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Czas płynie nieubłaganie, dzień za dniem mija bardzo szybko, dla wielu z nas za szybko. Mamy coraz mniej czasu na spotkania  
w gronie bliskich i przyjaciół, nie wystarcza nam go na to, by należycie zadbać o siebie i swoje zdrowie, zapominamy o odpoczynku 
pochłonięci pracą i codziennymi obowiązkami. Coraz rzadziej się uśmiechamy do siebie, mijamy się na ulicy i nie zauważamy się  
nawzajem, prawie nie rozmawiamy ze sobą poprzestając jedynie na wysłaniu kilku słów smsem.

Przystańmy na chwilę i rozejrzyjmy się wokół siebie, bo przecież Kochani, znowu mamy wiosnę! Pewnie będę się powtarzał,  
ale jest to moja ulubiona pora w roku. Nic nie nastraja mnie tak pozytywnie, jak wiosna właśnie i widok budzącej się do życia przy- 
rody. Wtedy wstępują we mnie świeże siły, powstają w głowie coraz to nowsze pomysły, projekty, które chciałbym realizować. 

Za mną i moimi współpracownikami okres zebrań sprawozdawczych z Wami Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa. Z wielką  
radością stwierdzam, że były one bardzo, bardzo udane i przebiegały w niezwykle przyjaznej i miłej atmosferze. Moje wystąpienia  
spotykały się z wielkim entuzjazmem z Państwa strony. Usłyszałem mnóstwo słów podziękowania, uznania dla mojej pracy, słów,  
które mobilizują mnie do jeszcze lepszego, efektywniejszego działania. Znalazła się oczywiście garstka osób, które chciały za wszelką  
cenę zakłócić przebieg tych spotkań, wymyślając kolejne oszczerstwa i kłamstwa pod moim adresem, jednak ich argumenty nie przema-
wiały do uczestników zebrań, wręcz przeciwnie wywoływały u niektórych zrozumiałe oburzenie, a próby wyprowadzenia mojej osoby  
z równowagi, spełzały na niczym. Wspomniana garstka zdaje się być coraz mniejsza i coraz bardziej zdesperowana, o czym świad-

czy bardzo niski poziom ich wypowiedzi.
Przez trzy kadencje mojej pracy na 

urzędzie burmistrza, nie było roku, w któ-
rym spocząłbym na laurach. Piastując tak 
odpowiedzialne i wymagające stanowi-
sko, nie można być biernym. Jestem osobą, 
która nie potrafi siedzieć z założonymi 
rękami i twierdzić, że nie ma nic do roboty. 
Zawsze jest coś, co można poprawić, ulep-
szyć, odnowić, udoskonalić. Pracowałem  
w pocie czoła i ze wszystkich sił, wkładając 
w każde przedsięwzięcie ogrom serca i sto 
procent zaangażowania. Czasem bywało 
niezwykle trudno i wydawałoby się, że jest 
ciągle pod wiatr, ale potem wiatr zmieniał 
kierunek i trudności przemijały, a kłopoty 
były pokonywane. 

Zrobiliśmy dla naszej gminy bardzo wiele. Wykonaliśmy ogromną pracę, realizując sztandarowe inwestycje, które pozostaną  
trwałymi pomnikami na długie lata. Nasza Sieniawa stała się przepięknym miasteczkiem, podziwianym przez wszystkich, a zwłaszcza 
tych, którzy wracają tu po latach nieobecności.

 Jakże cieszy mnie widok powstającej w zawrotnym tempie potężnej inwestycji, jaką jest nowa hala sportowa wraz z krytym  
basenem. Moje serce raduje widok rozpoczętego, długo oczekiwanego remontu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, remontu, o którym wielu  
mieszkańców nawet nie marzyło, a jeszcze więcej nie wierzyło, że kiedykolwiek do niego dojdzie. Nie byłoby to możliwe, rzecz jasna,  
bez bardzo dobrej współpracy z księdzem proboszczem Janem Grzywaczem oraz jego ogromnego oddania sprawom parafii. Jest to  
wynikiem naszych wspólnych starań o środki unijne na ten cel. Realizacja tego przedsięwzięcia na kolejne dziesiątki, a może nawet  
setki lat pozostałaby w sferze marzeń, gdybyśmy się tego nie podjęli. Kiedy oddamy do użytku te potężne budowle, Sieniawa będzie  
jeszcze piękniejsza i jeszcze bardziej będzie zachwycać każdego, kto tu wróci po latach. Teraz mogę to z całą pewnością powtórzyć,  
że mój sen o pięknej Sieniawie się spełnił. Jestem z tego powodu bardzo dumny i szczęśliwy.

Nie będę tu po raz kolejny wymieniał imponujących sum pozyskanych z funduszów unijnych na wszelkiego rodzaju przed- 
sięwzięcia, które zostały zrealizowane. Państwo już o nich słyszeliście i czytaliście nie raz. Nie muszę też chyba przypominać Państwu 
o tym ile wynosił budżet Sieniawy, kiedy obejmowałem urząd burmistrza w 2006 roku, a ile wynosi on teraz. Zainteresowani znają  
te kwoty doskonale, pozostałych odsyłam do artykułu pani skarbnik na temat ubiegłorocznego i tegorocznego budżetu.

Wielu twierdzi, że w naszej gminie właściwie zostało już wszystko zrobione i nie ma tu już nad czym pracować. Nie ukrywam, że 
nie chciałbym przekazywać urzędu i Sieniawy w ręce ludzi, którzy twierdzą podobnie i nie byliby zaangażowani w budowanie i ulep-
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szanie naszej gminy równie mocno jak ja. Jak powiedziałem na początku, zawsze jest  
coś do zrobienia, nie można stać w miejscu, bo ten kto stoi w miejscu, ten się cofa. Zgod-
nie z tym powiedzeniem powinniśmy dbać o swój stały rozwój. Zdecydowałem , że będę 
po raz kolejny starał się o stanowisko burmistrza w nadchodzących wyborach samorzą-
dowych. Jestem przekonany, że nawet jeśli nie zostanę przez Państwa wybrany, to będę 
mógł chodzić wśród Was z podniesionym czołem, bo zrobiłem wszystko, co mogłem. 

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Wszystkim tym, którzy przez  
te wszystkie lata we mnie wierzyli, byli przy mnie i ze mną na dobre i na złe, bez  
względu na okoliczności. Co prawda przed nami jeszcze kilka miesięcy wspólnej  
pracy, ale już dziś chcę wyrazić moją wdzięczność za Wasze oddanie i serce. Gdybym 
nie miał Waszego wsparcia, zrozumienia i aprobaty dla moich działań, wiele rzeczy  
nie byłoby zrobionych.

Moi oponenci rozpoczęli brutalną kampanię wyborczą już dawno. Sprowadza  
się ona, póki co, do rozpowszechniania różnego rodzaju pogłosek i ulotek o populi- 
stycznej i podłej treści na temat rzekomych „śmierdzących” inwestycji, które tu po- 
wstają lub na pewno powstawać będą. Zapewniam Państwa, że nic z tego co wypły- 
wa z ich ust nie jest prawdą, nie ma i nie będzie mieć pokrycia w rzeczywistości,  
bo nikomu tak bardzo jak mnie nie zależy na tym, aby nasza gmina była piękna,  
pachnąca i przyjazna środowisku. Mamy jednak wolność słowa, więc każdy ma prawo 
zabrać głos. Trochę mnie jednak dziwi postawa tych ludzi, chcą za wszelką cenę  
przeszkodzić w rozwoju gminy, a nazywają się jej przyjaciółmi. Nie cieszy ich nic,  
nie dostrzegają żadnych pozytywów, inwestycje, o których wspominałem, dla nich  
nie istnieją, ba, nawet twierdzą, że nie są one nikomu potrzebne. We wszystkich  
naszych sukcesach widzą zło, a każdą decyzję uważają za kolejny błąd i krok w prze-
paść. Absurdalne posunięcia i żądania tych osób wskazują na to, że chodzi im jedynie  
o usunięcie „Wosia i jego ekipy” od władzy i w tych działaniach są bezwzględni.  
Dążą do tego za wszelką cenę i bez żadnych skrupułów. Twierdzą, że jest bardzo źle, 
że gmina jest zadłużona, a jednak garną się, aby nią rządzić. Prawdą jest, że gmina 
jest zadłużona, ale każdy, kto ma kredyt hipoteczny, kto spłaca raty za samochód,  
za budowę domu, kto zadłużył się, żeby wysłać dziecko na studia, zrozumie, że, 
aby się rozwijać trzeba inwestować, a jeśli nie ma środków własnych, trzeba się nie-
stety zadłużyć. Niewielu z nas ma zapas pieniędzy odłożonych na koncie, czasy są 
trudne, ale dajemy sobie radę. Długi systematycznie spłacamy, jesteśmy coraz silniejsi  
i bogatsi.

XVIII - wieczny irlandzki filozof i polityk - Edmund Burke jest autorem bardzo 
mądrych słów, które w najprostszym tłumaczeniu brzmią następująco: „Do triumfu 
zła, wystarczy bierność ludzi dobrych”. Nie pozwólmy zatem, żeby zło zatriumfowało. 
Wypisywanie wielkich i szczytnych haseł na sztandarze i obnoszenie się z nimi, nie jest 
wystarczającym działaniem. Trzeba jeszcze te hasła rozumieć i starać się je realizować.

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam Państwu  
życzenia radosnych świąt. Niech upłyną one w duchu nadziei, zgody  
i miłości, przyniosą wiele dobroci oraz wszelkiej pomyślności, a zaduma  
nad życiem i śmiercią w czas Wielkanocy łączy się z wiarą  
i nadzieją oraz radosnym nastrojem wiosennym.

                                                                             Adam Woś
                                              Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
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Koniec roku to dobry czas do 
prezentacji dokonań samo-
rządu. Opowiedział o nich, 
w swoim wystąpieniu, bur-

mistrz Adam Woś. Na wstępie podzię-
kował radnym za jednomyślnie przyjęcie 
budżetu na 2018 rok. Następnie przy-
pomniał, że budżet na 2006 rok wynosił 
zaledwie 12 mln zł, podczas gdy w 2017 
roku na kwotę ponad 11,6 mln zł pozy-
skano środki zewnętrzne, w tym unijne. 
Podkreślił, że ogólna wartość inwestycji 
wyniosła prawie 14 mln zł, z czego zale-
dwie 1,8 mln zł stanowiły środki wła-
sne. Wymienił też część zadań, na które 
pozyskano dofinansowanie, a były to: 
modernizacja energetyczna Hali Spor-
towej im. Dariusza Michalskiego w Sie-
niawie, budowa czterech boisk wielo-
funkcyjnych w Czerwonej Woli, Leża-
chowie, Rudce i Wylewie, budowa 
basenu w ramach rozbudowy, przebu-
dowy i modernizacji Szkoły Podstawo-
wej w Sieniawie, remont kościoła Jana 
Chrzciciela oraz kanalizacja sanitarna 
Czerwona Wola - Czerce. Wymienił też 
drogi w Dobrej i Czercach wyremonto-
wane w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych, drogę powiatową w Czer-
cach, zmodernizowaną dzięki współ-
pracy ze Starostą Przeworskim oraz wie-
le innych mniejszych inwestycji zreali-
zowanych w ramach środków własnych 
gminy, choćby oświetlenie uliczne w Pi-
ganach. Burmistrz zaznaczył również, 
że inwestycje rozpoczęte w 2017 roku 
będą kontynuowane w roku następ-
nym.  Na 2018 rok dochody budżetu gmi-
ny zaplanowano w rekordowej kwocie: 
43 731 403,57 zł, zaś wydatki wyniosą 

41 956 123,57 zł. Tak wysoki budżet wią-
że się z pewnymi obowiązkami. W myśl 
zapisów ustawy o finansach publicznych, 
samorząd zobligowany jest do przepro-
wadzenia audytu wewnętrznego, w co 
najmniej dwóch obszarach i dotyczyć 
może urzędu lub jednostek podległych 
gminie. W związku z tym została pod-
pisana umowa z audytorem, który już 

opracowuje harmonogram przeprowa-
dzenia kontroli.

Nadwyżkę budżetową, czyli różni-
cę pomiędzy dochodami, a wydatkami 
w kwocie: 1 775 280 zł w całości prze-
znaczono na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań. W budżecie utworzo-
no również rezerwy: ogólną w wyso-
kości: 65 tys. zł oraz celową w wysoko-
ści: 85 tys. zł z przeznaczeniem na reali-
zację zadań z zakresu zarządzania kry-
zysowego. Najwięcej pieniędzy przezna-
czono na oświatę i pomoc społeczną. 
W tym roku, podobnie jak w ostatnich 

dwunastu latach, nasza gmina mocno 
postawiła na inwestycje. Zarezerwowa-
no na nie prawie 14,5 mln zł, czyli około 
34% całego budżetu gminy. 
Najważniejsze zadania inwestycyjne na 
2018 rok, z planowanym dofinansowa-
niem ze środków UE to: pierwszy etap 
budowy kanalizacji sanitarnej w Czer-
wonej Woli i w Czercach - ponad 5 mln 

zł oraz remont, przebudowa i dostoso-
wanie dla osób niepełnosprawnych ze-
społu kościoła pw. św. Jana Chrzcicie-
la - ponad 4,5 mln zł.
Pozostałe zadania w zakresie inwesty-
cji będą pokryte ze środków własnych 
z udziałem Ministerstwa Sportu, z nie-
wielkim, ostatecznym już rozliczeniem 
z lat 2016-2017 w kwocie 452 100 zł. 
2017 był trzecim rokiem urzędowa-
nia tej kadencji Rady i Burmistrza. Lata 
poprzednie pokazują nam jak wiele 
można zmienić myśląc odważnie i roz-
ważnie. W przykładowym roku 2006 

W dniu 29 grudnia odbyła się ostatnia w 2017 roku Sesja Rady Miejskiej 
w Sieniawie i równocześnie jedna z najważniejszych, z racji przyjmowanego 

planu budżetowego dla Miasta i Gminy na 2018 rok. Wcześniej projekt budżetu 
został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

w Rzeszowie pod względem formalnym i rachunkowym. Radni przyjęli 
uchwałę budżetową jednomyślnie.

Rozwojowy budżet
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zrealizowano inwestycje na kwotę 1 667 
tys. zł, podobnie w 2007 roku, zaś w ro-
ku 2008 wzrosły ponad dwukrotnie. 
W roku ubiegłym na zadania inwe-
stycyjne wydaliśmy prawie 14 mln zł. 
a wszystko wskazuje na to, że w 2018 
roku będzie to kwota ponad 16 mln 
zł, gdyż w budżecie pojawiły się wolne 
środki, które w późniejszym terminie 
również będzie można przeznaczyć na 
inwestycje. W przeważającej części będą 
finalizowane zadania rozpoczęte w la-
tach poprzednich. Na inwestycje, które 

postaramy się realizować wspólnymi 
siłami czekają mieszkańcy naszej gminy. 
Wiemy, że budżet nie zaspokoi wszy-
stkich oczekiwań. Niektóre zadania mu-
szą poczekać na następne lata. 

Planując corocznie budżet bierze-
my pod uwagę kierunki, które zostały 
wcześniej określone oraz zadania zgła-
szane przez mieszkańców, wskazywane 
przez radnych i sołtysów. Konieczne 
jest uwzględnianie prognozy finan-
sowej po stronie dochodów. Planując 
wydatki należy mieć świadomość, jaką 

kwotę należy przeznaczyć na wydatki 
obowiązkowe i jakiej wysokości środ-
ki zewnętrzne można pozyskać. Tego-
roczny budżet został przyjęty bez popra-
wek i zastrzeżeń i systematycznie będą 
realizowane jego założenia, wśród któ-
rych są również zadania bieżące z zakresu 
działań społecznych, kulturalnych, spor-
towych i oświatowych. Podobnie jak 
każdy poprzedni, budżet jest ambitny 
i odważny, ale możliwy do wykonania.

Anna Nykiel

Pomoc finansowa polega na 
zakupieniu w 2018 roku 
dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych działają-

cych na terenie Miasta i Gminy Sienia-
wa wyposażenia i urządzeń ratownictwa 
niezbędnych do udzielenia pomocy po-
szkodowanym bezpośrednio na miejscu 
popełnienia przestępstwa. Będzie to: de-
fibrylator oraz 4 torby ratownicze PSP 
R1 wraz z deską ortopedyczną i szyna-
mi Kramera. Wartość zakupu to suma 
26 800 zł, z czego dofinansowanie 
wynosi 99 %. Wkład własny gminy to 
zaledwie 1%, co stanowi kwotę 268 zł. 

Eryk Ceglak 

Super sprzęt dla OSP
W dniu 14 lutego, w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Burmistrz 

Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Nykiel 
podpisał z Departamentem Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa 

Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zestaw PSP R1 pozwala strażakom na udzielenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy każdemu poszkodowanemu na miej-
scu zdarzenia. Torba została skonstruowana tak, aby każdy element wyposażenia był dostępny na wyciągnięcie ręki. Pod-
czas działań ratowniczo-gaśniczych każda sekunda jest na wagę złota, stąd liczne ułatwienia, które pozwalają na zaoszczę-
dzenie cennego czasu. Torbę można nosić zarówno w ręku (dzięki uchwytowi), jak i na ramieniu, plecach oraz nawet 
klatce piersiowej (dzięki szelkom). Specjalne uchwyty pozwalają szybko i sprawnie ją otworzyć i zamknąć. Cztery podsta-
wowe przegrody oraz komora wewnętrzna z czterema zamykanymi organizerami pozwolą na sprawne korzystanie z ze-
stawu opatrunków potrzebnych do przeprowadzenia działań z zakresu ratownictwa medycznego zgodnych z wytycznymi 
Komendy Głównej PSP.
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Pierwsze kroki 
z komputerem

Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie, w ramach współpracy z Gminą Sieniawa 
od stycznia do marca 2018 r. realizowało bezpłatny projekt „Cyfrowa szansa 
- szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych”. W ramach 

kursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, przeprowadzono szkolenia komputerowe na dwóch 

poziomach: podstawowym i średnio zaawansowanym. 

Projekt skierowany był do 
osób powyżej 25 roku ży-
cia z wykształceniem maksy-
malnie średnim, zamieszku-

jących, pracujących bądź uczących się 
w województwie podkarpackim. Szko-
lenia przeprowadzane były przez do-
świadczonych trenerów, a uczestni-
kom zapewniono także materiały szko-
leniowe oraz sprzęt niezbędny do pro-
wadzenia zajęć. 
 W trwających 96 godzin bezpłatnym 
kursie wzięło udział 30 mieszkańców 
Miasta i Gminy Sieniawa. Zajęcia od-

bywały się w trzech grupach liczą-
cych po 10 uczestników: w Dybko-

wie, Piganach i Sieniawie. Uczestnicy 
zdobyli umiejętności z zakresu pod-

stawowej pracy z komputerem, pracy 
w sieci, IT Security oraz obsługi pro-
gramów Word i Excel. Kurs zakoń-
czył się egzaminem sprawdzającym 
zdobyte umiejętności, a uczestnicy 
otrzymali: Europejski Certyfikat Umie-
jętności Komputerowych ECDL, który 
honorowany jest w całej Unii Euro-
pejskiej.

Barbara Matyja
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Bezpłatne kursy dla 
mieszkańców

Informujemy, iż aktualnie trwa nabór uczestników na bezpłatne 
szkolenia z zakresu „Kadry i płace” oraz „Rachunkowość i finanse” 

w ramach projektu „Postaw na rozwój kwalifikacji - 
profesjonalna rachunkowość, kadry i płace”, współfinansowanego 

ze środków EFS. 

W projekcie może wziąć udział każdy, kto 
mieszka na terenie województwa podkar-
packiego, ukończył 18 lat i jest zaintere-
sowany zdobyciem, uzupełnieniem lub pod-

niesieniem kwalifikacji zawodowych. Grupy szkoleniowe 
będą dostosowywane do poziomu wiedzy i wieku uczestni-
ków. W ramach niniejszego projektu w marcu br. pierw-
sza grupa 10 mieszkańców rozpoczęła już bezpłatne szko-
lenie z zakresu prowadzenia spraw rachunkowo-finanso-
wych, które odbywa się w siedzibie CKSiR „Sokół” w Sie-

niawie. Szkolenie zakończone będzie egzaminem spraw-
dzającym zdobyte umiejętności, a uczestnicy otrzymają certy-
fikat VCC.

Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w bezpłatnym 
projekcie - formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze 
Projektu (Centrum Promocji Biznesu z/s w Rzeszowie) oraz na 
stronie internetowej www.kadryifinanse.pl.

Barbara Matyja
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Sprawozdawcze 
niedziele

Władze samorządowe 
podczas spotkań re-
prezentowane były 
przez Przewodniczą-

cą Rady Miejskiej Panią Danutę Król 
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pana 
Adam Wosia wraz z współpracownika-
mi. Uczestniczyli w nich również miej-
scowi radni powiatowi oraz, co najbar-
dziej cieszy, liczne grupy mieszkań-
ców. Niedziela 18 lutego była pierw-
sza w całym cyklu i najbardziej ,,praco-

wita’’. Tego dnia odbyły się cztery spo-
tkania: w Czercach, Dobrej, Wylewie 
i Dybkowie. Zebrania prowadzili soł-
tysi poszczególnych miejscowości, któ-
rzy witali obecnych i przedstawiali 
krótkie sprawozdania ze swojej działal-
ności w 2017 roku. Następnie głos zabie-
rał burmistrz. W swoich wystąpieniach 
przedstawiał będące w trakcie realizacji 
oraz zakończone przedsięwzięcia, doty-
czące poszczególnych miejscowości oraz 
całej gminy. Szczególną uwagę zwracał 
na trzy największe, a tym samym naj-

bardziej kosztowne, mianowicie: budo-
wę hali sportowej z basenem i reno-
wację Kościoła pw. Jana Chrzciciela 
w Sieniawie oraz wykonanie kanaliza-
cji w Czerwonej Woli, opiewające łącz-
nie na kwotę blisko 22 mln zł. Poru-
szane były również tematy mniejszych 
przedsięwzięć realizowanych ma tere-
nie całej gminy. We wszystkich miejsco-
wościach zebrania przebiegały w sposób 
merytoryczny i konstruktywny. Miesz-
kańcy przedstawiali swoje potrzeby 

i oczekiwania. Cieszy fakt, że jest ich 
coraz mniej: pojedyncze odcinki dróg, 
lampy oświetleniowe, chodniki, czy 
rowy śródpolne. Świadczy to o tym, 
że dotychczasowe działania przynio-
sły oczekiwane rezultaty. Nie znaczy to 
jednak, że należy „spocząć na laurach”, 
jeszcze wiele do zrobienia przed nami.
Oczywiście w trakcie zebrań docho-
dziło do wymiany poglądów, różnicy 
zdań czy sporów. Szczególnie aktywni 
byli tu członkowie Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Sieniawskiej. Jak wszy-

scy wiemy już od roku, krytykują oni 
wszelkie działania podejmowane na tere-
nie naszej gminy. Informacje o szkodli-
wych, trujących czy wręcz zagrażają-
cych życiu inwestycjach krążą w róż-
nej formie wśród mieszkańców, ale jak 
dotąd, żadna z powołanych kontroli 
tego nie potwierdziła. Jest to temat, 
który był wielokrotnie opisywany i wy-
jaśniany. W Czerwonej Woli szcze-
gólne emocje wśród niektórych miesz-
kańców wzbudziła wysokość opłaty za 

przyłącza kanalizacyjne. Padały pytania 
dlaczego w innym czasie, innej miej-
scowości czy innej gminie były, czy są 
one różne. Niestety czasy, kiedy usta-
lano że „…wszystko i wszystkim po 
równo...” już dawno minęły. W dzisiej-
szej rzeczywistości ceny reguluje rynek, 
on też dyktuje warunki. Wszyscy odpo-
wiedzmy sobie uczciwie na pytanie czy 
2,5 tys. zł wydanych na przyłącz, który 
każdy odbiorca musi wykonać na włas-
ny koszt, przy 50 tys. zł kosztów ka-
nalizacji na jedno gospodarstwo, jakie 

W marcu zakończył się tegoroczny cykl spotkań z mieszkańcami wszystkich 
miejscowości z terenu miasta i gminy Sieniawa. W ich trakcie dokonano pod-

sumowania realizowanych zadań oraz omówiono plany na najbliższą przyszłość.
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ponosi budżet gminy, to korzystna 
oferta czy też nie? Czy kwota ponad 
5,2 mln złotych wydatkowana dla Czer-
wonej Woli i Czerc powinna zado-
wolić ich mieszkańców, czy też nie? 

Należy dodać, że nie są to jedyne środ-
ki kierowane do tych miejscowości. 
Czerce otrzymały niedawno nową na-
wierzchnię na drodze powiatowej, 
współfinansowaną przez gminę, Czer-
wona Wola wkrótce doczeka się do-
kończenia drogi powiatowej biegną-
cej przez wieś, także dzięki udziałowi 

naszego budżetu. Pamiętajmy jednak, 
że hołdując przysłowiu „Apetyt rośnie 
w miarę jedzenia”, musimy pamiętać, aby 
tego jedzenia wystarczało dla wszystkich. 
Do jedynego i zupełnie niezrozumia-

łego incydentu doszło w Rudce, gdzie 
w nocy przed niedzielnym zebraniem 
wybito szyby w oknach i drzwiach domu 
ludowego. Trudno usprawiedliwić takie 
postępowanie, tym bardziej iż sprawcą 
okazał się mieszkaniec tej miejscowości. 
Nie zakłóciło to jednak sprawnego prze-
biegu spotkania. Jak zawsze w Rudce, 

odbyło się ono przy licznym udziale 
mieszkańców.
Cykl zebrań zakończyliśmy w niedzielę 
18 marca w Sali „Sokoła” w Sieniawie, 
gdzie przyjęto podobną konwencję, jak 
w pozostałych miejscowościach. Licznie 
zebrani mieszkańcy całej gminy wysłu-
chali z uwagą sprawozdania z naszej dzia-
łalności w 2017 roku. Budujące były 
głosy uczestników zebrania, którzy bar-
dzo pozytywnie ocenili dotychczasowe 
działania samorządu.
Cieszy fakt, iż większość naszej społecz-
ności rozumie i w sposób obiektywny 
ocenia to, co dzieje się wokół. Jest to 
dla nas bardzo ważna forma podzięko-
wania za pracę wszystkim pracowni-
kom samorządowym, którzy często bez-
interesownie angażowali się, aby tylko 
osiągnąć zamierzony cel. Nic nie dzieje 
się przecież samo. Każde przedsięwzię-
cie wymaga ogromu pracy i wielkie-
go poświęcenia, często wykraczającego 
poza ramy obowiązków pracowniczych, 
szczególnie gdy skala tych działań jest 
tak ogromna.

Jerzy Mazur

Czekają nas utrudnienia 
komunikacyjne 
Ważna informacja dla kierowców. W dniach od 5 kwietnia do 30 września 2018 r. 

w związku z budową ronda w okolicy kościoła parafialnego w Sieniawie 
nastąpi zmiana organizacji ruchu.

W związku z kontynu-
acją robót na zada-
niu pn. „Przebudo-
wa - rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-
Grabownica Starzeńska na odcinku od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 
870 w miejscowości Sieniawa do łącz-
nika drogi wojewódzkiej z węzłem 
„Przeworsk” w miejscowości „Gorliczy-
na” i planowaną przebudową skrzyżo-

wania dróg wojewódzkich nr 835 i 870 
w m. Sieniawa na typ „Małe rondo” 
nastąpi czasowe zamknięcie wylotu na 
kierunek Jarosław. Wobec tego zostaną 
wprowadzone objazdy dla wszystkich 
rodzajów pojazdów przez przebudowy-
wane skrzyżowanie wahadłowo oraz do-
datkowo dla pojazdów o ciężarze cał-
kowitym do 3,5 t i autobusów ul. Ko-
ścielną. Realizacja tego przedsięwzię-
cia spowoduje niewątpliwie spore utru-

dnienia, zarówno dla kierowców jak 
i również mieszkańców Sieniawy. Pomi-
mo że nie jesteśmy inwestorem przepra-
szamy wszystkich za utrudnienia i je-
steśmy przekonani że osiągnięty efekt 
w postaci nowoczesnego rozwiązania 
komunikacyjnego, w pełni wynagrodzi 
nam czasowe niedogodności.

Barbara Matyja
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Co Panią skłoniło, by kandydować na sołtysa Dybkowa? 
D. Sz.: Moją kandydaturę zgłaszano kilkakrotnie, lecz uważa-
łam, że nie byłam na to przygotowana, dlatego też odmawia-
łam. Zdecydowałam się dopiero, kiedy wstąpiłam do Koła 
Gospodyń Wiejskich w Dybkowie i poznałam lepiej zwyczaje 
oraz obowiązki związane bezpośrednio z wsią, mieszkańcami 
i władzami gminnymi. Duży wpływ na tę decyzję miały moje 
koleżanki z KGW.

Jakie widzi Pani korzyści z bycia sołtysem? 
D. Sz.: Wyrażając zgodę na kandydowanie nie myślałam o 
jakichkolwiek korzyściach. Chciałam w miarę godnie repre-

zentować wieś. Jest to funkcja społeczna, ale trzeba nadmie-
nić, że z niewielką odpłatnością i prowizją od podatku rolnego. 
Ważny dla mnie jest dobry kontakt z mieszkańcami, którzy 
mi ufają i zgłaszają się z różnymi problemami. Podczas mojej 
kadencji ludzie poznali mnie osobiście. Mieszkańcy Dybkowa 
mają różne wymagania, które nie zawsze można zrealizować 
tak szybko, jakby chcieli. Należy wspomnieć o bardzo dobrej 
współpracy z władzami gminy, dlatego też będziemy mogli 
spełniać marzenia i różne potrzeby.

Jakie inwestycje udało się zrealizować na terenie wsi pod-
czas Pani kadencji?

Rozmowa z Dorotą Szpalą 
sołtysem wsi Dybków

Wbrew niesprzyjającym warunkom pogodowym realizowana jest budowa 
kanalizacji sanitarnej w Czercach i Czerwonej Woli. Stan zaawansowania 

inwestycji osiągnął już półmetek.

Trwa budowa kanalizacji

Jesteśmy na półmetku

Tak duży stopień zaawanso-
wania robót zawdzięcza-
my firmie HYDRO-TECH 
Piotr Sereda, która jest wy-

konawcą zadania. Dzięki profesjona-
lizmowi i pełnemu zaangażowaniu jej 
pracowników utrzymywane jest szyb-
kie tempo prac i możemy być spo-
kojni o terminowe zakończenie budo-
wy. W Czercach wykonano już kanał 
sanitarny grawitacyjny o długości około 
7,5 km, ponad 2 km rurociągu tłoczne-
go oraz 3 przepompownie ścieków, do 
których podłączono rurociągi. Do cał-
kowitego zakończenia robót w tej miej-
scowości pozostało: wyrównanie terenu 
po wykopach, zamocowanie włazów stu-
dzienek, uzbrojenie zbiorników prze-
pompowni ścieków w pompy oraz auto-
matykę, ogrodzenie przepompowni i wy-
konanie przyłączy do zadeklarowanych 
45 budynków.
W Czerwonej Woli, w lutym prace 
zostały spowolnione przez pogorsze-

nie się warunków atmosferycznych. Nie 
stanowi to jednak większego zagrożenia 

dla realizacji inwestycji. Do chwili obec-
nej wykonano rurociąg tłoczny o dłu-
gości blisko 3 km pomiędzy Czercami 
a Czerwoną Wolą oraz kanał sanitarny 
grawitacyjny o długości około 0,5 km.

Aktualnie prace kontynuowane są na 
kolejnych odcinkach i należy mieć 

nadzieję, że nic nie pokrzyżuje harmono-
gramu robót.

Jerzy Mazur
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D. Sz.: Obejmując funkcję sołtysa miałam szczęście, gdyż 
w tym czasie bardzo dużo się działo i zaszło wiele zmian w naszej 
wsi. Centrum Dybkowa zmieniło się nie do poznania. Została 
wybudowana nowoczesna remizo-świetlica, która służy miesz-
kańcom naszej wsi oraz okolicznych miejscowości do organizo-
wania imprez, tj. komunii, chrzcin, przyjęć urodzinowych oraz 
niewielkich wesel. Obejście wokół remizy jest zadbane. Mamy 
duży, funkcjonalny parking, plac zabaw dla dzieci oraz piękną 
wiatę taneczną. Mieszkańcy naszej wsi są zachwyceni, a ludzie, 
którzy przyjeżdżają po latach w odwiedziny do swoich rodzin 
nie mogą uwierzyć w te zmiany. Oprócz tego zostały wyas-
faltowane drogi biegnące przez Dybków obok głównej trasy, 
inne zostały wysypane kamieniem. Chciałam podkreślić, że te 
zmiany są wynikiem mojej bardzo dobrej współpracy z burmi-
strzem Adamem Wosiem. 

Co uważa Pani za swój największy sukces?
D. Sz.: Moim największym sukcesem, a zarazem bardzo dużym 
przedsięwzięciem była organizacja Dożynek Gminych w 2017 
roku. Poprzednie dożynki zorganizowała 44 lata temu nieży-
jąca już dzisiaj sołtys Maria Zielonka. Moje zadanie było trudne 
ze względu na ogrom prac, które wymagały czasu, zaangażo-
wania, dyscypliny i koncentracji. Dzięki dobrej współpracy 
z mieszkańcami wsi, radnym i radą sołecką oraz władzami gmin-
nymi, przygotowania przebiegały bardzo sprawnie. Najwięk-
szy wkład miały moje niezawodne koleżanki z Koła Gospodyń 
Wiejskich, które wspierały mnie dobrą radą i pomocą. Chciała-
bym też wspomnieć o naszej kochanej młodzieży i członkach 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dybkowie, którzy byli moto-
rem i realizatorem trudniejszych prac. Korzystając z okazji jesz-
cze raz serdecznie dziękuję wszystkim, o których wspomniałam 
i tym, których pominęłam. 

Czy uważa Pani Dybków za atrakcyjną wieś?
D.Sz.: Jak najbardziej. Tutaj się urodziłam, wychowałam i prze-
żyłam kilkadziesiąt lat i na ten temat mogę dużo powiedzieć. 
Dybków nie był bogatą wsią, ale ma bogatą historię. Obecnie 
wygląd naszej miejscowości zmienia się pod każdym względem 
z dnia na dzień. Wybudowano wiele pięknych domów jednoro-
dzinnych, a kolejne powstają. Mieszkańcy bardzo dbają o wła-
sne posesje, o ich wygląd i porządek. Oprócz tego mamy nowe 
drogi asfaltowe, oświetlenie, itp. Młodzi mieszkańcy wracają z 
zagranicy, zakładają działalność gospodarczą, stwarzając sobie i 
innym miejsca pracy. 

Czy są jakieś problemy, z którymi boryka się miejsco-
wość? 
D.Sz.: Dziś na terenie naszej wsi nie ma większych proble-
mów. Burmistrz Adam Woś obiecał w najbliższej przyszło-
ści wybudować boisko wielofunkcyjne dla młodzieży, oświe-
tlenie przy nowej drodze oraz jedną z dróżek. Jeżeli chodzi o 

zmiany w naszej wiosce to uważam, że zostało ich wprowadzo-
nych wiele i bardzo korzystnych. Czasami chciałabym jedynie 
zmienić myślenie niektórych mieszkańców, żeby nie utrudniali 
życia niewinnym ludziom, nie wymagali tyle od innych a dali 
coś od siebie - czasem dobre słowo lub chwilę bezinteresow-
nego zaangażowania. 

Jak układa się współpraca z radą sołecką, radnymi gminy 
i urzędem?
D. Sz.: Współpraca z urzędem i radą gminy układa się bar-
dzo dobrze, dzięki wzajemnemu zrozumieniu. Mam nadzieję, 

że będzie ona nadal przebiegała bezkonfliktowo. Wszystkim 
zależy na tym, żeby społeczeństwo było usatysfakcjonowane, 
a urzędnicy docenieni. Muszę wspomnieć o tym, że podczas 
mojej kadencji zmarło dwóch członków rady sołeckiej, którzy 
bardzo angażowali się i pomagali mi w obowiązkach. 

Co chciałaby Pani przekazać mieszkańcom Dybkowa?
D. Sz.: Chciałabym podziękować mieszkańcom za to, że obda-
rzyli mnie zaufaniem wybierając na sołtysa. Postaram się nadal 
sumiennie wykonywać swoje obowiązki, a drzwi mojego 
domu będą otwarte dla wszystkich, którzy potrzebują wspar-
cia. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam ser-
deczne życzenia zdrowia, szczęścia, ciepłych i słonecznych dni 
w życiu osobistym i zawodowym.

Rozmawiał: Jerzy Mazur
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Sieniawa założona została pod 
koniec XVII wieku na części 
gruntów wsi Dybków. Miej-
scowość wymieniona była po 

raz pierwszy w XV wieku jako własność 
wójta z Tapina Jana Morawy. W 1508 ro-
ku Dybków należał do Ścibora Korytko 
i jego żony Anny. Występował w reje-
strach poborowych z 1515 r. W 1569 
r. wieś była w posiadaniu Zofii Odro-
wążówny, primo voto Tarnowskiej, na-
stępnie przeszła w ręce Jana Kostki, 
wojewody sandomierskiego przez mał-
żeństwo z Zofią. W 1571 r. Kostkowie 
ufundowali w Dybkowie drewniany ko-
ściół. Przyczynili się także do powsta-
nia parafii, hojnie ją uposażając. W 1593 
r. ich córka Katarzyna wyszła za mąż za 
Adama Hieronima Sieniawskiego, wno-
sząc Dybków w posagu. W 1624 r. pod-
czas najazdu Tatarów dybkowski kościół 
był doszczętnie zniszczony. Drewniana 
świątynia pw. św. Jana Chrzciciela zo-
stała odbudowana w 1629 r. Funkcjo-
nowała w niezmienionym stanie - już 
jako sieniawska - do roku 1747. Wów-
czas, z uwagi na zły stan techniczny 
przystąpiono do przebudowy obiektu 
na murowany. Świątynia została konse-
krowana w 1754 r., w 1777 r. spłonęła 
i niebawem, staraniem wojewody Au-
gusta Czartoryskiego, została ponownie 
odbudowana. W 1778 r. decyzją zabor-
cy austriackiego kościół został przemia-
nowany na cerkiew grecko-katolicką. 
W latach 60. XX wieku komunistyczne 
władze urządziły w nim magazyn wapna 

i nawozów. W następnym dziesięciole-
ciu powrócił pod jurysdykcję kościoła 

rzymsko-katolickiego. Po wstępnym re-
moncie przeprowadzonym przez sienia-

wską parafię, obiekt służył jako kościół 
i kaplica pogrzebowa. W ostatnich la-

tach, w związku z pogarszającym się sta-
nem technicznym przygotowano doku-

Sieniawska świątynia to obiekt nie tylko wyjątkowo ciekawy pod względem 
architektonicznym. Co jeszcze, oprócz odkrytych ostatnio fresków  

i tajemniczych krypt kryją jego wnętrza? Ostatnie sensacyjne znaleziska 
świadczą, że tajemnic może być więcej.

Kościół 
Św. Jana Chrzciciela 
ujawnia tajemnice
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mentację projektową. W 2016 r. Gmi-
na Sieniawa przejęła obiekt w użyt-
kowanie i po uzyskaniu dofinansowa-
nia w wysokości 3 mln zł, z programu 
ochrony zabytków RPO Urzędu Mar-
szałkowskiego, rozpoczęła w paździer-
niku 2017 r. remont kapitalny. Całko-
wita wartość zadania wynosi 4,6 mln zł. 
Zakończenie prac nastąpi w październi-
ku 2018 r. - wówczas przewidziana jest 
również ponowna konsekracja kościo-
ła. Prace remontowe przebiegają facho-
wo i sprawnie pod bieżącym nadzo-
rem Podkarpackiego Konserwatora Za-
bytków oraz profesora Edwarda Kosa-
kowskiego z krakowskiej ASP.

W trakcie prac renowacyjnych, po 
zerwaniu posadzki w prezbiterium, wy-
konawcy odkryli tajemnicze podziemia: 
dwie puste krypty połączone koryta-
rzem. Prawdziwe rewelacje kryły jed-
nak lochy pod kruchtą. Konserwator Za-
bytków zlecił ich przebadanie. Po usu-
nięciu gruzu, wapna i cementu archeolog 
Monika Broszko ustaliła 90 pochów-
ków szczątków ludzkich. Wśród nich 
byli mężczyźni i kobiety w różnym 
wieku, a także dzieci i noworodki. 
Trudno dokładnie ustalić kim byli ci 
ludzie. Według wstępnych założeń mo-
gą to być fundatorzy kościoła i ich ro-
dziny. Pochówki z trumien w krypcie 

datowane są na XVIII wiek, zaś znaj-
dujące się w ziemi są starsze. Badania 

antropologiczne kodów DNA pozwo-
liłyby ustalić personalia i datowanie 
szczątków. Przy zwłokach odnaleziono 

dużą ilość krzyżyków, medalionów, frag-
mentów różańca i paciorków. Zachowa-

ły się także tkaniny, tasiemki i koronki, 
które są mocno zniszczone. Przedmio-
ty te po zinwentaryzowaniu i konserwa-

cji zostaną przekazane do Muzeum Re-
gionalnego w Przeworsku. Odkrycie po-
zwoli ustalić charakter pochówków, re-
gionalne zwyczaje oraz elementy trady-
cji pogrzebowej. Odnalezione szczątki 
ludzkie zostaną ponownie pochowane 
w kryptach kościoła św. Jana Chrzcicie-
la. Po wykonaniu inwentaryzacji i do-
kumentacji technicznej Burmistrz MiG 
wystąpił z wnioskami do Konserwato-
ra zabytków o zatwierdzenie projektu 
i przyznanie dotacji na sfinansowanie 
wymienionych prac.

Janusz Świt
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Atrakcyjne zajęcia 

Akcję „Aktywne ferie” roz-
poczęła wirtualna podróż 
do słonecznej Hiszpanii. 
Odwiedziliśmy największe 

hiszpańskie miasta, dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawostek na temat ludzi, miejsc 
i kultury i… nabraliśmy ogromnej ocho-
ty na prawdziwe wakacje w Hiszpanii. 
Kolejne spotkania przyniosły również 
wiele pozytywnych emocji i dobrej za-

bawy. Podczas warsztatów kulinarnych 
upiekliśmy chleb z ziarnami oraz pyszne 
ciasteczka krucho-drożdżowe z jabłkiem 
i kokosem. Przepisy na te specjały zdra-
dziła nam pani Maria Drapała, która pro-
wadziła zajęcia. Inspiracją do kolejnego 
spotkania stały się popularne Walen-
tynki. Podczas zajęć plastycznych two-
rzyliśmy piękne dekoracje z kolorowe-
go papieru, a na zakończenie spotkania 

każdy otrzymał słodkie serce. Pod zna-
kiem rywalizacji i dobrej zabawy upły-
nęło ostatnie spotkanie, a to za sprawą 
licznych gier planszowych oraz pracy 
z niezwykłą kolorowanką, dzięki któ-
rej uczestnicy przenieśli się w magiczny 
świat księżniczek, rycerzy i smoków.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzie-
ciom za aktywny udział z zajęciach i już 
zapraszamy do udziału w spotkaniach 

Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa oraz Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” po raz kolejny przygotowali 
atrakcyjny program na ferie. Zadowolone były nie tylko dzieci, 

ale również ich rodzice.

Spotkanie z regionalistą

Bohater spotkania jest histo-
rykiem z wykształcenia i za-
miłowania. Jego zaintereso-
wanie historią powiatu jaro-

sławskiego i okolic zaowocowało wyda-
niem cyklu książek pt. „Opowieści jaro-
sławskiego Zasania”, publikacji „O wiel-

kiej wojnie w powiecie jarosławskim” 
oraz „Miłków - prawda i legenda zagi-
nionej wsi”. Autor zaprezentował sie-
niawskiej społeczności swoją najno-

wszą książkę, która opowiada o życiu 
codziennym mieszkańców jarosławsz-
czyzny w latach 1867-1916. Swoje wy-

15 grudnia ub.r. w sali widowiskowej CKSiR „Sokół” znany regionalista Jan Kuca 
opowiadał o wojnie i pokoju na ziemi jarosławskiej w latach 1867-1916.

stąpienie wzbogacił pokazem archiwal-
nych fotografii, które nie zmieściły się 
w jego publikacji. Uczestnicy spotka-
nia, które zorganizowała Biblioteka Pu-

bliczna Miasta i Gminy Sieniawa mog-
li zakupić książki z dedykacją autora. 

Elżbieta Jagusztyn
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Pierwsza wizyta 
w bibliotece

W dniach 14 i 15 lutego 2018 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Sieniawa gościła dwie grupy maluchów z Przedszkola Niepublicznego Sióstr 

Służebniczek NMPNP w Sieniawie pod opieką swych wychowawczyń. 

Dla zdecydowanej więk-
szości dzieciaków, była 
to pierwsza wizyta w bi-
bliotece. 

Przedszkolaki, zwiedzając bibliotekę za-
poznały się z jej działalnością i zbio-
rami. Szczególne zainteresowanie mło-

dych gości wzbudził dział z książkami 
dla najmłodszych. Maluchy wysłuchały 
też bajki pod tytułem „Bal zabawek”, do 
której pięknie ilustracje wykonała pani 
Wiola. Na zakończenie spotkania dzieci 
wręczyły pamiątkową laurkę, a biblio-
tekarki zrewanżowały się słodkościami.

Mamy nadzieję, że ta wizyta zachęciła 
dzieci do częstego odwiedzania biblio-
teki, gdyż od najmłodszych lat należy się-
gać po książki, poszerzając w ten sposób 
swoją wiedzę i wyobraźnię.

Elżbieta Jagusztyn

wakacyjnych - gwarantujemy dobrą za-
bawę. 
Zainteresowanym zdradzamy przepis na 
ciasteczka:
Składniki:
½ kg mąki
1 margaryna palma
2 żółtka 
1 całe jajko
5 dkg drożdży
3 łyżki cukru
szczypta soli
15 g proszku do pieczenia
½ szklanki śmietany
cukier waniliowy
kokos 
jabłka (pokrojone w ósemki)
Składniki wymieszać, zagnieść ciasto. 
Rozwałkować i wyciąć kwadraty. Na 

każdy z kwadratów nałożyć kokos i ka-
wałek jabłka, skleić ciasto i posmaro-
wać białkiem. Piec w temp. 170 stopni 

ok. 15-20 min. Smacznego.

Marta Kozłowicz
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Aktorskie talenty 

Tym razem młodzież za-
prezentowała przedstawie-
nie „Ożenek” według sztuki 
Mikołaja Gogola. To pełna 

zabawnych dialogów komedia, w któ-
rej nie ma ani słowa o miłości. Liczy 
się to czy narzeczona ma odpowiednią 
figurę i „zgrabny” majątek. Tekst Gogola 
pomimo upływu lat nadal bawi, o czym 
świadczyło żywiołowe i ciepłe przyję-
cie zebranej w sali widowiskowej CKSiR 
„Sokół” publiczności. Największym atu-

tem spektaklu była rewelacyjna gra mło-
dych artystów. Całości dopełniły barw-
ne stroje i scenografia. Przedstawienie 
przygotowała Elżbieta Kozyra. Udział 
w nim wzięli: Wiktoria Boruta, Paulina 
Ostrowska, Aleksandra Ożga, Klaudia 
Paluch, Karolina Pieńczak, Norbert 
Brzyski, Sebastian Kubrak, Aleks Strug, 
Szymon Szykuła i Maciej Zygmunt.

Marta Kozłowicz

W niedzielę 3 grudnia ub.r. młodzieżowa grupa teatralna „Maskara” wystąpiła  
na deskach sieniawskiej sceny z kolejnym premierowym spektaklem.
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Przedświąteczny 
zawrót głowy

Decoupage na bombkach 

Podczas pierwszego spotkania ucze-
stnicy warsztatów tworzyli bombki cho-
inkowe metodą decoupage. Jest to tech-
nika zdobnicza, która polega na przy-
klejaniu na odpowiednio przygoto-
waną powierzchnię wzoru wyciętego 
z papieru lub serwetki. Decoupage nie 
jest techniką trudną, ale wymaga pre-
cyzji i dokładności. Uczestnicy warsz-
tatów wykazali się dużą pomysłowością 
i wyobraźnią, dzięki czemu stworzyli 
oryginalne bombki. Były one piękną 
ozdobą świątecznych choinek i stro-
ików. Zajęcia poprowadziła Małgorza-
ta Gaweł. 

Kolorowe pierniczki 

Kolejne spotkanie upłynęło na pie-
czeniu i dekorowaniu pierniczków. 
Z przygotowanego przez najstarszych 
uczestników ciasta powstały ciasteczka 

o fantazyjnych kształtach, które po upie-
czeniu zostały bogato ozdobione kolo-
rowym lukrem i słodkimi perełkami. 
Pierniczki wyglądały bardzo pięknie 
i pachniały kusząco, a przepis na te cia-
steczka, zdradziły nam panie ze stowa-
rzyszenia „Aktywni w Sieniawie”: Da-

W grudniu w sieniawskim „Sokole” odbył się cykl spotkań dla dzieci  
i młodzieży pod hasłem „Przedświąteczny zawrót głowy”, zorganizowany  

przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” oraz Bibliotekę  
Publiczną Miasta i Gminy Sieniawa. 
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nuta Ceglak, Anna Dubiel, Halina Duli-
ban i Henryka Samborska, którym ser-
decznie dziękujemy za pomoc w prze-
prowadzeniu warsztatów.

Świąteczny stroik 

Przedświąteczne spotkania zakoń-
czył konkurs zorganizowany przez 
BPMiG na najpiękniejszy stroik. Brały 
w nim udział dzieci, które wykona-
ły te ozdoby w ramach warsztatów. 
Uczestnicy wykazali się niezwykłą po-
mysłowością i kunsztem zdobniczym, 
co sprawiło nie lada kłopot komisji 

Witaliśmy Nowy Rok

Tuż przed północą życze-
nia wszelkiej pomyślno-
ści w Nowym 2018 Roku, 
złożył wszystkim zebranym 

burmistrz Adam Woś. Następnie wspól-
nie odliczono ostatnie sekundy mijają-
cego roku, a chwilę później niebo nad 
Sieniawą rozświetlił efektowny pokaz 
sztucznych ogni. Nie zabrakło również 
symbolicznej lampki szampana i dobrej 
muzyki oraz słodkich upominków dla 
najmłodszych.

Marta Kozłowicz

Kilkuset mieszkańców miasta i gminy powitało Nowy Rok na sieniawskim Rynku.

konkursowej. Ostatecznie jury pod prze-
wodnictwem Pani Danuty Ceglak ze 
stowarzyszenia „Aktywni w Sieniawie”, 
przyznało następujące miejsca: pierwsze 
dla Bartosza Szyszki, drugie dla Judyt-
ki Kamionka trzecie zaś przypadło Julii 
Ciurko. Wyróżniono dwie prace: Alek-
sandry Wilkoń i Wiktorii Szewc. Wszy-
stkie stroiki były wspaniałe. Dzieciom 
gratulujemy kreatywności i talentów 
plastycznych, a pani Danucie dziękuje-
my za wspaniałą współpracę.

Elżbieta Jagusztyn, 
Marta Kozłowicz
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Rekordowy 
finał w Sieniawie 

Kwestujących dla orkiestry 
wolontariuszy można było 
spotkać na terenie miasta 
i gminy już od godzin po-

rannych. Po południu w sali widowisko-
wej Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji „Sokół” w Sieniawie odbyła się część 
artystyczna. Na scenie pojawiła się mło-
dzieżowa grupa kabaretowa „Rama bez 
dynama”, która pod kierunkiem Elżbie-
ty Kozyry przygotowała scenkę humo-
rystyczną pt. „Metamorfozy” oraz skecz 

parodiujący kulinarne podróże znane-
go polskiego dziennikarza. Sieniawski 
finał WOŚP uświetnił swoim występem 
zespół Karczmarze z Rzeszowa. Muzy-
cy grający stylizowaną folkową muzy-
kę pogranicza zaprezentowali publicz-
ności utwory polskie, ukraińskie i wę-
gierskie. Oczywiście nie obyło się bez 
aukcji, na której pojawiły się gadże-
ty WOŚP z charakterystycznym ser-
duszkiem oraz przedmioty podarowane 
przez osoby prywatne - Marię Drapa-

łę, Sebastiana Łańcuckiego i Tomasza 
Tasiora. Licytację poprowadził znany 
z wcześniejszego finału duet - Kamil 
Wysocki i Maciej Zygmunt. Jak się 
okazało orkiestra w Sieniawie zagra-
ła rekordowo. W tym roku zebrano 
14 610,53 zł - z czego 10 178,53 zł to 
kwota zebrana przez wolontariuszy do 

puszek; 3 362 zł - aukcja, a 1 070 zł to 
darowizna członków Koła Łowieckie-
go „Darz Bór” z Sieniawy. Tradycyjnie 
- finał akcji zakończyło symboliczne 
„światełko do nieba”, czyli pokaz sztucz-
nych ogni. 

Serdecznie dziękujemy za wielkie 
serce wszystkim osobom, które wsparły 
26. Finał WOŚP. Szczególne podzię-
kowania należą się sieniawskiemu szta-
bowi WOŚP: Lucynie Łańcuckiej, Bar-
toszowi Łańcuckiemu, Beacie Buniow-

skiej, Leszkowi Buniowskiemu i Pio-
trowi Majchrowi oraz wszystkim wo-
lontariuszom, a byli to: Tomasz Marci-
chów, Aleksandra Woś, Agata Jancza-
lik, Weronika Pieńczak, Martyna Li-
sik, Martyna Bilińska, Gabriela Cha-
mik, Julia Litwa, Wiktor Mazurkiewicz, 
Michał Ogryzek, Dagmara Siry, Pau-

lina Szewc, Natalia Bartuś, Amelia Kol-
czak, Jakub Radawiec, Hubert Gnie-
wek, Martyna Bursztyka, Anita Czopik, 
Paulina Wolanin, Wiktoria Litwin, Mi-
łosz Ogryzek, Jakub Lisik, Kacper 
Mazur, Łukasz Majcher, Izabela Cha-
mik, Emilia Bursztyka, Maciej Zyg-
munt, Szymon Szykuła, Sara Dmitruś, 
Julia Pyrczak, Klaudia Solska, Kacper 
Majcher, Piotr Nagórny, Konrad Maj-
cher, Julia Naspińska, Żaneta Dań-
czura, Kacper Radawiec, Dawid Sol-
ski, Iwona Łach, Aleksandra Kubrak 
i Patrycja Litwin.

Marta Kozłowicz

W niedzielę 14 stycznia br. w Sieniawie, podobnie jak w całej Polsce 
wolontariusze 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierali 

pieniądze na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. 
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Przegląd grup 
kolędniczych

Na scenie „Sokoła” za-
prezentowało się osiem 
grup kolędniczych z te-
renu miasta i gminy. 

Z mini koncertami kolęd i pastorałek 
wystąpili członkowie Kół Gospodyń 
Wiejskich z Paluch, Dobrej, Dybkowa 
i Rudki, zespół Piganeczki oraz Kurde 
Babki i Przyjaciele z Czerwonej Woli. 
Pełne humoru przedstawienie jasełko-
we pt. „A Lucek wam pokaże” przy-
gotowało KGW z Wylewy, a członko-
wie Stowarzyszenia „Aktywni w Sienia-
wie” refleksyjny program słowno-mu-
zyczny pt. „Nie było miejsca”. Śpiewa-
kom akompaniowali muzycy: Celina 
Szczęch, Klaudia Buniowska, Kamil 
Szwarczak, Konrad Wermiński, Leon-
ard Wermiński oraz Krzysztof Groch 
z zespołem. Radosne kolędowanie i mu-
zyka spotkały się z serdecznym przy-
jęciem publiczności. Na zakończenie 
przeglądu burmistrz Adam Woś podzię-

kował wszystkim wykonawcom i ucze-
stnikom za wspólnie spędzony czas. - 
Każdego roku zespoły śpiewacze zaska-
kują nas nowymi kolędami i tak też by-
ło dzisiaj. Usłyszeliśmy również wiele 
pięknych, zupełnie nowych pastorałek. 
Dzięki Wam przeżyliśmy wspaniałe 

chwile - podkreślił burmistrz. 
Kolejna udana edycja przeglądu grup 
kolędniczych w Sieniawie dowodzi, że 
tradycja kolędowania jest wciąż żywa 
i chętnie kontynuowana.

Marta Kozłowicz

W niedzielę 21 stycznia br. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”  
w Sieniawie gościło w swoich progach artystów-amatorów, którzy przygotowali 

kolędy, przedstawienia jasełkowe oraz życzenia noworoczne. 
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Radosne kolędowanie roz-
począł prowadzony przez 
panią Magdalenę Czecho-
wicz chór dzieci i młodzie-

ży z terenu miasta i gminy Sieniawa, 
który nowymi aranżacjami muzyczny-
mi i pełnym energii wykonaniem por-
wał widownię do wspólnego śpiewa-
nia. Urozmaiceniem występu były świą-
teczne piosenki w języku angielskim. 
Oprócz tego chór dał popis możliwo-
ści językowych i pół żartem, pół serio 
„zaśpiewał” po niemiecku, ukraińsku 
i hiszpańsku. Owacją na stojąco po-
dziękowała publiczność najmłodszym 
wykonawcom z Przedszkola Miejskie-
go w Sieniawie, którzy swoim dziecię-
cym urokiem i uśmiechem podbili 
serca słuchaczy. Kolejnym punktem 
koncertu był występ sieniawskiej gru-
py Credo, która przy akompaniamen-

cie Krzysztofa Grocha zaprezentowa-
ła nastrojowe pastorałki. 
Koncert zakończył występ rodzinnego 
zespołu z Berlina. Trio w składzie Laura 
Magierska, Marek Magierski i Benja-

min Oxley wykonało polskie kolędy 
w gatunku smooth jazzu.

Marta Kozłowicz

Jazzowe kolędowanie
W ostatnią niedzielę stycznia Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

„Sokół” w Sieniawie rozbrzmiewało najpiękniejszymi polskimi pieśniami 
bożonarodzeniowymi. 

W zorganizowanym po 
raz drugi konkursie 
udział wzięło sześć 
czteroosobowych dru-

żyn, w skład których wchodzili ucznio-
wie szkół podstawowych z terenu mia-
sta i gminy. Uczestników polonistycz-
nych zmagań, ich opiekunów i jurorów 
powitał dyrektor CKSiR „Sokół” Piotr 
Majcher, który podkreślił ideę konkursu 

i życzył wszystkim ekipom powodzenia. 
Językowe potyczki rozpoczęto od wybra-
nia nazwy dla swoich drużyn, i tak do 
rywalizacji stanęły „Bystre Chochliki” 
z Rudki, „FC Wylewa”, „Gryzipiórki” 
i „Sokoły” z Sieniawy, „Ortografki” z 
Dobrej, i „SP Teletubisie” z Czerwonej 
Woli. Zadania konkursowe były zróżni-
cowane, a młodzi językoznawcy wykazać 
musieli się m.in. wiedzą z zakresu orto-

grafii i gramatyki, znajomością związków 
frazeologicznych i przysłów oraz umie-
jętnością skojarzeń. Poziom zmagań był 
wyrównany, a różnice punktowe w koń-
cowej klasyfikacji niewielkie. Ostatecz-
nie zwycięzcą konkursu została drużyna 
„Sokołów” - uczniowie klasy VI ze Szkoły 
Podstawowej im. T. Kościuszki w Sienia-
wie. Drugie miejsce przypadło grupie 
„Gryzipiórków” - uczniów klasy VII sie-

Z myślą  
o języku polskim

21 lutego w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie  odbył się 
konkurs polonistyczny pod hasłem „Język polski jest ą-ę,” organizowany  

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
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niawskiej podstawówki. Ostatnie miej-
sce na podium zajęły „Ortografki” ze 
Szkoły Podstawowej im. Unii Europej-
skiej w Dobrej. Nad prawidłowym prze-
biegiem konkursu czuwało jury w skła-
dzie: Alicja Jazienicka, Helena Capłap 
i Elżbieta Jagusztyn. Nagrody i statu-
etki zwycięzcom oraz dyplomy i drobne 
upominki pozostałym uczestnikom wrę-
czył Sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa 
Jerzy Mazur, który pogratulował mło-
dym polonistom wiedzy, a ich opieku-
nom podziękował za zaangażowanie 
i przygotowanie młodzieży do konkursu.

Marta Kozłowicz

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony został przez UNESCO 17 listopada 1999 roku, jako upamiętnienie 
wydarzeń, jakie miały miejsce w 1952 roku w Bangladeszu - zginęło wówczas pięciu studentów, biorących udział w demonstracji, 
w której domagano się nadania ich językowi statusu języka urzędowego. Święto to obchodzone jest 21 lutego. Obecnie na świecie 
istnieje ponad 6,5 tys. języków, z których połowa jest zagrożona zanikiem. Założeniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczy-
stego jest pomoc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa zaprasza 
do udziału w konkursach:
- Konkurs wiedzy pt. „Sieniawa - historia i współczesność”
Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu 
gminy Sieniawa. Tematem są dzieje Sieniawy od powstania 
miejscowości do czasów współczesnych. Celem konkursu jest 
uaktywnienie uczniów w zdobywaniu wiedzy o Sieniawie. 

- Konkurs fotograficzny „Odkrywamy piękno gminy Sie-
niawa”
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i mło-
dzieży oraz indywidualnych zdolności twórczych, popularyza-
cja fotografii jako dziedziny sztuki oraz architektury Sieniawy 
i okolic. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież 
z terenu gminy Sieniawa. 

- Konkurs fotograficzny pt. „Przyłapani na czytaniu”
Konkurs skierowany jest dzieci i młodzieży szkolnej, jak rów-
nież osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Sieniawa. 
Celem jest promocja czytelnictwa, jako formy spędzania wol-
nego czasu. Konkurs trwa przez miesiące wakacyjne. Rozstrzy-
gnięcie nastąpi we wrześniu. 

- Konkurs czytelniczy
Skierowany do czytelników dorosłych oraz dzieci i młodzieży. 

Obejmuje okres wakacji. 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” zaprasza 
do udziału w konkursach:
- Konkurs Piosenki Polskiej
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 
miasta i gminy Sieniawa. Celem jest odkrywanie talentów i roz-
wijanie uzdolnień wokalnych. Udział w nim wziąć mogą soliści 
i zespoły wokalne. 

- Konkurs pt. „Moda z recyklingu” 
Konkurs dla dzieci z terenu miasta i gminy Sieniawa, mający 
na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recy-
klingu oraz poszerzanie wiedzy o ochronie środowiska. Zada-
niem uczestników jest stworzenie i zaprezentowanie stroju 
z surowców wtórnych.

Regulaminy konkursów dostępne będą również na stronie 
www.sieniawa.pl w zakładce - Aktualne informacje oraz u orga-
nizatorów: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa, tel. 
16 642 14 33 oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” 
w Sieniawie, tel. 16 648 81 14.

Konkursy
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Kalendarz planowanych wydarzeń kulturalnych 
Kwiecień

•	 Dzień Czekolady

Maj
•	 Święto Flagi 
•	 Święto Konstytucji 3 Maja
•	 Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II dla uczestników 
     Środowiskowego Domu Samopomocy
•	 Tydzień Bibliotek
•	 Premiera spektaklu w wykonaniu Amatorskiej Grupy 
     Teatralnej 
•	 Prezent dla mamy - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Czerwiec
•	 Spartakiada Dzieci i Młodzieży 
•	 Noc Bibliotek
•	 Konkurs wiedzy o Sieniawie 
•	 Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Odkry-  
      wamy piękno gminy Sieniawa”

•	 Festiwal Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy
•	 Konkurs Piosenki Polskiej 
•	 Zawody wędkarskie

Lipiec
•	 Dni Sieniawy 
•	 Turniej Sprawnościowy Sołectw
•	 Wakacyjne czwartki 

Sierpień 
•	 Dożynki Gminne - Sieniawa
•	 Wakacyjne czwartki
•	 Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” 

Wrzesień 
•	 Otwarcie hali sportowej i basenu 
•	 Konkurs ,,Moda z recyklingu”

W imprezie wzięły udział 
członkinie Kół Gos-
podyń Wiejskich, sto-
warzyszenia „Aktywni 

w Sieniawie” oraz pracownice Urzędu 
MiG i jednostek podległych. Burmistrz 
Adam Woś podziękował paniom za do-

tychczasową współpracę oraz życzył 
zdrowia, radości i energii do dalszych 
działań. Obecni na spotkaniu pano-
wie: sołtysi i radni wręczyli paniom 
kwiaty i drobne upominki. Dla wszyst-
kich uczestników przygotowano poczę-
stunek. Na scenie, w repertuarze muzy-

ki rozrywkowej, zaprezentował się Ze-
spół „Piganeczki”, któremu akompa-
niowali: Leonard Warmiński i Celina 
Szczęch. Spotkanie upłynęło w sympa-
tycznej atmosferze.

Marta Kozłowicz

Z okazji Dnia Kobiet
W sobotę 10 marca, z okazji Dnia Kobiet gminne aktywistki spotkały  

się w świetlicy wiejskiej w Piganach.
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Z tej okazji Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji 
„Sokół” w Sieniawie zor-
ganizowało Międzyszkolny 

Konkurs Matematyczny. W poniedzia-
łek 19 marca do rywalizacji przystą-
piło sześć trzyosobowych drużyn, re-
prezentujących szkoły podstawowe z te-
renu gminy, które wybrały dla siebie 
nazwy: Czerwone Cyferki - Czerwona 
Wola, Czynniki α, β, γ - Sieniawa, FC 
Rudka, Matematycy - Dobra, Mathe-
matic Club - Wylewa  i Tygrysy - Sie-
niawa. Zawodnicy zmierzyli się z za-
daniami matematycznymi, które wyma-
gały od nich niemałej wiedzy i umiejęt-
ności logicznego myślenia. Rozwiązy-
wali sudoku, układali także puzzle tan-
gram. Okazały się one nie lada wyzwa-
niem. Ostatecznie najlepsza była dru-
żyna Tygrysów. Drugie miejsce zajęła 
grupa Czynniki α, β, γ, a trzecie Mathe-

matic Club. Pozostałe ekipy zakończyły 
rywalizację ex aequo na czwartym miej-
scu. Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwało jury w składzie Da-
nuta Majcher i Dorota Gancarz-Pich. 
Na zakończenie burmistrz Adam Woś 

oraz Dyrektor CKSiR „Sokół” Piotr 
Majcher wręczyli zwycięzcom nagrody, 
a pozostałym uczestnikom konkursu 
dyplomy i drobne upominki.

Marta Kozłowicz

Dzień Królowej Nauk
12 marca obchodzony jest w Polsce Dzień Matematyki, który został utworzony, 

aby zaprezentować uczniom inną stronę królowej nauk oraz pokazać, 
że może być ona przyjemna i dawać radość. 

Każdego dnia uczniowie 
rozprowadzali ulotki na 
temat mukowiscydozy, 
sprzedawali gadżety, pro-

wadzili kiermasz ciast oraz stroików 
i pisanek wielkanocnych, które samo-
dzielnie wykonali z materiałów przy-
niesionych przez młodzież i nauczycie-
li. Z pomocą pani Anny Mazur-Gałki 

z Polskiego Towarzystwa Walki z Mu-
kowiscydozą przygotowali i przedsta-
wili prezentację, przeprowadzili kon-
kursy sportowe oraz quiz na temat 
choroby. W ramach akcji nauczycielka 
biologii pani Małgorzata Sternik prze-
prowadziła z gimnazjalistami lekcje na 
temat mukowiscydozy.

Dzięki życzliwości dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego pani Natalii Pyszo-
wskiej oraz dyrektora Liceum Niepubli-
cznego w Sieniawie pana Dariusza Kru-
py mogliśmy z problemem mukowiscy-
dozy zapoznać również licealistów.
Warto podkreślić, że uczniowie gimna-
zjum bardzo kreatywnie i z wielkim za-
angażowaniem przygotowali i przepro-
wadzili akcję. Ich szlachetną inicjatywę 

Gimnazjaliści walczą 
z mukowiscydozą

W dniach 12-16 marca 2018 roku w Gimnazjum im. bł. A. Czartoryskiego 
w Sieniawie realizowano kolejną edycję programu walki z mukowiscydozą 

pod hasłem „Gimnazjalista też Wolontariusz”.
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Z życia szkół
100. rocznica odzyskania niepodległości 

Okolicznościową wieczornicą, 17 listopada 2017 r. spo-
łeczność szkolna w Czerwonej Woli zapoczątkowała cykl 
imprez poświęconych setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 
Program przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczy-
cielek: Renaty Barszczak, Marii Kiełt i Magdaleny Czecho-
wicz. Na montaż słowno-muzyczny pt. „Dla mojej niepo-
dległej ojczyzny” złożyły się wiersze i pieśni patriotyczne oraz 
krótki rys historyczny. 
Kolejnym działaniem upamiętniającym 100. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości był zorganizowany przez 
Małgorzatę Buniowską marszobieg terenowy, w którym wzię-
ły udział również przedszkolaki. Z biało - czerwonymi chorą-

giewkami w dłoniach uczestnicy pokonali trasę około 2 km.

Joanna Mędraś

finansowo wsparły następujące instytu-
cje z Sieniawy: UMiG, CKSiR ,,Sokół, 
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, 
Komisariat Policji, Nadleśnictwo oraz 
Bank Spółdzielczy oddział w Sieniawie.

Zebraliśmy łącznie 6532,23 zł. Cały 
dochód z akcji zostanie przeznaczony 
dla dzieci z Podkarpacia chore na muko-
wiscydozę. W imieniu tych dzieci, gim-
nazjaliści dziękują wszystkim insty-
tucjom i mieszkańcom Sieniawy, któ-
rzy choćby w najmniejszy sposób włą-

czyli się w realizację projektu. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy pod 
adresem dyrektora Gimnazjum w Sie-

niawie pana Wacława Kondyry za umoż-
liwienie przeprowadzenia akcji i życz-
liwość, opiekunki Samorządu Uczniow-

skiego, współorganizatorki akcji pani 
Małgorzaty Świąder oraz pani Małgo-
rzaty Kędziory za pomoc w wykony-
waniu pisanek.

Kornelia Dudek
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W świątecznym klimacie

W życiu szkolnej społeczności w Rudce grudzień minął 
w świątecznym klimacie. 
Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas pod kierunkiem Agaty 
Szczygieł przygotowali wspaniałą niespodziankę dla starszych, 
samotnych i chorych mieszkańców wsi. Własnoręcznie upie-
kli i udekorowali pyszne pierniczki oraz wykonali świąteczne 

stroiki. W piątek 15 grudnia odwiedzili około 20 domów. Za-
skoczeni mieszkańcy nie kryli zadowolenia i łez wzruszenia.
Tydzień później, także w piątek, odbyło się uroczyste spotkanie 
opłatkowe i wystawienie szkolnych jasełek. W trakcie imprezy 

szkołę odwiedzili przedstawiciele przeworskiej firmy B&P 
Engineering, którzy przekazali dzieciom zabawki i pomoce 
dydaktyczne o wartości ponad tysiąca złotych.

Monika Kwaśniewska

Jasełka na wesoło

W czwartek 21 grudnia 2017 r. uczniowie klasy VII i VI 
SP w Dobrej pod opieką Bogumiły Paluch i Małgorzaty Ster-
nik przedstawili swoim koleżankom i kolegom oraz zaproszo-
nym gościom z Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa „Jasełka na -
wesoło”. Następnie uczniowie wszystkich klas, indywidualnie 

i w zespołach, zaśpiewali kolędy i pastorałki. Popołudnie za-
kończyło się rozstrzygnięciem konkursu na najładniejsze 
ozdoby bożonarodzeniowe. Podobny program młodzi kolęd-
nicy zaprezentowali szerokiej publiczności w święto Trzech 
Króli.

Małgorzata Sternik

Kolędowali przy szopce

Wspólne kolędowanie przy szopce bożonarodzeniowej na 
sieniawskim rynku, to jeden z przejawów aktywności uczniów 
Gimnazjum im. bł. A. Czartoryskiego w Sieniawie.
W minione święta przed ratuszem zgromadziła się mło-
dzież gimnazjalna wraz z rodzicami, nauczycielami oraz dy-
rektorem szkoły. W tym wspólnym kolędowaniu uczestni-
czył również Burmistrz Miasta i Gminy Adam Woś wraz 
z małżonką, dyrektor CKSiR „Sokół” Piotr Majcher oraz 
wielu przechodniów, którzy przyłączali się do wspólnego 
kolędowania. 

Wacław Kondyra

Magiczny czas w Sokole

Z końcem grudnia w Centrum Kultury, Sportu i Rekrea-
cji „Sokół” w Sieniawie można było odczuć magię świąt. 
Uczniowie klasy pierwszej i szkolny chór zaprezentowali 

w sali widowiskowej rozśpiewane jasełka przygotowane 
pod kierunkiem pani Elżbiety Majcher i s. Moniki Sołowiej.
Dyrektor Krzysztof Kolasa odebrał od harcerzy Betlejem-
skie Światło Pokoju, po czym życzył wszystkim zebranym 
radosnych, pełnych spokoju świąt. Do życzeń dołączył pro-
boszcz ks. Jan Grzywacz, który poprowadził wspólną modli-
twę i pobłogosławił opłatek, którym następnie podzielili się 
uczniowie.

Marta Kozłowicz
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Babciu, gotuj pierogi! 

Społeczność szkolna w Rudce z humorem świętowała 
Dzień Babci i Dziadka. W poniedziałkowe przedpołudnie 22 
stycznia do miejscowej świetlicy przybyło kilkadziesiąt osób - 
babcie i dziadkowie, a także zaproszeni goście.
Witając seniorów, dyrektor szkoły złożyła im najserdeczniej-
sze życzenia: zdrowia, radości, pociechy z wnucząt, jak naj-
mniej trosk i zmartwień. Część artystyczną rozpoczął „Marsz 
Radeckiego” w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego. 
Hitem okazał się występ „Babuszek”, w które wcieliły się naj-

młodsze dziewczynki. Potem przyszła pora na pełne humoru 
scenki: „Babciu, babciu gotuj pierogi”, „Wyprawa karnawa-
łowa”, „ Jak babcia z dziadkiem się poznali” i „Wizyta wnucząt”.
Barwny występ zakończył ludowy koncert życzeń oraz od-
śpiewanie „sto lat” przez wszystkie wnuczęta przy akompa-
niamencie skrzypiec. Dziadkowie otrzymali wspaniałe, po-
mysłowe, ręcznie robione upominki, a następnie udali się na 
obiad oraz słodki deser.
Ogromne brawa, rozpromienione twarze babć i dziadków, 
a także słowa uznania Pana Burmistrza Adama Wosia, który 
zaszczycił uroczystość swoją obecnością, to potwierdzenie 
tego, że warto i trzeba organizować takie spotkania.

Monika Kwaśniewska

Dobra dla Seniorów

24 stycznia 2018 roku również w Szkole Podstawowej 
w Dobrej uroczyście świętowano z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. W pięknie udekorowanej sali dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz klas od I do III przedstawiły program 
artystyczny. Był to montaż słowno - muzyczny, na który zło-
żyły się wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe zwią-
zane ze Świętem Babci i Dziadka, a także pokazy taneczne. 
Zaproszeni goście podziwiali swoje pociechy w różnorodnych 
formach artystycznych i ze wzruszeniem odbierali czułe 
słowa, kierowane pod ich adresem. Do przygotowania uroczy-

stości włączyli się również rodzice, którzy przygotowali słodki 
poczęstunek.

Jolanta Czercowy, Beata Buniowska

Z Etiopii do Rudki

26 stycznia 2018 roku w piątek przed feriami uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Rudce uczestniczyli w ciekawych za-
jęciach warsztatowych z języka angielskiego. Z werwą i humo-
rem poprowadziła je wolontariuszka Hiwi z Etiopii.
Przez cztery godziny cała społeczność uczniowska świetnie 
się bawiła, rozmawiając tylko po angielsku. Uczniowie mieli 
również okazję dowiedzieć się wiele interesujących rzeczy na 
temat życia i kultury Etiopii, oglądając ciekawy film i prezen-
tację. Doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem spotka-
nia były zabawy i tańce integracyjne.

Monika Kwaśniewska

Sukcesy gimnazjalistów

Uczniowie Gimnazjum im. bł. A. Czartoryskiego w Sie-
niawie z powodzeniem biorą udział w rozmaitych konkursach 
wiedzy. Do listy ich sukcesów można dopisać uzyskanie tytułu 
laureata kuratoryjnego Konkursu z Matematyki przez Łukasza 
Majchra z klasy III c oraz tytułu finalisty przez Jakuba Lisika, 
również z klasy III c. Uczniów prowadzi Dorota Gancarz-Pich.
Ponadto do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycz-
nego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” zakwalifiko-
wali się: Karolina Pieńczak, Hubert Meszko, Aleksandra Ożga 
oraz Dawid Ożga z klasy III b, a także Martyna Bursztyka 
z klasy III c. Uczniów prowadzi Ewa Pieniecka. 
Natomiast w II etapie Konkursu Wiedzy Technicznej w Jaro-
sławiu, sieniawskie gimnazjum będą reprezentowali kolejni 
uzdolnieni uczniowie: Karolina Pieńczak i Adrian Mucha 
z klasy III b oraz Łukasz Majcher z klasy III c. 

Wacław Kondyra

27marzec 2018 Sieniawa



Wielkanocna tradycja od wieków nakładała na lud wiejski szereg obowiązków. 
Takiego „kalendarza” każda gospodyni musiała bezwzględnie przestrzegać.

Obrzędy 
Wielkiego Tygodnia

Poniedziałek - to czas wielkich 
porządków, bielenia domów, 
szorowania podłóg, sprząta-
nia obejścia.

Wtorek - dalsze porządki wokół domu, 
pranie i wietrzenie pierzyn oraz sadze-
nie drzew w sadzie, szczepienie drzew 
wierząc, że się przyjmą i urosną. 
Środa - ścisły post, nie jadło się nic 
z nabiałem. Niektórzy pościli aż do Wiel-
kiej Niedzieli nie jedząc nic tylko pijąc 
wodę. Dziewczęta robiły pisanki - malo-

wały woskiem wzory, a potem barwiły 
jajka wywarem z łupin cebuli, kory kru-
szyny, kory dębu, zielonego zboża, szy-
szek olchowych, kory młodej jabłonki, 
owoców czarnego bzu. Malowanie pisa-
nek było zajęciem kobiet. Mężczyznom 
nie wolno było ich malować ani zaglą-
dać, gdyż wierzono, że to przynosi nie-
szczęście. W Wielką Środę rozpoczyna-
no też pieczenie ciast, pierogów, chle-
bów oraz pasek. Kiedy gospodyni robiła 
ciasto na paskę, gospodarzowi nie wol-

no było zaglądać do ciasta ani do pieca 
bo jak wierzono paska by się popsuła, 
a chłopu by posiwiały wąsy. Gdy paskę 
wstawiano do pieca i żeby ładnie uro-
sła nie wolno było trzaskać drzwiami ani 
zaglądać do pieca. Zdarzało się, że paska 
w piecu tak wyrosła, że nie mieściła się 
w drzwirkach i aby ją wyjąć nienaru-
szoną rozbierać trzeba było czeliście. Po 
wyjęciu z pieca paskę kładziono na pie-
rzynę, żeby się nie ugniotła. Kto miał 
największą i najładniejszą paskę, temu 

Decoupage to technika zdobni-
cza, która nie jest obca ucze-
stnikom warsztatów organizo-
wanych przez Centrum Kultu-

ry, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie. Tym 
razem dzieci zdobiły styropianowe jajka, na-
klejając na nie piękne świąteczne i wiosenne 
motywy z papieru ryżowego i serwetek. Po-
wstałe w ten sposób pisanki będą oryginalną 
ozdobą wielkanocnych stołów i koszyków.

Marta Kozłowicz

Świąteczny decoupage
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wróżono szczęście w domu i gospodar-
stwie cały rok. 
Wielki Czwartek - w tym dniu nasta-
wał czas ciszy. Wierzono, że do domów 
przybywają duchy zmarłych i nie należy 
ich płoszyć. Nie wolno było robić hałasu, 
stukać, rąbać, szyć, mówiono ściszo-
nym głosem. Kto nie przestrzegał zaka-
zów, tego według wierzeń bolała gło-
wa. Kobiety i dziewczęta stroiły obrazy 
w domu wcześniej zrobionymi kwiata-
mi z bibuły, przygotowywano koszyk do 
święcenia, prasowano obrus, serwetę do 
niesienia paski. Dziewczęta myły włosy 
w wodzie, w której gotowały się jajka, 
bo dzięki temu miały być one ładne. 
Domownicy myli się w wodzie, pozo-
stałej po umyciu dzieżki, w której wyra-
biało się ciasto na paskę - wierzono, że 
to pomaga na urodę. 
Wielki Piątek - przed nastaniem świtu 
mieszkańcy szli nad rzekę ubrani tylko 
w kożuch lub płaszcz aby na moment 

wskoczyć nago do wody. Miało to chro-
nić przed chorobami takimi jak wrzo-
dy lub liszaje. Woda miała uzdrawiającą 
moc. Nabierano ją i niesiono do domów, 
żeby mogły się w niej obmyć dziewczęta. 
Uważano przy tym, żeby nikt tego nie 
zauważył, bo wierzono, że straci wtedy 
swoją moc. Po umyciu wodę wylewano 
na wschodnią ścianę domu - wierzono, 
że panny będą miały przyszłość jasną 
jak słońce. W tym dniu nie wolno było 
wchodzić na rozstaje dróg, bo tam gro-
madzą się czarownice i warzą w kotłach 
zioła z Lucyferem. W piątek wykony-
wano prace gospodarskie tylko do po-
łudnia. Po południu chodzono do koś-
cioła, by wziąć udział w nabożeństwie. 
Wielka Sobota - gospodynie wstawały 
o świcie żeby wydoić krowy, bo według 
wierzeń czarownice mogły zabrać mle-
ko. W tym dniu obowiązywał zakaz 
wykonywania prac. Oporządzano tylko 
inwentarz i przygotowywano wielka-

Przepis na paskę pochodzi z książki Aliny Gniewkowskiej „Współczesna 
kuchnia domowa. Skarbczyk kulinarny potraw mięsnych, jarskich, ciast, 
marynat oraz ważniejszych sekretów gospodarskich”, którą po raz pierw-
szy wydano w 1927 r. „Baby zwyczajne i niedrogie”: Trzy kwarty mąki roz-
czynić z 2 i pół kwartami letniego mleka, dodać 300 gr. (24 łutów) drożdży, 
w mleku rozrobionych, postawić w cieple do wyrośnięcia. Gdy rozczyn po-
drośnie, dodać 40-45 żółtek, utartych z 7-ma szklankami cukru, mąki tyle, 
aby ciasto nie było za gęste, soli, i laseczkę wanilji, kieliszek araku, 1 szklankę 
migdałów słodkich, przepuszczonych przez maszynkę. Po wsypaniu wszyst-
kiego, wlać 4 szklanki letniego masła. Miesić półtorej godziny. Mąki wyjdzie 
od 2-3 garncy, zależnie od suchości mąki. Garniec równa się dwa kilo. (pisownia 
oryginalna). 

Ciasno w szkole
W czasach nam współczesnych, kiedy zamyka się szkoły z powodu braku 

uczniów, aż trudno uwierzyć, że w 1899 roku w Sieniawie problemem 
było gigantyczne wręcz przepełnienie.

Korespondent jednego z lwowskich dzienników, 
który pod koniec listopada 1899 roku odwie-
dził sieniawską szkołę ludową, opisał panującą 
tam ciasnotę jako „anormalną”. W żadnej z klas 

nie uczyło się mniej niż 60 uczniów. Ale najgorzej mieli naj-
młodsi; w niezbyt dużej sali mieściło się aż 99 dzieciaków, 
w klasie drugiej niewiele mniej, bo 80 uczniów. - Można 

sobie łatwo wyobrazić w jakiej atmosferze oddychają te 
dzieci i nauczycielka, zwłaszcza w tej porze roku, w której 
nie ma mrozu, a okien nie można otwierać z powodu słoty 
ciągłej i zmiennej temperatury - pisał zbulwersowany dzien-
nikarz.

Janusz Motyka

nocne potrawy. Nie wolno było niko-
go wywoływać z chałupy, bo cały rok 
będzie się na językach. Koło południa 
szło się święcić wielkanocne pokarmy. 
Święcone składało się z co najmniej pół 
kopy jaj, kiełbasy, słoniny, chleba żyt-
niego, masła, sera, chrzanu, soli. To 
wszystko mieściło się w dużym koszyku. 
Ogromną paskę niosło się w obrusie 
lub w serwecie. Po poświęceniu szło się 
szybko do domu, jak najkrótszą drogą 
- to miało zapewnić, że nie zgubi się 
w lesie. Kto pierwszy dotarł do domu 
kropił izby święconą wodą. Miało to 
zabezpieczyć obejście przed szczurami 
i wężami. Wierzono, że która dziewczyna 
przyjdzie pierwsza do domu ze święco-
nym, ta pierwsza wyjdzie za mąż, a kto 
wróci ostatni, ten ściągnie na dom nie-
szczęście. Wieczorem szło się do kościoła 
święcić wodę. Przynosiło się ją w butel-
kach do domu, a jej wypicie miało chro-
nić domowników przed bólem gardła. 
Kropiło się nią bydło, żeby uchronić od 
zarazy oraz pola uprawne - miała chronić 
od suszy i gradu. 
Wielka Niedziela - szło się na rezurekcję. 
Ci, którzy mieli pszczoły szybko wycho-
dzili z kościoła, tuż za drzwiami ściągali 
buty i biegli szybko do domu. Wróżyło 
to, że roje pszczół nie uciekną i będzie 
dużo miodu. Po przyjściu do domów 
spożywano śniadanie złożone z poświę-
conych pokarmów.

Bronisława Bajor
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Początkiem XX w. w ówcze-
snym powiecie jarosławskim 
potrzeba rąk do pracy urosła 
do rangi sporego problemu. 

Właściciele majątków ziemskich wysy-
łali swoich urzędników nawet do odle-
głych wiosek by szukali chętnych do 
roboty. Również właściciel dóbr Chło-
pice, dr Lisowiecki zaopatrywał się w si-
łę roboczą w ten sposób, że wysyłał for-
nalki do ludniejszych wsi gdzie łatwiej 
było znaleźć najemników. Dla wyja-
śnienia, fornalka to był pojazd na wzór 
naszego busa; sporej wielkości, zaprzę-
żony w cztery konie, mógł zabrać do 20 
ludzi. Robotnicy jechali na takie „saksy” 
na cały tydzień. Tak również było 11 paź-

dziernika 1908 roku. Zapadał zmierzch. 
Fornalka wioząca kilkanaścioro kobiet 
i mężczyzn z Dobrej przystanęła koło 
karczmy na Murowance przed Chłopi-
cami. Polowy Jan Drapała zsiadł z wozu 
i poszedł do gospody po dwie dziewczy-
ny, które miały z nimi jechać. Ale z pan-
nami zabawiali się w najlepsze parob-
czaki z Kidałowic: Kazimierz Gwóźdź, 

Walenty Gwóźdź i Jan Wiśniewski. Ka-
zimierzowi tak przypadły do gustu, że 
wraz z nimi chciał włazić na furę by im 
towarzyszyć w drodze do dworu. For-
nal Dmytro Muzyczka odpędził batem 
natręta, z czego wywiązała się ostra 

pyskówka. Z pomocą przyszli Kazimie-
rzowi obaj towarzysze od kufla. Bandyci, 
porwawszy dębowe kołki, rzucili się na 
obsadę wozu, atakując fornali: Muzyczkę 
i Wasyla Żuka oraz polowego Drapałę. 
Zawzięta bitwa zakończyła się tragicznie; 
któryś z napastników tak mocno ude-
rzył dębowym kołem w głowę Dmytra 
Muzyczki, że ta - jak opisywał to przed 

110 laty sprawozdawca - pękła „jak sko-
rupa jaja, tak, że na miejscu ducha wy-
zionął”. Polowy Drapała przezornie udał 
martwego. Z połamanymi żebrami, cały 
pokrwawiony, mógł zmylić napastni-
ków. Ci, przeszukali mu kieszenie rabu-

jąc 5 koron i zegarek. Poważne obraże-
nia odniósł też Wasyl Żuk, ale nie zagra-
żały one jego życiu. Całą trójkę agresyw-
nych parobczaków policja szybko ujęła 
i osadziła w areszcie. Przy Wiśniewskim 
znaleziono 5 koron i zegarek skradzione 
polowemu Drapale. Przerażone robot-
nice, zanim wróciły do Dobrej, niewie-
le mogły pomóc prowadzącemu śledz-
two sekretarzowi sądu panu Gawlikowi 
w ustaleniu, kto zadał śmiertelny cios. 
Tłumaczyły, że tumult był wielki i było 
zbyt ciemno by mogły coś zobaczyć. 
Zabójstwo Muzyczki nie było pierwszą 
zbrodnią w mrocznej historii karczmy na 
Murowance; kilka lat wcześniej w tym 
miejscu ktoś wymordował całą żydow-
ską rodzinę...

Janusz Motyka

Krewki parobczak
W październiku 1908 roku doszło do krwawego zajścia w okolicy Chłopic. 

Świadkami wydarzenia była kilkunastoosobowa grupa najemnych robotników  
z Dobrej pod Sieniawą w powiecie jarosławskim.
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Strażackie 
podsumowania

W zebraniach, poza członkami OSP uczestni-
czyli radni, sołtysi, mieszkańcy gminy, przed-
stawiciele lokalnych stowarzyszeń, władz sa-
morządowych oraz Zarządu Oddziału Miej-

sko - Gminnego ZOSP RP w Sieniawie, na czele z prezesem 
druhem Adamem Wosiem. W obradach brał udział także 
komendant Miejsko - Gminny druh Marian Ceglak. Omawia-
no kwestie realizacji zadań w 2017 roku. Zapoznano się 
również z planami jednostek na rok bieżący, dotyczącymi 
m.in. zakupu nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz upo-
sażenia strażaków podejmujących działania ratownicze. 

W roku sprawozdawczym na inwestycje i zakup sprzętu po-
żarniczego gmina przeznaczyła kwotę ponad 300 tys. zł, a na 
rok bieżący przeznaczy 385 tys. zł. Zebrania przebiegały 
w spokojnej atmosferze, druhowie dzielili się swoimi spo-
strzeżeniami na temat zakupów sprzętu i umundurowania, 
a także szkoleń podstawowych i specjalistycznych. Na zakoń-
czenie spotkań prezes Adam Woś serdecznie dziękował 
organizatorom za profesjonalne przygotowanie zebrań, zaś 
druhom za uczestnictwo w obradach.

Eryk Ceglak

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Strażach  
Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa dobiegły końca. 

W ich trakcie podsumowano działania OSP w 2017 roku.

Działania 
ratowniczo - gaśnicze

Działająca w Krajowym Systemie Ratowni-
czo - Gaśniczym Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sieniawie w ubiegłym roku podej-
mowała akcje na terenie powiatu przeworskie-

go 76 razy, w tym w działaniach pożarniczych strażacy ucze-
stniczyli 26 razy, zaś 50 razy przy likwidacji miejscowych 
zagrożeń. Z wymienionych wyżej zdarzeń 60 miało miejsce 

na terenie Gminy Sieniawa.
Wszystkim jednostkom oraz druhnom i druhom za ich po-
święcenie i niesienie pomocy innym, serdeczne podzięko-
wania składa Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sieniawie.

Eryk Ceglak
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XII Turniej Osiedlowy

Turniej osiedlowy, który 
mieliśmy przyjemność or-
ganizować po raz 12. „wy-
startował” w hali sporto-

wej w Sieniawie 30 grudnia 2017 r. o go-
dzinie 9.00. Nieodłącznym elementem 
imprezy była akcja charytatywna „KIBIC 
Z SERCEM” zorganizowana przez Sto-
warzyszenie „Kibic z Sercem” już po raz 
ósmy. 
Do rywalizacji sportowej zgłosiło się 11 
drużyn, które rozegrały mecze w dwóch 
grupach. Trwającym po 12 minut poje-
dynkom towarzyszyło pełne zaangażo-
wanie oraz spora dawka humoru i dobrej 
zabawy. Faktem wartym odnotowania 
były występy Gabrieli, pierwszej w hi-
storii naszego turnieju kobiety, która 

broniła barw 13 Dzielnicy.
W meczach półfinałowych Machlojkowo 
pokonało Ciemną Stronę Miasta 3:1, 
a 13 Dzielnica wygrała ze Starą Gwar-
dią 1:0. W boju o trzecie miejsce Ciemna 
Strona Miasta pokonała Starą Gwardię 
3:1. 
W finale spotkały się Machlojkowo i 13 
Dzielnica. Po raz drugi z rzędu wygrała 
drużyna Machlojkowa. Pewne zwycię-
stwo 4:1 nad drużyną 13 Dzielnicy dało 
im szansę zachowania pucharu na stałe. 
Główne trofeum rokrocznie jest przeka-
zywane zwycięzcom, natomiast gdyby 
jedna z drużyn  wygrała turniej trzy razy 
z rzędu, otrzymałaby puchar na zawsze.
Ostateczna klasyfikacja: 
1. Machlojkowo

2. 13 Dzielnica
3. Ciemna Strona Miasta
4. Stara Gwardia
5. Osiedle Kazimierza Wielkiego
6. Rynkowia Śródmieście
7. Osiedle Kazimierza Wielkiego II
8. Plac Wolności
9. Unia Nowa Sarzyna
10. Antyafera
11. Jana Pawła II 
Nagrody indywidualne otrzymali: naj-
lepszy bramkarz turnieju - Karol Mikul-
ski z 13 Dzielnicy oraz król strzelców 
turnieju Krystian Halejcio z Osiedla Ka-
zimierza Wielkiego.
W przerwie między kolejnymi mecza-
mi przeprowadzono turniej strzelecki na 
zasadach znanego i lubianego w środo-

Impreza która ściąga ludzi z Sieniawy i okolic do miejscowej hali sportowej 
w okresie między świętami  Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, to osiedlowy 

turniej piłkarski. Piłka nożna jest dyscypliną, która na stałe wpisała 
się w życie wielu mieszkających tu rodzin.

Dobro to jedyna rzecz, którą gdy się dzieli to się mnoży

Ćwiczyli „terytorialsi” 

Ćwiczenia odbywały się na 
terenach leśnych oraz na 
Stadionie Miejskim w Sie-
niawie. Miały one na celu, 

przede wszystkim, zapoznanie żołnierzy 
jednostki ze stałym rejonem odpowie-
dzialności oraz podnoszenie kwalifikacji 
„terytorialsów”. 

Ćwiczeniom odbywającym się na 
stadionie przyglądali się sieniawscy har-
cerze, którzy mieli okazję zapoznać się 
bliżej ze służbą żołnierzy.

Marta Kozłowicz

W dniu 10 lutego br. na terenie Gminy Sieniawa odbyły się ćwiczenia wojskowe 
żołnierzy 34. Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu, wchodzącego 

w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
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wisku piłkarskim Turbokozaka. Uczest-
nik po wykonaniu trzynastu obrotów 
wokół piłki miał za zadanie oddać cel-
ny strzał do bramki. Niektóre próby koń-
czyły się fiaskiem trafienia nawet w pił-
kę. Było co oglądać. 
Od godziny 17 odbyła się licytacja ga-
dżetów i fantów sportowych, z której 
dochód w pełni wspomógł VIII Akcję 
„Kibic z Sercem”. Akcja polega na zbie-
raniu pieniędzy dla najbardziej potrze-
bujących mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Sieniawa. Łącznie w siedmiu po-
przednich edycjach uzbieraliśmy kwotę 
130 087.67 zł. W 2017 roku pomogliśmy 
siedmiu rodzinom, każdej w inny, wy-
jątkowy sposób. Łączna kwota wydana 
m. in. na sprzęt rehabilitacyjny, leki, 
a nawet opał na zimę wyniosła ponad 35 
tys. zł. Wszystkie szczegóły znajdziecie 
na FB Stowarzyszenia.
Podczas ósmej akcji Kibic z Sercem zbie-

rano do puszek, które rozmieszczono                         
w sieniawskich sklepach i lokalach oraz 
kwestowano pod sieniawskim kościołem 
w dzień św. Szczepana. Z samej zbiórki 
pod kościołem uzbieraliśmy kwotę 2 489 
zł. Dziękujemy za wsparcie księdzu pro-
boszczowi!
Podczas tegorocznej licytacji sprzedali-
śmy m.in. koszulkę ekstraklasowej siat-
karki reprezentującej klub K.S. Develop-
res Rzeszów Katarzyny Warzychy (aktu-
alnie Żabińskiej) wraz z kalendarzem 

i autografami całej drużyny, za którą 
uzyskano 250 zł. Trzy unikatowe, pa-
miątkowe statuetki wylicytowano od 
450 do 550 zł za sztukę, piłkę z auto-
grafami piłkarzy Legii Warszawa za 200 
zł. Srebrna przywieszka z logo akcji uzy-

skała wartość 250 zł, a koszulka ze spe-
cjalną dedykacją najlepszego strzelca 
ekstraklasy Igora Angulo i autografami 
całej drużyny Górnika Zabrze wspomo-
gła konto akcji o kolejne 550 zł. 
Dodatkową atrakcją turnieju był wy-
stęp pięknych dziewczyn reprezentują-
cych Pole Dance Rzeszów Butterfly. 
Pokaz wypełniony wyjątkową sprawno-
ścią, siłą i koordynacją. Wraz z muzyką 
stworzył naprawdę ciekawe widowisko. 
Wiele emocji przyniosła loteria. Los 

za jedyne 10 zł mógł zamienić się na 
nagrodę o wartości nawet do 3 000 zł. 
W sumie sprzedaliśmy prawie tysiąc lo-
sów. Dzięki sponsorom wylosować moż-
na było ponad 50 upominków, w tym 
nagrody główne m.in. laptop. 

Łącznie w tegorocznej edycji zebraliśmy 
dotychczas 20 901, 90 zł.  Suma zwiększy 
się, gdyż na konto Stowarzyszenia ciągle 
spływają środki.

Uwadze organizatorów i uczestni-
ków nie umknęły warunki w jakich 
mogli rozegrać turniej. Wyremontowa-
na hala sportowa zwiększyła bezpie-
czeństwo i komfort imprezy.

Sebastian Padiasek
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Memoriał im. Suszyły 

Najlepsza okazała się dru-
ga drużyna Sokoła, któ-
ra zwyciężyła wszystkie 
swoje spotkania. Królem 

strzelców turnieju został Kacper Trelka 
z Łęku Ostrów, natomiast najlepszym 
bramkarzem wybrano Aleksandra Kę-
dziora z Sokoła II Sieniawa.
Do turnieju przystąpiło 6 drużyn junio-
rów, które rywalizowały ze sobą syste-
mem „każdy z każdym”. 
Wyniki:
Sokół Sieniawa - Łęk Ostrów 2:5
Sokół Sieniawa - GKS Majdan Sieniaw-
ski 2:4
Sokół Sieniawa - JKS Jarosław 0:5
Sokół Sieniawa - Unia Nowa Sarzyna 2:0

Sokół II Sieniawa - GKS Majdan Sie-
niawski 2:0
Sokół II Sieniawa - Unia Nowa Sarzyna 
3:0
Sokół II Sieniawa - Łęk Ostrów 5:1
Sokół II Sieniawa - JKS Jarosław 2:0

Sokół Sieniawa - Sokół II Sieniawa 0:1

Klasyfikacja końcowa: 1. Sokół II Sie-

niawa, 2. Łęk Ostrów, 3. JKS Jarosław, 4. 
GKS Majdan Sieniawski, 5. Sokół Sie-
niawa, 6. Unia Nowa Sarzyna.

Pamiątkowe dyplomy oraz puchary 
wręczali mama i brat śp. Pawła Suszyły, 
wiceprezes Sokoła Leszek Czyrny oraz 
wiceburmistrz Janusz Świt.
Memoriał zorganizował Zarząd MKS 
„Sokół” Sieniawa wraz z Burmistrzem 
Miasta i Gminy.

Sebastian Padiasek

20 stycznia br. sieniawska Hala Sportowa im. Dariusza Michalskiego, była areną 
piłkarskich zmagań w VII Memoriale im. śp. Pawła Suszyły: byłego zawodnika, 

trenera i działacza klubu sportowego „Sokół”. 
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Rodzinny Turniej Tenisa 
Stołowego 

W tym roku w teni-
sowych rozgrywkach 
udział wzięło piętna-
ście drużyn. Mecze 

rozegrano systemem każdy z każdym 
w dwóch grupach. Do rozgrywek fina-
łowych awansowały po dwie pary z każ-
dej grupy, które uzyskały najlepsze wy-
niki. Zwycięzcami turnieju zostali Mar-
cin i Bogusław Stawarz. Drugie miejsce 
zajęli Filip i Andrzej Meszko, a na trze-
cim uplasowali się Karolina i Krzysz-
tof Ożga oraz Paweł i Dariusz Kolczak. 
Ponadto w turnieju udział wzięli: Miro-
sław i Iwona Socha, Patryk i Krzysz-
tof Bartuś, Przemysław i Krzysztof Szy-
dłowscy, Maja i Waldemar Meszko, 
Maksymilian Myszor i Anna Wermiń-

ska, Wiktoria i Dariusz Szewc, Maciej 
i Dorota Żemła, Michał i Paweł Żemła, 
Jagoda i Joanna Stawarz, Anna i Kry-

stian Mach, Giovanni i Maria Dobreń-
ko. Zawody przebiegały w duchu fair 

play. Nad ich prawidłowym przebiegiem 
czuwali organizatorzy: Maria Drapała, 
Maria Tasior oraz Piotr Majcher. Wszy-

scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale i dyplomy, a zwycięzcy - puchary. 

Spotkanie zakończył ciepły poczęstunek. 

Marta Kozłowicz

Wiele pozytywnych emocji przyniósł Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego,  
który odbył się w niedzielę 4 lutego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki  

w Sieniawie. Była to już ósma edycja konkursu, w którym udział biorą 
pary składające się z rodzica i dziecka. Cieszy fakt, że do rywalizacji 

coraz chętniej stają panie.
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W turnieju wystąpiło 
pięć drużyn trampka-
rzy starszych: Sokół 
Sieniawa, MKS Kań-

czuga, Unia Nowa Sarzyna, Orzeł Prze-
worsk i Huragan Gniewczyna. Najlepsza 
okazała się ekipa z Nowej Sarzyny, która 
nie tracąc żadnej bramki zwyciężyła we 
wszystkich spotkaniach. Drugie miej-
sce przypadło Orłowi Przeworsk, który 
wyprzedził zespół Sokoła tylko dzięki 
większej ilości strzelonych bramek. Sta-
tuetka najlepszego strzelca trafiła do 
Jakuba Śliwy z Orła Przeworsk, nato-
miast najlepszym bramkarzem został 
golkiper Unii Nowa Sarzyna.

Klasyfikacja końcowa:
1. Unia Nowa Sarzyna
2. Orzeł Przeworsk
3. Sokół Sieniawa

4. MKS Kańczuga
5. Huragan Gniewczyna

Pamiątkowe dyplomy, puchary oraz na-
grody rzeczowe wręczyła żona śp. Wła-

dysława Szewca wraz z synami Patry-
kiem i Piotrkiem oraz Burmistrz Adam 
Woś i wiceburmistrz Janusz Świt.

Sebastian Padiasek

Trampkarze na podium 
XI Memoriał im. Władysława Szewca

8 lutego br. w Hali Sportowej im. Dariusza Michalskiego odbył się XI Memoriał 
im. Władysława Szewca, byłego zawodnika Sokoła Sieniawa. 

Trampkarze na hali

W zawodach wystartowały również drużyny: 
Orła Przeworsk, Huraganu Gniewczyna, 
Błyskawicy Rozbórz i MKSu Kańczuga. Tur-
niej był rozgrywany systemem „każdy z każ-

dym”. Niepokonana zeszła z parkietu drużyna sieniawskiego 
Sokoła, która zwyciężyła wszystkie swoje spotkania. Najlep-
szym strzelcem turnieju został zawodnik Sokoła Rafał Frą-
czek, który strzelił 11 goli.
Wyniki:
Sokół Sieniawa - Błyskawica Rozbórz 4:1, Orzeł Przeworsk 
- Sokół Sieniawa 1:5, Huragan Gniewczyna - Sokół Sienia-
wa 2:3 MKS Kańczuga - Sokół Sieniawa 3:5. Gratulacje!

Sebastian Padiasek

We wtorek 6 lutego br. w Przeworsku odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Trampkarzy, w którym uczestniczyła prowadzona przez Tomasza Wilusza 
drużyna Sokoła Sieniawa. Nasi zawodnicy okazali się bezkonkurencyjni.
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Sokół walczy o III ligę!

Niestety, ze względu na 
złe warunki atmosfe-
ryczne boiska nie były 
gotowe na tyle, aby roz-

grywki mogły ruszyć zgodnie z planem. 
Przełożona została cała pierwsza i druga 
kolejka rundy wiosennej oraz większość 
meczów z trzeciej serii gier. Zmagania 
ligowe Sokół rozpocznie od wyjazdowej 
potyczki z Wisłokiem Strzyżów, nato-
miast mecze z Wisłoką Dębica, Izolato-
rem Boguchwała oraz Polonią Przemyśl 
odbędą się w nowo wyznaczonych ter-
minach.

Okres przygotowawczy 

Przygotowania do rundy wiosen-
nej biało-niebiescy rozpoczęli 9 stycz-
nia zajęciami w hali sportowej. Pod-
opieczni trenera Marcina Wołowca przez 
ten okres pracowali nad formą niemal 
codziennie, zamiennie w terenie, hali 
sportowej oraz na orliku. W okresie ferii 
zimowych Sokół przebywał na tygodnio-
wym obozie w Barcicach k. Nowego 
Sącza. Tam w świetnych warunkach sie-
niawscy piłkarze trenowali dwa razy 
dziennie, korzystając z całej bazy sporto-
wej m.in. siłowni, hali sportowej, boiska 
czy odnowy biologicznej. Podczas obozu 
sztab szkoleniowy skupił się głównie na 
pracy nad siłą i przygotowaniem fizycz-
nym zawodników. 

W okresie przygotowawczym drużyna 
trenera Wołowca rozegrała 8 meczy spa-
ringowych:
1. Sokół Sieniawa - Resovia Rzeszów 3:3 
2. Sokół Sieniawa - Łada Bilgoraj - 2:0 
3. Sokół Sieniawa - Glinik Gorlice - 1:0 
4. Sokół Sieniawa - JKS Jaroslaw - 3:0 
5. Sokół Sieniawa - Avia Świdnik - 0:5
6. Sokół Sieniawa - Hetman Zamość - 0:1
7. Sokół Sieniawa - Strumyk Malawa - 5:0

8. Sokół Sieniawa - Kryształ Werbkowi-
ce - 4:1 

Zmiany kadrowe

Kadra naszej drużyny przez okres 
zimowy uległa niedużym zmianom. Sze-
regi Sokoła opuścili trzej zawodnicy: 
Wojciech Tołpa - wyjazd za granicę, 
Jacek Flis - wypożyczenie do Unii No-
wej Sarzyny, oraz Kamil Lipniarski - 
wypożyczenie do Wisłoka Strzyżów.
W ich miejsce zostali pozyskani dwaj 
nowi zawodnicy: Rafał Drożdżal ze Stali 
Mielec oraz Sebastian Brocki ze Stali 
Rzeszów.
Sebastian Brocki - ma 29 lat i gra na 
pozycji skrzydłowego. W swoim po-
przednim klubie, Stali Rzeszów wystą-
pił łącznie w 124 meczach strzela-

jąc 40 bramek. Jesienią na III ligowych 
boiskach w barwach Stali rozegrał 17 
spotkań i zdobył 3 bramki. Nasz nowy 
nabytek sporą część przygody piłkar-
skiej spędził w Strugu Tyczyn, skąd prze-
niósł się do Izolatora Boguchwała. Po 
dwóch sezonach zakontraktowała go Stal 
Rzeszów, w której występował 4 sezony. 

Sebastian znany jest również z występów 
w futsalowej drużynie Heiro Rzeszów.
Rafał Drożdżal - 20 letni młodzieżo-
wiec, występujący na pozycji środko-
wego lub bocznego obrońcy. Rafał jest 
wychowankiem Pogoni Leżajsk. Następ-
nie występował w Stali Rzeszów, skąd 
na rok trafił do drugiej drużyny Podbe-

skidzia Bielsko-Biała. Dalszą część przy-
gody spędził w Stali Mielec, skąd prze-
niósł się do Sokoła.
Cel postawiony przez zarząd klubu na 
rundę wiosenną jest jeden: nie oddać 
prowadzenia w lidze i awansować. Na-
sza drużyna jest na dobrej drodze do po-
wrotu na trzecioligowy szczebel, gdyż na 
półmetku rozgrywek zajmuje pierwsze 
miejsce w tabeli, jednak z taką samą ilo-
ścią zdobytych punktów, co druga Polo-
nia. Druga część sezonu zapowiada się 
niezwykle ciężko i emocjonująco, jednak 
wierzymy, że zawodnicy i sztab trenerski 
staną na wysokości zadania i w czerwcu 
po ostatnim meczu będziemy mogli gło-
śno krzyknąć: Sokół w III lidze!

Sebastian Padiasek

Przed nami długo oczekiwana rewanżowa runda sezonu 2017/2018, w którym 
Sokół walczy o powrót do grona trzecioligowców! 
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Góra od lewej: Dawid Kasza, Adrian Mołdoch, Sebastian Padiasek, Mateusz Jędryas, Łukasz Bursztyka, Mateusz 
Padiasek, Szymon Kardyś, Patryk Kapuściński,
Środek od lewej: Dawid Gnatek, Sergiej Syvyi, Tomasz Wilusz, Matthew Korziewicz, Paweł Pawlus, Sebastian Brocki, 
Damian Jędryas
Dół od lewej: Mateusz Kalin, Arkadiusz Drożdżal, Dariusz Majcher (asystent trenera), Marcin Wołowiec (trener), 
Marcin Godek (masażysta), Jakub Stefan, Jarosław Lis

Kadra Sokoła

Kolejka	18
Wisłoka Dębica - Sokół Sieniawa 
Przełożony na 18 kwietnia, 14:00
Kolejka	19
Sokół Sieniawa - Izolator Boguchwała 
Przeł. 16 maja, 17:00
Kolejka	20
Polonia Przemyśl - Sokół Sieniawa 
Przełożony
Kolejka	21
Pauza, Cosmos Nowotaniec wycofał 
się z rozgrywek
Kolejka	22
Wisłok Strzyżów - Sokół Sieniawa 
7 kwietnia, 17:05
Kolejka	23
Sokół Sieniawa - Wisłok Wiśniowa 
15 kwietnia, 14:00

Kolejka	24
Igloopol Dębica - Sokół Sieniawa 
21 kwietnia, 16:00
Kolejka	25
Sokół Sieniawa - Granica Stubno 
25 kwietnia, 17:00
Kolejka	26
Błękitni Ropczyce - Sokół Sieniawa 
28 kwietnia, 17:00
Kolejka	27
Sokół Sieniawa - Rzemieślnik Pilzno 
6 maja, 16:00
Kolejka	28
KS Wiązownica - Sokół Sieniawa 
13 maja, 17:00
Kolejka	29
Sokół Sieniawa - Unia Nowa Sarzyna 
20 maja, 17:00

Kolejka	30
LKS Pisarowce - Sokół Sieniawa 
26 maja, 16:00
Kolejka	31
Piast Tuczempy - Sokół Sieniawa 
30 maja, 17:00
Kolejka	32
Sokół Sieniawa - Ekoball Sanok 
3 czerwca, 17:00
Kolejka	33
Głogovia Głogów Małopolski - Sokół 
Sieniawa 10 czerwca, 17:00
Kolejka	18
Sokół Sieniawa - Sokół Nisko 17 
czerwca, 17:00
Puchar	Polski
KS Wiązownica - Sokół Sieniawa 
2 maja, 17:00

Terminarz wiosna 2017/2018
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Pracowite ferie
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Święto kobiet


