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Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Waszych rąk kolejne wydanie Gminnego Infor-
matora Samorządowego „Sieniawa”. Mamy nadzieję, że znajdą 
w nim Państwo coś interesującego dla siebie. Spośród za-

mieszczonych w tym numerze artykułów szczególnie polecamy:
•	 Inwestycja 100-lecia staje się faktem - o rozpoczęciu budowy hali 

sportowej z basenem w Sieniawie
•	 Kompleksy sportowe dla mieszkańców sołectw - informacja o po-

zyskaniu środków na budowę boisk wielofunkcyjnych w gminie
•	 Hala sportowa odzyska swój blask, czyli o planowanym remoncie 

leciwego obiektu sportowego
•	 Słów parę o sołtysowaniu w gminie Sieniawa - rozmowa z Bogu-

sławą Moczarską i Marianem Czercowym, sołtysami wyróżnionymi 
statuetką „Sokół Roku”

•	 Pomoc żywnościowa - o realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 w gminie

•	 50 lat minęło - o wręczeniu medali za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie parom z terenu miasta i gminy Sieniawa

•	 O historii nieco inaczej - informacja ze spotkania z pisarzem Sławo-
mirem Koprem

•	 Święto Niepodległości - lekcja patriotyzmu w Sieniawie - relacja 
z przebiegu uroczystości gminnych 

•	 „Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy 
zostają” - wspomnienie znanych mieszkańców Sieniawy, którzy od nas 
odeszli 

•	 Bartosz Kapustka - doskonały wzór do naśladowania - o znanym 
i lubianym piłkarzu, który gościł w Sieniawie 

•	 Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2016/2017 - o wynikach 
piłkarskich spotkań MKS Sokół 

•	 Siatkarze sieniawskiego Sokoła walczą o III ligę - informacja o suk-
cesach siatkarzy z Sieniawy
Oraz wiele innych informacji z dziedziny kultury, oświaty, sportu ...
Życzymy miłej lektury!

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania  
Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej  

atmosferze. Kolejny zaś rok, niech będzie czasem pokoju  
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
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Mija dziesięć lat mojego urzędowania na stanowisku bur-
mistrza. Przez ten cały czas, dzień po dniu spełniał się  
mój wielki sen o pięknej Sieniawie. Wspaniała współpra- 
ca z Radą Miejską zaowocowała wieloma znakomitymi  

przedsięwzięciami, które wymagały niezwykłej odwagi, a przede wszy- 
stkim zrozumienia, ze strony tych wszystkich ludzi, którzy zgodzili się  
wziąć na siebie odpowiedzialność za losy naszej gminy i jej mieszkańców.

To, że mój sen staje się rzeczywistością, jest wynikiem działań kom- 
petentnych i zaangażowanych osób, przy udziale ogromnych fundu- 
szy pozyskanych z zewnątrz, jak i tych wypracowanych przez nas.

Wszyscy, którzy mieszkają w naszej gminie, mają tu swoje rodziny,  
domy, pracę, na pewno widzą zmiany na lepsze i być może, niektórzy nie- 
śmiało, inni głośno przyznają, że spełniają się również ich marzenia  
dotyczące naszej Małej Ojczyzny.
Mamy piękny ratusz, z którego wieży możemy podziwiać okolicę. Patrząc 
na rynek, efektownie prezentujące  
się centrum handlowe, wyremonto- 
wane dookoła wszystkie ulice i uli- 
czki, którymi chętnie i bezpiecz- 
nie się poruszamy, niejednokrotnie  
wspominam obraz Sieniawy sprzed  
mojej kadencji. Jakże bolało mnie  
serce, kiedy przejeżdżałem tędy i wi- 
działem zaniedbane, porośnięte cha- 
szczami planty, odrapaną i szarą ka- 
mienicę Wilczka, obskurny i grozę 
budzący przystanek PKS-u. Nie za- 
pomnę nigdy widoku budynku „So- 
koła” z powybijanymi szybami  
w oknach i drzwiach, opuszczonych  
domów ludowych, przypominają- 
cych raczej obory niż ośrodki kultury wiejskiej, stadionu bez zaplecza  
dla sportowców… Na szczęście ten koszmar już na dobre minął, nie  
będzie nas niepokoił i drażnił naszych serc i oczu.

Sieniawa jest piękna, sen stał się jawą! 
Z ogromną radością czekam na zwieńczenie moich poczynań i ma- 

rzeń, a będzie nim nowa hala sportowa wraz z krytą pływalnią, której  
budowa już ruszyła. Nie ukrywam, że jest to przedsięwzięcie niezwykle  
kosztowne i bardzo trudne, a więc wymagało podjęcia odważnej i ry- 
zykownej decyzji. Jest to praca na „żywym organizmie”, część szkoły  
podstawowej, w której uczą się cały czas dzieci, zostanie wyburzona,  
trzeba przebudować instalację wodociągową i gazową. Wiąże się to  
niewątpliwie z wieloma utrudnieniami w funkcjonowaniu zarówno tej  
placówki, jak i przylegającego doń gimnazjum i zespołu szkół. Trzeba  
było jednak podjąć to wyzwanie, aby wreszcie i nasi najmłodsi  

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
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mieszkańcy przestali przeżywać koszmar, którym niewątpliwie jest przemie- 
szczanie się na lekcje wychowania fizycznego z budynku szkoły na halę sportową.  
Teraz, kiedy został oddany kolejny odcinek autostrady A4, znacznie wzrósł ruch  
na głównych ulicach Sieniawy, co sprawia zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów.  
Choć bez wątpienia pojawią się głosy niezadowolenia i krytyki ze strony zarówno  
rodziców, jak i nauczycieli uważam, że decyzja o podjęciu tego wyzwania była słuszna. 

Pamiętajmy, że nie da się niczego osiągnąć bez pewnych wyrzeczeń, utrudnień  
i komplikacji. Jestem przekonany, że po pokonaniu wszystkich tych trudności, z dumą  
przyjmiemy dzieło, które śmiało będzie można nazwać inwestycją stulecia Miasta  
i Gminy Sieniawa, a niejeden z nas uwierzy, że sny i marzenia się spełniają. Wielu  
ludzi nie realizuje swoich marzeń. Tak naprawdę nie wiedzą nawet dlaczego. Po  
prostu żyją swoim życiem, pracują, opiekują się bliskimi i tylko w chwilach wol-
nego czasu marzą… marzą i na marzeniach poprzestają. Prawdziwego człowieka 
sukcesu można poznać po tym, jak radzi sobie w trudnych chwilach. Jeżeli będzie 
załamywał ręce i żalił się na swoje kłopoty, z pewnością przestanie dążyć do reali- 
zacji marzeń. Trzeba być wytrwałym w swoich dążeniach i uparcie zmierzać  
do celu. „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać” - to  
słowa Walta Disneya, z którymi w pełni się zgadzam. Mam świadomość, że o wiele  
łatwiej byłoby być burmistrzem siedzącym w wygodnym fotelu za biurkiem, niewie- 
le robić, nie martwić się zadłużeniem i skupić się jedynie na krytyce wszy- 
stkiego.

Koniec roku sprzyja podsumowaniom, a mijający rok przyniósł wiele dobrego  
naszej gminie. Dokonaliśmy swoistego przełomu w infrastrukturze drogowej, wy- 
budowaliśmy nowe drogi, a te istniejące poddaliśmy gruntownym remontom. Chcę  
tu podkreślić, że droga powiatowa Sieniawa-Leżajsk przez Pigany, która zyskała  
nową nawierzchnię, została wyremontowana z naszej inicjatywy i za nasze pie- 
niądze. W przyszłym roku zamierzamy dokończyć tę inwestycję i zbudować  
chodnik oraz oświetlenie. W ten sposób chcemy poszerzać granice naszego miasta  
i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców.

Gruntownej przebudowie zostanie również poddany budynek istniejącej hali  
sportowej, będzie to zupełnie nowy obiekt w oparciu o starą konstrukcję. Powsta- 
ną nowe boiska wielofunkcyjne w Wylewie, Czerwonej Woli, Leżachowie i Rudce.  
Na realizację tych inwestycji tylko w roku bieżącym pozyskaliśmy ponad 7 milionów  
zewnętrznych środków.

Szerzej o realizowanych w bieżącym roku na terenie Sieniawszczyzny zada- 
niach inwestycyjny przeczytacie Państwo na łamach naszego biuletynu, do lektury  
którego gorąco zapraszam.

Drodzy Rodacy!
Już niedługo Święta Bożego Narodzenia, jest to czas niezwykły, pełen uroku, 

czas zadumy nad światem i naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia, którą 
poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. Życzę Państwu, by Święta Bożego Narodze- 
nia były okresem pojednania i spokoju. Niech pod świąteczną choinką znaj- 
dzie się szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie. Nowy rok 2017 niechaj  
przyniesie zdrowie, pomyślność i sukcesy, pogodę ducha i spełnienie wszystkich  
marzeń.																										
																																																																																																																	Adam	Woś	
																																																																																																										Wasz	Burmistrz
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Słowa, które przeczytacie poniżej, piszę pod wpływem ogromnych emocji, spowodowanych przeżyciami 
w ostatnich dniach. Wielu z Was na pewno słyszało o zarzutach kierowanych pod adresem moim i moich 
współpracowników. Chodzi tu o pretensje dotyczące planowanych działań inwestycyjnych na terenie naszej 
gminy.

Przyznaję, że w pierwszej chwili po tych atakach powstał wśród moich współpracowników pomysł, 
aby odpowiedzieć „pięknym za nadobne” i sformułować pismo podobne do tego, oczerniającego mnie. Mógłbym 
w ten sposób udowodnić jego autorom, że jestem w stanie zebrać wielokrotnie więcej podpisów od osób, które popie-
rają moje działania jako burmistrza. Niejednokrotnie słyszałem z ust nie tylko moich zwolenników słowa uznania 
dla tego, co robię. Dużo o tym myślałem i rozmawiałem z mieszkańcami naszej gminy i osobami mi bliskimi. 

Zupełnie przez przypadek trafiłem na fragment książki „Slow life według ojca Leona”, w której benedyktyn rozma-
wia m.in. z Anną Dymną. Chciałbym przytoczyć Państwu część tej rozmowy:

„Anna	Dymna: Bóg stał się człowiekiem i w ten sposób zostawił w nas boską iskrę, dał nam dowód, że w każdym 
z nas jest coś boskiego. Stąd wiem, że nawet człowiek uzależniony, zagubiony, śpiący na śmietniku godzien jest 
pomocy, miłości, szacunku, bo też ma w sobie tę Bożą iskrę, jak każdy inny. Niestety wielu ludzi nie widzi tego. 
Potępiamy się, oceniamy, obrażamy bez namysłu i powodu. Wyostrzyły się nasze słowa, zachowania, reakcje, i to 
publiczne. 
Kiedyś to było niemożliwe, żeby człowiek innego człowieka publicznie obrażał, a teraz na naszych oczach dzieje 
się to sto razy na dzień. To staje się normą i bardzo źle wpływa na młodych. Bo młodzi ludzie uczą się, że do-
piero jak krzykniesz, dokopiesz, to będziesz górą. Niestety.(…)
Kiedy patrzę na wszystkie dziedziny życia, których dotykam, widzę, że wszędzie wkradła się straszliwa ner-
wowość. I to naprawdę w tej chwili przeważa nad spokojem. Młodzi ludzie tracą pracę, ledwo sobie radzą, 
inni są bardzo bogaci... Jest dużo nerwów i zawiści.
O.	Leon	Knabit: Jedni są wysoko, drudzy nie mogą się wybić.
Anna	 Dymna: Tak. Dlatego coraz więcej jest depresji. Młodzi nie mogą się w tym odnaleźć. To budzi takie 
demony jak brak zaufania, brak tolerancji. Ludzie dzisiaj strasznie szybko się wzajemnie potępiają, nie wiem, 
czy ojciec to zauważył? Patrzy się na kogoś i od razu się go skreśla. 
O.	Leon	Knabit: Mówi się: kochaj bliźniego jak siebie samego. Jeżeli ja siebie nie kocham, jestem zły na siebie, 
to jasne, że świat wyda mi się czymś jeszcze gorszym.
Anna	Dymna: Tak. Depresja polega na tym, że chory siebie nienawidzi. Bo w rzeczywistości dużo rzeczy się 
wali. Trzeba znaleźć w sobie spokój, żeby nie reagować agresją na agresję. Dopiero teraz, po założeniu 
Fundacji, zrozumiałam prostą prawdę: jak ktoś cię walnie, nigdy nie oddawaj, bo od razu jesteś przegrany.
O.	Leon	Knabit:	Pan Jezus powiedział do sługi arcykapłana: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. 
A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz?”. Nie bronił się fizycznie, tylko przemówił do jego sumienia.
Anna	 Dymna: To jest pewnego rodzaju choroba, na którą cierpi świat: trzeba kogoś opluć, zwłaszcza jeśli 
ten ktoś robi coś dobrego. Wtedy to sprawia największą przyjemność. Nie wolno w ogóle wchodzić na tę 
płaszczyznę walki.
O.	Leon	Knabit: Bo ten drugi będzie kontynuował, i damy się wciągnąć.(…)”

Poddaję Państwu ten fragment pod rozwagę. Mamy czas pojednań, dzielenia się opłatkiem i dobrym słowem. 
Cieszmy się, że Bóg dał nam spędzić razem z naszymi bliskimi kolejne święta Bożego Narodzenia, nie szukajmy 
zwady i kłótni z drugimi, przeciwnie: spróbujmy wybaczyć sobie nawzajem wszystkie krzywdy.

                                                                                                                                                                    Adam Woś
																																																																																																																												Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Sieniawa

Szanowni Państwo!
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Przedstawię to na przykła-
dzie wniosku w sprawie
 budowy fermy drobiu 
w miejscowości Wylewa, 

który to wywołał tak wiele niepo-
trzebnych emocji, podsycanych przez 
ludzi, którzy nie chcą zrozumieć, że 
nasze postępowanie w tym zakresie 
jest determinowane obowiązującym 
prawem.

Inicjatorzy tych destrukcyjnych 
działań nie przyjmują do wiadomo-
ści żadnych argumentów opartych na 
regulacjach prawnych i obowiązują-
cych procedurach. Jest to o tyle nie-
bezpieczne, że swoim postępowa-
niem wprowadzają w błąd część spo-
łeczeństwa, które nieświadomie daje 
się wciągnąć w niepotrzebne nikomu 
konflikty.
Wracając do sprawy: w lipcu 2016 r. 
do Burmistrza Miasta i Gminy Sie-
niawa wpłynął wniosek inwestora, 
właściciela prywatnych gruntów po-
między Wylewą a Rudką, w sprawie 
wydania tzw. decyzji środowiskowej 
dla realizacji budowy fermy drobiu. 
Zgodnie z obowiązującym prawem, 
burmistrz ma obowiązek, pod ry-
gorem odpowiedzialności prawnej, 
wszczęcia procedury administracyj-
nej. Pod nieobecność burmistrza 
i zastępcy burmistrza dokonała tego 
osoba upoważniona, w tym przy-
padku sekretarz, który zawiadomie-
niami z dnia 11 lipca poinformo-
wał o tym fakcie strony zaintereso-
wane. W dniu 12 lipca informacja 
w sprawie umieszczona została rów-
nież na tablicy ogłoszeń UMiG Sie-

niawa oraz opublikowana na stronie 
BIP urzędu. Równocześnie zwrócił 
się do Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego oraz Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska o uzgodnienia warunków realiza-
cji w/w przedsięwzięcia. Podkreślam, 
iż wszystko odbyło się zgodnie z KPA, 
który reguluje postępowanie w tej 
sprawie i nie przewiduje odstępstw 
pod rygorem odpowiedzialności ad-
ministracyjnej. W związku z tym, że 
wniosek inwestora wymagał przepro-
wadzenia szczegółowej analizy od-
działywania na środowisko, Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska prowadzący te czynności wyzna-
czył termin na wydanie stosownego 
postanowienia w sprawie dopiero na 
28 grudnia 2016 r. o czym informo-
wał pismem z dnia 28 listopada br. 
Do tego czasu, burmistrz nie może 
w żadnym razie dokonywać jakich-
kolwiek czynności w tym zakresie 
i pod rygorem odpowiedzialności 
prawnej jest zmuszony do zaniecha-
nia wszelkich działań. Przedwczesna 
była zatem reakcja mieszkańców Wy-
lewy, gdyż na tym etapie nie wnosi 
ona nic do procedowanej sprawy. 
Burmistrz w odpowiednim czasie zo-
bowiązany jest powiadomić miesz-
kańców i wtedy będą mogli oni przed-
stawić swoje stanowisko w sprawie. 
Niestety osoby, o których wspomnia-
łem na wstępie, sprowokowały nie-
potrzebne napięcia już na tym etapie.

Aby jednak zobrazować Państwu 
całe postępowanie, wyjaśnię jak bę-
dzie ono wyglądało dalej. Otóż po 

uzyskaniu wszystkich uzgodnień od 
w/w instytucji, burmistrz wszczyna 
21 dniową procedurę przeprowadze-
nia oceny oddziaływania na środo-
wisko z udziałem społeczeństwa. Jest 
to ten etap, kiedy lokalna społecz-
ność może zapoznać się z dokumen-
tacją w danej sprawie i zgodnie z re-
gulacjami ustawowymi, ma prawo do 
składania uwag i wniosków w przed-
miocie postępowania.

Kolejnym etapem jest wydanie 
decyzji przez burmistrza i co jest bar-
dzo istotne nie jest on związany pro-
testami mieszkańców, a uzgodnienia-
mi RDOŚ oraz PPIS. Jeżeli są one po-
zytywne to pomimo protestów, prawo 
nie dopuszcza wydania innej decyzji. 
W innym przypadku Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze uchyla jego
decyzję. Jak widzicie Państwo, bur-
mistrz ma w tych przypadkach nie-
jako „związane ręce”, pomimo iż jest 
organem wydającym decyzje, to ogra-
niczony jest prawem nakazującym 
mu konkretne postępowanie. 

Starałem się tutaj, w sposób jak 
najbardziej uproszczony, przedsta-
wić Państwu procedurę inwestycyj-
ną, która jest jednakowa w każdym 
przypadku.
Zainteresowanym udzielamy szcze-
gółowych informacji w urzędzie.

Zapraszam również tych, którzy 
wykorzystując niewiedzę części mie-
szkańców prowokują do zachowań 
prowadzących do kłótni, waśni czy 
nieporozumień. 

Jerzy Mazur

Nie dajmy się manipulować
W związku z nasilającymi się działaniami nieodpowiedzialnych osób, które  

w sposób bezwzględny dyskredytują działania burmistrza oraz pracowników 
urzędu w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, postaram się 

przedstawić Państwu obowiązującą, w każdej tego typu sprawie, procedurę. 
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Są to środki z różnych źró-
deł, zarówno z funduszy 
unijnych, jak i budżetu pań-
stwa. Oczywiście to tylko 

pierwsze efekty naszych zabiegów 
i w niedalekiej przyszłości liczymy na 
dużo więcej. 
Poniższa tabela przedstawia zesta-

wienie zadań, programów oraz wyso-
kości otrzymanego dofinansowania.

Jerzy Mazur

Kolejne miliony  
dla gminy

Niespełna 6,5 mln zł środków zewnętrznych pozyskaliśmy już w roku 2016 
na nasze inwestycje gminne. Niejeden samorząd życzyłby sobie takiego 

dofinansowania w trakcie całej kadencji.

LP. NAZWA ZADANIA
RODZAJ PROGraMu/ 

DOfINANSOWANIA
WySOKOŚć  

DOfINANSOWANIA

1
„Modernizacja energetyczna budynku 

hali sportowej w Sieniawie”

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Podkarpackiego  

2014 - 2020
2 085 841,75

2
„Budowa hali sportowej przy  

SP w Sieniawie”
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 

Ministerstwo Sportu i Turystyki
2 461 600,00

3

„Budowa boisk sportowych  
w miejscowościach Leżachów,  

Czerwona Wola, Rudka,  
Wylewa”

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 
Ministerstwo Sportu i Turystyki

852 200,00

4
„Przebudowa drogi dz. ewid.  

Nr 124,99 w miejscowości  
Dobra-Zagóra”

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji
172 835,00

5
„Przebudowa drogi dz. ewid. Nr 510 

w miejscowości Leżachów” 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji
311 198,00

6
„Przebudowa drogi dz. ewid. Nr 722 

w miejscowości Wylewa”

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji
190 000,00

7
„Przebudowa drogi dz. ewid.  
Nr 1 10910 R „Czabańskie”  

w miejscowości Rudka - Dobra” 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji
210 000,00

8
„Opracowanie Programu  

Rewitalizacji Miasta Sieniawa”
Województwo Podkarpackie -  

Ministerstwo Rozwoju
40 275,00

9

„Bezpieczny transport - zakup  
pojazdu przystosowanego do  
przewozu niepełnosprawnych  
uczestników Środowiskowego  

Domu Samopomocy  
w Sieniawie”

„Program wyrównywania różnic  
między regionami” - PFRON

77 000,00
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Inwestycja 100-lecia  
staje się faktem

Imponujący pod względem 
architektonicznym kompleks, 
nawiązuje do secesyjnego sty-
lu i będzie usytuowany w cen-

trum miasta. Obiekty, które powsta-
ną, zaspokoją potrzeby naszej społe-
czności w dziedzinie oświaty, sportu, 
rekreacji i organizacji imprez sporto-
wych. W dniu 8 listopada przekaza-
no plac budowy wyłonionej w prze-
targu firmie SKANSKA S.A. Wyko-
nawca z impetem rozpoczął prace 
budowlane - ogrodził teren budowy, 
zorganizował nowe ciągi komunika-
cyjne do szkół, zaplecze magazyno-
wo-socjalne, prowadzi prace rozbiór-
kowe sali gimnastycznej i łącznika, 
rozpoczął roboty ziemne i wykonanie 
instalacji. Całkowity koszt inwesty-
cji zamknie się kwotą około 14 mln 
zł, z czego koszt wyposażenia w urzą-
dzenia i sprzęt sportowy wyniesie bli-
sko 1,5 mln zł. Po akceptacji naszego 
wniosku otrzymaliśmy dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki na budowę hali w kwocie 2,5 
mln zł, a w przyszłym roku liczymy 
na kolejną kwotę w wysokości 3 mln 
zł na budowę basenu, również z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Termin zakończenia robót budowla-
nych i oddania do użytku ustalono na 
dzień 30 września 2018 r. Ta imponu-
jąca rozmachem inwestycja, w związ-
ku z lokalizacją w centrum miasta 
i sąsiedztwie szkół oraz dwóch dróg 
wojewódzkich, przez okres dwóch lat 

będzie stanowiła niewątpliwie pewne 
utrudnienia, szczególnie dla uczniów 
i nauczycieli. 
Na terenie gminy Sieniawa, liczącej 
ponad 7000 mieszkańców, funkcjo-
nuje tylko jedna hala sportowa wybu-
dowana w latach 80-tych. W przy-
szłym roku w ramach projektu ter-
momodernizacji planowany jest kapi-
talny remont hali. Obiekt ten obec-
nie nie spełnia swojej podstawowej 
roli, ani w zakresie organizacji lek-
cji wychowania fizycznego, ani krze-
wienia kultury fizycznej wśród mie-
szańców gminy. Powodem tego jest 
jego nadmierne obciążenie, gdyż 
z obiektu tego korzystają uczniowie 
aż trzech szkół. Bardzo trudno zapla-
nować lekcje dla tych placówek oświ-
atowych. Liczba klas realizujących 
zajęcia wychowania fizycznego o jed-
nej porze wynosi często aż siedem. 

W związku z tym w obiekcie w jed-
nym czasie gromadzi się około 150 
uczniów! Pomijając aspekt trudno-
ści w realizacji programu nauczania, 
stanowi to olbrzymie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, sanitarne oraz wy-
chowawcze. Lekcje wychowania fizy-
cznego to nie jedyne zajęcia odbywa-
jące się w placówce. W/w szkoły pro-
wadzą również pozalekcyjne zajęcia 
sportowe w ramach kół i sekcji spor-
towych. Korzystają z niej również 
kluby sportowe MKS Sokół Sienia-
wa oraz Uczniowski Klub Sportowy, 
prowadząc zajęcia swoich sekcji spor-
towych, a także nieformalne grupy 
mieszkańców miasta i gminy, co spra-
wia, że przez cały tydzień, od wcze-
snych godzin rannych do późnych 
nocnych, obiekt jest mocno eksplo-
atowany. Istotnym argumentem jest 
to, że istniejąca hala sportowa usytu-

Budowa hali sportowej wraz z basenem przy kompleksie sieniawskich szkół 
staje się faktem. Spełnia się długo oczekiwane zamierzenie programu rozwoju 

społeczno-gospodarczego naszej gminy. Ta sztandarowa inwestycja burmistrza 
Adama Wosia i sieniawskiego samorządu przejdzie niewątpliwie do historii.
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Niestety nic nie trwa 
i nie funkcjonuje wie-
cznie, ciągle poddając 
się upływowi czasu, 

zmianom standardów, technologii, 
innowacjom i nowym rozwiązaniom. 
Dlatego też eksploatowana od 30 lat 
hala sportowa, niestety nie spełnia 
współczesnych wymogów do realiza-
cji zadań dla jakich powstała. Wymaga 
ona gruntownego remontu i przebu-
dowy, począwszy od fundamentów, 
poprzez wymianę nawierzchni, insta-

lacji, stolarki, źródeł ciepła, oświe-
tlenia, wentylacji, dachu i całościo-
wej termomodernizacji. Dlatego też 
mając na względzie możliwości pozy-
skania środków z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego opracowaliśmy 
dokumentację techniczną oraz prze-
prowadziliśmy audyt energetyczny,  
w celu aplikacji o unijne środki po- 
mocowe. Prawidłowo przygotowany 
wniosek osiągnął odpowiednią punk-
tację i otrzymał 85% dofinansowa-
nia. Całość przedsięwzięcia realizo-

wana w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Osi priorytetowej III. Czysta ener-
gia, Działania 3.2 Modernizacja ener-
getyczna budynków, oszacowana zo- 
stała na kwotę 2 552 020,31 zł, z cze- 
go 2 085 841,75 zł otrzymamy z tzw. 
funduszy unijnych. 

Zakończenie realizacji projektu to 
30.09.2017 r. i do tego czasu obiekt 
będzie wyłączony z eksploatacji.

Jerzy Mazur

Hala sportowa  
odzyska swój blask

Obiekt, który przez lata był chlubą i dumą Sieniawy, w którym odbyło się tak 
wiele ważnych wydarzeń sportowych, który w latach świetności podziwiało  

i zazdrościło wielu odwiedzających nasze miasteczko gości, dzięki  
funduszom unijnym dostanie swoje „nowe życie”.

owana jest w znacznej odległości od 
naszych szkół. Aby dotrzeć na lekcje, 
dzieci i młodzież zmuszone są każdo-
razowo do pokonywania, bez względu 
na pogodę, znacznego odcinka bie-
gnącego przez trzy ruchliwe drogi, 
w tym wojewódzką nr 835. Przemie-
szczanie to jest niezwykle niebezpie-
czne nie tylko pod kątem bezpieczeń- 

stwa drogowego, ale również zdro-
wotnego. Obecnie korzystanie z base-
nu wiąże się wyjazdami do najbliż-
szych miejscowości tj. Jarosławia, Le-
żajska czy Przeworska co generuje 
spore koszty. Biorąc pod uwagę cho-
ciażby w/w argumenty oraz wiele in-
nych związanych z edukacją i wycho-
waniem naszych dzieci, młodzieży, 

a także potrzebami dorosłych miesz-
kańców, działania w tym zakresie są 
jak najbardziej zasadne. Tym bardziej, 
że nasze przedsięwzięcie idealnie wpi-
suje się w prorodzinną politykę rządu 
ze szczególnym uwzględnieniem na-
szych najmłodszych mieszkańców.

Janusz Świt
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Nie zwalniamy tempa  
w zakresie dróg

Jesteśmy w dalszym ciągu bar-
dzo aktywni i co najważniej-
sze skuteczni, w pozyskiwaniu 
środków w ramach usuwania 

   skutków klęsk żywiołowych. 
Z tego programu rządowego w ostat-
nim czasie zrealizowaliśmy przebu-
dowę kolejnych dróg, mianowicie: 
drogi dz. nr ewid. 510 w miejscowo-
ści Leżachów w km 0+000-0+940 
o długości 940 mb - wartość zadania 
388 997,51 zł oraz drogi dz. nr ewid. 
124 i 99 w miejscowości Dobra-
Zagóra o wartości 216 044,20 zł. 
Do każdej z tych inwestycji za po-
średnictwem Wojewody Podkarpa-
ckiego otrzymaliśmy 80% dofinan-
sowania. Dodatkowo otrzymaliśmy 
środki na kolejne odcinki w wyso-

kości 210 000 zł na przebudowę 
drogi nr 1 10910 R „Czabańskie” 
w miejscowości Rudka-Dobra oraz 

190 000 zł na drogę dz. nr ewid. 
722 w miejscowości Wylewa.
Zrealizowaliśmy również, tak ocze-
kiwaną przez mieszkańców, przebu-
dowę drogi na dz. Nr 677 w m. Sie-
niawa (łącznik do ul. J. P. II ), gdzie 
została wykonana kanalizacja desz-

czowa oraz nowa nawierzchnia bitu-
miczna o długości 103 mb o wartości 
89 765,40 zł.

W porozumieniu ze starostą uczest-
niczymy finansowo w realizacji zada-
nia polegającego na remoncie drogi 
powiatowej nr P1256R Piskorowice
-Pigany-Sieniawa w km 0+275-3+240 
o wartości 585 102,07 zł, z czego 
80 % wartości inwestycji pochodzi 

Wykorzystujemy kolejne środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji na drogi gminne oraz partycypujemy finansowo w realizacji 

powiatowej inwestycji drogowej. 
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Kompleksy sportowe dla 
mieszkańców sołectw

W związku z tym, iż 
zauważamy bardzo 
ekspansywny roz-
wój sportu amator- 

skiego oraz szeroko pojętej rekre-
acji wśród naszych mieszkańców,  
a w szczególności dzieci i młodzieży, 
podjęliśmy działania w celu budowy 
takiej infrastruktury, która zapewni 
odpowiednie miejsce do treningów, 
organizowania zawodów sportowych 
oraz umożliwi spędzanie tam wol-
nego czasu. 

Wobec tego, że sama Sieniawa 
posiada już takie możliwości, chcie-
liśmy skupić się na, często zaniedba-
nych w tym zakresie, terenach wiej-
skich. Z tą myślą złożyliśmy wniosek 
aplikacyjny do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, który otrzymał dofinan-
sowanie z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w kwocie 852 000,00 
zł. Całość zadania inwestycyjnego,  
w zakres którego wchodzą cztery 

boiska wielofunkcyjne i trzy boiska 
piłkarskie (orliki trawiaste), oszaco- 
wano na kwotę 1 723 736,00 zł. W ro- 
ku 2017 obiekty te zostaną oddane  
dla mieszkańców w/w miejscowości,  
natomiast w drugim etapie zrealizu-
jemy pozostałe, tak, aby mieszkańcy 
wszystkich sołectw mieli równy do- 
stęp do tego typu infrastruktury. Nie-

wątpliwie realizacja tego typu zada-
nia przyczyni się do podniesienia po- 
ziomu życia naszych mieszkańców, 
gdyż sport, kultura fizyczna, rekre-
acja, szczególnie dla naszych naj-
młodszych, są nieodzownym elemen-
tem codziennego życia.

Jerzy Mazur

Już niebawem powstanie nowa infrastruktura sportowa w postaci boisk 
wielofunkcyjnych oraz boisk piłkarskich w Czerwonej Woli, Rudce, Wylewie, 
Leżachowie realizowana w ramach „Programu modernizacji infrastruktury 

sportowej - 2016” 

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Warunkiem pozyska-
nia tych środków było wyasygnowa-
nie 20% udziału własnego, w związku 
z tym, że powiat, jako wnioskoda-
wca, nie był w stanie tego sfinanso-
wać, przejęliśmy to na siebie i nie-
malże 3-kilometrowy odcinek uzy-
skał nową nawierzchnię. Dzięki temu 
nasi mieszkańcy mogą poruszać się 
po nowej nawierzchni na całym od-
cinku z Sieniawy do granicy z gminą 

Leżajsk. Dodatkowo przy tej dro-
dze zbudowany zostanie chodnik, 
który zapewni bezpieczną komuni-
kację pieszą dla mieszkańców Pigan 
oraz pracowników funkcjonujących 
w tym rejonie zakładów pracy.

Wszystkie te działania potwier-
dzają, jak dużą wagę przywiązujemy 
do poprawy naszych dróg gmin-
nych, ale także powiatowych, gdyż 
służą one również naszym miesz-
kańcom. Staramy się wykorzystywać 

wszelkie możliwe środki zewnętrzne 
i jak do tej pory, nieźle nam to wy-
chodzi. Oczywiście są miejsca w na-
szej gminie, nawet w samej Sienia-
wie, gdzie sytuacja w zakresie dróg 
wymaga jeszcze poprawy. Zaintereso-
wanych prosimy o cierpliwość i zape-
wniamy, iż w momencie zakończenia
regulacji formalno-prawnych, podję-
te zostaną działania w tym zakresie.

Jerzy Mazur
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Ratusz po remoncie

W grudniu br. zakoń-
czył się remont czę-
ści budynku ratusza 
będącego siedzibą 

Urzędu Miasta i Gminy w Sienia-
wie. Zadanie zostało sfinansowane ze 
środków własnych budżetu i w cało-
ści wyniosło 206 397,16 zł. Roboty 
budowlane związane były z niewielką 
przebudową oraz zamianą pomiesz-
czeń użytkowanych przez poszcze-
gólne referaty urzędu.
Wprowadzono w urzędzie nowy sys-
tem komunikacji wizualnej, a tuż przy 
wejściu na pierwsze piętro umiesz-
czono podświetlaną tablicę informa-
cyjną, która mamy nadzieję, ułatwi 
kontakty mieszkańców z pracowni-
kami. Ponadto w najbliższym czasie 
na holu głównym zostaną ustawione 
wygodne miejsca siedzące dla intere-
santów.
Należy wyjaśnić, że decyzję o prze-
budowie wewnętrznych ścian bu-
dynku i minimalne odtworzenie jego 
walorów historycznych podjęto w sy-
tuacji już naprawdę złego stanu 
technicznego i opłakanego wyglądu 

wnętrza urzędu. Prace polegały na 
renowacji ścian i sufitów, poprawie in-
stalacji elektrycznej i oświetlenia, 
a także częściowej wymianie podłóg 
i stolarki drzwiowej. Mamy nadzieję, 

że tak odnowiony ratusz podniesie 
swoje wartości funkcjonalne i użyt-
kowe, pracownikom zapewni odpo-
wiednie warunki do pracy, a wszyst-
kim odwiedzającym miejscowy urząd 
poprawi komfort załatwiania wszel-
kich formalności.

Niestety, jak każdy remont i ten nie 
pozostał bez wpływu na pracę urzędu 
i wiązał się z utrudnieniami dla miesz-
kańców, za które serdecznie przepra-
szamy.

Zapraszamy Państwa w godzi-
nach funkcjonowania urzędu od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.30 - 
15.30 (kasa urzędu czynna do godz. 
15.00).

Barbara Matyja

urząd Miasta i Gminy w Sieniawie od lat podejmuje działania mające na celu 
poprawę jakości obsługi klienta i budowanie pozytywnego wizerunku 

instytucji wśród mieszkańców i przedsiębiorców.

SMS z urzędu

Nic prostszego. Urząd 
Miasta i Gminy w Sie-
niawie uruchomił wła-
śnie bezpłatny system 

wczesnego powiadamiania mieszkań-

ców SMS-ami.
Testowanie systemu trwało pół ro-
ku i objęło 250 osób, które otrzy-
mywały SMS-y, najczęściej informa-
cje o zaległościach z tytułu opłat za 

śmieci. Testy miały wyłapać i usunąć 
problemy techniczne oraz pozwo-
lić na usprawnienie systemu. Zale-
żało nam między innymi, aby wia-
domość, nawet dłuższa, była dostar-

Chcesz wiedzieć, o terminach opłat za odpady komunalne i podatki, czy też 
otrzymywać informacje o imprezach kulturalnych?
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Słów parę o sołtysowaniu 
w Gminie Sieniawa

Sołtys - lider dba o sprawy mieszkańców i re-
prezentuje ich na zewnątrz. Jest łącznikiem 
społeczności wiejskiej z władzami gminy. Jest 
to osoba wybierana przez mieszkańców wsi 

jako reprezentant danej miejscowości. Współpracownik 
gminy. Wybierany demokratycznie, jako konkretna osoba, 
a nie partia. 

Od czterech lat Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 
Adam Woś wręcza „Sokoły Roku”. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się nasi rozmówcy: Pani Bogusława Moczarska 
- sołtys sołectwa Wylewa oraz Pan Marian Czercowy - 
sołtys Leżachowa. Opowiedzieli nam oni o swojej pracy 
i podzielili się refleksjami na temat naszej gminy.

Na czym polega praca sołtysa?
Marian Czercowy: Do moich głównych obowiązków 
należy zbieranie podatków od nieruchomości, z których 
się rzetelnie rozliczam. Do mnie należy też przyjmowa-
nie wniosków od mieszkańców i przekazywanie ich do 
władz gminnych. Systematycznie uczęszczam na sesje Ra-
dy Miejskiej, gdzie w razie potrzeby zgłaszam interpela-
cje Rady Sołeckiej. A poza tym , zajmuję się niemal wszy-
stkim. Na pewno niełatwym i wymagającym sporo czasu 
i cierpliwości zajęciem jest wysłuchiwanie mieszkańców 
i ich problemów. Jak się przyjęło na siebie taki obowią-
zek, to trzeba być na zawołanie przez 24 godziny na dobę, 
sprawy sołectwa są na pierwszym miejscu. Bez sołtysa 

ani rusz!

Bogusława Moczarska: Najprościej mówiąc, sołtys jest 
najniższym szczeblem władzy w gminie jako pomocnik 
burmistrza na danym terytorium. Jest to człowiek będą-
cy w służbie swojego sołectwa i jego mieszkańców. Do 
głównych zadań sołtysa należy zbieranie podatków oraz 
sposób wykorzystywania funduszy sołeckich, ale także 
organizowanie zebrań wiejskich, na których poruszane są 
sprawy dotyczące wsi. Organizuje on program zebrania, 
zbiera pomysły i pilnuje porządku obrad.

Ludzie przychodzą do sołtysa ze wszystkim, wysłu-
chuję i pomagam jak mogę i jak umiem. Nie zawsze 
jednak, to z czym się do mnie ktoś zwraca leży w mojej 
gestii, niektórzy traktują mnie jak powiernika lub nawet 
spowiednika. 

Czy w trakcie Państwa pracy dochodziło do kon-
fliktów lub kłopotliwych sytuacji pomiędzy Wami, 
a mieszkańcami?
B.M.: Jestem sołtysem już trzecią kadencję, od 2005 roku 
i z pełną świadomością i wielką radością mogę stwier-
dzić, że nie ma konfliktów między mną, a wylewianami. 
Oczywiście pojawiają się spory czy jakieś drobne nie-
porozumienia, ale są to sprawy pomiędzy mieszkańcami, 
ja wtedy próbuję być rozjemcą lub w pewnym sensie 
sędzią. W naszej społeczności wiejskiej jest wiele charak-

Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa jest 9 sołectw, każde z nich ma swojego 
Sołtysa - osobę reprezentującą mieszkańców, dbającą o ich interesy.

czana w jednym SMS-ie, a nie dzie-
lona na dwie czy trzy części, przez 
co byłaby mniej czytelna. 

Bądź na bieżąco!

W Sieniawie postanowiono jed-
nak poszerzyć zakres serwisu o bez-
płatne informacje o imprezach kul-
turalnych i innych wydarzeniach 
w gminie.

SMS to obecnie najszybszy i naj-
pewniejszy sposób dotarcia z infor-
macją. Nie zawsze możemy zajrzeć 
do lokalnej gazety czy na stronę in-
ternetową. Telefon mamy właściwie 
wszędzie i zawsze. Chcemy przede 
wszystkim ostrzegać mieszkańców 
przed zagrożeniami, ale także docie-
rać z ciekawymi, bieżącymi infor-
macjami.

Wystarczy się 
zarejestrować

Aby korzystać z serwisu, trzeba 
zarejestrować swój numer telefonu 
w Referacie Rozwoju i Gospodarki 
Gruntami - pokój nr 1. Informacje 
dostarczane przez miejscowy urząd 
będą bezpłatne.

Piotr Czopik
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terów i każdy ma inne wymagania wobec sołtysa, którym 
trudno jest sprostać. Trzeba nauczyć się z każdym na-
wiązać wspólne relacje, by zintegrować się z mieszkań-
cami. W moim odczuciu stosunki interpersonalne w Wy-
lewie układają się dobrze. Chcę podkreślić, że współpra-
ca z radą sołecką, radnym, szkołą podstawową, OSP, 
a szczególności KGW wpływa korzystanie na zaangażo-
wanie  mieszkańców w prace na rzecz naszego sołectwa, 
a także na włączanie się w organizację uroczystości pań-
stwowych i kościelnych.

M. Cz.: Niestety u mnie nie jest tak pięknie i sielankowo. 
Od początku miałem wielu przeciwników. Po raz pierw-
szy startowałem na sołtysa w 2008 roku, wtedy przegra-
łem jednym głosem. Miałem pewne wątpliwości, co do 
wyników i prawidłowości głosowania, ale pogodziłem 
się z przegraną. Teraz jestem sołtysem od dwudziestu 
miesięcy i przez cały ten czas mam problem z porozu-
mieniem się z częścią mieszkańców Leżachowa. Nie 
ukrywam, że z byłym sołtysem mam konflikt, którego 
nie możemy rozwiązać. Nie układa się też współpraca 
z kołem gospodyń wiejskich. Mimo starań z mojej stro-
ny, nie możemy osiągnąć kompromisu z paniami i pana-
mi należącymi do koła. Uważam, że koło działające na 
terenie danej miejscowości, jest jakby jej reprezentacją 
i powinno działać z pożytkiem dla jej mieszkańców. 
Tymczasem, niestety nie udaje się nam wspólnie niczego 
zrobić. Mam żal do działaczy koła o to, że nie uznają mnie 
za sołtysa, niejednokrotnie dawali wprost do zrozumie-
nia, że nie liczą się z moim zdaniem. Jest to bardzo przykra 
sytuacja, ale niestety nic nie mogę na to poradzić.

Jakie korzyści płyną z pełnienia funkcji sołtysa?
M.Cz.: Ja nie zostałem sołtysem dla jakichkolwiek korzy-
ści. Mam bardzo dużo pracy, jestem rolnikiem z 37 hek-
tarowym gospodarstwem, za sołtysowanie dostaję mie-
sięcznie 250 złotych, oprócz tego dochodzi prowizja za 
zbieranie podatku, w zależności od uzbieranej kwoty. 
Największą satysfakcją jest dla mnie to, że jestem 
potrzebny ludziom, że mogę im w razie potrzeby służyć 
pomocą jak umiem.

B.M.: Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny, 
o czym stanowi „Statut Sołectwa” i nie ma tu mowy 
o korzyściach finansowych. Jestem na emeryturze, ale też 
nie narzekam na brak zajęć, mam chorą teściową w pode-
szłym wieku, którą opiekujemy się z mężem. A korzyści 
z bycia sołtysem? Dużo radości z kontaktu z ludźmi, nie 

mogłabym siedzieć w domu i nie spotykać się z innymi 
osobami. Głownie z tych względów przyjęłam obowiązki 

sołtysa i uważam, że mogę jeszcze coś zrobić dla naszej 
wsi i środowiska.

A jak układa się współpraca z władzami gminy, czy 
jesteście z niej zadowoleni?
B.M.: Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będzie tak na-
dal, bo tylko wtedy będziemy mogli realizować nasze 
marzenia i zamierzenia. Współpraca oparta na wzajem-
nym szacunku i zrozumieniu pozwala na realizowanie 
postawionych sobie celów. Małymi kroczkami dążymy 
do wspólnego sukcesu dla dobra miejscowości i gminy. 
Na sesjach rady gminy śmiało stawiam swoje postulaty, 
a burmistrz jest zawsze otwarty na propozycje i sugestie 
swoich sołtysów.

M.Cz.: Nie narzekam. Współpraca układa się dobrze. 
Nigdy nie miałem problemów przy załatwianiu spraw. 
Czasem mamy inne zdanie na jakiś temat, czasem docho-
dzi do drobnych nieporozumień, ale jakie to ma znacze-
nie, na tym właśnie polega demokracja i samorządność. 

Jakie inwestycje zostały wykonane za Waszej kaden-
cji i co jeszcze chcielibyście zrobić dla dobra swoich 
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mieszkańców?
B.M.: Razem z radą sołecką, radnym, KGW i OSP 
konstruujemy wnioski do budżetu gminy na każdy rok. 
Są one wdrażane i stopniowo realizowane, w miarę po-
siadanych środków. Do najważniejszych inwestycji zre-
alizowanych w trakcie moich kadencji zaliczam: remont, 
a właściwie odbudowę remizo -świetlicy i wiaty tane-
cznej, dokończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, 
wykonanie oświetlenia w Wylewie i przysiółku Kapleń-
skie, wyremontowanie istniejących i wybudowanie no-
wych dróg oraz chodnika. Wszystko to dzięki operatyw-
ności i zaangażowaniu pana burmistrza Adama Wosia 
i Rady Miejskiej.

Jeśli chodzi o przyszłość, naszym największym pra-
gnieniem jest budowa chodnika przy drodze nr 835 na 
odcinku Wylewa - Sieniawa. Chciałabym również, aby 
wszyscy nabrali nawyku segregowania śmieci, a nie wy-
wozili odpady do lasku i przydrożnych rowów, które nie 
są najlepszą wizytówką naszej wsi. Zmorą są wałęsające 
się psy, które mają swoich właścicieli, a biegają po drogach 
i zagrażają bezpieczeństwu ludzi i pojazdów.

M.Cz.: Moja koleżanka ma już za sobą kilka ładnych lat 
sołtysowania, więc jest tych dokonań sporo na jej kon-
cie. Ja nie zdążyłem jeszcze zdziałać wiele. Pewnie było-
by lepiej, gdyby nie problemy, o których mówiłem wcze-
śniej. Ostatnio został wykonany odcinek drogi. Mam 
nadzieję, że tych wykonanych inwestycji będzie w przy-
szłości więcej. Czekamy na budowę boiska wielofunkcyj-
nego i wiem, że władze gminy tego dokonają. Burmistrz 
Adam Woś jest znany z tego, że jeśli coś zaplanuje, to 
dąży do zrealizowania swoich pomysłów i jest to zawsze 
z korzyścią dla nas wszystkich. 

Co chcielibyście przekazać mieszkańcom za pośred-
nictwem naszego biuletynu?
B.M.: Trudno to przekazać w kilku zdaniach, ale spró-
buję. Jestem rodowitą sieniawianką, ale od wielu lat 
mieszkam w Wylewie. Na przestrzeni tych lat, obser-
wuję jak Sieniawa i cała nasza gmina zmieniła swoje 
oblicze w ostatnim czasie. Znajomi, którzy wyjechali stąd 
już dawno, odwiedzając nas stwierdzają, że Sieniawa jest 
nie do poznania, zauważają wiele zmian, są nią zauro-
czeni. Nasza Wylewa też się zmieniła i nadal zmieniać się 
będzie na lepsze. To, co widać, to po części Wasz udział.  
Wnioski i uwagi, które zgłaszaliście na zebraniach wiej-
skich zostały wzięte pod uwagę przy projektowaniu bu-
dżetu gminy. 

Bezpieczeństwo mieszkańców, wodociągi, kanaliza-
cja, świetlica w każdej wsi, infrastruktura drogowa, miej-
sca pracy - to wszystko zasługa obecnego włodarza mia-
sta i Rady Miejskiej. Pan burmistrz Adam Woś skutecznie 
zabiega o środki finansowe, dzięki którym zrealizowano 
wiele ważnych zadań inwestycyjnych na terenie gminy. 
Słyszy się czasem słowa krytyki, każdy ma do niej prawo, 
ale doceniajmy to, co mamy, nie krytykujmy, a wspie-
rajmy!

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Na-
rodzenia, chciałbym wszystkim życzyć radosnych spo-
tkań w gronie rodzinnym. Oby dopisywało Wam zdro-
wie, szczęście i optymizm, przyjście na świat Chrystusa, 
przyniosło ze sobą radość, pokój i nadzieję…

M. Cz.: Jestem wdzięczny mieszkańcom wsi za zaufanie, 
jak i ludziom zaangażowanym społecznie, którzy poma-
gają mi w realizacji przedsięwzięć. Chcę być dalej aktywny, 

dopóki zdrowie mi na to pozwoli i będę miał taką możli-
wość. Wszystko idzie ku dobremu. We wsi dużo się zmie-
niło, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Mam nadzieję, że 
burmistrz zrobi jeszcze wiele dobrego. Wszystkim życzę 
Wesołych Świąt!

Z sołtysami rozmawiała Jadwiga Majcher
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Współpraca  
transgraniczna  
- wymierne efekty

Mowa tu o Tremelo 
w Belgii i Pecovskej 
Novej Vsi na Słowa-
cji.

Dzięki doskonałym relacjom z part-
nerską wioską Pecovska Nova Ves 
na Słowacji, poszerzono współpra- 
cę z sąsiadującą gminą Lutina, w celu  
realizacji wspólnego projektu w ra- 
mach Programu Współpracy Trans-
granicznej Interreg Polska - Słowa-
cja. Przygotowywany wspólny wnio- 
sek, zakłada wykonanie po naszej  
stronie gruntownego remontu cer- 
kwi pw. św. Mikołaja w Leżachowie  
oraz urządzenie w jego otoczeniu  
parku miniatur zabytkowych cerkie- 
wek, znajdujących się na szlaku do  
Słowacji. Po stronie słowackiej na- 
tomiast, przewiduje się urządzenie  
ścieżek dla pieszych w kierunku Lu- 
tiny - miejsca kultu kościoła gre-
ko-katolickiego na Słowacji. Mamy 
przygotowaną dokumentację tech- 
niczną remontu zabytkowej cerkwi  
i po uzupełnieniu pozostałych do- 
kumentów oraz uzgodnieniu z pro-
boszczem parafii rzymsko - katoli- 
ckiej w Sieniawie kwestii formal- 
nych, dotyczących użytkowania te- 
go terenu, będzie przygotowywany  
wniosek, który zostanie złożony  
w naborze w połowie 2017 roku.

W dniach 26-27 sierpnia 2016 r. 
trzynastoosobowa delegacja Gminy 
Sieniawa złożona z przedstawicieli 

Kół Gospodyń Wiejskich wzięła 
udział w corocznym jarmarku Gmi- 

ny Pecovska Nova Ves. W progra- 
mie oprócz dziękczynienia za plo- 
ny podziwiano występ orkiestry big  

bandu z Preszowa, ludowe zespo- 
ły folklorystyczne oraz wyroby twór-

ców ludowych.

Janusz Świt

Gmina Sieniawa kontynuuje i rozwija współpracę zagraniczną  
utrzymując ciągłe kontakty z naszymi partnerami. 
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Celem programu jest 
zapewnienie najuboż- 
szej części społeczeń- 
stwa bezpłatnej pomo- 

cy żywnościowej, oraz włączenie  
społeczne osób poprzez cykliczne 
działania towarzyszące o charakterze 
edukacyjnym.

Pomocą żywnościową w ramach 
POPŻ mogą być objęte osoby i ro- 
dziny, znajdujące się w trudnej sy- 
tuacji życiowej spełniające kryteria 
art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
których dochód nie przekracza 951 
zł dla osoby samotnie gospodarują- 
cej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Dla mieszkańców Miasta i Gmi-

ny Sieniawa realizacja programu  
rozpoczęła się w dniu 05.10.2016 r.,  
a zakończy się w czerwcu 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Sieniawie wydaje 
skierowania do otrzymania pomo- 
cy żywnościowej w ramach POPŻ. 

Artykuły wydawane są w formie 
paczek żywnościowych równomier-
nie w trakcie trwania całego Pod-
programu 2016. Artykuły żywno-
ściowe odbierać można w magazy-

nie Zarządu Okręgowego Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej w Ja- 
rosławiu przy ul. Bandurskiego 1 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:30 do 13:00. 

Zestaw artykułów w Podprogra-
mie 2016 obejmuje: makaron jaje- 

czny, ryż biały, herbatniki, mleko 
UHT, ser podpuszczkowy dojrzewa- 
jący, groszek z marchewką, fasolę 
białą, koncentrat pomidorowy, po- 
widła śliwkowe, gulasz wieprzowy  

z warzywami, filet z makreli w oleju, 
szynkę drobiową, cukier biały i olej 
rzepakowy.

Do tej pory do udziału w progra-
mie zostało zakwalifikowanych 154 
rodzin (w sumie 641 osób) z terenu 
naszej gminy.

Wszystkich zainteresowanych otrzy-
maniem skierowania do otrzymania  
pomocy żywnościowej w Magazy- 
nie Polskiego Komitetu Pomocy  
Społecznej w Jarosławiu prosimy  
o zgłaszanie się do Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sieniawie w godzinach od 7:30  
do 15:30 pok. nr 8.

Joanna Meszko 

Pomoc żywnościowa
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie nawiązał 
współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Przemyślu 

w celu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. 
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Wiedza na wysokim  
poziomie

Wyniki tegoroczne-
go sprawdzianu po-
kazują, że ucznio-
wie szkół podsta-

wowych z naszej gminy, a w szcze-
gólności ze szkół w Dobrej, Czerwo-
nej Woli i Sieniawy, bardzo dobrze 
poradzili sobie z zadaniami egzami-
nacyjnymi, osiągając średnie wyniki 
z poszczególnych przedmiotów wyż-
sze niż wyniki w powiecie i w woje-
wództwie.

Również uczniowie klas trze-
cich gimnazjum osiągnęli na egza-
minie wyniki, które plasują ich na 
bardzo dobrym miejscu na tle po-
wiatu i województwa - wyniki egza-
minu z języka polskiego, matematy-
ki i przedmiotów przyrodniczych są 
wyższe od wyników powiatu i woje-
wództwa, z języka angielskiego - wyż-
sze od wyników powiatu.

Uczniowie sieniawskich szkół co 

roku biorą udział w konkursach po-
wiatowych i wojewódzkich zajmując 
wysokie miejsca. W ubiegłym roku 
szkolnym uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Sieniawie wykazali się umie-
jętnościami matematycznymi. Ame-
lia Kolczak została finalistką woje-
wódzkiego etapu Konkursu Kura-
toryjnego z Matematyki, a w Powia-
towym Konkursie „Mistrz Matema-
tyki” zajęła I miejsce. W tym samym 
konkursie wyróżniona została Mał-
gorzata Grycko. W międzynarodo-
wym Kangurze matematycznym wy-
różnienie zdobyli: Małgorzata Gry-
cko, Amelia Kolczak, Jakub Rada-
wiec, Paweł Pigan, Maciej Żemła, 
Wojciech Rusinek, Emilia Barsz-
czak. Natomiast Piotr Pich był fi-
nalistą wojewódzkiego etapu Kon-
kursu Kuratoryjnego z Historii.
Sukcesami pochwalić się mogą także 
uczniowie miejscowego gimnazjum. 

W roku szkolnym 2015/2016 szcze-
gólnie wyróżnili się:
Katarzyna Nowak, kl. III - laureatka 
ogólnopolskiego konkursu history-
cznego „Losy Żołnierza i Dzieje 
Oręża Polskiego”; laureatka I stop-
nia z wyróżnieniem w ogólnopol-
skim konkursie Archimedes - Histo-
ria;
Jakub Majcher i Aleksandra Rygo-
wska, kl. III - finaliści kuratoryjnego 
konkursu matematycznego; wyróż-
nienie w matematycznym konkursie 
Międzynarodowym Kangur; III miej-
sce w konkursie powiatowym o Ru-
chu Drogowym;
Jakub Majcher, Aleksander Kę-
dziora i Klaudia Stańko, kl. III - 
etap rejonowy ogólnopolskiego kon-
kursu technicznego;
Natalia Maryśkowa, kl. II - II etap 
kuratoryjnego konkursu matematy-
cznego; tytuł wicemistrza ortogra-

W 2016 roku uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej oraz klas trzecich 
gimnazjum przystąpili do egzaminów, które mają na celu zbadanie wiedzy  

i umiejętności zdobytych na poszczególnych szczeblach edukacji.
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fii w Powiatowym Konkursie Orto-
graficznym; finalistka Regionalnego 
Konkursu wiedzy o Wielkich Pola-
kach; laureatka V stopnia Olimpiady 
Archimedes Plus - Biologia; II miej-
sce w konkursie powiatowym Mistrz 
Matematyki; II miejsce w woje-
wództwie - Konkurs Humanistyczny 
Omnibus; wyróżnienie w matema-
tycznym konkursie Międzynarodo-
wym Kangur;
Idalia Myszor, kl. III - laureatka ku-
ratoryjnego konkursu chemicznego; 
laureatka Podkarpackiego Konkursu 
Chemicznego; zakwalifikowała się 
do Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego „Pangea”; III miej-
sce w konkursie powiatowym Mi-

strz Matematyki; laureatka I stop-
nia Olimpiady Archimedes Plus - 
Biologia;
Zuzanna Bartuś - laureatka I stop-
nia z wyróżnieniem w ogólnopolskim 
konkursie Archimedes - Historia;
Natalia Siutyła - laureatka I stopnia 
w ogólnopolskim konkursie Archi-
medes - Historia.
Ponadto uczniowie gimnazjum od-
notowali też sukcesy sportowe. Dru-
żyna dziewcząt zdobyła II miejsce 
w Powiatowej Gimnazjadzie w piłce 
ręcznej, a w zawodach powiatowych 
dziewczyny w sztafecie zajęły III 
miejsce. Natomiast Agnieszka Ra-
dawiec została mistrzynią powiatu 
w skoku wzwyż.

29 listopada 2016 r. na gali w Fil-
harmonii Podkarpackiej absolwent-
ki Gimnazjum w Sieniawie Ida-
lia Myszor oraz Katarzyna Nowak - 
laureatki konkursów kuratoryjnych 
i ogólnopolskich - odebrały nagrody 
przyznane przez Zarząd Wojewódz-
twa Podkarpackiego za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczne. Z kolei 
uczennica Aneta Buszta otrzymała 
roczne stypendium, a Ewa Rudziń-
ska - jednorazowe stypendium z Fun-
dacji Pomocy Edukacyjnej dla Mło-
dzieży im. Heleny i Tadeusza Zieliń-
skich w Jarosławiu.

Władysława Stawarska, 
Wacław Kondyra

Zajęcia plastyczne, pro-
jekt teatralny czy warsz-
taty ozdób świątecznych 
to nie jedyne propozy-

cje jakie Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie przy-
gotowało dla młodszych i starszych 
mieszkańców miasta i gminy.

Zrealizowano projekt

W CKSiR „Sokół” pozyskano 
środki z Grantu Kraina Sanu 2016 
na wystawienie spektaklu teatralne-
go przez grupę kabaretowo-teatral-
ną. W ramach projektu, zrealizowa-
nego przez Elżbietę Kozyrę, zaku-
piono stroje teatralne i peruki, mate-
riały dekoracyjne, konstrukcję sce-
niczną oraz upominki dla młodych 
aktorów. Kwota projektu wyniosła 

3600 zł. 25 września grupa kabare-
towo-teatralna „Maskara” wystąpiła 
przed sieniawską publicznością ze 

spektaklem pt. „Chodź człowieku 
coś Ci powiem”. Widowisko miało na 

celu skłonić widzów do refleksji nad 
współczesnym światem i podstawo-
wymi wartościami w życiu człowieka. 

Pojawiające się w nim utwory zna-
nych polskich poetów, treścią nawią-

Z życia „Sokoła”
Ostatnie miesiące w sieniawskim centrum kultury były bardzo  

intensywne. Cieszy fakt, że z propozycji aktywnego spędzenia wolnego  
czasu korzysta coraz więcej osób w różnym wieku.
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zywały do otaczającego nas świata - 
do dziejącego się zła, tolerancji, miło-
ści czy wolności człowieka. Przedsta-

wienie zakończyły przekazane przez 
aktorów wskazówki na dobre życie. 
Udział w przedstawieniu wzięła miej-
scowa młodzież: Wiktoria Boruta, 
Eliza Mazurkiewicz, Ewa Rudzińska, 
Norbert Brzyski, Kajetan Kosior, 
Maciej Paluch, Michał Radawiec, 
Aleksander Strug, Szymon Szykuła 
i Maciej Zygmunt. 

Pocztówka z Sieniawy 

Pod takim hasłem przebiegał kon-
kurs plastyczny zorganizowany przez 
CKSiR „Sokół” w Sieniawie. Konkurs 
skierowany był do dzieci i młodzieży 
szkolnej z terenu Miasta i Gminy 
Sieniawa, a jego celem było ukaza-
nie piękna architektury gminy Sienia-
wa oraz możliwość zaprezentowania 
swojego talentu plastycznego przez 
jego uczestników. Zainteresowanie 
konkursem było bardzo duże, zwła-
szcza wśród najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy. W sumie do kon-
kursu zgłoszono 101 prac wykona-
nych różnorodną techniką malarską. 
Jury w składzie: Małgorzata Gaweł, 
Elżbieta Jagusztyn i Monika Jurkie-

wicz wyróżniło prace w czterech ka-
tegoriach wiekowych.
Grupa wiekowa: oddziały przedszkol-

ne i klasy 0-III
I miejsce - Weronika Fus (kl. I, SP 
Rudka)
II miejsce - Jagoda Ciurko (kl. III, SP 
Czerwona Wola)
III miejsce - Paweł Kolczak (kl. III, SP 
Sieniawa).
Wyróżnienia: Paulina Korchowiec 
(kl. II, SP Sieniawa) i Nikodem Ciur-
ko (Niepubliczne Przedszkole Sióstr 
Służebniczek NMP w Sieniawie). 

Grupa wiekowa - klasy IV-VI:
I miejsce - Wiktoria Szewc (kl. V, SP 

Sieniawa)
II miejsce - Przemysław Karakuła 
(kl. IV, SP Sieniawa)
III miejsce - Julian Kuziak (kl. IV, SP 
Wylewa)
Wyróżnienia: Martyna Paluch (kl. V, 
SP Sieniawa) i Kacper Puchta (kl. V, 
SP Wylewa). 
Grupa wiekowa - klasy gimnazjalne:
I miejsce - Patrycja Buniowska
II miejsce - Emilia Gardzielik
III miejsce - Przemek Mróz. 
Grupa wiekowa - liceum:
I miejsce - Natalia Siutyła
II miejsce - Bernadeta Rokosz
III miejsce - Andżelika Sarzyńska.
Wystawę prac konkursowych można 
obejrzeć w holu CKSiR „Sokół” w Sie-
niawie. 
Warto dodać, że wybrane przez ju-
rorów prace ozdobiły wyjątkowy ka-
lendarz na 2017 rok, który można 
nabyć w wybranych punktach sprze-
daży oraz w biurze CKSiR „Sokół”. 

W świecie dziecięcej 
kreatywności

Od października ponownie ru-
szyły zajęcia plastyczne dla naj-

młodszych, podczas których dzieci 
mogą realizować swoje zaintereso-
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Kalendarz planowanych wydarzeń kulturalnych 

Zapraszam wszystkich chętnych do przyłączenia się do grupy teatralno - muzycznej dla dorosłych. Jesteś-
my w trakcie przygotowywania spektaklu, ale potrzebujemy jeszcze aktorów, muzyków i pomocy przy przy-
gotowaniu strojów, dekoracji itp. Szczególnie zachęcam panów, bo jest ich na razie zdecydowanie za mało.
Więcej informacji w CKSiR „Sokół”. 

Jadwiga Majcher

Styczeń
•	 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
•	 Cała Wylewa śpiewa kolędy
•	 Dzień Seniora w Leżachowie
•	 Spotkanie wigilijne w Piganach
•	 Przegląd grup kolędniczych z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich
•	 VII Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
•	 Memoriał im. Pawła Suszyły
•	 Turniej trampkarzy
•	 Aktywne ferie w mieście 

Luty
•	 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - Dyktando Gminne
•	 Zapustowe przysmaki - otwarte warsztaty kulinarne dla dzieci

Marzec
•	 Gminny Dzień Kobiet 
•	 Premierowy spektakl w wykonaniu amatorskiej grupy teatralno-muzycznej z Sieniawy pt. „Mąż zmarł, ale już mu    
     lepiej” 
•	 Wiosenne warsztaty rękodzieła artystycznego

Szczegóły dotyczące imprez publikowane będą na bieżąco na stronie www.sieniawa.pl oraz profilu Facebook CKSiR 
„Sokół” w Sieniawie.

wania i rozwijać wyobraźnię. Pod 
czujnym okiem opiekuna, Małgo-
rzaty Gaweł, powstają małe cudeń-
ka wykonywane różnorodnymi tech-
nikami plastycznymi. I tak „artysty-
czne dusze” wykazały się talentem 
tworząc m. in. postaci z masy solnej, 
bawiąc się w projektantów mody czy 
architektów. Przed nimi jeszcze wiele 
kreatywnych spotkań. 

Świąteczne rękodzieło 

Dorośli mieszkańcy miasta i gmi-
ny mogli wziąć udział w warsztatach 
ozdób świątecznych, w trakcie któ-
rych poznali m.in. różne techniki 
ozdabiania styropianowych bombek, 
własnoręcznie wykonywali świątecz-

ne aniołki i stroiki. 
Warsztaty ozdób świątecznych zor-
ganizowało Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Aktywni w Sieniawie”.

Konkursy, konkursy, 
konkursy…

Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji „Sokół” w Sieniawie zapra-
sza mieszkańców miasta i gminy do 
udziału w konkursach.
Konkurs na tekst piosenki o Sienia-
wie - Konkurs skierowany do dzieci 
i młodzieży do 20 r.ż. z terenu Mia-
sta i Gminy Sieniawa. Do konkursu 
należy zgłaszać oryginalne, niepubli-

kowane wcześniej i nienagradzane 
teksty o Sieniawie.
Konkurs Piosenki Polskiej - Kon-
kurs skierowany do dzieci, młodzieży 
i dorosłych z terenu miasta i gminy 
Sieniawa. Koncert Laureatów odbę-
dzie się podczas Dni Sieniawy 2017.
Konkurs na najpiękniejszy ogród 
- Konkurs skierowany do mieszkań-
ców naszej gminy, będących właści-
cielami ogrodu. 
Wszystkie regulaminy, oświadczenia 
i karty zgłoszeń dostępne są na stro-
nie www.sieniawa.pl oraz w biurze 
CKSiR „Sokół” w Sieniawie - ul. Ko-
ściuszki 4, tel. 16 648 81 14, pn - pt. 
7.30 - 15.30.

Marta Kozłowicz
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Dożynki Gminne 
w Czerwonej Woli

Obchody rozpoczęła 
msza święta w kaplicy 
pw. Matki Bożej Kró- 
lowej Polski w Czer-

wonej Woli, celebrowana przez ks. Jana 
Grzywacza i ks. Krzysztofa Zygara. 
Po mszy św. barwny korowód do- 
żynkowy, prowadzony przez orkie-

strę dętą, udał się na plac przy remi-
zo-świetlicy, gdzie miała miejsce dal-

sza część uroczystości. Po prezentacji 
okazałych, bogato zdobionych kwia-
tami i ziołami wieńców dożynko-
wych i powitaniu gości, starostowie 
dożynek - Małgorzata Purcha i Artur 
Rokosz, przekazali na ręce Burmi-
strza Miasta i Gminy Sieniawa Adama 
Wosia i Przewodniczącej Rady Miej-

skiej w Sieniawie Danuty Król chleb 
wypieczony z tegorocznego ziarna.  

W okolicznościowym wystąpieniu  
burmistrz Adam Woś podziękował 
rolnikom za ich pracę, z której na  
co dzień wszyscy korzystamy i ży- 
czył wszystkim gospodarzom zdro-
wia i zadowolenia, jak najmniej trosk 
oraz obfitych plonów każdego roku. 
Podziękowania skierował również 

do osób zaangażowanych w organi-
zację tegorocznego święta plonów,  

W niedzielę 28 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. W tym roku gospodarzem 
corocznego Święta Plonów było sołectwo Czerwona Wola. 
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a wszystkim zebranym życzył udanej 
zabawy. Część oficjalną zakończyło 
wręczenie podziękowań, jakie Bur-
mistrz Miasta i Gminy wraz z Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej w Sienia-
wie przekazali na ręce przewodniczą-
cych kobiecych organizacji z terenu 
gminy z okazji przypadającego w tym 
roku jubileuszu 150-lecia istnienia 
Kół Gospodyń Wiejskich.
Program artystyczny rozpoczął wy- 
stęp grupy wokalnej Kurde Babki  

z Czerwonej Woli. Tuż po nich na  
scenie pojawili się najmłodsi miesz-
kańcy Czerwonej Woli - uczniowie  
miejscowej szkoły zaprezentowali 
program słowno-muzyczny pt. „Świę-
tujemy dożynki”. Z repertuarem  
piosenki biesiadnej i ludowej wy- 
stąpiły Koła Gospodyń Wiejskich  
z Dybkowa i Rudki, Zespół Piga- 
neczki oraz Stowarzyszenie „Aktyw- 
ni w Sieniawie”. Grupom śpiewaków  
akompaniowali: Sabina Pikuła, Krzy- 
sztof Groch i Leonard Wermiński.  
Ponadto widzowie wysłuchali gawę- 
dy Janiny Dyrdy z Zespołu Piga- 
neczki i monodramu pt. „Protest”, 
z którym wystąpiła Elżbieta Kozyra 
reprezentantka kabaretu Big Baby  
z Leżachowa. Na zakończenie wystą-
piły panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Wylewie, które zaprezento-
wały scenkę kabaretową pt. „Egzo-
tyczne wakacje rolnika”. Tegoroczne 
Dożynki Gminne zakończyła zaba- 
wa taneczna.

Marta Kozłowicz

Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie okazane przy organizacji Dożynek Gminnych 2016. Spon-
sorami tegorocznych dożynek byli: Zakład Rolniczo - Przemysłowy Farmutil HS, Śmiłowo; Nadleśnictwo Sie-
niawa; Stare Miasto Park, Wierzawice; FHU Budinstel, Paweł Ciąpała, Przeworsk; Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 
Oddział Sieniawa; Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Sieniawa; Apteka im. Mańkowskiego, Tadeusz 
Biernat, Sieniawa; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Drewnotex, Pigany; Teofila i Janusz Zytek, Sieniawa.
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Dzień Patrona

Tegoroczne obchody, któ-
re miały miejsce w pią-
tek 22 września, zainau-
gurowała uroczysta msza 

święta, odprawiona w miejscowym 
kościele. Następnie w szkole starsi 
uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny, w którym przedstawili 
sylwetkę twórczą Krasickiego oraz 
niektóre jego utwory w nowych, 
ciekawych wersjach. Dalsza część 
miała miejsce na boisku sportowym, 
gdzie uczniowie brali udział w kon-
kursach, rozgrywkach sportowych, 
świetnie się bawiąc i ucząc jedno-
cześnie. Nie zabrakło smakowitych 
ziemniaków oraz zabaw z nim zwią-
zanych, jako że obchody Dnia Pa-

trona połączono ze świętem pieczo-
nego ziemniaka. 
Był to udany dzień, tym bardziej, 
że przyświecało mu przesłanie Kra-
sickiego: „I śmiech niekiedy może 
być nauką, kiedy się z przywar, nie 
z osób natrząsa”.

Monika Kwaśniewska

Tradycją już stały się wrześniowe obchody Dnia Patrona w Szkole 
Podstawowej w Rudce im. Ignacego Krasickiego, która od 8 września 

2010 roku nosi zaszczytne imię tego wybitnego bajkopisarza  
i biskupa epoki oświecenia. 
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Wizytę rozpoczęli-
śmy od spotkania  
z uczniami miej-
scowej szkoły pod-

stawowej, którzy w tym dniu ob- 
chodzili Europejski Dzień Języków 
Obcych. Z chęcią wzięliśmy udział 
w wykonywaniu projektów o krajach 
europejskich, które zaprezentowano 
podczas uroczystego apelu. Najwięk-
szą ciekawość wzbudził w nas projekt 
o Polsce, widzianej oczami słowac-
kich uczniów.
Po obiedzie zwiedzaliśmy budynek 
szkoły, pracownie, pokoje nauczy-

cielskie i przestronne korytarze, po- dziwialiśmy także oryginalne gazetki 

Z wizytą na Słowacji
W październiku bieżącego roku grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły 

Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki, wybrała się na jednodniową  
wycieczkę do Pecovskej Novej Vsi. 

Wiemy też doskona-
le, że czytamy coraz 
mniej, dlatego też  
w Szkole Podstawo- 

wej w Rudce już od roku realizu-
jemy projekt pt. „Czytające przer- 
wy”. Codziennie po drugiej lekcji 
uczniowie gromadzą się w dwóch  
grupach (młodsi i starsi) i poznają 
różne, ciekawe opowieści i teksty 
(obecnie „O dwóch takich, co ukra-
dli księżyc” Kornela Makuszyńskie- 
go oraz wiersze dla dzieci). Warto 
dodać, że szkoła wzięła udział w pro-
jekcie rządowym „Książki naszych 
marzeń”. Zrealizowano wiele cieka- 
wych zadań, a także pozyskano książ- 
ki na kwotę 1200 zł, które wzboga-
ciły księgozbiór biblioteki szkolnej. 
W ramach propagowania czytelnic-

twa powstaje w szkole Dyskusyjny 
Klub Książki dla chętnych uczniów 

z klas IV-VI. Cieszymy się bardzo, 
że ten pomysł spotkał się z zaintere-
sowaniem młodych ludzi. Czytaj- 
my więc jak najdłużej i jak najwię-

cej! I pamiętajmy, że - jak stwierdziła 
Wisława Szymborska - „czytanie ksią-

żek to najpiękniejsza zabawa, jaką 
sobie wymyśliła ludzkość”.

Monika Kwaśniewska

„Kto czyta, nie błądzi...”
O tym, jak ważne jest czytanie, nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
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oraz specjalnie przygotowane na 
nasz przyjazd wystawy prac miej-
scowych wychowanków. Następnie  

udaliśmy się do kościoła, do miejsco-
wego urzędu oraz na krótki spacer  
po okolicy. 

Wiele emocji i pozytywnych wra- 
żeń czekało na nas po południu,  
kiedy podczas wspólnych gier i za- 
baw sportowych lepiej poznaliśmy  
naszych słowackich przyjaciół. Po  
kolacji wyruszyliśmy w drogę po- 
wrotną, mając w pamięci miło spę-
dzony czas, gościnność gospodarzy 
oraz wiele cennych uwag i spostrze-
żeń, które z pewnością wzbogacą 
pracę dydaktyczno - wychowawczą  
w naszych zaprzyjaźnionych szko-
łach. 
D’AKUJEM VAM! DOVIDENIA

Katarzyna Drapała

uczniem być

1 września br. rok szkolny 
2016/2017 w szkołach pod-
stawowych z terenu miasta 
i gminy Sieniawa rozpoczę-

ło 432 uczniów, wśród nich 39 pierw-
szoklasistów. Dla uczniów klas pierw-
szych szkół w Dobrej, Rudce i Sie-
niawie październik był wyjątkowym 
miesiącem - wtedy to, po złożeniu 
ślubowania, stali się pełnoprawnymi 
uczniami. Jednak zanim się to stało 
zaprezentowali swój talent recytator-
ski, wokalny i taneczny w programach 
artystycznych, jakie przygotowali na 
tę okazję pod kierunkiem swoich 
wychowawców. Następnie w obecno-
ści dumnych rodziców, nauczycieli 
i starszych kolegów złożyli przysięgę 
na sztandar szkoły. Obiecali uczyć się 
pilnie, wzorowo się zachowywać, sza-
nować dobre imię szkoły i być do-
brymi Polakami.

Obecny na uroczystości pasowa-
nia uczniów Szkoły Podstawowej 

w Sieniawie burmistrz Adam Woś 
pogratulował najmłodszym uczniom 
talentu aktorskiego i życzył niega-
snącego zapału do nauki. 

Już od wielu lat szkoły w całym 
kraju borykają się z efektami niżu 
demograficznego. Ten problem do-
tyczy również szkół z ternu gminy. 
Z powodu braku odpowiedniej licz-

by dzieci urodzonych w roku 2009 
w szkołach w Czerwonej Woli (1 dzie-
cko) i Wylewie (2 dzieci) w tym 
roku szkolnym nie utworzono od-
działów klas pierwszych. Zgodnie 
z przepisami, jeśli w roku szkolnym 
2016/2017 do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej znajdującej się na wsi 
lub w mieście do 5000 mieszkań-

Po dwumiesięcznym wakacyjnym odpoczynku szkoły znów zaczęły  
tętnić życiem.
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ców zostanie zapisanych do siedmiu 
dzieci, organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego, prowadzą-
cej szkołę podstawową, może wska-
zać inną szkołę, w której dzieci będą 
realizowały obowiązek szkolny. Dzie-
ci z wymienionych miejscowości do-
wożone są do szkoły w Sieniawie. 
Warto też dodać, że wśród pierwszo-
klasistów znalazło się dziesięcioro
sześciolatków (3 dzieci w SP w Do-
brej, 7 w SP w Sieniawie).

Marta Kozłowicz

Drużynę można poznać 
po błękitnych bar-
wach, stalowych bere-
tach i jedynkach na 

błękitnych pagonach. 27-osobowa 
ekipa harcerzy z czterech zastępów 

(Zastępy: Herbu Doliwa, Herbu 
Gozdawa, Herbu Karęga i Herbu 
Korsak) pod czujnym okiem druży-
nowego Sebastiana Lichoty - instruk-
tora Podkarpackiej Chorągwi Harce-
rzy ZHR, aktywnie spędziła czas na 

„Pościg” biwakował  
w Rudce

W dniach od 10 do 13 listopada br. Szkoła 
Podstawowa im. I. Krasickiego w Rudce była miejscem 

biwaku dla I Jarosławskiej Drużyny Harcerzy 
„Pościg” im. Jana III Sobieskiego działającej  

przy klasztorze Ojców Dominikanów.

biwaku weryfikującym pracę śród-
roczną oraz sprawdzającym poziom 
zastępów. Harcerze sprawdzali swo-
je umiejętności m.in. w majsterko-
waniu, w szyfrowaniu czy podczas 
gry terenowej. Świetnie poradzili so-
bie z organizacją biwaku w budynku 
szkoły. Dobrze zorganizowany czas 
i podział obowiązków wykazał zdy-
scyplinowanie i pracowitość zastę-
pów oraz łatwość dostosowania się 
do warunków, w jakich przyszło im 
biwakować. 
Goszczący w Rudce harcerze wzię-
li udział w gminnych obchodach 
Święta Niepodległości, uczestnicząc 
we mszy św. i okolicznościowej aka-
demii. Pomiędzy realizacją planu 
dnia i sprawdzaniem nabytych umie-
jętności znaleźli także czas na spot-
kanie z uczniami klasy VI z miejsco-
wej szkoły, którzy mieli okazję do-
wiedzieć się czegoś o drużynie i za-
poznać się z harcerskimi wartościa-
mi. Jeden z zastępów przygoto-
wał dla dziewcząt ciekawe gry har-
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W przeddzień święta Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 
Adam Woś spotkał się z nauczycielami, którzy w ostatnim roku szkolnym 

odnotowali szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. 

Nagrody dla nauczycieli

W spotkaniu, które 
odbyło się w Cen-
trum Kultury Spor-
tu i Rekreacji „So-

kół” w Sieniawie, udział wzięli rów-
nież Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Sieniawie Danuta Król, Dyrektor 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszko-
la Władysława Stawarska oraz sekre-
tarz Jerzy Mazur. W okolicznościo-
wym wystąpieniu burmistrz podkre-
ślił wagę i rangę zawodu nauczyciela 
oraz spoczywającej na nich odpowie-
dzialności w wychowaniu młodego 
pokolenia Polaków. Złożył wszystkim 
nauczycielom wyrazy wdzięczności 
za wysiłek, jaki wkładają w pracę i ży-
czył dalszych sukcesów. Do życzeń 
dołączyła się przewodnicząca Rady 
Miejskiej Danuta Król.

W tym roku Nagrody Burmistrza 

otrzymali:
Marzena Serafin - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w im. Jana Pawła II 
w Czerwonej Woli, Krzysztof Kolasa 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Sieniawie, Agnieszka 
Pieróg - nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej im. Unii Europejskiej w Do-
brej, Monika Kwaśniewska - nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej im. I. Kra-
sickiego w Rudce, Katarzyna Bartuś, 

Jadwiga Majcher i Genowefa Wikie-
ra - nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej im. T. Kościuszki w Sieniawie 
oraz Jacek Michalski i Leszek Bunio-
wski - nauczyciele Gimnazjum im. bł. 
A. Czartoryskiego w Sieniawie

W tym samym dniu w Przemy-
ślu wręczone zostały medale Komi-
sji Edukacji Narodowej - odznacze-
nia resortowe nadawane przez Mini-
stra Edukacji Narodowej. Wśród wy-

różnionych znaleźli się także nauczy-
ciele z naszych szkół - Ewa Preizner-
Rygowska - Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. I. Krasickiego w Rud-
ce oraz Krzysztof Kolasa - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. T. Kościusz-
ki w Sieniawie.

Marta Kozłowicz

cerskie m.in. „pif-paf ”, „kocyk” czy 
grę logiczną „szpital psychiatryczny”. 
Z kolei chłopcy zapoznali się ze 
szczegółami stroju harcerskiego oraz 
uczestniczyli w wyprawie w teren, 

podczas której m.in. pomagali przy-
gotować ognisko, a także musieli 
wykazać się umiejętnościami maj-
sterkowania. Szóstoklasiści jednogło-
śnie przyznali, że było to na tyle cie-

kawe doświadczenie, że mają ochotę 
rozpocząć swoją przygodę z harcer-
stwem.

Marta Kozłowicz
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50 lat minęło

Tę wyjątkową uroczysto-
ść rozpoczęła msza św. 
w intencji jubilatów ce-
lebrowana przez ks. Jana 

Grzywacza, ks. Pawła Hałasa i ks. 
Mariusza Mula. Następnie jubilaci 
udali się do sieniawskiego pałacu, 
gdzie w Wielkiej Sali Cesarskiej po-
witali ich przedstawiciele władz sa-
morządowych oraz pracownicy Urzę-
du Stanu Cywilnego w Sieniawie. 
Burmistrz Miasta i Gminy Adam 
Woś udekorował jubilatów meda-

lami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie przyznanymi przez Prezydenta 
RP. Oprócz medali jubilaci odebra-
li pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty, 
wręczone przez Przewodniczącą Ra-
dy Miejskiej w Sieniawie Danutę Król 
oraz skarbnik Annę Nykiel. W okoli-
cznościowym wystąpieniu burmistrz 
Adam Woś pogratulował wszystkim 
parom tak wspaniałej rocznicy, pod-
kreślając że stanowią piękny przykład 
dla młodych pokoleń wstępujących 
w związki małżeńskie oraz życzył 

wielu wspólnych chwil w zdrowiu 
i radości. Do życzeń dołączyli się 
Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz 
ks. Jan Grzywacz. 
Z częścią artystyczną wystąpiły panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Wyle-
wie, które zaprezentowały humory-
styczne scenki oraz wiersze i piosenki 
o miłości. Spotkanie upłynęło w ser-
decznej atmosferze. Nie zabrakło 
także symbolicznej lampki szampana 
i gromkiego „Sto lat”.

Złote Gody obchodzili:
- Janina i Bronisław Majcher
- Stefania i Michał Mazur
- Urszula i Janusz Mężyńscy
- Maria i Józef Mycka
- Maria i Jan Myszor
- Stefania i Mikołaj Okruch
- Maria i Józef Ożga
- Stanisława i Tomasz Pich
- Janina i Michał Pyrczak
- Helena i Andrzej Raganowicz
- Danuta i Bronisław Szpilka
- Stanisława i Edward Szymuś 

Marta Kozłowicz

W niedzielę 16 października br. 12 par małżeńskich z terenu miasta i gminy 
Sieniawa obchodziło piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
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Zgodnie z wieloletnią tradycją, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej  
w Dobrej 18 października br. obchodzili Święto Pieczonego Ziemniaka.

Święto Pieczonego 
Ziemniaka

W szyscy uczniowie brali udział 
w licznych grach i konkur-
sach, których głównym bo-
haterem był… ziemniak.

Dużą atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, 
była inscenizacja pt. „Bajka o ziemniaku”, przy-
gotowana przez uczniów klasy VI. Po ogłosze-
niu wyników konkursów, które miały bardzo 
wyrównany poziom, nastąpił długo oczekiwany 
moment - zajadanie apetycznych, upieczonych 
w ognisku kartofli. 

Roześmiane twarze wszystkich dzieci świad-
czyły o udanej i radosnej zabawie przy ognisku.

Beata Buniowska

O historii nieco inaczej

Bohater spotkania jest 
z wykształcenia history-
kiem, autorem wielu ksią-
żek historycznych, felie-

tonistą w tygodniku „Do Rzeczy”, 
publikuje w miesięcznikach „Historia 
Do Rzeczy” i „Mówią Wieki” oraz na 
portalu historia.wp.pl. W listopadzie 
2013 został odznaczony przez Prezy-
denta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi 
za popularyzację historii w społeczeń-
stwie, a w 2015 r. odznaką Zasłużony 
dla Kultury Polskiej nadaną przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.
W swoich książkach przedstawia hi-
storię głównie poprzez mało znane 

fakty, zapomniane lub pomijane w ofi-
cjalnych monografiach. Uważa, że hi-

storia to nie tylko daty, ale przede 
wszystkim ludzie, kultura, obyczajo-

25 października 2016 roku w ramach projektu „Dyskusyjne Kluby  
Książki”, odbyło się spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem.
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wość. Seria poświęcona II RP i książ-
ki o PRL-u cieszą się wielkim zainte-
resowaniem i uznaniem czytelników.
Podczas spotkania z sieniawskimi czy-

telnikami, autor z wielką pasją opo-
wiadał o tym jak pisze, jak zdobywa 
materiały do książek, jak wygląda 
współpraca z Instytutem Pamięci Na-

rodowej. Wspomniał też jak zmieniała 
się współpraca z wydawnictwami na 
przestrzeni lat, od debiutu po dzień 
dzisiejszy. Początki były trudne, nie 
chciano wydawać jego książek, nic 
nie zapowiadało, że pisanie stanie się 
dla niego sposobem na życie i źród-
łem utrzymania. Jednakże upór i de-
terminacja pisarza doprowadziły do 
tego, że jego książki są chętnie czy-
tane, a nakłady wydawnicze przekro-
czyły 800 tysięcy egzemplarzy.
Sławomir Koper wyczerpująco odpo-
wiadał na wszystkie zadawane pyta-
nia. Dał się poznać jako osoba otwar-
ta, chętnie dzieląca się swoimi do-
świadczeniami.

Elżbieta Jagusztyn

„Światełko pamięci  
dla Łyczakowa”

W tym roku do akcji 
włączyli się ucznio-
wie szkół podsta-
wowych z Czerwo-

nej Woli, Dobrej, Rudki i Wylewy 
oraz młodzież z gimnazjum. Za ze-
braną podczas zbiórki kwotę: 481,90 
zł zakupiono 280 zniczy, które stra-
żacy z sieniawskiej jednostki OSP 
„Orzeł” przekazali w dniu finału 
organizatorom. W ramach akcji, co 
roku organizatorzy zbierają znicze 
(białe i czerwone), które przed 1 listo-
pada trafiają na lwowskie nekropo-
lie: Cmentarz Łyczakowski, Cmen-
tarz Orląt i Cmentarz Janowski oraz 
na polskie groby w Strzelczyskach, 
Mościskach, Pnikucie i Gródku Ja-
giellońskim. Na najstarszej nekropo-

lii Lwowa - Cmentarzu Łyczakow-
skim - jest 300 tysięcy nagrobków, 
większość polskich. Spoczywa tu 
wielu zasłużonych dla Polski i Ukra-

27 października br. w siedzibie TVP 3 Rzeszów miał 
miejsce finał  akcji „Światełko dla Łyczakowa”.

iny ludzi kultury, nauki i polityki 
m.in. Maria Konopnicka, Gabriela 
Zapolska, Artur Grottger, Seweryn 
Goszczyński i wielu innych. 
„Światełko Pamięci dla Łyczakowa” 
to wspólny pomysł polskiego Radia 
Lwów i polskiego konsulatu we 
Lwowie, który już po raz 11. wciela 
w życie TVP Rzeszów.

Marta Kozłowicz
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W piątek 11 listopada br. obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania przez  
Polskę niepodległości. Jak co roku gminne obchody Święta Niepodległości  

miały niezwykle uroczysty i wzniosły charakter oraz zgromadziły  
wielu mieszkańców miasta i gminy.

O godz. 11-tej w miej-
scowym kościele pw. 
Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny 

odprawiona została msza św. w inten-
cji Ojczyzny, którą celebrował pro-

boszcz naszej parafii ks. Jan Grzy-
wacz. Po nabożeństwie przedstawi-
ciele władz samorządowych złożyli 
biało-czerwone wiązanki pod pomni-
kiem Jana Pawła II i Tablicą Legioni-
stów, po czym wszyscy udali się do 

sali widowiskowej Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji „Sokół”. Po odśpie-
waniu hymnu narodowego, w obec-
ności pocztów sztandarowych, stra-
żaków, harcerzy oraz licznie zebra-
nej publiczności, rozpoczęła się część 

Święto Niepodległości
 - lekcja patriotyzmu  
w Sieniawie
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artystyczna, którą w tym roku przy-
gotowali uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. I. Krasic-
kiego w Rudce. W przedstawieniu pt. 
„Szabla” teraźniejszość przeplatała się 
z przeszłością. Młodzi artyści pięk-
nym programem słowno-muzycz-
nym nawiązali do ważnych momen-
tów historycznych, przypominając 

zabory, powstania, postać Józefa Pił-
sudskiego i legiony. Niewątpliwie na 
długo w pamięci widzów pozosta-
nie poruszająca scena rozbiorów Pol-
ski oraz zatańczony z ogromną gra-
cją polonez. Program zakończyła pre-
zentacja zdjęć, ukazujących ważne dla
kraju postaci oraz miejsca, której 

towarzyszyły wypowiadane przez 
dzieci słowa czym jest dla nich Oj-
czyzna i pięknie wykonana piosenka 
„Ja to mam szczęście”.
Przedstawienie przygotowały: Gra-
żyna Greń, Monika Kwaśniewska 
(choreografia, muzyka, scenariusz 
i reżyseria), Małgorzata Kędziora 
(dekoracja i rekwizyty) i Agata Szczy-
gieł (prezentacja).

Na zakończenie burmistrz Adam 
Woś, w imieniu swoim jak i wszyst-
kich zebranych, podziękował arty-
stom i ich opiekunom za piękne arty-
styczne wrażenia, podkreślając rangę 
święta i przypominając, że jest to 
dzień szczególny dla każdego Polaka.

Marta Kozłowicz
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Jednym z wielkich polskich rodów, którego losy nieodłącznie związane  
są z historią Polski - zarówno tą ogólnokrajową, jak i lokalną - jest  

ród Czartoryskich, powszechnie znany jako familia.

Historia familii

Swoją niebywałą karierę 
i znaczenie jakie zyskali 
Czartoryscy na początku 
XVIII w., Familia zawdzię-

cza żonie Kazimierza Czartoryskie-
go, Izabeli z Morsztynów, kobiecie 
„posażnej, inteligentnej i zręcznej 
w zakulisowych grach politycznych” 
(Paweł Sieradzki). Izabela i Kazi-
mierz mieli czworo dzieci, które wy-
różniały się talentem politycznym, 
a także odziedziczoną po matce 
ambicją. Rolę przywódcy rodu prze-
jął Michał, który zrobił karierę poli-
tyczną, a majątek powiększył dzięki 
małżeństwu z Eleonorą z Waldste-
inów. Najmłodszy z synów, Teodor, 
zgodnie z wolą rodziców, obrał stan 
duchowny. Konstancja wyszła za mąż 
za Stanisława Poniatowskiego, który 
zdobywał coraz większe uznanie i sła-
wę w kraju - zostali oni rodzicami 
przyszłego króla Polski. Natomiast 
August, spędziwszy trochę czasu po-
za krajem, podjął służbę w wojsku 
austriackim i nie widział dla siebie 
miejsca w Rzeczypospolitej. Do kraju 
powrócił aby podjąć starania o młodą 
i bardzo bogatą wdowę - Zofię z Sie-
niawskich Denhoff, a warto zazna-
czyć, że kandydatów do ręki jedynej 
spadkobierczyni dóbr Sieniawskich, 
nie brakowało. Jak pisze Paweł Sie-
radzki „Każdy z liczących się rodów 
magnackich wystawił kandydata do 
jej ręki, żywiąc nadzieję, że dzień 
ożenku stanie się bramą do nieboty-
cznego majątku młodej wdowy. (...) 
Lecz prawdopodobnie ta najbogat-
sza dziedziczka ówczesnej Europy 
wybrała za męża najuboższego ze 

Fot.	Élisabeth	Vigée-Lebrun,	Portret	Adama	Kazi-
mierza	Czartoryskiego,	1793	r	-	fot.	Wikipedia

wszystkich kandydatów - Augusta 
Czartoryskiego”. Ślub odbył się 11 
lipca 1731 roku w kościele Refor-
matorów w Warszawie. Dzięki temu 
małżeństwu August zyskał pienią-
dze i ogromne dobra ziemskie - m. in. 
Brzeżany, Jarosław, Oleszyce, Puławy, 
Sieniawę. Swoim majątkiem August 
zarządzał bardzo umiejętnie - spła-
cił długi Sieniawskich, „odbudo-
wywał miasteczka i wsie, wzno-
sił gorzelnie i młyny, doprowadził 
do świetności zrujnowane lub za-

tem najskrupulatniejszych rozwa-
żań, długich dyskusji w rodzinnym 
gronie pod przewodnictwem starej 
księżny Izabeli”.
Z kolei jej brat Adam Kazimierz po-
ślubił Izabelę Fleming - córkę swojej 
stryjecznej siostry (wnuczkę Michała 
Czartoryskiego). (Z tego wyboru nie 
był zadowolony, nie pomogło mu 
nawet wstawiennictwo siostry, która 
szwagierki nie lubiła, zresztą z wza-
jemnością). Izabela i Adam Kazi-
mierz mieli sześcioro dzieci: Teresę 

niedbane rezydencje” 
(Maria Dernałowicz). 
Państwo Czartoryscy 
doczekali się trojga 
dzieci - Adama Kazi-
mierza, Izabeli i Sta-
nisława. Po śmierci 
najmłodszego syna, 
Zofia skupiła całą 
swoją uwagę na pier-
worodnym, a córkę, 
która „stała się jej 
zupełnie obojętna” 
oddała na wychowa-
nie teściowej. Izabe-
la, zgodnie z wolą 
rodu, wyszła za mąż 
za Stanisława Lubo-
mirskiego. Warto tu 
wspomnieć, że o lo-
sie kobiet w rodzie 
Czartoryskich decy-
dowała rada rodzin-
na - jak pisze Maria 
Dernałowicz w „Por-
trecie Familii”: „wy-
bór ich przyszłych 
mężów był przedmio-
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(zmarła w wyniku ran po poparze-
niu), Marię, Adama Jerzego, Konstan-
tego, Gabrielę (zmarła w kilka dni po 
urodzeniu) i Zofię (Cecilette - ostat-
nia córka Izabeli nie nosiła nazwiska 
Czartoryskich).
Familia, której znaczenie wzrosło 
nie tylko w kraju, ale też w Europie, 
mocno angażowała się w sprawy po-
lityczne. Jej członkowie mieli nawet 
nadzieję na obalenie panującego Au-
gusta i objęcie polskiego tronu. Do 
zamachu stanu nie doszło, bo król 
zmarł, a na tronie zasiadł całko-
wicie podporządkowany ca-
rycy i przez nią popierany 
Stanisław August Ponia-
towski. Z czasem rola Fa-
milii osłabła, a po śmierci 
seniorów rodu zabra-
kło ambitnego i silnego 
przywódcy.
Izabela i Adam Czarto-
ryscy rezydowali w Pu-
ławach, ale generał ziem 
podolskich bardzo upo-
dobał sobie Sieniawę. Czę-
sto zatrzymywał się tam pod-
czas licznych podróży do Wie-
dnia. Sieniawa, mimo iż była jed-
nym z wielu majątków odwiedza-
nych od czasu do czasu, była zadbana 
- właściciele zatrudniali tu admini-
stratora dóbr, ogrodników, pisarza 
prewentowego, leśniczego. Jak się 
okazało to właśnie w Sieniawie Czar-
toryscy odnaleźli spokój, kiedy po 
uchwaleniu Konstytucji 3 maja do-
szło do zbrojnej agresji Rosji. W roku 
1792 pałac w Sieniawie odwiedził 
Tadeusz Kościuszko. Zofia Zamoy-
ska, córka Izabeli i Adama, tak pisała 
w swoich wspomnieniach „... moi 
rodzice emigrowali do swoich dóbr 
położonych w Galicji. Za naszym 
przybyciem do Sieniawy wszystko 
wydawało się smutnym. Dobra te, 
od dawna nie zamieszkałe, posia-

dały dom wielce nie sposobny na 
to, aby nas wszystkich pomieścić 
(...) ale goście zjeżdżali się, starano 
się pocieszyć i rozerwać w smutku, 
nie stracono nadziei... Kościuszko, 
który stawał się coraz popularniej-
szy, bo dał się poznać z waleczności 
w ostatniej kampanii, a jego szlache-
tny i czysty charakter jednał mu 
ogólną                cześć
 

mień - głaz z wykutym na jego osobi-
ste polecenie napisem: „Na pamiątkę 
dni szczęśliwych w Sieniawie.”, nazy-
wany obecnie „kamieniem szczęścia”. 
Prawdopodobnie właśnie tu, w Sie-
niawie, przygotowywano plany In-
surekcji Kościuszkowskiej. Czartory-
scy, którzy poparli zbrojne powsta-
nie Tadeusza Kościuszki, zostali nie-
zwykle surowo ukarani przez rosyj-
ską imperatorową - zarekwirowano 
ich majątek, znajdujący się w grani-

cach zaboru rosyjskiego, a uko-
chane Puławy Izabeli doszczęt-

nie zdemolowały stacjonu-
jące tam wojska rosyjskie 

i pruskie. 
Potem jeszcze na dłu-
żej Czartoryscy zostali 
w Sieniawie podczas 
wojny francusko-rosyj-
skiej - Sieniawa wyda-
wała się wtedy najbez-
pieczniejszym miejscem. 
I tak na lata 1812-1823 

stała się ona główną re-
zydencją rodu i ważnym 

miejscem życia kulturalnego 
i artystycznego. „Wówczas to 

Sieniawa zaczęła przeżywać swój 
wielki rozkwit. Z wakacyjnej rezy-

dencji urosła do rangi głównej sie-
dziby Czartoryskich, którzy przenie-
śli tu styl życia Puław, a więc i zamiło-
wania artystyczno - kulturalne. Mie-
siącami przebywali w Sieniawie różni 
literaci, korzystając z gościnności 
Czartoryskich. Wzorem Puław zor-
ganizowano tu teatr. Jego powstanie 
związane było z osobą starego księ-
cia, jednego z głównych inicjatorów 
teatru, teoretyków i dramatopisarzy 
czasów stanisławowskich. Celem zaś 
było dostarczenie rozrywki dworowi 
książęcemu, zwłaszcza dla uczcze-
nia uroczystości rodzinnych, przyjaz-
dów wybitnych gości itp.” - jak pisze 
w „Zabawach teatralnych w Sienia-

i miłość, przybył po ostatniej klęsce 
do Sieniawy, schronił się do mojego 
ojca, w domu, którego był wycho-
wańcem. Stał się wnet bożyszczem 
wszystkich, a łącząc z najwyższymi 
przymiotami duszy i umysłu dobroć, 
prostotę, bawił się codziennie z na-
mi, wymyślał różne gry, śmiał się 
serdecznie, droczył ze mną, a ja czu-
łam się dumna z jego przyjaźni”. Na 
pamiątkę spędzonych w Sieniawie 
chwil, generał Tadeusz Kościuszko 
pozostawił w sieniawskim parku ka-

			Fot.	Aleksander	Roslin,	Portret	Izabeli		
			Czartoryskiej,	1774	r	-	fot.	Wikipedia
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wie” Stefan Durski. Książę Adam 
gromadził wokół siebie ludzi pióra, 
wspierał różnorakie wydawnictwa, 
a także udostępnił własne zbiory. 
W Sieniawie gościli m. in. archeolog 
Zorian Dołęga Chodakowski, ludzie 
pióra - Julian Ursyn Niemcewicz, 
Jan Paweł Woronicz czy kompozytor 
Wincenty Lessel.
Z kolei Izabela, która w przeciwień-
stwie do męża nie przepadała za Sie-
niawą, doceniła tutejsze wspaniałe 
ogrody - urządzone w stylu francu-
skim z mnóstwem kwiatów. W ota-
czającym pałac ogrodzie rosło sporo 
starych drzew, głównie lip i świer-
ków, były cztery sadzawki, a także 
winnice, oranżerie i sad owocowy. 
Ogrodem zajmowało się kilku dobrze 
wyszkolonych ogrodników.
Pobyt Czartoryskich w Sieniawie za-
kończyła śmierć Adama Kazimierza 
- Izabela wraz z córką Marią prze-
niosły się do Puław, a Sieniawa w wy-
niku dokonanego jeszcze w 1812 ro-
ku podziału majątku przypadła Ada-
mowi Jerzemu. Książę po upadku po-
wstania listopadowego, podczas któ-
rego pełnił funkcję prezesa Rządu 

Narodowego, udał się wraz z rodziną 
na wygnanie i osiadł w Paryżu w re-
zydencji Hotel Lambert. Kolejnym 
właścicielem Sieniawy został syn 
Adama Jerzego - Władysław (założy-
ciel Muzeum Czartoryskich w Krako-
wie), który na chwilę zagościł w sie-
niawskim pałacu wraz z małżonką 
Marią Amparo Munoz y Bourbon 
w roku 1854. Do roli przyszłego ordy-
nata Sieniawy przygotowywał swo-
jego syna Augusta - „Od połowy lat 
70. XIX w., zgodnie z wolą ojca słaby 
na zdrowiu książę August letnie mie-
siące spędzał w Sieniawie, gdzie przy-
gotowywał się do przyszłych zadań 
gospodarskich”. August jednak wy-
brał życie kapłańskie i w 1892 r. 
w Turynie przyjął święcenia kapłań-
skie. Niespełna rok później zmarł, 
a w 2004 roku Jan Paweł II beatyfi-
kował go. Po śmierci Adama Jerzego 
Sieniawa przypadła kolejno: jego sy-
nowi z drugiego małżeństwa z Mał-
gorzatą Orleańską - Adamowi Ludwi-
kowi, a następnie synowi Adama 
Ludwika - Augustynowi, którego za-
angażowanie w obowiązki gospoda-
rza przerwała II wojna światowa. 

To on wraz z dyrektorem Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie zdecy-
dowali aby w Sieniawie ukryć bez-
cenne eksponaty - wśród nich zna-
lazła się m. in. słynna „Dama z gro-
nostajem” Leonarda da Vinci - które 
ostatecznie i tak trafiły w ręce oku-
pantów. Po części udało się je odzy-
skać po wojnie, natomiast sieniaw-
skie ziemskie dobra ordynackie upań-
stwowiono. W okresie PRL-u pałac 
w Sieniawie popadł w całkowitą rui-
nę. Odrestaurowany został na począ-
tku lat 90. XX w. Jedyny potomek 
ostatnich ordynatów sieniawskich, 
książę Adam Karol de Borbon Czar-
toryski - brat cioteczny obecnego 
króla Hiszpanii Juana Carlosa, mie-
szka w Wielkiej Brytanii.

Oprac. Marta Kozłowicz

Źródła: Maria Dernałowicz „Por-
tret Familii”, Paweł Sieradzki „Obec-
ność rodziny książąt Czartoryskich 
na ziemi jarosławskiej. Zarys pro-
blematyki”, Roman Bury „130 lat 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sie-
niawie”

Fot.	Juliusz	Kossak	Pałac	w	Sieniawie,	1873	r	-	fot.	Wikipedia
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„Memento mori” - pamiętaj o śmierci, to sentencja, która przypomina 
wszystkim nam o kruchości życia, przemijaniu i rychłej śmierci, 

która ostatecznie czeka nas wszystkich.

„Nikt nie umiera na ziemi, 
dopóki żyje w sercach 
tych, którzy zostają”.

Z drugiej strony mamy jednak „Non omnis 
moriar” - nie wszystek umrę, co znaczy, że 
każdy z nas może na tym świecie pozosta-
wić cząstkę siebie dla potomnych - w swojej 

twórczości artystycznej, w chwalebnych czynach, w swo-
ich dzieciach czy życiu wypełnionym pracą, która pozo-
stawiła ślad i wpłynęła na rzeczywistość. 

Dziś wspominamy znanych mieszkańców Sieniawy, 
którzy odeszli od nas w ostatnich latach. W środowisku 
byli znani ze swojej pracy, twórczości lub działalności 
społecznej. 

Dr nauk medycznych, pułkownik Stanisław Czyrny 
(1937-2010) 

Od najmłodszych lat związany z ziemią sieniawską. 
Tutaj się urodził 28 kwietnia 1937 roku. Stąd wyruszył 
w „wielki świat” wykazując wybitne zdolności, wiedzę 
i mądrość.
Ukończył z wyróżnieniem Wojskową Akademię Me-
dyczną w Łodzi. Pracę zawodową rozpoczął w Klinice 
Wojskowej w Warszawie. Tutaj współpracując z wybit-
nymi ortopedami osiągnął II stopień specjalizacji. Obro-

nił pracę doktorską, opracował szereg publikacji nauko-
wych. W 1975 roku uczestniczył w misji pokojowej ONZ 
na Bliskim Wschodzie, za co otrzymał Medal Sił Pokojo-
wych ONZ.

W następnych latach był ordynatorem Oddziału 
Ortopedii Szpitala Wojskowego w Krakowie oraz zało-
życielem oddziału ortopedii Szpitala Wojewódzkiego św. 
Łazarza w Tarnowie.

Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany najwyż-
szymi odznaczeniami państwowymi, w tym Orderem 
Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Na początku lat 90-tych wrócił na stałe do Sienia-
wy. Będąc już na emeryturze wojskowej rozwinął tutaj 
działalność jako niezwykle zaangażowany samorządo-
wiec. Został wybrany przewodniczącym Rady Miej-
skiej. Ta zaszczytna funkcja dała Mu szerokie możliwo-
ści wprowadzania Sieniawy w XXI wiek jako historycz-
nego miasta Sieniawskich i Czartoryskich. Nadrzędnym 
celem dra Czyrnego było odzyskanie cennego krajobra-
zu kulturowego miasta, w czym znalazł sprzymierzeń-
ców w postaci członków Rady Miejskiej, a przede wszyst-
kim burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia. 
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Niestety, ciężka choroba, a potem śmierć przerwała jego 
działalność samorządową. 

Dr Stanisław Czyrny zmarł 23 kwietnia 2010 roku.
Był wspaniałym człowiekiem czynu, wybitnym leka-
rzem, ale też wielkim intelektualistą, umiejącym docenić 
wartości kulturowe swojej ojczyzny. Dzisiejsza Sieniawa 
zawdzięcza mu bardzo wiele, tak jak kultura narodowa.

Kazimierz Michalski (1908-2012)
Kazimierz Józef Michalski, syn Michała i Aleksan-

dry ze Stelmachniewiczów, urodził się 29 lutego 1908 r. 
w Sieniawie. Tutaj spędził lata swego dzieciństwa. Jego 
ojciec prowadził sklep, pomagała mu w tym żona, która 
zajmowała się także wychowaniem siódemki dzieci. Ka-
zimierz, po ukończeniu szkół w Sieniawie i Jarosławiu, 
rozpoczął studia na uniwersytecie lwowskim, na wydzia-
le prawa. Po ukończeniu studiów, zdaniu egzaminu sę-
dziowskiego, powrócił do Sieniawy, gdzie podjął pracę 
w sądzie grodzkim. Awansu na sędziego w Jarosławiu nie 
zdążył jednak odebrać, bo na przeszkodzie stanął wy-
buch wojny.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski w dniu 17 
września 1939 roku i ustanowieniu przez okupantów gra-

nicy pomiędzy Związkiem Radzieckim a Niemcami na 
rzece San, został aresztowany przez NKWD i osadzony 
w więzieniu we Lwowie, potem w Konopytach, następ-
nie zesłany do łagru w azjatyckim Uchtużmiłagu, gdzie 
miał do odsiedzenia 15 lat. Jego żonę Janinę z 3-letnim 
synkiem Andrzejem, matką Zofią i 70-letnią ciotką Anną 
Ruper sowieci wywieźli do Kazachstanu.

Po wielu przeciwnościach losu odnalazł swoich bli-
skich. Niestety ich szczęście nie trwało długo. Rodzina 
na kolejne 5 lat została rozdzielona, gdyż Michalski słu-
żył w stopniu podporucznika w pułku artylerii przeciw-
lotniczej II-go Korpusu gen. Andersa, przemierzając szlak 
od Palestyny, poprzez Liban, Egipt do Włoch pod Monte 
Cassino. Wojnę skończył w Liverpoolu, a na stałe osiadł 
w Oksfordzie. 

Życie w Anglii początkowo było walką o przetrwa-
nie. Pan Kazimierz imał się różnych zajęć, był portie-
rem, hydraulikiem. W końcu zdobył posadę urzędnika 
w wydziale zagranicznym firmy wydawniczej Blackwell, 
w której propagował na cały świat polskie wydawnictwa 
naukowe, głównie PAN. Szybko doceniono Jego możli-

wości intelektualne i biegłą znajomość 4 języków obcych. 
W roku 1953 podjął pracę w bibliotece prawniczej Uni-
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wersytetu Oxfordzkiego, skąd przeszedł na emeryturę 
w roku 1976. Jako historyk był kopalnią wiedzy, przeżył 
dwie wojny światowe i pamiętał różne wydarzenia, które 
opowiedział pisząc historię Polski. 

Wojna, sowieckie więzienia i łagry oraz zsyłka w głąb 
Związku sowieckiego najdroższych sobie osób odcisnęły 
na nim brutalne piętno. Pomimo tego włączył się aktyw-
nie w życie społeczne, wspierał organizacje polonijne, 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Polską Misję Ka-
tolicką oraz londyński POSK. Był autorytetem, przyjacie-
lem środowiska polskiego w Anglii.

Ogromna wiedza, mądrość, poczucie godności oso-
bistej połączone ze szlachetnością serca czyniło Go wiel-
kim człowiekiem. Wierzył, że tylko dobrze wykształcone 
młode pokolenie kształtować będzie świat i przyszłe życie 
na ziemi, dlatego nie szczędził grosza na pomoc mate-
rialną uczącej się młodzieży. 

Kazimierz Michalski przybył do Sieniawy 21 maja 
2011 roku w wieku 103 lat, przywożąc urnę z prochami 
żony Janiny, by dokonać pochówku na tutejszym cmen-
tarzu.
Był tak zauroczony naszym miasteczkiem, że chciał, aby 
stało się ono znowu Jego Miastem. Jak bardzo był przy-
wiązany do swoich korzeni i jak cenił sobie miejsce 
swojego dzieciństwa i wczesnej młodości niech świad-
czy Jego ostatnia wola. Zapisem testamentowym znacz-
ną część swojego majątku przeznaczył dla placówek 
wychowawczo - oświatowych, w których zdobywał wie-
dzę i kształtował swoją osobowość, min. dla Parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Sieniawie, miejscowej szkoły 
podstawowej i klubu sportowego „Sokół”.

Dariusz Michalski (1942-1999)
Dariusz Michalski urodził się 9 lipca 1942 r. w Sie-

niawie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Sieniawie 
rozpoczął naukę w Technikum Leśnym w Krasiczynie, 
a po jego ukończeniu podjął pracę w Nadleśnictwie Sie-
niawa. Następnie ukończył w Katowicach Studium Na-
uczycielskie na kierunku wychowanie fizyczne z biologią 
i od 1 września 1965 roku rozpoczął pracę w Szkole Pod-
stawowej w Majdanie Sieniawskim. Od 1976 roku zwią-
zany z oświatą w Sieniawie. 

Za wysokie osiągnięcia w pracy pedagogicznej i wy-
chowawczej otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty. Odzna-
czony był również Honorową Odznaką za Zasługi 
w Sporcie Szkolnym, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Ho-
norową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa oraz pamiątko-
wym medalem „Serce za Pracę”.

W pracy z młodzieżą odnosił liczne, znaczące sukce-
sy. W 1976 roku ukończył na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie kurs trenerów II klasy piłki siat-
kowej. Jako trener MKS-u Sieniawa piłki siatkowej kobiet, 
wraz z drużyną awansował do III Ligii. Niestety brak 
odpowiedniego zaplecza do rozgrywania meczów ligo-

wych, nie pozwolił zespołowi z Sieniawy na udział w tych 
rozgrywkach.

W 1985 roku wraz z innymi działaczami sportowy-
mi powołał Społeczny Komitet Budowu Hali Sportowej 
w Sieniawie. Dzięki sprzedaży cegiełek i zaangażowaniu 
miejscowej społeczności, na początku 1992 roku oddano 
do użytku pełnowymiarową halę sportową. W hali tej do 
dzisiaj rozgrywane są różnego rodzaju turnieje i rozgry-
wki sportowe m.in. Memoriał im. Dariusza Michalskiego 
w Piłce Siatkowej, odbywają się tu również lekcje wycho-
wania fizycznego.

Dariusz Michalski zmarł 7 października 1999 roku. 
Wspominany przez wielu jako bardzo surowy, ale wspa-
niały nauczyciel z wielką pasją wykonujący swój za-
wód.

Oprac. Jadwiga Majcher
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Chyba nikt nie potrafi sobie wyobrazić Świąt Bożego Narodzenia bez dźwięków 
kolęd, pastorałek. Słuchane, śpiewane głośno czy nucone z cicha, oddają 

niepowtarzalny klimat tych świąt.

Hej kolęda, kolęda...

Słowo kolęda pochodzi od 
łacińskiego calendae, któ-
re w starożytnym Rzymie 
oznaczało pierwszy dzień 

miesiąca. Z tej okazji, zwłaszcza gdy 
pierwszy dzień miesiąca był pierw-
szym dniem roku, składano sobie 
życzenia i śpiewano okolicznościowe 
pieśni.

Kolędy w rozumieniu współcze-
snym, czyli pieśni o tematyce bożona-
rodzeniowej, zaczęły powstawać do-
piero w XIII w., choć jeszcze wtedy 
nie wyróżniały się one specjalnie 
spośród innych pieśni religijnych.

Nie wiadomo kiedy dokładnie za-
częto kolędować w Polsce. Najstar-
sze kolędy pisane były po łacinie. Naj-
wcześniejsze teksty kolęd w języku 
polskim pochodzą z I połowy XV w. 
- były to zarówno tłumaczenia, jak 
i teksty oryginalne. Teksty kolęd śre-
dniowiecznych są wesołe i żywe, te 
powstające w późniejszym okresie 
nabierają dostojeństwa i powagi, ale 

są też wśród nich utwory o charakte-
rze pełnych ciepła kołysanek, a także 

pieśni z motywem pasterskim. Kolę-
dy powstawały na dworach królew-
skich, ale także w pałacach możnych 
panów i rycerzy. Pisali je duchowni, 
organiści, bakałarze szkół parafial-
nych i poeci wiejscy.

Za najstarszą polską kolędę uwa-

ża się tekst z 1424 r. „Zdrow bądź, 
Krolu anjelski”, będący prawdopo-

dobnie tłumaczeniem z języka cze-
skiego lub z łaciny.

Zdrow bądź, krolu anjelski
K nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zaiste Bog skryty,
W święte czyste ciało wlity.
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Zdrow bądź, Stworzycielu
Wszego stworzenia,
Narodziłś się w ucirpienie
Prze swego luda zawinienia.

Zdrow bądź, Panie, ot Panny
Jenżś się narodził za ny.
Zdrow bądź, Jesu Kryste, krolu,
Racz przyjęci naszę chwałę.

Racz daci dobre skonanie
Prze twej matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,
Z tobą wiecznie krolowali. Amen.

Z kolęd XVI-wiecznych zacho-
wała się do dziś żywa „Anioł paste-
rzom mówił”. Ogromna popular-
ność kolędy jako gatunku przypadła 
na wiek XVII i XVIII. Z tego okresu 
pochodzi wiele popularnych i śpie-
wanych do dziś pieśni bożonarodze-
niowych m.in. „Gdy śliczna Panna 
Syna kołysała”, „Lulajże Jezuniu”, 
„Jezus malusieńki”, „Oj maluśki”, 
„Dzisiaj w Betlejem, „Przybieżeli do 
Betlejem pasterze”, „Wśród nocnej 
ciszy”, „Pasterze mili”.

Według tradycji autorem pierw-
szych kolęd był św. Franciszek z Asy-
żu, jednak napisane przez niego tek-
sty nie zachowały się do dzisiejszych 
czasów. Większość znanych kolęd to 
dzieła anonimowe, ale niektóre napi-
sali znani ludzie. Za twórcę tekstu 
„W żłobie leży” uważa się ks. Piotra 
Skargę, kolędę „Bóg się rodzi” napisał 
słynny poeta Franciszek Karpiński, 
a „Mizerną cichą” - poeta Teofil Le-
nartowicz, z kolei autorem popular-
nego utworu „Mędrcy świata monar-
chowie” jest Stefan Bortkiewicz.

Niewątpliwie najpopularniejszą 
kolędą jest „Cicha noc”, którą prze-
tłumaczono na ponad 300 języków 
i dialektów. Po raz pierwszy wyko-
nana została w1818 r. w kościele św. 

Mikołaja w Oberndorfie - w małym 
austriackim miasteczku w Alpach. 
Autorem tekstu był ks. Joseph Mohr, 
wikary tamtejszego kościoła, nato-
miast muzykę skomponował miej-
scowy organista Franz Xaver Gruber.

Wśród kolęd polskich znaleźć 
można także teksty o charakterze pa-
triotycznym. Powstawały one w róż-
nych okresach dziejów naszego na-
rodu i stanowią świadectwo minio-
nych epok i wydarzeń m.in. kolędy 
nawiązujące do powstania listopado-
wego i styczniowego, kolędy zwią-
zane z rokiem 1918 (np. „Przybie-
żeli do Betlejem żołnierze”), z rokiem 
1939 (np. „Kolęda warszawska”) czy 
z okresem okupacji (np. „Lulajże, 

Jezuniu, na polskiej ziemi”), a nawet 
z okresem stanu wojennego. Z cza-
sów drugiej wojny światowej pocho-
dzi znana dziś kolęda „Nie było miej-
sca dla Ciebie”, która powstała w obo-
zie koncentracyjnym w Gusen.

Kolędy były też nieodłącznym 
elementem lokalnego folkloru - czę-
sto w samej treści utworu pojawiały 
się lokalne nawiązania, np. nazwy 
znanych z okolicy szczytów, potoków.
W kolędach polskich, jakby w zwier-
ciadle odbija się polska dusza: weso-
ła, żywa, pełna fantazji, miłości Boga 

i Ojczyzny. Włosi z kolei lubią w ko-
lędach używać sformułowań piesz-
czotliwych, natomiast Niemcy dają 
w nich nauki i upomnienia.

Twórczość kolędowa rozwijała się 
przez kolejne wieki. Również czasy 
współczesne przynoszą ciekawe i war-
tościowe kolędy, które często zastę-
powane są przez zeświecczone pio-
senki świąteczne.

Kolędowanie jest tradycją, która 
łączy ludzi nie tylko przy domowym 
stole czy w kościele, ale też na kon-
certach czy w żywym w naszym 
regionie chodzeniu kolędników po 
domach. Coraz częściej słyszymy 
dawno zapomniane, odgrzebane ze 
starych śpiewników czy zeszytów 

teksty, do których zapisywali je nie-
gdyś starsi mieszkańcy.

Oprac. Marta Kozłowicz

Źródło:
http://liturgia.wiara.pl/doc/419513.
Historia-koled-Tajemnica-cichej-
nocy/2
http://www.opoka.org.pl/bibliote-
ka/I/IM/polskie_bozonarodzeniowe.
html
http://niedziela.pl/artykul/58183/
nd/Zaczarowany-swiat-k-oled
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Nowa władza w powiecie

W zjeździe uczestni-
czyli delegaci re- 
prezentujących za- 
rządy gminne zwią- 

zku OSP z powiatu przeworskiego 
oraz zaproszeni goście. Wśród zapro-
szonych byli obecni: Wiceprezes Za- 
rządu Głównego ZOSP RP dh Janusz 
Konieczny, Prezes Honorowy ZOSP 
RP dh Stanisław Zając, Członek Za- 
rządu Województwa Podkarpackie- 
go Lucjan Kuźniar, Radny Semiku 
Województwa Podkarpackiego To- 
masz Bury, Starosta Przeworski Zbi-
gniew Kiszka, Sekretarz Starostwa  
Powiatu Przeworskiego Mariusz Pie-
niążek oraz burmistrzowie i wójtowie 
miast i gmin powiatu przeworskiego.
Obrady zjazdu poprzedziła uroczy-
stość wręczenia sztandaru dla Zarzą- 
du Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Gaci. Podczas zjazdu podsumowa- 
no pięcioletnią działalność Oddzia- 
łu Powiatowego Związku, udzielono 
absolutorium ustępującemu zarzą- 
dowi oraz uchwalono program dzia-
łania na lata 2016-2021. Dokonano 

również wyboru nowego Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP, 
Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli 
do składu Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego i delegatów na Zjazd Od- 
działu Wojewódzkiego ZOSP RP.
W skład nowego Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP weszli: Pre-
zes Zarządu dh Wiesław Kubicki (Za- 
rzecze), Wiceprezes Zarządu dh Sta-
nisław Kłos (Przeworsk), Wiceprezes 

23 października 2016 r. w Domu Strażaka w Gaci odbył się  
V Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Przeworsku.
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Zarządu dh Paweł Wajhajmer (Gać), 
Sekretarz dh Jan Telega (Zarzecze), 
Skarbnik dh Marian Ceglak (Sie-
niawa), Członkowie Prezydium: dh 
Zbigniew Kiszka (Przeworsk) i Ko- 
mendant Powiatowy PSP w Przewor-
sku St. Bryg. Janusz Flak oraz Człon-
kowie Zarządu: dh Robert Brzyski  
(Adamówka), dh Tadeusz Stącel 
(Adamówka), dh Grażyna Pieniążek 
(Gać), dh Antoni Pawełek ( Jawornik  

Polski), dh Stanisław Petynia ( Ja- 
wornik Polski), dh Józef Bochnak 
(Kańczuga), dh Jan Byrwa (Kańczu- 
ga), dh Jacek Sołek (Kańczuga), dh 
Ryszard Wroński (Kańczuga), dh 
Daniel Krawiec (Przeworsk), dh Jan 
Wilk (Przeworsk), dh Eryk Ceglak 
(Sieniawa), dh Adam Woś (Sie-
niawa), dh Zdzisław Chmura (Tryń-
cza), dh Leszek Flak (Tryńcza), dh  
Ryszard Jędruch (Tryńcza), dh Jan  

Michalik (Zarzecze), Zastępca Ko- 
mendanta Powiatowego PSP w Prze-
worsku Bryg. Dariusz Homa, Dyrek-
tor Biura TUW w Jarosławiu Grze-
gorz Gdula.
Ponadto dh Wiesław Kubicki, dh Sta-
nisław Kłos, dh Paweł Wajhajmer 
zostali delegatami na Zjazd Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Oprac. Eryk Ceglak

Klub HDK PCK  
z myślą o dzieciach

To pierwsza taka akcja 
mikołajkowa zorganizo-
wana przez działający 
przy OSP „Orzeł” w Sie-

niawie Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK przy współpracy z Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Sieniawie. W spotka-
niu udział wzięło 60 dzieci z terenu 
miasta i gminy Sieniawa. Paczki za-
kupiono za pieniądze, które zebrano 

podczas rozdawania jabłek dla miesz-
kańców - w sumie 1600 zł. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim darczyń-
com oraz komendantowi sieniaw-
skiej jednostki OSP Marianowi Ce-
glakowi za udostępnienie sali na 
spotkanie. 

Zapraszamy chętnych do współ-
pracy z klubem HDK w Sieniawie.

Wojciech Paluch

We wtorek 6 grudnia br. w sieniawskiej strażnicy odbyło się spotkanie  
z wyjątkowym gościem, tak niecierpliwie wyczekiwanym  

przez dzieci św. Mikołajem. 
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Bartosz Kapustka  
- doskonały wzór  
do naśladowania

To u nas piłkarze Cra-
covii na kilkudniowym 
zgrupowaniu przygoto-
wywali się do meczu 

trzeciej kolejki ekstraklasy z Górni-
kiem Łęczna. Zarówno trener, jak 
i zawodnicy byli zachwyceni naszym 
miasteczkiem, a w szczególności pięk-
nym stadionem „Sokoła”.

Bartosz wraz z trenerem Jackiem 
Zielińskim spotkał się w sali wido-

wiskowej miejscowego centrum kul-
tury ze swoimi fanami. Na spotka-
nie to przybyło mnóstwo miłośni-
ków piłki nożnej zarówno z terenu 
naszej gminy, jak i z okolicznych 
miejscowości. Było to nie lada wy-
darzenie! Bartosz ma 19 lat, ale już 
pisze niesamowitą historię sportową.

Niejeden z młodych amatorów piłki 
nożnej zapragnął w tym momencie 
być taki jak On. Podpisywanie koszu-
lek, fotografowanie się z gwiazdą 
i rozmowy przeciągnęły się do kilku 
godzin.

Bartosz Kapustka występuje na 
pozycji pomocnika. Piłkarsko kształ-
tował się w juniorach Tarnovii Tar-
nów oraz Hutnika Kraków. W wieku 
15 lat trafił do Cracovii, gdzie po pół-

rocznym pobycie w juniorach został 
dokooptowany do pierwszego zespo-
łu. W Ekstraklasie zadebiutował pod 
koniec marca 2014 roku, gdy wszedł 
na boisko na drugą połowę meczu 
z Widzewem Łódź. W kolejnym sezo-
nie stał się już ważnym ogniwem 
Pasów. „Kapi” - bo taki pseudonim 

ma Bartosz Kapustka - jest już rów-
nież regularnie powoływany do repre-
zentacji Polski.

Młody piłkarz został wyłowiony 
z odmętów polskiej Ekstraklasy przez 
selekcjonera reprezentacji Polski - 
Adama Nawałkę. Trener Nawałka 
docenił grę i starania dziewiętnasto-
latka w klubie KS Cracovia i postano-
wił powołać go do kadry narodowej 
w meczu z Gibraltarem, gdzie po 
jedenastu minutach na boisku zdo-
był on swoją debiutancką bramkę.

Jak później się okazało, szansa ja-
ką otrzymał pomocnik, zaowocowała 
także w późniejszych spotkaniach, 
gdzie Bartosz pokazywał się regular-
nie z najlepszej strony i wykorzysty-
wał każdą minutę spędzoną na mura-
wie.
„On wyłączył układ nerwowy. Ten 
chłopak przeszedł z Ekstraklasy na 
Mistrzostwa Europy i nie zrobiło to 
na nim żadnego wrażenia” - mówi 
redaktor Wirtualnej Polski.
Po Euro walczyły o niego czołowe 
kluby Europy. Właśnie u nas w Sie-
niawie potwierdził, że wybrał Lisy 
z Leicester City. 
- Nie idę tam ze względu na nazwę, 
że w tamtym roku zdobyli mistrzo-
stwo Anglii, ale realnie liczę na grę. 
Trener Cracovii - pochodzący z Tar-
nobrzega - Jacek Zieliński serce miał 
rozdarte. Kiedyś z Lecha Poznań 

Podczas minionych wakacji na stadionie „Sokoła” oraz na ulicach Sieniawy 
można było spotkać jednego z najlepszych piłkarzy młodego 

pokolenia Bartosza Kapustkę.
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w wielki świat puścił Roberta Le-
wandowskiego. Teraz też tracił czoło-
wego gracza.

Leicester City, które w minio-
nym sezonie zdobyło tytuł tyleż nie-
spodziewanie, co w pełni zasłuże-
nie, zapłaciło Cracovii za niespełna 
20-letniego Bartosza Kapustkę 5,5 
mln euro, co sprawiło, że młody 
reprezentant Polski został najdroż-
szym piłkarzem ekstraklasy wszech 
czasów. Mało tego, Kapustka jest też 
pierwszym w historii polskim za-
wodnikiem z pola, który trafił do 
Premier League prosto z rodzimej 
ligi. Do tej pory bohaterem takiego 
transferu był jedynie Łukasz Fabiań-
ski, który w 2007 roku przeniósł się 
z Legii Warszawa do Arsenalu. Ro-
bert Warzycha czy Dariusz Kubicki 
trafili z Polski do angielskiej ekstra-
klasy jeszcze przed powołaniem do 
życia Premier League, czyli przed 
1992 rokiem.

Na pomocniku Pasów nie robią 
wrażenia kwoty, jakie pojawiają się 

w kontekście jego transferu. - Ludzie 
dookoła mówią o tym, ile mogę kosz-
tować, ale dla mnie nie jest ważne „za 
ile?”. Nie chcę oceniać czy to za dużo, 
czy za mało - stwierdza Kapustka.

Krytycy uważają ten wybór za bar-

dzo słuszny, ponieważ jest to dru-
żyna stawiająca na młodych graczy 
z ogromnym potencjałem, do któ-
rych Kapustka bez wątpienia należy.
Ponadto jak twierdzi sam 19-latek, 

kluczowym argumentem było zaufa-
nie i zainteresowanie piłkarzem, jakie 
wykazał trener „Lisów” - Claudio Ra-
nieri. Włoski szkoleniowiec chwalił 
umiejętności Bartosza, a nawet dał 

mu szansę zadebiutować w meczu 
towarzyskim z gigantem footballu - 
FC Barceloną. Przedsezonowe spo-
tkania bardzo dobrze rokowały, mi-
mo to Bartosz nie miał jeszcze okazji 
zadebiutować w angielskiej Premier 

League.
Renieri apeluje o cierpliwość 

i wierzy, że ciężka praca na trenin-
gach doprowadzi Polaka do pierw-
szego składu. Włoch rozważa rów-

nież drugą opcję, mianowicie wypo-
życzenie 19 - letniego pomocnika do 
jednego z czterech klubów Cham-
pionship (druga liga angielska): Bir-
mingham City, Wolverhampton Wan-
derers, Nottingham Forest i Derby 
County. Byłaby to doskonała oka-
zja dla Kapustki do regularnego wy-
chodzenia na murawę i nabrania nie-
zbędnego doświadczenia w wyspiar-
skim footballu.

Niezależnie od tego, jaką decyzję 
podejmie trener i zarząd klubu, jedno 
jest pewne - jeśli Bartosz Kapustka 
chce równać się z najlepszymi na 
świecie i spełnić swoje marzenie o wy-
stępowaniu dla FC Barcelony lub 
Manchesteru United, musi z siebie 
teraz dać więcej niż kiedykolwiek...

Mimo braku gry w seniorskiej 
drużynie, Adam Nawałka nie zapo-
mina w kadrze o młodym 19-latku. 
Piłkarz dostał powołanie na ostat-
nie zgrupowanie reprezentacji Polski 
w tym roku.

Oprac. Jadwiga Majcher
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XVI Memoriał im. 
Dariusza Michalskiego  
w piłce siatkowej  
mężczyzn

Turniej ten był ostatnim 
sprawdzianem przed po-
czątkiem sezonu ligowe-
go. W turnieju wzięły 

udział 3 zespoły IV ligowe tj.: MKS 
Wierzbna, AS Procadia Lubaczów 
oraz gospodarz UKS „Sokół” Sie-
niawa, a także jeden zespół występu-
jący w III lidze - TKF ITS Anilana 
Rakszawa. Mecze rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym”, 2 sety do 
25 pkt. Wszystkie spotkania były bar-
dzo emocjonujące, do samego końca 
trzymały w napięciu, a o poszczegól-
nych miejscach w tabeli decydowały 
małe punkty. 

Zwycięzcą XVI Memoriału im. 
Dariusza Michalskiego w piłce siat-
kowej mężczyzn został UKS „Sokół” 

Sieniawa, który wyprzedził III-cio 
ligowy zespół Anilany Rakszawa. Ko-
lejne miejsca zajęły: AS Procadia 
Lubaczów oraz MKS Wierzbna. Me-
cze sędziowali: Janusz Popadeńczuk 
oraz Romuald Górski, a puchary dla 
wszystkich zespołów wręczał Zastęp-

ca Burmistrza Miasta i Gminy Sie-
niawa Janusz Świt.
Wyniki poszczególnych meczy przed-
stawiają się następująco:
UKS Sokół Sieniawa - AS Procadia 
Lubaczów 2:0 (25:17, 25:11)
MKS Wierzbna - TKF ITS Anilana 

Rakszawa 0:2 (23:25, 15:25)
UKS Sokół Sieniawa - MKS Wierzbna 
2:0 (25:18, 29:27)
AS Procadia Lubaczów - TKF ITS 
Anilana Rakszawa 0:2 (18:25, 15:25)
MKS Wierzbna - AS Procadia Luba-
czów 1:1 (22:25, 25:23)
UKS Sokół Sieniawa - TKF ITS Ani-
lana Rakszawa (26:24, 23:25)

Jacek Michalski

17 września 2016 roku w hali sportowej w Sieniawie odbył się XVI Memoriał  
im. Dariusza Michalskiego w piłce siatkowej mężczyzn.
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Podsumowanie rundy  
jesiennej sezonu 
2016/2017

Sokół nie zdołał utrzymać 
się w zreformowanej III 
lidze, która obecnie obej-
muje cztery województwa: 

świętokrzyskie, lubelskie, podkarpa-
ckie i małopolskie. Na koniec wcze-
śniejszego sezonu w III lidze lubel-
sko-podkarpackiej nasza drużyna za-
jęła 12 miejsce, co oznaczało spadek 
o klasę niżej (utrzymały się drużyny 
od 7 miejsca wzwyż). 

Zarząd klubu, po nieudanym po-
przednim sezonie przyjął nową poli-
tykę budowania drużyny, opierając 
ją na swoich wychowankach. W dru-
żynie nastąpiły duże ruchy kadrowe. 
Klub opuścił trener Marek Rybkie-
wicz, którego zastąpił Tomasz Orłow-
ski, a także zawodnicy: Łukasz Ćwi-
czak, Bartosz Szczybyło, Bartłomiej 

Makowski, Patryk Szewc, Tomasz 
Walat, Artur Bańka, Mateusz Trawka, 

Kacper Rak, Damian Skała, Paweł 
Hass, Rafał Lubiński, Daniel Sowiń-
ski, a w trakcie trwania rundy jesien-
nej z gry w Sokole z różnych po-
wodów zrezygnowali Jarosław Milcz 

oraz Kamil Gąsior. 
Do drużyny powrócili wychowan-

kowie, którzy występowali w oko-
licznych drużynach: Wojciech Tołpa 
(Piast Tuczempy), Krystian Halej-
cio, Jakub Stefan (obaj KS Wiązow-
nica), Kamil Lipniarski (SMS/Reso-
via Rzeszów), do kadry seniorów włą-
czony został zdolny junior Mateusz 
Kalin. Pozyskano również: Dawida 
Czyrnego (Orzeł Przeworsk), Pawła 
Pawlusa (Siarka Tarnobrzeg), Mate-
usza Jędryasa, który już występował 
w Sokole, Damiana Jędryasa (Stal 
Rzeszów), Kamila Gąsiora (SMS/Re-
sovia Rzeszów) i Szymona Kardysia 
(Izolator Boguchwała). Przed nową 
drużyną Sokoła, zarząd klubu posta-
wił jasny cel - walczyć o powrót do 
zreformowanej III ligi.

Pierwszy mecz, wygrany po bram-
kach Dawida Czyrnego 2:1, piłkarze 
sieniawskiego klubu rozegrali na wła-
snym stadionie z beniaminkiem roz-

Sezon 2016/2017 piłkarze MKS Sokół rozpoczęli w IV lidze podkarpackiej.
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grywek Igloopolem Dębica. Kolejne 
spotkanie to porażka z bezpośrednim 
rywalem do awansu Izolatorem Bo-
guchwała 2:0. Następne dwa mecze 

to dwie wygrane z: Głogowią 5:1 
i Piastem Tuczepmy 0:1. Piąta kolej-
ka to jedyny remis naszej drużyny 
w rundzie, z KS Wiązownica 1:1 
i okres słabszej formy, gdyż w kolej-

nych trzech spotkaniach Sokół nie 
zdobył choćby punktu (porażki z Wól-
ką 3:0, Wiśniową 0:1 i Jasłem 3:1). Po 
okresie słabszej gry piłkarze wzięli się 

do roboty i do końca rundy wygrali 
osiem z dziewięciu spotkań, przegry-
wając tylko w Pilźnie 3:1 (gdyby brać 
pod uwagę ostatnie dziewięć kolejek, 
Sokół byłby na 1 miejscu). 

Warte odnotowania jest zwycięstwo 
sieniawskiego klubu z Sokołem Nisko 
0:1 (piękna bramka Jacka Flisa) - dru-
żyną, która na własnym stadionie by-
ła niepokonana przez blisko 1,5 roku. 
Niestety pięć poniesionych porażek 
spowodowało, że strata do lidera 
(Wólczanki) na półmetku rozgrywek 
wynosi 11 pkt., a do drugiego Izola-
tora 4 pkt. 
 Jednak historia niejednokrotnie po-
kazywała, że w piłce nożnej wszystko 
jest możliwe, dlatego w odrobienie 
strat punktowych trzeba wierzyć do 
końca. 

Sokół w 17 rozegranych meczach 
jesienią zdobył 34 punkty (3 miejsce 
w tabeli), wygrywając 11 meczów, re-
misując 1 i 5 przegrywając. Stosunek 
bramek to 32 zdobyte i 19 straconych. 
Najlepszym strzelcem Sokoła jest Da-
wid Gnatek, który strzelił 7 goli.

Sebastian Padiasek

górny rząd od lewej: Łukasz Bursztyka, Krystian Halejcio, Sebastian Padiasek, Mateusz Padiasek, Tomasz Orłowski 
(trener), Dariusz Majcher (II trener), Dawid Czyrny, Dawid Gnatek, Jacek Flis, Szymon Kardyś,
dolny rząd od lewej: Sergiej Syvyi, Tomasz Wilusz, Wojciech Tołpa, Paweł Pawlus, Kamil Gąsior, Mateusz Kalin,                                     
Jakub Stefan, Kamil Lipniarski, Mateusz Ożga
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Turniej Osiedlowy

Przypomnijmy, że Turniej 
Osiedlowy rozgrywany 
jest od 2007 roku, nato-
miast akcja „Kibic z Ser-

cem”, która ma na celu pomoc finan-
sową potrzebującym, organizowana 
jest od roku 2010 r. Do tej pory uda-
ło się pomóc siedmiorgu dzieciom 
z naszej gminy, na łączną kwotę ok. 
100 tys. zł. Tylko podczas zeszło-
rocznej akcji udało się zebrać ponad 
50 tys. zł dla Oli Toczek, a cała ini-
cjatywa odbiła się szerokim echem 
w Internecie oraz okolicznej prasie. 
Zbiórka pieniędzy jest organizowana 
w okolicach kościoła, w okolicznych 
sklepach, w Internecie oraz podczas 
finału akcji Osiedlowego Turnieju Pił-
ki Nożnej w hali sportowej. Dodat-

kowo przeprowadzamy loterię fanto-
wą oraz turnieje strzeleckie, podczas 
których można wygrać wiele cennych 
nagród rzeczowych.
Zachęcamy osoby prywatne, lokalne 
firmy i przedsiębiorców do przyłącze-
nia się i wsparcia naszej akcji.

Sebastian Padiasek

26 grudnia br. w hali sportowej w Sieniawie, odbędzie się jubileuszowa  
X edycja Osiedlowego Turnieju Piłki Nożnej wraz z akcją „Kibic  

z Sercem”, podczas której po raz kolejny sportowcy i kibice  
sieniawskiego Sokoła wspomogą potrzebujących.
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Siatkarze sieniawskiego 
Sokoła walczą o III ligę

Sekcja piłki siatkowej męż-
czyzn powstała w 2013 
roku przy Uczniowskim 
Klubie Sportowym „Sokół” 

w Sieniawie. Jej założycielem jest 
Jacek Michalski, nauczyciel Gimna-
zjum w Sieniawie, który kontynu-
uje w ten sposób siatkarskie trady-
cje zapoczątkowane w latach 80-tych 
przez jego ojca. Wtedy to Między-
szkolny Klub Sportowy z Sieniawy 
prowadzony przez śp. Dariusza Mi-
chalskiego występował w rozgryw-
kach ligi międzywojewódzkiej w pił-
ce siatkowej kobiet.

Siatkarskie zmagania mężczyzn 
na IV-ligowym poziomie rozpoczęły 
się w Sieniawie w sezonie 2013/
2014. Dzięki przychylności burmi-
strza Adama Wosia i finansowemu 
wsparciu Rady Miejskiej w Sienia-
wie, drużyna ma większe możliwości 
rozwoju. 

W obecnym sezonie 2016/17, IV 
liga mężczyzn to 13 zespołów po-
dzielonych na dwie grupy, z któ-
rych pierwsze trzy uzyskują awans 
do kolejnej rundy rozgrywek. Przed 
sezonem do drużyny trafiło kilku 
doświadczonych zawodników, któ-

rzy występowali wcześniej w II i III 
lidze. Wśród nich znalazł się obecny, 
grający trener zespołu Marek Samo-
lewicz. Cel, jaki wraz z trenerem za-
łożyliśmy na obecny sezon, to awans 
zespołu do baraży i walka o III Ligę. 
Po siedmiu kolejkach UKS zajmuje 
drugie miejsce w tabeli i po raz pierw-
szy w historii klubu, ma duże szanse 
na awans do kolejnej rundy rozgry-
wek w piłce siatkowej mężczyzn.
Wyniki wszystkich meczów oraz 
tabele IV ligi można znaleźć na 
stronie internetowej: pwzps.p9.pl/
system/index.php?mode=12&
type=9.
Skład UKS „Sokół” Sieniawa na se-
zon 2016/2017: Sebastian Domaga-
ła, Grzegorz Dubel, Bartłomiej Dyr-
da (II trener), Marcin Szeliga (kapi-
tan zespołu), Mateusz Paszko, Mate-
usz Ziemba, Kamil Jaceczko, Miro-
sław Sowa, Robert Nowak, Jakub 
Onyszko, Michał Szymański, Jacek 
Michalski, Arkadiusz Sobala, Marek 
Samolewicz (I trener), Stefan Paszko, 
Daniel Pelc, Mateusz Wrucha, Kon-
rad Kluz, Daniel Ziemba i Przemy-
sław Kubrak.
Obecnie mecze piłki siatkowej męż-

czyzn Uczniowski Klub Sportowy 
„Sokół” Sieniawa jako gospodarz 
rozgrywa w niedziele o godz. 16.00 
w hali sportowej w Sieniawie. Sezon 
ligowy rozpoczął się w październiku 
br. i trwał będzie do połowy stycz-
nia 2017 roku. W przypadku awansu 
do kolejnego etapu, mecze barażowe 
o awans do wyższej ligi, rozgrywane 
będą od 5 lutego do 12 marca 2017 
roku. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich sympatyków i miłośników piłki 
siatkowej na mecze i liczymy na 
gorący doping dla naszego zespołu.

Szczególne podziękowania kieru-
jemy do naszych sponsorów, dzięki 
którym sieniawska siatkówka na sta-
łe zagościła w kalendarzu regional-
nych imprez sportowych. Należą do 
nich: Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 
O/Sieniawa, Nadleśnictwo Sieniawa, 
Kazimierz Żorniak - Firma Handlo-
wo-Usługowa MEGAFASON, Gmin-
na Spółdzielnia Samopomoc Chłop-
ska w Sieniawie, Zakład Rolniczo-
Przemysłowy „Farmutil HS”, Euro 
Okna Plus Sp. z o.o., Ośrodek Wy-
poczynkowy „Zielona Przystań”. 

Jacek Michalski

Siatkówka w Sieniawie ma realne szanse na podniesienie poziomu  
gry i walkę o awans do III ligi, dzięki zaangażowaniu wspaniałych  

ludzi i pozyskanym środkom finansowym
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