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Polecam Państwu lekturę kolejnego wydania naszego biuletynu informacyjnego 
„Sieniawa”. Trafia on do Państwa rąk pod koniec wakacji, które dla naszej gminy były 
okresem wytężonej pracy. 

Chciałbym wyrazić w tym miejscu wielką radość, z powodu spełnienia jednego  
z moich najśmielszych i największych marzeń - przy Szkole Podstawowej w Sienia- 
wie z dnia na dzień, niczym na drożdżach, „rośnie” nowy kompleks sportowy.  
Nazywana, nie tylko przeze mnie inwestycją stulecia, powstająca hala sportowa  
z basenem napawa mnie wielką dumą. No i znów, jak to zwykle niestety  
bywa w naszej sieniawskiej społeczności, nie brak krytykantów i niezadowo- 
lonych. Kiedy zaczynało się mówić o budowie basenu „martwili się” kto będzie  
go utrzymywał i za co. Teraz z kolei nie podoba im się, że niecka pływalni jest  
mniejsza niż standardowa. Gdyby faktycznie ich to obchodziło i stanowiło powód  
do prawdziwego zmartwienia, zainteresowaliby się sprawą bliżej i dowiedzieliby się,  
że na większym basenie trzeba zatrudnić ratownika, natomiast w tym przypad- 

ku wystarczy, że będzie obecny nauczyciel  
wychowania fizycznego. Decyzja o takim  
rozmiarze niecki była świadoma i przemy-
ślana właśnie ze względu na oszczędność.

Pragnę zapewnić wszystkich moich zwo- 
lenników i przeciwników, że wszystkie roz-
poczęte inwestycje zostaną ukończone, a bu- 
dowa hali sportowej nawet na długo przed 
zapisanym w umowie przetargowej terminie.

Kolejną dobrą wiadomością, którą chcę  
się z Państwem podzielić to fakt, że otrzy- 
maliśmy dofinansowanie do długo oczeki- 
wanego remontu kościoła pod wezwaniem  
Jana Chrzciciela. Suma 3 milionów zło- 
tych, którą nam przyznano jest najwyż- 
szą kwotą w województwie podkarpac-
kim pozyskaną na obiekt zabytkowy.  

Umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu została podpisana. Nie- 
bawem ogłosimy przetarg na wykonanie remontu i jeszcze w tym roku rozpoczniemy 
prace budowlane. Zgodnie z założeniami mają one trwać do końca października  
przyszłego roku.

Następna dobra informacja najbardziej ucieszy mieszkańców Czerwonej Woli  
bowiem przyznana nam kwota 2 milionów złotych na budowę kanalizacji stanie się 
faktem. Na realizację tej inwestycji brakuje jednak 4,5 miliona złotych. Aby móc sfi- 
nansować to przedsięwzięcie, wspólnie z kierownictwem urzędu i Radą Miej-
ską podjęliśmy decyzję o sprywatyzowaniu części zasobów leśnych, będących  
w posiadaniu samorządu.

Jak doskonale Państwo wiedzą, trwa kompleksowy remont „starej” hali sporto-
wej. Na tzw. program termomodernizacji tego budynku otrzymaliśmy dotację unijną  
w wysokości 85% wartości zadania. Prace budowlane przebiegają bardzo sprawnie, 
choć nie obyło się bez niespodzianek. Inwestycja nie jest łatwa. Obiekt budowany był  
40 lat temu, a jakość budownictwa z tamtego okresu pozostawia wiele do życze- 
nia. Zakończenie prac planowane jest na koniec września tego roku. 15 października, 
odbędzie się uroczystość nadania hali imienia śp. Dariusza Michalskiego - wielolet-

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
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niego działacza sportowego i nauczyciela oraz inicjatora budowy tego obiektu. Na tę 
uroczystość już teraz wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam.

Jak Państwo widzą jest to wyjątkowy rok, jeśli chodzi o inwestycje i nakłady 
budżetowe. Dla zobrazowania powiem, że w 2005 roku budżet gminy wynosił 11,5  
miliona złotych, a w roku bieżącym na inwestycje przeznaczymy blisko 13 milionów  
złotych! Zdaję sobie doskonale sprawę z siły i mądrości powiedzenia: „Jeszcze się  
taki nie narodził, co by każdemu dogodził”, ale nie potrafię zrozumieć tych,  
którzy w żadnym działaniu zarówno moim, jak i moich współpracowników  
nie dostrzegają niczego dobrego. Krytykować jest łatwiej niż pokonywać problemy  
w drodze na szczyt. Narzekanie na wszystko jest, moim zdaniem, mechanizmem  
obronnym, niejako usprawiedliwieniem swojej porażki i niewiedzy. Gdyby poprosić  
tych, którzy zajmują się głównie krytykowaniem o pomysł na poprawienie tego,  
co tak krytykują, prawdopodobnie nie będą w stanie wymyśleć nic konstruktywnego. 

 Jestem pełen podziwu i uznania dla tych wszystkich, którzy ciężko pracują przy 
realizacji wspominanych wyżej inwestycji. Mam tu na myśli budowniczych. Przyszło 
im się zmierzyć z naprawdę upalnym latem. Doceniam ich trud i wkład pracy na rzecz 
naszej gminy. 

Jesteśmy w przededniu jednego z najpiękniejszych w polskiej tradycji obrzędów,  
a mianowicie Święta Plonów.

Ogrom czasu i pracy, cała racja istnienia rolnika zależą od udanych albo nie-
udanych zbiorów. Uroczystości dożynkowe to nie tylko święto dziękczynienia, lecz  
również okazja uświadomienia sobie, jak wiele harmonijnego wysiłku potrzeba we  
współczesnym świecie, by głodnym podać chleb - owoc ziemi oraz pracy ludzkich rąk, 
będący symbolem życia, radości, sytości, szczęścia. Przypomina nam dom rodzinny,  
w którym ojciec lub matka między domowników dzielą chleb. Wspólnie spożywany  
jest znakiem gościnności, przyjaźni, wspólnoty.

Drodzy Bracia Rolnicy!
Jako gospodarz naszej Małej Ojczyzny pragnę na Wasze ręce złożyć serdeczne 

podziękowania za bezcenną pracę oraz życzenia bogatych zbiorów, sprzyjającej pogody 
przy siewie, dużo zdrowia i spełnienia marzeń. 

Wszystkich mieszkańców naszej gminy zapraszam na dożynki do Dybkowa  
i życzę udanej zabawy.

    Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa  
                                                                                                             Adam Woś

Szanowni Czytelnicy! 

Koniec wakacji to pora, kiedy uwagę rolników zaprzątają żniwa, młodych 
rodziców i dzieci przygotowania do zbliżającego się nowego roku szkol-
nego, innych znów trudy codziennego życia. Drodzy Czytelnicy. Jeśli 

znajdziecie wolną chwilę, zapraszamy wszystkich do lektury, kolejnej edycji nasze-
go Biuletynu. Wśród artykułów szczególnej Państwa uwadze polecamy:
•	 Sen o pięknej Sieniawie - rozmowa z burmistrzem Adamem Wosiem
•	 Dybków gospodarzem tegorocznych dożynek - święto plonów po 44 latach
•	 Dni Sieniawy 2017 - relacja z przebiegu tegorocznej imprezy
•	 Zwyczaje i obrzędy letnie - słowo o tradycjach dożynkowych

Ponadto wiele informacji z kultury, oświaty, sportu… 
Życzymy przyjemnej lektury. 

Redakcja
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Sen o pięknej Sieniawie
Rozmowa z burmistrzem

Ile lat jest Pan w samorządzie?
- Na stanowisko burmistrza miasta 
i gminy Sieniawa zostałem wybrany 
w wyborach samorządowych w 2006 
roku jako bezpartyjny kandydat. 
Obecnie jest to moja trzecia kaden-
cja.

Dlaczego został Pan samorządow-
cem?
- Ziemia Sieniawska jest bliska mo-
jemu sercu. Tu się urodziłem i wy-
chowałem, mam tu dom i rodzinę, 
chciałem coś dobrego zrobić dla 
tutejszej społeczności. Po blisko je-
denastu latach piastowania stanowi-
ska burmistrza z wielką dumą stwier-
dzam, że udało mi się dla Sieniawy 
i sieniawszczyzny zrobić bardzo wiele.

Jakie cechy charakteryzują najlep-
szych samorządowców?
- Dla mnie dobry samorządowiec to 
osoba oddana społeczności lokal-
nej, słuchająca głosu swoich wybor-
ców. Powinien to być człowiek zna-
ny ogółowi tej wspólnoty, szczegól-
nie ze swojego zaangażowania spo-
łecznego, chętny do podejmowania 
inicjatyw, rozwiązywania trudnych 
spraw i problemów, których nam na 
co dzień przecież nie brakuje. Powi-
nien budzić zaufanie, reprezentować 
nienaganną postawę moralną. Jed-
nym słowem dobry samorządowiec 
to dobry, uczciwy i pracowity spo-
łecznik.

Co udało się zrealizować przez te 
wszystkie lata w dziedzinie infra-
struktury, oświaty, sportu, kultury 
i rozwoju gospodarczego gminy?
- Przez ten cały czas, dzień po dniu, 
spełniał się mój wielki sen o pięk-
nej Sieniawie. Wspaniała współpraca 
z Radą Miejską zaowocowała wie-
loma znakomitymi przedsięwzięcia-
mi, które wymagały niezwykłej od-
wagi, a przede wszystkim zrozumie-
nia ze strony tych wszystkich ludzi, 
którzy wraz ze mną zgodzili się wziąć 
na siebie odpowiedzialność za losy 
naszej gminy i jej mieszkańców. Jed-
nym z najważniejszych i najbardziej 
kosztownych przedsięwzięć w mojej 
pracy dla samorządu Sieniawy jest 
niewątpliwie skanalizowanie prawie 
całej gminy oraz modernizacja i do-
kończenie wodociągów we wszyst-
kich miejscowościach. Kiedy obej-
mowałem ten urząd kanalizacji bra-
kowało nawet w niektórych miej-
scach Sieniawy. Mamy piękny ratusz, 
z którego wieży możemy podziwiać 
okolicę. Patrząc na rynek, efektownie 
prezentujące się centrum handlowe, 
wyremontowane dookoła wszystkie 
ulice i uliczki, którymi chętnie i bez-
piecznie się poruszamy, niejedno-
krotnie wspominam obraz Sieniawy 
sprzed mojej kadencji. Jakże bola-
ło mnie serce, kiedy przechodziłem 
tędy i widziałem zaniedbane, poro-
śnięte chaszczami planty, odrapaną 
i szarą kamienicę Wilczka, obskurny 
i grozę budzący przystanek PKS-u. 

Nie zapomnę nigdy widoku budyn-
ku „Sokoła” z powybijanymi szyba-
mi w oknach i drzwiach, opuszczo-
nych domów ludowych, przypomina-
jących raczej obory niż ośrodki kul-
tury wiejskiej, stadionu bez zaple-
cza dla sportowców. Teraz w każdej 
wiosce należącej do naszej gminy jest 
piękna remizo-świetlica, lub dom lu-
dowy, dzieci uczą się w wyremonto-
wanych szkołach. Mamy wspaniały 
stadion z orlikiem oraz boiskiem 
wielofunkcyjnym. Niezwykle waż-
nym przedsięwzięciem była przebu-
dowa sali widowiskowej w budynku 
Centrum Kultury Rekreacji i Sportu 
„Sokół” oraz wyremontowanie całe-
go tego obiektu, który dla wielu z nas 
stanowi wizytówkę nie tylko miasta, 
ale też gminy. Dokonaliśmy swoiste-
go przełomu w infrastrukturze dro-
gowej, wybudowaliśmy nowe drogi, 
a te istniejące poddaliśmy gruntow-
nym remontom. Dzięki rozwojowi 
gospodarki staliśmy się gminą, która 
ma najniższe bezrobocie w powiecie 
i jedno z najniższych w wojewódz-
twie. W ostatnich pięciu latach w na-
szej gminie wydano łącznie 151 de-
cyzji pod zabudowę mieszkaniową, 
a zainteresowanie działkami budow-
lanymi stale rośnie. Z ogromną rado-
ścią czekam na zwieńczenie moich 
poczynań i marzeń, a będzie nim 
nowa hala sportowa wraz z krytą 
pływalnią, której budowa przebiega 
niezwykle sprawnie i jest już mocno 
zaawansowana.

„Cieszę się z przeszkód! One są wyzwaniem do większego wysiłku, do wysiłku 
tak wielkiego, do tak zaciekłej determinacji i niezachwianej wytrwałości, 

że sukces będzie nieunikniony”.
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Które sukcesy są najważniejsze?
- Najwięcej satysfakcji dają mi osią-
gnięcia w zakresie budowy dróg 
i wspomnianej kanalizacji. Śmiem 
twierdzić, że dokonała się tu rewo-

lucja drogowa. Mamy funkcjonalne, 
dogodne połączenia komunikacyj-
ne pomiędzy najdalszymi krańcami 
naszych miejscowości. Ogromnym 
powodem do zadowolenia i dumy są 

pozyskane rekordowe kwoty dotacji 
unijnych, należymy w tym zakresie 
do liderów na Podkarpaciu.

Jadwiga Majcher

Absolutorium  
dla burmistrza 

W dniu 21 czerwca 2017 roku odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Sieniawie, 
której głównym tematem było udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa 

absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. 

W trakcie sesji jej 
uczestnicy wysłu-
chali m.in. sprawo-
zdania z wykona-

nia budżetu za 2016 rok i dowiedzie-
li się, że dochody w minionym roku 
wyniosły 30 892 552,91 zł (założo-
ny plan zrealizowano w 94,47 %), 
a wydatki 30 039 440,70 zł (co sta-
nowi 94,15 % planu). Głosowanie 
nad udzieleniem absolutorium zosta-
ło poprzedzone odczytaniem szeregu 
opinii, w tym stanowiska Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Rzeszo-
wie, opinii komisji stałych z Komisją 
Rewizyjną na czele. Wszystkie przed-
stawione oceny były pozytywne.
Kolejnym, najważniejszym punktem 

sesji było udzielenie absolutorium 
burmistrzowi Adamowi Wosiowi, 
co oznacza że władza odpowied-
nio realizowała swoje zadania, głów-
nie w sferze finansowej. Za podję-
ciem Uchwały Nr XXVII/173/2017 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Sieniawa absolu-
torium za 2016 rok opowiedzia-
ło się 10 radnych, 1 był „prze-
ciw” i 1 radny „wstrzymał się” od 
głosu (3 radnych było nieobecnych). 
Oznacza to, że rada pozytywnie 
oceniła działalność burmistrza Ada-
ma Wosia, który już po raz je-
denasty otrzymał absolutorium. Po 
przegłosowaniu uchwały Burmistrz 
przyjął gratulacje z rąk Przewodni-

czącej Rady Miejskiej, otrzymał bu-
kiet kwiatów i podziękował za oka-
zane zaufanie. Wskazał w swojej wy-
powiedzi, iż absolutorium jest wyra-
zem uznania nie tylko za jego pracę, 
ale radnych, sołtysów i rad sołec-
kich, kierowników jednostek orga-
nizacyjnych, kierowników instytucji 
oraz pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy w Sieniawie, którzy swoją 
działalnością przyczynili się do uzy-
skania tak dobrych wyników w trud-
nych realiach finansowych. Na za-
kończenie Burmistrz poinformował 
o swoich dalszych działaniach, które 
będzie podejmował na rzecz rozwo-
ju gminy.

Barbara Matyja
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W dniu 2 czerwca br. 
Burmistrz Miasta 
i Gminy Sieniawa 
wraz z delegacją 

uczestniczył w uroczystościach Dnia 
Samorządu Terytorialnego w Rze-
szowie. Podczas uroczystej konfe-
rencji okolicznościowej z rąk Mar-
szałka Województwa Podkarpackie-
go Adam Woś otrzymał wyróżnie-
nie dla Najlepszego Burmistrza/Pre-
zydenta w Województwie Podkar-
packim w 2016 roku i akt nominacji 
do Podkarpackiej Nagrody Samorzą-
dowej. 
Nagroda przyznawana jest wspólnie 
przez Podkarpackie Stowarzyszenie 
Samorządów Terytorialnych i Tygo-

dnik Regionalny „Nowe Podkarpa-
cie” z Krosna. Życząc pomyślności, 
dobrych efektów, satysfakcji i uznania 

mieszkańców serdecznie gratulujemy.

Barbara Matyja

Podkarpacka 
Nagroda Samorządowa

Burmistrz Adam Woś został wyróżniony w marszałkowskim konkursie  
na Najlepszego Burmistrza/Prezydenta w województwie podkarpackim  

w 2016 roku i został nominowany do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej. 

Trwają intensywne pra-
ce przy realizacji te-
go przedsięwzięcia rów-
nocześnie w czterech 

miejscowościach. Zakład Handlowo-
Usługowo-Produkcyjny z Szówska, 
który jest wykonawcą zadania, zobo-
wiązał się zakończyć je do września, 
tak aby jeszcze w tym roku miesz-

kańcy, a w szczególności dzieci i mło-
dzież, mogli korzystać z tych funk-
cjonalnych obiektów. W komplek-
sach powstają również place zabaw 
dla dzieci, ławeczki dla rodziców oraz 
przystanki dla rowerzystów. Miejsca 
te staną się lokalnymi centrami 
sportu, rekreacji i wypoczynku w po-
szczególnych sołectwach. Sposób ko-

rzystania z nich będzie tylko i wy-
łącznie w gestii mieszkańców, a ko-
ordynatorem wszelkich inicjatyw 
w tym zakresie będzie rada sołecka 
na czele z sołtysem. Poprzez realiza-
cję tego projektu, chcemy podkre-
ślić jak ważna jest dla nas kwestia wy-
poczynku wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Oczywiście nie byliśmy 

Powstają nowe obiekty 
sportowe

Boiska wielofunkcyjne w Leżachowie, Czerwonej Woli, Rudce i Wylewie 
realizowane w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej” 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, „rosną w oczach”. 
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w stanie realizować tych inwestycji 
we wszystkich miejscowościach rów-
nocześnie. Dla pozostałych przygoto-
wujemy projekty i wnioski o dofinan-
sowanie z ministerstwa. 
Koszt realizowanych obecnie zadań 
sięgnie blisko 1 500 000 zł. Połowę tej 
kwoty stanowią przyznane nam dota-
cje rządowe. 
Pomimo trudności technicznych hala 
sportowa przy ul. Kazimierza Wiel-
kiego będzie oddana do użytku. do 
końca września. W trakcie prac bu-
dowlanych okazało się, iż jedna ze 
ścian szczytowych obiektu wymaga 
dodatkowych zabiegów zabezpiecza-
jących, których nie można było 
przewidzieć w trakcie projektowa-
nia. Wykonawca, czyli Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe „Zawpol”, pod-
jął działania w celu wyeliminowania 
problemu i wykonania odpowied-
nich prac zgodnych ze sztuką budow-
laną, tak aby obiekt spełniał najwyż-
sze standardy bezpieczeństwa. Opóź-
niło to w niewielkim stopniu tempo 
realizacji inwestycji, jednak wyko-
nawca potwierdza zakończenie za-
dania zgodnie z umową. Jest to bar-
dzo istotne, gdyż to dwumiliono-
we przedsięwzięcie realizowane jest 
w 85% ze środków unijnych, które 
otrzymaliśmy z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego. Za jak najszybszym 
zakończeniem inwestycji przemawia 

również fakt, iż jesteśmy aktualnie 
pozbawieni jakiegokolwiek zamknię-
tego obiektu sportowego. Mała sala 

przy szkole została wyburzona, a po-
wstający kompleks hali z basenem 
jest w trakcie realizacji. Prace budow-
lane przy budowie kompleksu prze-
biegają bardzo sprawnie. Oddanie go 
do użytku przewidujemy na maj 2018 
roku - cztery miesiące przed termi-
nem określonym w umowie z Mini-
sterstwem Sportu i Turystyki, które 
współfinansuje inwestycję w ramach 
rządowego programu rozwoju szkol-
nej infrastruktury sportowej.

Jerzy Mazur
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Płyną pieniądze  
dla Sieniawy, Czerwonej 
Woli, Czerc i Dobrej

Nasze starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych z różnych programów; 
zarówno unijnych jak i rządowych przynoszą wymierne efekty. Wnioski,  

które złożyliśmy w ostatnim czasie zostały ocenione pozytywnie  
i pozyskaliśmy dla gminy łącznie około 5 200 000 złotych. 

Od kilku już lat zasta-
nawialiśmy się, w jaki 
sposób uratować ko-
ściół p.w. Jana Chrzci-

ciela, cenny zabytek znajdujący się 
w samym centrum Sieniawy. Jego 
opłakany stan techniczny spędzał 
sen z powiek nie tylko nam, ale za-
pewne wielu mieszkańcom miasta. 
Mieliśmy świadomość, iż nasza pa-
rafia, pomimo że opracowała projekt 
budowlany na remont, nie jest w sta-
nie sfinansować tak dużego przedsię-
wzięcia. Jak tylko pojawiła się możli-
wość skorzystania z dofinansowania 
unijnego, przejęliśmy obiekt w zarząd 
i opracowaliśmy wniosek aplikacyj-
ny wykorzystując projekt przekazany 
nam przez księdza proboszcza. Nasze 
zabiegi przyniosły oczekiwany efekt. 
Dzięki środkom w wysokości 3 000 
000 zł otrzymanym z Regionalnego 
Programu Operacyjnego w ramach 
projektu „Rozwój zasobów kultury 
Gminy Sieniawa poprzez remont, 
przebudowę i dostosowanie dla osób 
niepełnosprawnych zespołu kościo-
ła p.w. Jana Chrzciciela”, świątynia 
ta powróci do swojej dawnej świet-
ności. Pozyskana kwota nie pokryje 
niestety całości planowanych prac, 
dlatego pozostałe około 1 500 000 zł 
pokryjemy z budżetu gminy oraz ze 
składek parafian.

Kanalizacja w kolejnych miejsco-
wościach stanie się faktem i w naj-
bliższym czasie mieszkańcy Czerwo-
nej Woli i części Czerc otrzymają, tak 
oczekiwaną od wielu lat, infrastruk-
turę komunalną.
Złożony przez nas wniosek aplika-
cyjny na budowę kanalizacji sani-
tarnej w Czerwonej Woli oraz czę-
ści miejscowości Czerce, w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, wymagał wielu dodatkowych 
wyjaśnień, uzasadnień i korekt. Wy-
nikało to z nowych interpretacji mi-
nisterstwa, które należało uwzględ-
nić, pomimo że wniosek wcześniej 
został oceniony pozytywnie. Niespeł-
nienie nowych wymogów mogłoby 
spowodować utratę dofinansowania. 
Nie zwykliśmy jednak wypuszczać 
takiej szansy z rąk i dzięki zaangażo-
waniu pracowników, bardzo szybko 
spełniliśmy oczekiwania ministerial-
ne. Jest to o tyle istotne, iż coraz trud-
niej o dofinansowanie do tego typu 
inwestycji na obszarach poza aglo-
meracjami. Przyznana maksymalna 
kwota 2 000 000 zł, tylko w części 
pokryje koszt zadania. Pozostałą 
część, a jest to około 4 300 000 zł pla-
nujemy sfinansować ze środków wła-
snych. 

Drogi zawsze były priorytetem, 
dlatego korzystamy z każdej nada-

rzającej się możliwości, aby pozyskać 
środki na modernizację kolejnego 
odcinka. 
Wiadomość ta najbardziej ucieszy 
mieszkańców Dobrej, przysiółka 
Twarde, gdyż wniosek na drogę w tej 
miejscowości otrzymał dofinansowa-
nie. W dniu 20 lipca zastępca burmi-
strza Janusz Świt uczestniczył w uro-
czystości wręczenia promesy na 400- 
metrowy odcinek w kwocie 180 000 zł 
ze środków Ministra Spraw Wewnę-
trznych i Administracji przeznaczo-
nych na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych. Mamy również nieofi-
cjalną informację, że jeszcze w tym 
roku możemy liczyć na dofinansowa-
nie remontów kolejnych dróg wyka-
zanych we wniosku. Ten rządowy 
program wykorzystaliśmy maksymal-
nie, gdyż są to już ostatnie drogi kwa-
lifikujące się do wsparcia z tego dofi-
nansowania.
Na podstawie wniosku złożonego na 
zadanie pod nazwą budowa i moder-
nizacja drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w obrębie miejscowości 
Paluchy, działka o numerze ewiden-
cyjnym 341 otrzymaliśmy dotację 
w wysokości 47 000 zł. Są to środki 
przyznane przez Zarząd Wojewódz-
twa Podkarpackiego wynikające z po-
działu dochodu z tytułu wyłączenia 
gruntów z produkcji rolniczej w roku 
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Staramy się  
o następne środki

Jak łatwo zauważyć, nasza prio-
rytetowa inwestycja w cen-
trum Sieniawy, dzięki solid-
nemu wykonawcy, przebiega 

      bardzo sprawnie. Do tej pory 
otrzymaliśmy dofinansowanie do hali 
sportowej i z niecierpliwością ocze-
kiwaliśmy na nabór wniosku do 
drugiego etapu, czyli basenu. Zgod-
nie z zapowiedziami ukazał się on 
w czerwcu i w tym też miesiącu zło-
żyliśmy do Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki wniosek aplikacyjny o warto-
ści 4 543 738 zł. Liczymy na dofinan-
sowanie pływalni w wysokości 50%, 

tym bardziej że tego typu obiekty 
są preferowane w pilotażowym Pro-
gramie rozwoju ponadlokalnej infra-
struktury sportowej. 

W zakresie gospodarki odpadami 
jesteśmy zobligowani ustawowo do 
realizacji inwestycji pn. Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. Będzie to miejsce gdzie każdy 
mieszkaniec gminy bezpłatnie do-
starczy odpady problemowe i nie-
bezpieczne ze swoich gospodarstw, 
w ilościach zgodnych z Regulami-
nem PSZOK. W tym przypadku 
również nie wydawaliśmy pochop-

nie własnych pieniędzy i doczeka-
liśmy się możliwości skorzystania 
z dofinansowania. 28 czerwca złoży-
liśmy wniosek w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego 2014-
2020, oś priorytetowa IV. Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego, działanie 4.2 Gospo-
darka odpadami. Całkowita wartość 
inwestycji to 915 655 zł przy czym 
poziom dofinansowania wynosi 85%.

Jerzy Mazur 

Czerwiec był miesiącem szczególnym, gdyż opracowaliśmy i złożyliśmy  
dwa ważne dla nas wnioski aplikacyjne o dofinansowanie na łączną  

kwotę ponad 3 000 000 zł.

2017. Gmina jest zobowiązana do 
przeznaczenia własnych środków 
w wysokości minimum 20% wartości 
realizowanego zadania. 
W br. ogłoszono również przetargi 
w zakresie przebudowy dróg gmin-
nych oraz parkingów na łączną kwotę 
316 000, 00 zł, na które składają się 

następujące zadania:
- przebudowa drogi na części dz. nr 
1055 w m. Rudka - Franusie, 145 000 
zł. 
- przebudowa drogi na dz. nr 83/7 
w m Pigany, 30 200 zł.
- przebudowa drogi na części dz. nr 
1293 w m. Rudka, 30 000 zł.

- utwardzenie placu na części dz. nr 
ew. 802/2 w m. Czerwona Wola, 44 
000 zł.
- utwardzenie placu na części dz. nr 
ew. 271/2 w m. Czerce 67 000 zł.

Jerzy Mazur,
Jarosław Saidło

Poprawimy jakość wody

Inwestycja w Piganach to budowa dwóch studni 
wraz z uzbrojeniem i ogrodzeniem oraz rurocią-
gu doprowadzającego wodę z tych studni do istnie-
jącej sieci. Do tego zadania mamy już projekt 

budowlano-wykonawczy. Złożony został wniosek do 
RZGW Kraków i po otrzymaniu decyzji zezwalającej 

na budowę w terenach zalewowych, Gmina wystąpi 
o pozwolenie wodno-prawne, a następnie złoży wniosek 
na budowę i eksploatację przedmiotowego ujęcia. 
Wartość tego zadania wg kosztorysu inwestorskiego to 
kwota 93 236 zł.

Jest szansa na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej w Piganach, 
Sieniawie i Dobrej. Właśnie przygotowujemy projekty do kolejnych naborów  

na łączną kwotę około 2 400 000 zł.
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Remont drogi 
wojewódzkiej nr 835

Remont przebiega spraw-
nie, a jego zakończenie 
- zgodnie z zapewnienia-
mi wykonawcy - nastąpi 

we wrześniu 2018 oku. Moderniza-
cja poprawi bezpieczeństwo ruchu 
na drodze, na której liczba przejeż-
dżających samochodów wzrosła co 
najmniej trzykrotnie, usprawni prze-
jazdy na trasie do i z autostrady. In-
westorem jest Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Rzeszowie, a wykonawcą 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
w Mielcu. Wykonywane jest wzmoc-
nienie i poszerzenie drogi, nowa na-
wierzchnia, pobocza i rowy przy-
drożne. W Sieniawie na skrzyżowa-
niu koło kościoła powstanie rondo 
i przejścia dla pieszych. Brama wjaz-
dowa do Przedszkola Miejskiego 
zostanie przesunięta przed budynek. 
Gmina zobowiązała się do przenie-
sienia pomnika św. Floriana na skwer 

obok kościoła, po wcześniejszym 
przestawieniu pomnika Jana Pawła 
II przed dzwonnicę kościoła. Chod-
niki wokół ronda i wejścia do bramy 

kościoła zostaną wyłożone kostką 
brukową. Wykonamy też nawierzch-
nię asfaltową na parkingu przy cmen-

tarzu.
Gmina Sieniawa zleciła opracowanie 
projektu technicznego budowy chod-
nika przy drodze wojewódzkiej z Sie-

niawy do Wylewy oraz projekt oświe-
tlenia ulicznego. 
Władze gminy zabiegają o dokończe-

Trwa oczekiwany przez kierowców remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 
od łącznika autostrady A4 Gorliczyna do ronda koło kościoła w Sieniawie. 

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie

Zadanie o wartości 1 405 350 zł ma już opracowa-
ny projekt budowlano - wykonawczy. W chwili obecnej 
trwa postępowanie w RZGW Kraków i po otrzymaniu 
decyzji zezwalającej na budowę w terenach zalewo-
wych zostanie złożony wniosek do Starostwa w Prze-
worsku o wydanie pozwolenia na budowę. Całość po-
legała będzie na poprawie technologii uzdatniania, 
budowie komory uzdatniania wstępnego i drugiego 
zbiornika wyrównawczego wody czystej.

Inwestycja SUW w Dobrej

Aktualnie trwają prace projektowe, zostały wykona-

ne mapy. Wystąpiono o wydanie decyzji środowisko-
wej dla tego przedsięwzięcia. Szacuje się, że wartość 
tego zadania wyniesie ok. 900 000 zł.

We wszystkich wymienionych przypadkach będziemy 
starali się skorzystać z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego i otrzymać dofinansowanie w wysokości 85%. 
Wcześniejszy harmonogram naboru przewidywał termin 
składania wniosków w IV kwartale 2017 roku, jednak 
w czerwcu podjęto decyzję o przeniesieniu naboru na 
rok następny. 

Edward Socha, 
Jerzy Mazur
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nie remontu drogi wojewódzkiej nr 
835 do granicy naszego wojewódz-
twa z lubelskim. W tym celu odbyli-
śmy 27 czerwca br. spotkanie z Wice-

marszałkiem Województwa Podkar-
packiego Bogdanem Romaniukiem. 
Podczas tego spotkania, w którym 
uczestniczył także ks. proboszcz Jan 

Grzywacz, poruszono również spra-
wę przyznania dotacji z RPO na re-
mont kościoła pw. Jana Chrzciciela.

Janusz Świt

Dybków gospodarzem  
tegorocznych dożynek

Pierwsze wzmianki o Dyb-
kowie pochodzą z XV 
wieku. Wieś była wtedy 
własnością Jana Morawy 

z Tapina. Jak podają źródła w 1508 
roku należała do Ścibora Korytko 
i jego żony Anny z Dybkowa. Kolej-
na wzmianka o Dybkowie pochodzi 
z 1515 roku, ale o następnych wła-
ścicielach i losach miejscowości nic 
nie wiadomo. Dopiero w 1569 roku, 
będąc w posiadaniu Zofii Odrową-
żówny primo voto Tarnowskiej, prze-
szła w ręce Jana Kostki, wojewody 
sandomierskiego przez jego małżeń-

stwo z Zofią. Staraniem Kostków, 
w Dybkowie powstał drewniany 

kościół i parafia. W roku 1593 córka 
Kostków, Katarzyna, wyszła za mąż 
za Adama Hieronima Sieniawskiego 
i tym samym Dybków stał się własno-

ścią Sieniawskich. Dokument z 1629 
roku wydany w Brzeżanach (majątku 

Sieniawskich) przekazuje, że w Dyb-
kowie w tamtym czasie były m.in. 
„kościół parafialny (zapewne już na-
prawiony), plebania wraz z ogrodem, 

ruska cerkiew (również parafialna), 
szkoła, dom wójta (na południe od 
kościoła), folwark oraz trzy stawy”. 
W 1647 roku Katarzyna Sieniawska 
wybudowała tu jeszcze szpital dla 
ubogich.
Dybków pełnił rolę ośrodka rolni-
czego, był także centrum posiadłości 
Sieniawskich nad Sanem. II połowa 
XVII wieku to intensywny rozwój 
miejscowości - rozpoczęto wówczas 
budowę rezydencji Sieniawskich, za-
łożono nowy folwark, prowadzono 

Jedno z większych sołectw gminy, historycznie zasłużona wieś,  
na gruntach której powstała Sieniawa, w dniu 27 sierpnia będzie  

gospodarzem dożynek gminnych.
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prace przy zakładaniu miasta, a także 
budowę kościoła i klasztoru. Na czę-
ści gruntów Dybkowa powstała Sie-
niawa, która w 1676 roku otrzymała 
prawa miejskie.
Współczesny Dybków wcześniej za-
pomniany, bez jakiejkolwiek infra-
struktury, zatrzymany w rozwoju, 
przez ostatnie 10 lat stał się nowo-
czesnym sołectwem; skanalizowa-
nym, z wodociągami, oświetleniem, 
z nowymi drogami oraz pięknym 
centrum. Dzięki zaangażowaniu pań 
z Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
miejscowych strażaków przygotowa-
ny został wniosek o pomoc finanso-
wą z Budżetu Województwa Podkar-
packiego w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2017 
- 2020. Sejmik Województwa Pod-
karpackiego w dniu 26 czerwca br. 
podjął uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy sołectwu Dybków. Nowo 
wybudowana wiata taneczna wraz 
z remizo - świetlicą tworzy spójne, 
funkcjonalne i estetyczne centrum 
życia kulturalno - społecznego, sta-

nowić będzie integralną część zabu-
dowy centrum wsi oraz pozwoli po-
żytecznie zagospodarować czas wol-
ny dzieci i młodzieży. Należy pod-
kreślić, iż oblicze wsi nie jest jedy-

nie zasługą powstałej infrastruktury 
komunalnej, choć była ona pewnie 

inspiracją dla mieszkańców, którzy 
również poprzez prywatną, nowocze-
sną zabudowę oraz pięknie zagospo-
darowane obejścia, w znacznym stop-
niu przyczyniają się do dzisiejszego 

wizerunku. Wszystkie te wymierne 
i widoczne zmiany uzupełnia, nie no-

towana wcześniej, niezwykła aktyw-
ność samych mieszkańców działają-
cych w miejscowych organizacjach. 
W dniu 27 sierpnia, po 44 latach, 
Dybków zostanie gospodarzem do-
żynek gminnych. Można powiedzieć, 
że będzie to dla jego mieszkańców 
historyczne wydarzenie, ale równo-
cześnie trzeba przyznać, iż swoją 
pracą i zaangażowaniem, w pełni za-
służyli na zorganizowanie tej, jednej 
z najważniejszych w roku, uroczysto-
ści gminnej.

Jerzy Mazur
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Ludzie czy wilki

Część nieprawdziwych 
informacji rozpowsze-
chniło kilkoro miesz-
kańców gminy. Reszta 

to plotki w mediach społecznościo-
wych. Jestem zaskoczony, że osoby, 
których dobrze nie znam i one mnie 
pewnie też, tak bardzo interesują 
się moją osobą, wykazując szcze-
gólną aktywność w rozpowszechnia-
niu historii niemających potwierdze-
nia w faktach.
Jedną z takich wersji był sposób w ja-
ki udałem się z funkcjonariuszami 

w celu złożenia wyjaśnień. Muszę 
niektórych rozczarować, gdyż ani 
tego dnia, ani nigdy wcześniej nie 
zastosowano wobec mnie środka 
przymusu bezpośredniego, jakim są 
kajdanki, tym bardziej na nogach. 
Jednak te właśnie osoby, jak podej-
rzewam fani filmów gangsterskich, 
oczyma wyobraźni, już wyreżysero-

wali swój lokalny, sensacyjny scena-
riusz. Żałować należy, że tej bujnej 
wyobraźni nie spożytkują do zapro-
ponowania jakiejś ciekawej inicja-
tywy dla rozwoju naszej gminy czy 
lokalnej społeczności, bo niektóre 
z nich, chociażby z racji pełnionych 
funkcji, taką aktywnością winny się 
wykazywać. 
Wracając do sedna, samo zatrzyma-
nie odbyło się w sposób mało spek-
takularny, po prostu zostałem po-
proszony o udanie się z funkcjonariu-
szami celem złożenia wyjaśnień, po 

czym wróciłem do domu. Nie speł-
niłem tym samym marzeń szczegól-
nie jednej z osób, która przedwcze-
śnie szczęśliwa, przepełniona euforią 
stwierdziła „…siedzi? nareszcie!…”, 
a ja, co jest paradoksem, od kil-
ku miesięcy, skutecznie staram się 
o środki na inwestycję, właśnie dla 
placówki, która jest jej miejscem 

pracy. Niestety są to postawy cza-
sem spotykane w naszym środowi-
sku, pełne zawiści, zazdrości i braku 
zwykłej ludzkiej uczciwości. Prezen-
tują je sfrustrowane osoby, dla któ-
rych sensem życia jest jedynie kon-
sumpcja wszelkich dóbr, nad któ-
rymi pracują inni, natomiast swoją 
aktywność ograniczają do własnego 
podwórka. 
W całą sytuację włączyły się oczy-
wiście lokalne media, podsycając 
atmosferę skandalu. Niestety żaden 
z autorów materiału, świadomie nie 
nazywam ich redaktorami, nie raczył 
zamienić ze mną jednego zdania w tej 
sprawie, dlatego też nie będę odnosił 
się do przekazów medialnych.
Moja rola w „wielkiej aferze korup-
cyjnej”, jak niektórzy to przedsta-
wiali, polegała na tym, że przed-
wcześnie podpisałem tzw. referencje 
(pozytywną opinię) dla firmy, która 
już współpracowała z naszym samo-
rządem, jednak współpraca ta nie 
była sformalizowana umową. Czy-
niąc to miałem na względzie tylko 
i wyłącznie przyszłość naszej gminy, 
gdyż uważam, że w dużej mierze 
zależy ona od nowych inwestycji na 
jej terenie lokalizowanych. Nie było 
to podyktowane żadnymi wzglę-
dami finansowymi i ani w tej sytu-
acji, ani nigdy wcześniej nawet przez 
myśl mi nie przeszło, aby wykorzysty-
wać swoje stanowisko do czerpania 
jakichkolwiek dodatkowych korzyści 
materialnych. Dokument ten, zresztą 
mało znaczący, również nigdy nie był 

W związku z incydentem jaki miał miejsce w dniu 28 czerwca br., czyli 
przesłuchania mnie przez CBA, czuję się w obowiązku poinformować Państwa  
o faktycznym przebiegu i powodach całego zdarzenia. Proszę nie traktować 

tego jako usprawiedliwiania się z moich działań czy decyzji, ale uważam,  
że powinniście Państwo znać fakty dotyczące tej sprawy.

13sierpień 2017 Sieniawa



-

użyty do wyłudzenia jakichkolwiek 
środków finansowych, o czym rów-
nież mówiono w środowisku. 
Na zakończenie chciałbym zaapelo-
wać aby przedwcześnie nie ferować 
wyroków i pozostawić ocenę mojego 
działania odpowiednim organom. 
Jestem przekonany, że duża więk-
szość naszego społeczeństwa kie-
ruje się mądrością oraz rozsądkiem 

i obiektywnie potrafi ocenić zaist-
niałą sytuację. Osobiście jestem spo-
kojny o finał tej sprawy, bardziej nie-
pokoją mnie zachowania niektórych 
ludzi, naszych mieszkańców, któ-
rzy w swoim postępowaniem wier-
nie hołdują tezie przedstawionej 
w XVII wieku przez filozofa Tho-
masa Hobbes’a - „Człowiek czło-
wiekowi wilkiem”. Przewiduję, iż 

ad vocem do mojego oświadczenia 
pojawią się uszczypliwe komentarze 
„najbardziej zainteresowanych moim 
losem”, nie zamierzam jednak wda-
wać się w polemikę, a moja wy-
powiedź jest ostatnią w tej sprawie. 
Z wyrazami szacunku

Jerzy Mazur

Paluchy pięknieją 
- rozmowa z sołtys  
Janiną Majder

Co Panią skłoniło by kandydować na sołtysa Pa-
luch?
- Moją kandydaturę zasugerowała poprzednia pani soł-
tys, a ja chciałam mieć wpływ na rozwój mojej miejscowo-
ści. Mając na względzie przyszłość Paluch podjęłam się tej 
zaszczytnej, aczkolwiek trudnej roli, mając świadomość, 
że czeka mnie wiele pracy i poświęcenia.

Jak Pani wspomniała, bycie sołtysem to trudna funk-
cja, ale na pewno ma też zalety. Jakie widzi Pani korzy-
ści z bycia gospodarzem wsi? 
- Największą korzyścią jest to, że mam realny wpływ na 
to, co się dzieje w mojej miejscowości. Mogę podejmować 
działania, które przyczyniają się do rozwoju wsi, popra-
wiają komfort życia mieszkańców i pewnie wpłyną na 
przyszłe pokolenia. 

Funkcję sołtysa pełni Pani już drugą kadencję. Jakie 
inwestycje udało się w tym czasie zrealizować na tere-
nie wsi?
- Jedną z pierwszych inwestycji była budowa dróg asfal-

towych, z dojazdami do niemal wszystkich gospodarstw. 
Kolejnymi etapami prac było wykonanie przepustów, 
odwodnienia i oświetlenia od strony lasu. Następnie 
dokonaliśmy utwardzenia dróg polnych oraz zamontowa-
nia barierek przy wjeździe do wsi. Wybudowaliśmy plac 
zabaw i, przede wszystkim, remizo-świetlicę. Paluchy w 
ostatnim czasie bardzo wypiękniały. 

Co uważa Pani za swój największy sukces?
- Za swój największy sukces uważam wybudowanie wspo-
mnianej już remizo-świetlicy. Od wielu lat staraliśmy się, 
żeby mieszkańcy Paluchów mieli możliwość korzystania 
z obiektu stanowiącego swoiste centrum kultury. Nasza 
remizo-świetlica powstała w pobliżu lasu i nie przesadzę 
jeśli powiem, że jest najpiękniej położonym tego typu 
obiektem w gminie. Jestem naprawdę dumna z tej ważnej 
dla nas inwestycji.
Serdecznie dziękuję burmistrzowi Adamowi Wosiowi za 
pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Co chciałaby Pani jeszcze zmienić w Paluchach? Jakie 

Podczas tegorocznych Dni Sieniawy już po raz piąty Burmistrz Miasta i Gminy 
wręczył statuetki „Sokół Roku”. Tradycyjnie, wśród wyróżnionych znalazł  

się jeden z sołtysów. W tym roku nagrodzona została sołtys Paluch Pani Janina 
Majder. Mieszka tu od 30 lat i, jak mówi, przez ten cały czas jest zauroczona 

swoją miejscowością. Prywatnie zajmuje się rolnictwem,  
a zaszczytną funkcję gospodarza wsi pełni już drugą kadencję. 
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są Pani marzenia?
- Marzę o nowym boisku sportowym. Chciałabym też 
w przyszłości powiększyć plac zabaw oraz wybudować 
wiatę taneczną. Na terenie sołectwa mamy jeszcze niewiel-
kie zaległości w zakresie budowy dróg i oświetlenia. Chcia-
łabym zakończyć te prace. Zawsze marzyłam, aby moja 
wieś się rozwijała i stawała coraz piękniejsza. Przy pomocy 
władz gminy i zaangażowaniu mieszkańców się to udaje 
i jestem spokojna o przyszłość Paluch.

Jak układa się współpraca z radą sołecką, radnymi 
gminy i urzędem?
- Rada sołecka pomaga mi w podejmowaniu ważnych 
decyzji dotyczących naszej wsi. Także rada gminy zawsze 
przychylnie odnosi się do moich wniosków czy oczeki-
wań. Współpraca z urzędem układa się bardzo dobrze. 
Zastępca burmistrza Janusz Świt jest zawsze przychylny, 
i pomaga w wielu trudnych sprawach. Nie mogę pominąć 
burmistrza Adama Wosia, który również jest otwarty na 
współpracę i nigdy nie odmawia pomocy.

Czy warto być sołtysem?
- Moim zdaniem warto, chociaż nie jest to funkcja łatwa. 
Człowiek czuje się ważny i wyróżniony w społeczeństwie, 
choć czasami nie przez wszystkich doceniony. Odczuwam 
jednak wielką satysfakcję kiedy udaje mi się zrealizować 
plany i marzenia, kiedy mogę realnie pomagać ludziom. 

Co chciałaby Pani przekazać mieszkańcom Paluch?
- Chciałabym, aby nasza współpraca układała się nadal 

tak dobrze, jak dotychczas. Mam nadzieję, że zawsze 
będziemy tak zorganizowani jak dotychczas i że nadal 

będę mogła liczyć na wsparcie oraz pomoc z ich strony. 
Życzę sobie i mieszkańcom Paluch wielu wspólnych suk-
cesów.

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Wnioski o 500 plus 
już od 1 sierpnia

Oznacza to, że wszyscy, 
którzy chcą skorzystać 
ze świadczeń - także 
ci, którzy otrzymywali 

je dotychczas, muszą złożyć wnioski.
Jeżeli wnioskodawca złoży komplet-
ny, prawidłowo wypełniony wniosek 

o świadczenie wychowawcze na ko-
lejny okres w terminie do 31 sierp-
nia, przyznanie i wypłata świadcze-
nia za październik nastąpi do końca 
miesiąca. Złożenie wniosku we wrze-
śniu spowoduje, że ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego i je-

go wypłata za październik i listo-
pad nastąpi nie później niż do 30 
listopada. W przypadku gdy wnio-
sek zostanie złożony w paździer-
niku, przyznanie i wypłata świadcze-
nia wychowawczego za październik, 
listopad, grudzień nastąpi nie później 

1 października w systemie świadczeń rodzinnych obejmujących 
także świadczenia z programu ,,Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 

nowy okres zasiłkowy. 
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niż do końca grudnia. Gdy wniosek 
zostanie złożony w listopadzie, usta-
lenie prawa do świadczenia wycho-

wawczego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących od miesiąca złoże-
nia wniosku, następuje do 31 stycznia 

następnego roku. Gdy wniosek zosta-
nie złożony w okresie od 1 grudnia 
do 31 stycznia następnego roku, usta-
lenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących od miesiąca złoże-
nia wniosku następuje do ostatniego 
dnia lutego następnego roku.
Do programu można dołączyć w do-
wolnym momencie. Należy jednak 
pamiętać, że w skutek złożenia wnio-
sku później niż w październiku, 
prawo do świadczenia wychowaw-
czego zostanie ustalone od miesiąca 
złożenia wniosku, bez wyrównania 
za wcześniejsze miesiące w ramach 
obowiązującego okresu zasiłkowego.

Małgorzata Gnida

Rola asystenta rodziny 
w świetle ustawy 
„Za życiem”

Wdrażanie instytucji 
asystenta rozłożo-
no w czasie: od 
stycznia 2012 roku 

ich zatrudnianie miało charakter fa-
kultatywny, a od początku 2015 roku 
- obowiązkowy. 
Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem 
wejścia w życie ustawy z dnia 4 listo-
pada 2016 roku o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 
z 2016 roku poz.1860), poszerzył 
się obszar działań asystenta rodziny 
poprzez przypisanie mu funkcji ko-
ordynatora kompleksowego wspar-

cia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży 
i ich rodzin, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kobiet w ciąży powikła-
nej, kobiet w sytuacji niepowodzeń 
położniczych oraz wsparcia rodzin 
dzieci, u których zdiagnozowano 
„ciężkie i nieodwracalne upośledze-
nie albo nieuleczalną chorobę za-
grażającą ich życiu, która powstała 
w prenatalnym okresie rozwoju dzie-
cka lub w czasie porodu”. Ponadto 
do działań asystenta należy współ-
praca z innymi służbami z różnych 
systemów, w tym z podmiotami 
udzielającymi świadczeń zdrowot-

nych, pracującymi na rzecz kobiety 
w ciąży i jej rodziny. 
W/w koordynacja ma za zadanie:
- wsparcie i towarzyszenie emocjo-
nalne,
- zapoznanie (przekazanie informa-
cji i szczegółowe omówienie) kobiety 
w ciąży i/lub rodziny z Informato-
rem „Uprawnienia w ramach ustawy 
dla kobiet w ciąży i rodzin „Za ży-
ciem” z dnia 16.02.2017 r., dotyczą-
cym możliwości wsparcia,
- opracowanie wspólnie z kobietą 
w ciąży i/lub rodziną indywidual-
nego katalogu możliwego wsparcia,

Asystent rodziny, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 poz. 697) realizowanej  

od 1 stycznia 2012 roku, prowadzi działania skierowane do rodzin 
przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 
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- koordynacja poradnictwa i wspar-
cia dla kobiet i/lub rodziny 
- występowanie przez asystenta ro-
dziny w imieniu osób, na ich żąda-
nie, do podmiotów (z wyłączeniem 
świadczeniodawców) w celu umożli-
wienia im skorzystania ze wsparcia, 
na podstawie pisemnego upoważnie-
nia.

Aby skorzystać ze wsparcia asysten-
ta rodziny, przewidzianego w myśl 
ustawy „Za życiem”, należy wystą-
pić z wnioskiem do ośrodka pomocy 
społecznej właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania. 
Asystent rodziny: 
- udzieli informacji w zakresie do-
stępu do instrumentów polityki na 

Darmowe podręczniki 
2017 - dla kogo?

Trzy roczniki szkoły 
podstawowej rozpoczną 
naukę według nowej 
podstawy programowej. 

Jednocześnie jest to pierwszy rok 
szkolny, kiedy wszystkie klasy szko-
ły podstawowej i gimnazjum otrzy-
mają darmowe podręczniki. 
Uczniowie klas: I, IV oraz VII (ta 
ostatnia utworzona zostanie po raz 
pierwszy w tym roku) otrzymają no-
we podręczniki i ćwiczenia, zgodne 
z wprowadzaną podstawą progra-
mową. Pozostałe roczniki SP: II, III 
oraz V klasa dostaną podręczniki 
z poprzednich lat i nowe ćwiczenia.
Bezpłatnie książki do szkoły otrzy-
mają także dwa roczniki, które nie 
zostały objęte dotacją w zeszłym 
roku, a więc: VI klasa SP i III klasa 
gimnazjum. Podsumowując: rodzice 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjum będą musieli zakupić tylko 
książki do religii lub etyki, ewentual-
nie do nauki drugiego języka obce-
go, którego najczęściej naukę rozpo-
czyna się w klasie czwartej.
Niewiele zmieni się sytuacja liceów, 

które nadal idą starym trybem na-
uczania. Jeszcze w tym roku rodzice 
będą mogli kupić podręczniki używa-
ne w liceum. Zmiany nastąpią do-
piero w roku 2019, kiedy do tych 
szkół przyjdą absolwenci podstawó-
wek. Wtedy pojawią się zupełnie no-
we książki. Rok szkolny 2019/2020 
będzie rokiem skumulowanych ro-
czników. Oznacza to, że równocze-
śnie do liceum będą zdawać ucznio-
wie VIII klasy szkoły podstawowej 
i III klasy likwidowanego gimna-

zjum. Zgodnie z wcześniejszymi 
informacjami, nauczyciele najmłod-
szych klas szkoły podstawowej będą 
mogli samodzielnie wybrać elemen-
tarz. W rubryce MEN z podręczni-
kami do edukacji wczesnoszkolnej 
pojawiło się 6 propozycji przygoto-
wanych przez pięć różnych wydaw-
nictw. Podręczniki te uzyskały apro-
batę ministerstwa.

Władysława Stawarska

Darmowe podręczniki 2017 to niezwykle gorący temat. Rok szkolny 2017/2018 
jest pierwszym rokiem wprowadzania w życie nowych założeń reformy 

edukacji realizowanej przez rząd.

rzecz rodziny, 
- będzie mógł Ciebie reprezentować 
przed instytucjami i urzędami, 
- udzieli wsparcia psychologicznego,
- udzieli pomocy w przezwyciężaniu 
problemów wychowawczych,
- będzie Cię wspierał w realizacji co-
dziennych obowiązków.

Aneta Ożga
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12. rocznica śmierci 
Jana Pawła II

2 kwietnia obchodziliśmy 12. 
rocznicę śmierci Jana Paw-
ła II. Z tej okazji, po raz 
czwarty odbył się konkurs 

wiedzy o Karolu Wojtyle, skierowa-
ny do uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sieniawie. 
Do dwustopniowej rywalizacji przy-
stąpiło siedem osób, które odpo-
wiadały na wylosowane pytania. Do 
drugiej części zakwalifikowała się 
trzyosobowa grupa, spośród której 
wyłonieni zostali zwycięzcy. Pierw-
sze miejsce z maksymalną ilością 
punktów zdobył pan Łukasz Pucyło, 
drugie pani Krystyna Świt, trzecie 
zaś pan Grzegorz Grząśko. Laureaci 
otrzymali dyplomy i nagrody książ-
kowe. Pozostałym uczestnikom wrę-

czono dyplomy i upominki. Serdecz-
nie gratulujemy wiedzy wszystkim 
uczestnikom, a paniom Monice Jur-
kiewicz i Annie Hubacz, dziękujemy 

za przygotowanie podopiecznych do 
konkursu.

Elżbieta Jagusztyn

„Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść,  
ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać,  

jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą”. 

100 lat OSP w Wylewie

Uroczystości rozpoczę-
ła msza św. w kościele 
pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny 

w Sieniawie. Następnie strażacki po-
chód ruszył do Wylewy, gdzie na 
placu przy remizo-świetlicy odbyła 
się dalsza część uroczystości. Po 
powitaniu gości przez druha Eryka 
Ceglaka, ks. proboszcz Jan Grzywacz 
poświęcił ufundowaną z okazji Jubi-

leuszu figurę św. Floriana, a delega-
cje złożyły kwiaty. Następnie pre-
zes Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w Przeworsku dh Wiesław Kubicki, 
komendant Powiatowej Straży Pożar-
nej st. bryg. Janusz Flak oraz prezes 
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP 
w Sieniawie burmistrz Adam Woś 
przekazali jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wylewie Złoty 
Znak Związku OSP RP oraz wrę-

czyli strażakom odznaczenia. Złotym 
medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” zostali odznaczeni druhowie: 
Tadeusz Hartleb, Jan Zawada, Jerzy 
Dziaduch (OSP Wylewa) oraz Artur 
Ceglak (OSP Sieniawa). Brązowe me-
dale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
odebrali dh Rafał Król i dh Robert 
Filip, a dh Anna Gardzielik otrzy-
mała odznaczenie „Strażak wzorowy”. 
Ponadto dh Tadeusz Hartleb, najstar-

W tym roku strażacy z jednostek OSP z terenu miasta i gminy Sieniawa  
obchodzili swoje branżowe święto 30 kwietnia. Wraz z nimi, jubileusz 100. 

lecia działalności celebrowali druhowie z Wylewy. 
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szy strażak z jednostki OSP Wylewa, 
odebrał odznakę za wysługę 65 lat. 
W 2017 roku minęło 100 lat od 
zawiązania OSP w Wylewie. Histo-
ria tej jednostki, podobnie jak innych 
oddziałów OSP, jest nierozerwalnie 
związana z życiem wsi i jej miesz-
kańców. Druhowie nie tylko gaszą 
pożary - pomagają przy usuwaniu 
skutków klęsk żywiołowych oraz przy 

innych zdarzeniach, wymagających 
interwencji służb ratowniczych. Mają 
również swój własny wkład w wyda-
rzenia w gminie. Wspomnienia naj-
starszych mieszkańców wsi, w tym 
druha Tadeusza Hartleba sugerują, 
że w 1917 roku powstała w Wylewie 

Ochotnicza Straż Ogniowa na wzór 
istniejącej już w Sieniawie. Stowarzy-
szenie liczyło 9 członków. Pierwszym 
prezesem jednostki był dh Michał 
Pisarczyk, a funkcję naczelnika pełnił 
dh Andrzej Górak.
Po I wojnie światowej jednostka po-
większyła swoje szeregi. Żyjący mie-
szkańcy wspominają zaangażowanie 
druhów: Konstantego Kisiela, Fran-

ciszka Króla, Władysława Dudka, Pio-
tra Mazurka, Szczepana Capłapa, An-
drzeja Capłapa, Stanisława Szozdy, 
Pawła Szozdy i Józefa Gwoździa. Pre-
zesem jednostki był Adam Grzego-
rzak - nauczyciel szkoły w Wylewie.
W 1934 roku strażacy otrzymali si-
kawkę parokonną o napędzie ręcz-
nym, węże pożarnicze oraz sprzęt 
burzący i tłumiący. Sikawkę ufundo-
wał druh Długoń, który pełnił funkcję 
skarbnika.
Podczas II wojny światowej jedno-
stka OSP zawiesiła działalność, którą 
wznowiła po zakończeniu niemieckiej 
okupacji. Do gaszenia pożarów nadal 
używano istniejącej sikawki parokon-
nej. Dodatkowo, w każdym gospodar-
stwie rolnicy mieli obowiązek posia-
dania długiej drabiny, bosaka, wiadra 
i tłumicy (płaskiej wiklinowej mio-
tły obszytej nasiąkliwą tkaniną, osa-
dzonej na długim drążku). Przy więk-
szych pożarach z pomocą spieszyli 
strażacy z Sieniawy i pobliskich miej-
scowości. Mieszkańcy czuwali nad 
bezpieczeństwem wsi, poprzez peł-
nienie nocnych wart.
W 1966 roku oddano do użytku, wy-
budowany przez Spółdzielnię Kółek 
Rolniczych w Sieniawie remizo-świe-
tlicę, która służyła strażakom i wszyst-
kim mieszkańcom Wylewy. W 1973 

19sierpień 2017 Sieniawa



Święto Flagi 

Tego dnia na sieniaw-
skim rynku odbyły się 
lokalne uroczystości 
z tej okazji. W połu-

dnie, przy dźwiękach hymnu na-
rodowego, wciągnięta została na 
maszt flaga Polski. Następnie mło-
dzież z miejscowego gimnazjum 

przybliżyła zebranym historię sym-
boli narodowych. Polskie barwy 
narodowe kształtowały się na prze-
strzeni stuleci i mają pochodze-
nie heraldyczne - wywodzą się 
z barw herbu Królestwa Polskiego 
i herbu Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Biel i czerwień uznawano 

2 maja obchodziliśmy ważne święto narodowe  
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

roku jednostka doposażona została 
w motopompę typu PO 5R, a straża-
cy do akcji jeździli samochodem 
marki ŻUK. 
Druhowie z Wylewy od wielu lat pra-
cują też z Miejsko-Gminnym Zarzą-
dzie Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Sieniawie. W latach 90-tych funkcję 
prezesa OSP pełnił dh Ryszard Czyż, 
który w 1991 roku został członkiem 
Komisji Rewizyjnej, a w 1996 roku 
członkiem Zarządu, natomiast dh 
Władysław Capłap był zastępcą prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Dzięki zaangażowaniu jednostki 
z Wylewy, poparciu pana burmi-
strza Adama Wosia, pani sołtys i pań 
z KGW, władze gminy podjęły decy-

zję o generalnym remoncie oraz roz-
budowie remizo - świetlicy będącej 
w ruinie. Odnowiony budynek zo-

stał oddany do użytku w 2009 roku. 
W listopadzie 2010 roku jednostkę 
wyposażono w samochód pożarni-
czy marki RENAULT. Należy wspo-
mnieć, że w tym okresie funkcję pre-
zesa OSP nadal pełnił dh Ryszard 
Czyż. W 2011 roku zastąpił go dh 
Jerzy Dziaduch, a naczelnikiem zo-
stał Jan Zawada. 
W 2013 roku druhowie podjęli 
uchwałę o sprawieniu dla jednostki 
sztandaru. Poświęcono go rok póź-
niej podczas gminnych obchodów 
Dnia Strażaka. Dzięki staraniom bur-
mistrza Adama Wosia, pełniącego 
funkcję Prezesa Związku Gminne-
go OSP, przekazano wówczas OSP 
w Wylewie samochód bojowy mar-
ki STEYER 690.

oprac. Marta Kozłowicz

Źródło: Kronika Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wylewie

za barwy narodowe na długo przed ofi-
cjalnym ustanowieniem polskiej fla-
gi w 1919 r. Na zakończenie burmistrz 
Adam Woś podkreślił znaczenie tego 
święta i podziękował wszystkim ze-
branym za przybycie.

Marta Kozłowicz

20 sierpień 2017Sieniawa



Uroczystości rozpoczę-
ła msza św. w koście-
le pw. Wniebowzięcia 
NMP w Sieniawie kon-

celebrowana przez ks. proboszcza 
Jana Grzywacza i ks. Mariusza Mu-
la. Po nabożeństwie przedstawiciele 
władz samorządowych na czele z bur-
mistrzem Adamem Wosiem złożyli 
kwiaty i zapalili znicze pod pomni-
kiem św. Jana Pawła II i Tablicą 
Legionistów. Następnie w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji „Sokół” po odśpiewaniu 
hymnu państwowego, młodzież z Gi-
mnazjum im. bł. A. Czartoryskiego 

w Sieniawie zaprezentowała oko-
licznościowy program artystyczny 
pt. „W kraju nad Wisłą”. Na scenie 

współczesność przeplatała się z hi-
storią. Spektakl, w którym przy-
pomniano okolicznści uchwalenia

pierwszej w Europie, a drugiej na 
świecie ustawy zasadniczej, wzbo-
gaciły m.in. bajki Ignacego Krasic-

kiego, pięknie wykonany „Hymn 
Konstytucji 3 Maja” czy rapowana 
piosenka patriotyczna, zakończył od-
tańczony z wielką gracją polonez. 
Widowisko przygotowali: Helena 
Capłap, Alicja Jazienicka (scena-
riusz i reżyseria), Iwona Kołtowska 
(oprawa muzyczna i choreografia), 
Renata Barszczak (kostiumy), Bogu-
sław Bartuś (dekoracje) i Piotr Maj-
cher (nagłośnienie i oświetlenie). 

Marta Kozłowicz

W kraju nad Wisłą
Tegoroczne, gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały 

bardzo bogatą i podniosłą w swojej wymowie oprawę. 
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Zaprezentowane przez nich utwory 
były trudne, ale świetnie sobie z nimi 
poradzili. Juror zwrócił jednak uwagę, 
że lepiej by było, gdyby dzieci śpiewa-
ły piosenki dla dzieci. Byłyby one bar-
dziej dostosowane do możliwości dzie-
cięcych głosów. Pierwsze miejsce ex 
aequo przypadło Justynie Stawarskiej, 
grupie Melodia ( Julia Horodyłowska, 
Gabriela Mróz, Anna Paluch, Martyna 
Gronowicz, Andżelika Mucha, Alek-

Spotkanie autorskie  
z Olgą Rudnicką

Pochodząca ze Śremu 
w Wielkopolsce Olga Ru-
dnicka jest absolwentką 
pedagogiki i autorką po-

wieści kryminalnych „Martwe Je-
zioro”, „Czy ten rudy kot to pies?”, 
„Zacisze 13”, „Zacisze 13. Powrót”, 
„Lilith”, „Natalii5”, „Cichy wielbi-
ciel”, „Drugi przekręt Natalii”, „Far-
towny pech”, „Były sobie świnki trzy”, 
„Granat poproszę”, „Życie na wy-
nos”. W spotkaniu, oprócz członków 
Dyskusyjnego Klubu Książki, udział 
wzięła liczna grupa młodzieży z sie-
niawskiego liceum.

Spotkanie z Panią Olgą było 
okraszone ciekawymi historyjkami 

i anegdotami z jej życia. Autorka 
dała się poznać, jako osoba otwarta, 

z ogromnym poczuciem humoru 
oraz niezwykłym dystansem do włas-

10 maja mieszkańcy Sieniawy oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki 
działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy mieli okazję spotkać  

się z pisarką młodego pokolenia Olgą Rudnicką.

Piosenka 
polska

Konkurs skierowany był 
do dzieci i młodzieży 
z terenu miasta i gminy 
Sieniawa, a jego celem 

było zachęcenie do prezentacji swo-
ich umiejętności wokalnych oraz 
rozwijanie zdolności muzycznych. 
Wzięło w nim udział pięcioro wo-
kalistów, duet i dwie grupy wokal-
ne. Repertuar był różnorodny - za-

prezentowano utwory współcze-
snej muzyki rozrywkowej, piosen-
kę harcerską i patriotyczną. Jury 
w składzie Piotr Majcher, Andrzej 
Horoszko i Konrad Wermiński mia-
ło niełatwy wybór, gdyż poziom 
wokalny uczestników był bardzo 
wyrównany. Jak podkreślił Konrad 
Wermiński, młodzi artyści pod-
nieśli poprzeczkę bardzo wysoko. 

23 maja w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
„Sokół” w Sieniawie odbył się Konkurs  

Piosenki Polskiej. 

nej osoby. Bez skrępowania opo-
wiadała o swoich lękach, obawach, 
snach, przygodach oraz przeboga-
tej wyobraźni. Na zakończenie ucze-
stnicy spotkania mieli okazję zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie z pi-
sarką.

Elżbieta Jagusztyn
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Dni Sieniawy 2017

Na sportowo

W piątek 9 czerwca w godzinach 
przedpołudniowych święto miasta 
rozpoczęła IX Gminna Spartakiada 
Dzieci i Młodzieży, która dostarczy-
ła najmłodszym mieszkańcom dużo 
wrażeń i radości. Piękna pogoda, 
rywalizacja w duchu fair play i chęć 
do wspólnej zabawy sprawiły, że był 
to bardzo emocjonujący dzień. Naj-
lepsi sportowcy odebrali z rąk burmi-
strza puchary i medale, a dla wszyst-
kich uczestników spartakiady przy-
gotowano drobne upominki i poczę-
stunek. Pełny emocji dla fanów piłki 
nożnej był mecz Sokoła Sieniawa 
z drużyną Start Pruchnik, który zes-
pół gospodarzy wygrał 3:1. W prze-
rwie meczu rozegrano turniej strze-
lecki, w którym udział wzięli chłopcy 
do lat 13. Strzelenie gola bramka-
rzowi Sokoła to nie lada wyczyn, ale 
niektórym się udało. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali medale, a zwycięzcy 

piłki.
Sobota także upłynęła pod znakiem 
sportowej rywalizacji. Jak co roku 
rozegrany został Turniej Piłki Pla-

żowej Mężczyzn i Mikstów. Do za-
wodów zgłosiło się 17 par męskich 
i 4 mieszane. Rywalizacja, zarówno 
w jednej jak i w drugiej kategorii była 
bardzo emocjonująca, a nad jej prze-

biegiem czuwali sędziowie - Marcin 
Szeliga oraz Karol Czyż. Ostatecznie 
wśród par męskich najlepsi okazali 
się Grzegorz Rusin i Wojciech Rusin. 

Kolejne pucharowe miejsca zajęli: 
Piotr Fornal i Aleksander Kuschel 
oraz Daniel Pelc i Kamil Jaceczko 
W kategorii par mieszanych zwycię-
żyli Agnieszka Leja i Tomasz Koz-

„Czerwone Gitary” i „Sound’n’Grace” to gwiazdy, które swoimi występami 
uświetniły tegoroczne Dni Sieniawy. Apogeum trwającej trzy dni imprezy  

odbyło się w niedzielę 11 czerwca na stadionie miejskim.

sander Szyszka) oraz grupie wokal-
nej (Natalia Czopik, Weronika Pień-
czak, Julia Janowska, Mateusz Wy-
socki). Drugie miejsce zdobyła An-
na Frodyma, a trzecie duet Iwona 
Łach i Adrian Oleszczuk. Wyróż-
nione zostały Oliwia Sosnowy i Clau-
dia Fila. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i drob-
ne upominki, a zwycięzcom pa-
miątkowe statuetki wręczył bur-
mistrz Adam Woś podczas Dni Sie-
niawy. 

Marta Kozłowicz
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łowski. Na drugim miejscu upla-
sowali się Karolina Płocica i Jacek 
Michalski, a na trzecim - Beata Siry 
i Robert Siry. Po południu odbyła 
się III edycja Turnieju Sprawnościo-
wego Sołectw o Puchar Burmistrza. 
Wystartowały w niej cztery drużyny, 
które rywalizowały w slalomie ma-
luchem, spacerze na szczudłach, gą-
sienicach i rzutach lotkami. Zwycię-
stwo, podobnie jak rok wcześniej, 
odnieśli przedstawiciele Dybkowa. 

Na drugim miejscu uplasowała się 
drużyna z Leżachowa, a na trzecim 
ekipa z Rudki. Na zakończenie dnia 
odbyła się zabawa taneczna.
Natomiast w niedzielę przed połu-

dniem, na Orliku odbył się turniej 
piłki nożnej chłopców z rocznika 

2008. Do rywalizacji przystąpiło 5 
zespołów, a mecze rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym” po 15 
minut. Sędzią głównym zawodów był 
Łukasz Folta. Najlepszym zespołem 

okazał się UKS „Orlik” Przemyśl, 
który wygrał wszystkie swoje mecze. 

Kolejne miejsca odpowiednio zaję-
li: FA Oleszyce, „Orlik” Adamówka, 
UKS „Sokół” Sieniawa i „Czarni” Ole-
szyce.

Dla małych i dużych

Podczas imprezy najmłodsi ucze-
stnicy Dni Sieniawy mogli skorzy-
stać z licznych atrakcji m.in. weso-
łego miasteczka, dmuchanych zjeż-
dżalni, kuli sferycznych czy prze-
jażdżki kucykiem. W niedzielę wystą-
pił duet cyrkowy Focus z Zamo-
ścia. Duże zainteresowanie wzbudził 
pokaz tresury psów. Ciekawym punk-
tem imprezy był program pt. „Meta-
morfozy” w wykonaniu grupy kaba-
retowej „Rama bez dynama”. 

Muzyka, która łączy 
pokolenia

Część koncertową rozpoczął wy-
stępujący już od ponad 50. lat na pol-
skiej scenie muzycznej zespół „Czer-
wone Gitary”. Artyści, których twór-
czość znana jest doskonale starszym 
i młodszym fanom polskiej muzyki 
rozrywkowej, zaśpiewali nowe utwo-
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ry, ale nie zabrakło też starych prze-
bojów. Następnie na scenie pojawił 
się zespół „Sound’n’Grace” - polski 
chór wykonujący muzykę pop, soul, 
contemopary gospel. Rozbrzmiały 
znane i lubiane utwory tj. „Dach” czy 
„Możesz wszystko”, które sieniawska 
publiczność śpiewała razem z woka-
listami. Po koncercie fani mieli oka-
zję zdobyć autograf i zrobić pamiąt-
kowe zdjęcie z artystami. Na zakoń-
czenie Dni Sieniawy wystąpił zespół 
,,Galaktyka”.

„Sokoły Roku” po raz piąty

W przerwie między koncertami 
burmistrz Adam Woś w towarzystwie 
zastępcy Janusza Świta oraz przed-
stawicieli zaprzyjaźnionych gmin ze 
Słowacji wręczył „Sokoły Roku”. Sta-
tuetki te przyznawane są osobom 
wspierającym rozwój i kreującym 
pozytywny wizerunek Miasta i Gmi-
ny Sieniawa. W tym roku przyznano 
je po raz piąty. Otrzymali je: nadle-
śniczy Jan Śliwa i Nadleśnictwo Sie-

niawa - statuetkę odebrał Dariusz 
Baj, sołtys Paluch Janina Majder - sta-

tuetkę odebrała córka oraz piłkarz 
MKS Sokół Sieniawa Tomasz Wilusz.

Imprezy towarzyszące

Dni Sieniawy poprzedziło wie-
le imprez towarzyszących. Były to 
zawody wędkarskie zorganizowane 
przez Polski Związek Wędkarski Ko-

ło Sieniawa oraz konkursy: wiedzy 
o Sieniawie i fotograficzny „Odkry-

wamy piękno Gminy Sieniawa”, któ-
re przygotowała Biblioteka Publicz-
na Miasta i Gminy.
Patronat medialny nad tegorocznym 
świętem naszego miasta objęły: TVP 
Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, 
GC „Nowiny”, „Gazeta Jarosławska”

Marta Kozłowicz

Nasi Sponsorzy: 
- Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” S.A., 

      Śmiłowo
- Nadleśnictwo Sieniawa
- Bank Spółdzielczy 
- Gran Tech, Wylewa
- Socha – Technika grzewcza i sanitarna, Dariusz Socha, 
   Jarosław
- Euro Okna Plus, Tadeusz Otręba 

- Zakład Usług Remontowo-Budowlanych, Józef Kurko, 
   Rudka
- Stare Miasto Park, Wierzawice
- Firma Ewmar, Mariusz Świąder, Sieniawa
- Biuro Usług Komputerowych Proxima, Przeworsk
- Usługi Ubezpieczeniowe, Marian Świt, Sieniawa
- „Car-Test-Skp” Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów, 
   Paweł Chmura, Sieniawa

Szanowni Sponsorzy
Pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowanie za wsparcie tegorocznych „Dni Sieniawy”. Jak ważne jest to dla nas 

święto, świadczy skala i rozmach z jakim zostało zorganizowane. Dzięki Państwa pomocy wydarzenie to na długo zostanie 
w pamięci nas wszystkich - mieszkańców miasta i gminy oraz przybyłych do nas gości. 
Raz jeszcze składam wyrazy wdzięczności za życzliwość i ofiarność. Jednocześnie wyrażam nadzieję, iż nasza współpraca 
przyczyni się do umocnienia Państwa wizerunku i pozycji rynkowej. 

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz satysfakcji z działalności społecznej. 

Adam	Woś
Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Sieniawa
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- Apteka im. Mańkowskiego, Tadeusz Biernat 
- Polimarky, Marek Kyc, Rzeszów
- Kancelaria Notarialna Marcin Jakub Raba, Przeworsk
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Master, Marek 
   Porczak, Jarosław
- GS Sieniawa Jan Skalski oraz sieć sklepów Lewiatan
- Hotel Pałac Sieniawa
- Drewnoland, Łukasz Socha, Mateusz Socha, Czerce
- Bar Pod Kasztanem, Mariusz Gładysz, Sieniawa

- Firma „Zytex”, Janusz Zytek
- Gabinet kosmetyczny Avanti, Justyna Radawiec-
   Gazda, Sieniawa
- Drogeria Jasmin, Fama s.c., Sieniawa
- Studio Fryzur i Kosmetyków „Sabina”, Elżbieta Pikuła, 
  Sieniawa
- Rukola Pizza & Coctail Bar, Sieniawa
- Handel Artykułami Przemysłowymi, Halina Kisiel, 
   Sieniawa

Konkurs wiedzy  
o Sieniawie

Dwustopniowy konkurs 
skierowany był do ucz-
niów szkół podstawo-
wych z terenu gminy. 

Wzięło w nim udział 14 uczniów, 
wyłonionych w eliminacjach szkol-
nych. Uczestnicy musieli wykazać się 
znajomością faktów historycznych 

dotyczących Sieniawy, rodziny Sie-
niawskich i Czartoryskich oraz wie-
dzą o współczesnych wydarzeniach. 
Uczennica Szkoły Podstawowej w Sie-
niawie Julia Janowska już w części 
pisemnej wykazała się wysokim po-
ziomem wiedzy i zdobyła największą 
liczbę punktów. W części ustnej po-
twierdziła dobre przygotowanie do 
konkursu i umocniła swoje prowa-
dzenie. Na drugiej pozycji uplasowa-
ła się Patrycja Litwin ze Szkoły Pod-
stawowej w Rudce. Trzecie miejsce 
zajęła Gabriela Chamik, uczennica 
Szkoły Podstawowej w Sieniawie. 
Dziękujemy uczestnikom konkursu 
za udział, a opiekunom za ich przy-
gotowanie.

Elżbieta Jagusztyn

W ramach obchodów „Dni Sieniawy 2017” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
zorganizowała Konkurs „Sieniawa - historia i współczesność” 

W tegorocznej edycji zwyciężyła Julia Janowska.

Podziękowanie
Serdecznie  dziękuję Dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie oraz wszystkim pracowni-

kom sieniawskiego magistratu i jednostek organizacyjnych za zaangażowanie i pracę włożoną w organizację tegorocznych 
Dni Sieniawy. Bardzo dziękuję także druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, policjantom z Komisariatu Policji w Sienia-
wie oraz innym służbom porządkowym, które dbały o bezpieczeństwo podczas obchodów święta naszego miasta. 

Adam	Woś
Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Sieniawa
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Konkurs fotograficzny

Była to piąta edycja orga-
nizowanego przez Biblio-
tekę Miasta i Gminy kon-
kursu, którego celem jest 

poznanie przez uczestników waż-
nych dla lokalnej społeczności osób 
i wydarzeń oraz popularyzacja foto-
grafii. Tym razem tematem przewod-
nim były „pomniki w mojej miej-
scowości”. Do konkursu zgłoszono 
czternaście prac. Wszystkie spełnia-
ły wymogi regulaminowe. Jury pod
przewodnictwem Bogusława Bartu-
sia przyznało następujące miejsca:
1 Żaneta Marek - SP Wylewa
2 Anna Szpilka - SP Wylewa
3 Kinga Chmielecka - SP Sieniawa
Wyróżnienie: Katarzyna Filip, Jakub 

Gwóźdź - SP Wylewa
Wszystkim uczestnikom dzięku-

jemy za udział w konkursie. Życzy-

my dalszego realizowania pasji i suk-
cesów w fotografii.

Elżbieta Jagusztyn

W środę 7 czerwca rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny 
„Odkrywamy piękno gminy Sieniawa ”.

Rodzinne wędkowanie

Do południa metodą 
spławikową łowiły 
dzieci do lat 16. 
W trzech kategoriach 

wiekowych rywalizowało 41 mło-
dych wędkarzy z terenu miasta 
i gminy. W kategorii 5-9 lat zwycię-
żyła Sandra Siedlarz (2.840 pkt). 
Niższe stopnie na podium zajęli 
Bartosz Sroka (1.720 pkt) i Filip 
Niemiec (980 pkt). W kategorii 

Rośnie zainteresowanie zawodami wędkarskimi, organizowanymi przez Polski 
Związek Wędkarski Koło Sieniawa. Coraz częściej przybierają one charakter 

rodzinny, bo chętniej do wędkarskiej rywalizacji stają także dziewczęta. 
Tegoroczne wędkowanie, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa, 

odbyło się w niedzielę 
4 czerwca na zbiorniku 
Żwirownia w Piganach.
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10-13 lat bezkonkurencyjna okaza-
ła się Wiktoria Szewc (3.560 pkt). 
Drugie miejsce zajął Michał Żemła 

(1.020 pkt), a trzecie Maciej Żemła 
(810 pkt). Z kolei w kategorii 14-16 
lat najlepszy okazał się Bartosz Szwar-

czak (920 pkt). Na drugim miej-
scu uplasował się Hubert Bajor (590 
pkt), a tuż za nim Dominik Frączek 

(540 pkt). W sumie młodzi wędkarze 
złowili 25,07 kg ryb. Zwycięzcy otrzy-
mali dyplomy i nagrody w postaci 

sprzętu wędkarskiego. Pozostali ucze-
stnicy dostali nagrody pocieszenia.
Spotkanie zakończyło wspólne pie-
czenie kiełbasy na ognisku.
Po południu odbyły się zawody węd-
karskie spławikowe i gruntowe dla 
dorosłych, organizowane w ramach 
obchodów Dni Sieniawy. Wśród 25 
zawodników najlepszy wynik zano-
tował na swoim koncie Jarosław Sro-
ka (3.680 pkt). Jako drugi rywaliza-
cję zakończył Dariusz Szewc (3.000 
pkt), pokonując niewielką różnicą 
punktów Tomasza Tasiora (2.960 
pkt). Zwycięzców uhonorowano dy-
plomami i talonami na zakup sprzę-
tu wędkarskiego. Pozostali uczestni-
cy musieli zadowolić się talonami 
na drobne upominki. Spotkanie za-
kończyło wspólne grillowanie.

Marta Kozłowicz

Taneczna gala 
w Sieniawie

W uroczystym otwar-
ciu uczestniczyli 
p r z e d s t aw i c i e l e 
władz samorządo-

wych gminy, powiatu i wojewódz-
twa, dyrektorzy szkół i przedszkola, 
dyrektorzy i kierownicy gminnych 
jednostek organizacyjnych, a także 
Środowiskowych Domów Samopo-
mocy z województwa podkarpac-
kiego. 

W trakcie przeglądu artyści z sie-
demnastu ŚDS-ów poprzez róż-
norodne układy choreograficzne, 
zaprezentowali swoje umiejętności 

Tegoroczna XIV edycja Festiwalu Tańca Środowiskowych Domów  
Samopomocy odbyła się 28 czerwca w Centrum Kultury Sportu  

i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie.
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i możliwości, a także emocje. Taniec 
bowiem to forma sztuki, która jest 
wyrazem nastroju, a każde wykona-
nie jest inne i ma charakter zjawiska. 
Uczestnicy Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sieniawie przygo-
towali taniec „Przebudzenie motyli” 
w wykonaniu Gabrieli Mazur, Marii 
Mieszczyk, Barbary Koziołko oraz Jo-
lanty Hader. Wszyscy artyści wystę-

pujący na scenie zostali nagrodzeni 
brawami, dyplomami oraz upomin-
kami. Uroczystość została zakończo-
na wspólnym obiadem. 

Barbara Kamionka

Serdecznie dziękujemy osobom i firmom, które wsparły finansowo lub rzeczowo Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy, a byli to: 

- Stal System, Wólka Pełkińska; 
- Euro Okna- Plus w Sieniawie, Dorota Otręba;
- GRAN-TECH Wylewa;
- „TECH-MOT” Bartłomiej Chmielecki, Sieniawa;
- Państwo Krystyna i Stanisław Chmielecki;
- Apteka im. A. Mańkowskiego Tadeusz Biernat, Sieniawa;
- „EWMAR” Mariusz Świąder, Sieniawa;
- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sie-
    niawie ; 
- Firma Handlowa „ŚWIT” Marian i Zofia Świt, Sie-

   niawa;
- Mięsne Wyroby Eugeniusz Borkowski, Wierzawice;
- „ZYTEX” Janusz Zytek, Sieniawa; 
- Zakład Rzeźniczo - Wędliniarski Karol Benbenek, Prze-
   worsk;
- Firma Usługowo- Handlowa „Śrubex” Sieniawa; 
- Gospodarstwo agroturystyczne ,,Nad Sanem” - Maria  
   Drapała;
- Pani Genowefa Stęchły i Bogusława Mazur - mamy 
   naszych podopiecznych.

Przed dzwonkiem 
w szkole

Oszczędzają, pomagają, twórczo się rozwijają

Od kilku lat w Szkole Podstawowej im. Ignacego 
Krasickiego w Rudce, działa pod patronatem Banku 
Spółdzielczego w Rzeszowie, Oddział w Sieniawie, Szkol-
na Kasa Oszczędności. Uczniowie na ,,mini lokatach” 
odkładają pieniądze, ucząc się w ten sposób nie tylko 
systematycznego oszczędzania, ale odpowiedzialnego dy-
sponowania funduszami i przeznaczania ich na konkretny 
cel. Do końca roku szkolnego 2016/2017 uczniowie 
zaoszczędzili niebagatelną sumę, ponad 25 000 złotych.
SKO co roku przeprowadza akcję zbiórki makulatury, 
a pieniądze pozyskane w ten sposób przeznacza na 
szczytne cele - w tym roku szkolnym przekazano je dla 
wychowanków Domu Dziecka w Jarosławiu. W ramach 
działalności SKO w szkole od lat organizowane są kon-
kursy, między innymi plastyczne. W tym roku był to 
konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną. Wykonane 
przez dzieci prace można było podziwiać w Banku Spół-

dzielczym w Sieniawie.
Co roku w marcu, podczas Szkolnego Dnia Talentów, 
uczniowie prezentują przedstawienia teatralne zachęca-
jące do oszczędzania. Tym razem, oszczędzania uczyły 
postacie z bajki „Jaś i Małgosia’’.
Systematycznie prowadzona jest kronika, dokumen-
tująca wszystkie działania podejmowane w ramach 
SKO. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 
laureaci oraz najlepiej oszczędzający otrzymali nagrody, 
które wręczył dyrektor BS w Sieniawie Marcin Fitał.

Małgorzata Dyndał 

Program Domowych Detektywów

W klasach IV - V w Szkole Podstawowej w Rudce pod 
opieką Krystyny Działo oraz Małgorzaty Kędziory zre-
alizowano Program Domowych Detektywów „Jaś i Mał-
gosia na tropie”, którego głównym celem jest opóźnienie 

Co prawda wkrótce w szkołach zadzwoni pierwszy dzwonek, ale warto 
podsumować wydarzenia w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy 

Sieniawa w końcu minionego roku szkolnego. A działo się wiele. 
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inicjacji alkoholowej. Obejmuje on działania profilak-
tyczne ukierunkowane na dzieci ze starszych klas szkoły 
podstawowej oraz ich rodziców.

Bohaterowie: Jaś i Małgosia dawali cenne wskazówki do-
tyczące negatywnych konsekwencji picia alkoholu przez 
dzieci i młodzież, wskazywali powody, dla których mło-
dzi ludzie piją alkohol, ostrzegali przed wpływem środ-
ków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań 
na temat alkoholu, podawali przykłady presji rówieśni-
czej i sposoby radzenia sobie z tym. Program został prze-
prowadzony tak, aby był zabawny i zajmujący zarówno 
dla dzieci, rodziców i wychowawców. 27 kwietnia odbył 
się „Wieczór Jasia i Małgosi”, który przebiegał w ciekawej 
scenerii, składającej się z wykonanych przez uczniów pre-
zentacji i plakatów oraz rymowanek i zabaw. Na ładnie 

ozdobione stoły podano smakołyki przygotowane przez 
uczniów. Wieczór na długo zapisze się w pamięci uczest-
ników, zwłaszcza, że integrował całe rodziny. 

Krystyna Działo 

Noc w bibliotece
 

Podsumowaniem całorocznych działań związanych 

z upowszechnianiem czytelnictwa i rozwijaniem kompe-
tencji czytelniczych wśród uczniów była zorganizowana 
z 9 na10 czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Czerwonej Woli „Noc w bibliotece”, w której uczest-
niczyło 30. dzieci. Uczniowie rozwiązywali łamigłówki, 
czytali swoje ulubione książki, grali w gry planszowe, szu-
kali skarbu. Wzięli także udział w rajdzie pieszym i noc-
nym muzykowaniu. Głównym punktem programu był 

Szkolny Turniej Wiedzy Omnibus 2017. Wzięło w nim 
udział 11 uczestników. Turniej poprowadził Krzysztof 
Pieniecki, a Anna Kotlarz i Elżbieta Jagusztyn - Dyrek-
tor Biblioteki Publicznej w Sieniawie, czuwały nad jego 
prawidłowym przebiegiem. Konkurs wygrał Giovanni 
Dobreńko, drugie miejsce zajęła Maja Meszko, trzecie 
Mirosław Socha. Nagrody dla uczestników ufundowali 
Ryszard Luty, Edmund Wychodnik i Mariusz Sęk, za co 
serdecznie dziękujemy. Na podziękowania zasłużyły rów-
nież mamy, które przygotowały poczęstunek: A. Poprawa, 
E. Posiak, M. Wróbel, A. Ciurko, M. Socha, M. Wie-
liczko, M. Dobreńko, E. Węgrzyn, I. Socha, M. Bojarska.

Małgorzata Buniowska

Wspomnienia z biwaku
 

Pod koniec maja bardzo ciekawie i aktywnie spędzili-
śmy czas na biwaku w Radawie. Miejscem zakwaterowa-
nia był ośrodek wypoczynkowy „Arkadia”.
Nad naszym bezpieczeństwem przez cały pobyt czu-
wały panie Agnieszka Szykuła i Agnieszka Pieróg, a dyżu-
rowali pani Kazimiera Kąfera i pan Roman Barabasz.
Atrakcjom nie było końca, czekało na nas wiele zadań. 
Najpierw wybór nazwy dla każdego domku. Po długich 
dyskusjach na budynkach pojawiły się szyldy: „FC Cha-
łupa”, „Grota Ziomków”, „FC Czwórka” i „Szalone Musz-
kieterki”. Następnie stworzyliśmy herb z nietypowych 
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materiałów i mapę topograficzną całego obiektu. 
Po południu okazało się, że na naszym terenie pojawił 
się „złodziej”, dlatego wzmogliśmy czujność przy pilnowa-
niu totemu - niestety intruz był szybszy.

W trakcie biwaku wybraliśmy królową i króla, tworzyliśmy 
wiersze i piosenki o naszym pobycie, z własnym wokalem 
i oprawą muzyczną (granie na czym się da) i organizowa-
liśmy zawody sportowe.
Nie lada wyzwaniem było samodzielne przygotowanie 
śniadań i kolacji zgodnie z wytycznymi „Jemy zdrowo 
i kolorowo”, gdyż panie bardzo surowo oceniały nasze 
starania. Wieczorami przy ognisku piekliśmy ziemniaczki 
i kiełbaski, śpiewaliśmy piosenki i bawiliśmy się w cho-
wanego. 
Punktem kulminacyjnym naszego pobytu w Radawie, 
była zabawa w parku linowym Adrenalina.
W ostatnim dniu spotkaliśmy się z panem leśniczym Sta-
nisławem Decem i panem Dariuszem Bajem, z którymi 
wędrowaliśmy ścieżką edukacyjną. Poznawaliśmy faunę 
i florę najbliższej okolicy, dowiedzieliśmy się, że nieda-
leko nas rosną 300. letnie dęby. W imieniu uczniów - biwa-
kowiczów i opiekunów ze SP w Dobrej serdecznie dzięku-
jemy za wspaniałą lekcję w terenie.

Uczniowie kl. III - VI 
ze Szkoły Podstawowej 

im. Unii Europejskiej w Dobrej

Dzień Mamy i Taty 

Ważnym wydarzeniem w kalendarzu szkolnych świąt 
jest Dzień Mamy i Taty. Z tej okazji w Szkole Podstawo-
wej w Dobrej uczniowie klas 0-III przygotowali zabawne 
i wzruszające przedstawienie pt. „Kukułka” oraz koncert 
pięknych piosenek. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wylewie dla swo-

ich rodziców zaprezentowali humorystyczne skecze tema-
tycznie związane ze świętem, recytowali wiersze i śpiewa-
li piosenki. Akademię wzbogaciły tańce: „Taniec choco-
late”, „Taniec belgijka” i „Krakowiak” - ten ostatni w wyko-
naniu najmłodszych artystów. Nad całością uroczystości 
czuwały nauczycielki: Monika Pietluch, Agata Szczygieł, 
Zdzisława Mikulska. 
Z kolei w Szkole Podstawowej w Rudce, Dzień Matki 
i Ojca połączono z Dniem Dziecka. Najmłodsi artyści 
zabrali widzów na łąkę pełną kwiatów i owadów, wśród 

których brylowała Grymaśna Stokrotka. Umiejętności 
wokalne, recytatorskie i taneczne zaprezentowali ucz-
niowie klas I-III, którzy przedstawili w formie musicalu 
baśń o Jasiu i Małgosi. Starsi uczniowie zabrali Rodzi-
ców w sentymentalną podróż - rzecz jasna z przymruże-
niem oka - w przeszłość i odegrali scenki pod wszystko 
mówiącym tytułem „Jak mama tatę poznała...”. Po czę-
ści artystycznej kontynuowano spotkanie na pikniku ro-
dzinnym. Na szkolnym boisku toczyły się rodzinne 
zmagania konkursowe w dwóch grupach wiekowych. 
Drużyny tworzyli dziecko oraz jedno z rodziców. Wszy-

scy świetnie się bawili, sportowo rywalizując w przygoto-
wanych przez Krystynę Działo rozgrywkach. Nie zabra-
kło własnoręcznie przygotowanych upominków i poczę-
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stunku. Uśmiech i zadowolenie na twarzach rodziców, 
dzieci i nauczycieli to najlepszy dowód na to, że warto 
wspólnie obchodzić to rodzinne święto.

Beata Buniowska, 
Monika Kwaśniewska

Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje, letni wypoczynek bez wypad-
ków, przezorność podczas prac w gospodarstwie rolnym, 
to tematy, z którymi zapoznali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Czerwonej Woli. 
W roku szkolnym 2016/2017 odbyły się dwa spotkania 
z policjantką z Komisariatu Policji w Sieniawie starszą 
sierżant Agnieszką Brzyską. Dotyczyły szeroko rozumia-

nej tematyki bezpieczeństwa w szkole, w domu, w czasie 
wolnym, podczas wakacyjnego wypoczynku oraz konse-
kwencje prawne i społeczne czynów karalnych i podej-
mowanych zachowań ryzykownych. 
Pod koniec roku szkolnego przedstawiciel oddziału 
KRUS w Przeworsku przeprowadził dla uczniów po-
gadankę, omówił sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu, 
które mogą zdarzyć się w gospodarstwie rolnym, zapre-
zentował uczniom film pt. „Rodzina Porażków”. Film 
w przystępny sposób pokazał skutki niebezpiecznych 
sytuacji, których uczestnikami mogą być najmłodsi.

Małgorzata Buniowska

By język obcy brzmiał znajomo

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sieniawie roz-
wijają swoje umiejętności językowe i technologiczne. 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wymiana wie-
dzy i doświadczeń z wykorzystaniem współpracy mię-

dzynarodowej to kluczowe elementy rozwoju europej-
skiej szkoły. Dlatego też w lutym 2017 roku Szkoła Pod-
stawowa w Sieniawie im. T. Kościuszki złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu, mającego na celu zwiększe-
nie znajomości języka angielskiego wśród pracowników 
oraz bardziej efektywne wykorzystanie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych podczas zajęć lekcyjnych. 
Rzetelna współpraca 11 pracowników szkoły podczas 
wypełniania wniosku umożliwiła pozyskanie dofinanso-
wania. Nasz projekt został zatwierdzony do realizacji 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Pro-
gram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry 
edukacji szkolnej” . Programem zarządza Fundacja Roz-
woju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu 
Erasmus+. 
Dzięki otrzymanym funduszom w kwocie 31 823 EURO 
tj. około 137 045 zł, mamy możliwość wdrożenia na-
szego autorskiego projektu, który rozpocznie się z dniem 
1 września 2017 r. i zostanie zakończony po 20 miesią-
cach, 30 kwietnia 2019 r.
Jednym z głównych założeń projektu jest udział 2 na-
uczycieli języka angielskiego w dwutygodniowym kur-
sie metodycznym w Wielkiej Brytanii z zakresu wyko-
rzystywania TIK (technologia informacyjno-komuni-
kacyjna) oraz udział 9 nauczycieli w dwutygodniowym 
kursie języka angielskiego w Wielkiej Brytanii na pozio-
mie A2. Powyższe kursy planowane są na sierpień 2018 
roku, poprzedzone będą roczną nauką języka angielskie-
go przez nauczycieli na poziomie A1 (wrzesień 2017 - 
czerwiec 2018 rok) oraz intensywnym kursem dwutygo-
dniowym w lipcu 2018 roku. 
Podczas tworzenia założeń projektu mieliśmy na uwa-
dze przede wszystkim to, by jego beneficjentami stali 
się zarówno uczniowie jak pozostali nauczyciele naszej 
szkoły, zatem wszystkie korzyści indywidualne, które 
nabywają uczestnicy, przekładają się następnie na 
uczniów i całe środowisko szkolne. Wzrost kompeten-
cji językowych nauczycieli sprawi, że będą oni w stanie 
posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożli-
wiającym im korzystanie z anglojęzycznych źródeł wie-
dzy (strony internetowe, publikacje dostępne on-line, 
platforma edukacyjna eTwinning, programy kompute-
rowe itp.). Znacząco poprawi to jakość nauczania i wzbo-
gaci lekcje o ciekawe materiały, jeszcze bardziej moty-
wując uczniów do nauki. Z kolei nowoczesne metody 
pracy z uczniem, poznane podczas zagranicznych szko-
leń TIK przez nauczycieli języka angielskiego, pozwolą 
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im na dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami po 
powrocie zza granicy. Realizacja wszystkich założeń pro-
jektu z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości 
pracy szkoły oraz do większego jej otwarcia na możliwo-

ści, które daje Unia Europejska.

Szkolny koordynator projektu
Katarzyna Drapała

Kulturalne wakacje

Wakacyjną przy-
godę rozpoczęli-
śmy od „Fotogra-
ficznych waria-

cji” - na początek było trochę teorii 
i historii fotografii, a potem uczest-
nicy spotkania, wykorzystując przy-
gotowane rekwizyty i stroje, pozowali 
do zdjęć. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się foto ścianka w kwiaty. 
Kolejny czwartek upłynął nam pod 
znakiem warsztatów kulinarnych. 
Po przypomnieniu zasad i korzy-
ści płynących ze zdrowego odżywia-

nia przystąpiliśmy do działania. Jak 
się okazało pomysłów na wykorzy-
stanie owoców i warzyw nie zabrakło. 
Dzieci przygotowały: wody smakowe, 

owocową sałatkę, surówkę i koktajle. 
A na deser były pieczone jabłuszka. 
Zgodnie z hasłem na ten dzień 
było smacznie, zdrowo i owocowo. 

Podczas trzeciego spotkania dzieci 
pod okiem pani Urszuli Ożgi roz-
wijały swoje zdolności manu-
alne. Z kolorowego filcu i mate-

riału uszyły mini maskotki w kształ-
cie piesków, kotków i żabek. 
Lipcowe spotkania zakończyła gra 
miejska. Po zapoznaniu się z zasa-

dami zabawy i rozwiązaniu zada-
nia wyruszyliśmy na ulice Sieniawy. 
Pierwszym przystankiem w naszej 
grze był Komisariat Policji. Tu sier-
żant sztabowy Agnieszka Łopuch 
opowiedziała nam o swojej pracy. 
Chętni mogli zajrzeć do policyjnego 
samochodu, przymierzyć czapkę, 
a co odważniejsi pozwolili założyć 
sobie kajdanki. Każdy z uczestni-
ków na pamiątkę dostał kartkę z odci-
skami swoich palców. To było bar-
dzo ciekawe doświadczenie. Następ-
nie po odczytaniu zaszyfrowanej wia-

„Wakacyjne czwartki” to akcja zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie. 

Program obejmuje osiem spotkań, a jego idea jest prosta: ma być ciekawie, 
aktywnie i wesoło. Dlatego na każdy kolejny wakacyjny czwartek 

przygotowano inną propozycję. 
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domości udaliśmy się na cmentarz 
żydowski, gdzie pokrótce poznali-
śmy historię tego miejsca i znaczenie 
symboli macew. Kolejnym miejscem 
w grze było Nadleśnictwo Sieniawa. 
Tu leśniczy Dariusz Baj opowie-
dział nam o faunie i florze w naszej 
okolicy. Razem obejrzeliśmy ekspo-
naty w sali edukacyjnej oraz rośliny 
w miejscowym arboretum. Ostatnim 
punktem wyprawy był Urząd Pocz-

towy w Sieniawie, gdzie tajniki pracy 
na poczcie odkrywała przed uczestni-
kami zabawy naczelnik Anna Płatek. 
W sierpniu nie zwalniamy tempa. 
Przed nami jeszcze zajęcia arty-
styczne i sportowe, podróż palcem 
po mapie i wyjazd - niespodzianka. 
Większości spotkań towarzyszy 
taneczny przerywnik lub zabawa 
ruchowa. Zajęcia prowadzą pracow-
nicy Biblioteki Publicznej oraz Cen-

trum Kultury. To już druga wspól-
nie zorganizowana wakacyjna akcja, 
która wzbudziła duże zainteresowa-
nie wśród najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy oraz ich rodziców. 
Na pełną relację zapraszamy pod 
koniec sierpnia na stronę www.sie-
niawa.pl. Na bieżąco nasze działania 
można śledzić na profilu Facebook.

Marta Kozłowicz

Kalendarz planowanych wydarzeń kulturalnych:

Wrzesień:
- Narodowe Czytanie 
- Dzień Urody 

Październik:
- uroczystość nadania imienia hali sportowej w Sieniawie 
- spektakl w wykonaniu grupy teatralnej „Maskara” 

Listopad:
- gminne obchody Święta Niepodległości
- warsztaty scrapbookingu dla dzieci i młodzieży 

Grudzień:
- świąteczne warsztaty decoupage
- turniej osiedlowy i akcja „Kibic z sercem”

Lato to wyjątkowy czas w kalendarzu prac rolniczych - to pora zbioru 
plonów, a więc ciężkiej pracy, ale też czas dożynek - dziękczynienia 

za płody ziemi.

Zwyczaje i obrzędy 
letnie

Żniwa

Współcześne żniwa są całkowi-
cie zmechanizowane. Dawniej, kiedy 
chłopi używali kos, sierpów i cep-
ów, później bukowników, młockarni 
i żniwiarek, zbiory zboża były ob-
rzędem, w którym udział brała cała 
społeczność wiejska. Żniwa rozpo-
czynano w sobotę, dzień poświęcony 
Matce Boskiej. Pomijano natomiast 
piątek i poniedziałek, które uważa-
no za feralne dni. Jeszcze w poło-
wie XIX wieku na terenie okolicz-
nych wsi do rżnięcia zboża używano 

powszechnie sierpa. Później takim 
narzędziem była kosa. Wierzono, że 
„nie należy przekazywać sobie sierpa 
z ręki do ręki, bo to sprowadzi nie-
szczęście” (T. Burzyński). Dawniej 
żniwiarze mieli swoją hierarchię - 
pierwszy na polu kosiarz nazywa-
ny był przodownikiem, natomiast
„najważniejsza” żnąca sierpem ko-
bieta - postatnicą. Pracę rozpoczy-
nano znakiem krzyża, polecając tym 
samym wysiłek i jego efekty Bogu. 
Pierwsze ścięte kłosy zboża prze-
znaczano na wykonanie powrósła, 
którym przepasywano gospodarza. 

Podobnie czynili inni żniwiarze, 
wierząc, że uchroni to przed bólem 
„krzyży”. Pierwszy snop zboża usta-
wiano w domu pod obrazami, a jego
ziarna używano do przyszłorocznych 
zasiewów. Początek żniw nazywano 
„zażynkiem”, natomiast na zakoń-
czenie zbiorów na polu zostawiano 
garść pszenicy, tzw. „przepiórkę”. 
„Do tradycji należało również za-
bieranie z pola do domu ostatnie-
go zżętego snopa. Symbolizował on 
całoroczne plony i stanowił zada-
tek plonów w przyszłym roku” 
(T. Burzyński).
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Święto Matki Bożej Zielnej

Żniwa kończono tuż przed świę-
tem Matki Boskiej Zielnej, która 
w tradycji ludowej była patronką 
ziół, kwiatów, owoców i zbóż. Tego 
dnia święcono bukiety, które „w za-
leżności od regionu i zwyczaju no-
szą nazwę ziela, równianki, kępki, 
ograbki, rózgi lub rózgi orgabkowej. 
Układano je niegdyś z bylicy, ma-
cierzanki, mięty, piołunu, chabrów, 
kopytnika i krwawnika - a więc ziół 
o wypróbowanych właściwościach le-
czniczych, z kwiatów polnych i ogro-
dowych” (B. Ogrodowska).
,,Wierzono, że poświęcony bukiet 
ma niezwykłe właściwości i dlatego 
m.in. wywar z poświęconych ziół 

podawano do picia krowom po ich 
ocieleniu się, a palonymi na wę-
gielkach ziołami okopcano obej-
ście w przekonaniu, że uchroni to 
od burz, pożarów i chorób. Bukie-
ty zatykano czasami „w kapustę 
i ziemniaki, aby dobrze obrodziły. 
Ziarna z kłosów i zioła dodawano 
do zboża przeznaczonego do jesien-
nych zasiewów. Jabłka służyły jako 
środek leczniczy przeciw bólowi 
zębów i gardła” (T. Burzyński). Cza-
sami już na „zielną” urządzano do-

żynki, ale przyjęło się, że święta 
te obchodzone są oddzielnie.

Święto plonów

Dożynki są ukoronowaniem tru-
du pracy rolników. „W dawnej Polsce 
zwano je wieńcowem (od najważniej-
szego ich symbolu, wieńca ze zbóż 
i kwiatów) lub okrężnem (od staro-

dawnego obyczaju jesiennego obcho-
dzenia lub objeżdżania, czyli okrąża-
nia pól po sprzęcie zboża). Nazywano 
je też zażynkiem, lub wyżynkiem” 
(B. Ogrodowska). W Polsce dożynki 
obchodzone były prawdopodobnie 
już w XVI w. Urządzali je właściciele 
majątków ziemskich dla pracujących 
na ich polach żniwiarzy. Wiązały się 
z nimi różne obrzędy, np. te z ostat-
nimi kłosami zboża - ścinano je uro-
czyście i wykorzystywano do uwi-
cia dożynkowego wieńca, który miał 

najczęściej kształt koła lub korony. 
Ozdabiano go dodając kiście czer-
wonej jarzębiny, orzechy, owoce, 
kwiaty czy kolorowe wstążki. W od-
świętnym korowodzie, któremu to-
warzyszyły przyśpiewki, niesiono go 
do poświęcenia. Następnie przekazy-
wano gospodarzowi dożynek, któ-
rym najczęściej był dziedzic. Po-
tem na żniwiarzy czekał poczęstu-

nek i zabawa taneczna. Pod koniec 
XIX wieku zaczęto urządzać dożyn-
ki chłopskie, a w okresie między-
wojennym - dożynki gminne, po-
wiatowe czy parafialne. Po drugiej 
wojnie światowej dożynki miały 
charakter raczej polityczny. Od lat 
80-tych XX wieku są świętem o cha-
rakterze religijnym.

W okolicach Sieniawy, w okre-
sie międzywojennym, dożynki miały 
bardzo bogatą oprawę. Rozpoczyna-
ło je tzw. snopeczkowanie, czyli za-
noszenie do dworu i przekazanie 
rządcy snopków żyta, pszenicy, jęcz-
mienia i owsa, z których dziew-
częta w czworakach wiły wieńce. 
Następnie na wozach drabiniastych 
zawożono je do kościoła. Po poświę-
ceniu „składano w czworakach u po-
lowego zwanego powszechnie „sko-
czymiedzo”” (T. Burzyński). Żniwiar-
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ki musiały wykupić wieniec, z któ-
rym udawano się do dworu. „Orszak 
prowadzili starostowie dożynkowi 
z „wiechciarzem” na czele, za nimi 
postępowało dwóch żniwiarzy nio-
sących bochen chleba w towarzy-
stwie żniwiarki oraz żniwiarze wraz 
z żniwiarkami niosący wieńce z czte-
rech gatunków zboża: żytni, psze-
niczny, jęczmienny i owsiany. 
„Wiechciarz” niósł wiązkę słomy 
przymocowaną do drewnianej żer-
dzi” (T. Burzyński). Witającemu ich 
właścicielowi dworu śpiewano:
„Plon niesiema, plon,
W gospodarski dom.
Żeby wom się wciąż darzyło,
I w gumniskach pełno było.
Plon niesiema, plon.

Kaj by to zebrane plony,
Kopa w kopę szczodrze wioły,
I przy młócce po sto korcy,
Wszystkie zboża plonowały.

Plon niesiema, plon,
W gospodarki dom.
By gumnisków wiele było,
Kaj w liczyniu się myliło.
Plon niesiema, plon.

Kaj by to zeżnięte zboża,
Kopa w kopę szczodre były,
Żeby naszych wszystkich ludzi
Przez rok cały wyżywiły.

Plon niesiema, plon,
W gospodarki dom.
Co by łupki pełne stoły,

Pod wierzch żarna zawsze miały.
Plon niesiema, plon”.
A wręczając mu bochen chleba:
„Nowy świeży bochen chleba,
Dziś składoma wom nosz panie.
Z świeży mąki upieczony,
W naszych żarnach umielony.

Nowy świeży bochen chleba,
W prośbie wielko ci składoma,
Byś był łojcem sprawiedliwym,
Kochał wszystkich tak jak w doma.

Plon daliśma, plon,
Z boskich to je ronk.
To, że go szanować trzeba
Dlo chleba, ponie, dla chleba” (za T. 
Burzyński)
Następnie składano wieńce. Każde-
mu towarzyszyły inne przyśpiewki. 
Potem zaczynała się zabawa połączo-

na z poczęstunkiem dla żniwiarzy. 
„Starostowie dożynek wraz z „wiche-
ciarzem” rozpoczynali tańce. Po nich 
zwyczajowo dziedzic dworu zapra-
szał do tańca przodownicę spośród 
wieńczarek. Przy zmianie melodii 
„wiechciarz” porzucał „wiecheć” i sta-

rał się pochwycić do kolejnego tańca 
wolną żniwiarkę. Kto pozostawał 
bez tancerki tańczył z „wiechciem”” 
(T. Burzyński).

Oprac. Marta Kozłowicz

Źródła:
T. Burzyński, „Zwyczaje i obrzędy do-
roczne wsi z okolic Sieniawy”
B. Ogrodowska, „Polskie zwyczaje i ob-
rzędy doroczne”

Karol Bury - wspomnienie

Urodził się 21 października 1924 roku 
w rodzinie robotniczej w Zarzeczu w po-
wiecie przeworskim. Dzieciństwo spędził 
w rodzinnej miejscowości. Tam też uczęsz-

czał do szkoły. Gdy skończył siódmą klasę, wybuchła II 
wojna światowa. W 1941 roku podjął naukę w zawodzie 
stolarza u majstra Michała Płocicy, na parcelacji w Pełna-
tyczach. 

W roku 1942 wstąpił do Armii Krajowej. W oddziale 

Wojciecha Szczepańskiego ps. „Julian”, komendanta Ja-
rosławskiego Obwodu Armii Krajowej, służył jako zwia-
dowca. Przyjęty został także w szeregi Straży Pożarnej 
w Zarzeczu. 

W styczniu roku 1943 został powołany przez władze 
niemieckie na pięć miesięcy do pracy w Hucie Stalowa 
Wola, w szeregach Baudienstu czyli Służby Budowlanej 
w Generalnym Gubernatorstwie. Pracował na hali grubej 
obróbki maszynowej. Tam związał się z podziemną orga-
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nizacją działającą w dziale mechanicznym, gdzie produ-
kowano granaty i materiały wybuchowe. Do pewnego
czasu udawało mu się wraz z trzynastoosobową grupą 
wynosić granaty i małe bomby bez zapalników na ze-
wnątrz zakładu. Jednak znalazł się szpieg, który listę kon-
spiratorów dostarczył Niemcom. Od aresztowania ocalił 
ich przypadek. Tak Karol Bury wspominał to wydarzenie 
„Kolega sprzątający baraki podsłuchał rozmowę Niem-
ców, że znają nazwiska ludzi pracujących dla podziemia. 
Przybiegł na zakład pracy i nas ostrzegł. Wcześniej przy-
gotowanym tunelem uciekło wtedy z zakładu czternaście 
osób. Wybraliśmy Lasy Janowskie, gdzie dołączyliśmy do 
grupy partyzantów pod dowództwem „Wołyniaka”. 

W roku 1944 złożył przysięgę, został umundurowa-
ny i dostał broń. Używał nadal pseudonimu „Mały”, jesz-
cze z okresu przynależności do grupy „Juliana”.

Pod koniec czerwca 1944 roku powrócił do Zarzecza 
i ponownie nawiązał kontakt z grupą AK Wojciecha 
Szczepańskiego. W 1945 roku nie stawił się do ludowego 
wojska, gdyż nie chciał uczestniczyć w akcjach przeciwko 
podziemiu. Za ten czyn i przynależność do AK był po-
szukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa w Jarosławiu. By 
uniknąć aresztowania wyjechał na ziemie odzyskane do 
miejscowości Niemodlin. Tam w rodzinie swojej matki 
ukrywał się do roku 1947 pod zmienionym nazwiskiem 
Zapałowski. Zaraz po ucieczce Karola Urząd Bezpieczeń-
stwa aresztował jego brata Janka, ojca, dziewczynę i soł-
tysa Zarzecza. 

Po ogłoszeniu amnestii z 22 lutego 1947 roku, ujaw-
nił się i powrócił w rodzinne strony. W listopadzie przy-
jechał do Sieniawy, gdzie po kilku latach ciężkiej pracy 
wybudował dom, w którym sześćdziesiąt cztery lata prze-
żył z żoną Władysławą. Doczekał się sześciorga dzieci 
oraz jedenastu wnuków i prawnuków. 

Od początku pobytu w Sieniawie udzielał się społe-
cznie i zawodowo. Przez 30 lat pracował jako stolarz 
w tamtejszym Nadleśnictwie. Przez siedem kadencji był 
radnym, a także ławnikiem sądowym. Należał do sie-
niawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez 44 lata 
pełnił funkcję prezesa tej jednostki. Od 2011 roku pia-
stował urząd Honorowego Prezesa OSP. Był jednym 
z inicjatorów powstania orkiestry dętej przy OSP, budo-
wy nowej remizy strażackiej, nadania jednostce sztan-
daru i innych przedsięwzięć. Zebrał i udokumentował 
historię Jednostki „Orzeł” z Sieniawy. Na podstawie tych 
materiałów powstała kronika, a potem książka „130 lat 
OSP w Sieniawie”.

Za pracę społeczną w OSP otrzymał odznaczenia: 

- Złoty Medal dla Pożarnictwa,
- Złoty Znak Związku,
- Srebrny Krzyż Zasługi,
- Medal Chomicza,
- Medal za wysługę 70 lat w Pożarnictwie
- Złoty Krzyż Zasługi
- Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski
Przez 11 lat był prezesem Związku Kombatantów RP 

i byłych więźniów politycznych w Miejsko-Gminnym 
Kole w Sieniawie. W 2011 roku został odznaczony Kom-

batanckim Krzyżem „Zwycięzcom” oraz Kombatanckim 
Krzyżem Pamiątkowym za Walkę z Najeźdźcą, w 2013 
roku pamiątkowym medalem „Za Wybitne Zasługi”.

Po reformie z 1998 roku i zmianie politycznej w kraju 
doceniono zasługi wszystkich tych, którzy walczyli o wol-
ność kraju w podziemnych organizacjach AK. 6 lipca 
2001 roku został awansowany przez prezydenta RP Alek-
sandra Kwaśniewskiego z szeregowego w służbie czyn-
nej do stopnia podporucznika WP.

Pasją Karola od siódmego roku życia były gołębie, 
zawsze miał ich sporo, różne gatunki, przeważnie pocz-
towe. Należał do Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych. Jego ptaki wygrywały zawody w lotach na 
trasie prawie dwustukilometrowej.

Zmarł 28 kwietnia 2017 roku.

(Oprac. na podstawie materiału 
dostarczonego przez rodzinę)
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Strażackie zmagania 

Na starcie stanęło 7 dru-
żyn męskich, które 
wspierała licznie zgro-
madzona publiczność, 

ochoczo kibicując zawodnikom. Stra-
żacy sprawdzali swoje umiejętności 
w dwóch konkurencjach: sztafecie 
pożarniczej 7 razy 50 m oraz ćwicze-
niu bojowym. Aby wygrać zawody, 
trzeba było dać z siebie wszystko. 
Ostatecznie na najwyższym stopniu 
podium stanęła jednostka z OSP 
Czerce, osiągając wynik 106,6. Na 
drugim miejscu jednostka OSP 
Czerwona Wola z wynikiem 117 i na 
najniższym podium uplasowała się 
jednostka OSP Leżachów z wyni-

kiem 118,3. Kolejne miejsca odpo-
wiednio zajęły jednostki: OSP Sie-
niawa (131), OSP Rudka (144,2), 

OSP Dybków (156,7), OSP Dobra 
(157). 
Zwycięzców uhonorowano okazały-

mi pucharami, okolicznościowymi 
dyplomami oraz nagrodami pienięż-
nymi z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Po-
zostałe drużyny nagrodzono dyplo-
mami i statuetkami oraz nagrodami 
rzeczowymi o łącznej wartości 30 tys. 
zł., ufundowanymi przez Urząd Mia-
sta i Gminy w Sieniawie. Na koniec 
burmistrz Adam Woś pogratulował 
zwycięzcom oraz wszystkim, którzy 

W niedzielę 21 maja na stadionie miejskim w Sieniawie odbyły się coroczne 
zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu miasta i gminy Sieniawa. 
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Wiele osób chciało 
podzielić się krwią 
z potrzebującymi. 
Jednak nie wszyscy 

zostali zakwalifikowani przez perso-
nel medyczny z RCK w Rzeszowie. 
Ostatecznie krew oddało 20 honoro-
wych dawców; jak na trwającą trzy 
godziny akcję, to świetny wynik.
Wszystkim ochotnikom serdecz-
nie dziękujemy za chęć niesienia po-

mocy. Zapraszamy na kolejną akcję, 
która odbędzie się w październiku. 

Szczegółowe informacje podamy bli-
żej tego terminu. Zachęcamy też do 

śledzenia naszego profilu na FB. 
Serdeczne podziękowania składamy 
życzliwemu i profesjonalnemu per-
sonelowi medycznemu oraz wszyst-
kim zaangażowanym w przygotowa-
nie akcji.

Wojciech Paluch

Podaruj życie
W niedzielę 18 czerwca w Sieniawie przy budynku OSP odbyła się akcja 

poboru krwi, zorganizowana przez Klub HDK „Orzeł”. 

wzięli udział w zawodach. - Kolejny 
raz udowodniliście, że jesteście bar-
dzo dobrze przygotowani do udzia-
łu w najtrudniejszych akcjach ratow-
niczo-gaśniczych - podkreślał wło-
darz miasta i gminy. Zwieńczeniem 
imprezy była zabawa taneczna, która 
trwała do późnych godzin nocnych.
Zwycięska drużyna reprezentowała 
gminę podczas powiatowych zawo-
dów sportowo-pożarniczych jedno-
stek OSP, które odbyły się 27 czerwca 
br. w Gaci. 

 Eryk Ceglak
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Zawodnicy Sokoła przy-
gotowania do sezonu 
2017/2018 rozpoczęli 
11 lipca z nowym tre-

nerem Marcinem Wołowcem, który 
zastąpił na tym stanowisku Dariusza 

Majchra. Dotychczasowy szkolenio-
wiec pierwszej drużyny został asy-
stentem trenera Wołowca. Treningi 
rozpoczęły testy funkcjonalne FMS 
przeprowadzone przez specjalistów 
z Rzeszowa. Miały one na celu wyka-

zanie ryzyka kontuzji oraz zobra-
zowanie sprawności ruchowej za-
wodników. 
W zespole Sokoła nastąpiło kilka 
zmian kadrowych. Poza wspomnianą 
wyżej zmianą trenera, klub opuścili 

Hala będzie miała 
patrona

Śp. Dariusz Michalski nauczyciel wychowania 
fizycznego i wychowawca młodzieży, był prze-
wodniczącym społecznego komitetu budowy 
hali sportowej w Sieniawie, która powstała 

w latach 1985-1992 z inicjatywy mieszkańców. Była ona 
wówczas unikatem w skali powiatu i poza nim. Nadanie 
imienia Michalskiego hali sportowej, przyznanie tytułu 
honorowego obywatela miasta i odsłonięcie pamiątko-
wej tablicy będą wyrazem hołdu sieniawian dla jego 
postawy i dokonań.
W związku z planowanymi uroczystościami, 23 marca 
br. powołany został Komitet Organizacyjny, który zbiera 
środki finansowe na ten cel. Wszyscy, którzy chcą wes-
przeć naszą inicjatywę, mogą wpłacać datki na konto 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sienia-
wie, ul. T. Kościuszki 4, 37-530 Sieniawa, nr 61 9162 
1010 2003 1504 2116 0002 tytułem: nadanie imienia 
Dariusza Michalskiego hali sportowej w Sieniawie. Zebra-
ne w ten sposób fundusze umożliwią nam sfinansowa-
nie tablicy oraz przygotowanie występów artystycznych.

Sebastian Padiasek

Już wkrótce, 15 października br. odbędzie się uroczystość nadania hali 
sportowej w Sieniawie imienia Dariusza Michalskiego. Patronowi przyznany 

będzie także tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa.

Przygotowania 
do nowego sezonu
Rozgrywki IV ligi podkarpackiej w sezonie piłkarskim 2016/2017 drużyna Sokoła 

Sieniawa zakończyła na trzecim miejscu i tym samym marzenia o powrocie do 
grona trzecioligowców trzeba odłożyć co najmniej na przyszły sezon.
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Nowe twarze w Sokole:

Trener Marcin Wołowiec - ur. 29 
marca 1976 r. Niemal całe życie zwią-
zany ze Stalą Rzeszów. Poprzednio 
przez 1,5 roku prowadził występu-
jącą w III lidze Stal. Pracował rów-
nież w Strumyku Malawa, z którym 
w 2011 roku wywalczył awans do III 
ligi. Nowy trener Sokoła w Stali Rze-
szów prowadził również juniorów, 
którzy w sezonie 2016/2017 wygrali 
I ligę podkarpacką i po meczach bara-
żowych wywalczyli awans do Central-
nej Ligi Juniorów. 

Adrian Mołdoch - ur. 13 listopada 
1997 r. waga 83 kg, wzrost 190 cm. 
Wychowanek Resovii Rzeszów, gra-
jący na pozycji napastnika. Ostatnią 
rundę spędził w drużynie KS Wią-
zownica, zdobywając 7 bramek w 17 
meczach.

Jarosław Lis - ur. 08 kwietnia 1998 r. 
Wychowanek Stali Rzeszów, grający 
na pozycji lewego pomocnika. W osta-
tnim sezonie z drużyną obecnego 
trenera Sokoła, Marcina Wołowca, 
wywalczył z juniorami Stali Rzeszów 
awans do Centralnej Ligi Juniorów.

Dawid Czyrny oraz Krystian Halejcio. 
Na ich miejsce zarząd powołał trzech 
innych zawodników: Dawida Kaszę oraz 
młodzieżowców Jarosława Lisa i Adria-
na Mołdocha. Reszta kadry została utrzy-
mana, co powinno być atutem Sokoła 
w zbliżających się rozgrywkach.
Piłkarze trenowali niemal codziennie na 
własnym obiekcie oraz rozgrywali mecze 
kontrolne, podczas których trener spraw-
dzał formę zawodników oraz różne wa-
rianty gry.
Wyniki meczów sparingowych:
1. Sokół Sieniawa - JKS Jarosław 1:1
2. Stal Stalowa Wola - Sokół Sieniawa 4:0
3. Sokół Sieniawa - CLJ Stal Rzeszów 4:1
4. Sokół Sieniawa - Huragan Gniewczyna 
2:2
5. Łada Biłgoraj - Sokół Sieniawa 5:2
6. CLJ Stal Rzeszów - Sokół Sieniawa 1:3

7. Sokół Sieniawa - Wólczanka 
Wólka Pełkińska 2:0

Świetny start w rozgrywkach 
IV ligi zaliczył Sokół wygrywając 

pierwsze dwa spotkania! W pier-
wszym meczu biało-niebiescy po 
ciężkiej przeprawie pokonali be-
niaminka ligi Wisłokę Dębica 1:0. 
Bramkę na wagę trzech punktów 
strzelił na początku spotkania Pa-
tryk Kapuściński. W drugiej ko-
lejce sieniawskiej drużynie przy-

szło się zmierzyć z głównym pre-
tendentem do awansu - Izolatorem 
Boguchwała. Już w 16 min. Sokół 
wyszedł na prowadzenie, a strzelcem 

bramki był nowo pozyskany zawod-
nik, Jarosław Lis. Kolejne dwie bram-
ki dla biało-niebieskich padły w dru-
giej połowie - ich autorem był Da-
wid Kasza, również nowa twarz w ze-
spole. Sokół po świetnym meczu po-
konał Izolator na ich boisku 0:3!

Sebastian Padiasek
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Dawid Kasza - ur. 9 lipca 1995 r. waga 
70 kg, wzrost 180 cm. Wychowanek 
Karpat Krosno, skąd przeniósł się do 
Resovii Rzeszów w której występował 
przez rok. Ostatni sezon spędził w LKS 
Pisarowce, będąc podstawowym za-
wodnikiem. Występuje na pozycji bo-
cznego lub środkowego pomocnika.

KOL. MECZ TERMIN

1 Sokół Sieniawa - Wisłoka Dębica 2017-08-12 17:00

3 Sokół Sieniawa - Polonia Przemyśl 2017-08-20 17:30

5 Sokół Sieniawa - Wisłok Strzyżów 2017-08-30 17:00

7 Sokół Sieniawa - Igloopol Dębica 2017-09-09 16:00

9 Sokół Sieniawa - Błękitni Ropczyce 2017-09-23 15:00

11 Sokół Sieniawa - KS Wiązownica 2017-10-08 15:00

13 Sokół Sieniawa - LKS Pisarowce 2017-10-22 14:00

14 Sokół Sieniawa - Piast Tuczempy 2017-10-29 14:00

16 Sokół Sieniawa - Głogovia Głogów Młp. 2017-11-12 13:00

Terminarz meczów u siebie:

Góra od lewej: Dawid Gnatek, Jacek Flis, Szymon Kardyś, Damian Jędryas, Mateusz Padiasek, Pawel Pawlus, Matthew 
Korziewicz, Dawid Kasza, Adrian Mołdoch, Wojciech Tołpa, Patryk Kapuściński, Sebastian Padiasek
Dół od lewej: Mateusz Jędryas, Łukasz Bursztyka, Sergiej Syvyi, Tomasz Wilusz, Marcin Wołowiec (trener), Dariusz 
Majcher (asystent), Kamil Lipniarski, Jakub Stefan, Jarosław Lis, Mateusz Kalin
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Wakacyjne czwartki
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Święto miasta


