kiego w km 0+000 - 0+100 wraz z utwardze-
niem parkingu o wartości 18 253,45 zł; w m. 

Sieniawa część ul. Zielonej i Piastów o war-
tości 35 241,42 zł; na działkach Nr 1097/28  
i 1097/18 w m. Sieniawa o wartości 58 
276,77 zł; na części działek Nr 405 i 480  
w m. Dybków o wartości 73 246,04 zł, o łą- 
cznej wartości 284 814,53 zł, zrealizowa- 
ny został w okresie od 22.06.2016 r. do 
31.07.2016 r. 
Łączna wysokość środków zainwestowanych 
w nasze drogi to prawie jeden milion dwie- 
ście tysięcy złotych. Są to kolejne ogromne 
środki wydatkowane dla zapewnienia spraw-
nego, wygodnego i bezpiecznego przemiesz- 
czania się po gminie, zarówno naszych mie-
szkańców, jak i odwiedzających nas gości. 
Mamy świadomość, iż dla definitywnego za- 
mknięcia problemu dróg należy podjąć jesz-
cze pewne działania, w szczególności w samej 
Sieniawie, ale już rozpoczęliśmy prace pro-
jektowe i zaspokojenie wszystkich potrzeb  
w tym zakresie stanie się faktem.

Jarosław Saidło, Jerzy Mazur
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Ćwierć miliona złotych  
na infrastrukturę 
liniową

Ich realizacja wynikała, zarówno 
z potrzeb mieszkańców tych, którzy  
w pierwszym etapie nie wyrażali woli 
przyłączenia, ale przede wszystkim  

kolejnych odbiorców, właścicieli nowo po- 
wstałych budynków mieszkalnych.
Potrzeba realizacji takich przedsięwzięć wy- 
nika w dużej mierze z dynamicznego rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego, co z kolei 
determinuje rozwój całej gminy, na którym 

nam wszystkim tak bardzo zależy. Dlatego 
też, w tym zakresie bez względu na koszty, 
będziemy starać się na bieżąco zaspokajać 
potrzeby naszych mieszkańców.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie  
zrealizowanych ostatnio w tym zakresie za- 
dań.

Jerzy Mazur

W trzecim kwartale br. roku oddano do użytku kolejne odcinki sieci  
wodociągowej oraz kanalizacyjnej, a także dwie studnie głębinowe. Nie były  

to zadania o dużym zakresie, ale niezwykle potrzebne, gdyż stanowią uzupełnienie  
już istniejących sieci.

LP. NAZWA ZADANIA ZAkReS RZecZOWy WARTOŚĆ

1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dybków
PCV Ø160 mb 14
PCV Ø200 mb 14

18 520,54

2 Odwiert studni głębinowych w Piganach S-3bis, S-5bis 55 165,50

3 Rozbudowa sieci wodociągowej w Sieniawie ul. Jana Pawła II PE Ø90 mb 569 54 800,00

4 Rozbudowa wodociągu w m. Rudka, przysiółek Zarzeczne PE Ø90 mb 758 40 870,18

5 Rozbudowa wodociągu w m. Leżachów
PE Ø90 mb 447  

PE Ø160 mb 27,5
25 651,52

6 Rozbudowa wodociągu w m. Wylewa PE Ø90 mb 230 7 062,33

7 Odwodnienie drogi ul. Czartoryskiego w Sieniawie
PCV Ø200 mb 103,1   
PCV Ø315 mb 70,9

46 843,38

(Tabelę	opracował:	Edward	Socha)
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Zdolnych muzycznie i wokalnie 
zapraszamy na zajęcia młodzie-
żowo-dziecięcej grupy wokalno 
- instrumentalnej, prowadzonej  

przez Krzysztofa Grocha. Znana sieniawskiej 
publiczności grupa w maju wzięła udział  
w Przeglądzie Pieśni Maryjnej „Z pieśnią na 
ustach do serca Matki” w Łukawcu, a starsze 
wokalistki zaprezentowały się podczas tego-
rocznych Dni Sieniawy. 
Na scenie „Sokoła” ponownie pojawiła się 
młodzieżowa grupa teatralna „Maskara” pro-
wadzona przez Elżbietę Kozyrę. Tym razem 
aktorzy wystąpili z poważniejszym reper-
tuarem. Spektakl „Chodź człowieku, coś  
Ci powiem” zmuszał widza do refleksji nad 
współczesnym światem, własnym życiem  
i podstawowymi wartościami. Od września  
ruszają kolejne warsztaty dla młodzieży,  
a w planach jest także utworzenie grupy 
teatralnej dla dorosłych. Już teraz zaprasza- 
my wszystkich chętnych, chcących zreali- 
zować swoje pasje aktorskie do udziału  
w spotkaniach. 
W roku szkolnym dzieci mogły rozwijać 
swoje zainteresowania i wyobraźnię pod-

czas zajęć plastycznych prowadzonych przez 
Artura Grabowca. Natomiast w okresie let-

nim najmłodsi mogli korzystać z ciekawych 
zajęć realizowanych przez centrum kultu- 
ry i bibliotekę w ramach projektu „Waka-
cyjne czwartki”. 
Kolejny rok działalności w CKSiR „Sokół” 
zakończyła Niepaństwowa Szkoła Muzycz- 
na I stopnia w Sieniawie. Gry na fortepia-
nie, skrzypcach, gitarze, saksofonie czy fle- 

cie, podczas lekcji indywidualnych, uczą 
się tu dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat.  

Zapisy na rok szkolny 2016/2017 już trwa- 
ją - tel. 512 483 686. Szczegóły na stronie 
www.muzyczna.com.pl.
Więcej informacji na temat kół zaintereso-
wań i działalności CKSiR „Sokół” uzyska- 
ją Państwo pod numerem tel. 16 648 81 14.

Marta kozłowicz

Aktywnie w „Sokole”
centrum kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” zachęca dzieci, młodzież i dorosłych  
do aktywnego spędzenia wolnego czasu i skorzystania z oferty zajęć. Z pewnością  

każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.

Jedną z form tego przedsięwzięcia jest organizacja półkolo-
nii letnich na terenie gminy, w której udział bierze 70 dzieci. 
Półkoloniści spotykają się w Szkole Podstawowej w Sieniawie 
pod opieką kadry pedagogicznej. W ramach zajęć dzieci mają      

     zapewnioną mini wyprawkę, a także organizację bardzo atrak-
cyjnego programu kulturalno-oświatowego m.in. wycieczki, zajęcia 
sportowe i plastyczne, seanse filmowe.
Kolejną formą tegorocznych wakacji jest organizacja kolonii w Białym 
Dunajcu koło Zakopanego. Dla 40 dzieci, które biorą udział w tym  
wyjeździe, przygotowano bardzo atrakcyjny program. Na koloni- 

stów czekają m. in.: zabawy w aqua parku w Zakopanem, wycieczki 
piesze i autokarowe, gry, zabawy i ogniska. Dzieci mają zapewniony 
transport autokarowy na kolonie i z powrotem, zakwaterowanie i wy- 
żywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, opiekę 
medyczną, przewodnika i ratownika. W obu formach wakacyjnego 
wypoczynku wzięły udział dzieci w wieku 6 - 16 lat, których co naj-
mniej jedno z rodziców bądź prawnych opiekunów jest ubezpieczo-
ne w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS-u.

Władysława Stawarska

Wypoczynek letni dla  
dzieci z Gminy Sieniawa

Wzorem lat ubiegłych również podczas tegorocznych wakacji Burmistrz Miasta i Gminy 
Sieniawa organizuje czas wolny dla dzieci i młodzieży.
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Dzień Flagi 

Lokalne uroczystości odbyły się 
na sieniawskim Rynku, a udział 
w nich wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych, poczty 

sztandarowe, strażacy, harcerze i mieszkań-
cy Sieniawy. O godz. 12.00 przy dźwiękach 
hymnu narodowego odegranego przez orkie-
strę dętą wciągnięto na maszt biało-czerwo-
ną flagę. W krótkim wystąpieniu uczennica 
sieniawskiego gimnazjum przypomniała hi-
storię barw narodowych. Na zakończenie 
zastępca burmistrza Janusz Świt podzięko-
wał wszystkim zebranym za udział w uro-
czystościach.

Marta kozłowicz

2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Główną rolą tego święta jest 
popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Do rywalizacji przystąpiło sie-
dem osób, które odpowiadały 
na wylosowane przez siebie 
pytania. Konkurs miał dwu-

etapowy przebieg. Do drugiej części zakwa-
lifikowała się czteroosobowa grupa, z niej zaś 
wyłonieni zostali zwycięzcy tegorocznej edy-
cji. Pierwsze miejsce z maksymalną ilością 
punktów zdobył Łukasz Pucyło, drugie Tade-
usz Krubnik, trzecie zaś Artur Stanik. Po 
zakończonych zmaganiach nastąpił wyczeki-
wany przez uczestników moment, czyli wrę-
czenie nagród. Laureaci trzech pierwszych 
miejsc otrzymali dyplomy i nagrody. Pozo-
stali uczestnicy, którym być może zabrakło 
trochę szczęścia dostali dyplom za udział 
oraz pamiątki. Serdecznie gratulujemy wie-
dzy wszystkim uczestnikom, a Monice Jur-
kiewicz i Annie Hubacz, dziękujemy za przy-

gotowanie swoich podopiecznych do kon-
kursu.
Nasze spotkanie zakończyliśmy pod pomni-
kiem Jana Pawła II, zapalając symboliczny 

znicz i oddając w ten sposób hołd Wiel-
kiemu Polakowi.

elżbieta Jagusztyn

XI rocznica śmierci  
Jana Pawła II

2 kwietnia obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci Jana Pawła II. Z tej to okazji  
odbył się konkurs wiedzy o karolu Wojtyle, skierowany do uczestników  

Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie.
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Wiwat konstytucja!

Rozpoczęła je msza św. w ko-
ściele pw. WNMP w Sieniawie, 
po zakończeniu której przedsta- 
wiciele władz samorządowych  

złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła  

Niezwykle uroczysty przebieg miały gminne obchody 225. rocznicy uchwalenia  
konstytucji 3 Maja. 

Przedsięwzięcie było podsumo-
waniem realizowanego w szkole 
rządowego programu wspierania 
rozwoju czytelnictwa „Książki  

naszych marzeń”. Spotkanie rozpoczęło od- 
czytanie i podpisanie kontraktu, w którym  
zawarte były zasady zachowania podczas  
„Nocy w Bibliotece”. 

Pierwszym punktem „Nocy w Bibliote-
ce” był Turniej wiedzy OMNIBUS 2016,  
w którym udział wzięło 16 uczniów. Turniej  
poprowadził Mieczysław Kosiński, a nad  
prawidłowym jego przebiegiem czuwała  
Elżbieta Jagusztyn - Dyrektor Biblioteki Pu- 
blicznej Miasta i Gminy Sieniawa. Zwycięzcą 

turnieju został Przemysław Mróz. Drugie 
miejsce zajęła Łucja Meszko, trzecie - Krzysz-
tof Wróbel, a czwarte zdobył Kacper Kacz-
marz. Dalszą część wieczoru uczniowie spę-
dzili uczestnicząc w zajęciach czytelniczych, 
plastycznych, sportowych - szukali ukrytych  
skarbów, grali w gry planszowe, wykonywa- 
li serca z papierowej wikliny, rozwiązywa- 
li krzyżówki czytelnicze, wzięli także udział  
w nocnym muzykowaniu i seansie filmo- 
wym. Wszystko to działo się pod czujnym  
okiem opiekunów - Marii Kiełt, Anny Kot- 
larz i Małgorzaty Buniowskiej. W sobotni po-
ranek, po śniadaniu uczniowie wraz z opie- 
kunami wyruszyli na rajd rowerowy.

Niezapomniana 
Noc w Bibliotece

II i Tablicą Legionistów. Następnie w sali wi- 
dowiskowej CKSiR „Sokół” odbyła się część 
artystyczna pt. „Ojczyzna to nasz dom”, przy-
gotowana przez uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. T. Kościuszki w Sieniawie. Spektakl, 

Noc z 20 na 21 maja br. była niecodziennym wydarzeniem dla 
społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w czerwonej Woli. 31 uczniów tej placówki wzięło  

udział w akcji „Noc w Bibliotece”. 

Na pamiątkę uczestnictwa w „Nocy 
w Bibliotece” wszyscy uczniowie otrzymali  
okolicznościowe certyfikaty. Dzieci jedno- 
głośnie stwierdziły, że wydarzenie to było  
bardzo udane i z całą pewnością należy je  
powtórzyć. 

Składamy serdeczne podziękowanie ma-
mom naszych uczniów: Joannie Meszko,  
Wioletcie Mróz, Marii Wróbel, Jadwidze 
Meszko, które pomogły w przygotowaniu 
posiłków.

Małgorzata Buniowska

w którym przypomniano okoliczności 
uchwalenia pierwszej w Europie, a dru-
giej na świecie konstytucji, wyreżysero-
wała Katarzyna Drapała. Wzbogaciła go 
oprawa taneczo-muzyczna przygotowa- 

na przez Elżbietę Majcher - piękne pio-
senki patriotyczne i barwny, wykonany  
„z przytupem” krakowiak, który licznie  
zgromadzona publiczność nagrodziła dłu- 
gimi brawami. Całości dopełniła sceno-
grafia przygotowana przez Bernadetę Sa- 
wę-Kubrak i Artura Grabowca. 

Za piękne widowisko młodym arty-
stom i ich opiekunom podziękował za- 
stępca burmistrza Janusz Świt. Uroczy-
stości zakończył odtańczony na bis kra-
kowiak.

Marta kozłowicz
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Nowa strażnica 
dla sieniawskiej  
jednostki OSP

W niedzielnych uroczysto-
ściach, które rozpoczęła 
msza św. celebrowana 
przez ks. Jana Grzywacza, 

udział wzięli przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz zaproszeni goście: Dyrek-
tor Biura Terenowego Związku OSP RP  
w Przemyślu dh Adam Szumełda, Komen-

dant Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Przeworsku st. bryg. mgr inż. Janusz 
Flak, Naczelnik Wydziału Prewencji Ruchu 
Drogowego kom. Wojciech Biały, Dowódca 
JRG PSP w Przeworsku bryg. Paweł Janas 
wraz z zastępcą st. kpt. Mirosławem Kola- 
no, Honorowy Prezes Zarządu Powiatowego  
w Przeworsku dh Stanisław Zając, delegacja  

z zaprzyjaźnionej Pecovskej Novej Vsi ze  
starostą Jaroslavem Dujavą i komendan-
tem tamtejszej straży pożarnej dh. Janem 
Antolem na czele, a także poczty sztandaro- 
we: Komendy Powiatowej Straży Pożarnej  
w Przeworsku, Komendy Powiatowej Policji 
w Przeworsku, Ochotniczych Straży Pożar-
nych i szkół z terenu miasta i gminy. 

8 maja br. niewątpliwe zapisał się wielkimi literami na kartach historii sieniawskiej OSP.  
Stało się to za sprawą oddania do użytku nowoczesnego budynku strażnicy, na który  

od lat czekali miejscowi strażacy.
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Po nabożeństwie złożono kwiaty pod pom- 
nikiem św. Floriana, a następnie uczestnicy  
w pochodzie prowadzonym przez marżonet- 
ki i orkiestrę dętą, udali się pod nowo wy- 
budowaną strażnicę, gdzie przy dźwiękach  
hymnu wciągnięto na maszt flagę państwo- 

wą i rozpoczęto drugą część uroczystości. 
Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP 
w Sieniawie Adam Woś. Po programie arty-
stycznym, przygotowanym przez panie ze 
stowarzyszenia „Aktywni w Sieniawie”, pre-
zes OSP w Sieniawie Marian Ceglak przed-
stawił pokrótce historię miejscowej jed-
nostki, której początki sięgają roku 1880. 
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Sieniawie Danuta Król odczytała akt prze-
kazania do użytku nowej strażnicy i wraz 
z burmistrzem Adamem Wosiem przeka-
zała symboliczne klucze na ręce naczelnika 

OSP Jacka Grabowca i prezesa OSP Maria- 
na Caglaka. Po uroczystym przecięciu wstę- 
gi ks. Jan Grzywacz poświęcił strażnicę,  
a burmistrz Adam Woś odsłonił tablicę upa-
miętniającą 135 lat Ochotniczej Straży Pożar- 
nej w Sieniawie. W okolicznościowych wy- 

stąpieniach gratulowano sieniawskim stra-
żakom pięknej, nowoczesnej strażnicy oraz 
życzono dużo zdrowia i pomyślności. Bur-
mistrz Adam Woś podziękował „najpiękniej-
szej pokojowej armii świata” za pełną zaanga-
żowania postawę, a goście ze Słowacji wraz  
z gratulacjami przekazali sieniawskim straża-
kom figurkę św. Floriana i piękne hełmy stra-
żackie. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, pod-
czas niedzielnych uroczystości, wyróżnio- 
no zasłużonych strażaków. 
Najwyższe odznaczenie ZOSP RP - Złoty 
Znak Związku OSP RP otrzymał Prezes  
Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP  
burmistrz Adam Woś. Złote Medale „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono druhom:  
Edwardowi Ciurko (OSP Czerce), Erykowi 
Ceglakowi i Jackowi Grabowcowi (OSP Sie-
niawa). Srebrnym medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” zostali odznaczeni druhowie: 
Zygmunt Ożga (OSP Wylewa), Jan Szpilka 
(OSP Czerce) i Damian Ceglak (OSP Sie-
niawa). Brązowy medal „Za Zasługi dla Po- 
żarnictwa” otrzymali druhowie: Anna Pa- 
luch, Janusz Świt, Władysław Woś (OSP 
Sieniawa), Andrzej Bartnik (OSP Czerce), 
Bogusława Moczarska, Janusz Czyż, Jan  
Tysz (OSP Wylewa), Radosław Lisik (OSP 
Czerwona Wola). Odznaczenie „Wzorowy 
strażak” odebrali druhowie: Damian Bat,  
Łukasz Rokosz, Marcin Rokosz (OSP Czer- 
ce), Adam Organiszczak, Mateusz Sarzyń-
ski, Tomasz Gardzielik, Jerzy Bajor (OSP 
Pigany), Paluch Wojciech, Dariusz Tasior, 
Paweł Ciurko, Tadeusz Szydłowski, Seba-
stian Szpilka (OSP Sieniawa).

Marta kozłowicz
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Ten pełen atrakcji dzień roz-
poczęliśmy od obejrzenia pro-
gramu artystycznego MAM 
TALENT, w którym uczniowie 

sieniawskiej szkoły zaprezentowali swoje mu-
zyczne, taneczne i aktorskie talenty. Następ-

nie nasi goście wybrali się na wycieczkę po 
Sieniawie - kościół parafialny, krypta rodu 
Czartoryskich, zespół pałacowo-parkowy 
i wieża ratuszowa to główne atrakcje, które 
mogli oni zobaczyć, spacerując po naszym 
pięknym miasteczku. Zwiedzanie zakończy-

ło się w budynku miejscowej szkoły pod-
stawowej, Słowacy z ogromnym zaintere-
sowaniem oglądali sale lekcyjne i pomoce 
dydaktyczne, z ciekawością pytając o różne 
kwestie związane z pracą i nauką w polskich 
szkołach.

Najciekawszym punktem programu oka-
zało się spotkanie integracyjne na Witol-
dówce, gdzie uczniowie ze Słowacji mieli 
okazję spotkać się z miejscowymi ucznia-
mi, reprezentowanymi przez IV Drużynę 
Harcerską „Sokoły”. Wspólne zabawy, gry 
sportowe i rozmowy sprawiły, że bariery 
językowe przestały istnieć. Serdecznie dzię-
kujemy naszym gościom z Pecovskiej Novej 
Vsi za czas spędzony w miłej i przyjaznej 
atmosferze oraz za cenną wymianę doświad-
czeń. 

D’akujem vam! Dovidenia.

katarzyna Drapała 

Vitajte!
Podczas tegorocznych obchodów Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Sieniawie  

im. T. kościuszki, gościliśmy grupę uczniów oraz nauczycieli z zaprzyjaźnionej  
szkoły z Pecovskiej Novej Vsi.

Tegoroczna XIII już edycja Fe-
stiwalu miała miejsce w Cen-
trum Kultury Sportu i Rekre-
acji „Sokół”, a uświetnili ją 

swoją obecnością zaproszeni goście - Bur-
mistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, 
zastępca Janusz Świt, sekretarz Jerzy Mazur, 
skarbnik Anna Nykiel, Przewodnicząca Ra-
dy Miejskiej w Sieniawie Danuta Król, Dy-
rektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Sieniawie Małgorzata Gnida 
i Kierownik GOPS w Tryńczy Anna Mły-
narska, Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy 

Sieniawa Elżbieta Jagusztyn, Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Sieniawie Krzysztof Ko-
lasa, Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Sie-
niawie Bernadetta Ciurko oraz inspektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie 
Jolanta Chabaj - Wiater. 
Po raz kolejny festiwal wzbudził zaintere-
sowanie i przychylność wielu Domów Sa-
mopomocy. W tym roku uświetniły go swo-
ją obecnością podopieczni ŚDS-ów w: Ba-
chórcu, Cieszanowie, Izdebkach, Jarosławiu, 
Kolbuszowej, Laszczynach z filią w Zmy-
słówce, Lesku, Łańcucie z filią w Raksza-

wie, Pruchniku, Łopuszce Wielkiej, Przewor-
sku, Radymnie, Tarnobrzegu i Zalesiu z filią 
w Łapajówce. 
Taniec ma sprawiać radość, pozwolić na 
wyzwolenie z człowieka dobrych, a czasa-
mi też tych złych emocji. Rzecz jasna, że ta 
forma ruchu pochłania wiele energii. Dla-
tego też, tak bardzo ważny jest dobór tań-
ca do swoich możliwości. Trud związany 
z przygotowaniem układów choreograficz-
nych został doceniony przez licznie zgro-
madzoną widownię, która bawiła się wraz 
z tancerzami i reagowała gromkimi bra-

Zatańczyli  
po raz trzynasty 

14 Środowiskowych Domów Samopomocy z Podkarpacia wzięło udział  
w Festiwalu Tańca, który odbył się 22 czerwca br. w Sieniawie.
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wami. Wiele pozytywnych emocji wzbu-
dził występ podopiecznych sieniawskiego 
ośrodka, którzy zaprezentowali bardzo cie-
kawy układ choreograficzny pt. „Black& 
White”. 
Na zakończenie przedstawiciele poszczegól-
nych domów odebrali z rąk burmistrza Ada-
ma Wosia pamiątkowe dyplomy, statuetki 
oraz upominki.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w zor-
ganizowaniu festiwalu Dyrektorowi Cen-
trum Kultury i Sportu i Rekreacji „Sokół” 
w Sieniawie Piotrowi Majchrowi oraz Leo-
nardowi Wermińskiemu za prowadzenie. Po-
dziękowania składamy naszym sponsorom, 
którymi byli: Jan Śliwa - Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Sieniawa, Marcin Fitał - Dyrek-
tor Oddziału Banku Spółdzielczego w Rze-

Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy. Wzięło w nim 
udział 19 osób, wyłonionych 

przez nauczycieli w eliminacjach szkol-

nych. Konkursowicze musieli wykazać się 
znajomością faktów historycznych dotyczą-
cych Sieniawy, rodziny Sieniawskich i Czar-
toryskich oraz wiedzą o obecnych wydarze-
niach. Część pisemna w formie testu wyło-

konkurs wiedzy 
o Sieniawie 
rozstrzygnięty!

W ramach obchodów Dni Sieniawy 2016 Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa po raz kolejny 

zorganizowała konkurs wiedzy pod hasłem: 
„Sieniawa - historia i współczesność”. 

niła sześciu uczestników ścisłego finału. 
Wśród nich znalazły się: Martyna Nagórny, 
Magdalena Mróz, Patrycja Ciurko (Dobra), 
Gabriela Chamik, Julia Janowska (Sieniawa) 
oraz Maja Meszko (Czerwona Wola).
Już w części pisemnej wysokim poziomem 
wiedzy wykazały się Patrycja Ciurko i Julia 
Janowska, które zdobyły największą licz-
bę punktów. W części ustnej potwierdziły 
dobre przygotowanie do konkursu. O zwy-
cięstwie zadecydowała emocjonująca do-
grywka, którą ostatecznie wygrała Patrycja 
Ciurko. Drugie miejsce zajęła Julia Janow-
ska, a trzecie przypadło Magdalenie Mróz.

Dziękujemy dzieciom za udział, a ich 
opiekunom za przygotowanie uczniów do 
konkursu.

elżbieta Jagusztyn

szowie O/Sieniawa, Jan Skalski - Prezes Zarzą-
du Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-

ska” w Sieniawie, Dorota Otręba - Kmieć 
- Prezes Zarządu Euro Okna Plus w Sie-
niawie, Eugeniusz Borkowski - Trady-
cyjna produkcja i sprzedaż wyrobów 
wędliniarskich Wierzawice, Mariusz Ole-
jarka i Wacław Olejarka - Stal System 
Wólka Pełkińska, Ewa i Mariusz Świą-
der - Firma EWMAR Sieniawa, Teofila 
i Janusz Zytek - Firma ZYTEX Sienia-
wa, Karol Benbenek - Zakład Rzeźni-
czo - Wędliniarski Przeworsk, Bartło-
miej Chmielecki - „TECH-MOT” Sie-
niawa, Maria Drapała - gospodarstwo 
agroturystyczne „Nad Sanem” oraz ro-
dzice naszych podopiecznych Bogusława 
Mazur i Genowefa Sęchły.

Anna Hubacz, 
Monika Jurkiewicz 
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Liczne atrakcje dla dzieci, zlot motocyklowy, pokazy strongmanów i zróżnicowane 
gatunkowo koncerty - tak wyglądał tegoroczny program Dni Sieniawy, których główne 

obchody odbyły się w upalne niedzielne popołudnie 26 czerwca br.

Święto Miasta 

Coroczne święto naszego mia-
sta rozpoczęły rozgrywki spor-
towe - Turniej Piłki Siatko-
wej Kobiet i Mężczyzn oraz II 

edycja Turnieju Sołectw o Puchar Burmi-
strza. Wiele emocji przyniósł turniej sołectw, 
którego uczestnicy rywalizowali chodząc 
na szczudłach i w tzw. „gąsienicach”, biorąc 
udział w wyścigu skrzynek i rajdzie na czas 
maluchem. Najlepsi okazali się zawodnicy 
z Dybkowa. Tuż za nimi znalazły się ekipy 
z Wylewy i Rudki. 

Na najmłodszych uczestników imprezy cze-
kały dmuchane zjeżdżalnie oraz zabawy inte-
gracyjne prowadzone przez profesjonalnych 
animatorów. 
Na scenie nie zabrakło lokalnych artystów. 
Zespół Piganeczki wystąpił z repertuarem 
piosenek, który wykonał przy akompania-
mencie Leonarda Wermińskiego. Następnie 
zaśpiewały wokalistki z grupy działającej 
przy CKSiR „Sokół” - Joanna Biedroń, Maria 
Mallardo i Dominika Kapka. Z kolei kabaret 
Big Baby z Leżachowa przedstawił widowi-
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sko kabaretowe pt. „Metamorfozy”. 
Duże zainteresowanie wzbudził zlot moto-
cyklowy, w którym udział wzięli członkowie 
Spontanicznej Grupy Motocyklowej z Bił-
goraja, Stowarzyszenia Motor Bike Drivers 
Team z Jarosławia i Brotherhood z Leżajska. 
Piękne motocykle przyciągnęły uwagę, nie 
tylko męskiej części widowni. 
Również pokaz strongmanów zgromadził li-
czną grupę widzów. A było na co popatrzeć, 
gdyż w pokazie udział wzięli Robert Cyrwus 
- dwukrotny wicemistrz Polski (2014, 2015) 

oraz Janusz Kułaga - Mistrz Polski Harlem 
2011, którzy zaprezentowali swoją siłę i wy-
trzymałość w takich konkurencjach jak: spa-
cer farmera, spacer buszmena, waga płaczu 
przodem i belka szkocka. W pokaz chętnie 
angażowali się widzowie, którzy całkiem nie-
źle radzili sobie z przygotowanymi zadania-
mi. Całość poprowadził Piotr Kwiatkowski. 
Z kolei sieniawscy strażacy zainteresowali 
młodszych i starszych widzów prezentacją 
sprzętu strażackiego oraz pokazem pierwszej 

pomocy. 
Część koncertową rozpoczęła na folkową 
nutę Kapela Górole. Tuż po niej na scenie 
wystąpił rzeszowski zespół rockowy RSC ze 
swoimi największymi przebojami. Gwiazda-
mi tegorocznych Dni Sieniawy byli Liber 
i Mateusz Mijal. Warto wspomnieć, że Ma-
teusz Mijal podczas niedawnego festiwalu 
w Opolu odebrał platynową płytę za swój 
debiutancki krążek „9 lat”. 
Dni Sieniawy zakończył efektowny pokaz la-
serowy przygotowany przez firmę z Krakowa. 

W tym roku po raz czwarty burmistrz Adam 
Woś wręczył „Sokoły Roku” - statuetki dla 
osób wspierających rozwój i kreujących 
pozytywny wizerunek Miasta i Gminy Sie-
niawa. Odebrali je: Tadeusz Otręba - współ-
właściciel Firmy Euro Okna Plus, Marian 
Czercowy - sołtys wsi Leżachów oraz Paweł 
Hass - piłkarz MKS Sokół. Z kolei Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta 
Król i Dyrektor Centrum Kultury, Sportu 
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i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie Piotr Maj-
cher przekazali na ręce burmistrza, wyko-
nany przez lokalnego artystę plastyka Artu-
ra Grabowca, herb Sieniawskich „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Sieniawa”. 
Podobnie jak w latach wcześniejszych, w trak-
cie Dni Sieniawy odbyło się wiele imprez 
towarzyszących. Były to zawody wędkarskie, 
Festiwal Tańca Środowiskowych Domów 
Samopomocy, konkurs wiedzy o Sieniawie 

oraz konkurs fotograficzny. 
Udział w obchodach święta naszego miasta 
wzięła dziewięcioosobowa delegacja z part-
nerskiej słowackiej Pecovskiej Novej Vsi ze 
starostą Jaroslavem Dujavą na czele. 
Patronat medialny na Dniami Sieniawy 
objęły: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rze-
szów, Gazeta Codzienna „Nowiny”, „Gazeta 
Jarosławska”, „Życie Podkarpackie”.

Marta kozłowicz
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Nasi sponsorzy:

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie o/Sieniawa

Nadleśnictwo Sieniawa

Budinstel, Paweł Ciąpała, Przeworsk 

Euro Okna-Plus, Tadeusz Otręba, Sieniawa

Gran Tech Sp., Wylewa 

GAS Partner sp. z o.o., Maksymilian Stępień, Wylewa 

Technika Grzewcza i Sanitarna, Dariusz Socha, Jarosław 

Ubezpieczenia, Marian Świt 

Multibo Sp. zo.o., Tadeusz Szynal, Łańcut

Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Car-Test-SKP Paweł Chmura,   

Sieniawa

Hydrotech, Piotr Sereda, Przeworsk 

Parkiety, Dyonizy Bat, Czerce 

B&P Engineering, Peter Bauer, Przeworsk

P.P.H. Polimarky Sp. J., Marek Kyc

Apteka im. A. Mańkowskiego, Tadeusz Biernat, Sieniawa 

Firma Ewmar, Mariusz Świąder, Sieniawa

Wodo Gaz, Józef Słota, Przeworsk 

Tech Mot, Bartłomiej Chmielecki, Sieniawa 

Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res Drob Sp. z o.o., Rzeszów 

Hurtownia Sportowa Maaw Sport, Wojciech Kiszka, Przeworsk

Drewnoland S.C., Łukasz Socha, Mateusz Socha, Czerce

Stare Miasto Park, Wierzawice

GS „Samopomoc Chłopska”, Sieniawa

Sklep Śrubex, Monika i Bogdan Antosz, Sieniawa

Teofila i Janusz Zytek, Sieniawa

Sklep odzieżowy Mega Fason, Kazimierz Żorniak, Sieniawa

Van Pur, Browar Rakszawa

Gabinet kosmetyczny Avanti, Justyna Radawiec, Sieniawa

Studio fryzur i kosmetyków „Sabina”, Elżbieta Pikuła, Sieniawa

Biuro Usług Komputerowych Proxima, Przeworsk

Pizzeria Rukola, Sieniawa

Zakłady Mięsne Łmeat - Łuków S.A. 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Szarek, Widna Góra

Zakład Rzeźniczo - Wędliniarski, Karol Benbenek, Przeworsk

Tradycyjna produkcja i sprzedaż wyrobów wędliniarskich, 

Eugeniusz Borkowski, Wierzawice

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka, Tarnogród

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Kann, Łukasz Kiszczak, 

Biszcza 

Monika Franus, Przedstawiciel produktów z aloesu firmy 

Forever

Marek Hławko - były prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 

Henryk Majcher

Zakład Usług Remontowo Budowlanych, Józef Kurko, Rudka

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania składam Dyrektorowi i Pracownikom Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie oraz Pra-

cownikom sieniawskiego Ratusza i jednostek organizacyjnych za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w zorganizowanie wiel-
kiego przedsięwzięcia, jakim były obchody Dni Sieniawy.

Szczególne podziękowanie kieruję w stronę strażaków jednostek OSP, policjantów z Komisariatu Policji w Sieniawie oraz pozo-
stałych służb porządkowych, którzy podczas tegorocznych Dni Sieniawy dbali o bezpieczny przebieg imprez. To dzięki ich za-
angażowaniu uroczystości mogły się odbywać w spokojnej i bezpiecznej atmosferze.
Z wyrazami wdzięczności

Adam	Woś
Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Sieniawa

Na Państwa ręce składam serdeczne wyrazy wdzięczności za wsparcie tegorocznych obchodów „Dni Sieniawy”. 
Wasza hojność przyczyniła się do uatrakcyjnienia programu obchodów święta naszego miasta, które na pewno pozostanie w pa-
mięci wszystkich jego uczestników. Cieszę się, że organizacja naszej imprezy spotkała się ze zrozumieniem i życzliwością, co nie-
wątpliwie wpłynęło na jej poziom organizacyjny i atrakcyjność. 

Dziękując raz jeszcze za okazaną życzliwość i ofiarność, życzę Państwu wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz sa-
tysfakcji z działalności społecznej.

Adam	Woś
Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Sieniawa

Szanowni Sponsorzy
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Flis Szlakiem  
Błękitnego Sanu

28 czerwca, po prawie jedenastogodzinnym spływie, flisacy z Ulanowa dotarli do Sieniawy.

Ponad dwudziestoosobowa gru-
pa członków bractwa flisackie-
go przypłynęła na budowanej 
przez ponad trzy dni tratwie z Ja-

rosławia. 70-metrowa konstrukcja zbudowa-

na została zgodnie ze wskazówkami przeka-
zywanymi przez przodków. Niski poziom 
wody, niebezpieczne mielizny i licznie wy-
stające z wody konary oraz słaby prąd Sanu 
nie ułatwiały spływu. Na brzegu przy dźwię-

kach kapeli flisackiej, powitali przybyłych 
przedstawiciele władz samorządowych na 
czele z zastępcą burmistrza Januszem Świ-
tem i sekretarzem Jerzym Mazurem oraz gru-
pa cierpliwie oczekujących widzów, dla któ-
rych przygotowano spływy galarami po Sa-
nie. Flis Szlakiem Błękitnego Sanu zorga-
nizowało Bractwo Fisackie pw. św. Barbary 
z Ulanowa z okazji 25-lecia jego reaktywacji. 
Retmanami tegorocznego flisu byli Franci-
szek Kopyto i Zdzisław Nikolas, oprócz nich 
udział w nim wzięli flisacy oraz osoby 
uczestniczące w projekcie „Mistrz Tradycji”. 
Sieniawa była pierwszym przystankiem na 
trwającym pięć dni flisie do Ulanowa. W ko-
lejnych dniach flisacy zawitali do Rzuchowa, 
Starego Miasta i Krzeszowa, a swój rejs zakoń-
czyli 2 lipca właśnie w Ulanowie, na rozpo-
częcie „Ogólnopolskich Dni Flisactwa 2016”.

Marta kozłowicz

Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i populary-
zacja fotografii jako dziedziny sztuki. Tym razem te-
matem przewodnim był zespół pałacowo - parkowy.
Do konkursu zgłoszono sześć prac, przedstawiających  

       obiekty znajdujące się w obrębie zespołu. Wszystkie fo-
tografie spełniały wymogi regulaminowe. 
Jury pod przewodnictwem Artura Grabowca przyznało nastę-
pujące miejsca:
1 miejsce Szymon Czekierda - SP Sieniawa
2 miejsce Anna Frodyma - SP Rudka
3 miejsce Kacper Gielarowiec - SP Wylewa
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.
Życzymy realizacji pasji i sukcesów fotograficznych.

elżbieta Jagusztyn

Odkrywamy piękno 
Gminy Sieniawa
23 czerwca rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Odkrywamy piękno Gminy Sieniawa”. To już 

czwarta edycja konkursu organizowanego przez  Bibliotekę Miasta i Gminy Sieniawa.
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Wakacyjne czwartki

Podczas lipcowych spotkań ucze-
stnicy odbyli niezapomnianą po- 
dróż palcem po mapie do Fran-
cji - „odwiedzili” największe mia- 

sta, dowiedzieli się wielu ciekawostek o fran- 
cuskiej kuchni, muzyce i literaturze, a nawet  
zatańczyli menueta. Razem z Panem Kule- 
czką, bohaterem literackim, dzieci oglądały 
świat przez „zaczarowane okulary”, które 
samodzielnie wykonały. Ogromną wyobraź-
nią i kreatywnością wykazały się podczas 
prac plastycznych oraz w trakcie tworze-
nia własnej gry planszowej. W naszych spo-
tkaniach każdy znalazł coś ciekawego dla 
siebie. To nie koniec wakacyjnej przygody.  
Na sierpniowe spotkania zaplanowano ko- 
lejną podróż po mapie - tym razem do 
Włoch, spotkanie z bajkami, grę miejską  
oraz małą niespodziankę na pożegnanie 

Wakacje to czas beztroskich zabaw i wypoczynku. Do aktywnego spędzenia czasu podczas 
cyklu zajęć „Wakacyjne czwartki” zaprosiły dzieci Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Sieniawa wraz z centrum kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.

wakacji. Na pełną relację z wakacji zapra-
szamy pod koniec sierpnia na stronę www.
sieniawa.pl. Na bieżąco nasze poczynienia 

można śledzić na Facebooku. 

elżbieta Jagusztyn, Marta kozłowicz

W wymianie wzięła udział 
młodzież w wieku 10-15 
lat, która mieszkała w Pa-
łacu Sieniawa. Fundacja 

Leny Grochowskiej i Arche S.A., które były 
organizatorami tego przedsięwzięcia zapew-
niły atrakcyjny harmonogram pobytu, w ra-
mach którego młodzież wzięła udział w ple-
nerowych warsztatach malarskich oraz w wa-
rsztatach muzycznych. Młodzi uczestnicy 
podjęli próbę własnoręcznego wykonania 
pracy plastycznej, zapoznali się z różnymi 
technikami malarskimi. Odbywały się rów-
nież zajęcia sportowe oraz turnieje m.in. 
tenisa stołowego, koszykówki i piłki ręcz-
nej. Młodzież z Ukrainy poznawała trady-
cje Podkarpacia, zapoznała się z miejscową 
kulturą podczas opowieści polskiej mło-
dzieży o historii i tradycji swojego regionu. 

Wakacje najmłodszych 
Burmistrz Adam Woś objął honorowym patronatem Program Polsko-Ukraińskiej Wymiany 

Młodzieży, w ramach którego w dniach 18 - 28 lipca 2016 roku odbyła się kolonia  
w Pałacu czartoryskich w Sieniawie.

W programie kolonii znalazły się również 
wycieczki do Muzeum Zamku w Łańcucie 
oraz do Soliny. Rejs statkiem po zalewie so-
lińskim i obiad w „Jędrulowej Chacie” za-

sponsorował burmistrz Adam Woś.

Jadwiga Majcher
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W tym roku po raz pierwszy podczas obchodów Dni Sieniawy wręczono wyróżnienie 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Sieniawa”.

Zasłużony dla Sieniawy

Za godną kontynuację dzieła Sie-
niawskich oraz zaangażowanie 
i wkład w rozwój gospodarczy 
miasta i gminy Sieniawa, pro-

pagowanie sportu oraz dbałość o tradycję. 
Otrzymał je Burmistrz Miasta i Gminy Sie-
niawa Adam Woś z rąk Dyrektora Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” 
w Sieniawie Piotra Majchra pomysłodaw-
cy tej nagrody. Jest to płaskorzeźba przed-
stawiająca herb rodu Seniawskich wykonana 
przez Artura Grabowca. 

Warto w tym miejscu przypomnieć na-
szym mieszkańcom historię naszego mia-
steczka i jego założycieli. 

Sieniawa liczy sobie ponad 300 lat. Na-
zwę i herb w postaci półksiężyca i gwiazdy 
na niebieskim tle wzięła od rodziny Sie-
niawskich. Z inicjatywy Mikołaja Hieroni-
ma Sieniawskiego - wojewody wołyńskiego, 
hetmana polnego koronnego i właściciela 
olbrzymich dóbr na wschodnich terenach 
Rzeczypospolitej, powstała w 1676 roku, 
odtąd jej losy i rozwój mocno związane były 
z dwoma wielkimi rodami na stałe wpisa-
nymi w dzieje Polski - rodem Sieniawskich 
i Czartoryskich. Oni to w znakomitej więk-
szości przyczynili się do rozbudowy mia-
steczka, nie skąpiąc mu takich dzieł architek-
tury, jak pałac wzniesiony w I poł. XVIII w.

Założyciel miasta Mikołaj Sieniawski, 
podobnie jak inni wielcy członkowie rodu, 
pełnił szereg wysokich urzędów przy boku 
króla. Choć żył krótko, bo tylko 39 lat, był 
strażnikiem wielkim, koronnym, później 
chorążym wielkim koronnym, po 1676 roku 
objął urząd marszałka nadwornego koron-
nego. Był również starostą lwowskim, woje-
wodą wołoskim, a w 1682 roku został hetma-
nem polnym koronnym. Aktywnie uczestni-
czył w życiu politycznym kraju jak również 
zajmował się administrowaniem i kierowa-
niem swoimi dobrami. Z żoną Cecylią Radzi-
wiłłówną miał dwie córki: Joannę i Teo-
filę oraz syna Adama Mikołaja, który jak się 
później okazało, był jedynym i ostatnim po-
tomkiem rodu. Podobnie do ojca Adam Mi-
kołaj był gorąco zaangażowany w rozwój 

Sieniawy. Przez jego małżeństwo z Elżbie-
tą Heleną z Lubomirskich powiększył się 
i tak już wielki majątek Sieniawskich. W tym 
czasie Sieniawscy podjęli wiele inicjatyw 
budowlanych, zorganizowali i prowadzili za-
krojony na szeroką skalę handel. Należy tu 
podkreślić zasługi Elżbiety z Lubomirskich, 
która wyręczając męża sprawującego wyso-

kie urzędy w administracji królewskiej, zaj-
mowała się przedsięwzięciami w swoich 
dobrach. Stworzyła także swego rodzaju 
mecenat sztuki, będąc osobą znakomicie 
obeznaną w sztuce, co wyniosła z domu.

Okres szczytowej świetności rodu przy-
pada właśnie na działalność Adama Mikoła-
ja Sieniawskiego i wcześniej jego ojca. Świad-
czyć o tym może np. to, że córkę Adama i Elż-
biety do chrztu trzymali: Piotr I Wielki, król 
August II Mocny oraz książę Rakoczy. Uro-
czystość ta miała miejsce w obozie pod Jaro-
sławiem w obecności 15 tys. żołnierzy.

Owa córka, Maria Zofia, była jedynym 
dzieckiem Sieniawskich, toteż Adam Miko-
łaj, umierając w 1726 roku, zamknął linię 
wielkiego rodu.
Pierwszym mężem Zofii był Stanisław Dën-
hoff - hetman polny litewski, wojewoda po-
łacki, który zmarł zaledwie cztery lata po 
ślubie.

Młoda i piękna wdowa była na doda-
tek niesłychanie bogata. Znajdowała się 

w posiadaniu dóbr ruskich, starostw: ko-
ścierzyńskiego, kałuskiego, latownickiego, 
lucyńskiego, następnie rezydencji w Sienia-
wie, Puławach, Wilanowie i Brzeżanach.
Zofia była wówczas znakomitą partią, wy-
marzoną kandydatką na żonę. Jak pisze 
Maria Dernałowicz w „Portrecie Familii”: 
Najznakomitsi kawalerowie Rzeczypospo-

litej ruszyli w konkury do wdowy. Cały kraj 
śledził ich zaloty; wiadomo było, że zwy-
cięzca w walce o tę szczerozłotą rękę stanie 
się najpotężniejszym panem w kraju, zbu-
rzy równowagę między magnatami, na któ-
rej zależało nie tylko królowi, wygrywające-
go jednych przeciw drugim, ale i sąsiednim 
dworom.

W końcu w 1731 roku w warszawskim 
kościele reformatorów Maria Zofia Sieniaw-
ska stanęła przed ołtarzem z księciem Au-
gustem Aleksandrem Czartoryskim. O wy-
borze zadecydowało poparcie króla Augu-
sta Mocnego, starania rodziny Czartoryskich 
i przede wszystkim - za słowami Marii Der-
nałowicz: Działał też urok samego kawa-
lera, znającego wszelkie odcienie francuskiej 
grzeczności, ubranego w nieskazitelny pary-
ski strój - Zofia Sieniawska wychowana była 
po cudzoziemsku. Zaczęto szeptać, że wdo-
wa zdaje się wyróżniać Czartoryskiego. (...)

Jadwiga Majcher
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Zespołu Piganeczki nikomu przedstawiać nie trzeba. Działająca od 2003 roku, odnosi  
sukcesy artystyczne nie tylko w regionie, ale też na scenie ogólnokrajowej. 

Sukcesy Piganeczek

Od początków swojego istnie-
nia zespół przykłada ogrom-
ną wagę do prezentowanego 
repertuaru oraz pielęgnowa-

nia charakterystycznych cech naszej regio-
nalnej kultury. Chętnie bierze udział w róż-
nych uroczystościach gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich. Pracę artystyczną gru-
py doceniają widzowie oraz członkowie jury 
konkursów i przeglądów, w których zespół 
występuje. Na swoim koncie ma wiele na-
gród i wyróżnień nie tylko za występy wo-
kalne, ale również za widowiska teatralne. 

W październiku ubiegłego roku grupa 
z Pigan zdobyła Nagrodę Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego podczas XXXII 
Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Pol-
skiej. Na scenie Tarnogrodzkiego Ośrodka 
Kultury pokazało się wówczas 14 amator-
skich zespołów teatralnych z całej Polski, 
które zaprezentowały sztuki i obrzędy nawią-
zujące do tradycji ludowych poszczególnych
obszarów naszej ojczyzny. Przedstawienie
„Dawne jarmarki - sprzedaż krowy” w wyko-
naniu Zespołu Piganeczki jury wyróżniło 
za „znakomite aktorstwo, dobry scenariusz 
i zespołowe budowanie sytuacji scenicznych”.

Sukcesem zakończył się także udział ze-
społu w XIV edycji Regionalnego Przeglądu 
Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludo-
wego” w Starym Dzikowie. Za program 
obrzędowy pt. „Krzywda” zespół otrzymał 
I nagrodę Gand Prix oraz Puchar Starosty 
Powiatu Lubaczowskiego.

Z tym widowiskiem zespół Piganeczki 
wystąpił ponownie w kwietniu w Sędziszowie 
Małopolskim podczas XXVIII edycji Woje-
wódzkiego Konkursu „Ludowe obrzędy i zwy-
czaje”. Tym razem w konkursie wyróżniono 
reżyserkę spektaklu - Kazimierę Buniowską. 
Na początku lipca obrzęd „Krzywda” poja-
wił się na scenie Domu Ludowego w Buko-
winie Tatrzańskiej podczas XXXII Między-
wojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespo-
łów Teatralnych, gdzie zaprezentowały się 
najlepsze teatry z województw: śląskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego i opolskiego. 

Sieniawska publiczność mogła obejrzeć 

to widowisko podczas programu artystycz-
nego, jaki z okazji Dnia Matki przedstawili 
artyści z Pigan w miejscowym „Sokole”. 
Spektakl nawiązywał do problemów społecz-
nych występujących niegdyś na wsi - scena-
riusz powstał w oparciu na autentycznych 
zdarzeniach, przekazywanych we wspomnie-
niach. Aktorzy zadbali o detale scenografii, 
którą wzbogaciły stare, oryginalne sprzęty 
i stroje. Publiczność doceniła ogrom starań 
włożonych w przedstawienie, nagradzając 
artystów gromkimi brawami. 

Lato to gorący okres dla zespołu. Waka-
cyjne próby poświęcone są przygotowa-
niom do udziału w Regionalnym Przeglą-
dzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryń-
czy oraz Święcie Chleba w Przeworsku. 
W swoim repertuarze zespół ma pieśni 

obrzędowe, łowieckie, lwowskie czy ludo-
we, a także piosenki okolicznościowe, pisane 
m.in. przez Kazimierę Buniowską. O aranża-
cję tekstów dba od lat Leonard Wermiński. 

Cotygodniowe spotkania grupy to nie 
tylko próby i opracowywanie nowych scena-
riuszy czy aranżacji piosenek, ale także oka-
zja do wspólnego świętowania mniejszych 
lub większych jubileuszy. 27 kwietnia br. 
zespół świętował urodziny najstarszej człon-
kini - pani Stefanii Woś, która obchodziła 
wspaniały jubileusz dziewięćdziesięciolecia.

W tej niecodziennej uroczystości udział 

wziął także burmistrz Adam Woś wraz z mał-
żonką, dyrektor CKSiR „Sokół” Piotr Maj-
cher oraz najbliższa rodzina. Były życzenia, 
tradycyjne „Sto lat”, piękne kwiaty i tort. 
Jubilatka nie kryła zaskoczenia i radości, jaką 
sprawili jej młodsi koledzy, którzy oprócz 
urodzinowego spotkania przygotowali dla 
niej piękny prezent - album, w którym znala-
zły się nie tylko prywatne zdjęcia, ale także te, 
upamiętniające działalność w zespole. Pani 
Stefania od wielu lat służy zespołowi swoją 
wiedzą i znajomością tekstów starych, czę-
sto już zapomnianych piosenek i przyśpie-
wek, zadziwia pamięcią, dobrym humorem 
i energią oraz zaangażowaniem. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze i było okazją do 
wspomnień.

Tradycja jest sprawą niezwykle ważną, to 

źródło wiedzy o nas samych, o naszej tożsa-
mości. Dlatego twórcze przekształcanie za-
pomnianych obrzędów i zwyczajów w wido-
wiska, jak to czynią członkowie Zespołu Pi-
ganeczki, które jest piękną formą populary-
zacji i zachowania rodzimego folkloru dla 
młodszych pokoleń, zasługuje na szacunek 
i pochwałę. Zespołowi z Pigan gratulujemy 
osiągnięć i życzymy wielu sukcesów arty-
stycznych oraz sił i niegasnącego zapału do 
pracy.

Marta kozłowicz
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Strażacy wybrali  
nowe władze

Zjazdowi przewodniczył dh Je-
rzy Mazur, a wśród zaproszo-
nych gości byli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Adam Woś, Dyrek-

tor Biura Terenowego w Przemyślu Adam 
Szumełda, Prezes Związku OSP RP w Prze-
worsku Wiesław Kubicki, Komendant PSP 
w Przeworsku st. bryg. Janusz Flak, skarbnik 
Anna Nykiel, Wiceprezes Zarządu Powia-
towego ZOSP RP w Przeworsku Stanisław 
Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sie-
niawie Danuta Król wraz z radnymi oraz de-
legaci dziesięciu działających na terenie mia-
sta i gminy Sieniawa jednostek OSP, no-
minowani podczas zebrań sprawozdawczo 
- wyborczych poszczególnych jednostek. Go-
ści przywitał dh Adam Woś, który przedsta-
wił dorobek strażaków w ostatniej pięciolet-
niej kadencji. Sprawozdanie komisji rewizyj-
nej przedstawił dh Grzegorz Chamik, pro-
ponując udzielenie absolutorium ustępują-
cemu zarządowi, które zostało przyjęte jed-

nogłośnie. 
Nowym prezesem Zarządu Oddziału 

Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Sie-
niawie na pięcioletnią kadencję został wy-
brany dh Adam Woś, a wiceprezesami: Jerzy 

Kudłak (OSP Czerce) i Władysław Ciurko 
(OSP Dobra), Komendantem Miejsko - 
Gminnym został Marian Ceglak (Sieniawa), 
Zastępcą - Eryk Ceglak (Sieniawa), Sekre-
tarzem - Piotr Ciurko (Dybków), Skarbni-
kiem - Jerzy Dziaduch (Wylewa), a człon-
kami zarządu: Dariusz Frączek (Dobra), 
Jacek Zapasek, Jacek Grabowiec (Sieniawa), 

Tadeusz Sikora, Krzysztof Dąbek (Rudka), 
Jan Zawada (Wylewa), Jacek Paluch (Dyb-
ków), Marian Ciurko, Radosław Lisik (Czer-
wona Wola), Stanisław Szary, Karol Czer-
cowy (Leżachów), Grzegorz Pyrczak, Jerzy 

Dziki (Czerce), Paweł Iskra, Krystian Niem-
czyk (Paluchy), Kazimierz Organiszczak, 
Tomasz Hejnosz (Pigany). Wybrano także 
komisję rewizyjną w składzie: Przewodni-
czący - Jerzy Mazur (Sieniawa), Wiceprze-
wodniczący - Krzysztof Chamik (Dobra), 
Sekretarz - Grzegorz Podolak (Wylewa). 

Delegatami na zjazd Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Przeworsku zo-
stali wybrani: Adam Woś, Marian Ceglak, 
Eryk Ceglak, Jerzy Kudłak, Władysław Ciur-
ko, Stanisław Szary, Jan Zawada, Marian 
Ciurko, Kazimierz Organiszczak, Krzysztof 
Dąbek, Piotr Ciurko, a przedstawicielami 
do władz Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Przeworsku zostali: Adam Woś, 
Marian Ceglak i Eryk Ceglak. 

Jednostkom OSP działającym na terenie 
Miasta i Gminy Sieniawa podziękowania za 
wkład w dziedzinie bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego, ratowniczego, działań prewen-
cyjnych, a także w zakresie usuwania skut-
ków zagrożeń i kataklizmów pomocy po-
szkodowanym złożyli zaproszeni goście.

eryk ceglak

2 kwietnia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w czercach odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko - 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sieniawie. 
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Strażackie zmagania

Na starcie stanęło 9 drużyn 
męskich, które wspierała li-
cznie zgromadzona publicz-
ność, ochoczo kibicując naj-

lepszym. Strażacy, jak co roku sprawdzali 
swoje umiejętności w dwóch konkuren-
cjach: sztafecie pożarniczej 7 razy 50 m 
oraz ćwiczeniu bojowym. Aby wygrać za-
wody, trzeba było dać z siebie wszystko. 
Ostatecznie na najwyższym stopniu po-
dium stanęła jednostka z OSP Czerwona 
Wola, która zakończyła zawody z wynikiem 
105,57, na drugim miejscu - jednostka OSP 
Paluchy - 114,84, a na najniższym podium 
uplasowała się jednostka OSP Czerce - 
117,61. Kolejne miejsca zajęły: OSP Dobra 
- 122,5, OSP Sieniawa - 126,05, OSP Pigany 
- 131,70, OSP Leżachów - 133,3, OSP 
Wylewa - 139,81 i OSP Dybków - 161,58. 
Poza konkurencją wystartowała młodzieżo-
wa drużyna pożarnicza z jednostki OSP 
Sieniawa, która osiągnęła czas 115,87. 
Zwycięskie drużyny uhonorowano okaza-
łymi pucharami, okolicznościowymi dyplo-
mami oraz nagrodami pieniężnymi z prze-
znaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo 
- gaśniczego. Pozostałe drużyny nagrodzo-
no dyplomami i statuetkami oraz nagroda-
mi rzeczowymi o łącznej wartości 35 tys. zł., 
ufundowanymi przez Urząd Miasta i Gmi-

ny Sieniawa. Na koniec burmistrz Adam 
Woś pogratulował zwycięzcom, jak również 
wszystkim, którzy wzięli udział w zawodach. 
- Kolejny raz udowodniliście, że jesteście 
bardzo dobrze przygotowani do udziału 
w najtrudniejszych akcjach ratowniczo-ga-
śniczych. 

Zwieńczeniem imprezy była dyskoteka, 
która trwała do późnych godzin nocnych. 

eryk ceglak

W niedzielę 5 czerwca br. na stadionie miejskim w Sieniawie odbyły się coroczne  
zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu Miasta i Gminy Sieniawa. 
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Wielkie wędkowanie

29 maja br. odbyły się za-
wody spławikowe z oka-
zji Dnia Dziecka. Udział 
w nich wzięło 35 mło-

dych wędkarzy z terenu miasta i gminy Sie-
niawa w wieku do lat 16. Zawody rozegrano 
w trzech kategoriach wiekowych, w których 
wyłoniono zwycięzców. Wśród najmłod-
szych, w kategorii wiekowej 5-10 lat, najlep-
szy okazał się Jakub Siedlarz. Drugie miejsce 
zajął Kacper Wolanin, a trzecie Sandra Sie-
dlarz. W kategorii 11-13 lat zwyciężył Patryk 
Ożga. Na kolejnych miejscach odpowiednio 
uplasowali się Przemysław Szydłowski i Mi-
chał Frączek. Z kolei w kategorii 14-16 lat 
pierwsze miejsce zajął Wiktor Korchowiec. 
Pozostałe miejsca na podium zajęli Jakub Li-
sik i Bartosz Szwarczak. Zwycięzcy otrzyma-
li puchary, pamiątkowe dyplomy i nagrody 

Miłośnicy wędki po raz kolejny mogli sprawdzić się podczas corocznych zawodów 
wędkarskich. Zawody zorganizował Polski związek Wędkarski koło Sieniawa  

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa. 

W trakcie trzech ostatnich 
sezonów Sokół zajmo-
wał: w 2014 r. - 5 miejsce, 
2015 r. - 6 miejsce i teraz 

12 miejsce. Po przygotowaniach i meczach 
kontrolnych, sezon jesienny w IV lidze 
podkarpackiej Sokół rozpocznie 7 sierpnia 
meczem z Igloopolem Dębica. W drużynie 
nastąpiły spore zmiany kadrowe. Odeszło 
9 zawodników: Paweł Hass do JKS Jaro-
sław, Mateusz Trawka do Polonii Przemyśl, 
Damian Skała do Stali Rzeszów, Tomasz 
Walat i Artur Bańka do Wólczanki Wólka 
Pełkińska, Jarosław Milcz do Avii Świdnik,  
Daniel Sowiński do Puszczy Niepołomice, 

Patryk Szewc do Siarki Tarnobrzeg, Łu-
kasz Ćwiczak do Izolatora Boguchwała, Kac-
per Rak do Wierna Małogoszcz, Bartłomiej 
Makowski powrócił do Resovii. Bartosz 
Szczybyło wyjechał do pracy do Niemiec, 
natomiast Rafał Lubiński do Irlandii. Tre-
nowanie Sokołów powierzono doświad-
czonemu instruktorowi Tomaszowi Orłow-
skiemu z Rzeszowa, II trenerem pozosta-
je Dariusz Majcher. Zajęcia z juniorami 
i młodszymi grupami prowadzą Piotr Czo-
pik, Tomasz Wilusz i Sergiej Siwy. Przed 
drużyną postawiono jasny cel, mistrzostwo 
IV ligi i tym samym powrót do III ligi. 
Zarząd Klubu postanowił oprzeć kadrę 

Runda jesienna 
piłkarzy Sokoła

w postaci sprzętu wędkarskiego ufundowane 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa, 
a pozostali uczestnicy - nagrody pocieszenia. 

Spotkanie zakończyło wspólne ognisko. 
Z kolei 19 czerwca br. w ramach obchodów 
Dni Sieniawy odbył się turniej dla wędka-
rzy powyżej 16 roku życia. Udział w nim 
wzięło 19 uczestników. Zawody z najlep-
szym wynikiem zakończył Tomasz Tasior. 
Kolejne miejsca zajęli Kamil Szydłowski 
i Henryk Wikiera. Zwycięzcy odebrali 
pamiątkowe dyplomy, natomiast każdy 
z uczestników otrzymał talon wartościowy 
na zakup sprzętu wędkarskiego. Wspólne 
wędkowanie zakończył poczęstunek. 

Marek Lisik

głównie o swoich wychowanków, do drużyny 
powrócili: Krystian Halejcio i Jakub Stefan 
z Wiązownicy, Kamil Lipniarski z Resovii, 
Wojciech Tołpa z Piasta Tuczempy, włączono 
do kadry juniorów Kacpra Antosza i Mate-
usza Kalina. Ponadto pozyskano bramkarzy 
- Pawła Pawlusa z Siarki Tarnobrzeg i Kamila 
Gąsiora z JKS, Dawida Czyrnego z Orła Prze-
worsk, braci Daniela i Mateusza Jędryasów 
ze Stali Rzeszów.

W dniach 27-31 lipca br. na obiektach 
Sokoła gościliśmy piłkarzy Cracovii Kraków 
z gwiazdą Euro 2016 Bartoszem Kapustką, 
którzy przebywali na zgrupowaniu w sieniaw-
skim pałacu.

Janusz Świt

4 czerwca br. piłkarze MkS Sokół Sieniawa zakończyli 
rozgrywki III ligi lubelsko podkarpackiej. Niestety, nie 

uplasowali się w pierwszej szóstce, która gwarantowała 
utrzymanie się w zreorganizowanej III lidze.
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Sołeckie rozgrywki
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Sieniawa z lotu ptaka


