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Szanowni Państwo! 

Oddajemy w Wasze ręce nowy, wiosenny numer Gminnego 
Informatora Samorządowego „Sieniawa”. W wolnej chwili za-
praszamy do lektury. Wśród artykułów szczególnej Państwa 

uwadze polecamy:
•	 Podsumowaliśmy kolejny rok - relacja ze spotkań władz samorządo-

wych z mieszkańcami miasta i gminy 
•	 Marszałek ocenia nasze wnioski - o szansach na pozyskanie kolej-

nych środków zewnętrznych na ważne inwestycje
•	 Nowy ustrój szkolny - słowo o reformie oświaty
•	 Słów parę o sołtysowaniu w gminie Sieniawa cz. II - rozmowa z soł-

tysem Pigan Grzegorzem Krzyżakiem i gospodarzem sołectwa Rudka 
Tadeuszem Sikorą 

•	 Udany debiut na Dzień Kobiet - o gminnych obchodach święta Pań 
i obiecującym debiucie Amatorskiej Grupy Teatralnej 

•	 10 lat KGW w Wylewie - o aktywnej działalności członkiń Koła 
Gospodyń Wiejskich w Wylewie

•	 Sound’n’Grace gwiazdą Dni Sieniawy - zapowiedź obchodów 
corocznego święta naszego miasta 

•	 Czas na podsumowania - o spotkaniach sprawozdawczych i działa-
niach ratowniczo - gaśniczych jednostek OSP 

•	 Jubileuszowy Turniej Osiedlowy - relacja z przebiegu turnieju i akcji 
charytatywnej „Kibic z Sercem”

•	 Małe Gwiazdy - wielkie nadzieje! - o zajęciach rekreacyjno-sporto-
wych UKS Sokół
Ponadto wiele informacji z kultury, oświaty, sportu… 
Życzymy przyjemnej lektury. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocy pragniemy złożyć Pań- 
stwu życzenia zdrowia, pogody ducha i serdecznych spotkań rodzin- 
nych przy świątecznym stole. Niech ten czas upłynie Wam w duchu  
wzajemnej życzliwości i szacunku. Niech w każdym domu zagości  
radość, pokój i szczęście. 
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Moje doświadczenie w pracy z ludźmi i dla ludzi jest już niemałe. Byłem  
senatorem, posłem RP, teraz już trzecią kadencję jestem burmistrzem, wyda-
wało mi się, że w swojej pracy spotkałem się już z wszystkimi możliwymi zacho-
waniami tych, którzy są przeciwni działaniom władz czy to państwowych, czy 
samorządowych. Wiem z doświadczenia, że nigdy nie będzie tak, że wszyscy 
będą zadowoleni i zawsze znajdzie się ktoś, kto zaneguje słuszność podejmowa-
nych przez nas decyzji czy działań. Widziałem i słyszałem wiele, ale do tej pory 
przekonany byłem, że istnieją granice ludzkiej podłości, których przekroczyć się 
nie da. Okazuje się jednak, że niektórzy ludzie są zdolni wiele uczynić, by innym 
zatruć życie. Sprawić, by się poczuli gorzej, podlej. Zdumiewa mnie, jak bardzo 
można być zawistnym i do jakiego stopnia można się posunąć, by kogoś oczernić.

Dla niektórych sprowadzenie kogoś do parteru, ośmieszenie go czy choć- 
by skrytykowanie to chleb powszedni. Przysłowiowa bułka z masłem. Żyją oni 
bowiem głównie po to, by komuś przy-
walić, dokopać. Są często chorzy, gdy 
nie mają celu, w który by mogli ude-
rzyć. Nie umieją żyć inaczej. Nie wiedzą, 
że można żyć bez zawiści. Nie znają 
oni zapewne starej jak świat prawdy  
mówiącej, że „człowiek, który nienawi-
dzi, zawsze przegrywa”. 

W ostatnim czasie pojawiły się  
w obiegu niepodpisane przez nikogo 
ulotki pseudoinfomacyjne. Nawiązują 
one w swej treści do poruszanego już 
na łamach naszego biuletynu tematu 
mających powstać tu kurników i in- 
nych „śmierdzących” przedsiębiorstw. 
Być może wielu z Państwa nie zetknęło się  
z tym tekstem, niestety ogromna jego część nie nadaje się w ogóle do zacyto-
wania, gdyż zawiera niecenzuralne sformułowania. Jej autor, czy autorzy nie 
mieli odwagi się pod nią podpisać, więc sądzę, że sami nie do końca wierzą  
w to, co piszą. Najbardziej zdumiewa mnie fakt, iż w te wypisywane brednie 
wierzą ludzie wykształceni, mało tego, zajmują się nawet kolportowaniem tych 
ulotek nie zważając na to, że przyczyniają się w ten sposób do utraty szacunku 
wśród swoich znajomych i współpracowników. Tak uczyniła jedna z nauczycie-
lek naszego gimnazjum, rozdając je swoim koleżankom i kolegom z pracy, czym 
wywołała u nich niesmak i oburzenie. 

Marginalna grupa osób, która kryje się pod tymi działaniami nie dostrzega 
żadnej pozytywnej zmiany w naszej gminie, wręcz przeciwnie jej zdaniem 
wszystko, co się tu dzieje i tworzy zbliża nas ku nieuchronnej katastrofie.  
Nic nie znaczą dla nich korzyści, jakie gmina osiągnęła w wyniku realizowanej  
polityki gospodarczej, w postaci wpływów ze sprzedaży, stałych podatków  

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
„Są ludzie, którzy rozsiewają światło. I są ludzie, którzy wszystko zaciemniają.

o. Phil Bosmans
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płynących do budżetu, nowych miejsc pracy czy korzystnej zmiany wizerunku naszego miasta  
i gminy. W jednym z fragmentów piszą o tym, że nikt nie zechce odwiedzać naszej miejsco-
wości, żeby nie ulec zatruciu roznoszącym się tu wszechobecnie „trupim odorem”. Nie da się 
inaczej tego wytłumaczyć, jak rozpoczętą już kampanią wyborczą, brutalnie skierowaną 
przeciwko mojej osobie, na pewno nie są to działania na rzecz naszej Sieniawskiej Ziemi.

Na szczęście większość społeczeństwa naszej gminy i nie tylko, nie daje się omamić. 
Mnóstwo ludzi wiąże swoją przyszłość właśnie z Sieniawą i jej okolicami. W ostatnich  
pięciu latach, drodzy Państwo, w naszej gminie wydano łącznie 151 decyzji pod zabu-
dowę mieszkaniową, a zainteresowanie działkami budowlanymi stale rośnie! Jak się to  
ma do mrocznych wizji przyszłości naszej gminy, głoszonych przez autorów propagandowych 
tekstów?

Nie chcę tu po raz kolejny chwalić się osiągnięciami swoimi i moich współpracowników, 
ale fakty przemawiają bardzo wyraźnie na naszą korzyść. Dzięki rozwojowi gospodarki  
staliśmy się gminą, która ma najniższe bezrobocie w powiecie i jedno z najniższych w woje-
wództwie. Rozwój przedsiębiorczości, jest niezbędnym warunkiem ogólnego rozwoju przyno-
szącego poprawę bytu lokalnej społeczności. To nie tylko nowe miejsca pracy, to przede wszyst-
kim gwarancja niższych kosztów utrzymania naszych gospodarstw domowych, to niższe 
podatki, opłaty za kanalizację czy wodę, które w naszej gminie od kilku lat się nie podnoszą,  
a nawet stopniowo obniżają. 

W ciągu ostatnich lat zrealizowano mnóstwo inwestycji poprawiających jakość życia miesz-
kańców. Stale budowane i remontowane drogi, niezwykle dynamicznie wzbogacana i rozbudo-
wywana baza sportowa, kulturalna i oświatowa to tylko niewielka część tych poczynań.

Drodzy Rodacy!
Słońce zaczyna świecić coraz mocniej, ze stawów i rzek już dawno zniknęła pokrywa 

lodowa, przylatuje ptactwo, które odleciało na zimowy okres, na drzewach pojawiają się pąki, 
a wśród „surowych” kolorów natury można dostrzec pierwsze kwiaty. Wszystkie powyższe 
znaki wskazują na to, iż nadeszła wiosna - moim zdaniem najpiękniejsza pora roku. Najpięk-
niejsza i zarazem najpracowitsza dla każdego rolnika. To czas porządków po zimie i przy-
gotowania do nowego okresu wegetacji. Budzi się nowe życie. Zmiany zachodzące w przyro-
dzie pozytywnie wpływają na funkcjonowanie ludzi. Człowiekowi o wiele bardziej chce się żyć,  
gdy widzi, że za oknem pięknie świeci słońce, a po błękitnym niebie wędrują białe chmurki. 
Wiosna jest również zazwyczaj początkiem nowych przedsięwzięć, mamy więcej energii do 
pracy, stawiamy sobie nowe cele i wyzwania. W ich realizacji na pewno pomoże nam pozy-
tywne myślenie i nastawienie do ludzi. Jeśli myślimy pozytywnie, przyciągamy pozytywne 
doświadczenia oraz ludzi, którzy myślą podobnie jak my. 

Powinniśmy szukać dróg porozumienia z innymi ludźmi, budować mosty, zamiast murów, 
unikając zawiści. Zastąpmy ją pozytywnymi emocjami, myśleniem i energią. A przede wszyst-
kim zmieniajmy samych siebie, a świat, w którym żyjemy będzie lepszy i wartościowszy.

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
Zbliżają się Święta Wielkanocne. Kończy się okres Wielkiego Postu, czyli czasu refleksji nad 

sobą i otaczającą nas rzeczywistością. Z tej okazji życzę Państwu spokoju ducha i niesłabną-
cej wiary w ludzi. Niech nie gaśnie Wasza umiejętność dostrzegania piękna tego świata. Niech 
radość Wielkanocy napełni Wasze serca nadzieją, wiarą, miłością i obfitością łask od Zmar-
twychwstałego Chrystusa.

             Wasz burmistrz 
              Adam Woś
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Rekordowy budżet

Dla porównania, kilka-
naście lat wstecz, tj. 
w 2005 roku docho-
dy opiewały na kwotę 

11 896 310 zł, a wydatki 13 007 
747 zł. Różne czynniki miały na to 
wpływ: niezależne od władz gminy, 

ale i te uzależnione od ludzi wybra-
nych przez nas w wyborach samo-
rządowych. Wykres nr 1 przestawia 
wykonanie wydatków w minionych 
latach i ułatwi, być może, ocenę dzia-
łań obecnego burmistrza i radnych 
Rady Miejskiej.

Jak można zauważyć budżet Mia-
sta i Gminy Sieniawa na 2017 rok jest 
budżetem rekordowym. Poza ogrom-
nymi wydatkami na oświatę (8 950 
tys. zł) i na pomoc społeczną (9 100 
tys. zł) największą część planowa-
nych wydatków na rok bieżący sta-

Uchwała Budżetowa na 2017 rok zaakceptowana przez Radę Miejską  
w Sieniawie pod koniec 2016 roku zakłada, że przyszłoroczne dochody  

gminy wyniosą 36 064 155,45 zł, wydatki - 37 308 675,45 zł, a deficyt  
ma być nie większy niż 1 244 520 zł. 
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Wykres	1.	Zakres	finansowy	wydatków	w	latach	2005	-	2017.

Wykres	2.	Wydatki	inwestycyjne	w	latach	2005	-	2017.

nowią wydatki majątko-
we w kwocie 11 770 797 
złotych.
Gigantyczną część wydat-
ków inwestycyjnych zaj-
muje zadanie pn. „Rozbu-
dowa, przebudowa i mo-
dernizacja Szkoły Podsta-
wowej w Sieniawie dla 
poprawy warunków edu-
kacji - budowa sali gim-
nastycznej wraz z ba-
senem przy Szkole Pod-
stawowej w Sieniawie” 
(7 954 886 zł) i jest to 
kwota przewidziana na 
ten rok budżetowy - cała 
budowa, która zostanie 
ukończona w 2018 roku 
pochłonie ponad 12 mln 
złotych. Poza tym prze-
prowadzona zostanie mo-
dernizacja energetyczna 
istniejącej hali sportowej 
na ponad 2 mln zł (z do-
finansowaniem ze środ-
ków UE w 85%) i zostaną 
wybudowane cztery boi-
ska wielofunkcyjne (Czer-
wona Wola, Leżachów, 
Rudka i Wylewa) na kwo-
tę ponad 1 400 tys. zł. 

W tegorocznym bu-
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Wykres	3.	Zakres	finansowy	dochodów	w	latach	2005	-	2017.

dżecie jest jeszcze wiele zaplanowa-
nych inwestycji o mniejszym wymia-
rze finansowym, a niektóre z nich 
ujęte zostały w ramach Funduszu 
Sołeckiego. A jak przedstawiały się 
wydatki na inwestycje w analizowa-
nym już wcześniej czasie widać na 
wykresie nr 2.
Nie można nawet marzyć o coraz 
to nowych inwestycjach bez wpły-
wów do budżetu dochodów z bardzo 
różnych źródeł odpowiednich dla 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Lwią część dochodów budżetowych 

stanowią subwencje (wyrównawcza 
i oświatowa) i dotacje (na pomoc 
społeczną). Całą resztę należy pozy-
skać z podatków i opłat oraz z tego 
obszaru, gdzie o ośrodki te trzeba 
mocno się starać i zabiegać. Nieba-
nalny wkład w pozyskanie środków 
pieniężnych mają obecne władze 
gminy, a wymiar księgowy dochodów 
przedstawia wykres 3.

Ważnym elementem budżetu każ-
dej jednostki samorządu terytorial-
nego są przychody i rozchody. 
Rozchody, to nic innego jak spłata 

zaciągniętych wcześniej zobowiązań 
w postaci kredytów i pożyczek, na-
tomiast przychody to właśnie ich 
zaciągnięcie. W sytuacji, kiedy brak 
jest dochodów na pokrycie wydat-
ków, każdy budżet, nawet domowy, 
może zaciągnąć kredyt. Zawsze wte-
dy badana jest sytuacja finansowa 
kredytobiorcy. Tak dzieje się i z gmi-
ną. Pomimo nieustającego pokrzyki-
wania wielu ludzi o ogromnym za
dłużeniu gminy, stan finansów na-
szej gminy jest zadowalający. Nie 
mamy, jak wiele innych gmin, pro-

blemów z uchwalaniem 
budżetów na kolejne lata. 
Inwestycje na terenie na-
szej gminy prowadzone 
są z wielkim rozmachem 
i nie ma zagrożenia dla 
naszych finansów. 
Warto by porównać war-
tość inwestycji prowadzo-
nych przez ostatnie lata 
ze stanem zadłużenia. Zo-
baczmy wykres nr 4.

Porównując wydatki 
inwestycyjne i zadłużenie 
gminy na pewno można 
stwierdzić, iż pieniądze 
nie są „przejadane”. Pra-
wie każda złotówka prze-
radza się w nową inwe-
stycję, a każda inwesty-
cja to kolejni zadowoleni 
mieszkańcy naszej gminy. 
Proszę z uwagą prześle-
dzić dane tutaj przedsta-
wione, a sami Państwo 
zauważycie, że zaangażo-
wanie i trud wniesiony 
w rozwój gminy nie jest 
zakłamany i być może 
będzie doceniony...

Anna Nykiel
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Opracowując do mini-
sterstwa wniosek o do-
finansowanie inwesty-
cji przyjęliśmy jej re-

alizację na lata 2016-2019, zakłada-
jąc również cztery transze dofinanso-
wania. Już na etapie podpisania umo-
wy wykonawca zobowiązał się do 
wcześniejszego oddania obiektu do 
użytku. W umowie zapisana została 
data 30 września 2018 roku, którą 
już w tej chwili firma SKANSKA 
deklaruje się przesunąć na czerwiec. 
Bardzo cieszy takie tempo prac, spo-
wodowane zapewne tym, iż prowadzi 
je profesjonalna firma z olbrzymim 
potencjałem i możliwościami prze-
robowymi. Jedynym problemem jest 
przekazywanie transz z dofinansowa-
niem, ale i tutaj udało nam się prze-
konać Ministerstwo Sportu i Tury-
styki do wcześniejszej ich wypłaty. 
Wymagało to wielu zabiegów, które 
poczyniliśmy - opracowania uzasad-

nienia, udokumentowania zaawanso-
wania robót oraz bezpośrednich roz-
mów z ministrem Jarosławem Sta-
wiarskim w dniu 3 marca w Warsza-
wie, po których otrzymaliśmy zgodę 
na takie rozwiązanie. Przed nami 
jeszcze wiele działań w tym zakre-
sie. Już w maju ma ukazać się nowy 
program rządowy, w ramach które-

go będziemy aplikować o kolejne 
środki na dalszy etap realizacji inwe-
stycji, mianowicie krytej pływalni. 
Wyrażamy przekonanie, iż proces ten 
przebiegał będzie równie sprawnie 
jak dotychczas całe zadanie.

Jerzy Mazur

Niesamowite tempo prac
Prace przy realizacji naszej priorytetowej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa, 

przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie dla poprawy 
warunków edukacji” współfinansowanej w ramach „Programu rozwoju szkolnej 

infrastruktury sportowej” przebiega niezwykle sprawnie.

W najbliższych dniach ruszamy z budo-
wą czterech boisk wielofunkcyjnych 
w miejscowościach: Leżachów, Czer-
wona Wola, Rudka i Wylewa. Podpi-

saliśmy już umowę z wykonawcą - Zakładem Handlo-
wo-Usługowo-Produkcyjnym z Szówska, który zobowią-
zał się wykonać zadanie do końca lipca bieżącego roku. 
Łączny koszt zadania wynosi blisko 1 500 000,00 zł., 

Kolejne inwestycje  
gotowe do realizacji...

W lutym bieżącego roku rozstrzygnęliśmy dwa przetargi na zadania 
inwestycyjne dotyczące infrastruktury sportowej w Gminie Sieniawa.  

Oba realizowane z udziałem środków pomocowych - jeden z tzw. unijnych,  
drugi z programu rządowego.
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z czego połowa kwoty dofinansowana będzie ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, w ramach „Programu modernizacji 
infrastruktury sportowej”. 
Kolejne zadanie dotyczy modernizacji energetycznej 
budynku hali sportowej w Sieniawie. Inwestycja realizo-
wana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego. Przetarg na reali-
zację zadania wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„ZAWPOL” Sp. z o.o. z Pigan. Termin realizacji określono 

do końca września bieżącego roku. Łączny koszt inwe
stycji wynosi blisko 2 000 000,00 zł z czego 85 % warto-
ści pochodzić będzie ze środków unijnych. Zakres zadania 
obejmował będzie całkowitą przebudowę i moderniza-
cję, z zastosowaniem najnowszych technologii poprawia-
jących parametry energetyczne, użytkowe, funkcjonalne 
a także wizualne, w wyniku czego stanie się on jakby 
zupełnie nowym obiektem.

Renata Jarosz

Zabiegamy o bezpłatną 
energię dla mieszkańców

Zestawy fotowoltaiczne, zestawy kolektorów słonecznych, pompy ciepła,  
kotły na biomasę to instalacje na jakie mieszkańcy mogą uzyskać  

dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej III Czysta energia, 

Działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

W lutym w porozu-
mieniu z gminami 
Stary Dzików oraz 
Dynów opracowa-

liśmy i złożyliśmy w Urzędzie Mar-
szałkowskim wniosek aplikacyjny 
na realizację w/w inwestycji również 
dla naszych mieszkańców. Przed-
miotowy projekt parasolowy ma na 
celu zwiększenie wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii na tere-
nie gminy Sieniawa. Przygotowany 
został w porozumieniu w celu uzy-
skania jak największej punktacji 
w jego ocenie, a tym samym, pozy-
tywnej akceptacji przez Urząd Mar-
szałkowski. Wartość projektu ogółem 
to kwota 12 852 957,27 zł z czego 
dofinansowanie z UE to 9 879 053,16 
zł, co stanowi 84 % jego wartości.
W naszej gminie do programu zgło-
siło się 352 mieszkańców, składając 
228 wniosków na instalacje wytwa-
rzające energię cieplną oraz 124 na 
instalacje wytwarzające energię elek-

tryczną, co łącznie stanowi kwotę 
4 277 735,74 zł . 
W związku z tym, iż program ten 
jest niezwykle korzystny dla miesz-

kańców, gdyż oprócz audytu energe-
tycznego ponoszą oni jedynie 16 % 
kosztów instalacji w swoich gospo-
darstwach, bez wahania podjęliśmy 
decyzję o jego realizacji. Z budżetu 

pokryliśmy koszty niezbędnej do-
kumentacji technicznej oraz zaan-
gażowaliśmy pracowników meryto-
rycznych. Pozostaje trzymać kciuki 

za pozytywny finał naszych działań.

Jerzy Mazur
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Marszałek ocenia  
nasze wnioski...

Skorzystaliśmy, obecnie z je-
dynej w przypadku naszej 
gminy, możliwości pozy-
skania dofinansowania na 

zadanie kanalizacyjne. Niestety otrzy-
mać możemy jedynie kwotę 2 000 
000,00 zł, pomimo iż nasze potrzeby 
są znacznie większe. Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich, w ramach 
którego złożyliśmy wniosek, nie prze-
widuje niestety większego dofinan-
sowania, a z Regionalnego Programu 
Operacyjnego realizowane mogą być 
inwestycje jedynie w obszarach aglo-
meracji. Żadna z miejscowości pozo-
stałych do skanalizowania w gminie 
Sieniawa do aglomeracji się nie zali-
cza. W związku z powyższym, w ra-
mach tych niewielkich stosunkowo 
środków, złożyliśmy wniosek na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Czerwona Wola oraz w czę-
ści miejscowości Czerce - I etap. War-

tość zadania, liczona bardzo oszczęd-
nie, to i tak około 6 5000 000,00 zł, 
czyli ze środków własnych będziemy 
zmuszeni wyłożyć 4 500 000,00 zł. 
Nie rezygnujemy jednak z jakiejkol-
wiek możliwości dofinansowania tak 
ważnych dla nas zadań i przystąpili-
śmy do programu z nadzieją na po-

zytywnie jego zrealizowanie.
W przypadku projektu pn. „Rozwój 
zasobów kultury Gminy Sieniawa po-
przez remont, przebudowę i dosto-
sowania dla osób niepełnosprawnych 
zespołu kościoła p.w. Jana Chrzci-
ciela”, na który złożyliśmy wniosek 
do Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpac-
kiego, sytuacja jest zdecydowanie 
korzystniejsza, gdyż tutaj możemy 
liczyć na dofinansowanie w wyso-
kości 85 % wartości inwestycji, czyli 
3 672 379,53 zł. Biorąc pod uwagę 
skalę przedsięwzięcia zdecydowali-
śmy się na podjęcie działań w celu 
jego realizacji jako gmina. Jest to 
jedyna i prawdopodobnie ostatnia 
szansa pozyskania tak dużych środ-
ków na ratowanie tego jakże cennego 
zabytku.

Jerzy Mazur 

Nie zwalniamy tempa w pozyskiwaniu kolejnych środków zewnętrznych. 
Dwa kolejne wnioski złożone w ramach naborów ogłoszonych przez urząd 

marszałkowski, dotyczą inwestycji liniowej oraz zabytków.
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Niedziela 12 marca była 
ostatnim dniem cyklu 
zebrań sprawozdaw-
czych, który zakończy-

liśmy spotkaniem w Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sie-
niawie. Kampanię zebrań rozpoczęli-
śmy 19 lutego w miejscowości Czer-

wona Wola i kolejno spotykaliśmy się 
z mieszkańcami: Leżachowa, Dybko-
wa, Czerc, Dobrej, Wylewy, Rudki, 
Pigan i Paluch. Jak co roku frekwen-
cja dopisała, ale oczywiście kształto-
wała się w poszczególnych miejsco-
wościach na różnym poziomie. Poza 
Sieniawą, gdzie odbyło się ostatnie 

zebranie, największa tradycyjnie oka-
zała w Rudce - 63 mieszkańców. Bar-
dzo cieszy przykład Dybkowa, gdzie 
po raz pierwszy od wielu lat zgroma-
dziło się 50 mieszkańców. Niewątpli-
wie przyczyniła się do tego, w pełni 
wyposażona, nowa remizo-świetlica, 
w której mieszkańcy mogą w sposób 

Podsumowaliśmy  
kolejny rok

Tradycyjnie już, początek roku to czas spotkań władz samorządowych 
z mieszkańcami wszystkich miejscowości naszej gminy, podczas których 

dokonujemy podsumowania roku ubiegłego, przedstawiamy realizowane 
inwestycje oraz planowane przedsięwzięcia na nowy budżet. 

Noworoczny prezent

10 stycznia 2017 r. 
burmistrz miasta 
i gminy dokonał 
oficjalnego prze-

kazania nowego busa zakupionego 
dla Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Sieniawie. 
Burmistrz Adam Woś w obecności 
sekretarza Jerzego Mazura oraz pra-
cowników i podopiecznych sienia-
wskiego ŚDS-u przekazał klucze do 
auta na ręce Anny Hubacz, zastępu-
jącej  dyrektora. W tej ważnej chwi-
li wziął udział także proboszcz miej-
scowej parafii ks. Jan Grzywacz, 
który dokonał poświęcenia samo-
chodu. 
Nowy pojazd zakupiono z projektu 
pn: „Bezpieczny transport - zakup 
pojazdu przystosowanego do prze-
wozu osób niepełnosprawnych ucze-
stników Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy w Sieniawie”, realizowa-
nego w ramach obszaru D „Programu 
wyrównywania różnic między regio-
nami”. Jest to już kolejny pojazd za-
kupiony dla gminy Sieniawa, na 
który został przygotowany wniosek 
aplikacyjny rozpatrzony pozytywnie. 

Całkowity koszt zakupionego busa 
to 130 995 zł, w tym 77 000 zł po-
zyskano z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych.

Jerzy Mazur

Sieniawski ŚDS otrzymał prezent, którego może mu pozazdrościć 
niejedna placówka.
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godny spędzać czas oraz realizować 
się społecznie. Nie zawiedli również 
mieszkańcy Paluch, którzy podob-
nie jak społeczność Dybkowa, mogą 
się cieszyć z nowej remizo-świetlicy.
Każde kolejne zebranie w sołectwach 
otwierali sołtysi, przedstawiając krót-
kie sprawozdania ze swojej działalno-
ści za rok sprawozdawczy. Pozytyw-
nym, jak zawsze, przykładem była tu 
Wylewa, gdzie Pani sołtys w sposób 
niezwykle skrupulatny i wyczerpu-
jący zaprezentowała wszystko to, co 
działo się w sołectwie w ostatnim cza-
sie. Największe zainteresowanie bu-
dziły wystąpienia burmistrza, który 
w sposób wyczerpujący, czasem bar-
dzo szczegółowy przedstawiał najwa-
żniejsze przedsięwzięcia realizowa-
ne w ostatnim roku. Dotyczyły one 
w szczególności przebudowy wielu 
kilometrów dróg polnych, gminnych 
oraz powiatowych, w których realiza-
cji uczestniczyliśmy finansowo, bu-
dowy oświetlenia, rozbudowy sieci 
wodociągowej, wyposażenia budyn-
ków użyteczności publicznej, prze-
budowy pomieszczeń w budynku ra-
tusza oraz innych, których ze względu 

na ilość nie sposób tutaj wymienić. 
Wiele można było się dowiedzieć 
o „flagowym przedsięwzięciu” mia-

nowicie trwającej budowie hali spor-
towej z basenem, oraz projektach, 
na które już otrzymaliśmy finanso-
wanie ze środków zewnętrznych: 
gruntownej przebudowie istniejącej 
hali sportowej w ramach programu 
termomodernizacji, budowie czte-
rech kompleksów wielofunkcyjnych 
boisk sportowych w miejscowo-
ściach: Czerwona Wola, Leżachów, 
Wylewa i Rudka. Burmistrz przed-
stawił również projekty, na które zło-
żyliśmy wnioski o dofinansowanie 
do różnych programów i liczymy na 

ich pozytywne rozpatrzenie. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się temat 
oświaty w naszej gminie, szczegól-

nie w obliczu wielkich zmian, jakie 
wprowadza nowa ustawa o systemie 
oświaty. Mieszkańcy mogli zapoznać 
się ze skutkami jakie ona niesie dla 
naszej gminy. Wielość poruszanych 
tematów wszędzie budziła duże za-
interesowanie słuchaczy.
W większości przypadków, uczestni-
cy zebrań po wysłuchaniu wystąpień 
nie przejawiali większej aktywno-
ści w dyskusji. Bardzo nieliczne głosy 
dotyczyły drobnych spraw i proble-
mów, które postaramy się rozwiązy-
wać na bieżąco. Wyjątkiem była nie-
liczna grupa mieszkańców zaintereso-
wanych procedurami administracyj-
nymi inwestycji, o których już wielo-
krotnie pisaliśmy i wyjaśnialiśmy ich 
złożoność.
Podsumowując należy stwierdzić, 
iż przyjęta przez nas formuła co-
rocznych zebrań, winna stanowić 
nieodzowny element funkcjonowa-
nia każdego samorządu. Jest ona for-
mą bezpośredniego kontaktu władz 
z mieszkańcami, w trakcie którego 
możliwy jest wiarygodny przekaz 
najważniejszych informacji dotyczą-
cych życia lokalnej społeczności. 
Zawsze będziemy hołdować tej for-
mie współpracy.

Jerzy Mazur
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Ekologiczny wzór 

Nowy obiekt ma funk-
cjonować w pełnej 
symbiozie z otaczają-
cą florą i fauną. In-

westor - spółka Farmutil HS ze 
Śmiłowa koło Piły - w miejsce obec-
nej instalacji w Leżachowie zamie-
rza wybudować zakład, który ma 
być wzorem dbałości o ochronę śro-
dowiska. Jak zamierza tego dokonać?
Przede wszystkim inwestor wyklu-
cza jednoczesną pracę istniejącego 
i planowanego zakładu. W ramach 
działalności nowego zakładu pla-
nuje się przetwarzanie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęce-
go w dwóch liniach technologicz-

nych, o wydajności 10 ton na go-
dzinę każda. Powierzchnia całkowita 
zabudowy wyniesie ok. 9 300 m.kw. 
Wśród planowanych obiektów znaj-

dą się: zakład przetwarzania, budy-
nek biurowo-socjalny, budynek myj-
ni i warsztatu, oczyszczalnia ścieków, 
wiata na odpady, waga najazdowa 
dla pojazdów, oddzielne parkingi dla 
samochodów ciężarowych i osobo-
wych oraz stacja paliw LNG. 
Aby sprostać oczekiwaniom społecz-
nym, w projektowanym zakładzie zo-
staną zastosowane najnowocześniej-
sze dostępne metody neutralizacji 
uciążliwości odorowych. PUPZ do-
starczane będą do zakładu specjali-
stycznym transportem, odpowied-
nio oznakowanym i wyposażonym 
w hermetyczne komory. Dostarcza-
ne produkty wyładowywane będą do 

dwóch szczelnych zbiorników roz-
ładunkowych usytuowanych na hali 
przyjęcia surowca, która będzie po-
mieszczeniem zamkniętym i herme-

tyzowanym, wyposażonym w sys-
tem wentylacji mechanicznej - wycią-
gowej. Wentylacja mechaniczna ma 
za zadanie wytworzenie niewielkiego 
podciśnienia w stosunku do ciśnie-
nia atmosferycznego w hali surow-
ca. Wszystko po to, aby powietrze 
z hali nie mogło wydostawać się na 
zewnątrz. W celu neutralizacji związ-
ków odorowych powietrze odsysa-
ne z hali kierowane będzie do tzw. 
płuczki chemicznej. 
Kolejnym rozwiązaniem zastosowa-
nym w celu eliminacji związków 
odoroczynnych jest ultranowoczesny 
System RTO (Regenerative Thermal 
Oxidiser), czyli regeneracyjny utle-

niacz termiczny. System ten będzie 
oczyszczał powietrze biorące udział 
w procesach produkcyjnych, pole-
gających na destrukcji termicznej 

Nowy Zakład Utylizacyjny w Leżachowie będzie jednym z najnowocześniejszych 
tego typu obiektów w Europie. Planowane w ramach tej inwestycji  

rozwiązania technologiczne znacznie przewyższają bardzo rygorystyczne 
wymagania sanitarne dotyczące przetwarzania produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego (PUPZ). Inwestor przewidział też szereg  
wdrożeń zapobiegających oddziaływaniu zakładu na środowisko. 
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PUPZ w tzw. destruktorach.
Działanie systemu polega na elimi-
nacji lotnych związków organicz-
nych (LZO) w wyniku termicznego 
utleniania prowadzonego w tempe-
raturze 850oC. Proces ten polega na 
przepuszczaniu gorącego strumienia 
gazu przez odbierający ciepło mate-
riał - złoże ceramiczne. W wyniku 
spalania powstają dwutlenek węgla 
i para wodna, czyli substancje bez-
wonne i neutralne dla środowiska.

Utleniacz termiczny RTO składa się 
z trzech pionowych komór zawie-
rających media ceramiczne groma-
dzące energię cieplną. Nad komora-
mi wypełnionymi mediami ceramicz-
nymi znajduje się komora, w której 
zachodzi proces utleniania. Energia 
potrzebna do utleniania pochodzi ze 
spalania gazu ziemnego w dwóch pal-
nikach gazowych. Przepływ powie-
trza w komorze zmienia się cyklicz-
nie. Zanieczyszczone powietrze wla-
tujące do komory spalania przepły-
wając przez media ceramiczne zo-
staje ogrzane energią cieplną zgro-
madzoną w tych mediach. Nato-
miast nagrzane powietrze wylatują-
ce przechodząc przez media cerami-
czne w innej komorze oddaje ener-

gię cieplną tym mediom. Po zmia-
nie cyklu, zawory zmieniają prze-
pływy gazów w taki sposób, że wlatu-
jące (nieoczyszczone) powietrze prze-
pływa przez gorącą komorę i wstęp-
nie nagrzewa nieoczyszczone powie-
trze zanim znajdzie się ono w ko-
morze. Takie sterowanie przepływem 
powietrza przez każdą z 3 komór ma 
na celu maksymalne zatrzymanie 
ciepła w utleniaczu termicznym. Cią-
gły transfer energii sprawia, że sys-

tem RTO jest efektywny, ponieważ 
znaczna ilość ciepła (energii) w sys-
temie przekazywana jest z jednej ko-
mory do drugiej. Dzięki temu spraw-
ność cieplna urządzenia wynosi ok. 
94%.
Należy podkreślić, że instalacje opar-
te na metodach dopalania gazów 
zawierających odory zapewniają naj-
skuteczniejszy znany i stosowany 
obecnie sposób redukcji odorów. 
W celu minimalizacji wpływu dzia-
łalności zakładu na środowisko in-
westor przewiduje cały szereg pro-
ekologicznych rozwiązań zastosowa-
nych w strefach pozaprodukcyjnych. 
Działka planowanego przedsięwzię-
cia będzie wyposażona w sieć lokal-
nej kanalizacji deszczowej wyposa-

żonej w osadnik z separatorem sub-
stancji ropopochodnych. Separator 
z osadnikiem zapewniają stopień re-
dukcji zanieczyszczeń w wodach opa-
dowych do 90 %. Wody te nie będą 
zatem wpływać negatywnie na śro-
dowisko. 
W celu neutralizacji ścieków prze-
mysłowych zakład będzie wyposażo-
ny w nowoczesną oczyszczalnię ście-
ków, w której zostanie zastosowana 
technologia firmy MAREX. Będzie 

to oczyszczalnia biologiczno - che-
miczna o wysokiej przepustowości, 
gwarantującej całkowite oczyszcze-
nie ścieków bytowych, jak i przemy-
słowych pochodzących z mycia stref 
produkcyjnych zakładu, mycia po-
jazdów, z produkcji pary w kotłowni 
zakładowej oraz ze stacji uzdatnia-
nia wody. Cała oczyszczalnia będzie 
znajdowała się w budynku, powie-
trze nie będzie wydostawało się na 
zewnątrz. W związku z tym nie prze-
widuje się emisji gazów i pyłów 
z oczyszczalni ścieków.
W celu zminimalizowania wpływu 
błędów ludzkich na działanie oczy-
szczalni ścieków, zostaną wdrożone 
procesy recyrkulacji osadu i odbioru 
osadu nadmiernego, sterowane auto-
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matycznie przy zastosowaniu czuj-
ników gęstości osadu i stężenia azo-
tanów. Dzięki temu oczyszczalnia 
praktycznie nie będzie generować ża-
dnych uciążliwości zapachowych. 
W czerwcu ubiegłego roku, na zlece-
nie inwestora, wykonano inwentary-
zację przyrodniczą - ornitologiczną 
terenu planowanego zakładu oraz te-
renów sąsiednich. Do oceny znacze-
nia terenu wybrano metodę jedno-
razowej kontroli transeptem całej 
powierzchni. 
Obszar inwestycji to teren bez więk-
szego znaczenia dla ptaków. Stwier-
dzone gatunki to ptaki występujące 
licznie i bardzo licznie na Podkar-
paciu, jak i na terenie całego kraju. 
W obrębie terenu objętego bezpo-
średnimi zamierzeniami inwestycyj-
nymi, oraz w jego bliskim sąsiedz-
twie, nie zidentyfikowano występo-
wania stanowisk chronionych, rzad-

kich gatunków roślin bądź siedlisk 
przyrodniczych objętych ochroną 
prawną (wyszczególnionych w tzw. 
Dyrektywie Siedliskowej). 
Z obserwacji poczynionych na tere-
nie planowanej inwestycji i na tere-
nach sąsiednich wynika, że występu-
jące tu zbiorowiska roślinne stanowią 
naturalne siedlisko bytowania zwie-
rzyny drobnej (np. mysz polna, mysz 
leśna, zając szarak, nornica ruda, kret 
europejski, jeż europejski). W trakcie 
wizji terenowych jednorazowo zaob-
serwowano jednego osobnika zająca 
szaraka (Lepus europaeus) oraz ślady 
obecności kreta europejskiego (Talpa 
europaea) w postaci kilkunastu kop-
ców. Na podstawie obserwacji tere-
nowych stwierdzono, że obszar nie 
stanowi dogodnego miejsca zakłada-
nia kolonii rozrodczych oraz zimo-
wania nietoperzy, w związku z czym 
nie wystąpiła konieczność przepro-

wadzenia inwentaryzacji tego gatun-
ku. 
Dokonano również inwentaryzacji 
płazów i gadów. Odnotowano wy-
stępowanie żaby trawnej (Rana tem-
poraria). Jednorazowo zaobserwowa-
no jaszczurkę zwinkę (Lacerta agilis). 
Ze względu na sposób zagospodaro-
wania oraz warunki środowiskowe 
teren przewidziany pod inwestycję 
nie stanowi dogodnego miejsca by-
towania dla takich gatunków płazów 
i gadów, jak: kumak nizinny, traszka 
grzebieniasta, a tym bardziej żółw 
błotny. 

Z analizy przeprowadzonej przez 
RDOŚ wynika, że emisja gazów i py-
łów do powietrza podczas eksploata-
cji zakładu nie spowoduje przekro-
czeń dopuszczalnych norm jakości 
powietrza. Zostało to potwierdzone 
za pomocą obliczeń, przy zastosowa-
niu referencyjnej metodyki mode-

Fot.	 Jeden	 z	 istniejących	 zakładów	 utylizacyjnych	 spółki	 Farmutil	 HS	 zlokalizowany	 jest	 w	 Śmiłowie.	 Wysokie	
	 	 	 	 	 oceny	 przyznane	 obiektowi	 przez	 inspekcje	 Unii	 Europejskiej,	 sprawiły,	 że	 znalazł	 się	 w	 gronie	 instalacji	
										referencyjnych.
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lowania poziomów substancji w po-
wietrzu. Obliczenia wykonano przy 
pomocy programu OperatFB firmy 
Pro-Eko.
Na terenie zakładu planuje się budo-
wę stacji paliw LNG zasilającej wszy-
stkie planowane kotłownie znajdu-
jące się na terenie zakładu. Na sta-
cji paliw będą również tankowa-
ne samochody transportujące PUPZ 
przystosowane do zasilania gazem 
CNG. Transport i magazynowanie 
LNG polegać będzie w głównej mie-

rze na utrzymaniu jego ciekłego sta-
nu. LNG transportowany będzie cy-
sternami i roztankowywany w sposób 
hermetyczny do zbiorników maga-
zynowych w sposób umożliwiający 
zachowanie jego ciekłego stanu. W in-
stalacji rozprężania gazu ziemnego 
LNG zostaną zastosowane zbiorniki 
kriogeniczne, zbudowane ze zbior-
nika wewnętrznego ze stali nierdzew-
nej, oraz zbiornika zewnętrznego ze 
stali kotłowej. W związku z faktem, 
że gaz ziemny jest gazem bezbarw-

nym i bezwonnym, w instalacji pro-
jektuje się nawanialnię kontaktową, 
w której do strumienia gazu będzie 
dodawany związek THT (tetro hydro 
tiofen), którego zadaniem jest nada-
nie charakterystycznego zapachu dla 
gazu. W taki sposób przygotowany 
gaz jest gotowy do przesyłania gazo-
ciągiem średniego ciśnienia do urzą-
dzeń odbiorczych.

Marek Barabasz
ZRP FARMUTIL HS S.A. 
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Wizytacja budowy

Zespół na czele z burmi-
strzem Adamem Wosiem, 
przy udziale inspektora 
nadzoru Pawła Stoch-

mala spotkał się z kierownictwem 
budowy hali sportowej z basenem. Z 
ramienia wykonawcy wszelkich infor-
macji dotyczących przebiegu prac 
przy prowadzonej inwestycji udzie-
lili nam: inżynier budowy Mateusz 
Wąsacz, kierownik robót - branża 
budowlana Roman Międlar, kierow-
nik robót - branża sanitarna Tomasz 
Bańka.
W tym dniu na placu budowy pra-
cowało 35 robotników budowla-
nych pod ścisłym nadzorem kierow-
ników poszczególnych branż. W trak-
cie spotkania zapoznaliśmy się ze sta-
nem zaawansowania robót, trudno-
ściami w ich przebiegu oraz doko-

naliśmy pewnych bieżących uzgod-
nień, które mogą wpływać na przy-

szłe funkcjonowanie obiektu. Jeste-
śmy bardzo zadowoleni, zarówno z 
przebiegu prac, jak również ze współ-

pracy z wykonawcą, którego pracow-
nicy niezwykle profesjonalnie reali-

zują swoje zadania. 

Jerzy Mazur

W dniu 27 marca dokonaliśmy przeglądu przebiegu prac na, niewątpliwie  
znanej już wszystkim mieszkańcom, inwestycji w samym centrum  

naszego miasteczka. 

Steyr dla Dybkowa

Dlatego czy to zawodo-
wcy czy ochotnicy - za-
sługują na to, by mieć 
najlepsze warunki do 

pracy. W naszej gminie już wszystkie 
jednostki OSP maja doskonałą bazę 
strażacką. 

Ochotnicy z Dybkowa mogą się 
cieszyć nową remizą. W nowocze-
snym, parterowym budynku znajdu-
je się garaż dla samochodu strażac-
kiego lekkiego, ogólnodostępna świe-
t-lica, sanitariaty oraz kotłownia - 

powierzchnia użytkowa to w sumie 
190,45 m2. Prace budowlano-wykoń-
czeniowe zakończono w 2016 r., kwo-
ta inwestycji wraz z wyposażeniem 
wyniosła 571 937,51 zł.
Budynek zachwyca piękną elewacją 
z zewnątrz i funkcjonalnym wnę-
trzem. Pomimo iż oficjalne otwarcie 
remizo-świetlicy nastąpi w sierpniu 
br. podczas Dożynek Gminnych, bu-
dynek już służy mieszkańcom Dyb-
kowa.

W gminie Sieniawa kolejna jed-

nostka OSP została zaopatrzona 
w specjalistyczny samochód straża-
cki, który ułatwi jakże trudną i odpo-
wiedzialną pracę naszym strażakom. 
Dzięki staraniom Burmistrza Miasta 
i Gminy Sieniawa dla jednostki OSP 
w Dybkowie zakupiono samochód 
strażacki Steyr 690.170 4x4 z kabiną 
dla 7-osobowej załogi i zbiornikiem 
na wodę o pojemności 2000 litrów. 
Wartość auta to 45 tyś zł. 

Eryk Ceglak

Zawód strażaka wiąże się z ciągłą walką z żywiołem, często - z poświęceniem 
osobistych spraw i korzyści dla dobra ogółu. 
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„Człowiek odchodzi, 
pamięć zostaje”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Vitala Van Dessel, byłego burmistrza obecnie pierwsze-
go zastępcy burmistrza gminy Tremelo w Belgii. 
To właśnie za jego kadencji w 2008 roku została pod-

pisana umowa o wzajemnej współpracy partnerskiej pomiędzy 
gminą Tremelo, a gminą Sieniawa. Burmistrz Adam Woś oraz za-
stępca burmistrza Janusz Świt wzięli udział w uroczystościach po-
grzebowych w Tremelo, które odbyły się w sobotę 4 lutego 2017 roku.
Łącząc się w żałobie i smutku, wyrazy szczerego współczucia i żalu 
składamy Rodzinie Zmarłego, burmistrzowi Paulowi Dams, współpra-
cownikom oraz mieszkańcom gminy Tremelo.

Renata Jarosz

Zmarł Vital Van Dessel burmistrz 
partnerskiej gminy Tremelo w Belgii.

Pożegnali prezesa

3 marca br. brać strażacka 
pożegnała druha Piotra 
Ciurko (1973-2017) - odda-
nego służbie strażaka, wiel-

kiego duchem człowieka, dobrego 
kolegę. W uroczystościach pogrzebo-
wych wzięło udział mnóstwo przyja-
ciół, znajomych i strażaków z całego 
powiatu i województwa oraz władze 
samorządowe naszej gminy. 

Piotr Ciurko zmarł 28 lutego 
br. podczas akcji pożarniczej. Od 
2014 r. pełnił funkcję prezesa Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Dybkowie. 
Jako strażak ratownik należał także 
do działającej w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo-Gaśniczym jedno-
stki OSP w Sieniawie. Jego wielkim 
marzeniem była budowa remizy dla 
OSP w Dybkowie - nadzorował prace 

budowlane, a potem kiedy powsta-
ła, zabiegał o jej doposażenie w sa-
mochód bojowy marki Steyr. Razem 
z dh Erykiem Ceglakiem miał jechać 
do Austrii po wymarzony dla swo-

jej jednostki samochód. Niestety nie 
dane mu było dożyć tej chwili.

W swojej macierzystej jednostce 
szkolił młodych druhów. Świetnie do-
gadywał się z młodzieżą - założył 

„Jeśli los ofiaruje ci skrzydła… nic ci po nich, jeżeli nie pragniesz posługiwać 
się nimi w służbie drugiemu człowiekowi”. Seneka
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Słów parę o sołtysowaniu 
w Gminie Sieniawa cz. II

Oczywiście bycie sołtysem nie zawsze zna-
czyło w historii to samo. W średniowieczu 
sołtys był przedstawicielem pana feudal-
nego, dobrze opłacanym zarządcą dużego 

gospodarstwa, a jego stanowisko było dziedziczne. Dzi-
siejszy sołtys ma pod opieką wieś, czasem kilka. Nie jest 
wynagradzany. Wybierany jest przez mieszkańców wsi na 
4 lata kadencji. Ma większą swobodę działania, niż cho-
ciażby jego poprzednik z epoki PRL-u. Ale działalność 
współczesnego sołtysa podlega większej krytyce samych 
mieszkańców wsi, jak i kontroli władz lokalnych - rady 
gminy, burmistrza czy wójta, które sprawują nadzór nad 
działalnością sołectwa. 
O swojej pracy i nie tylko opowiedzą nam dwaj kolejni 
sołtysi: Pan Grzegorz Krzyżak sołtys Pigan oraz Pan Tade-
usz Sikora gospodarz sołectwa Rudka.

Dziękuję panom, że w natłoku spraw znaleźliście 
panowie chwilę na rozmowę. Jestem pewna, że więk-
szość mieszkańców naszej gminy chciałaby się dowie-
dzieć czegoś więcej o panach i o tym, co obecnie się 
dzieje w waszych wioskach. Jak długo pełnią panowie 
funkcję sołtysa?
Grzegorz Krzyżak: Jestem sołtysem Pigan już szóstą 
kadencję, pięć kadencji pełniłem funkcję prezesa, teraz 
jestem prezesem honorowym OSP Pigany i jest to rów-
nież moja piąta kadencja radnego. 

Tadeusz Sikora: Ja sprawuję funkcję sołtysa Rudki drugą 
kadencję i jestem komendantem OSP Rudka czwartą 
kadencję.

Proszę opowiedzieć nam o swojej rodzinie i godzeniu 
obowiązków służbowych z życiem osobistym.
G.K.: Miałem dwóch synów, jeden był nauczycielem 
wychowania fizycznego, zginął w wypadku drogowym 
w 2004 r., drugi ukończył studia na Politechnice Rze-
szowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, 
posiada tytuł doktora. Mieszka i pracuje wraz z rodziną 
w Rzeszowie. Mam dwie wnuczki w wieku 8 i 13 lat. 
Mam wspaniałą żonę, która przez wszystkie te lata wspiera 
mnie i pomaga w wykonywaniu obowiązków, a niektóre 
z nich przejęła całkowicie, bez niej na pewno nie dałbym 
rady. Praca dla wsi pochłania bardzo wiele czasu i ener-
gii, a przecież mam jeszcze gospodarstwo, co prawda za-
pisane na syna, ale to my oboje z żoną na nim pracujemy. 

T. S.: Mam czterech synów, dwóch wnuków w wieku 6 i 7 
lat. Oboje z żoną jesteśmy na emeryturze i tak jak w przy-
padku mojego kolegi również we dwoje zajmujemy się 
sołtysowaniem. Żona bardzo mi pomaga i zawsze służy 
dobrą radą.

Jakie cechy według panów powinien posiadać dobry 
sołtys?
T.S.: Dobry sołtys powinien lubić ludzi. Praca sołtysa 

Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, a więc ma wiekową tradycję, 
mocno ugruntowaną w świadomości mieszkańców wsi. 

w Dybkowie drużynę pożarniczą, 
która brała udział w organizowanych 
co roku zawodach sportowo-pożar-
niczych dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Miasta 
i Gminy Sieniawa. Potrafił zmobili-
zować do pracy i działania młodych 
druhów. Swoją pasją zaraził też synów 
- obydwaj należą do jednostki OSP 
w Dybkowie. Był zawodowym kiero-

wcą. Pracował w firmie zajmującej 
się sprzedażą materiałów budowla-
nych (Brat-Pol), której właściciele by-
li bardzo wyrozumiali i umożliwiali 
mu wyjazdy do akcji strażackich, jeże-
li zdarzyły się one podczas godzin 
pracy. Warto tu zaznaczyć, że jest jed-
no z niewielu przedsiębiorstw, któ-
re potrafiło zrozumieć wagę zawodu 
strażaka oraz wykazuje zrozumienie 

dla sytuacji losowych i potrzeb in-
nych ludzi. Swoją postawą i zaanga-
żowaniem stanowił piękny wzór dla 
młodszych kolegów. W pamięci dru-
hów z jednostki zapisał się jako czło-
wiek oddany służbie, pracowity i ko-
leżeński, społecznik w pełnym tego 
słowa znaczeniu.

Eryk Ceglak
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jest bowiem formą pewnego rodzaju służby i wymaga 
wielokrotnie poświęcenia swojego czasu wolnego za-
równo w dni powszednie jak i te, powszechnie uznawane 
za wolne. Pewne wydarzenia bowiem jak klęski żywiołowe 
nie przestrzegają ustawowego kodeksu pracy i wymagają 
zaangażowania w innym trybie godzin. Sołtys powinien 
być wyrozumiały i cierpliwy, powinien łagodzić konflikty, 
jeśli się takie pojawią.

G.K.: Ważna cecha sołtysa to umiejętność kontrolowania 
emocji i reagowania w sposób wyważony na impulsywne 
reakcje mieszkańców. Dobrą praktyką jest zachowanie 
spokoju i oddzielenie emocji od faktów. Ludzie przycho-
dzą do mnie z przeróżnymi informacjami, plotkami i pro-
blemami, muszę każdego z nich wysłuchać, czasem dora-
dzić, a przede wszystkim nie obrazić nikogo brakiem zain-
teresowania czy nieodpowiednim komentarzem.

Jakie ważne inwestycje i przedsięwzięcia zostały zre-
alizowane podczas Waszych kadencji i co uważają 
panowie za swe sukcesy?
G.K.: Pierwszym bardzo ważnym zadaniem, którego 
realizacji się podjąłem i ukończyłem je z powodzeniem, 
mimo wielu przeszkód i trudności, było poszerzenie tery-
torium Pigan. Starania o to rozpocząłem jeszcze pod-
czas kadencji byłego burmistrza, niestety nie spotkałem 
się z jego zrozumieniem i nie mogłem liczyć na wsparcie. 
Jestem takim człowiekiem, który jeśli sobie coś zaplanu-
je, to z uporem dąży do celu, więc się nie poddawa-
łem i działałem. Nie zliczę ile razy odwiedziłem staro-
stwo powiatowe i inne urzędy i instytucje w tej sprawie, 
ale dopiąłem swego. W 2004 roku do Pigan przyłączono 
przysiółek Mazury - 32 gospodarstwa, 75 ha, natomiast 
w 2006 Borki - 14 gospodarstw, 20 ha.

Jak mówiłem na początku, byłem przez wiele lat pre-
zesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Piganach i sukces, 
o którym chciałbym powiedzieć wiąże się z tą funkcją. 
Chodzi tu o zorganizowanie przeniesienia wiaty tane-
cznej z miejsca, w którym stała pierwotnie, na plac przy 
remizo-świetlicy. Było to nie lada wydarzenie w naszej 
wsi, bo „grzybek” został przeniesiony w całości za pomo-
cą olbrzymiego dźwigu sprowadzonego tu za sprawą 
moich starań. Pamiętam, że wstrzymano nawet ruch na 
moście w Ubieszynie, kiedy transportowano do nas ten 
dźwig. Jeśli jesteśmy przy OSP Pigany, to muszę zazna-
czyć, że jako pierwsi mieliśmy specjalistyczny wóz stra-
żacki sprowadzony z Austrii, dzięki pomocy Pana Adama 
Wosia, który wówczas był posłem RP. Nasza remizo-

świetlica jako jedyna w gminie jest własnością wsi, a po-
wstała w czynie społecznym strażaków i mieszkańców 
Pigan za fundusze i materiały pozyskane od sponsorów, 
z których  najważniejszym był Pan Adam Woś, który prze-
kazał na ten cel 1000 zł, a była to wówczas niemała kwota.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem było uporządkowa-
nie i ogrodzenie cmentarza wojskowego z 1918 r., a także 
odbudowa pomnika, który się tam znajduje. Cmentarz 
był zupełnie zaniedbany, wypasano tam bydło, groby były 
pozarastane i niewidoczne. Jesteśmy wszyscy katolikami 
i powinniśmy szanować pamięć zmarłych bez względu 

na ich pochodzenie czy narodowość, dlatego uważam, 
że doprowadzenie tego miejsca do należytego stanu było 
niewątpliwie naszym obowiązkiem.

Na mój wniosek zostało również wyremontowane 
koryto rzeki Lubieni.

T.S.: Ja niestety nie mogę pochwalić się aż tyloma do-
konaniami, co pan Krzyżak, ale jestem przecież sołty-
sem o wiele krócej niż on. Za mojego sołtysowania zosta-
ła wybudowana remiza strażacka, dzięki ogromnemu 
wsparciu ze strony pana burmistrza Adama Wosia, pa-
miętam, że jego poprzednik oferował nam blaszak, 
w którym mielibyśmy przechowywać samochód i posia-
dany sprzęt strażacki. Wyremontowano również świetli-
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cę wiejską oraz położono asfalt na drogę łączącą Rudkę 
z Cieplicami

Niezwykle ważnym przedsięwzięciem było odrestau-
rowanie pochodzącej z XVII wieku greckokatolickiej cer-
kwi p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedna 
z najstarszych cerkwi w Polsce. Świątynia, której groziła 
katastrofa budowlana, przeszła kompleksową renowację: 
wymieniono kamienną podmurówkę oraz zniszczone 
belki zrębu, wyrównano soboty, wymieniono w zadasze-
niu zniszczony gont oraz wykonano zadaszenie babińca, 
podłogę i schody prowadzące na chór. Prace konserwa-
torskie zostały sfinansowane w stu procentach ze środ-
ków przekazanych przez wojewodę podkarpackiego gmi-
nie Sieniawa, która przejęła opiekę nad cerkwią.

Sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami wsi, 
a organami gminy. Jak układa się Wasza współpraca 
z radą miejską i burmistrzem?
T.S.: Bardzo sobie chwalę współpracę z Panem burmi-
strzem, jest według mnie najlepszym burmistrzem, ja-
kiego dotąd miała nasza gmina. Nie mam żadnych pro-
blemów jeśli chodzi o komunikowanie się z pracowni-
kami magistratu, zawsze jestem mile przyjęty, wysłucha-
ny i nigdy nie odmówiono mi pomocy. Mam nadzieję, 
że będzie tak nadal.

G.K.: Jest to współpraca oparta na wzajemnym szacunku 
i zrozumieniu. Zawsze staram się wypracowywać kom-
promis, nigdy nie spotkałem się ze złym słowem ze strony 
burmistrza Adama Wosia czy jego współpracowników. 
W 2015 roku wyróżniono mnie „Sokołem Roku”, co jest 
dowodem na to, że burmistrz jest ze mnie i mojej pracy 
zadowolony.

Jakie marzenia i plany związane z Waszymi sołectwa-
mi mają panowie na przyszłość?
G. K.: Największą bolączką naszej miejscowości jest nie-
dokończony budynek, w którym miała się mieścić szkoła. 
Chciałbym, aby go wreszcie zagospodarowano. Były już 
pewne przymiarki do tego, aby powstał tam dom spokojnej 
starości i uważam, że jest to doskonały pomysł. Konstruk-
cja tego budynku w pełni odpowiada potrzebom takiego 
miejsca. Poza tym mamy już chyba wszystko: kanaliza-
cję, wodę, gaz i prąd. Nie zamierzam ponownie kandydo-
wać ani na sołtysa, ani na radnego, niech z nowymi pomy-
słami wystąpi mój następca, ja chcę wreszcie odpocząć.

T.S.: Urodziłem się i całe życie mieszkam w Rudce i bar-

dzo ważne jest dla mnie to, żeby moja rodzinna wioska 
była coraz piękniejsza i nowocześniejsza. Najbardziej 
zależy mi teraz na wykonaniu kanalizacji i poprawieniu 
stanu niektórych dróg. Wierzę, że przy obecnej władzy 
można by wiele zdziałać w tym kierunku. Życzę zarówno 
sobie, jak i wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby 
Pan Adam Woś pozostał jej burmistrzem jak najdłużej.

Czy chcieliby panowie przekazać coś mieszkańcom za 
pośrednictwem naszego biuletynu?
T.S.: Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego, 
więc korzystając z okazji chciałbym wszystkim Państwu 

życzyć spokoju i radości, aby rozwiązały się pomyślnie 
wszystkie Wasze problemy. Życzę zdrowych i pogodnych 
świąt spędzonych w gronie najbliższych.

G.K.: Chciałbym podziękować mieszkańcom Pigan, że 
przez tyle lat darzyli mnie zaufaniem wybierając na soł-
tysa i radnego. Obiecuję, że nadal sumiennie będę wyko-
nywał powierzone mi obowiązki, a drzwi mojego domu 
będą zawsze otwarte dla wszystkich, którzy potrzebują 
mojej pomocy i interwencji jako sołtysa. Dołączam się do 
życzeń świątecznych. Wszystkiego dobrego!

Rozmawiała: Jadwiga Majcher
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Nowy ustrój szkolny

Poniżej przedstawiam naj-
ważniejsze obszary, w któ-
rych dokonane są zmiany.
Ustrój szkolny z obecne-

go systemu 6-letniej szkoły podsta-
wowej, 3-letniego gimnazjum, 3-let-
niego liceum ogólnokształcącego, 4-
letniego technikum, 3-letniej zasad-
niczej szkoły zawodowej oraz szkoły 
policealnej będzie przekształcony. 
Docelowa struktura szkolnictwa 
obejmie:
• 8-letnią szkołę podstawową,
• 4-letnie liceum ogólnokształcące,
• 5-letnie technikum,
• 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
• 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
• 3-letnią szkołę specjalną przyspasa-
biającą do pracy,
• szkołę policealną.

Sprawne i efektywne wprowadzenie 
nowej struktury szkolnictwa wyma-
ga kilkuletniego okresu przejścio-
wego. Umożliwi on dostosowanie 
obecnie istniejącego systemu oświaty 
do nowych rozwiązań ustrojowych. 
Wśród wprowadzonych przepisów 
znalazły się rozwiązania prawne, do-
tyczące m.in. zakładania, prowadze-
nia, przekształcania i wygaszania 
szkół - zarówno publicznych jak i nie-
publicznych.
Stopniowe wygaszanie gimnazjów 
rozpocznie się od roku szkolnego 
2017/2018 i tym samym w kolejnych 
latach rekrutacja do tych szkół nie 
będzie już prowadzona.

1 września 2017 r. uczniowie koń-
czący w roku szkolnym 2016/2017 
klasę szóstą szkoły podstawowej staną 

się uczniami siódmej klasy szkoły 
podstawowej.

W roku szkolnym 2018/2019 
ostatni rocznik ukończy gimnazjum. 
Od 1 września 2019 r. w ustroju 
szkolnym gimnazja nie będą już funk-
cjonować.

Od 1 września 2017 r. zosta-
nie wprowadzona branżowa szkoła I 
stopnia w miejsce zasadniczej szkoły 
zawodowej. Wprowadzenie branżo-
wej szkoły II stopnia dla absolwentów 
branżowej szkoły I stopnia rozpocz-
nie sią od roku szkolnego 2020/2021.

Zmiany w liceach ogólnokształ-
cących i technikach rozpoczną się od 
roku szkolnego 2019/2020, a zakoń-
czą się w roku szkolnym 2023/2024.
W roku szkolnym 2019/2020 w pier-
wszych klasach liceów ogólnokształ-
cących, techników i branżowych 
szkół I stopnia edukację rozpocznie 
młodzież kończąca trzecią klasę gim-
nazjum i ta po ósmej klasie szkoły 
podstawowej. Uczniowie po zakoń-
czeniu gimnazjum będą kształcili się 
w 3-letnich liceach ogólnokształcą-
cych i 4-letnich technikach, nato-
miast dzieci po ósmej klasie szkoły 
podstawowej rozpoczną naukę w 4-
letnim liceum lub 5-letnim techni-
kum. Uczniowie będą mogli także 
kontynuować naukę w pierwszej kla-
sie szkoły branżowej I stopnia.

Decyzja, co do formy i czasu prze-
kształcenia gimnazjum należy do 
kompetencji samorządu terytorial-
nego prowadzącego gimnazjum.

Likwidacja gimnazjów, przywró-
cenie ośmioletniej szkoły podstawo-
wej, powołanie szkół branżowych 

w miejsce zawodowych oraz wydłu-
żenie liceum ogólnokształcącego do 
czterech lat i technikum do pięciu lat 
- to trzon reformy edukacji. Minister 
Anna Zalewska konsekwentnie zapo-
wiada, że zmiany odbędą się „nie-
mal bezkosztowo”. W ocenie skut-
ków regulacji MEN przewidziało 
wysokość kwoty na przeprowadze-
nie reformy, nie ma jednak słowa 
o pieniądzach z kas samorządów. 
Tymczasem to one poniosą główne 
koszty reformy. Sama likwidacja gim-
nazjów będzie niemało kosztować 
gminny budżet z tytułu odpraw dla 
nauczycieli, pracowników admini-
stracji i obsługi zatrudnionych w gim-
nazjum. To nie koniec potencjalnych 
kosztów. W szkołach podstawowych 
należy przeprowadzić modernizację 
placówek, remonty i adaptacje sal do 
potrzeb starszych uczniów, gdyż do 
tej pory w podstawówkach było dużo 
maluchów, teraz klasy należy przy-
stosować dla 14 i 15-latków. W szko-
łach podstawowych znów mają być 
nauczane przedmioty, do których 
trzeba wyposażyć pracownie - m.in. 
biologia, fizyka, chemia, geografia.
Jakkolwiek nie zmieniłaby się sieć 
szkolna, koszty zmian samorządy 
będą musiały pokryć z własnej kie-
szeni. W obowiązującym systemie 
prawnym nie ma przepisu, z którego 
wynikałoby, że budżet państwa gwa-
rantuje w ramach części oświatowej 
subwencji ogólnej środki na pokry-
cie wydatków oświatowych jednostek 
samorządu terytorialnego.

Władysława Stawarska

Zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m. in.: ustroju szkolnego  
oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół,  

a także placówek oświatowych. 
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Zmiany w świadczeniach 
opiekuńczych 

Dodatkowo zmieniły się 
warunki nabycia prawa 
do tego świadczenia 
w przypadku rodzin, 

gdzie jest więcej dzieci niepełno-
sprawnych. Obecnie rodzice, któ-
rzy mają więcej niż jedno niepełno-
sprawne dziecko (ze wskazaniami 
w orzeczeniu o niepełnosprawności 
w pkt 7 i 8 na „tak”) i nie pracują, to 
każdy z rodziców może otrzymywać 
świadczenie pielęgnacyjne. Poprzed-
nio świadczenie mógł otrzymać tylko 
jeden z rodziców, nawet jeśli mieli 
więcej dzieci z niepełnosprawnością, 
a oboje zrezygnowali z pracy, aby się 
nimi opiekować.
Na zmianie zyskują nie tylko opie-
kunowie mający niepełnosprawne 
dzieci ale też rodziny, w których np. 
matka ma przyznane świadczenie 
pielęgnacyjne na dziecko, a jej mąż 
zajmuje się swoim niepełnospraw-
nym rodzicem. Aktualnie wspomnia-

ne wsparcie może być przyznane 
również wtedy, gdy członek rodziny 
ma przyznane prawo do dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu opieki 

nad dzieckiem w okresie korzysta-
nia z urlopu wychowawczego (400 zł 
miesięcznie), specjalny zasiłek opie-
kuńczy (520 zł miesięcznie) lub za-

siłek dla opiekuna (520 zł miesięcz-
nie), co wcześniej stanowiło prze-
szkodę.

Ponadto opiekunowie osób z nie-

pełnosprawnością, którzy po śmierci 
podopiecznych stracą m.in. prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego, za-
siłku dla opiekuna lub specjalnego 
zasiłku dla opiekuna i po spełnieniu 
innych warunków będą mogli ubie-
gać się o zasiłek dla bezrobotnych 
lub o świadczenie przedemerytalne. 
Okres sprawowania opieki nad oso-
bami niepełnosprawnymi traktuje się 
analogicznie do okresu zatrudnienia, 
w zakresie możliwości zaliczenia tego 
okresu do okresu 365 dni uprawniają-
cych do nabycia prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych, jak również do okre-
su uprawniającego do nabycia prawa 
do świadczenia przedemerytalnego. 

Bernadeta Pieńczak

Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego  
z kwoty 1 300,00 zł do 1406,00 zł miesięcznie. 
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Powyższe świadczenie, w wysokości 4 000 zł 
jednorazowo, przysługuje z tytułu urodze-
nia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwra-
calnym upośledzeniem albo nieuleczalną cho-

robą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym 

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu 

dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycz-
nemu dziecka bez względu na dochód.

Świadczenie to przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała 
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży 
do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwier-

dza się zaświadczeniem lekarskim lub 
zaświadczeniem wystawionym przez 
położną. 

Ciężkie i nieodwracalne upośledze-
nie albo nieuleczalną chorobę zagra-
żającą życiu, które powstały w prena-
talnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu stwierdza w zaświad-
czeniu lekarz ubezpieczenia zdrowot-
nego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych, posiadający specja-
lizację II stopnia lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie: położnictwa i gineko-
logii, perinatologii lub neonatologii.

Alicja Sroka

Wsparcie kobiet w ciąży  
i rodzin „Za życiem”

Od 01.01.2017 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieniawie 
można składać wnioski o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia  

się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
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Cieszy nas fakt, że mło-
dzi mieszkańcy miasta 
i gminy coraz chętniej 
korzystają z propozycji 

jakie dla nich przygotowano.

Droga do nieba

W niedzielę 8 stycznia grupa tea-
tralno-kabaretowa „Maskara” wzięła 
udział w XXVII Wojewódzkim Prze-
glądzie Teatrów Jasełkowych w Gło-
gowie Małopolskim. Przegląd organi-
zowany przez Miejsko Gminny Dom 
Kultury im. F. Kotuli w Głogowie 
Małopolskim jest imprezą cykliczną 
o zasięgu wojewódzkim, a jego celem 
jest przede wszystkim pielęgnowa-
nie tradycyjnych form obrzędowo-
ści okresu Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku, popularyzacja zwy-
czajów i obrzędów ludowych w śro-
dowisku dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz aktywizacja różnych społeczno-
ści do działalności na rzecz kultywo-
wania i popularyzacji tradycji ludo-

wych.
Grupa z Sieniawy zaprezentowała 
się w spektaklu pt. „Droga do nieba”, 
w którym tradycja bożonarodzenio-
wa przekazana została w niekonwen-
cjonalnej formie teatralnej. Przed-

stawienie wyreżyserowane przez Elż-
bietę Kozyrę, spotkało się z ciepłym 
przyjęciem widowni. 

„Język polski jest ą-ę” 

21 lutego obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Języka Ojczystego - 
święto ustanowione przez UNESCO 
w 1999 r. ma w założeniu dopomóc 

w ochronie różnorodności językowej 
jako dziedzictwa kulturowego.
Z tej okazji CKSiR „Sokół” w Sienia-
wie zorganizowało konkurs językowy 
pod hasłem „Język polski jest ą-ę”. 
W językowych potyczkach grama-
tyczno-ortograficznych wzięły udział 
czteroosobowe drużyny uczniów ze 
szkół podstawowych z terenu miasta 
i gminy. 
Młodych językoznawców i ich opie-
kunów powitał dyrektor CKSiR „So-
kół” w Sieniawie Piotr Majcher, ży-
cząc wszystkim drużynom powodze-
nia i dobrej zabawy. Pierwszym, nie-
punktowanym zadaniem, było usta-
lenie nazwy dla swojej drużyny (jak 
się okazało wśród uczestników kon-
kursu znalazło się wielu miłośników 

Aktywnie w kulturze
Zajęcia plastyczne i teatralne, warsztaty kulinarne i rękodzieła oraz konkurs - 

tak wyglądały ostatnie miesiące działalności Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.
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piłki nożnej, na co wskazywałyby 
niektóre nazwy) i tak do rywaliza-
cji przystąpiły: Orzeł Dobra, FC Sie-
niawa, Rudczańskie Orzełki, FC Wy-
lewa, Ortografki i Zawodowcy. Zada-
nia z jakimi zmierzyli się uczestnicy 
konkursu wymagały od nich znajo-
mości ortografii i gramatyki, koja-
rzenia wyrazów i znajomości związ-
ków frazeologicznych. Nie zabrakło 
również zadania nawiązującego do 
hasła konkursu, które jak się okaza-
ło nie było najtrudniejsze. Poziom 
konkursu był bardzo wyrównany - 
o poszczególnych miejscach decydo-
wały pojedyncze punkty. Ostatecznie 
językowe zmagania wygrała drużyna 
FC Sieniawa. Tuż za nimi uplasowała 
się ekipa Ortografków (SP Sieniawa), 
a na trzecim miejscu - Rudczańskie 
Orzełki. 
Nagrody zwycięzcom wręczył za-
stępca burmistrza Janusz Świt. Dla 
wszystkich uczestników konkursu 
przygotowano pamiątkowe dyplomy 
i drobne upominki. 
Wszystkim drużynom serdecznie gra-
tulujemy i dziękujemy za udział w tur-
nieju językowym, a ich opiekunom 
za przygotowanie młodzieży i pomoc 
w przeprowadzeniu konkursu.

Akcja: „Pączek”

Tłusty czwartek - w kalendarzu 
chrześcijańskim to ostatni czwartek 
przed wielkim postem, znany także 
jako zapusty. Najpopularniejsze przy-
smaki w tym dniu to pączki, faworki 
czy oponki, ale najlepiej smakują te 
przygotowane samodzielnie i według 
sprawdzonego przepisu. 
W środę 22 lutego w CKSiR „Sokół” 
w Sieniawie zorganizowano warszta-
ty kulinarne dla dzieci „Zapustowe 
przysmaki”, podczas których młodzi 
adepci sztuki kulinarnej mieli oka-
zję poznać tajemnice dobrego pączka 

i własnoręcznie go przygotować. Pod 
czujnym okiem pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Wylewie, które popro-
wadziły warsztaty, dzieci wycinały 
oponki, wyrabiały ciasto, nadziewały 

pączki i z uwagą słuchały wskazó-
wek dotyczących przygotowywanych 
przysmaków. Serdecznie dziękujemy 
paniom z Wylewy: Jolancie Gielaro-
wiec, Jadwidze Majcher oraz Doro-
cie Pigan za przeprowadzenie warsz-
tatów, a dzieciom za aktywny udział. 
Szkoda tylko, że było ich tak mało. 
Przygotowane podczas warsztatów 
pączki przekazane zostały na kier-
masz, który odbył się w Tłusty Czwar-
tek w szkole podstawowej w Sienia-
wie. Kiermasz zorganizowała społecz-
ność szkolna w ramach akcji „Wyślij 
pączka do Afryki”. Dochód ze sprze-
daży w całości przekazany zostanie 
na konto Fundacji Kapucyni i Misje, 
która jest organizatorem akcji, z prze-
znaczeniem na projekty realizowane 
w Republice Środkowoafrykańskiej.

Plastyczne inspiracje

Nadal prowadzone są zajęcia pla-
styczne dla dzieci. Podczas spo-
tkań mali artyści poznają świat war-
tości estetycznych, nowe techniki 

plastyczne i rozwijają wyobraźnię. 
Biorące udział w zajęciach dzieci wy-
kazały się niezwykłą kreatywnością 
wcielając się w dekoratorów wnętrz, 
tworząc własne puzzle czy komiks. 

Na pewno jeszcze nie raz zaskoczą 
pomysłowością. Zajęcia plastyczne 
odbywają się we wtorki o godz. 14.30, 
a prowadzi je Małgorzata Gaweł. 
Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy.

Warsztaty 
wiosenno-świąteczne

W marcu CKSiR „Sokół” przy 
współpracy w członkiniami Koła 
Gospodyń Wiejskich w Rudce zor-
ganizowało warsztaty ozdób wiosen-
no-świątecznych dla dzieci. W trak-
cie spotkań zainteresowani nauczyli 
się robić kwiaty z bibuły i krepiny, 
co jak się okazało, wymagało niezwy-
kłej zręczności. Dzieci próbowały też 
swoich sił w zdobieniu pisanek - po-
znały tradycyjną metodę ręcznego 
wydrapywania: po wybarwieniu jaj, 
nożykiem „drapały” różne wzory. Za 
przeprowadzenie zajęć dziękujemy 
Bogusławie i Gabrieli Mazur z Rud-
ki. Duże zainteresowanie wzbudziły 
warsztaty decoupagu prowadzone 
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przez Małgorzatę Gaweł. Decoupage 
to technika zdobnicza polegająca na 
przyklejaniu na odpowiednio przy-
gotowaną powierzchnię (np. drewno, 

szkło) wzoru wyciętego z papieru lub 
serwetki papierowej. Powstałe pod-
czas warsztatów prace odzwierciedli-
ły ogromną pomysłowość i talent 

W piątek (9 czerwca) 
odbędzie się spar-
takiada dla dzie-
ci. Sobota upłynie 

pod znakiem zawodów sportowo-
pożarniczych dla jednostek OSP 
z terenu miasta i gminy oraz trze-
ciej edycji Turnieju Sołectw o Pu-
char Burmistrza. Na zakończenie - 
zabawa taneczna. Natomiast w nie-
dzielę na scenie w Sieniawie wystąpi 
znany młodszym i starszym fanom 
polskiej muzyki rozrywkowej zes-
pół Czerwone Gitary. Muzycy mają 

na swoim koncie wiele przebo-
jów, które nuciła cała Polska m.in. 
„Matura”, „Historia jednej znajomo-
ści” czy „Takie ładne oczy”. W 2015 
roku grupa obchodziła jubileusz 
50-lecia. Gwiazdą wieczoru będzie 
grupa Sound’n’Grace - polski chór 
wykonujący muzykę pop, soul, 
r&b, funk, contemporary gospel. 
Ich utwory tj. „Dach” czy „Możesz 
wszystko” podbijały polskie listy 
przebojów. Nie zabraknie też licz-
nych atrakcji dla dzieci, o które 
zadbają animatorzy. 

Sound’n’Grace 
gwiazdą 
Dni Sieniawy

Popularna grupa Sound’n’Grace będzie gwiazdą 
tegorocznych Dni Sieniawy, które odbędą  
się w dniach 9-11 czerwca br. na stadionie  

miejskim w Sieniawie. 

małych artystów.

Konkursy, konkursy, konkursy…

Przypominamy o planowanych 
konkursach: 
• Konkurs na tekst piosenki o Sie-
niawie - 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. Termin składania 
prac: 31 maja 2017 r. 
• 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. 
Termin zgłoszeń do konkursu upły-
wa 28 kwietnia 2016 r.
• Konkurs na najpiękniejszy ogród 
- Konkurs skierowany do mieszkań-
ców naszej gminy, będących właści-
cielami ogrodu. Zgłoszenia do kon-
kursu dokonuje właściciel ogrodu do 
dnia 15 czerwca 2017 r. Oficjalne -
rozstrzygnięcie konkursu będzie mia-
ło miejsce w sierpniu podczas Doży-
nek Gminnych w Dybkowie. 
Wszystkie regulaminy, oświadczenia 
i karty zgłoszeń dostępne są na stro-
nie www.sieniawa.pl oraz w biurze 
CKSiR „Sokół” w Sieniawie - ul. 
Kościuszki 4, tel. 16 648 81 14, pn. 
- pt. 7.30-15.30.

Marta Kozłowicz

Podobnie, jak we wcześniejszych latach, 
planowana jest loteria, podczas któ-
rej wygrać będzie można cenne upo-
minki. O innych atrakcjach związanych 
z obchodami święta naszego miasta 
będziemy informować na bieżąco. Już 
dziś zapraszamy do aktywnego udziału 
w Dniach Sieniawy.

Marta Kozłowicz
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Kalendarz planowanych wydarzeń kulturalnych 
Maj
•	 Święto Flagi Narodowej
•	 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
•	 Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wylewie 
•	 Tydzień Bibliotek
•	 Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką 

Czerwiec
•	 Dni Sieniawy - 9-11 czerwca: 
  - Spartakiada dzieci i młodzieży  
  - Zawody OSP 
  - Turniej Sołectw o Puchar Burmistrza 
  - Konkurs wiedzy o Sieniawie  
  - Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Odkrywamy piękno gminy Sieniawa”
•	 XIV Festiwal Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy 
•	 Zawody wędkarskie 

Lipiec
•	 Wakacyjne czwartki
•	 10-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Wylewie

Sierpień
•	 Wakacyjne czwartki
•	 Dożynki Gminne - Dybków

Konkurs wiedzy pod hasłem 
„Sieniawa - historia i współczesność”

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawo-
wych z terenu gminy Sieniawa. Tematem konkursu są 
dzieje Sieniawy od powstania do czasów obecnych. Celem 
konkursu jest uaktywnienie uczniów w zdobywaniu wie-
dzy o Sieniawie. Kształtowanie świadomości małej ojczy-
zny. Konkurs odbywa się cyklicznie, jako element obcho-
dów „Dni Sieniawy”

Konkurs fotograficzny 
„Odkrywamy piękno Gminy Sieniawa”

Celem konkursu jest: rozwijanie osobistych zainte-
resowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej 
oraz indywidualnych zdolności twórczych, popularyzacja 

fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja architek-
tury Sieniawy i okolic.
Do udziału w konkursie zapraszamy: dzieci i młodzież 
z terenu gminy Sieniawa. Konkurs organizowany jest 
w ramach obchodów „Dni Sieniawy”

Konkurs fotograficzny 
„Wakacje z książka w tle”

Konkurs fotograficzny kierowany jest do młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych, jak również osób dorosłych 
zamieszkałych na terenie gminy Sieniawa. Celem kon-
kursu jest promocja czytelnictwa, jako formy spędzania 
wolnego czasu. Konkurs trwa przez miesiące wakacyjne. 
Rozstrzygniecie nastąpi we wrześniu.

Elżbieta Jagusztyn

Konkursy
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa zaprasza  

czytelników do udziału w konkursach.
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Powitanie Nowego Roku

Zebranym pod ratuszem 
gościom życzenia szczę-
śliwego Nowego Roku 
złożył burmistrz Adam 

Woś. Następnie, po wspólnym odli-
czaniu ostatnich sekund starego roku, 
o północy niebo nad Sieniawą rozbły-
sło za sprawą efektownego pokazu 
sztucznych ogni. Nie zabrakło także 
symbolicznej lampki szampana, no-
worocznych życzeń, a dla najmłod-
szych uczestników sylwestrowej nocy 
na Rynku - słodkości od św. Mikołaja.

Marta Kozłowicz

Wielu mieszkańców miasta i gminy przybyło w sylwestrową noc na Rynek  
w Sieniawie, by wspólnie powitać Nowy 2017 Rok.

Zagrali dla dzieci  
i seniorów

Podobnie jak we wcześniej-
szych latach od godzin 
porannych na ulicach na-
szych miejscowości i przed 

kościołami można było spotkać kwe-
stujących dla orkiestry wolontariu-
szy. Po południu w sali widowisko-
wej Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji „Sokół” w Sieniawie odbyła 
się część artystyczna. Zebrana w sa-
li publiczność wysłuchała koncertu 
uczniów Wiesława Wojtasa. Z utwo-
rami muzyki rozrywkowej wystąpi-
li: Filip Kierepka, Dominik Hanejko 
(keyboard), Jakub Łata (saksofon al-
towy), Paulina Szczęch (klarnet) i Da-

mian Ćwikła (saksofon). Następnie w przedstawieniu „Droga do nieba” 

W niedzielę 15 stycznia br. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała  
po raz 25. W tym roku grano „dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopedriatycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”. 
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na scenie wystąpiła grupa kabareto-
wo-teatralna „Maskara”. Nie zabrakło 
także licytacji, podczas której nabyć 
można było wiele cennych pamiątek 
związanych z WOŚP oraz przedmioty 
podarowane na aukcję przez osoby 
prywatne lub instytucje. W tym roku 

aukcję WOŚP w Sieniawie wsparli: 
Wiesława Augustyn-Daź, Alicja Jazie-
nicka, Mariola Drapała, Katarzyna 
Bartuś, Nadleśnictwo Sieniawa oraz 
CKSiR „Sokół”. Aukcję poprowa-
dzili Kamil Wysocki i Maciej Zyg-
munt. W sumie podczas tegoroczne-
go finału WOŚP na terenie miasta 
i gminy zebrano 12 690,37 zł z czego 
kwota 9899,87 zł to datki do puszek, 

655 zł - to darowizna myśliwych 
z Koła Łowieckiego „Darz Bór”, oraz 
2135,50 zł - aukcja. Wolontariusze 
WOŚP zbiórkę zakończyli w ponie-
działek wizytą w sieniawskim magi-
stracie.
Finał akcji zakończyło „światełko do 

nieba” - efektowny pokaz sztucznych 
ogni. Podobnie jak w roku poprzed-
nim, zebrani w sali widowiskowej 
mogli śledzić na bieżąco relację z fi-
nału WOŚP z innych polskich miast.

Serdeczne podziękowania dla sie-
niawskiego sztabu WOŚP: Lucyny 
Łańcuckiej, Mariana Łańcuckiego, 
Bartosza Łańcuckiego, Beaty Bunio-
wskiej, Leszka Buniowskiego i Agnie-
szki Bednarz oraz dla wszystkich wo-
lontariuszy - ze SP w Dobrej: Woj-
ciecha Mędrasia, Katarzyny Chamik, 
Konrada Majcher, Piotra Nagórnego, 
Julii Naspińskiej, Michele Sosnowy, 
Oliwii Sosnowy; z SP w Sieniawie: 
Wiktora Mazurkiewicza, Julii Janow-
skiej, Michała Ogryzek, Julii Litwa, 
Martyny Lisik, Gabrieli Chamik, To-
masza Marcichów, Aleksandry Woś, 
Agaty Janczalik, Aleksandry Baran; 
z Gimnazjum: Krzysztofa Radawca, 
Piotra Picha, Macieja Zygmunta, 
Szymona Szykuły, Natalii Bartuś, 
Katarzyny Chmieleckiej, Agnieszki 
Musiał, Emilii Paluch, Martyny Bo-
żek, Jakuba Radawca, Ewy Rudziń-
skiej, Elizy Mazurkiewicz, Kajetana 
Kosiora, Norberta Brzyskiego, Emilii 
Bursztyka, Izabeli Chamik. 

Marta Kozłowicz
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Czas kolędowania 

Tegoroczny przegląd po-
przedził występ mło-
dzieżowej grupy teatral-
no-kabaretowej „Maska-

ra”, która zaprezentowała przedsta-
wienie jasełkowe pt. „Droga do nieba” 
oraz koncert dziecięco-młodzieżowej 
grupy wokalno-instrumentalnej pro-
wadzonej przez Krzysztofa Grocha. 
Następnie z repertuarem kolęd i pa-
storałek wystąpili kolędnicy z Czerc, 
Dobrej, Dybkowa, Leżachowa i Pa-
luch, grupa „Kurde Babki” z Czerwo-
nej Woli i Zespół Piganeczki. Śpiewa-
kom akompaniowali Krzysztof Groch, 
Konrad Wermiński i Leonard Wer-
miński. Koło Gospodyń Wiejskich 

z Rudki wystąpiło z montażem słow-
no-muzycznym pt. „Jest taki dzień”, 
a panie z Wylewy z programem pt. 
„Wejdź w nasze serca Dziecino”. 
Natomiast członkowie stowarzysze-
nia „Aktywni w Sieniawie” zaprezen-

towali przeplataną kolędami scenkę 
jasełkową pt. „Bóg się rodzi”, w której 

w rolę Dzieciątka wcielił się półtora-
roczny Mikołaj. Na zakończenie bur-
mistrz Adam Woś podziękował gru-
pom kolędniczym za wspólne kolę-
dowanie, a wszystkim zebranym zło-
żył życzenia pomyślności w nowym 

roku. To już kolejna edycja przeglądu 
z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich. 

Cieszy fakt, że działające na terenie 
miasta i gminy koła i stowarzyszenia 
pielęgnują i propagują tak piękną tra-
dycję. 

Marta Kozłowicza

Tradycyjne kolędy w nowych aranżacjach, mało znane pastorałki 
oraz jasełkowe scenki słowno-muzyczne - tak wyglądało niedzielne 

popołudnie 22 stycznia br. w sali widowiskowej miejscowego „Sokoła”. 
A wszystko to za sprawą przeglądu grup kolędniczych  

z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich.
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Przez dwa tygodnie od 
wtorku do czwartku dzie-
ci aktywnie uczestniczyły 
w przygotowanych przez 

pracowników instytucji kultury spo-
tkaniach. Dzięki różnorodności zajęć 
na nudę nie było czasu. 
Nasze spotkania rozpoczęliśmy od 
zajęć teatralno-tanecznych, podczas 
których, ćwicząc pamięć, dykcję 
i ruch sceniczny odkrywaliśmy aktor-
skie talenty. Aktywnością fizyczną, 
szybkością i refleksem trzeba było się 
wykazać podczas zajęć sportowych, 
które odbywały się na hali sportowej. 
Uczestnicy zimowych spotkań wzięli 
udział w turnieju gier planszowych 

oraz otwartym konkursie plastycz-
nym ph. „Bezpieczne ferie”, który 
zorganizowała Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy pod patronatem 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło 
w Sieniawie. Ferie zakończył karna-
wałowy bal przebierańców. Po przy-

witaniu i prezentacji pięknych stro-
jów bajkowych zaczęła się zabawa. 
Dzieci okazały się wyśmienitymi tan-
cerzami - doskonale radziły sobie na 
parkiecie zarówno przy muzyce baj-
kowej, jak i przy współczesnych ryt-
mach.

Działo się, działo 
- relacja z ferii 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
„Sokół” po raz kolejny zorganizowały dla dzieci zajęcia podczas ferii zimowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
ferii za aktywne włączenie się do 
wspólnej zabawy. Już dziś zapra-
szamy dzieci do udziału w cyklu 
zajęć „Wakacyjne czwartki”. Szcze-
gółowych informacji udzielają pra-
cownicy BPMiG tel. 16 641 14 33 
i CKSiR „Sokół” tel. 16 648 81 14. 

Marta Kozłowicz
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Jasełka na wesoło

W żartobliwych jaseł-
kach pt. „Jak to da-
wniej było” wzię-
ły udział dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Czerwonej 
Woli i młodzież gimnazjalna. W wi-
dowisku wyreżyserowanym przez 
Małgorzatę Rokosz tradycja łączyła 
się ze współczesnością. Na scenie 
obok Świętej Rodziny, trzech króli 
i Heroda pojawiły się m.in. przebie-
głe diabły z telefonami komórkowy-

W niedzielę 29 stycznia 
br. w sali widowiskowej 

miejscowego „Sokoła” 
z przedstawieniem wystą- 

piła grupa kolędników  
z Czerwonej Woli. 

Z myślą o Seniorach

Członkowie Zespołu „Pi-
ganeczki” zorganizowa-
li spotkanie dla naj-
starszych mieszkańców 

swojej miejscowości. Przy stołach za-
stawionych smakołykami, przygoto-
wanymi przez panie z zespołu wspo-
minano minione lata i kolędowano 
do akompaniamentu Leonarda Wer-
mińskiego. Przed zgromadzonymi 
w świetlicy wiejskiej gośćmi wystą-
piła z monologiem kabaretowym Ja-
nina Dyrda, a najmłodsza członkini 
zespołu Celinka Szczęch zagrała na 
saksofonie. Spotkanie upłynęło w ro-
dzinnej atmosferze. 
W tym samym dniu spotkanie dla 
seniorów zorganizowała społeczność 

wiejska w Leżachowie. Spotkanie 
w domu ludowym uświetnili wystę-
pem artystycznym kolędnicy z Czer-

wonej Woli, którzy wystąpili z ja-
sełkami pt. „Jak to dawniej było”. 
Część artystyczną zakończył reper-

W ostatnią niedzielę stycznia w Piganach i Leżachowie 
obchodzono Dzień Seniora.

mi, wyćwiczeni w specjalnej jedno-
stce wojskowej pastuszkowie, uzbro-
jony anioł ze Wschodu czy rezolutna 
gospodyni Jagna. Całości dopełniły 

stroje i żartobliwe dialogi oraz zaan-
gażowanie młodych aktorów. 

Marta Kozłowicz
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tuar kolęd w wykonaniu miejscowej 
scholi. 
Uczestniczący w obu spotkaniach 
burmistrz Adam Woś życzył senio-
rom dużo zdrowia i siły oraz radości 
i uśmiechu na co dzień.  Zorganizowa-
ne w Piganach i w Leżachowie spot-
kania zgromadziły liczną grupę osób 
starszych. Pokazuje to jak ważną grupę 
społeczną stanowią seniorzy i jak 
wielka wartość wynika z ich doświad-
czenia wnoszonego w życie miejsco-
wych społeczności. 

Marta Kozłowicz

Udany debiut  
na Dzień Kobiet

Spektakl opowiadał o pazer-
nej żonie, która chętnie 
pozbyłaby się z tego świa-
ta swojego męża. I kiedy 

już wydaje się, że będzie szczęśliwą 
wdową okazuje się, że… mąż żyje. 
Widowisko obfitowało w zaskaku-

jące scenki sytuacyjne, błyskotliwe 
dialogi i czarny humor. Całości do-
pełniły wyraziście nakreślone i świet-
nie odegrane przez aktorów amato-
rów postaci oraz bogata scenografia. 
Niewątpliwie był to bardzo udany 
debiut sceniczny o czym świadczyły 

W niedzielę na scenie sieniawskiego „Sokoła” zadebiutowała Amatorska Grupa 
Teatralna. Przedstawienie pt. „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” na podstawie 

 sztuki Izabeli Degórskiej uświetniło gminne obchody Dnia Kobiet.
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salwy śmiechu licznie zebranej w sali 
widowiskowej „Sokoła” publiczno-
ści i gromkie brawa na zakończenie 
przedstawienia. Amatorskiej Grupie 
Teatralnej gratulujemy udanej pre-
miery i życzymy dalszych sukcesów. 
A udział w przedstawieniu wzięli: 
Jadwiga Majcher, Genowefa Wikiera, 
Katarzyna Bartuś, Jolanta Gielaro-
wiec, Witosława Zawada, Robert 
Siry, Krystyna Król, Katarzyna Dra-
pała, Agnieszka Pieróg, Dorota Pigan 

i Bogusława Moczarska. 
Na zakończenie burmistrz Adam Woś 
podziękował za udany program arty-
styczny i złożył zebranym w sali wido-
wiskowej Paniom serdeczne życze-

nia zdrowia, pogody ducha i energii.
Następnie w remizo-świetlicy w Dyb-

kowie odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli władz samorządowych z Pa-

niami z kół gospodyń wiejskich 
i Stowarzyszenia „Aktywne w Sienia-
wie” oraz pracownicami sieniawskie-
go magistratu. Tam do życzeń bur-
mistrza dołączyli się obecni na uro-
czystości Panowie, którzy wręczyli 
Paniom piękne róże i mały upomi-
nek.

Ponownie przedstawienie pt. „Mąż 
zmarł, ale już mu lepiej” będzie moż-
na obejrzeć 23 kwietnia br. o godz. 
17.00 w sali widowiskowej CKSiR 
„Sokół” w Sieniawie. W imieniu Ama-
torskiej Grupy Teatralnej serdecznie 
zapraszamy. 

Marta Kozłowicz
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Z życia  
sieniawskich szkół

Piękne jasełka,wzruszające akademie na Dzień 
Babci i Dziadka, spotkania z literaturą czy 
akcje charytatywne, w które włączają się ca-
łe społeczności szkolne - oto jak upłynęły 

ostatnie miesiące w szkołach z terenu Miasta i Gminy 
Sieniawa.

Zaśpiewam Jezuskowi...

Święta Bożego Narodzenia to szczególny i magiczny 
czas w życiu każdego człowieka. Warto go wykorzy-
stać do kultywowania tradycji wspólnego świętowa-
nia. W Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Do-
brej jak co roku, w dzień Trzech Króli odbyło się wielkie 
kolędowanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Ucznio-
wie pod kierunkiem Agnieszki Pieróg i Agnieszki Szy-
kuły przygotowały przedstawienie jasełkowe, po któ-
rym odbył się przegląd kolęd i pastorałek.
W tym dniu do szkoły przybyli kolędnicy z Czerc 
i Dobrej, by razem z bracią szkolną uczcić narodzenie 

Jezusa Chrystusa. To był piękny czas uniesień i wzru-
szeń, kiedy to rodzice i dziadkowie mogli wspólnie 
ze swoimi pociechami pośpiewać Maluśkiemu.

Agnieszka Szykuła

Dla Babci i Dziadka

Co roku zarówno wnuczęta, jak i dziadkowie z nie-
cierpliwością oczekują dnia, w którym wszyscy spot-
kają się, by uroczyście, dostojnie i wesoło świętować 
Dzień Babci i Dziadka. Tak też było w tym roku. 

Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy przy-
gotowali z tej okazji wspaniałe imprezy. 
Dla babć i dziadków z Czerwonej Woli społeczność 
szkolna przygotowała tradycyjne jasełka pt. „Dzisiaj 
w Betlejem”, które zakończyło wspólne kolędowanie. 
Na koniec uroczystości, dzieci obdarowały swoich dziad-
ków aniołkami dołączając gorące życzenia. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Rudce wystąpili przed senio-
rami z nowatorskim spektaklem pt. „Magiczne jasełka”, 
przygotowanym przez oddział przedszkolny i wnuczęta 
z klas I-III. Następnie przyszła pora na pełne humoru 
scenki. Serca widzów podbili babcia Gienia i dziadek 
Marian oraz ich wyprawa na dyskotekę. Barwny występ 
zakończony został koncertem życzeń oraz odśpiewa-
niem „sto lat” przez wszystkie wnuczęta przy akompania-
mencie skrzypiec.
Z kolei babcie i dziadkowie z Wylewy podziwiali swoje 
wnuczęta w bogatym słowno-muzycznym programie 
artystycznym. Spotkanie zakończył poczęstunek przy-
gotowany przez Radę Rodziców. Na zakończenie uroczy-

Pomimo licznych obowiązków i nauki, społeczności szkolne aktywnie  
włączają się w różne akcje i podejmują inicjatywy społeczne,  

kształtujące postawy uczniów.
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stości dzieci wręczyły drobne upominki oraz złożyły ży-
czenia. Po części artystycznej zaproszono babcie i dziad-
ków na słodki poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców. Święto Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej 
w Dobrej rozpoczęto krokiem poloneza. Był to niezwy-
kły dzień dla wnucząt, ale przede wszystkim dla zapro-
szonych gości. Dzieci prezentowały swoje umiejętności 
recytatorskie i wokalne wierszem i piosenką. Mali artyści 
z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzrusze-
niem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.

Ogromne brawa uznania dla małych artystów, roz-
promienione twarze babć i dziadków, to kolejne po-
twierdzenie tego, że warto organizować takie spotkania.

Monika Kwaśniewska, 
Małgorzata Buniowska, 

Magdalena Łata
Iwona Strenczak 

Spotkanie z dietetykiem

W Szkole Podstawowej w Wylewie odbyło się spo-
tkanie z dietetykiem Anielą Ożga oraz z asystentką Elż-
bietą Żelazko z Centrum Dietetycznego „Naturhouse”. 
Pani dietetyk szczegółowo omówiła zasady racjonalnego 
żywienia oraz główne błędy żywieniowe prowadzące 
m.in. do nadwagi i otyłości, a w konsekwencji do wielu 
groźnych chorób. Uczniowie dowiedzieli się jak kompo-

nować pełnowartościowy jadłospis dla całej rodziny. Pani 
dietetyk przedstawiła zasady zdrowego odżywiania, zwró-
ciła uwagę na ważność śniadania zjedzonego w domu, 
które daje siłę na pierwsze godziny lekcyjne - bo nauka 
to naprawdę ciężka praca. Sprawne funkcjonowanie 
dziecka w szkole, pod względem intelektualnym i fizycz-
nym, w dużej mierze zależy od właściwego odżywiania. 
Niedobory składników odżywczych mogą być powo-

dem kłopotów szkolnych i zdrowotnych. Dzieci pozna-
ły piramidę zdrowego żywienia i dowiedziały się co 
jeść, aby dobrze się uczyć i zdrowo rozwijać. Dietetyk 
zachęcała do picia wody, która jest najzdrowszym na-
pojem. Uczniowie z dużą uwagą słuchali prelekcji i brali 
czynny udział w zabawach na temat prawidłowego 
żywienia. Spotkanie zakończyło się wspólną degustacją 
i pomiarami składu ciała, było też okazją do zweryfiko-
wania własnej wiedzy na temat zdrowego trybu życia 
i zasad właściwego żywienia.

Maria Ożga

Pomagajmy i uczmy pomagać...
 

O tym, że warto i należy pomagać innym nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać. Każda, nawet najmniejsza 
pomoc, może się okazać dużym wsparciem dla drugie-
go człowieka. Społeczność Szkoły Podstawowej w Rudce 
zaangażowała się w różne działania charytatywne. Po 
raz trzeci zorganizowano w szkole zbiórkę makula-
tury pod patronatem działającej od kilku lat Szkolnej 
Kasy Oszczędności. Tym razem pod hasłem: „Maku-
laturę zbieramy, innym pomagamy”. Zebrano ponad 
1200 kg, a cały dochód ze sprzedaży makulatury prze-
kazano na Dom Dziecka w Jarosławiu. Kolejnym przed-
sięwzięciem było zorganizowanie zbiórki środków czy-
stości, które na początku grudnia zostały przekazane 
do Ośrodka Wychowawczego w Nienadowej. Zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele zaangażowali się w tę akcję.
W grudniu 2016 roku swoją działalność rozpoczęło 
Szkolne Koło Caritas, powołane przez Caritas Archidie-
cezji Przemyskiej. Uczniowie klas IV-VI z wielką chęcią 
zgłosili swą gotowość do pracy pod kierunkiem szkol-
nego koordynatora pani Agaty Szczygieł. Głównym 
celem SKC jest bezinteresowna pomoc innym. Pierw-
szym, jakże udanym zadaniem, było zorganizowanie 
akcji „Pączek dla bliźniego”, w ramach której 23 lutego 
2017 roku w szkole sprzedawano pyszne pączki i faworki. 
Zebrano ponad 500 zł, które zostały przekazane dzieciom 
w Afryce. Warto podkreślić, że uczniowie i ich rodziny, 
a także nauczyciele chętnie i licznie włączyli się w zor-
ganizowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia.
W trosce o środowisko naturalne uczniowie prowadzą 
zbiórkę uszkodzonych, używanych telefonów komórko-
wych oraz zużytych baterii.

Monika Kwaśniewska
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„Wyślij pączka do Afryki”

Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej 
w Sieniawie już po raz drugi włączył się w działania na 
rzecz potrzebujących dzieci w Afryce. W ubiegłym roku 
nauczyciele wspólnie z rodzicami uczniów przygoto-
wali na Tłusty Czwartek wyroby cukiernicze. Akcja cie-
szyła się dużym zainteresowaniem i przebiegała w bardzo 
miłej atmosferze. SU zachęcony jej powodzeniem, z za-
pałem przystąpił do przygotowania kolejnej edycji. Tym 
razem pozyskał wspaniałych Sponsorów i Partnerów. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wylewie specjalnie z tej 
okazji zorganizowało w CKSiR „Sokół” w Sieniawie 
warsztaty kulinarne dla dzieci. Przygotowane przysmaki 
były w całości przekazane na kiermasz w naszej szkole. 
Do grona Sponsorów dołączyła też Cukiernia Kann 
w Sieniawie pana Łukasza Kiszczaka. Nie zawiedli Ro-
dzice i Nauczyciele. Wszystkim zaangażowanym Sa-
morząd Uczniowski wraz z opiekunami oraz dyrekcją 
serdecznie dziękują i zapraszają na następny Tłusty 
Czwartek w naszej szkole. 
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej 
www.paczek.kapucyni.pl. Za jej pośrednictwem można aż 

do Świąt Wielkanocnych wysłać e-pączka. Równowartość 
jednego pączka (2 zł) to koszt wyżywienia afrykańskiego 
dziecka przez dwa dni. Wszystkie zebrane datki zostaną 
przeznaczone na dożywianie głodnych dzieci, ich eduka-
cję oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.

Agnieszka Kamińska

W świecie literatury 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerwonej Woli 
podczas zajęć czytelniczych przygotowali inscenizacje 
wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, które zapre-

zentowali przed koleżankami i kolegami ze swojej szko-
ły oraz przedszkolakami z Niepublicznego Przedszkola 
Sióstr Służebniczek NMP w Sieniawie. Wierszowane, za-
bawne historyjki przeniosły dzieci w wesoły i beztro-
ski świat pełen przygód i humoru. Oprócz zabawy 
utwory Brzechwy i Tuwima wniosły elementy eduka-
cyjne i wychowawcze, gdyż zabawne historyjki poka-
zały dzieciom jakie jest dobre, a jakie złe zachowanie. 
Rok 2016 był rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej oka-
zji w szkole odbył się uroczysty apel poświęcony zna-
nemu pisarzowi i nobliście, przygotowany przez Krzysz-
tofa Pienieckiego, Marzenę Serafin i Małgorzatę Buniow-
ską. Podczas apelu odbył się wywiad z Henrykiem Sien-
kiewiczem oraz prezentacja postaci z jego powieści: Stasia 
i Nel, Zbyszka z Bogdańca, Janka Muzykanta, Pana Woło-
dyjowskiego i Zagłoby. Prezentacji towarzyszyły piosenki 
wykonywane przez dzieci pochodzące z ekranizacji fil-
mowych. Podsumowaniem był konkurs wiedzy o życiu 

i twórczości pisarza. Największą wiedzą o Sienkiewiczu 
wykazali się uczniowie Maja Meszko i Mateusz Pikor. 
Ponadto uczniowie własnoręcznie wykonali pocztówki, 
które zostały wysłane do Muzeum Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej. 

Małgorzata Buniowska
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Numer 112 ratuje życie 

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 
112 członkowie Samorządu Uczniowskiego z Czerwo-
nej Woli zorganizowali akcję pod hasłem „Numer 112 
ratuje życie”. Za pomocą scenek sytuacyjnych poka-
zali jak wezwać pomoc w razie wypadku i jakie infor-
macje podać dyspozytorowi Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego. Na zakończenie wszyscy ucznio-
wie wzięli udział w quizie wiedzy o numerze 112. 

Izabela Śliwa

W gimnazjum 

O wysokim poziomie kształcenia w sieniawskim gim-
nazjum świadczą osiągnięcia uczniów. W bieżącym roku 
szkolnym wyróżniły się: Wiktoria Paluch - finalistka/
laureatka konkursu wojewódzkiego z języka niemiec-
kiego oraz Aneta Buszta - zakwalifikowała się z drugim 

wynikiem do etapu regionalnego w konkursie o Wiel-
kich Polakach. Uczniowie gimnazjum jak co roku aktyw-
nie włączyli się w wolontariat podczas WOŚP, pro-
wadzą także zbiórkę nakrętek i makulatury, wspiera-
jąc dzieci potrzebujące pomocy oraz z domu dziecka.
Gimnazjum w Sieniawie przystąpiło do ogólnopolskiej 
akcji promującej zdrowie. Organizatorami akcji są Fun-
dacja Rosa i Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-
SPERO z Wrocławia. W całej Polsce w akcji uczestniczy 
2000 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ucz-
niowie biorą udział w zajęciach, przygotowują mate-
riały informacyjne; zakończenie planowane jest na maj 
2017 r. Wówczas planujemy spotkanie dla kobiet, gdzie 
zaproszony lekarz wygłosi prelekcję na temat ryzyka 
zachorowań na raka, metod wykrywania i wczesnego 
reagowania przy chorobie nowotworowej. Wiedza na 
ten temat jest bardzo ważna dla kobiet, ale i młodych 
dziewcząt.

Wacław Kondyra

Wielkimi krokami zbliżają się najważniejsze w kalendarzu  
kościelnym święta - Wielkanoc.

Słowo o „judaszkach”

ZWielkanocą wiąże się 
wiele starych zwycza-
jów i obrzędów, które 
często stanowią relikt 

wierzeń pogańskich. Jak silne by-
ły te zwyczaje świadczyć może 
uchwała synodu biskupa poznań-
skiego Andrzeja Łaskarza z 1420 r., 
w której występuje przeciwko po-
gańskiej tradycji witania wiosny: 
„Nie dozwalajcie, aby w niedzielę, 
która się zwie „Laetare” albo „Biała”, 
odbywał się zabobonny zwyczaj 
wynoszenia takowej postaci, którą 
śmiercią nazywają i w kałuży topią, 
bo temu nie brak znamion przesądu”. 
Zwyczaj topienia Marzanny prze-
trwał jednak do dnia dzisiejszego.
Uderzające jest podobieństwo wspo-
mnianego zwyczaju do starego i po-

wszechnego kiedyś niemal 
w całej Polsce obyczaju zna-
nego jako judaszki. „Nisz-
czenie, wieszanie, palenie 
Judasza” odnotowują źró-
dła z XVIII i XIX w. Oskar 
Kolberg, wybitny polski 
etnograf i badacz kultury 
ludowej, tak opisuje ten 
zwyczaj: „...chłopcy zrobi-
wszy bałwana z jakich sta-
rych gałganów, wypchaw-
szy go słomą i włożywszy 
mu w zanadrze szkło potłu-
czone na znak srebrników, 
za które sprzedał Judasz 
Jezusa Chrystusa, chcieli 
mieć przez to wyobraże-
nie (postać) Judasza do wypędzenia. 
Wyprawiali z nim na wieżę kościelną 

jednego lub dwóch spomiędzy sie-
bie, a drudzy na pogotowiu pod wie-
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żą stanęli. Skoro już Judasz został 
zrzucony, jeden z nich porwawszy za 
postronek, uwiązał go na szyi tego 
bałwana, włóczył po ulicy, biegając 
z nim tu i ówdzie; drudzy goniąc za 
nim bili go nieustannie, wołając z całej 
siły: Judasz, Judasz! - dopóki owego 
dziwoląga, wniwecz nie popsuli. Jeśli 
Żyd jaki się wtenczas nawinął, rzu-

cali zmyślonego Judasza, a prawdzi-
wego Judę pomiędzy siebie pochwy-
ciwszy, tak długo okładali, póki im 
się nie wymknął. Swawola ta chłop-
ców, jako pokrzywdzających domy 
boskie, sług kościelnych i biednych 
zwykle żydków, za wdaniem się władz 
duchownych i osób rządowych, znie-
siona została” (O. Kolberg, Dzieła 
t.24). Jeszcze kilka lat temu zwyczaj 
ten był żywy w niedalekim Pruch-
niku. Kilka wybranych osób szyło 
z workowego płótna lub juty wielką 
kukłę z napisem „Judasz zdrajca” na 
piersiach. W nocy z Wielkiej Środy 
na Wielki Czwartek zdrajcę Chry-
stusa wieszano na drzewie. Po połu-
dniu kukłę odcinano ze stryczka, wy-
brany sędzia ciągnął ją po ulicach, 
a zgromadzony tłum obrzucał Juda-
sza kamieniami lub bił kijami. Na-
stępnie sponiewieraną kukłę podpa-
lano i wrzucano do wody. W innych 

wsiach, w których kultywuje się ten 
zwyczaj, często po prostu wiesza się 
Judasza na drzewie i tam pozosta-
je przez całe święta. Jak podaje Ro-
man Bury w Sieniawie istniał bar-
dzo podobny zwyczaj: „W Wielki 
Czwartek stosowano kołatki i ter-
kotki. Chłopcy sporządzali ze szmat 
„hamana” (gdzie indziej: „judasza”) 

wieszano go na domach żydowskich 
lub na drutach zamykających rytual-
nie śródmieście, a potem rozbijano 
„hamana” na rynku.”
Praktykowane przez lata zwyczaje, 
obrzędy i tradycje z czasem powoli 
zanikają. Jak się okazało największym 
zagrożeniem dla ludowych tradycji 
stał się rozwój cywilizacyjny - niosąc 
nowe wartości kulturowe sprawił, że 
te stare, świeckie czy kościelne, od-

chodzą powoli w niepamięć. A szko-
da, bo stanowią one o bogactwie kul-
tury ludowej oraz o tożsamości lo-
kalnej i narodowej.

Źródła: Barbara Ogrodowska „Polskie 
obrzędy i zwyczaje”; Roman Bury „130 
lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sie-
niawie”, www.milosierdzie.com

Przysłowia:
W dnie krzyżowe męka Boża
Wstrzymuj się od siewu zboża.

W Wielki Piątek, dobry siewu począ-
tek.

Kiedy w wielki post rosa,
To nasiej gospodarzu dużo prosa,
A jeżeli w Wielki Piątek mróz,
To proso na górę włóż.

Jak w Wielki Piątek pada, to będzie 
suchy rok.

Jeżeli w Wielki Piątek deszcz kropi, 
radujcie się chłopi (będzie urodzaj).

W Wielki Piątek zrób początek,
A w sobotę kończ robotę.

Oprac. Marta Kozłowicz
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„Kibić niewysoka, lecz doskonała, najpiękniejsze oczy, włosy i zęby, prześliczna 
nóżka, miła, choć usiana śladami po ospie twarz, łagodny sposób bycia  

i niepowtarzalny wdzięk w każdym ruchu; pani Czartoryska była żywym 
dowodem, że można być uroczą, nie będąc piękną” - tak o Izabeli księżnej 

Czartoryskiej pisał diuk Lauzun (Maria Dernałowicz „Portret Familii”).

Izabela księżna  
Czartoryska

Izabela z Flemingów Czartory-
ska urodziła się w 1764 r. By-
ła jedynym dzieckiem Jerzego 
Fleminga i Antoniny Czarto-

ryskiej (córki Michała Czartoryskie-
go). Małżeństwo Flemingów trwało 
krótko, zakończyła je przedwczesna 
śmierć Antoniny - zmarła na ospę 
w połogu. Ospa stała się też przy-
czyną śmierci drugiej żony Flemin-
ga, Konstancji Czartoryskiej, siostry 
Antoniny. Jerzy Fleming oddał cór-
kę pod opiekę teściowej, Eleonory, 
którą cenił za rozum i życzliwość.
Majątek Jerzego Fleminga był wielki 
i dobrze zagospodarowany, nic więc 
dziwnego, że jego córka mogła w przy-
szłości stanowić świetną partię. Z te-
go doskonale zdawała sobie sprawę 
Familia, która zaplanowała przyszło-
ść młodej Fleminżanki - w przyszło-
ści miała poślubić Adama Kazimie-
rza, syna wojewody ruskiego Augu-
sta Czartoryskiego i Zofii z Sieniaw-
skich. Wychowana na dworze babki 
Izabela nie odebrała starannej edu-
kacji i wydawała się mało atrakcyjną 
kandydatką na żonę dla oczytanego 
i ciekawego świata księcia Adama 
Kazimierza, który w Paryżu czy 
w Londynie zyskał miano „najmil-
szego kawalera Europy” (M.D.). Zna-
jący, jak podają źródła, kilkanaście 
języków Czartoryski, interesował się 
literaturą, filozofią, cenił sobie dys-
kusje z uczonymi. W życiu politycz-

nym brał udział na tyle, na ile było 
to konieczne - wydawało się, że nie 
odziedziczył po Czartoryskich nie-
ustępliwej woli znaczenia, a o brak 
politycznych ambicji miał do niego 
pretensje ojciec. Familia liczyła prze-
cież, że z ich rodu wywodził się 
będzie przyszły król - dlaczego nie 
miałby nim zostać Adam Kazimierz? 
Młody książę od dawna wiedział 
o ułożonych przez ojca planach mał-
żeńskich, i ani jego prośby, ani proś-
by jego siostry Izabeli Lubomirskiej, 
która wstawiła się za ukochanym 
bratem, nie wpłynęły na zmianę 
decyzji Familii - 19 listopada 1761 r. 
Adam Kazimierz poślubił młodą 
Fleminżankę. Do ślubu panna młoda 
szła oszpecona po niedawno przeby-
tej ospie i w peruce, która ukrywała 
przerzedzone włosy, a jej szwagierka 
jeszcze w kościele okazywała nieza-
dowolenie ze ślubu brata. Zresztą 
wzajemna niechęć obu Izabel - Czar-
toryskiej i Lubomirskiej - nie dała się 
ukryć i była powszechnie znana. Po 
wyborze na króla Stanisława Ponia-
towskiego Familia liczyła, że obie 
panie wystarają się o poparcie dla ich 
stronnictwa, jednak ich wzajemna 
niechęć wprowadziła więcej zamętu 
niż korzyści. Z biegiem lat nienawiść 
między nimi przerodziła się w „opa-
nowywaną niechęć”, obie panie po-
łączyła nić porozumienia związana 
z niechęcią do króla, a potem zainte-

resowanie polityką, ale nigdy ich re-
lacje nie przerodziły się w przyjaźń.
Młodą Izabelę polubiła natomiast 
teściowa, Zofia z Sieniawskich Czar-
toryska, być może dlatego, że jej córka 
tak bardzo jej nie znosiła. Księżna 
Zofia zaszczepiła w synowej prze-
konanie o wyjątkowości jej pozycji 
jako żony Adama Kazimierza i pew-
ności siebie, co pomogło jej z czasem 
nauczyć się obojętności do pewnych 
spraw.
Natomiast Adam Kazimierz „... był 
zbyt życzliwy, by kiedykolwiek drę-
czyć żonę niechęcią, jaką w nim 
wzbudzała przed ślubem i w pierw-
szym okresie małżeństwa”. „Księcia 
bawiła naiwność Izabeli, a że lubił 
pouczać, więc życzliwie udzielał jej 
rad, jak ma się zachować i co prze-
czytać, by rozproszyć zdumiewającą 
doprawdy niewiedzę (…) księżna 
potulnie brała do ręki zalecane przez 
męża książki: dostawała przy nich 
migreny” (M.D.).
Wspólna podróż za granicę zbliżyła 
małżonków, ale też odkrywała braki 
w edukacji młodej księżnej. Izabelę 
nudziły dyskusje męża z uczonymi 
i artystami. Brak swobodnej dyskusji 
i oczytania odczuła, choćby w słyn-
nym salonie pani Geoffin w Paryżu 
- gospodyni uznała księżną Adamo-
wą „za osobę ograniczoną i dumną”. 
Ale podróż ta zaowocowała nowymi 
znajomościami i przyjaźniami (Iza-
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zimierz nie uznał jako swoje i które 
nie nosiło nazwiska Czartoryskich. 
Izabela dbała o dzieci. Poświęcała 
swoim córkom znacznie więcej uwa-
gi i czasu niż inne damy z jej strefy. 
Być może wynikało to z tego, że 
sama wychowywała się bez matki.
Po śmierci Jerzego Flemminga Czar-
toryscy udali się do Holandii. Stam-
t ą d I z a -

				Fot.	Księżna	Izabela	z	Flemmingów		
													Czartoryska	w	stroju	cyganki,	
													Kazimierz	Wojniakowski,	1796

bela poznała m. in. J. J. Rousseau) 
oraz możliwością podziwiania pięk-
nych parków, a to Izabelę interesowa-
ło bardzo i znalazło później odzwier-
ciedlenie w urządzeniu Powązek. Nie 
jest tajemnicą jaką pozycję na dwo-
rze królewskim miała Izabela Czarto-
ryska w pierwszych latach panowania 
Stanisława Augusta: „Względy króla 
zwróciły na nią uwagę innych jesz-
cze mężczyzn (…) dopiero miłość 
księcia Mikołaja Wasiliewicza [Rep-
nina - posła rosyjskiego] uczy-
niła ją najbardziej pożądaną 
i najbardziej wpływową spo-
śród warszawskich dam.” 
(M.D.). Po Warszawie 
krążyły plotki, że pierw-
sze dziecko Czartory-
skich, Teresa, jest owo-
cem związku Izabeli 
z królem, kiedy urodzi-
ła trzecie - syna Adama 
Jerzego „Krążyła póź-
niej anegdotka, że Adam 
Kazimierz usłyszawszy 
szczęśliwą nowinę kazał 
koszyk wysłać różami, wło-
żyć doń niemowlę i odesłać 
do ambasady rosyjskiej. Ale ten 
żart chybiał; jenerał ziem podol-
skich zbyt był rycerski i uprzejmy, by 
robić publiczny afront małżonce...” 
(M.D.). „Nikt zresztą nie dostrzegł, 
by amory jenerałowej ziem podol-
skich mąciły jej małżonkowi spokój 
ducha; sam zresztą był stale wplą-
tany w miłosne zabiegi wokół naj-
ponętniejszych dam Rzeczypospoli-
tej” (M.D.). Poza tym w tamtych cza-
sach nie zadręczano się kiedy potom-
stwo wykazywało podobieństwo do 
przyjaciół domu. Księstwo Czartory-
scy doczekali się w sumie sześciorga 
dzieci. Były to: Teresa, Maria, Adam 
Kazimierz, Konstanty, Gabriela i Zo-
fia. Ostatnia córka Izabeli Cecilette 
to jedyne dziecko, którego Adam Ka-

bela wyjechała do Anglii, a jej mąż 
zajął się uporządkowaniem spraw 
majątkowych po zmarłym teściu. 
Z kraju nadchodziły niepokojące 
wieści (rozruchy w kraju, uprowadze-
nie króla przez konfederatów, wkro-
czenie wojsk cesarzowej Marii Te-
resy na ziemie polskie), co sprawi-
ło, że książę Czartoryski zaczął się za-
stanawiać nad osiedleniem się z ro-
dziną za granicą. Jego pomysłu nie 
poparła jednak małżonka, która 

chciała spędzić życie w Polsce - tam 
była „…wnuczką, synową, małżonką 
Czartoryskich. To stanowiło jej pozy-
cję w świecie - a wyjazd by tą pozy-
cją zachwiał”. W Anglii Izabela prowa-
dziła bogate życie towarzyskie - spo-
tkała się z Repninem, poznała diuka 
Lauzina, z którym miała romans 
(z tego związku urodziła syna Kon-
stantego), miała też okazję poznać 
Beniamina Franklina, który uczył jej 
gry na harmonice.

Z czasem Izabela zaczęła poświę-
cać więcej uwagi sprawom to-

czącym się w kraju i intere-
sować się polityką. Mówi-

ła w tym okresie o sobie: 
„Panującym we mnie 
uczuciem jest miłość do 
ojczyzny; z nią związa-
łam całą przyszłość, jaką 
założyłam sobie. Mąż, 
dzieci, własne uczucia 
moje i charakter tak mi 

ten przedmiot, tę niemal 
religię czynią niezbędną 

i drogą, że nic mnie oder-
wać nie zdoła” (M.D.). Za-

angażowała się w sprawy kra-
ju, co nie wszystkim się podo-

bało (podczas sejmu w 1788 r. 
dotarły do niej paszkwile na jej 
temat), a jej patriotyzm pokrzepił 
niejedno załamane serce. Od poli-
tyki oderwały ją bolesne wydarze-
nia rodzinne - niemal w tym samym 
czasie straciła dwie córki: w wyniku 
poparzeń zmarła dorosła już pra-
wie Teresa, a w kilka dni po poro-
dzie maleńka Gabriela. Izabela długo 
nie mogła się otrząsnąć po tej trage-
dii i wyłączyła się z życia publicz-
nego. Przez ten czas Adam Kazimierz 
zdobył w kraju popularność o jakiej 
zawsze dla niego marzyła. Niedługo 
potem za mąż za Ludwika Wirtem-
berskiego (bliskiego krewnego Fry-
deryka II) wyszła jej córka Maria - 
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niestety nie było to szczęśliwy zwią-
zek. Relacji z mężem nie poprawiło 
urodzenie syna, a małżeństwo zakoń-
czył rozwód - czarę goryczy przelało 
haniebne zachowanie księcia Wir-
temberskiego, komendanta wojsk li-
tewskich, w czasie Targowicy: prze-
chwycono jego list do jednego z pru-
skich ministrów „w którym donosi, 
iż - wierny przyrzeczeniu swemu 
- tak wojsko litewskie rozproszył, iż 
łatwo każdy korpus przez Moskali 
pochwyconym być może”(M.D.). Na 
chwilę Czartoryscy zawitali do Sie-
niawy, gdzie gościli m. in. Tadeusza 
Kościuszkę. Po opuszczeniu dóbr 
w Galicji księżna Izabela udała się do 
Puław, gdzie starała się, pomimo nie-
pewnej sytuacji w kraju, wieść nor-
malne życie. Tymczasem Adam Kazi-
mierz starał się zapobiec udziałowi 
swoich synów w insurekcji, jaką przy-
gotowywał Kościuszko - to mogłoby 
zaprzepaścić już i tak wątpliwe szanse 
na uratowanie majątku Familii. Po 
powstaniu kościuszkowskim mają-
tek Czartoryskich zasekwestrowano, 
„Powązki zostały starte z powierzchni 
ziemi, Puławy splądrowane”. Cena 
jaką zapłacili synowie Adama Kazi-
mierza za zwrot zajętych dóbr, była 
wysoka: zostali swego rodzaju zakład-
nikami i gwarantami lojalności Czar-
toryskich wobec Rosji. Dużo uwagi 
poświęcił im podczas pobytu w Rosji 
Repnin.
Izabela natomiast, pomimo bezna-
dziejnej sytuacji politycznej, starała 
się pilnować tego, żeby wiara w przy-
szłość kraju nie zaginęła. Mając w pa-
mięci zniszczone w czasie walk Pu-
ławy „zapragnęła strzec pamiątek 
świetności dawnej Polski, uchować 
je, aż przyjdzie lepszy dla niej dzień”. 
Nie chciała dopuścić do tego, by za-
pomniano o Polsce. Jej mąż z kolei 
„snuł projekty obrony polskiej mowy, 
więzi najsilniejszej łączącej obywateli 

Fot.	Izabela	Czartoryska	z	książkami	przy	klawikordzie,	Giseppe	Marchi,
									1777,	Wikipedia

dawnej Rzeczypospolitej, domagał 
się spisania dziejów literatury ojczy-
stej.” Rozpoczęto odbudowę Puław 
- najważniejszym dokonaniem Izabe-
li była Świątynia Sybilli - „świątynia 
wróżki znającej zakrytą przed oczy-
ma ludzkimi przyszłość”. W latach 
1812-1823 Czartoryscy częściej by-
wali w Sieniawie, którą upodobał 
sobie Adam Kazimierz. Po jego 
śmierci Izabela wraz z Marią wró-
ciły do Puław. Księżna interesowała 
się położeniem chłopów w swoich 
majątkach, a szczególnie sprawami 
edukacji. Założyła jedną z pierwszych 
szkół elementarnych (obecnie siedzi-
bą Muzeum Oświatowego w Puła-
wach), potem otworzyła jeszcze dwie 
inne szkoły (w tym jedną dla dziew-
cząt). Poza tym Izabela przez całe 
życie interesowała się literaturą, pisała 

wspomnienia i wiersze. Ostatnie lata 
życia spędziła w Wysocku, w pała-
cu córki Marii Wirtemberskiej. Tam 
zmarła w 1835 r.  Pochowana została 
w Moszczanach. W II połowie XIX w. 
książę Władysław Czartoryski - inicja-
tor utworzenia krypty rodowej w Sie-
niawie - sprowadził trumny swoich 
przodków do Sieniawy, m.in. trumnę 
swojej babki Izabeli. 
Izabela Czartoryska przeszłą ogro-
mną przemianę - z niewykształconej 
dziewczyny zmieniła się w jedną 
z najbardziej wpływowych kobiet 
swojej epoki i zaangażowaną patrio-
tkę.

Oprac. Marta Kozłowicz

Źródło: Maria Dernałowicz „Portret 
Familii”
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W 2017 roku przypada dziesięć lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich 
w Wylewie - organizacji bardzo aktywnej i zaangażowanej w działalność 

na rzecz lokalnej społeczności. 

10 lat KGW w Wylewie

Podobnie jak w przypad-
ku większości kół Gospo-
dyń Wiejskich z naszego 
terenu, również działal-

ność kobiecej organizacji w Wyle-
wie wznowiona została po długiej 
przerwie.

W lipcu 2007 r. reaktywowano
działalność miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich. - Pomysł zawiąza-
nia KGW zrodził się, kiedy nasza ko-
leżanka Bogusława Moczarska, peł-
niąca funkcję dyrektora szkoły, od-
chodziła na emeryturę. Postanowiły-
śmy, że trzeba ją w coś zaangażować 
i tak powstała nasza kobieca organi-
zacja - wspomina Jadwiga Majcher.

Obecnie koło liczy 12 aktywnych 
członkiń. W latach 2007- 2014 prze-
wodniczącą była Lucyna Szwarczak. 

Od trzech lat funkcję tę pełni Bogu-
sława Moczarska.

Działalność koła zainaugurowana 
została „Świętem Pieczonego Ziem-
niaka” w październiku 2007 r. W 

przepięknej jesiennej scenerii, na des-
kach starego „grzybka” zaprezentowa-
łyśmy się przed miejscową publicz-
nością i władzami gminy. Panie ser-
wowały pieczone ziemniaki ze swoj-
skim masłem i serem o różnych 
smakach. Nie brakło też domowych 
wypieków, które można było zakupić 
na kiermaszu zorganizowanym przez 
nasze panie. Były też quizy i konkur-

sy z nagrodami. Impreza była bardzo 
udana i to był bodziec do naszej dal-
szej pracy. 

Na początku nie miałyśmy niczego 
oprócz chęci i zapału do pracy. Przez 

pierwsze dwa lata nasze spotka-
nia odbywały się w szkole, ponie-
waż remizo-świetlica znajdowała się 
w ruinie. Na wniosek KGW, OSP 
i sołtysa, burmistrz Adama Woś pod-
jął decyzję o generalnym remoncie 
oraz rozbudowie budynku. Świetlica 
została wyposażona w niezbędny 
sprzęt AGD i oddana do użytku 
w 2009 r., w którym to zorganizowa-

no Dożynki Gminne. Nie miałyśmy 
strojów - wpadłyśmy wtedy na po-
mysł, by przejść po wiosce z kolędą. 
Przygotowałyśmy kilka kolęd i szop-
kę bożonarodzeniową i z tym wyru-
szyłyśmy na wieś. Kolędowanie trwa-
ło kilka dni, ale nasz wysiłek nie 
poszedł na marne - zdobyłyśmy po-
trzebne pieniądze i zakupiłyśmy dla 
członkiń naszego koła piękne stroje.

20 stycznia 2008 roku Burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa zorganizo-
wał po raz pierwszy Przegląd Grup 
Kolędniczych działających pod egi-
dą Kół Gospodyń Wiejskich. Do 
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tej imprezy przygotowywałyśmy się 
bardzo starannie. Prezentacja nasze-
go programu odbyła się na końcu 
przeglądu. Jak zauważył redaktor 
„Super Nowości” - Wylewa to czarny 
koń - i miał rację. Zdobyłyśmy I miej-
sce, co wiązało się z nagrodą pie-
niężną. Nasza radość była ogromna, 
a uznanie komisji konkursowej oraz 
owacje publiczności - bezcenne. W re-
pertuarze były jasełka oraz kolędy, 
do których akompaniowała Elżbieta 
Majcher z kolegą z zespołu Siedem. 
Kolejnym wydarzeniem z naszym 
udziałem było Święto Patrona Szkoły 
Podstawowej w Wylewie. Na tę oko-

liczność przygotowałyśmy humory-
styczną scenkę z życia szkoły. Następ-
nie wystąpiłyśmy z programem arty-
stycznym na Dni Sieniawy. I tak włą-
czyłyśmy się do udziału w cyklicz-
nych imprezach organizowanych na 
terenie gminy.

Jednym z bardzo ważnych zadań, 
jakiego podjęło się nasze koło, to 
wyplatanie wieńca, który jest najważ-
niejszym elementem obrzędu dożyn-
kowego. Wieńce są pomysłowe, ory-
ginalne i niepowtarzalne. Nasze koło 
wyplata je od 2007 roku. Prace nad 
perfekcyjnym jego wykonaniem trwa-
ją wiele dni. Tuż przed żniwami, pa-

nie wybierają najlepsze kłosy z czte-
rech podstawowych zbóż, które po-
łączone w długie wieńce służą jako 
baza. W ubiegłym roku nasz wieniec 
miał kształt chrzcielnicy - na pamiąt-
kę przypadającej rocznicy 1050-lecia 
Chrztu Polski. Do zdobienia wyko-
rzystałyśmy naturalne kwiaty i zioła. 
Tak przystrojony wieniec, w asyście 
wieńczarzy wniosłyśmy do kościoła 
15 sierpnia na uroczystość Matki 
Bożej Zielnej. Na ołtarzu złożyłyśmy 
również dary: chleb i wino. Ponadto 
po uroczystej mszy odpustowej czę-
stowałyśmy chlebem parafian - ten 
zwyczaj kultywujemy już od wielu 

lat. Ostatnio panie z naszego koła 
zaangażowały się również w budowę 
ołtarza na Boże Ciało. 

Wszystkie koleżanki mimo licz-
nych obowiązków, zawodowych czy 
domowych, bardzo chętnie spotykają 
się, by wspólnie coś zrobić dla lokal-

nej społeczności. Możemy pochwa-
lić się organizacją wielu imprez kul-
turalnych na terenie naszej wio-
ski. Jesteśmy inicjatorkami spotkań 
pod hasłem: „Cała Wylewa śpiewa 
kolędy”, spotkań opłatkowych oraz 
„Tłustych czwartków”. Założyłyśmy 
swoją grupę kabaretową. Widać nas 
i słychać niemal na każdej uroczysto-
ści. Należy podkreślić, że nigdy nie 
powtarzamy tego samego repertu-
aru. Na każdą imprezę przygotowu-
jemy nowy, równie zabawny scena-
riusz. Skąd czerpiemy nasze pomy-
sły? - nawiązujemy do naszej lokalnej 
rzeczywistości. Same piszemy scena-
riusze zarówno do widowisk, kabare-
tów, jak i skeczów, przygotowujemy 
stroje i potrzebne rekwizyty. Wiele 
pomysłów rodzi się podczas wyplata-
nia wieńca dożynkowego. Specjalizu-
jemy się w kabaretach, bo to najlepiej 
nam wychodzi, a widzowie tego ocze-
kują. Nie sposób wymienić wszyst-
kich programów kabaretowych, ale 

do najciekawszych należą: „Co się na 
tej wsi porobiło”, „Doda na dożyn-
kach w Piganach”, „Zebranie Baby 
Ligi”, „Egzotyczne wakacje rolnika”, 
„Sieniawa nie z tej Ziemi”, „Z kamerą 
wśród Sieniawian”. W programach 
tych w humorystyczny sposób przed-
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stawiałyśmy mieszkańców, sklepika-
rzy, ludzi różnych zawodów i ich pe-
rypetie oraz problemy gminy. Z na-
szym kabaretem wyjeżdżałyśmy do 
sąsiedniej Gminy Adamówka na Do-
żynki Gminne w Majdanie Sieniaw-

skim. W swoim dorobku mamy cie-
kawe programy na Dzień Kobiet - 
„Jak to z zalotami bywało od czasów 
prehistorycznych do czasów współ-
czesnych”, „Mąż zmarł, ale już mu 
lepiej”. Ten ostatni przygotowywa-
łyśmy wspólnie z Amatorską Grupą 
Teatralną działającą przy CKSiR „So-
kół” w Sieniawie. 

Tradycją jest już smażenie pącz-
ków, faworków i oponek na tłusty 
czwartek. Receptury na te słodkości 
pochodzą od naszych babć i mam. 
Ostatnio panie z naszego KGW pro-
wadziły warsztaty kulinarne dla dzie-
ci. Przygotowane przysmaki można 
było zakupić na kiermaszu, jaki zor-
ganizowano w Szkole Podstawowej 
w Sieniawie w ramach akcji „Wyślij 
pączka do Afryki”. 

W ubiegłym roku uczestniczyły-
śmy w uroczystości Złotych Godów 
12 par małżeńskich z terenu naszej 
gminy. Na tę okoliczność przygoto-
wałyśmy piosenki o miłości, wiersze 
oraz scenki humorystyczne - „Dziad 

i baba”, „Stare dobre małżeństwo”. 
Jesteśmy często zapraszane na „ocze-
piny” nowożeńców, na które przyjeż-
dżamy ze specjalnym zestawem pre-
zentów i tekstami wesołych przyśpie-
wek. Te nietypowe prezenty robią 

furorę wśród weselnych gości, spra-
wiają radość młodej parze, a nam za-
dowolenie z tego, że mogłyśmy rozba-
wić wszystkich do łez. 

Od czasu do czasu organizujemy 
wspólne wyjazdy do teatru, występy 
kabaretowe, kolacje i wycieczki. By-
łyśmy m.in. we Lwowie i na Słowa-
cji. Należy dodać, że jesteśmy jak 
w przysłowiu „do tańca i do różańca”. 
Zawsze dostosowujemy się do sytu-
acji i okoliczności. Śpiewamy, tań-
czymy, wystawiamy skecze, gotuje-
my i pieczemy. Robimy to wszystko 
z wielką satysfakcją. Podczas każ-
dej imprezy zorganizowanej na tere-
nie naszej wioski, staramy się aby 

pojawiły się smaczne i ładnie podane 
potrawy i żeby nasi goście byli zado-
woleni. Najczęściej przygotowuje-
my tradycyjne, wypróbowane przy-
smaki, ale pojawiają się też nowe, 
bo wymieniamy się przepisami. Po-
trafimy połączyć stare i nowe, aby 
tylko zadowolić podniebienia bie-
siadników. Motywacją do działa-
nia jest dobra zabawa przy organiza-
cji różnych przedsięwzięć, a przede 
wszystkim zadowolenie publiczności. 
W podejmowanych przedsięwzię-
ciach wspiera nas zarówno burmistrz 
Adam Woś, jak również rada sołecka 

i miejscowa jednostka OSP. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Wylewie są aktywne, kreatywne, 
chętne do pracy i gotowe do pomo-
cy. Zawsze możemy na siebie liczyć. 
A dorobek naszego koła dokumentu-
jemy w prowadzonej na bieżąco kro-
nice. 

Obecnie w skład koła wchodzą 
panie: Maria Banach, Renata Baran, 
Helena Capłap, Krystyna Dziaduch, 
Jolanta Gielarowiec, Krystyna Król, 
Jadwiga Majcher, Bogusława Mo-
czarska, Dorota Pigan, Maria Pigan, 
Halina Sęk i Witosława Zawada.

Bogusława Moczarska
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Czas na podsumowania...

W  zebraniach, uczest-
niczyli członkowie 
OSP, radni, sołtysi,
 mieszkańcy gminy, 

przedstawiciele lokalnych stowarzy-
szeń i władz samorządowych oraz 
Zarządu Oddziału Miejsko - Gmin-
nego ZOSP RP w Sieniawie, na czele 
z prezesem dh Adamem Wosiem. 
W obradach udział wziął także ko-
mendant Miejsko - Gminny dh Ma-
rian Ceglak. Omawiano kwestie reali-
zacji zadań w 2016 roku, jak też zapo-
znano się z planami jednostek na rok 
bieżący, dotyczącymi m.in. zakupu 
nowoczesnego sprzętu ratowniczego 
oraz uposażenia strażaków podejmu-

jących działania ratownicze. Zebra-
nia przebiegały w spokojnej atmos-
ferze, druhowie zaś dzieli się swo-
imi spostrzeżeniami na temat zaku-
pów sprzętu i umundurowania oraz 
szkoleń podstawowych i specjalisty-
cznych. Na zakończenie spotkań pre-
zes Adam Woś serdecznie podzię-

kował organizatorom za profesjo-
nalne przygotowanie zebrań, dru-

hom zaś za ich uczestnictwo w obra-
dach. 

Działania 
ratowniczo - gaśnicze...

 
Jednostka Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Sieniawie, działająca w Kra-

jowym Systemie Ratowniczo - Ga-
śniczym, w roku ubiegłym podej-
mowała działania na terenie powia-
tu przeworskiego aż 45 razy, w tym 
na terenie gminy Sieniawa 30 razy. 
W działaniach pożarniczych sieniaw-
scy strażacy uczestniczyli 14 razy, 
zaś w miejscowych zagrożeniach - 31 
razy. Również pozostałe jednostki 
działające na terenie gminy podej-
mowały działania ratowniczo-gaśni-
cze.

Dziękujemy

Wszystkim jednostkom oraz druh-
nom i druhom, za ich poświęce-
nie dla tak ważnej idei, jaką jest nie-
sienie pomocy innym - serdeczne 
podziękowania składa Zarząd Od-
działu Miejsko - Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Sieniawie.

dh Eryk Ceglak

Dobiegł końca okres dorocznych zebrań sprawozdawczych w jednostkach 
Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa. 

W trakcie spotkań podsumowano działania OSP w 2016 roku.
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Biało-niebiescy do „piłkar-
skiej wiosny” przygoto-
wywali się trenując w sie-
niawskiej hali sportowej 

oraz na świeżym powietrzu. Zawod-
nicy Sokoła odbyli również 3-dniowe 
zgrupowanie w Tomaszowie Lubel-
skim, gdzie intensywnie trenowali 3 
razy dziennie oraz analizowali założe-
nia taktyczne na zbliżający się sezon.
W okresie przygotowawczym pod-
opieczni Tomasza Orłowskiego roze-
grali 9 meczów sparingowych, z któ-
rych wygrali 7 i przegrali 2 spotkania.
Wyniki meczów sparingowych:
Hetman Zamość - Sokół Sieniawa 3:1
Stal Rzeszów - Sokół Sieniawa 6:0
Resovia Rzeszów CLJ - Sokół Sie-

niawa 2:5
Sokół Sieniawa - Łada Biłgoraj 2:1
Sokól Sieniawa - Iskra Jawornik Pol-
ski 3:0
Stal Mielec CLJ - Sokół Sieniawa 1:4
Unia Nowa Sarzyna - Sokół Sieniawa 
2:3
Sokół Sieniawa - Astra Medynia Gło-
gowska 5:0
Stal Mielec CLJ - Sokół Sieniawa 0:1
Kadra Sokoła niemal się nie zmieniła. 
Do drużyny dołączył młodzieżowy 
bramkarz Matthew Korziewicz, który 
wcześniej występował w Stali Rze-
szów.
Sokół świetnie rozpoczął rundę wio-
senną. Pierwszy mecz z Igloopolem 
Dębica piłkarze z Sieniawy wygrali 

0:1 po bramce Wojciecha Tołpy. 
Drugie spotkanie to wygrana aż 3:0 
ze stawianym do awansu Izolato-
rem Boguchwała! Gole dla Sokoła 
w tym meczu zdobyli bracia Mateusz 
i Damian Jędryas oraz Dawid Gna-
tek. W trzecim meczu Sokół na wła-
snym stadionie pokonał Głogovię 
Głogów Młp. 1:3 po bramkach Seba-
stiana Padiaska, Mateusza Jędryasa  
i Dawida Gnatka. 
Miejmy nadzieję, że Sokół podtrzyma 
wysoką formę z początku rozgrywek 
i z każdą kolejką przewaga punk-
towa do prowadzącej drużyny będzie 
malała!

Sebastian Padiasek

Runda wiosenna 
piłkarzy Sokoła

Ruszyła rewanżowa runda IV ligi podkarpackiej sezonu 2016/2017.  
Zadanie do wykonania dla piłkarzy Sokoła na rundę wiosenną - doścignąć 

prowadzącą w tabeli Wólczankę!
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Jubileuszowy 
Turniej Osiedlowy

Już od wielu lat podczas tur-
nieju prowadzona jest zbiórka 
pieniędzy dla potrzebujących 
mieszkańców miasta i gminy 

      Sieniawa. W tym roku pod-
czas akcji „Kibic z Sercem” zebrano 
35 299,28 zł, a kwota ta została prze-
znaczona na pomoc dla Patryka 
Mróz i Oskara Dziadosza z Sieniawy 
oraz Agnieszki Capłap z Dobrej.
Organizatorzy zadbali o wiele atrak-
cji dla wszystkich, którzy tego dnia 
zechcieli odwiedzić sieniawską halę 
sportową. Specjalnie dla najmłod-
szych przygotowana została „słodka” 
choinka, z której dzieci mogły czę-
stować się cukierkami oraz chipsami. 
W przerwie między meczami odbył 
się konkurs strzelecki, w którym 
udział mógł wziąć każdy z obecnych 
w hali sportowej. Uczestnicy zawo-
dów mieli wykonać 13 obrotów z ręką 

ustawioną na piłce, a następnie, w jak 
najkrótszym czasie musieli strzelić 
piłką do pustej bramki. W tej kon-
kurencji najlepszy okazał się Artur 
Kowalczyk, który w nagrodę otrzy-
mał sportową torbę oraz gadżety sto-
warzyszenia.

Emocjonującym punktem imprezy 
była aukcja, podczas której licyto-
wano m.in. trzy okazjonalne statuetki 
(2 x 1 000 zł oraz 1 500 zł), koszulkę 
Legii Warszawa z podpisami zawod-
ników (600 zł), koszulkę Cracovii 
Kraków z podpisami zawodników 
(850 zł), meczową koszulkę bramka-
rza Łukasza Skorupskiego z AS Romy 
(550 zł), koszulkę Macieja Robaka 
z Lecha Poznań z podpisem (850 zł), 
koszulkę siatkarza Zbigniewa Bart-
mana (300 zł), zestaw płyt i koszulek 
z podpisami znanego rapera Peji (400 
zł). Największą cenę, bo aż 2100 zł, 
uzyskała koszulka reprezentacji Pol-
ski z podpisami zawodników.
W trakcie trwania turnieju sprze-
dawano losy-cegiełki, które wzięły 
udział w losowaniu wielu cennych 
nagród rzeczowych (m.in. tablety, 
zegarki, odtwarzacze mp3, dron, 

X edycja Turnieju Osiedlowego, jak co roku zgromadziła liczną rzeszę widzów 
i przyniosła wiele emocji, nie tylko sportowych. Po raz pierwszy zawody 

zorganizowano pod „banderą” nowo zawiązanego stowarzyszenia  
„Kibic z Sercem”.
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sprzęt elektroniczny). Łącznie sprze-
dano niemal 1 500 losów!
Najbardziej efektownym punktem 
całej imprezy był moment, w któ-
rym w całej hali zgasło światło, 
a kibice, przy głośnym dopingu, unie-
śli w górę wielki transparent z pod-
świetlonym napisem: DOBRYCH 
LUDZI POZNACIE PO DOBRYCH 
CZYNACH X TURNIEJ OSIE-
DLOWY KIBIC Z SERCEM. Pokaz 
ten zrobił ogromne wrażenie na ze-
branej publiczności, która gromkimi 
brawami nagrodziła „sprawców” tego 
zdarzenia.
Była to już VII akcja „Kibic z Sercem”. 
Warto dodać, że łącznie podczas 
wszystkich edycji udało się uzbierać 
130 087,67 zł dla potrzebujących!!!
Emocji nie zabrakło także na par-
kiecie sieniawskiej hali. W tegorocz-
nym turnieju udział wzięło 10 dru-
żyn, które rywalizowały w dwóch 
grupach. Ostatecznie w półfinałach 
zagrały: Machlojkowo, które poko-
nało 13 Dzielnicę 4:0 oraz Ciemna 

Strona Miasta, która w meczu z dru-
żyną os. Kazimierza Wielkiego zasko-
czyła faworyta spotkania i prowadziła 
3:0, by ostatecznie oddać prowadze-
nie i zremisować 3:3. O wejściu do 
finału zdecydowały rzuty karne - po 

5 seriach lepsi okazali się zawodnicy 
z Os. Kazimierza Wielkiego.
W meczu o 3 miejsce, po regulami-
nowym czasie gry tablica wyników 
wskazywała 1:1, ale po rzutach kar-

nych 4:5 ze zwycięstwa cieszyła się
13 Dzielnica.
Mecz finałowy, w którym zmierzyły 
się drużyny Machlojkowa i os. Kazi-
mierza Wielkiego przyniósł wiele 

bramek i emocji. Dwa razy na pro-
wadzenie wychodziła drużyna Ma-
chlojkowa i za każdym razem osie-
dle Kazimierza doprowadzało do re-
misu. Decydująca bramka padła na 
45 sekund przed ostatnią syreną 

i ostatecznie to Machlojkowo zgar-
nęło puchar dla najlepszego osiedla 
w Sieniawie.
Królem strzelców został Patryk 
Szewc (os. Kazimierza Wielkiego), 

natomiast najlepszym bramkarzem 
wybrano Andrzeja Pokrywkę (Stara 
Gwardia).
Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco:
- Machlojkowo
- os. Kazimierza Wielkiego
- 13 Dzielnica
- Ciemna Strona Miasta
- JKS Jarosław
- Rynkovia Śródmieście
- Plac Wolności
- Stara Gwardia
- Os. Kazimierza Wielkiego II
- Jana Pawła II
Serdeczne podziękowania kierujemy 
do sponsorów X Turnieju Osiedlo-
wego oraz wszystkich osób, które 
aktywnie włączyły się w organizację 
imprezy oraz licytację pamiątek.
Każdy, kto chciałby wesprzeć Stowa-
rzyszenie „Kibic z Sercem” może to 
zrobić wpłacając datki na rachunek 
w Alior Banku nr: 48 2490 0005 0000 
4520 9923 7915

Sebastian Padiasek
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Zwycięstwo 
drużyny z Gorzyc

Śp. Paweł Suszyło był wycho-
wankiem JKS-u Jarosław, 
swoją przygodę piłkarską 
kontynuował w Sokole jako 

zawodnik, a następnie trener drużyny 
juniorów i seniorów.
Do sportowej rywalizacji stanęło 
sześć drużyn: dwa zespoły Sokoła 
Sieniawa, San Gorzyce, JKS Jarosław, 
KS Wiązownica i Łęk Ostrów.
Pełne emocji rozgrywki wyłoniły 
zwycięzców. W tym roku najlepsi oka-
zali się młodzi zawodnicy z Gorzyc, 
którzy wygrali wszystkie swoje me-
cze. Drugie miejsce przypadło dru-
żynie JKS-u Jarosław, a na najniż-
szym stopniu podium uplasował się 
Łęk Ostrów, który wyprzedził dru-
żynę Sokoła tylko dzięki większej ilo-
ści zdobytych bramek. Przedostatnie 

miejsce zajęła druga drużyna Sokoła, 
a KS Wiązownica z 1 pkt. na koncie 
zajął ostatnie miejsce. Najlepszym 

strzelcem memoriału został Dawid 
Słysz, który zdobył 5 bramek, a naj-

lepszym bramkarzem wybrano Alek-
sandra Kędziorę z Sokoła Sieniawa.

Na zakończenie zawodów wszyscy 
zgromadzeni uczcili chwilą ciszy pa-
mięć śp. Pawła Suszyły. Wszystkie 

drużyny odebrały pamiątkowe pu-
chary i statuetki z rąk prezesa Sokoła, 

Bogusława Lacha, a sekretarz Jerzy 
Mazur wręczył małżonce oraz dzie-

ciom śp. Pawła kwiaty i słodkości.

Sebastian Padiasek

W dniu 14 stycznia br. w sieniawskiej hali sportowej odbył się 
VI Memoriał im. Pawła Suszyły w halowej piłce nożnej juniorów.
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Rodzinne rozgrywki

Turniej był świetną okazją 
do sprawdzenia swoich 
umiejętności, ale także 
do wspólnego spędze-

nia czasu. Po krótkiej rozgrzewce do 
rywalizacji przystąpiło jedenaście par 
rodzinnych składających się z rodzica 
i dziecka. Mecze rozgrywane były sys-
temem każdy z każdym. W tym roku 
bezkonkurencyjni okazali się Maciej 
i Paweł Żemła (Dobra), którzy wy-
grali wszystkie z rozegranych przez sie-
bie meczów. Na drugim miejscu upla-
sowali się Przemek i Krzysztof Szy-
dłowscy (Sieniawa). Trzecie miejsce 
przypadło Marcinowi i Bogusławo-
wi Stawarz (Sieniawa) oraz Filipowi 
i Andrzejowi Meszko (Czerwona Wo-
la). Ponadto udział w konkursie wzię-

li także: Karolina i Krzysztof Ożga 
(Rudka), Wojciech i Łukasz Mędraś 
(Dobra), Michał i Dorota Żemła (Do-
bra), Michał i Grzegorz Ciurko (Do-
bra), Kacper i Artur Karczmarz (Czer-
wona Wola), Wiktoria i Dariusz Szewc 
(Sieniawa) oraz Zuzanna i Danuta 
Kalin (Pigany). Turniejowe spotka-

nie przebiegło w duchu sportowej 
rywalizacji i dobrej zabawy. Nad pra-
widłowym przebiegiem rozgrywek 
czuwali organizatorzy turnieju - dy-
rektor CKSiR „Sokół” w Sieniawie 
Piotr Majcher oraz panie Maria Dra-
pała i Maria Tasior. 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy i medale, 
a zwycięzcy puchary. Spotkanie za-
kończył ciepły poczęstunek. 
Następne rodzinne rozgrywki tenisa 
stołowego dopiero za rok, ale już 
teraz zachęcamy do włączenia się do 
wspólnej zabawy i aktywnego spędze-
nia wolnego czasu z dziećmi. 

Marta Kozłowicz

W niedzielę 29 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki  
w Sieniawie odbył się VII Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego. 
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Małe Gwiazdy 
- wielkie nadzieje!

Obecnie w trzech gru-
pach wiekowych tj. 
5-6 lat, 7-8 lat i 9-11 
lat w klubie trenuje 

około 60 uczniów z gminy Sieniawa 
oraz okolic. Zajęcia te ukierunkowa-
ne są głównie na piłkę nożną, która 
jest najchętniej uprawianą dyscypli-
ną sportową wśród najmłodszych. 
Treningi odbywają się jeden, do 
dwóch razy w tygodniu po 90 minut, 
a opiekunami grup i prowadzącymi 
zajęcia są nauczyciele wychowania 
fizycznego Gimnazjum w Sieniawie: 
Jacek Michalski i Leszek Buniowski. 
Chłopcy biorą udział w wielu tur-
niejach organizowanych przez inne 
kluby sportowe i zaczynają odnosić 
swoje pierwsze sukcesy. Nasi mali 
sportowcy brali udział w Turniejach 
Piłki Nożnej rocznika 2006 organi-
zowanych w Sieniawie i Jarosławiu, 
rocznika 2007-2008 w Sieniawie, 
Oleszycach i Przeworsku oraz rocz-
nika 2009-2011 w Sieniawie, Zarze-

czu, Muninie i Przeworsku.
Turnieje organizowane w Przewor-
sku były jednocześnie kwalifikacją 
do Finału Wojewódzkiego „Z Pod-
wórka na Stadion o Puchar Tymbar-
ku”. Chłopcy z rocznika 2009 (kla-
sa II SP) zajęli I miejsce i awanso-
wali do Finału Wojewódzkiego, który 
odbędzie się 3 kwietnia br. w Stalo-

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Sieniawie już od 3 lat prowadzi zajęcia 
rekreacyjno - sportowe dla dzieci w wieku od 5 lat. 
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Siatkarze sieniawskiego  
Sokoła zakończyli sezon

Cel ten został osiągnięty 
i dzięki temu do 12 
marca mogliśmy oglą-
dać w sieniawskiej hali 

sportowej zmagania siatkarzy na 
czwarto ligowym poziomie. Z zali-
czeniem wyników z rundy zasadni-

czej Sokół zajmował w grupie finało-
wej 6. miejsce. Mimo dobrej gry, nie 
udało się jednak zająć wyższego miej-
sca i ostatecznie nasz zespół został 
sklasyfikowany na 6 miejscu w IV 
lidze w sezonie 2016/17. Wyniki 
Sokoła w II rundzie przedstawiały się 
następująco:
KPS „Siarka” MOSiR Tarnobrzeg - 
UKS „Sokół” Sieniawa 3:2 (21:25, 

21:25, 25:20, 25:19, 15:13)
MKS MOSiR Jasło - UKS „Sokół” 
Sieniawa 3:1 (25:22, 25:22, 18:25, 
34:32)
SST Lubcza Racławówka II - UKS 
„Sokół” Sieniawa 3:1 (25:22, 16:25, 
25:22, 25:19)
UKS „Sokół” Sieniawa - KPS „Siarka” 
MOSiR Tarnobrzeg 2:3 (21:25, 
28:26, 19:25, 25:19, 12:15)

UKS „Sokół” Sieniawa - MKS MOSiR 
Jasło 1:3 (19:25, 21:25, 25:15, 21:25)
UKS „Sokół” Sieniawa - SST Lubcza 
Racławówka II 2:3 (20:25, 20:25, 
27:25, 25:16, 13:15)
Siatkarze wystąpią jeszcze w kwietniu 
w dwóch turniejach, po czym nastąpi 
przerwa w rozgrywkach do sierpnia 
br. Wtedy to rozpoczną się przygo-
towania do kolejnego sezonu, w któ-
rym poprzeczka na pewno będzie 
postawiona o wiele wyżej. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich, którzy chcie-
liby wesprzeć nasz klub oraz pomóc 
w walce o awans do III ligi.

Jacek Michalski

Siatkarze UKS Sokół Sieniawa zakończyli IV-ligowy sezon 2016/2017. 
Planowanym minimum przyjętym przez trenera oraz zawodników  

był awans do grupy finałowej walczącej o awans do III ligi. 

wej Woli!
Uczniowski Klub Sportowy „So-

kół” w Sieniawie realizuje projekty 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
z Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów. Środki finansowe pozyska-
nie z tych projektów przeznaczone 
są na prowadzenie zajęć i zakup 
sprzętu sportowego, co pozwala dzie-
ciom na podniesienie i doskonale-

nie swoich umiejętności.

Jacek Michalski
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Festiwal siatkówki  
w Sieniawie

W sobotę 25 marca br. 
przez ponad 8 go-
dzin (9.00 - 17.30) 
10 amatorskich ze-

społów siatkarskich, rywalizowało 
w IV Amatorskim Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Prezesa Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego „So-
kół” Sieniawa. Cały turniej stał na 
bardzo wysokim poziomie, a o awan-
sie do strefy finałowej decydowały 
małe punkty. Wyniki turnieju przed-
stawiały się następująco:
Gr A.
1. KISZONE OGÓRKI - CKZIU 
PRZEMYŚL 2-0 (21:17, 21:16)
2. KIM JAROSŁAW - ZENEK KA-
ZAŁ 2-0 (21:17, 21:12)
3. LEŚNE LUDKI - CKZIU PRZE-
MYŚL 0-2 (7:21, 19:21)
4. KISZONE OGÓRKI - KIM JA-
ROSŁAW 1-1 (21:16, 19:21)
5. LEŚNE LUDKI - ZENEK KAZAŁ 
0-2 (20:21, 14:21)
6. CKZIU PRZEMYŚL - KIM JA-
ROSŁAW 1-1 (21:16, 16:21)
7. ZENEK KAZAŁ - KISZONE 
OGÓRKI 0-2 (11:21, 14:21)
8. LEŚNE LUDKI - KIM JARO-
SŁAW 0-2 (15:21, 9:21)
9. ZENEK KAZAŁ - CKZIU PRZE-
MYŚL 0-2 (19:21, 14:21)
10. LEŚNE LUDKI - KISZONE 
OGÓRKI 0-2 (13:21, 4:21)
Gr. B
1. OSIR BIŁGORAJ - MŁODE WIL-
KI STUDZIAN 1-1 (18:21, 21:16)
2. DRINK TEAM PRZEWORSK - 
ERNERGIZER GORLICZYNA 0-2 
(11:21, 20:21)

3. RUKOLA SIENIAWA - MŁODE 
WILKI STUDZIAN 0-2 (20:21, 
7:21)
4. OSIR BIŁGORAJ - DRINK 
TEAM PRZEWORSK 2-0 (21:16, 
21:8)
5. RUKOLA SIENIAWA - ERNER-
GIZER GORLICZYNA 1-1 (21:17, 

12:21)
6. MŁODE WILKI STUDZIAN - 
DRINK TEAM PRZEWORSK 2-0 
(21:10, 21:12)
7. ERNERGIZER GORLICZYNA - 
OSIR BIŁGORAJ 1-1 (15:21, 21:18)
8. RUKOLA SIENIAWA - DRINK 
TEAM PRZEWORSK 2-0 (21:0, 
21:0)
9. ERNERGIZER GORLICZYNA 
- MŁODE WILKI STUDZIAN 1-1 
(15:21, 21:20)
10. RUKOLA SIENIAWA - OSIR 
BIŁGORAJ 0-2 (18:21, 17:21)

Półfinał 1: KISZONE OGÓRKI - 

OSIR BIŁGORAJ 1:2
Półfinał 2: MŁODE WILKI STU-
DZIAN - KIM JAROSŁAW 1:2
MECZ O III MIEJSCE: KISZONE 
OGÓRKI - MŁODE WILKI STU-
DZIAN 2:1
Finał: OSIR BIŁGORAJ - KIM JA-
ROSŁAW 2:1

Tabela końcowa: 1. OSiR BIŁGO-
RAJ, 2. KiM JAROSŁAW, 3. KI-
SZONE OGÓRKI (Rzeszów), 
4. MŁODE WILKI STUDZIAN. 

Na zakończenie, uczestnicy turnieju 
otrzymali z rąk Prezesa UKS - Dariu-
sza Majchra oraz współorganizatorów 
Jacka Michalskiego i Marcina Szeligi 
pamiątkowe dyplomy, a finaliści oka-
załe puchary. Statuetkę najlepszego 
siatkarza amatora - MVP, otrzymał 
rozgrywający OSiR Biłgoraj - Łukasz 
Mazurek. Gratulujemy!

Jacek Michalski

To był siatkarski maraton i wspaniałe święto siatkówki! 
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Piłkarska wiosna
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Artystyczne wariacje


