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Polecam Państwu lekturę ostatniego w tym roku wydania naszego Gminnego  
Informatora Samorządowego SIENIAWA. Trafia on do Waszych rąk w czasie szcze-
gólnym, kiedy zamykamy kolejny okres naszego życia: prywatnego oraz całej naszej  
sieniawskiej społeczności. 

Dla mnie, jako burmistrza mijający rok był na pewno wyjątkowy. W całej historii 
naszego miasta i gminy takiego jeszcze nigdy nie było. Razem z samorządem, orga- 
nizacjami pozarządowymi oraz licznym gronem wspierających nas mieszkańców,  
dokonaliśmy rzeczy, wydawałoby się, niemożliwych. Wykonaliśmy ogromną pracę, 
realizując sztandarowe inwestycje, które pozostaną trwałymi pomnikami dla kolej- 
nych pokoleń mieszkańców sieniawszczyzny.

Gdy buduje się rzeczy wielkie, potrzeba wielkich pieniędzy. I my takie zdobyliśmy; 
budżet miasta i gminy przekroczył w mijającym roku ponad 36 milionów złotych.  
Dla porównania, kiedy jedenaście lat temu obejmowałem swój urząd, całkowity  
budżet sięgał niespełna 11,9 mln zł. Te fakty mówią same za siebie. Co więcej, w tym 

wyjątkowym roku, zrealizowaliśmy kolejne 
ważne dla mieszkańców inwestycje - przy 
dofinansowaniu ze środków zewnętrznych 
- na rekordowo dużą kwotę sięgającą blisko 
14 milionów złotych!

Pozwolicie Państwo, że wymienię tylko 
niektóre:

Oddaliśmy do użytku nowoczesną, bar-
dzo funkcjonalną halę sportową o warto- 
ści ponad 2 mln zł. Na jej modernizację 
pozyskaliśmy z RPO WP blisko 1,4 mln zł. 
Uroczyste przekazanie obiektu społeczeń-
stwu, połączone było z nadaniem jej imienia 
Dariusza Michalskiego. 

Zbudowaliśmy kolejne, cztery boiska 
wielofunkcyjne w miejscowościach: Leża-
chów, Czerwona Wola, Rudka i Wylewa.  

Do tego trzy boiska piłkarskie w Leżachowie, Rudce i Wylewie. Łącznie koszt tych,  
jakże potrzebnych naszej młodzieży inwestycji sięgnął blisko 1,5 mln zł. Przy czym - 
dzięki naszym staraniom - połowę kwoty „dołożyło” Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Pozyskaliśmy również pomoc finansową z Budżetu Województwa Podkarpackiego  
w ramach Programu Odnowy Wsi na budowę funkcjonalnego „grzybka” w Dybko- 
wie. Inwestycja kosztowała blisko 60 tys. zł. Zrealizowaliśmy także zadania w ra- 
mach usuwania klęsk żywiołowych: nakładem blisko 220 tys. zł, przebudowaliśmy  
w Dobrej, prawie pół kilometra drogi, a w Czercach za kwotę ponad 450 tys. zł niemal 
kilometr. Nie sposób, z braku miejsca w gazecie, wymienić wszystkich drobniejszych, ale 
równie ważnych dla lokalnych środowisk inwestycji i zadań finansowanych ze środków 
własnych gminy. Są to głównie drogi, parkingi, chodniki, świetlice wiejskie, wodociągi, 
oświetlenie uliczne, kanalizacja, niezbędny sprzęt dla ZGKiM czy ochotniczych straży 
pożarnych. Zainteresowanych szczegółami odsyłam na stronę internetową BIP gdzie 
publikujemy takie dane.

Równie efektownie zapowiada się przyszły, 2018 rok. Będziemy bowiem finalizo-
wali kilka naszych sztandarowych inwestycji. Wiosną będzie gotowy kompleks spor-
towy przy Szkole Podstawowej w Sieniawie. Pod koniec maja wykonawcy zakończą 

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
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kolejną, wielką budowę - krytą pływalnię przy tejże placówce. Z dumą, która prze- 
pełnia moje serce, wraz z najmłodszym pokoleniem Sieniawian będziemy 1 wrze-
śnia wspólnie przeżywać jej uroczyste otwarcie. Latem 2018 roku zakończymy pierw-
szy etap budowy kolejnych odcinków kanalizacji, tak oczekiwanej przez mieszkań- 
ców Czerwonej Woli i Czerc. Kolejnym powodem do satysfakcji, że uratowaliśmy 
zabytkową perłę architektury, będzie oddanie z końcem września przyszłego roku  
do użytku kościoła pw. św. Jana Chrzciciela...

Wymieniłem tylko te największe dzieła. A realizujemy przecież całe mnóstwo  
różnych mniejszych i większych przedsięwzięć, które w naszym założeniu mają po- 
prawić jakość życia w każdej wiosce. Nawet w tych najodleglejszych od centrum.  
Nie zapominamy o żadnej miejscowości. 

Drodzy Rodacy!
Wydawać by się mogło, że te sukcesy, które są przecież wspólnym dziełem: na- 

szym i Waszym, napełnią dumą i radością serce każdego mieszkańca tej pięknej gmi- 
ny. Nic podobnego. Tak jak w każdej większej społeczności, również u nas można  
spotkać jednostki nie do końca zadowolone z tego, że nasza drużyna szczyci się  
takim pasmem sukcesów, że zwyczajnym ludziom żyje się coraz lepiej. 

Tacy osobnicy negują i kontestują celowość każdej planowanej inwestycji czy za- 
mierzenia. Atakują i nękają pracowników urzędu absurdalnymi czasem żądaniami. 
Z zażenowaniem i ubolewaniem patrzymy na ich kolejne posunięcia, których sposób 
i formy jednoznacznie wskazują, że chodzi tu jedynie o „dokopanie” obecnej władzy.

Pilnie wsłuchujemy się we wszystkie uwagi tej grupy. Jeśli przypadkiem zdarzy się, 
że zawierają cenne wskazówki, to oczywiście bierzemy je pod uwagę. Są wtedy dla nas 
zachętą do coraz lepszej pracy. Szanujemy każdą opinię, bez względu na jej intencje.

Rozumiemy, że czasy są trudne, świat pędzi naprzód, nie każda jednostka potrafi 
sprostać trudom codzienności i poddaje się frustracji. Trzeba to zrozumieć. Jest czas 
Adwentu, czas przebaczania każdemu, kto może czasem nawet nieświadomie, pod-
dając się złym wpływom, czyni bliźniemu krzywdę. My wybaczamy i snujemy śmiałe 
plany na kolejne lata.

A marzenia mamy równie ambitne, jak do tej pory i będziemy je z równie silną 
determinacją realizować dla dobra naszego społeczeństwa.

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
Za kilka dni będziemy przeżywali po raz kolejny tajemnicę przyjścia na świat 

naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jako gospodarz naszej Małej Ojczyzny na  
zbliżające się dni Bożego Narodzenia pragnę na Wasze ręce złożyć serdeczne życze- 
nia błogosławionych, rodzinnych a przede wszystkim radosnych świąt. 

Niech ten szczególny okres, będzie dla Państwa czasem pojednania, wyciszenia  
i zadumy ale też zasłużonego wypoczynku i miłości. Niech wypełni serca pokojem  
i wzajemną życzliwością.

Całej naszej gminnej wspólnocie życzę, żeby nadchodzący 2018 rok przyniósł  
moc nowych możliwości, a przy tym dał każdemu dobre zdrowie, siły i zapał do reali-
zacji marzeń, by obfitował w sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym każdego  
z Was. Niechaj Nowonarodzony Chrystus błogosławi każdemu na każdy dzień, 
który będzie nam dany przeżyć.

                                       Adam Woś
      Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
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19 września 2017 r. Za-
rząd Województwa 
Podkarpackiego za-
twierdził listę samo-

rządów, którym przyznano pomoc fi-
nansową na realizację zadań w zakre-
sie gospodarki wodno - ściekowej w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, działa-
nia: Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich i poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z two-

rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruk-
tury”. Wśród 160 jednostek samorządu 
terytorialnego Podkarpacia, wnioskują-
cych o dofinansowanie, nasza gmina 
znalazła się w grupie 53, którzy je otrzy-
mali. - Chciałbym pogratulować wszyst-
kim wnioskodawcom, którzy już pod-

pisali, bądź podpiszą w najbliższym cza-
sie umowy na wykonanie swoich pro-
jektów. Mam nadzieję, że ich realizacja 
przyczyni się do poprawy jakości życia 

oraz zaspokajania potrzeb społecznych 
na obszarach wiejskich - powiedział 
Lucjan Kuźniar. 

W ramach zawartej umowy z wyko-
nawcą powstanie blisko 20 km sieci 
kanalizacyjnej z przyłączami, do któ-
rej zostanie podłączonych 111 gospo-
darstw domowych. Będzie to pierwszy 

etap kanalizacji w Czercach i Czerwonej 
Woli. Obejmie swym zasięgiem połowę 
obszaru tych miejscowości. Zostanie 
również wybudowany kolektor, który 

da możliwość kompleksowego skana-
lizowania miejscowości w drugim eta-
pie inwestycji.

Wartość kosztorysowa inwestycji do 
przetargu wyniosła ok. 4,2 mln zł. Przy-
znana dotacja, w wysokości 2 mln zł 
to niespełna połowa kosztu. Brakującą 
kwotę gmina musi pokryć z własnego 
budżetu. Na ten cel można zaciągnąć 
kredyt, albo sprywatyzować jedną z dzia-
łek leśnych należących do gminy.
Przeciwko temu rozwiązaniu protestują 
głównie mieszkańcy Czerwonej Woli. 
Wypadałoby teraz zwrócić się do nich 
z pytaniem: skąd wziąć pieniądze na 
skanalizowanie pozostałej części ich 

29 września 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa uczestniczył w bardzo 
ważnym dla naszej gminy i jej mieszkańców wydarzeniu. W obecności członka 
Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjana Kuźniara została podpisana  

w Rzeszowie umowa o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej  
biegnącej od miejscowości Dybków przez Czerce do Czerwonej Woli.

Poprawi się jakość życia w Czercach i Czerwonej Woli 

Dostaniemy pieniądze 
na kanalizację
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miejscowości? Ktoś może powie: zrób-
my tylko tyle na ile jest kasa, a potem 
zobaczymy… ale czy można dzielić ludzi 
na lepszych i gorszych? Na pewno nie! 
Dlatego, jeżeli tylko zrobimy tę część 
kanalizacji na którą mamy dofinansowa-
nie, to resztę środków wygospodaruje-
my w inny sposób. Ważnym aspektem 
budowy kanalizacji jest fakt, że inwe-
stycja w infrastrukturę wodno-kanaliza-
cyjną zawsze gwarantuje w przyszło-
ści zwrot środków do budżetu gminy.
Dotacje unijne stanowią dużą pomoc 
w realizacji wszelkiego rodzaju inwe-
stycji. Każdy z mieszkańców powinien 
mieć świadomość tego, że to źródło 
finansowania powoli się kończy. Dlate-
go musimy podejmować odważne de-
cyzje w myśl zasady: „teraz albo nigdy”…
Musimy działać tak, aby przyszłe pokole-
nia nie zarzuciły nam, że zaniedbaliśmy 
ważne dla nas wszystkich sprawy.
W wyniku przeprowadzonego przetar-
gu na wykonanie przedmiotowej kana-

lizacji najlepsza cenowo oferta to kwota 
5 472 tys. zł. A więc koszt wykonania 
kanalizacji do jednej posesji, po prze-
liczeniu całej tej kwoty, to prawie 50 
tys. zł. W związku z tym, podczas Sesji 
Rady Miejskiej w dniu 16 listopada 
2017 r., została podjęta jednogłośnie de-
cyzja o zwiększeniu środków finanso-

Zakończyliśmy realizację pro-
jektu pn. „Modernizacja ener-
getyczna budynku hali spor-
towej w Sieniawie”. Głównym 

jego celem była poprawa efektywności 
energetycznej liczącego ponad 30 lat bu-
dynku, poprzez gruntowną zmianę jego 
stanu technicznego, zwiększenie efektyw-
ności zarządzania oraz ograniczenie za-
potrzebowania na energię. Zakres zreali-
zowanych prac wynikał wprost z przepro-
wadzonego kompleksowego audytu ener-
getycznego budynku. Obejmował on do-
cieplenie ścian, wymianę stolarki okien-
nej, docieplenie stropodachów, budowę 
podjazdu i utwardzenie działki wraz z pły-

Nowe oblicze 
hali sportowej

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego 

wych o kolejne 1 307 tys. zł na 2018 r. 
na to zadanie. Wzrost kosztów inwesty-
cji nie ominie również samych miesz-
kańców, którzy za każdy wykonany przy-
łącz będą musieli wpłacić po 2,5 tys. zł 
(są to koszty wykonania projektu, reali-
zacji samego przyłącza i inwentaryzacji 
powykonawczej). Po odbytych już ze-
braniach w Czercach i Czerwonej Woli, 
mieszkańcy zainteresowani tą sprawą 
zgodnie uznali, że warto te koszty po-
nieść, by korzystać z dobra jakim jest 
kanalizacja.

Oprac. Anna Nykiel

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 
hala sportowa przy ul. Kazimierza Wielkiego odzyskała swoją dawną świetność.
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Potwierdziła się informacja, 
którą przekazałem w sierp-
niowym informatorze, że 
w najbliższym czasie może-

my liczyć na kolejne pieniądze z prze-
znaczeniem na drogi gminne. Tym razem 
najbardziej zadowoleni będą mieszkań-
cy Czerc, gdyż to na ich teren trafią 

kierowane do nas pieniądze. W listo-
padzie otrzymaliśmy promesę w wyso-
kości 400 000,00 zł na przebudowę 
drogi dz. nr ewid. 270 w tej miejscowo-
ści. Odcinek o długości 850 m jeszcze 
w tym roku będzie oddany mieszkań-
com do eksploatacji. Otrzymana kwota 
pokryje 80% kosztów zadania, pozosta-
łe 20% zmuszeni jesteśmy wyłożyć z bu-
dżetu gminy.
Z podobnej inwestycji już cieszą się 
mieszkańcy Dobrej, gdzie zrealizowano 
zadanie polegające na przebudowie 400 
m odcinka drogi na przysiółku Twarde. 
Na ten cel również otrzymaliśmy środki 
w wysokości 180 000,00 zł w ramach pro-
gramu usuwania skutków klęsk żywio-
łowych.

Jerzy Mazur

Nie odpuszczamy 
w sprawie dróg

Tuż przed końcem roku możemy pochwalić się kolejnym sukcesem;  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskaliśmy  

niemałe środki na następną drogę, tym razem w Czercach.

tą, ocieplenie podłogi na gruncie, wy-
miana oświetlenia, montaż instalacji fo-
towoltaicznej, przebudowę układu wen-
tylacji. Całość zadania opiewała na kwo-

tę niespełna 2 000 000,00 zł z czego 85% 
stanowiło dofinansowanie z RPO WP.
W trakcie prac wykonawca spotkał się 
z wieloma trudnościami i nieprzewidzia-

nymi sytuacjami m.in. ukrytymi wada-
mi konstrukcyjnymi budynku, dlatego 
też należało podjąć decyzję o opracowa-
niu ekspertyzy i dodatkowych pracach 
zapobiegawczych. Dla prawidłowego 
funkcjonowania i korzystania z obiektu 
należało również uwzględnić moderni-
zację części, która nie kwalifikowała się 
do projektu, a wymagała również pod-
jęcia natychmiastowych prac remonto-
wych. Wszystkie te działania sprawiły, 
że z przyczyn obiektywnych finał prze-
budowy hali musiał przesunąć się w cza-
sie. Obecnie, użytkownicy oglądając koń-
cowy efekt, jednomyślnie potwierdzają, 
że możliwość korzystania z tego nowo-
czesnego obiektu w pełni rekompensuje 
im przejściowe niedogodności.

Jerzy Mazur
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Mamy nowe centra  
sportowe 

W październiku br. w naszej gminie odebrano i przekazano do eksploatacji 
cztery kompleksy sportowe realizowane w ramach projektu  
pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach  

Leżachów, Czerwona Wola, Rudka, Wylewa”. 

Budowę obiektów w tych so-
łectwach wsparło Minister-
stwo Sportu i Turystyki w ra-
mach „Programu moderni-

zacji infrastruktury sportowej”. Zakoń-
czyliśmy realizację zadania bardzo po-
trzebnego i oczekiwanego przez naszych 
mieszańców. Powstały piękne obiekty, 

które służą rozwojowi sportu i rekreacji, 
a także stanowią swoiste centra wymie-
nionych sołectw.
Ostateczny koszt zadania wyniósł 1 444 
888,00 zł, z czego 50 % środków po-
chodziło z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. W poszczególnych miejscowo-
ściach rozłożył się następująco: Leża-

chów - 403 962,74 zł; Czerwona Wola 
- 238 850,19 zł; Rudka - 419 657,12 zł; 
Wylewa - 382 417,95 zł. 
W tym zakresie przygotowujemy dal-
sze projekty do realizacji dla pozostałych 
sołectw naszej gminy.

Jerzy Mazur

Są pieniądze na basen
Budowa basenu w Sieniawie przebiega tak sprawnie, że wyprzedza wcześniej 

ustalony harmonogram. Dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki  
przekaże nam - jako nielicznym w kraju - dofinansowanie wcześniej,  

niż pierwotnie zakładaliśmy. 

W dniu 14 listopada Ze-
spół ds. opiniowania 
wniosków o dofinan-
sowanie zadań inwe-

stycyjnych ze środków Funduszu Kul-
tury Fizycznej pozytywnie ocenił nasz 
wniosek dotyczący budowy krytej pły-
walni przy nowej hali sportowej.

W związku z faktem, iż realizacja inwe-
stycji przebiega bardzo sprawnie i wy-
przedza pierwotny harmonogram robót, 
otrzymaliśmy zgodę na przyspieszenie 
wypłaty środków z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Jeszcze w tym roku do na-
szego budżetu trafi pierwsza transza 
w wysokości 1 700 000,00 zł dofinanso-

wania do kwoty netto. Jest to bardzo 
istotne, gdyż po zakończeniu inwesty-
cji będziemy mogli starać się zwrot po-
datku VAT. W efekcie pomniejszy to nasz 
udział finansowy w całym zadaniu. Ko-
lejną transzę otrzymamy w roku 2018. 

Jerzy Mazur
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Pomniki świętych 
na nowych miejscach 

Wiosną 2018 r. ruszą 
prace związane z prze-
budową skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej 

835 z drogą nr 870 na małe rondo. 
Utrudnienia dla kierowców potrwają 
do października 2018 r., kiedy to pla-
nowane jest całkowite zakończenie mo-
dernizacji tego odcinka.

Pomnik św. Jana Pawła II 

Kiedy 25 kwietnia 2004 r. w Rzy-
mie Ojciec św. Jan Paweł II beatyfiko-
wał Augusta Czartoryskiego, w Sienia-

wie zrodziła się myśl, aby do kościoła 
parafialnego sprowadzić z Przemyśla 
relikwie błogosławionego, a jego imie-
niem nazwać Gimnazjum w Sieniawie.
Niespełna rok później świat obiegła 
wiadomość, że 2 kwietnia 2005 r. Jan 
Paweł II zmarł. Po śmierci Ojca Świę-
tego, rodak sieniawski Wincenty Kulpa 
ufundował monument, który stanął na 

placu przed kościołem para-
fialnym. Postać odlano z ży-
wicy epoksydowej w Praco-
wni Rzeźbiarsko-Odlewni-
czej Józefa Siwonia w Łow-
cach. Figura ma dwa metry 
wysokości i przedstawia pa-
pieża w stroju liturgicznym 
z mitrą i pastorałem w geście 

błogosławieństwa. Postument pod figu-
rę został wykonany przez Andrzeja Li-
sika z Rudki. Swoim kształtem nawią-
zuje do frontonu kościoła parafialne-
go. Umieszczono na nim cztery tablice
granitowe. Jedna przedstawia herb pa-
pieski, pozostałe cytaty z papieskiego 
nauczania. Pomnik poświęcił w dniu 6 
czerwca 2006 r. ks. abp Józef Micha-

lik podczas uroczystego sprowadzenia 
do Sieniawy relikwii błogosławionego 
Augusta Czartoryskiego. Od początku 
przed pomnikiem Ojca Świętego skła-
dane są kwiaty i palą się znicze. Pod-
czas ważnych rocznic papieskich i na-
rodowych parafianie gromadzą się przed 
pomnikiem na modlitwę za wstawien-
nictwem św. Jana Pawła II. Powyższe 
wydarzenia „złączyły’’ ze sobą dwóch 
wielkich Polaków: św. Jana Pawła II 
i błogosławionego Augusta Czartory-
skiego. Łączyło ich nie tylko to: obaj 
we wczesnym dzieciństwie utracili mat-
kę. Aby zrealizować powołanie do służby 
Bożej obydwaj musieli pokonać wiele 
trudności. Ważnym akcentem w życiu 
obu świętych była troska o młodzież. 

W Sieniawie, dwa bardzo charakterystyczne pomniki: św. Jana Pawła II  
i św. Floriana, zmieniły swoje lokalizacje. Pierwszy stanął na placu kościelnym, 

drugi w miejscu „papieskiego”. Figury musiały być usunięte z dotychczasowych 
miejsc w związku z trwającym remontem drogi wojewódzkiej nr 835. 
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Bardzo podobna była też postawa wo-
bec choroby i cierpienia, miłość do Mat-
ki Bożej i podejście do spraw material-
nych. Pogrzeb św. Jana Pawła II odbył 
się 8 kwietnia, w dniu śmierci Augu-
sta Czartoryskiego. Pierwszym doku-
mentem, który podpisał papież w Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych był de-
kret o heroiczności cnót Augusta Czar-
toryskiego, a następnie go beatyfikował.
W tym roku ze względu na przebu-
dowę ronda w sąsiedztwie kościoła po-

mnik papieski został przeniesiony na 
plac kościelny. Stało się to dzięki zaan-
gażowaniu pana burmistrza, pracow-
ników Urzędu Gminy, strażaków, pana 
Andrzeja Lisika i firmy budowlanej pa-
na Krzysztofa Kurko.

Ks. Jan Grzywacz

Figura św. Floriana

Pomnik św. Floriana stanął na skrzy-
żowaniu dróg przy kościele oo. Domi-
nikanów w Sieniawie prawdopodob-
nie po pożarze w 1889 r. Jak czytamy 
w kronice Ochotniczej Straży Pożar-
nej „Orzeł” „15 czerwca 1889 r. w Sienia-
wie wybucha bardzo duży pożar. Spaleniu 
uległy 73 budynki mieszkalne oraz wiele 
innych obiektów gospodarczych.” Jest to 
najprawdopodobniej najstarszy pomnik 
na terenie miasta. Ustawiony na wyso-

kiej kolumnie posąg miał strzec mienie 
mieszkańców przed pożarami. 
W kronice OSP brak informacji na te-
mat losów figury św. Floriana w czasie 
wojennej zawieruchy - prawdopodobnie 
przetrwała je bez większych zniszczeń. 
W lipcu 1991 r. pomnik został poważ-
nie uszkodzony - przejeżdżający przez 
Sieniawę samochód ciężarowy zacze-
pił o przebiegającą w pobliżu linię tele-
foniczną, w wyniku czego figura została 
strącona z postumentu. Posąg trafił do 
Przemyśla, gdzie został odrestaurowa-
ny. Odnowiony został również postu-
ment i już w marcu 1992 r. św. Florian 
wrócił na swoje miejsce. „Odrestauro-
wana figurka nie jest jednak już dokład-
nym odzwierciedleniem figurki starej. Po-
stać jest trochę zmniejszona, zmieniony jest 
także układ głowy” - czytamy w kronice 
OSP. Odnowiony pomnik poświęcił 25 
lat temu ks. Zdzisław Kalinowski pod-

czas obchodów Dnia Strażaka. 
W bieżącym roku, w związku z bu-

dową ronda, pomnik musiał być usu-
nięty ze skrzyżowania poza pas drogo-
wy. Wiosną figurę świętego zdjęto z pod-
stawy i wysłano do renowacji w Zakła-
dzie Usługowym ,,Vetro’’ z Muniny. Tam 
Florian został fachowo oczyszczony i za-
konserwowany. 
Początkiem listopada, ważącą prawie 
25 ton cylindryczną podstawę, firma 
,,InterPetro’’ z Rzeszowa, przy współ-
pracy z Zakładem Usług Remontowo 
Budowlanych Józefa Kurko i miejsco-
wymi strażakami przeniosła ze skrzyżo-
wania dróg w miejsce, gdzie wcześniej 
stał pomnik św. Jana Pawła II. W nowym 
miejscu odnowiona figura św. Floriana 
powróciła na kolumnę. 

Marta Kozłowicz

Św. Florian - legionista rzymski, 
który w 304 r. poniósł śmierć 
męczeńską za wiarę chrześcijań-
ską. W Polsce jest czczony jako 
patron podczas klęsk pożaru, po-
wodzi i sztormów oraz patron 
strażaków. Ma to swoje korzenie 
w 1528 roku, kiedy pożar strawił 
dzielnicę Krakowa zwaną Klepa-
rzem. Ocalała jedynie świątynia, 
w której znajdowały się relikwie św. 
Floriana. Ponadto jest on patro-
nem hutników, kominiarzy, garn-
carzy i piekarzy. 
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Jakiś czas temu do naszego urzędu 
wpłynęło formalne zapytanie na 
ten temat, stąd i odpowiedź by-
ła formalna: „Działki leśne będące 

    własnością Miasta i Gminy Sie-
niawa na koniec 2005 roku stanowiły 
616,6634 ha, natomiast stan na dzień 
30 czerwca 2017 roku to powierzch-
nia 439,1430 ha. Uzyskane drogą sprze-
daży środki zostały przeznaczone w 100 
% na inwestycje prowadzone na tere-
nie naszej gminy. W okresie od 2007 roku 
do 2017 roku zostały sprzedane działki 
leśne w Czercach, Dobrej, Leżachowie 
i Rudce na kwotę 5 345 380 zł, a w tym 
właśnie okresie prowadzone były duże 
i ważne inwestycje dla poprawy warun-
ków życia mieszkańców w gminie, m.in.: 
budowa kanalizacji w m. Leżachów, Pi-
gany i Dybków, modernizacja stacji uzdat-
niania wody, rewitalizacja Rynku, prze-
budowa budynku „Sokoła”, przebudowa 
stadionu sportowego, wyremontowano i wy-
budowano remizy strażackie, wybudowa-
no mnóstwo nowych oświetleń ulicznych 

i niezliczone kilometry dróg, nawet do 
gruntów rolnych. Na inwestycje wodno-
kanalizacyjne, rynek, stadion i budynek 
„Sokoła” pozyskano środki z funduszy 
europejskich, jednak bez udziału własne-
go nie byłoby możliwości ich wykorzysta-
nia. Ogółem w tym czasie, tj. od początku 
2007 roku do połowy 2017 roku wydat-
kowano 59 205 154 zł na wszystkie za-
dania majątkowe, a które osiągną szczyt 
w latach 2017-2018, przy równoczesnym 
prowadzeniu niezachwianej bieżącej dzia-
łalności statutowej gminy”. 
W obecnych czasach o wszystkim decy-
duje ekonomia i gospodarskie podej-
ście do budżetu. Większość mieszkań-
ców zapewne nie zdaje sobie sprawy, 
że gospodarowanie lasami gminnymi 
oprócz znikomej sprzedaży drewna użyt-
kowego i trochę większej opałowego 
nie przynosi wymiernych korzyści, a jak 
każda nieruchomość generuje koszty. 
Przychody ze sprzedaży drewna to śred-
nio ok. 60 tys. rocznie, natomiast koszty 
prowadzenia gospodarki leśnej to rok-

rocznie nawet ponad 200 tys. zł. Każda 
działka leśna będąca we władaniu sa-
morządu gminnego czy też osoby pry-
watnej musi posiadać tzw. plan urządza-
nia lasu nadzorowany przez starostwo 
powiatowe i nadleśnictwo. Nikt z wła-
ścicieli nie może w sposób całkowicie sa-
modzielny gospodarować drzewostanem 
i bez kontroli prowadzić jego wycinki. 
Rozwój Miasta i Gminy Sieniawa, jak 
każdej wspólnoty samorządowej, uzależ-
niony jest od realizacji inwestycji w każ-
dej dziedzinie życia społeczno - gospo-
darczego jej mieszkańców. Niesie to za 
sobą określone koszty. Jeżeli sprzedaż 
mienia może nam pomóc w osiągnięciu 
konkretnego celu, jest ona jak najbar
dziej uzasadniona. Jeżeli jakiekolwiek 
grunty będą niezagospodarowane i nie-
dopilnowane, a dodatkowo nie będzie 
można ich sprzedać, to będą stały odło-
giem i my wszyscy, jako społeczeństwo 
na tym stracimy...

Oprac. Anna Nykiel

Sprawa sprzedaży działek leśnych interesuje wprawdzie niewielką grupę 
mieszkańców naszej gminy, ale pragniemy wszystkim Państwu  

przybliżyć to zagadnienie.

Żeby rozsądek nie zginął w lesie

Gmina musi się rozwijać

Walczymy o tanią energię

Wniosek aplikacyjny pn. 
„Rozwój mikroinstala-
cji OZE na potrzeby 
budynków i obiektów 

niepublicznych na terenie gminy Stary 
Dzików, Sieniawa i Dynów” złożyli-
śmy osiem miesięcy temu. Projekt przy-

gotowany został w partnerstwie aby 
uzyskać jak najwyższą ocenę i maksy-
malne dofinansowanie. Wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii na tere-
nie naszej gminy zainteresowane są 352 
osoby, z czego 124 jednostkami wytwa-
rzania energii elektrycznej, natomiast 

228 energii cieplnej. 
29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa 
Podkarpackiego, jako Instytucja Zarzą-
dzająca Regionalnym Programem Ope-
racyjnym Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014-2020, zatwierdził li-
stę rankingową w ramach działania 3.1 

Czynimy intensywne starania o dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych 
źródeł energii dla mieszkańców naszej gminy. Złożony do Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wniosek ma coraz 
większe szanse na pozytywne rozpatrzenie.
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Rozwój OZE - projekty parasolowe. Li-
sta ta obejmuje 69 projektów na łącz-
ną kwotę dofinansowania w wysoko-

ści 567,5 mln zł. Przypomnieć należy, 
że w przeprowadzonym naborze udo-
stępniona została kwota alokacji środ-

ków w wysokości 120 mln zł. Zarząd 
Województwa, zgodnie z kolejnością na 
liście rankingowej, dokonał wyboru 12 

projektów do dofinansowania w dostęp-
nym limicie środków przyznanych do 
dyspozycji w naborze. Po kolejnej ana-

lizie środków dostępnych w tym dzia-
łaniu oraz dodatkowemu zwiększeniu 
kontraktacji, podstawowa lista projek-
tów o dofinansowanie wydłużyła się do 
19. Aktualnie Gmina Sieniawa znajdu-
je się na 13 pozycji listy rezerwo-
wej. W związku z tym, że Zarząd Woje-
wództwa wystąpił o zwiększenie o ok. 
180 mln zł kwoty w ramach Osi prio-
rytetowej III Czysta energia, nasz pro-
jekt znajdzie się na liście podstawowej 
i ma olbrzymie szanse na dofinansowa-
nie. Ta sprawa została już uzgodniona 
z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie 
skonsultowana z Komisją Europejską. 
Renegocjacja Programu jest jednak zło-
żona proceduralnie i długotrwała. Po-
zostaje nam uzbroić się w cierpliwość 
i trzymać kciuki za pomyślne zakończe-
nie rozmów.

Jerzy Mazur

System selektywnego odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
komunalnych (segregacji), któ-
ry realizujemy na terenie na-

szej gminy daje widoczne rezultaty. Efek-
tem jest ograniczenie zagrożeń dla śro-
dowiska, porządek i estetyka oraz kształ-
towanie postaw proekologicznych. Nie 
poprzestajemy na tym; system będzie 
uzupełniony o instalację pomocniczą 
w postaci gminnego Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunal-
nych - PSZOK. Wynika to z art. 3 ust. 1 -
i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Zgodnie z wydaną 
decyzją lokalizacyjną z dnia 15 lipca 
2013 r., instalacja zostanie urządzona 
na w Sieniawie przy ul. Augustowskiej 
na terenie dawnej oczyszczalni ścieków 
(działka nr 698/1). Lokalizacja ta jest 
najdogodniejsza dla mieszkańców na-
szej gminy. W tym roku złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie tego zadania 
z programu RPO Województwa Pod-
karpackiego. Uzyskamy z niego dofi-
nansowanie w wysokości 633 tys. zł. 
na całkowitą wartość kosztorysową 916 

tys. zł. PSZOK będzie ważnym elemen-
tem systemu gospodarki odpadami. Za-
pewni łatwy dostęp wszystkim miesz-
kańcom gminy do oddawania odpadów 
komunalnych wytworzonych w gospo-
darstwach domowych, jak: przetermino-
wane leki i chemikalia, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte ba-
terie i akumulatory, meble i inne od-
pady wielkogabarytowe, odpady zielo-
ne biodegradowalne, budowlane i roz-
biórkowe, a także papier, tworzywa, 
opony, szkło, metale. Przyjmowanie tych 
odpadów odbywać się będzie w sposób 

Na miejscu dawnej oczyszczalni ścieków przy ul. Augustowskiej powstanie 
nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nasz wniosek 
o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony i uzyskamy na tę inwestycję 

blisko 70. procentowe wsparcie z RPO Województwa Podkarpackiego.

Postęp w zbiórce odpadów

Będziemy zbierać 
selektywnie
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Jest Pani rodowitą mieszkanką Czer-
wonej Woli?
Tutaj się urodziłam, wychowałam, tutaj 
również skończyłam szkołę podstawową. 
Mam duże grono koleżanek i kolegów, 
a wszystkie moje działania koncentrują 
się wokół Czerwonej Woli. Ktoś może 
pomyśleć, że to bardzo nudne mieszkać 
całe życie w jednym miejscu, codziennie 
chodzić tymi samymi ścieżkami, widy-
wać te same twarze. Ja tak nie uważam, 
to tak samo jakby się wyrzec własnego 
kraju, a wraz z nim swoich wspomnień, 
obyczajów i tradycji. Moją małą Ojczy-
zną jest Czerwona Wola.

Na czym obecnie się skupiacie?
Nasze Koło powstało 12 lat temu. Zało-
życielką i pierwszą przewodniczącą była 
Maria Flis. Od 6 lat tę funkcję pełnię ja. 
W ostatnim czasie szeregi koła mocno 
się przerzedziły, mimo to prowadzimy 
działalność na szeroką skalę. Nasze naj-
nowsze aranżacje muzyczne spotykają 
się z ogromnym aplauzem i pozytywnym 
odbiorem publiczności. Obecnie przy-
gotowujemy się do corocznego prze-
glądu grup kolędniczych z udziałem Kół 
Gospodyń Wiejskich.

Z przygotowaniami wiążą się próby, 
które odbywają się w świetlicy? 
Tak, ale nasze początki były trudne. Spo-
tkania organizowałyśmy w szkole, gdyż 
poprzednia świetlica była ruiną, nie 
miałyśmy żadnego wyposażenia, nawet 
naczyń. Byłyśmy jednak pełne entuzjaz-

mu i nadziei na lepsze czasy i nie 
pomyliłyśmy się. Kiedy gmina rozpo-
częła kapitalny remont i rozbudowę 
remizo-świetlicy, zaangażowałyśmy się 
w to dzieło. W miarę sił i możliwości, 
czasami całymi rodzinami, pomagały-

śmy przy pracach budowlanych. Rok 
później w 2008 r. w Czerwonej Woli 
odbyły się dożynki gminne i uroczy-
ste oddanie do użytku naszej nowej 
siedziby. Dziś, dzięki pomocy burmi-
strza Adama Wosia, mamy w pełni 
umeblowaną i wyposażoną świetlicę, 
która jest wykorzystywana przy orga-
nizacji różnych imprez okolicznościo-
wych. Służy ona nie tylko mieszkańcom 
Czerwonej Woli, ale też innych miej-
scowości naszej gminy.

Jakie marzenia mają członkinie koła 

z Czerwonej Woli? 
Marzeniem moim i moich koleżanek 
z KGW jest to, aby więcej mieszkań-
ców Czerwonej Woli, zwłaszcza mło-
dych, zaangażowało się w naszą dzia-
łalność. Z nami naprawdę nie można 

się nudzić. Drzwi do koła są otwarte
 dla każdego. Zapraszamy.

Jak układa się współpraca z władzami 
Gminy?
Współpraca układa się bardzo dobrze. 
Burmistrz Adam Woś jest świetnym go-
spodarzem. Miasto i sołectwa pięknie-
ją w oczach. Każda wioska ma funkcjo-
nalną remizo-świetlicę, szkoły zostały 
gruntownie wyremontowane, powstają 
boiska wielofunkcyjne, parkingi. W na-
szej miejscowości rusza właśnie budo-
wa kanalizacji. Są to ogromne koszty, 

O swojej pracy i planach, mówi szefowa Koła Gospodyń Wiejskich  
w Czerwonej Woli Pani Małgorzata Purcha.

Rozmowa z przewodniczącą KGW w Czerwonej Woli

Moja mała Ojczyzna

zorganizowany, pod nadzorem pracow-
nika i monitoringu. Będą one składowa-
ne w wydzielonych kontenerach i bok-
sach pod zadaszonymi wiatami i cyklicz-
nie wywożone. Wykonane zostanie też 

ogrodzenie z bramą wjazdową i wagą, 
utwardzony teren z odwodnieniem i se-
peratorem odcieków, zbudowana dro-
ga dojazdowa i oświetlenie, zaś istnie-
jący budynek będzie zaadaptowany na 

cele administracyjno-socjalne. Realiza-
cja projektu zaplanowana jest na 2018 
rok.

Janusz Świt
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ją pokryć składki parafian i dofinanso-
wanie z budżetu gminy. Po zakończe-

niu inwestycji, kościół będzie całkowi-
cie przystosowany dla potrzeb osób nie-

pełnosprawnych.
Kościół, p.w. św. Jana Chrzciciela zbu-

dowano w 1753 r. (w latach 1788-1947 
służył miejscowym unitom jako cerkiew 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego). 
Prostokątną nawę główną pokrywa 
dwuspadowy dach zwieńczony sygna-
turką i hełmem baniastym z iglicą. Ele-
wacja frontowa zwieńczona jest murem 
attykowym z płycinami. Świątynia jest 
ciekawym przykładem 18. wiecznej 
architektury sakralnej na Podkarpaciu.

Janusz Motyka

W akcie przekazania ucze-
stniczyli także: Inspek-
tor Nadzoru Inwestor-
skiego i przedstawiciele 

służb konserwatorskich. Z chwilą pod-
pisania dokumentu, obiekt i otaczający 
go teren przejęli budowlańcy, którzy już 
rozpoczęli prace ratowniczo-konserwa-
torskie. Całkowity koszt adaptacji świą-
tyni oszacowano na blisko 4,5 mln zł. 
Staraniem władz miasta i gminy pozyska-
no na ten cel z Regionalnego Programu 

Operacyjnego województwa podkarpac-
kiego 3 mln zł. Brakujące 1,5 mln zł ma-

Rewitalizacja zespołu kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela staje się faktem. W dniu 
22 listopada br. Urząd Gminy Sieniawa reprezentowany przez Władysława Wosia 

przekazał teren i plac budowy konsorcjum firm, których pełnomocnikiem  
a zarazem kierownikiem budowy jest Jerzy Śliwa.

Remont kościoła 
rozpoczęty

ale bardzo pragniemy poprawić sobie 
jakość życia. Naszym marzeniem jest 
dokończenie budowy drogi przez Czer-
wona Wolę. Mimo, że jest to droga po-
wiatowa, wierzymy w słowa burmi-
strza, że znajdzie środki i dokończy 
remont.

Co za naszym pośrednictwem chcia-
łaby Pani przekazać Czytelnikom?
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Chciałabym w imieniu swoimi i moich 
koleżanek z Koła Gospodyń Wiej-
skich złożyć wszystkim mieszkańcom 
Czerwonej Woli i Gminy Sieniawa naj-

serdeczniejsze życzenia zdrowia, zado-
wolenia z życia, pogody ducha i wia-
ry w lepsze jutro, a w Nowym Roku 
2018 szczęścia, powodzenia i spełnienia 
marzeń.

Wysłuchała: Marta Kozłowicz
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Czerwona Wola to szczególnie urokliwe miejsce w gminie Sieniawa. 
Specyficzny mikroklimat, lasy i przecinająca je rzeka Lubaczówka sprawiają,  

że warto tu zaglądać o każdej porze roku. Nawet późną jesienią. 
Jak się tu żyje, zapytaliśmy kilka napotkanych osób.

Spacerkiem 
po Czerwonej Woli

                                           
                                           Małgorzata Rokosz 
                     Mama małej córeczki, która szczególnie polubiła 
           zajęcia na nowym „orliku”. - Dzięki staraniom władz gminy  
       mamy teraz w Czerwonej Woli przy szkole bardzo funkcjonalne, 
    całoroczne boisko. Jak widać, korzystają z niego uczniowie naszej  
            szkoły ale też dzieci najmłodsze, z przedszkola. Na pewno 
             obiekt nie będzie stał pusty, bo są również osoby dorosłe 
               chętne do korzystania z niego. Mamy zapewnienie 
       dyrektorki szkoły, że ten „orlik” będzie dostępny 
         - oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu 
            warunków użytkowania - praktycznie dla 
                każdego amatora aktywnego 
                       wypoczynku bez względu na jego 
                              wiek - wyjaśnia pani 
                                             Małgorzata.

                                                         Iwona Socha
                                            Matka trójki dzieciaków, która przyszła 
                                           odebrać swoje pociechy ze szkoły. - Nasza 
                   wioska pięknieje i mieszkańcom żyje się na pewno 
            wygodniej. Wystarczy choćby zobaczyć jak zmieniło się 
  otoczenie naszego kościółka. Dawniej auta stały na drodze. 
 Szczególnie niebezpiecznie robiło się zimą. Teraz mamy asfaltowy 
             dywanik biegnący pod sam kościół, parking i chodnik. 
                 Doceniają to osoby starsze, które można podwozić na 
                   nabożeństwo praktycznie pod samą świątynię. Tak samo, 
                                                     na naszych oczach, zmienia się teren 
                                                       wokół szkoły. Wystarczy przejść się 
                                                                 na tyły budynku - zachęca 
                                                                                   pani Iwona.
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                                                      Zbigniew Lichołat
                                           Radny miejski. Przyjechał bejrzeć postęp prac przy rozbiórce starych  
                                       baraków na placu szkolnym. - Kiedyś były to budynki Przed-
                  siębiorstwa Budownictwa Rolniczego Szówsko, a jeszcze wcześniej dom 
       wczasowy Biura Podróży „Orbis” - wyjaśnia. Ten betonowy gruz przyda się 
  do utwardzenia dróg w gminie. Wspólnymi siłami, przy wydatnej pomocy 
naszych strażaków, chcemy tę część placu uprzątnąć i zrobić tu boisko do piłki 
nożnej. Pozostały wolny teren zostawiamy pod przyszły plac zabaw dla dzieci, 
bo to jedna z potrzeb naszej wioski. Te najpilniejsze jakimi są: oświetlenie 
     odcinka drogi od pana Tomasa do drogi wojewódzkiej oraz oświetle-
              nie drogi w przysiółku Mycki dzięki gminie będziemy 
         realizowali już wkrótce. Podobnie jak budowę mostku na 
         dopływie Lubaczówki. Ale to wszystko nic, w porównaniu
          z naszą największą potrzebą jaką jest budowa kanali-
             zacji. Są już pieniądze na połowę inwestycji. Bez za-
                  angażowania burmistrza Wosia i milionowego 
                       wsparcia, o które nasz samorząd wystarał 
                             się z zewnątrz, ta budowa nigdy by nie 
                                       doszła do skutku - podkreśla 
                                                     radny Lichołat.

                                                      Maria Wróbel
                                           Mieszkanka Czerwonej 
              Woli. Pytana, czy kanalizacja wioski to rzeczywiście 
      taka ważna sprawa, odpowiada bez wahania. - Przecież mamy 
        XXI wiek. Kanalizacja musi być. Dla mnie osobiście i dla mojej 
     rodziny byłoby to wielkie udogodnienie. Teraz musimy wywozić 
       szambo średnio co dwa miesiące. Jest to kłopotliwe i kosztowne. 
  Wielu przyjezdnych chwali sobie wypoczynkowe walory naszej 
        wioski. Kupują działki rekreacyjne, stawiają domki. 
  Kanalizacja poprawi nie tylko standard życia 
          stałych mieszkańców. Skorzysta całe 
       środowisko przyrodnicze, dzięki czemu 
                będzie u nas jeszcze bardziej  
                 atrakcyjnie - zauważa pani 
                                       Maria.

                                                         Iwona Socha
                                            Matka trójki dzieciaków, która przyszła 
                                           odebrać swoje pociechy ze szkoły. - Nasza 
                   wioska pięknieje i mieszkańcom żyje się na pewno 
            wygodniej. Wystarczy choćby zobaczyć jak zmieniło się 
  otoczenie naszego kościółka. Dawniej auta stały na drodze. 
 Szczególnie niebezpiecznie robiło się zimą. Teraz mamy asfaltowy 
             dywanik biegnący pod sam kościół, parking i chodnik. 
                 Doceniają to osoby starsze, które można podwozić na 
                   nabożeństwo praktycznie pod samą świątynię. Tak samo, 
                                                     na naszych oczach, zmienia się teren 
                                                       wokół szkoły. Wystarczy przejść się 
                                                                 na tyły budynku - zachęca 
                                                                                   pani Iwona.

                                                                            Marzena Serafin
                                                                       Dyrektorka miejscowej 
                         szkoły - „Orlik” to najnowsza inwestycja w Czerwonej Woli. 
Oddano ją do użytku w październiku br. - wyjaśnia. Dzięki staraniom pana 
            burmistrza Adama Wosia i władz samorządowych wraz z nowym rokiem 
                szkolnym 2017/18 dostaliśmy tak upragnione boisko wielofunkcyjne. 
                 Jego wielką zaletą jest uniwersalność. Użytkownicy mogą grać na nim 
                        w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego. Nauczyciele mogą 
                         prowadzić ćwiczenia ogólnorozwojowe, a dzieci aktywnie spędzać 
                               czas wolny. Ten „orlik” uatrakcyjni zajęcia pozalekcyjne, 
                                                    pomoże spełniać pasje uczniów i dorosłych. Jednym 
                                                     słowem, będzie miejscem integracji dla wszystkich 
                                                         mieszkańców Czerwonej Woli bez względu na 
                                                           wiek. Dziękuję panu burmistrzowi w imieniu 
                                                                  całej społeczności szkoły za spełnienie 
                                                                              naszego marzenia - kończy 
                                                                               zadowolona dyrektorka.

15grudzień 2017 Sieniawa



Jednym z działań jest wprowa-
dzenie możliwości płacenia kartą 
i telefonem w urzędach jednostek 
samorządu terytorialnego, urzę-

     dach wojewódzkich, a z czasem 
i u policjanta z „drogówki”. 

Udział w programie jest bezpłatny. 
Urzędy nie będą też obciążane opłata-
mi z tytułu korzystania z terminala, ani 
za obsługę w ramach programu. Klienci 
dokonujący płatności z wykorzystaniem 
terminala POS też nie będą ponosić 
opłat za realizacje transakcji. Jest to zgod-
ne z nowelizacją ustawy Ordynacja po-
datkowa, w myśl której, od 2016 roku 
gmina nie może ponosić opłat za pro-
wizje wynikające z regulowania podat-
ków i opłat kartami płatniczymi.
Urzędy uczestniczące w programie zo-
staną wyposażone - w zależności od wy-

branego rozwiązania - w terminale płat-
nicze POS oraz/lub w usługę WebPOS 
Paybynet do płatności mobilnych. Płat-
ności mobilne będą mogły być realizo-
wane przez klientów za pomocą BLIK 
oraz aplikacji PeoPay (w przypadku 
WebPOS Paybynet za pomocą BLIK 
Direct - bezpośrednio na rachunek ban-
kowy urzędu). Krótko mówiąc, płatności 
z użyciem karty płatniczej lub telefonu 
będą odbywać się w urzędzie tak samo, 
jak w dowolnym sklepie wyposażonym 
w terminal POS. Z kolei WebPOS Pay-
bynet umożliwi przyjęcie płatności te-
lefonem bezpośrednio na stanowisku 
mobilnym u pracownika urzędu. Jako 
pierwsi mogą skorzystać z tej opcji 
klienci banków: PKO S.A. PKO BP oraz 
ING Bank Śląski. Uczestnictwo w pro-
gramie jest dla urzędów dobrowolne.

W związku z tym, Rada Miejska w dniu 
19 października podjęła uchwałę o do-
puszczeniu zapłaty podatków i opłat sta-
nowiących dochody budżetu gminy za 
pomocą innego instrumentu płatnicze-
go, w tym instrumentu płatniczego, na 
którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny. 
Realizacja płatności w tej formie jest 
możliwa od listopada br. Na temat Pro-
gramu można szerzej poczytać również 
na stronach Ministerstwa Rozwoju i Fi-
nansów https://www.mr.gov.pl/strony/
aktualnosci/program-upowszechniania
-platnosci-bezgotow-kowych-w-admini-
stracji-publicznej/

Oprac. Anna Nykiel

Miasto i Gmina Sieniawa przystąpiła do „Programu płatności bezgotówkowych 
w jednostkach administracji publicznej”. Program ten realizowany jest przez 

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. 

Ułatwienia w gminie

Od listopada zapłacisz 
kartą płatniczą  
i telefonem
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Celem projektu jest zapew-
nienie najuboższej czę-
ści społeczeństwa bezpłat-
nej pomocy żywnościo-

wej oraz edukacja społeczna poprzez 
cykliczne działania towarzyszące o cha-
rakterze dydaktycznym. 
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ 
mogą być objęte osoby i rodziny znaj-
dujące się w trudnej sytuacji życiowej 
spełniające kryteria art. 7 ustaw o po-
mocy społecznej, których dochód nie 
przekracza 1 268 zł dla osoby samot-
nie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby 
w rodzinie.
Dla mieszkańców Miasta i Gminy Sie-
niawa realizacja programu rozpoczęła 
się w październiku 2017 r., a zakończy 

się w maju 2018 r.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sieniawie wydaje skiero-
wania do otrzymania pomocy w ramach 
POPŻ. Artykuły wydawane są w formie 
paczek żywnościowych równomiernie 
w trakcie trwania całego Podprogramu 
2017. Paczki odbierać można w maga-
zynie Zarządu Okręgowego Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej w Jarosła-
wiu przy ul. Bandurskiego 1 od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7.30 
do 13.00. 

Zestaw artykułów w Podprogramie 
2017: groszek z marchewką, fasola 
biała, koncentrat pomidorowy, buraczki 
wiórki, powidła śliwkowe, makaron ja-
jeczny, makaron kukurydziany bezglu-

tenowy, ryż biały, kasza gryczana, her-
batniki maślane, mleko UHT, ser pod-
puszczkowy dojrzewający, gulasz wie-
przowy z warzywami, szynka drobiowa, 
szynka wieprzowa mielona, pasztet wie-
przowy, filet z makreli w oleju, cukier 
biały i olej rzepakowy.
Dotychczas do programu zostało zakwa-
lifikowanych 675 osób ze 186 rodzin 
zamieszkujących naszą gminę.
Wszystkich zainteresowanych skierowa-
niem do otrzymania pomocy żywno-
ściowej prosimy o zgłaszanie się do Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sieniawie w godzinach od 7:30 
do 15:30 pok. nr 8. 

Beata Piróg

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie kontynuuje współpracę 
z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Przemyślu w celu realizacji 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 
 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. 

Pomoc w formie 
żywnościowej

Dzień urody 

W piątek 8 września w CKSiR „So-
kół” w Sieniawie odbyło się spotkanie 
z konsultantką, kosmetyczką i stylistką 
fryzur. Okazją był przypadający na 9 
września Międzynarodowy Dzień Uro-
dy. Zainteresowane panie wzięły udział 
w pokazie makijażu codziennego, który 
wykonała wizażystka firmy Avon. Pre-
zentowany krok po kroku makijaż był 
na pewno świetną lekcją dla kobiet roz-

poczynających swoją przygodę z malo-
waniem się, ale także dla tych, które 
podstawy make up-u już dobrze znają. 
Następnie biorące udział w spotkaniu 
panie zapoznały się z ofertą lokalnych 
gabinetów urody. Pokaz łatwych do wy-
konania fryzur codziennych przygoto-
wały stylistki ze Studia Fryzur i Kosme-
tyków „Sabina” w Sieniawie - na głowach 
królowały fantazyjne warkocze i sploty. 
Uczestniczki spotkania dowiedziały się 
też wielu ciekawych informacji o pie-

lęgnacji włosów i popularnym zabiegu 
laminacji włosów. Natomiast w Gabine-
cie Kosmetycznym „Avanti” w Sieniawie 
zainteresowane zapoznały się z bogatą 
ofertą zabiegów pielęgnacyjnych i sto-
sowanych do nich kosmetyków. Chętne 
panie, a tych nie brakowało, miały moż-
liwość skorzystania z bezpłatnej henny 
wykonanej przez kosmetyczki. Dla od-
wiedzających gabinet „Avanti” przygoto-
wano też słodki upominek. 
Serdecznie dziękujemy paniom za udział 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do aktywnego spędzania wolnego czasu i korzystania  

z organizowanych zajęć. 

W centrum kultury... 
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w spotkaniu oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację Dnia 
Urody - pani Joannie Marciniszyn koor-
dynatorowi sprzedaży Avon; paniom Ju-
stynie Radawiec-Gazda i Paulinie Kuli 
z Gabinetu kosmetycznego Avanti oraz 
paniom Elżbiecie Pikuła, Małgorzacie 
Macina i Sabinie Kolczak ze Studia Fry-
zur i Kosmetyków „Sabina”. 

Warsztaty scrapbooking’u

Scrapbooking to sztuka ręcznego 
tworzenia i dekorowania albumów ze 
zdjęciami. Ale techniką tą wykonuje 
się również oryginalne i niepowta-
rzalne kartki okolicznościowe i zapro-

szenia. W scrapbooking’u nie ma okre-
ślonych zasad tworzenia - wszystko za-
leży od kreatywności i pomysłu autora. 
Z kolorowego papieru za pomocą dziur-
kaczy, naklejek i różnych ozdób można 

wyczarować cuda. Dowiedli tego ucze-
stnicy warsztatów scrapbooking’u, które 
odbyły się 23 listopada w CKSiR ,,So-
kół”. Podczas spotkania robiliśmy kartki 
świąteczne tzw. sztalugowe, które pre-

zentują się tak, jakby były ustawione 
na sztaludze. Uczestnicy spotkania po-
znali zasady tworzenia i krok po kroku 
zrobili swoje własne kartki - najpierw 
stworzyli podstawę, potem dziurkacza-
mi wycięli fantazyjne wzory i ozdobi-
li kartkę kolorowymi papierami, a na 
koniec - oryginalnymi ozdobami. Jak się 
okazało stworzenie takiej kartki wcale 
nie było takie trudne, choć na pewno 
wymagało dużo cierpliwości i dokład-

Kalendarz planowanych 
wydarzeń kulturalnych 
Styczeń

•	 26. Finał WOŚP
•	 Przegląd grup kolędniczych z udziałem KGW

Luty
•	 VIII Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
•	 Aktywne ferie w mieście 
•	 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Marzec
•	 Dzień Kobiet 
•	 Świąteczne warsztaty dla dzieci

Kwiecień
•	 Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II
•	 Dzień Czekolady - warsztaty kulinarne dla dzieci

ności, ale tych cech dzieciom nie brakowało. Każda z kar-
tek, które powstały była jedyna i niepowtarzalna, bo każdy 
z uczestników miał inny pomysł na jej wykończenie. Zajęcia 
prowadziła Beata Pytel, pasjonatka scrapbooking’u.

Będzie się działo 

Wspólna akcja centrum kultury i biblioteki pn. „Waka-
cyjne czwartki” cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci i ich rodziców. Do wakacji jeszcze daleko, ale wiel-
kimi krokami zbliżają się ferie zimowe, na które już dziś 
w imieniu organizatorów zapraszamy. Dla dzieci zaplano-
wano m.in. zajęcia artystyczne, kulinarne i sportowe. Wię-
cej szczegółów na temat planowanych akcji udzielają pra-
cownicy CKSiR ,,Sokół” w Sieniawie tel. (16) 648 81 14 oraz 
BPMiG Sieniawa tel. (16) 642 14 33.

Marta Kozłowicz
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Wakacyjne konkursy 
w Bibliotece 

Pierwszy, na najaktywniejsze-
go „Czytelnika lata 2017”, 
skierowany był zarówno do 
czytelników dorosłych jak 

i dziecięcych. Zadaniem komisji kon-
kursowej było wyłonienie czytelników 
z największą liczbą wypożyczonych 
książek. W kategorii „czytelnik dorosły” 
zwyciężyła pani Marta Mazurek. Dru-
gie miejsce zajęła pani Karolina Kowal, 
a trzecie pani Joanna Mazurek. Wśród 
czytelników dziecięcych najwięcej ksią-
żek wypożyczył Dawid Solski, druga by-
ła Katarzyna Filip, a trzecia Zosia Panek.
Zmagania czytelnicze uzupełnił konkurs 
fotograficzny pod hasłem „Przyłapani na 
czytaniu - moje wakacje z książką”. 
Uczestnicy mieli za zadanie zrobić zdję-
cie przedstawiające ciekawe, nietypowe, 
oryginalne lub zabawne sytuacje zwią-
zane z książką lub czytaniem. Fotogra-
fia miała być inspiracją do spędzenia 
wolnego czasu z książką. Autorzy zdjęć 

udowodnili, że czytać można wszędzie, 
zarówno samemu jak i w towarzystwie. 
Komisja konkursowa pod przewodnic-
twem pana Bogusława Bartusia oceniła 
fotografie następująco:
I miejsce - Aleksandra Capłap; II - Wik-
toria Szewc; III - Katarzyna Filip, oraz 

wyróżnienia: Amelia Pyrczak i Stanisław 
Kozłowicz.
Laureatom obu konkursów serdecz-
nie gratulujemy i zapraszamy do udziału 
w kolejnych edycjach.

Elżbieta Jagusztyn

3 września w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa uroczyście 
podsumowano dwa wakacyjne konkursy.

Spotkanie  
z pisarką i youtuberką

W dniu 28 listopada 2017 r. działający przy sieniawskiej bibliotece Dyskusyjny 
Klub Książki zorganizował spotkanie z Marią Krasowską, youtuberką i autorką 
popularnej powieści dla młodzieży, zatytułowanej „Wyspa X”. Ponad 200 uczniów 

z liceum i gimnazjum wypełniło salę widowiskową CKSiR „Sokół”.

Pisarka mówiła o sobie, nie 
pomijając anegdot zarówno 
z życia prywatnego jak i za-
wodowego. Opowiadała o po-

czątkach kariery literackiej m.in. o tym 
jak do-szło do napisania debiutanckiej 

powieści. Zapowiedziała wydanie ko-
lejnej książki, stanowiącej kontynuację 
„Wyspy X”. Zdradziła skąd czerpie po-
mysły, czym się inspiruje, jak zbiera 
materiały. Zainteresowana młodzież za-
dawała autorce wiele pytań, zarówno 

w trakcie spotkania jak i po jego zakoń-
czeniu. Młoda pisarka chętnie rozdawała 
autografy i pozowała do zdjęć.

Wioletta Szewc
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Dożynki które przejdą 
do historii

Święto plonów rozpoczęła 
polowa msza św. koncelebro-
wana przez ks. Jana Grzywa-
cza, ks. Dariusza Styrnę, ks. 

Pawła Hałasa, ks. Mariusza Mula oraz 
pochodzącego z Dybkowa ks. Tadeusza 
Wawryszko. Homilię, w której podzię-
kowano rolnikom za ich ciężką pracę, 
wygłosił proboszcz sieniawskiej parafii 
ks. Jan Grzywacz. W trakcie uroczysto-
ści księża poświęcili dożynkowe wieńce 
oraz nowy budynek remizo-świetlicy 
i zakupiony niedawno dla jednostki 
OSP w Dybkowie samochód strażacki. 
Ceremoniał dożynkowy rozpoczęła pre-
zentacja wieńców przygotowanych przez 
poszczególne sołectwa. Wykonane z wiel-
ką precyzją i starannością z kłosów róż-
nych zbóż i ziaren, ozdobione świeżymi 
kwiatami, ziołami i owocami zachwycały 
wyglądem i pomysłowością. W tym ro-
ku uczestnicy dożynek podziwiać mogli 
wieńce w kształcie m.in. kościoła, ołta-
rza, globu ziemskiego i serc. Po prezen-

tacji starostowie dożynek: Grażyna Bajor 
i Marian Chamik, przekazali na ręce bur-
mistrza Adama Wosia tradycyjny chleb 

z życzeniami: „Przyjmij gospodarzu od 
nas ten bochen chleba upieczony ze zbo-
ża naszych pół. Uszanuj go i gospoda-
ruj tak, żeby go nikomu, tak na wsi, jak 

i w mieście nigdy nie zabrakło”. Po przy-
jęciu chleba burmistrz powitał uczestni-
ków. W okolicznościowym wystąpieniu 

podkreślił ogrom i znaczenie niełatwej 
pracy rolnika oraz podziękował wszyst-
kim osobom zaangażowanym w przy-
gotowanie dożynek, wieńczarzom za mi-

W niedzielę, 27 sierpnia Dybków był gospodarzem dorocznych dożynek 
gminnych. Dla mieszkańców wioski było to wyjątkowe święto, gdyż ostatni 

raz organizowano tam gminne dożynki 44 lata temu!

W Dybkowie dziękowali za plony
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sternie wykonane wieńce, a licznie ze-
branej publiczności życzył dobrej za-
bawy. Następnie Koło Gospodyń Wiej-
skich w Dybkowie wystąpiło z koncer-

tem przy akompaniamencie Sabiny Kol-
czak, rozpoczynając tym samym część 
artystyczną. Po nich na scenie z reper-
tuarem piosenek biesiadnych, ludowych 
i przebojami muzyki rozrywkowej za-
prezentowały się koła z Dobrej, Paluch 
i Rudki, zespół „Zielona Dolina” z Czerc, 
„Kurde Babki” z Czerwonej Woli i ze-
spół „Rewir”, zespół „Piganeczki” oraz 
Stowarzyszenie „Aktywni w Sieniawie”. 
Piosenki wykonane przez KGW w Wy-
lewie wzbogaciła gawęda w wykona-
niu Bogusławy Moczarskiej. Śpiewa-
kom akompaniowali muzycy: Leonard 

Wermiński i Bogdan Pęcak. 
Podczas części artystycznej panie z KGW 
w Dybkowie częstowały zgromadzoną 
publiczność dożynkowym chlebem oraz 

słodkimi wypiekami. Z kotła serwowa-
no wszystkim chętnym smaczną dar-
mową grochówkę. Nie zabrakło też 
atrakcji dla dzieci, które ochoczo bawiły 
się na nowoczesnym placu zabaw, który 

powstał obok remizo-świetlicy. Korzy-
stały również z dmuchanych zjeżdżalni 
ufundowanych dla nich przez burmi-
strza Adama Wosia. W tym roku imprezie 
towarzyszyła wystawa prezentująca zdję-
cia z dożynek gminnych z ostatnich 10 
lat. Można było także obejrzeć history-
czne fotografie dożynek w Dybkowie 
z 1973 roku oraz zdjęcia ukazujące Dyb-
ków sprzed kilkudziesięciu lat. 
Dożynki tradycyjnie zakończyła zabawa 
taneczna w nowo wybudowanej wiacie 
tanecznej, której budowę dofinansowano 
z Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi na lata 2017-2020. W tegorocznych 
uroczystościach udział wzięli przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych gmin słowackich, 
w tym starostowie: Pecovskey Novej Vsi 
- Jaroslav Dujava, Lutiny - Vladimir Lelo-
vsky oraz Cervenej Vody - Pavol Dzaczo-
vsky.

Serdecznie dziękujemy sponsorom 
za wsparcie okazane przy organizacji 
Dożynek Gminnych 2017. Byli to:
- Nadleśnictwo Sieniawa, 
- ZRP „Farmutil HS”, Śmiłowo, 
- ZUR-B Józef Kurko, Rudka, 
- Stare Miasto Park, Wierzawice,
- Apteka Tadeusz Biernat, Sieniawa,

- Zawpol, Pigany, 
- GS Samopomoc Chłopska, Sieniawa ,
- Firma Zytex, Janusz Zytek, Sieniawa.

Marta Kozłowicz
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Wyjątkowy 
Dzień Edukacji

Uroczystości rozpoczęła 
msza św. w kościele para-
fialnym celebrowana przez 
ks. proboszcza Jana Grzy-

wacza, ks. Pawła Hałasa i ks. Mariu-
sza Mula. Po nabożeństwie burmistrz 
Adam Woś i przewodnicząca Rady 
Miejskiej Danuta Król w towarzystwie 
przedstawicieli rodziny śp. Dariusza 
Michalskiego i zaproszonych gości zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze na grobie 
patrona. Następnie w nowo wyremon-

towanej hali sportowej, w asyście pocz-
tów sztandarowych i przy dźwiękach 
werbli burmistrz Adam Woś oraz Jacek 
Michalski - syn śp. Dariusza Michalskie-
go odsłonili tablicę upamiętniającą wy-
bitnego nauczyciela i działacza społecz-
nego, inicjatora budowy tego obiektu, 
a ks. Jan Grzywacz ją poświęcił. 
Część artystyczna odbyła się w sali wi-

dowiskowej Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie. Rozpo-
częła ją scenka humorystyczna pt. „Duża 
przerwa”, którą przygotowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Unii Europej-
skiej w Dobrej pod kierunkiem nauczy-
cieli Agnieszki Szykuły i Iwony Stren-
czak. Na scenie pojawił się także Zespoł 
Mażoretek Latif z Husowa, który zapre-

zentował choreograficzne układy tanecz-
no-marszowe do muzyki w wykonaniu 
Orkiestry Dętej OSP w Husowie. Z mi-
nikoncertem wystąpili członkowie Sto-
warzyszenia „Aktywni w Sieniawie”. 
W części oficjalnej burmistrz Adam Woś 
pogratulował członkom Komitetu Orga-
nizacyjnego nadania imienia hali spor-
towej w Sieniawie determinacji i wytrwa-
łości w realizacji powziętego celu. Szcze-
gólne podziękowania skierował do prze-
wodniczącego komitetu Leszka Buniow-
skiego oraz Jacka Michalskiego. Podkre-
ślił też jak ważną postacią był śp. Dariusz 
Michalski i jak wiele sieniawska społecz-
ność zawdzięcza jego oddaniu i postawie. 
Następnie Leszek Buniowski przedsta-
wił sylwetkę patrona hali sportowej i je-
go osiągnięcia. Kolejnym punktem uro-
czystości było odczytanie Aktu nadania 
tytułu Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy Sieniawa dla śp. Dariusz Mi-

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej szczególnie zapisały się 
w historii gminy. W dniu 15 października br. uczczono pamięć Dariusza 

Michalskiego, przyznając mu pośmiertnie Tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy oraz nadając jego imię Hali Sportowej w Sieniawie. 

Z honorami dla Dariusza Michalskiego
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- ZRP FARMUTIL HS, KACZORY
- ZUR-B JÓZEF KURKO, RUDKA
- JAN RADAWIEC
- NADLEŚNICTWO SIENIAWA
- ANNA NYKIEL
- ADAM WOŚ
- KAZIMIERZ ŻORNIAK
- PIOTR MAJCHER
- JANUSZ ZYTEK
- DANUTA KRÓL
- RADA PEDAGOGICZNA SP 

   W RUDCE
- JÓZEFA SZCZĘCH
- STANISŁAW SZELIGA
- BARTŁOMIEJ CHMIELECKI
- GMINNA SPÓŁDZIELNIA 
   „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”  
   SIENIAWA
- MARIAN ŚWIT
- MARIUSZ GŁADYSZ
- RADA PEDAGOGICZNA SP 
   SIENIAWA

- WINCENTY SUSZYŁO
- RADA PEDAGOGICZNA 
   GIMNAZJUM W SIENIAWIE
- JANUSZ ŚWIT
- TADEUSZ BIERNAT
- ALBINA BIEDROŃ
- LESZEK BUNIOWSKI
- JACEK MICHALSKI
- ZAWPOL SP.Z O.O.

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe uroczystości nadania Hali Sportowej w Sieniawie imienia Dariusza 

Michalskiego oraz nadania mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa. 
To jakże ważne dla nas wydarzenie było hołdem Sieniawian dla postawy i dokonań śp. Dariusza Michalskiego - wybitnego nauczy-

ciela i działacza społecznego, inicjatora budowy hali sportowej w Sieniawie. Dzięki Państwa wsparciu uroczystość ta miała bogatą 
i piękną w swej wymowie oprawę. 

Raz jeszcze dziękujemy za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność. Cieszymy się, że są wśród nas ludzie, którzy pomagają 
utrwalać pamięć o ludziach, którzy swoim życiem i ciężka pracą pozostawili ślad i wpłynęli na kształtowanie naszej lokalnej rzeczy-
wistości. Życzymy Państwu wielu sukcesów w działalności zawodowej i w życiu osobistym oraz satysfakcji z działalności społecznej. 

               Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                                         Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
                                      Leszek Buniowski                                                                                                    Adam Woś

Sponsorzy uroczystości nadania Hali Sportowej w Sieniawie imienia Dariusza Michalskiego:

chalskiego, który przewodnicząca Rady 
Miejskiej Danuta Król wraz z burmi-
strzem Adamem Wosiem, przekazała na 
ręce Jacka Michalskiego. Część oficjalną 
zakończyło wręczenie medali pamiątko-
wych członkom Komitetu Honorowego 
nadania imienia Hali Sportowej w Sie-
niawie. Na zakończenie uroczystości ze-
brani obejrzeli efektowny pokaz grupy 
akrobatycznej ETC Mystique z Rzeszo-
wa - uczestnika 9 edycji popularnego 
programu „Mam Talent”. 
Druga część niedzielnych uroczystości 
odbyła się w pałacu w Sieniawie. Tam 
burmistrz Adam Woś spotkał się z na-
uczycielami gimnazjum oraz szkół pod-
stawowych z terenu miasta i gminy. 
Spotkanie było okazją do podziękowa-
nia im za zaangażowanie i pracę oraz do 
wyróżnienia nauczycieli, którzy odno-
towali szczególne osiągnięcia dydakty-
czne i wychowawcze. 
W tym roku szkolnym Nagrody Burmi-
strza otrzymali:
Ewa Preizner-Rygowska - Dyrektor Szko-

ły Podstawowej im. I. Krasickiego 
w Rudce, Marzena Serafin - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Czerwonej Woli, Maria Ożga - Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. prof. K. 
Sucheckiego w Wylewie, Kazimiera Ką-
fera - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Unii Europejskiej w Dobrej, Beata Bu-
niowska - nauczyciel Szkoły Podsta-

wowej im. Unii Europejskiej w Dobrej, 
Jadwiga Majcher, Małgorzata Marci-
chów, Barbara Niemczyk - nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki 
w Sieniawie, Agnieszka Korchowiec - 
nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Czerwonej Woli. 

Marta Kozłowicz
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Ceremonię rozpoczęła msza 
św. w intencji Ojczyzny 
celebrowana przez ks. pro-
boszcza Jana Grzywacza 

i ks. Pawła Hałasa. Po nabożeństwie 
przedstawiciele władz samorządowych 
z burmistrzem Adamem Wosiem i Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej Danutą 
Król na czele złożyli kwiaty i zapalili 
znicze pod pomnikiem św. Jana Pawła II 
i Tablicą Legionistów. Następnie w sali 
widowiskowej Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie odbyła 
się okolicznościowa akademia, którą 
przygotowali uczniowie Szkoły Podsta-

wowej im. prof. K. Sucheckiego w Wyle-
wie oraz Gimnazjum im. bł. A. Czarto-
ryskiego w Sieniawie. Zaprezentowany 
przez nich program słowno-muzyczny 
pt. „Pieśń w drodze do wolności” miał 
nieco inny niż dotychczasowe akademie 
rocznicowe charakter. Wspólnie śpiewa-
no pieśni patriotyczne, co bardzo przy-
padło do gustu zebranej publiczności. 
W repertuarze znalazły się m.in. „Rota”, 

„Warszawianka”, „Legiony”, „Wojenko, 
wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż”
i obowiązkowo „Mazurek Dąbrowskie-
go”. Pieśniom towarzyszył krótki ko-

mentarz, który przybliżał publiczności 
historię powstania danego utworu czy 
melodii. 
Występ młodych artystów świadczył 
o bardzo wysokim poziomie wokalnym 
i świetnym przygotowaniu. Zaprezento-
wane pieśni charakteryzowały się pięk-
ną interpretacją muzyczną i zróżnicowa-
nymi stylistycznie aranżacjami, co wpro-
wadziło niepowtarzalny nastrój refleksji 

i zadumy. Program przygotowany został 
pod opieką nauczycieli: Jadwigi Licho-
łat, Anny Kolczak i Andrzeja Lichołata. 
Scenografię przygotował Bogdan Bartuś, 

a o oprawę muzyczną zadbała Magdale-
na Czechowicz. 
Na zakończenie burmistrz Adam Woś 
w okolicznościowym przemówieniu po-
dziękował uczniom i ich opiekunom za 
przygotowanie wspaniałej uroczystości.

Marta Kozłowicz

Rozśpiewane i podniosłe
Święto Niepodległości w Sieniawie

W sobotę 11 listopada społeczność Sieniawy uczciła 99. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Jak co roku obchody święta miały bardzo  

uroczysty i podniosły charakter.
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Podobnie jak w ubiegłym 
roku CKSiR „Sokół” wspól-
nie z jednostką OSP „Orzeł” 
w Sieniawie przeprowadziło 

zbiórkę pieniędzy i zniczy. Do akcji włą-
czyli się uczniowie i nauczyciele szkół 
podstawowych z Dobrej, Rudki i Sie-
niawy, sieniawskiego gimnazjum, pra-
cownicy CKSiR, BPMiG oraz strażacy. 
Zebrano 282,78 zł, które w całości prze-
kazano na zakup zniczy. W poniedziałek 
23 października br. strażacy z Sieniawy 
zawieźli znicze (w sumie 270 sztuk) do 
Rzeszowa. Tam przed siedzibą TVP 
Rzeszów podsumowano akcję, podczas 
której zebrano na Podkarpaciu kilkana-
ście tysięcy zniczy. Trafiły one na lwow-
skie nekropolie: Cmentarz Łyczako-
wski, Cmentarz Orląt i Cmentarz Ja-
nowski oraz na polskie groby w Strzel-

czyskach, Mościskach, Pnikucie i Ni-
żankowicach. Akcja „Światełko pamięci 
dla Łyczakowa” to wspólny pomysł Pol-
skiego Radia Lwów i polskiego konsu-

latu we Lwowie, a jej koordynatorem jest 
Telewizja Rzeszów.

Marta Kozłowicz

Światełko z Sieniawy 
23 października br. miał miejsce 12. podkarpacki finał akcji „Światełko  

pamięci dla Łyczakowa”. Swoją „cegiełkę” dołożyli do niej  
również mieszkańcy sieniawszczyzny.

Uczmy się języków obcych!

Od 16 lat, postanowieniem Rady Europy 26 września 
obchodzony jest na Starym Kontynencie jako Dzień Języków 
Obcych. Świętowano także w Szkole Podstawowej im. Igna-
cego Krasickiego w Rudce, gdzie Roman Barabasz nauczyciel 
języka angielskiego, zorganizował spotkanie promujące naukę 
języków obcych oraz wielokulturowość Europy.

Trzy sześcioosobowe drużyny, w skład których weszli 
uczniowie klas V-VII, wzięły udział w turnieju językowym. 
Konkurencje były różnorodne: łamańce językowe w języku 
polskim, angielskim, niemieckim, quiz wiedzy ogólnej o kra-
jach europejskich, układanie puzzli, sportowcy i ich dziedziny, 
a także śpiewanie piosenek anglojęzycznych w formie karaoke 

oraz wymyślanie hasła promującego naukę języków obcych. 
Sportowym przerywnikiem było dmuchanie balonów i waria-
cje z hula-hop. Wszyscy, zarówno uczestnicy turnieju, jak 
i pozostali uczniowie i nauczyciele, świetnie się bawili. 
Obchody Dnia Języków Obcych na stałe weszły już do ka-
lendarium imprez szkolnych w Rudce.

Monika Kwaśniewska

Ślubowali nowi uczniowie

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, naukę 
w Mieście i Gminie Sieniawa rozpoczęło 47 pierwszoklasistów. 
W tym gronie byli też uczniowie z Wylewy.

Działo się w szkołach...
Po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie, od września szkoły na nowo tętnią 

życiem. Skupia się ono przede wszystkim na edukacji, ale społeczności szkolne 
znajdują czas na realizację projektów, organizację imprez 

okolicznościowych i wspólne wycieczki. 
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Zgodnie z tradycją uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podsta-
wowej im. prof. Kazimierza Sucheckiego w Wylewie w obec-
ności pani dyrektor, rodziców, nauczycieli i starszych kolegów, 
17 października br. złożyli przysięgę na sztandar szkoły i stali 
się pełnoprawnymi uczniami. Obiecali uczyć się pilnie, wzo-
rowo się zachowywać, szanować dobre imię szkoły i być do-

brymi Polakami. Jednak zanim się to stało zaprezentowali swój 
talent recytatorski i wokalny w programie artystycznym. 
Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki 
ufundowane przez Radę Rodziców. Po uroczystości udali 
się na słodkie przyjęcie przygotowane przez rodziców, które 
upłynęło w miłej i radosnej atmosferze. 

Monika Pietluch 

Szkoła Podstawowa w Sieniawie rozwija się językowo
„By język obcy brzmiał znajomo…”

Z dniem 1 września 2017r., nauczyciele SP im. T. Kościu-
szki w Sieniawie rozpoczęli realizację projektu ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dzięki otrzymanym 
funduszom w kwocie 31 823 euro, tj. około 137 045 zł, zamie-
rzamy poprawić znajomość języka angielskiego wśród pracow-
ników oraz efektywniej wykorzystywać technologie informa-
cyjno-komunikacyjne podczas zajęć lekcyjnych. Wszystkie 
zaplanowane działania będą realizowane w ciągu najbliższych 
20 miesięcy. 
W bieżącym roku szkolnym uczestnicy biorą udział w rocz-
nym kursie języka angielskiego na poziomie A1, zaś w lipcu 
będą kontynuować naukę podczas intensywnego dwutygo-
dniowego kursu na poziomie A2. Jednym z głównych założeń 
projektu jest udział 2 nauczycieli języka angielskiego w dwu-
tygodniowym kursie metodycznym w Wielkiej Brytanii z za-
kresu wykorzystywania TIK (technologia informacyjno-ko-
munikacyjna) oraz udział 9 nauczycieli w dwutygodniowym 
kursie języka angielskiego w Wielkiej Brytanii na poziomie A2. 
Oba kursy odbędą się w szkole językowej „Bell” w Cambridge, 

w sierpniu 2018 r.
Najważniejszy etap realizacji projektu rozpocznie się po po-
wrocie uczestników z zagranicy, kiedy to będą mogli podzielić 
się swoją wiedzą i doświadczeniami z uczniami oraz pozosta-
łymi nauczycielami. Od września 2018 r. do kwietnia 2019 r., 
zaplanowano szereg działań, zmierzających do poprawy jako-
ści nauczania oraz do wzbogacenia lekcji o ciekawe materiały 
i metody pracy, m.in. szkolenia TIK dla wszystkich nauczycieli, 
nawiązywanie szerszej współpracy z krajami europejskimi za 
pośrednictwem platformy edukacyjnej eTwinning, konkursy 
recytatorskie czy pogłębianie wiedzy dotyczącej literatury 
angielskiej.

Katarzyna Drapała 

„50+ANGIELSKI”

W roku szkolnym 2017/2018, w budynku Szkoły Podsta-
wowej w Sieniawie, realizowany jest kurs języka angielskiego 
na poziomie A1 obejmujący 120 godzin lekcyjnych. Bierze 
w nim udział 12 nauczycieli z terenu miasta i gminy, w tym aż 8 
nauczycieli z naszej szkoły. 
Zajęcia odbywają się w ramach projektu „50+angielski”, współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jego organizatorem jest 
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 

Katarzyna Drapała

Świętowali w Krakowie

W tym roku szkolnym społeczność Szkoły Podstawowej 
w Rudce spędziła Dzień Patrona w mieście Kraka. Organiza-
cją wycieczki zajęła się Małgorzata Kędziora, która zaplano-

wała dzień pełen wrażeń i atrakcji.
Wczesnym rankiem w piątek 22 września br. ponad 40. uczniów 
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klas I-VII pod opieką nauczycieli i w towarzystwie kilkorga 
rodziców wyruszyło pociągiem do Krakowa. 
Do stacji Kraków Główny dotarli już po godzinie 10 i stam-
tąd, podzieleni na dwie grupy pod opieką przewodniczek, 
rozpoczęli wędrówkę po jednym z najstarszych miast Polski. 
Na trasie wycieczki znalazł się Barbakan, ulica Grodzka, Su-
kiennice, Collegium Maius, Kościół Mariacki i podziemia 
Rynku. Dzieci zwiedziły Wawel, a także weszły na Wieżę Zyg-
muntowską, gdzie mogły podziwiać ogromny Dzwon Zyg-
munta. Nie zabrakło oczywiście pysznego obiadu w jednej 
z krakowskich restauracji oraz czasu wolnego na zakup upo-
minków. Przy tak bogatym programie, mali podróżnicy, 
przed godz. 23 wrócili do domów.

Monika Kwaśniewska 

Święto Pieczonego Ziemniaka 

5 października 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Dobrej wraz z wychowawcami obchodzili Święto Pieczo-
nego Ziemniaka. Podczas wspólnych zmagań sportowych, 
wesołych zabaw i śpiewów, dzieci poszerzyły wiedzę na temat 

tego warzywa i jego historii. Były zawody w sadzeniu i zbiera-
niu ziemniaków, rzut ziemniakiem do celu, bieg w workach, 
a także wyścigi drużyn. Atrakcją imprezy było wykonywanie 
ziemniaczanych ludzików oraz konkurs na najdziwniejszego 
i największego ziemniaka. Pobyt na świeżym powietrzu zrobił 
swoje i apetyty dopisywały wszystkim zebranym przy ognisku.

Marta Czysz, Iwona Strenczak

Obchodzili Dzień Papieski

Piątek 13 października br. w Szkole Podstawowej w Rudce 
był dniem obfitującym w wiele ciekawych wydarzeń. 
Już przed godz. 8 rano cała szkolna społeczność w pobliskim 
kościele uczestniczyła w mszy świętej z okazji obchodów Dnia 
Papieskiego. Po nabożeństwie wszyscy zajadali się pysznymi 

kremówkami. Prowadzono też ich sprzedaż, a za uzyskane pie-
niądze zakupiono do szkoły dwa małe odtwarzacze CD.
W tym dniu odbyło się także uroczyste pasowanie uczniów 
klasy pierwszej i świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Na 
to spotkanie przybyli zaproszeni goście: radny Adam Strug 
oraz sołtys Tadeusz Sikora z małżonką Mieczysławą, emery-
towaną nauczycielką. Po raz pierwszy, w szkole odbył się tele-
turniej muzyczny „Jaka to melodia?”. Do udziału zaproszono 
cztery nauczycielki z dyrektor szkoły Ewą Preizner-Rygow-
ską na czele. Zabawa była przednia, a uczestniczki wykazały się 
dużą znajomością utworów muzycznych. Niestety, zwycięzca 
mógł być tylko jeden i została nim Monika Kwaśniewska. 
Atrakcyjnymi przerywnikami były występy uczniów, którzy za-
prezentowali cztery utwory muzyczne, w niczym nie ustępują-
ce oryginałom: „Gummy Beer”, „Ona tańczy dla mnie”, „Ego” 
oraz „ Nie lubimy robić”. To był niezapomniany dzień... i wcale 
nie pechowy, wręcz przeciwnie - bardzo szczęśliwy i udany.

Monika Kwaśniewska

Stypendia im. Kazimierza Michalskiego

Najzdolniejsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Ko-
ściuszki w Sieniawie corocznie otrzymują stypendia naukowe 
im. Kazimierza Michalskiego, absolwenta naszej szkoły i za-
razem fundatora stypendiów. Tegoroczna uroczystość odbyła 
się 22 listopada w sali widowiskowej CKSiR „Sokół” w Sie-
niawie w obecności uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych 
gości. Galę rozpoczął wiersz „Moja Piosnka” Cypriana Kamila 
Norwida. Po przypomnieniu życiorysu śp. K. Michalskiego, 
rozpoczęła się część artystyczna zatytułowana „Pociąg do 
Wolności”, którą przygotowali uczniowie klasy VIIa. Była to 
krótka podróż do przeszłości, w której ogromną rolę odegrał 
patriotyzm narodu polskiego, wyrażany nie tylko poprzez 
bezpośrednią walkę z wrogiem, ale także poprzez poszanowa-
nie polskiej kultury i tradycji oraz wspieranie edukacji. Tak, 
jak czynił to nasz dobroczyńca Kazimierz Michalski.
Następnie Krzysztof Kolas, prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie i jednocześnie 
dyrektor szkoły, przywitał przybyłych gości i wygłosił okoli-
cznościowe przemówienie, po którym uroczyście wręczył dwu-
dziestu uczniom stypendia za osiągnięcia w roku szkolnym 
2016/2017. Stypendia otrzymali: Natalia Czopik, Julia Janow-
ska, Zuzanna Korchowiec, Amelia Maciąg, Wiktor Mazurkie-
wicz, Mikołaj Mączka, Maksymilian Myszor, Kamil Nicpoń, 
Karolina Ożga, Wojciech Paluch, Julia Pich, Emilia Radawiec, 
Mikołaj Rostowski, Julia Staniak, Martyna Szczęch, Wiktoria 
Szewc, Maja Szykuła, Wiktor Szyszka, Aleksandra Woś, Maciej 
Żemła. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Katarzyna Drapała
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Wigilia Bożego Narodzenia zajmuje w polskiej tradycji świątecznej  
niezwykłe miejsce. To jeden z najważniejszych dni w roku, 

pełen magii i rodzinnych klimatów. 

Wigilijne zwyczaje

Z tym wyjątkowym dniem 
wiąże się wiele zwyczajów, 
obrzędów i tradycji. Słowo 
wigilia (wilia, wilija) wywo-

dzi się z łacińskiego słowa wigilare - czu-
wać i w Kościele określa dni poprzedza-
jące wszystkie ważniejsze święta religij-
ne. W naszej tradycji związało się głów-
nie z dniem 24 grudnia - wigilią Bożego 
Narodzenia, która w kalendarzu litur-
gicznym pojawiła się w VI w. 

Stare polskie przysłowie mówi: „ja-
ka wigilia, taki cały rok”. Dlatego w tym 
dniu szczególną uwagę przywiązywano 
do wszelkich wydarzeń, starano się być 
miłym dla siebie i wybaczano sobie 
krzywdy. Tego dnia starano się wcze-
śnie wstać - wynikało to nie tylko z licz-
nych prac, które wtedy wykonywano, ale 
też z przekonania, że wczesne wstawa-
nie tego dnia będzie sprzyjało pracowi-
tości, natomiast późne wstawanie powo-
dować miało „wylęgnięcie się” zboża na 

polu. W tym dniu nie należało niczego 
pożyczać, gdyż wierzono, że narazi się 
gospodarstwo na straty. Dużą uwagę 
przywiązywano do pierwszych odwie-
dzin. Wierzono bowiem, że niespo-
dziewane odwiedziny kobiety są zapo-
wiedzią nieszczęść. Zdarzało się, jak 
podaje Burzyński, że widząc zbliżającą 
się do domu kobietę, zamykano drzwi. 
Stąd też zrodził się zwyczaj zaprasza-
nia mężczyzn w „podłazy”. Odwiedziny, 
zwłaszcza zamożnych gospodarzy wró-
żyć miały pomyślność. Z życzeniami 
w wigilię chodzili więc kawalerowie lub 
chłopcy - „Zwyczajowo określano ich mia-
nem „szczodraczników” i tradycyjnie ob-
darzano ich specjalnie na tę okoliczność 
wypiekanymi bułeczkami „szczodrakami”, 
czy też dawano im pierogi „bardziane” 
wypiekane z ciasta z makuchem” (TB). 
Życzenia, które składali brzmiały: 

„Niech będzie pochwalony!
Na szczęście, na zdrowie,

Na te święte wigilie,
Ażeby się wam darzyło, szczęściło,
W chałupie, komorze i oborze.
W każdym kontku po dzieciątku,
a na piecu troje.
Ażeby się wam rodziło
Żyto, jak kopyto,
Pszenica, jak rękawica,
Bób, jak żłób,
Pszenica i proso,
Żebyście nie chodzili gospodarze 
boso.
Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!
Niech gospodarz wesół będzie, 
Niech nas przyjmie po kolędzie.
Daj mu Boże dobre lato.
I dobrego zięcia za to. 
Żeby byli krówki dojne,
A koniki niespokojne.
Masło w fasce, a ser w beczce,
Małe dziecię w kolebeczce”. 

Dzień wigilijny był czasem bardzo praco-
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witym zwłaszcza dla kobiet, które przy-
gotowywały wieczerzę wigilijną i sprzą-
tały. Mężczyźni w tym czasie oporzą-
dzali zwierzęta i przygotowywali gospo-
darstwo na święta, a dzieci ubierały cho-
inkę i pomagały w domu. Dużą wagę 
przywiązywano do wystroju izby, którą 
najczęściej zdobiono gałązkami jodły 
lub świerka. Dawniej u powały wieszano 
tzw. pająka robionego z „pociętych na 
kawałki źdźbeł słomy nanizanej na nici, 
kolorowego papieru i bibuły, materiału, 
ziaren grochu i fasoli”. (TB) Choinka zawi-
tała pod strzechy w okresie międzywojen-
nym. Wyparła ona z izby „podłaźniczkę” 
- zawieszane u powały do dołu 
wierzchołkiem drzewko jodło-
we lub świerkowe. - U nas były 
bardzo ładne stroje na choinkę 
- wspomina pani Bronisława Ja-
gusztyn - Mania Stawarska nam 
robiła krakowianki, baletnice, 
krasnoludki. Były też aniołki, 
kaczuszki, pajacyki. Wszystko 
ręcznie robione z waty, korali-
ków, papieru. Piękne to było. 
Wieszało się również jabłka, 
orzechy - zwykłe i owijane 
w złoty papier. Mama piekła 
specjalne ciastka na choinkę; 
serduszka, gwiazdki, księżyce. 
Robiło się też koszyczki z pa-
pieru i wsypywało do nich orzechy la-
skowe. Na choince były świeczki. Były 
takie żabki, które przypinało się do gałą-
zek i wstawiało się do nich świeczkę. 
Jak zobaczyliśmy, że ludzie z pasterki 
wracają od Wylewy, to już się te świeczki 
świeciło, a jak już doszli do Kapleńskich, 
to się świeczki prawie kończyły palić, 
i drugie się zakładało. 

Wieczerzę rozpoczynano, gdy na nie-
bie wypatrzono pierwszą gwiazdę. - Ale 
do stołu zasiadano, jak się ze wszystkim 
wyrobiło, bo wszystkie potrawy bezpo-
średnio przed kolacją były gotowane - 
opowiada pani Bronisława - Do izby przy-
nosiło się wiązkę słomy i snopek zboża, 
w którym był owies, trochę jęczmienia 
i żyto, w późniejszym czasie jeszcze psze-
nica. Na tym snopku kładło się ziele świę-

cone w święto Matki Boskiej Zielnej, 
a na tym zielu opłatki. Na stół wigilijny 
sypano ziarna zboża, jakie się siało, jakie 
było w komorze, przykrywano białym ob-
rusem, a na obrus kładziono wiązkę sia-
na. Na stole stawialiśmy krzyż, świecz-
ki i porcelanową figurkę Matki Boskiej. 

Jak podaje Burzyński w naszej oko-
licy pod stół stawiano maselnicę, dzieżkę 
i wiązkę słomy, a czasami siekierę zgod-
nie z wierzeniami „aby masło dobrze się 
robiło i chleb dobrze wyrastał i aby naród 
był twardy jak żelazo” (TB). 

Kolację rozpoczynano od wspólnej 
modlitwy i dzielenia się opłatkiem. - 

U nas modlitwę prowadziła mama. 
Pisma świętego się nie czytało, bo nie 
było w domu, nie było gdzie kupić. Opła-
tek smarowało się miodem, kładło na ta-
lerzu i tato częstował. Na tym samym 
talerzu miał też czosnek w łupce. Czo-
snek bronił od chorób, od zaraz i dlatego 
mówiło się „nie odzieraj mnie do gołego, 
a ja cię obronie od złego” - opowiada pani 
Bronisława.

Dzieląc opłatek gospodarz rozpo-
czynał od żony, a potem według wieku 
z pozostałymi domownikami składając 
życzenia słowami „Życzę ci zdrowia, 
szczęścia, a po śmierci w niebie żywot 
wieczny królowania”. Kiedy już wszyscy 
złożyli sobie życzenia zasiadano do kola-
cji wigilijnej zwanej często „postnikiem” 
lub „pośnikiem”. Na stole pojawiało się 

od dziewięciu do dwunastu potraw. 
W doborze potraw uwzględniano wszy-
stkie pozyskiwane płody ziemi, pola, 
sadu, lasu i wody. - Była kapusta z gro-
chem, gołąbki z kaszą gryczaną, do któ-
rych mama dodawała cebulę smażoną 
na oleju lnianym i grzybki. Była kasza 
gryczana z sosem grzybowym, kasza ja-
glana z cebulą. Zupa grzybowa - u nas 
barszczu i uszek się dawniej nie robiło. 
No i pierogi, różne - z kapustą kiszoną, 
z nadzieniem z suszonych jabłek i śli-
wek, z makiem. My smażyliśmy jeszcze 
na oleju lnianym pampuchy - takie plac-
ki z ciasta drożdżowego, jak teraz racu-

chy. No i podpłomyki, które się 
jadło z makiem, na słodko. 
Do picia na wigilię był kompot 
z suszonych jabłek, gruszek i śli-
wek - opowiada p Bronisława.

Z wieczerzą i wieczorem wi-
gilijnym wiążą się liczne wróż-
by i zwyczaje, które często wią-
zano z życiem osobistym. W wi-
gilię wróżono z cieni padają-
cych od światła świecy - brak 
cienia wróżył w przyszłym ro-
ku śmierć. Do dziś znane jest 
wróżenie ze źdźbła siana: w je-
dnej wersji długie źdźbło ozna-
czało długie życie, krótkie - krót-
kie życie, a w innej: długie i zie-

lone źdźbło oznaczało szybkie zamąż-
pójście, zwiędłe - że jeszcze przynaj-
mniej przez rok zostanie się w stanie 
panieńskim, a suche oznaczało staropa-
nieństwo. Po wieczerzy panny wycho-
dziły przed dom aby dowiedzieć się skąd 
będzie pochodził mąż - nawoływały i słu-
chały, z której strony odezwie się echo, 
z tej strony przyjdzie narzeczony. W tym 
celu liczono też „dranki” w płocie lub 
przyniesione do domu drewno - parzysta 
liczba oznaczała małżeństwo. - Panny po 
kolacji słuchały, z której strony szczeka 
pies, z tej strony przyjdzie kawaler. 
Chodziło się też do studni i zaglądało 
się do środka - jak się zobaczyło swoją 
twarz, to oznaczało, że wyjdzie się za 
mąż, jak nie widziało się twarzy to zna-
czyło , że jeszcze nie teraz - wspomina 
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Antonina Machczyńska, nauczycielka zatrudniona 
na pensji Hotelu Lambert, tak relacjonowała to 
wydarzenie: „Dnia 2 sierpnia Roku 1858 w ponie-
działek z rana o godzinie trzy kwadranse na dwu-

nastą, po dość długich cierpieniach Księżnej Amparo Czarto-
ryskiej nastąpiła radość powszechna. Bóg pozwolił nam oglą-
dać Dziecię rodzaju męskiego, duże nadzwyczajnie, (…). Prze-
śliczne dziecię: zdrowe, tłuste, oczka ciemnobłękitne, włos 
czarny, dosyć długi przykrywał całą główkę, a które w jakiejś 
części zostały obcięte i rozdzielone na pamiątkę dla Babuniów 
i Mamy” (B. Obłutowicz). Trzy dni później w kaplicy Hotelu 
Lambert chłopca ochrzczono, nadając mu imiona August 
Franciszek Maria Anna Józef Kajetan. Formalnymi rodzicami 
chrzestnymi zostali królowa Hiszpanii Izabela II i jej małżonek 
Franciszek reprezentowani przez księstwo de Riansares.

Czartoryscy byli zgodnym małżeństwem. Książę Włady-
sław mocno zaangażowany w sprawę polską, wraz ze swoim 
ojcem Adamem zorganizował w Paryżu m.in. szkołę dla Pola-
ków i założył bibliotekę. Familia wymagała zaangażowania 
w sprawy kraju także od jego żony, Hiszpanki z pochodzenia, 
dla której problemy polskie były początkowo bardzo odległe 
i niezrozumiałe. Małżonkowie prowadzili bogatą korespon-
dencję. Z listów księżnej Marii jednak niewiele dowiadujemy 
się o jej jedynym synu. Więcej informacji przynosi epistogra-
fia dziadków czy opiekunów. Wiadomo, że księżna była bar-
dzo wymagająca wobec dziecka i jego opiekunów, zdarzało się, 
że bywała mało wyrozumiała dla jego potrzeb. Poza tym czę-
sto pozostawiała syna, gdyż wyjeżdżała by podratować słabe 

zdrowie. Nie umniejsza jednak to jej troski i przywiązania 
do chłopca. Martwiła się o jego delikatne zdrowie. Gucio ma-
jąc zaledwie kilka miesięcy przeszedł zapalenie płuc i ogól-
nie był dzieckiem słabego zdrowia. Rodzice mimo chęci nie 
mogli dać mu tyle miłości i poświęcić tyle czasu ile by chcieli 
i ile potrzebowało dziecko. Zresztą zgodnie z panującym wów-
czas modelem wychowania potomstwa w domach arystokra-
tycznych, małym księciem Czartoryskim zajmowali się przede 
wszystkim opiekunowie. Jednym z pierwszych wychowawców 
był Błotnicki - dla Gucia pan Bobo. Gucio uwielbiał dziad-
ków, zarówno ze strony ojca, jak i ze strony matki - oraz swą 
prababcię Annę z Zamoyskich Sapieżynę. Książę Władysław 
wiązał z synem wielkie nadzieje. „Wiedział, że wychowany na 
patriotę będzie potrafił godnie służyć swojemu krajowi” (Pol-
sce) (B. Obłutowicz). Władysław marzył, by z rodziną osiąść 
w odrestaurowanej Sieniawie i prowadzić tam spokojne ży-
cie. Jednak życie napisało swój scenariusz. Kiedy Gucio miał 
zaledwie sześć lat, gruźlica płuc zabrała mu matkę - księżna 
Amparo miała zaledwie 30 lat. Pochowana została w rodzin-
nym grobowcu w Sieniawie.
W 1868 roku August rozpoczął edukację w Cesarskim Liceum 
im. Karola Wielkiego. 
Rok wcześniej odbył podróż do Polski, do majątku rodzinne-
go w Sieniawie, by powrócić tu w 1871 r. z powodu wojny 
francusko-pruskiej. Właśnie w Sieniawie, w krypcie kościoła 
parafialnego w lipcu 1871 r. odbyła się ceremonia pierw-
szej Komunii świętej Augusta, którą odprawił ks. Grill. Gucio 
dobrze się uczył, dużo podróżował, oprócz języka polskiego 

pani Jagusztyn - Był też zwyczaj wiąza-
nia łyżek. Miało to sprawić, że krowy 
będą trzymać się w kupie. Burzyński 
w swoim opracowaniu o obrzędowości 
okolic Sieniawy podaje jeszcze zwyczaj 
symbolicznego zapraszania wilka „Miało 
to na celu zabezpieczenie się przed napa-
ścią wilków w nowym roku (…) W Wyle-
wie zaraz na początku „pośnika” gospo-
darz nabierał łyżką trochę grochu i kładł 
na oknie, mówiąc: „Wilku, wilku, chodź 

do grochu, nie byłeś tu od roku, nie miałeś 
tu schroniska i nie miej tu legowiska”.

Tego wieczoru gospodarze chodzili 
też z opłatkiem do bydła, co miało za-
pewnić dobry wychów i chronić zwie-
rzęta od chorób. 

- Ten wieczór spędzało się w gro-
nie rodzinnym, śpiewając kolędy. Tylko 
młodzi chodzili po domach, żeby się 
dowiedzieć kto idzie na pasterkę, bo 
szło się razem, w grupie. Po drodze się 

kolędowało i było wiadomo, że z Ka-
pleńskich już na pasterkę idą - śmieje 
się pani Bronisława.

Marta Kozłowicz

Źródła:
T. Burzyński „Zwyczaje i obrzędy doro-
czne wsi z okolic Sieniawy”
Rozmowa z panią Bronisławą Jagusz-
tyn, mieszkanką Sieniawy ur. w 1934 r. 

Do większych rzeczy 
jestem stworzony

Przed 160 rocznicą urodzin ks. Augusta Czartoryskiego

2 sierpnia 1858 r. przyszedł na świat jedyny syn Władysława Czartoryskiego  
i jego pierwszej żony Marii Amparo Munoz de Borbon księżnej Czartoryskiej. 
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i francuskiego uczył się hiszpańskiego. Duży wpływ na jego 
życie duchowe miał Józef Kalinowski - Polak urodzony na 
Litwie, zesłany dożywotnio na Syberię, ostatecznie dzięki 
pomocy wpływowych przyjaciół skazany na wygnanie z Rosji. 
Z bogatym bagażem doświadczeń życiowych i mocną wiarą 
trafił jako nauczyciel do domu Władysława Czartoryskiego, 
gdzie stał się mentorem Augusta. Po trzech latach Kalinow-
ski opuścił Gucia i w 1877 r. wstąpił do klasztoru karmeli-
tów w Krakowie, przyjmując imię brata Rafała. Wspólne roz-
mowy i lektury czytane z nauczycielem wywarły wielki wpływ 
na Augusta, a poznane ideały utwierdziły go w przekona-
niu „ad maiora natus sum” - do wyższych rzeczy jestem stwo-
rzony. Miejsce Kalinowskiego zajął ksiądz Kubowicz. Tym-
czasem August podróżował po Europie, odwiedził m.in. kró-
lewski dwór hiszpański i Davos poznając „światowe życie”. 
Odbył też podróż do Afryki.
„Książę Władysław miał jeszcze dwóch innych synów z dru-
giego małżeństwa z księżnej Małgorzaty. Ale całą ufność 
pokładał w Auguście i z nim wiązał wszystkie plany. Dnia 2 
sierpnia 1879 r., w rocznicę urodzin, książę przekazał mu kosz-
towności rodzinne i cały spadek po matce (...). Aktem notarial-
nym August potwierdził odbiór tych dóbr i osobiście przejął 
ich administrację. Przywiązany jednak do ojca, chętnie poz-
walał, aby te sprawy funkcjonowały jak przedtem” ( E. Bianco). 
Z czasem jednak ojciec chciał, by August wziął na siebie więk-
szą odpowiedzialność, sam coraz częściej przebywał w Kra-
kowie. Miał też nadzieję, że niedługo syn się ożeni. August 
w miarę możliwości starał się wypełniać obowiązki admini-
stratora rodzinnych dóbr, ale pomimo wielkiego szacunku 
i miłości do ojca, czuł, że nie takie życie chce wieść. W 1883 r. 
spotkał się po raz pierwszy z księdzem Bosko. Było to dla nie-
go silne przeżycie. Zaczęli prowadzić regularną koresponden-
cję, kilkakrotnie się jeszcze spotykali. Ogromne wrażenie zro-
biła na Auguście salezjańska wspólnota. Ksiądz Bosko o księ-
ciu: „Obawiał się, że jego powołanie mogło zrodzić się ze zbyt 
słabego stanu zdrowia księcia lub z jego stylu wychowania zbyt 
zamkniętego i z dala od ludzi, a nie z motywacji wyższych. 
Dlatego radził mu nie spieszyć się z podejmowaniem decyzji, 
wrócić do Polski i zająć się sprawami rodzinnymi” (E. Bianco). 
August współpracował z ojcem przy zakładaniu muzeum 
w Krakowie, które gromadziło pamiątki związane z historią 
Polski. Wypełniał jednak swe obowiązki bez entuzjazmu. Po 
karnawale 1886 r. w salonach arystokratycznych rodzin za-
częły krążyć plotki „... że Czartoryski, przypuszczalny kandy-
dat do polskiej korony, ma zastać księdzem. W rodzinach ary-
stokratycznych taki wybór zarezerwowany był zazwyczaj dla 
młodszych synów” (E. Bianco). Chciał wstąpić do zgroma-
dzenia salezjańskiego ks. Bosko. Po audiencji u papieża Leona 
XIII August „Zdołał wykazać Księdzu Bosko, że nawet jeśli 
zgromadzenie Salezjańskie nie było dla książąt, to książę Czar-
toryski jest dla Zgromadzenia Salezjańskiego” (E. Bianco). 

I tak August Czartoryski 30 czerwca 1887 r. oddał się w ręce 
księdza Bosko. Jego decyzja podzieliła rodzinę Czartoryskich. 
24 listopada 1887 r. w bazylice Maryi Wspomożycielki miała 
miejsce uroczystość obłóczyn, której przewodniczył ksiądz 
Bosko. 2 października 1888 r. August ukończył nowicjat. Był 
człowiekiem wielkiej pobożności i umartwienia. Zmienił wie-
le swoich przyzwyczajeń - dostosował się do rozkładu dnia 
wspólnoty i żył jak inni salezjanie. W czerwcu następnego roku 
podpisał akt formalny zrzeczenia się przywilejów płynących 
z majoratu i złożył śluby. Podupadł na zdrowiu - choroba 

okazała się na tyle ciężka, że lekarze nie dawali szans na sku-
teczne wyleczenie, z powodu na poważne osłabienie serca. 
Stan zdrowia nie polepszał się, ale wiosną 1891 r. August 
przyjął święcenia niższe, rok później - święcenia subdiako-
natu, a następnie diakonatu. Pomimo choroby wypełniał swoje 
obowiązki zakonne, będąc dla innych wzorem pokory, cier-
pliwości i posłuszeństwa - jak mówił: „nigdy nie wolno robić 
wakacji od posłuszeństwa i obowiązku, gdyż nie ma wakacji 
od obowiązku zdążania do nieba. Jak powiedział Ksiądz 
Bosko: odpoczniemy w niebie” (E. Bianco). 
2 kwietnia 1892 r. odbyły się prymicje. Na obrazku prymicyj-
nym księdza Augusta Czartoryskiego widniały słowa: „Dla 
mnie jeden dzień w przedsionkach Twoich, Panie, jest lep-
szy, niż innych tysiąc. Błogosławiony, który przebywa w domu 
Twoim.”
August przebywał w Alassio, ale był coraz słabszy. Zmarł 
8 kwietnia w 1893 r., zaledwie po roku od swoich święceń. 
Miał niespełna 35 lat. Ceremonia żałobna odprawiona została 
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Siatkarze walczą  
o trzecią ligę!

Wcześniej zespół treno-
wał w hali sportowej 
w Tryńczy i tam też 
rozgrywał swoje me-

cze jako gospodarz.
W tym sezonie w IV Podkarpackiej 
Lidze Seniorów występuje 11 zespołów. 
Zwycięzca rywalizacji uzyska awans do 
trzeciej ligi, natomiast zespół z drugie-
go miejsca zagra baraż z przedostat-
nim zespołem z trzeciej ligi. Uczniowski 
Klub Sportowy „Sokół” Sieniawa po 

rozegraniu ośmiu spotkań ma na swo-
im koncie pięć wygranych i trzy po-
rażki. Wszystkie wyniki meczy są do-
stępne na stronie: http://pwzps.p9.pl/
system/index.php?mode=12&type=9 
Drużyna występuje w składzie: Marek 
Samolewicz (trener), Jacek Michalski, 
Marcin Szeliga, Arkadiusz Sobala, Ma-
teusz Ziemba, Mirosław Sowa, Jakub 
Onyszko, Piotr Groszek, Robert No-
wak, Artur Kowalik, Grzegorz Rusin, 
Konrad Kluz, Daniel Pelc, Mateusz 

Od listopada br. siatkarze sieniawskiego „Sokoła” rozpoczęli treningi  
w wyremontowanej Hali Sportowej im. Dariusza Michalskiego w Sieniawie. 

Drużyna wzmocniona została kilkoma zawodnikami, którzy mają  
pomóc w awansie do wyższej ligi. 

w Alassio, a następnie w Turynie. Ciało księdza Czartoryskie-
go spoczęło w rodzinnej krypcie w Sieniawie. Po ponad 70 
latach, w 1964 r. trumnę z ciałem ks. Augusta Czartoryskiego 
przeniesiono z Sieniawy do Przemyśla. 1 grudnia 1978 r. św. Jan 
Paweł II podpisał dekret o heroiczności cnót Augusta Czarto-
ryskiego. Warto dodać, że był to pierwszy dokument, jaki św. 
Jan Paweł II podpisał w Kongregacji ds. Świętych po swoim 
wyborze na papieża. 25 kwietnia 2004 r. papież beatyfikował 
Augusta Czartoryskiego. Rok później, 6 czerwca 2005 r. do 
Sieniawy przeniesiono relikwie błogosławionego. Jego imię 

nosi miejscowe gimnazjum. W nadchodzącym, 2018 roku 
będziemy obchodzili 160. rocznicę urodzin naszego wielkie-
go Rodaka.

Marta Kozłowicz

Źródła:
Enzo Bianco „Książę, który wybrał Księdza Bosko”
Barbara Obtułowicz „Maria Amparo Muńoz y Borbón, księżna 
Czartoryska”
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Paszko, Stefan Paszko, Grzegorz Kawa 
i Mateusz Wrucha (statystyk). Zapra-
szamy wszystkich kibiców siatkówki 
na mecze do sieniawskiej hali sporto-
wej.

Terminarz i wyniki dotychczas ro-
zegranych spotkań UKS „Sokół” Sie-
niawa:
15.10.2017 r. - UKS Sokół Sieniawa - 
KU AZS UR Rzeszów 3:0 (25:23, 
25:19, 25:20)
20.10.2017 r. - UKS Sokół Sieniawa - 

AKS Orkan Nisko 3:0 (25:13, 25:22, 
25:21)
29.10.2017 r. - KS Grom Rozbórz 
Długi - UKS Sokół Sieniawa 0:3 
(16:25, 21:25, 21:25)
05.11.2017 r. - UKS Sokół Sieniawa 
- MKS Wisłok Strzyżów 1:3 (16:25, 
22:25, 25:17, 15:25)
12.11.2017 r. - SST Lubcza Racławów-
ka II - UKS Sokół Sieniawa 1:3 (21:25, 
29:27, 22:25, 16:25)
19.11.2017 r. - UKS Sokół Sieniawa - 
MKS MOSiR Jasło 2:3 (23:25, 25:19, 

25:23, 18:25, 6:15)
26.11.2017 r. - MKS Wierzbna - UKS 
Sokół Sieniawa 3:1 (25:18, 27:29, 25:18, 
25:19)
03.12.2017 r. - UKS Sokół Sieniawa - 
AKS V LO Rzeszów 3:1 (20:25, 25:22, 
25:14, 25:18)
10.12.2017 r. - UKS Sokół Sieniawa - 
ProSport Marmax Czudec 
17.12.2017 r. - UKS Kępa MOSiR Dę-
bica - UKS Sokół Sieniawa

Jacek Michalski

Najmłodsi trenują  
w sieniawskim UKS-ie

Od dwóch lat UKS realizu-
je „Program KLUB” Mi-
nisterstwa Sportu i Tury-
styki w Warszawie, dzię-

ki któremu pozyskał środki finansowe 
na zakup sprzętu sportowego w kwocie 
12 tysięcy złotych. Zakupiono między 
innymi: 65 piłek do piłki nożnej i piłki 
siatkowej, 2 komplety bramek, siatki 
do siatkówki, płotki, narzutki, drabinki 
koordynacyjne a także sprzęt lekkoatle-
tyczny taki jak: oszczepy, kule, dyski, 
płotki, spadochrony do treningu szybko-
ści oraz pasy CrossFit. 
Uczniowie uczęszczający na zajęcia po-
dzieleni są na trzy grupy wiekowe po 
około 20 uczestników, a zajęcia prowa-
dzą nauczyciele wychowania fizyczne-
go Jacek Michalski i Leszek Buniow-
ski. Podczas treningów dzieci podnoszą 
swoje umiejętności sportowe w grach 
i zabawach ruchowych, które ukierun-
kowane są głównie na piłkę nożną. Dzię-
ki systematycznej pracy uczniowie bio-
rą udział w turniejach piłki nożnej, na 

których rywalizują ze swoimi rówie-
śnikami, zdobywając liczne puchary 

i nagrody indywidualne. W najbliższym 
czasie klub planuje utworzenie grupy 
treningowej z piłki siatkowej dziewcząt 
i chłopców. 
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć 
finansowo Uczniowski Klub Sportowy 

podajemy nr konta:
BS Rzeszów o/Sieniawa, nr rachunku 

bankowego: 64 9162 1010 2003 1503 
3143 0001

Jacek Michalski

Od czterech lat Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Sieniawa organizuje 
zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci w wieku 5 - 11 lat. 

Zajęcia odbywają się na stadionie sportowym oraz w hali sportowej 
w Sieniawie i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
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Sieniawska drużyna pod wodzą trenera Wołowca, 
świetnie rozpoczęła rozgrywki wygrywając sześć 
kolejnych spotkań, w tym na wyjeździe z Izolatorem 
Boguchwała 0:3, czy u siebie z Polonią Przemyśl 2:0. 

Następnie przyszedł remis z Igloopolem Dębica 2:2 - Sokół 
wygrywał 2:0, ale w końcówce spotkania dał sobie wyrwać 
komplet punktów. Kolejne mecze to skromna wygrana w Stub-
nie 0:1, pewne zwycięstwo 3:0 z Błękitnymi Ropczyce i drama-
tyczne spotkanie w Pilźnie, które Sokół zremisował 2:2 strze-
lając bramkę w ostatniej sekundzie spotkania. Następne spo-
tkania świadczyły o nierównej formie Sokoła. Biało-niebie-
scy wygrane mecze: (Wiązownica 1:0, Pisarowce 1:0) przepla-

tali z kiepskimi (Unia Nowa Sarzyna 2:2, Piast Tuczempy 3:5, 
Stal Sanok 1:1). Na szczęście ostatnie mecze w rundzie Sokół 
rozstrzygnął pewnie na swoją korzyść, gromiąc u siebie Głogo-
vię 8:0 i wygrywając w Nisku 2:0. Dzięki temu możemy cieszyć 
się z prowadzenia w lidze. 
Bilans spotkań biało-niebieskich to 12 wygranych, 4 remisy 
i jedna porażka, natomiast stosunek bramek wynosi 40 strze-
lonych do 12 straconych. Najlepszym strzelcem Sokoła w run-
dzie jesiennej okazał się... obrońca, Patryk Kapuściński, który 
strzelił 12 bramek. 

Sebastian Padiasek

Sokół liderem!
Po rundzie jesiennej

Dobre nastroje będą towarzyszyły piłkarzom, kibicom i działaczom 
sieniawskiego Sokoła w okresie przerwy zimowej. Drużyna Marcina Wołowca 

po rundzie jesiennej zajmuje pierwsze miejsce w tabeli rozgrywek 4 ligi 
podkarpackiej. Tyle samo punktów uzbierała Polonia Przemyśl, jednak Sokół 

okazał się lepszy w bezpośrednim pojedynku obu zespołów. 

Podsumowanie rundy przez trenera Marcina Wołowca

Rundę jesienną zakończyli-
śmy na I miejscu i w zasa-
dzie może to być podsumo-
waniem naszych występów. 

Wykonaliśmy połowę roboty i sprawa 
realizacji celu przed jakim nas posta-
wiono pozostaje otwarta. W 17 meczach 
zgromadziliśmy 40 punktów, wygrali-
śmy 12 meczów, 4 zremisowaliśmy i po-
nieśliśmy jedną porażkę. Jako jedyny ze-
spół w tym sezonie strzelaliśmy przy-
najmniej 1 gola w każdym ligowym spo-
tkaniu. W każdym meczu moi zawod-
nicy starali się zwyciężyć, ale to jest sport 
i trzeba liczyć się z tym, że naprzeciwko 
zawsze mamy przeciwnika, który też pra-
gnie zdobywać punkty. Trzeba przyznać, 
że bardzo dobre występy przeplataliśmy 
z nieco słabszymi, jednak zdobycz punk-
towa pozwala mieć nadzieję, że po doko-
naniu kilku poprawek Sokół Sieniawa 
będzie grał jeszcze skuteczniej. Chcę po-
dziękować wszystkim zawodnikom za 
ich postawę na treningach i w meczach 

ligowych, zarządowi za zaangażowanie 
i dopilnowanie wielu rzeczy potrzeb-
nych do prawidłowego funkcjonowania 
zespołu, kibicom za kulturalne dopingo-
wanie podczas meczy. Jak w każdej dru-
żynie, tak i u nas były problemy z kon-
tuzjami. Damian Jędryas wystąpił tylko 
w 3 meczach i poddał się zabiegowi 
artroskopii kolana, jego brat Mateusz 
po meczu z Unią Nowa Sarzyna naba-
wił się kontuzji i również jest po ope-
racji. Dodam do tego Dawida Kaszę, 
który całą rundę grał z bolącym kola-
nem. Nie chcę absolutnie tutaj szukać 
usprawiedliwień, bo każda drużyna mia-
ła podobne problemy, ale z optymiz-
mem patrzę w przyszłość, bo ci chłopcy 
wrócą na wiosnę zdrowi. Cieszy mnie, 
że na koniec rundy swoje wysokie 
umiejętności pokazał Dawid Gnatek 
i myślę, że w rundzie wiosennej będzie 
już tym zawodnikiem, którego kibice pa-
miętają z poprzednich sezonów. Gene-
ralnie, można mieć zastrzeżenia do pew-

nych szczegółów związanych z taką, a nie 
inną postawą na boisku, ale te problemy 
są nam znane i zrobimy wszystko, żeby 

na wiosnę je wyeliminować. Przed nami 
okres roztrenowania, później miesięcz-
na przerwa i od stycznia rozpoczniemy 
przygotowania do rundy rewanżowej.
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Dobra passa Sokoła
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