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Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
Za trzy tygodnie pożegnamy kalendarzowe lato. Słońce wędruje niżej za dnia, a wieczór przynosi przyjemny powiew
chłodu. Choć drzewa jeszcze zielone, tu i ówdzie pojawiają się pożółkłe liście i zapowiadają bezszelestnie nadchodzącą jesień.
Z końcem wakacji i początkiem roku szkolnego oddajemy w Państwa ręce Gminny Informator Samorządowy „Sieniawa”,
wydany po nieco dłuższej niż dotąd przerwie, a co za tym idzie obszerniejszy i jestem przekonany, że równie ciekawy, jak dotąd.
Przeczytacie Państwo na jego łamach o pracy urzędu i rady miejskiej, najważniejszych zrealizowanych inwestycjach, wydarzeniach społecznych, kulturalnych, oświatowych i sportowych.
Działo się naprawdę dużo i jest się czym pochwalić. Wrócę do jesieni ub. roku, kiedy miałem przyjemność uczestniczyć wraz
z sekretarzem Miasta i Gminy Barbarą Matyją w pięknej uroczystości wręczenia nagród w ramach XX edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu w Warszawie. Kapituła konkursowa za wybudowanie krytej pływalni, za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie oraz na rzecz promocji sportu i rekreacji przyznała nam dwa wyróżnienia – „Inwestor na medal 2019” oraz „Sportowy Obiekt Roku 2019”. Z kolei w plebiscycie „Orły Aktywności Fizycznej” za 2019 rok, nagrodzony został stadion miejski. Nasz samorząd został również wyróżniony w rankingu Liderzy Rozwoju, w uznaniu za wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promowanie postaw ekologicznych. Cieszę się ogromnie, że nasze starania na rzecz wszechstronnego rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa są dostrzegane na szerokim forum
i nagradzane. To nie tylko uznanie,
ale i motywacja dla nas do jeszcze większych starań, jeszcze lepszej pracy dla dobra mieszkańców.
Od lat poprawia się stan infrastruktury w naszej gminie. Ostatni
okres również obfitował w zadania mające poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Wybudowany został pierwszy
odcinek ciągu pieszo-rowerowego
z Sieniawy do Wylewy, niektóre
odcinki dróg gminnych zyskały
nowe nawierzchnie, podobnie jak
nawierzchnie wybranych fragmentów drogi wojewódzkiej i drogi
powiatowej w Leżachowie. Cieszę
się, że wiele kluczowych inwestycji udaje się zrealizować dzięki
współpracy z samorządami szczebla powiatowego i wojewódzkiego poprzez współfinansowanie zadań. Rada Miejska przeznaczyła już kolejne kwoty na takie zadania, ale o tym przeczytacie Państwo więcej na kolejnych stronach biuletynu.
W maju tego roku diametralnie zmieniło się oblicze przystanku PKS, gdzie przy placu kościelnym powstał parking z kostki
brukowej, a w miejscu spróchniałych drzew, szpecących oblicze wyremontowanego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela pojawiła się
rabata z nowocześnie urządzoną zielenią. Bardzo wielu ludzi zachwyca zmiana tego miejsca. O tym, że była to dobra decyzja,
przekonujecie mnie Państwo co rusz w pozytywnych słowach. Na każdym kroku słyszę, że Sieniawa jest czysta, zadbana, ukwiecona, że przyjemnie się tutaj mieszka i odpoczywa.
Nie brakowało w ostatnim czasie chwil, które napawały mnie i Was ogromnym smutkiem. W czerwcu tego roku, po długotrwałych opadach deszczu i nawałnicach musieliśmy zmagać się z lokalnymi podtopieniami. Ciągle mam przed oczami obrazy
sprzed 10 lat, kiedy przeżywaliśmy podobny dramat i ratowaliśmy dorobek życia wielu z Was. Ogromny wysiłek fizyczny, nieprzespane noce, nieustanna walka z niebezpiecznym rywalem – chylę czoła przed naszymi dzielnymi strażakami. Okazało się, że jak
zawsze są niezawodni, niezastąpieni i gotowi do służby. Staram się zawsze być nimi i wiem, że dają z siebie wszystko. Takie zdarzenia utwierdzają mnie w przekonaniu, jak ważne jest być przygotowanym na każdą okoliczność – mieć świetnie wyszkolonych
strażaków i posiadających znakomity sprzęt. W tym miejscu możemy się pochwalić, że nasza sieniawska jednostka wzbogaciła
się o nowy, nowoczesny samochód bojowy, który pomoże jeszcze lepiej zadbać o Państwa bezpieczeństwo.
Tegoroczna powódź zaskoczyła wszystkich swoim rozmiarem i stratami, które wyrządziła. Żywioł niszczył nie tylko mienie
naszych mieszkańców, ale nie oszczędził także naszej infrastruktury komunalnej. Straty popowodziowe tylko w infrastrukturze
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oszacowaliśmy na blisko 700 tys. zł. Rad jestem bardzo, że nie zostaliśmy pozoGminny Informator
stawieni bez pomocy w obliczu konieczności likwidacji skutków klęski żywiołoSamorządowy
wej. Byliśmy niezwykle mile zaskoczeni solidarnością, jaką okazali nam inni samoSieniawa
rządowcy, a której trudno było się spodziewać. Pomogli nam prezydent Warszawy
Rafał Trzaskowski i Rada Miasta Stołecznego Warszawy, przekazując dotację
Egzemplarz bezpłatny wydany przez
w wysokości 300 tys. zł oraz wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz i Rada Gminy
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
Dębica, przekazując 35 tys. zł na usuwanie skutków powodzi oraz oferując pomoc
w odkomarzaniu gminy. Mimo swoich problemów, wydatków, pilnych spraw,
Wydawca:
okazali wielkie serce i zrozumienie. Będę im dozgonnie wdzięczny za to wsparcie.
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
Szanowni Mieszkańcy! Od początku roku świat zmaga się z pandemią zakaźul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
nej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. W Poltel./faks. 16 6227301
sce zakażenia wirusem notowane są od 4 marca 2020 r. Sytuacja epidemiczna
urzad@sieniawa.pl
zmieniała się i zmienia nadal z każdym dniem. W skali międzynarodowej zostały
www.sieniawa.pl
podjęte działania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zachorowań
www.facebook.com/miastoigminasieniawa
– wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa, wprowadzono kwarantanny, ograniczenia w podróżach i handlu, odwołano szereg wydarzeń sporNakład:
towych, religijnych i kulturalnych, zawieszono działalność kin, restauracji etc.
1000 sztuk, egzemplarz bezpłatny
Część państw zamknęła granice, zostały zamknięte szkoły, a nauczanie odbywało
Druk:
się w sposób zdalny. Ograniczyliśmy także dostępność urzędu dla petentów. To globalne „zamknięcie” odczuła światowa gospodarka, a ze skutkami zmagamy się
Wydawnictwo PAPIRUS
wszyscy. Apeluję do wszystkich, abyście zachowali wszelkie środki ostrożności, prze37-500 Jarosław
strzegali zasad higieny rąk i dystansu społecznego. To przede wszystkim z troski
ul. Spytka 11
o Wasze zdrowie. Wiecie też doskonale, że przez pandemię nie udało się zorgaRedakcja zastrzega sobie prawo
nizować wielu wydarzeń kulturalnych w naszej gminie, choćby Dni Sieniawy czy
redagowania i skracania tekstów.
gminnych dożynek. Mam ogromną nadzieję, że za rok będzie już inaczej.
Drodzy Rolnicy! Zakończyły się żniwa, okres wytężonej pracy i wysiłku związanego ze zbiorem zbóż posianych jesienią
i wiosną. Podkreślę raz jeszcze, że o tej porze świętowalibyśmy gminne dożynki, radując się i odpoczywając po ciężkiej pracy.
Z powodu pandemii nie mogliśmy uczynić tego wspólnie, radośnie i w licznym gronie. Jednakże pragnę podziękować wszystkim
rolnikom, szczególnie z terenu naszej gminy. Jestem pełen uznania dla Waszego wysiłku i wkładu w rozwój całego kraju. Wielu
ludzi ciągle jeszcze nie docenia pracy rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo
żywnościowe. Bardzo niepokojącą sytuacją są niskie ceny płodów rolnych, a w tym roku szczególnie. Rolnicy muszą sprzedawać
swoje produkty po cenach będących na progu opłacalności, choć ich praca jest wciąż podstawą egzystencji ludzkości, nikt i nic
tego nie przekreśli. Rolnictwo to coś więcej niż żywność, jest ono ważne nie tylko dla gospodarki, lecz również jako skarbnica cennych wartości społecznych i kulturowych.
Od dwóch tysięcy lat, my chrześcijanie, modlimy się „.chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. W obecnych czasach nieco
spowszechniała ta modlitwa, ale dzięki Bogu, nie brakuje nam tego chleba. Nie brakuje go na stołach, nie brakuje na co dzień tego
symbolu dostatku, sytości i obfitości. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy.
Drogie dzieci, droga młodzieży! Rozpoczynacie nowy rok szkolny. Spotkacie się w gronie kolegów i koleżanek, z którymi nie
widzieliście się na szkolnych korytarzach bardzo długo. Znów zasiądziecie w salach lekcyjnych, by wspólnie zdobywać wiedzę
i umiejętności. Nie będzie tak jak dotychczas, bo wszyscy musimy sprostać rygorom sanitarnym, ale to tylko i wyłącznie dla
Waszego i naszego bezpieczeństwa. Wierzę, że po tak długiej przerwie docenicie jeszcze bardziej każdy spędzony w szkole dzień.
Wraz z pierwszym dzwonkiem przekazujemy przygotowane dla Was szkoły i obiecujemy nieustające wsparcie w trakcie całego
roku szkolnego. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Wam i Waszym rodzinom absolutne bezpieczeństwo, mając jednocześnie świadomość, że będzie się to wiązało z niemałymi kosztami.
Jesteście w okresie życia, który jest jednym z piękniejszych w życiu każdego człowieka. Jesteście piękni, młodzi, cały świat stoi
przed wami otworem. Pamiętajcie, że szkoła jest skarbnicą mądrości, że stwarzamy Wam naprawdę dobre warunki do nauki
i do wychowania. Wykorzystajcie to. Wiedza to Wasza przyszłość. Życzę, abyście korzystając z pomocy rodziców i nauczycieli
podjęli wysiłek walki nie tyle o dobre oceny, co o nową wiedzę, doświadczenia i umiejętności. Niech sukcesy edukacyjne i wychowawcze będą źródłem dumy dla rodziców, nauczycieli i Was samych. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym 2020/2021.
Zapraszam Państwa do lektury biuletynu i życzę wszystkim słonecznej końcówki lata i pięknej, złotej jesieni.
							
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
									
Adam Woś
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Budowniczy Polskiego
Sportu – wyróżnienie
dla burmistrza
i samorządu
Miasto i Gmina Sieniawa ma ogromne powody do dumy! Podczas jubileuszowej
Gali Sportowa Polska 2019 „XX lat Budownictwa Sportowego i Rekreacyjnego
w Polsce” w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie
14 listopada 2019 r., burmistrz Adam Woś odebrał dwie nagrody
za osiągnięcia w budownictwie sportowym i rekreacyjnym w ostatnich
20 latach w naszym kraju.

W

ramach jubileuszowej,
XX edycji konkursu
Budowniczy Polskiego
Sportu, Klub Sportowa Polska przyznał Miastu i Gminie
Sieniawa oraz burmistrzowi Adamowi
Wosiowi tytuł „Inwestor
na medal 2019” za wybudowanie krytej pływalni
oraz za całokształt dotychczasowych działań na
rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie,
na rzecz promocji sportu
i rekreacji wśród dzieci,
młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym
za wspieranie programu
Budujemy Sportową Polskę. W kategorii „Sportowy Obiekt Roku 2019”
triumfowała natomiast
kryta pływalnia w Sieniawie.
Burmistrz Adam Woś odebrał nagrody z rąk przedstawicieli organizatora konkursu oraz znanych polskich
sportowców – lekkoatletki, rekordzistki świata, Europy i kraju w rzucie
młotem Anity Włodarczyk, lekkoatlety
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specjalizującego się w skoku wzwyż
Jacka Wszoły i wybitnego zapaśnika
Wojciecha Suprona. Podczas uroczystej gali towarzyszyła mu sekretarz
Miasta i Gminy Sieniawa Barbara
Matyja. Szczególna, XX edycja wyda-

jące w obszarze projektowania, budowy
oraz zarządzania obiektami sportowymi.
Gala była okazją do promowania
Miasta i Gminy Sieniawa na szerokim
forum. Nasze stoisko reklamowe cie-

rzenia podsumowała osiągnięcia dwóch
dekad w budowie bazy sportowo-rekreacyjnej w Polsce. Organizatorem gali
był Klub Sportowa Polska, który od
2005 roku zrzesza samorządy, instytucje, firmy oraz osoby prywatne działa-

szyło się dużym zainteresowaniem. Zachęcaliśmy wszystkich do odwiedzenia Podkarpacia i naszej małej, ale jakże
pięknej krainy nad Sanem.
Wioletta Żak

Wyróżnieni statuetką
Liderzy Rozwoju
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa otrzymał wyróżnienie w rankingu Liderzy
Rozwoju „W uznaniu za wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
oraz promowanie postaw ekologicznych”.

C

elem rankingu jest wyróżnienie jednostek samorządowych, które angażują się w budowę innowacyjnego, nowoczesnego społeczeństwa, a przy tym promują ideę zrównoważonego rozwoju.
Lokalne samorządy oceniano w trzech
kategoriach: Ekologia i Ochrona Środowiska, Inwestycje i Technologia oraz
Edukacja i Bezpieczeństwo. Gminy
w tym rankingu mają szansę pokazać swój wkład w rozwój społeczny,
ekonomiczny oraz ekologiczny kraju.
- Naszą Gminę doceniono za zaangażowanie w działania, których celem jest
m.in. ochrona środowiska oraz budowanie świadomości ekologicznej, co stanowi
motywację do dalszego, tak ukierunkowanego rozwoju - podkreśla burmistrz

Miasta i Gminy Adam Woś.
Pierwsi zwycięzcy wyłonieni zostali
w lutym 2020 roku. Ogólnopolski
ranking gmin organizuje INEA wspól-

nie z Ministerstwem Cyfryzacji.
Wioletta Żak

Orły Aktywności Fizycznej
Stadion Miejski
im. płk dr Stanisława
Czyrnego w Sieniawie
został nagrodzony
w ogólnopolskim plebiscycie Orły Aktywności
Fizycznej za 2019 r.

N

agroda została przyznana na podstawie opinii
wystawionych obiektowi przez zadowolonych
użytkowników, głównie osoby trenujące. Wymagało to analizy stron internetowych, takich jak np.: Google Maps,
wrzesień 2020
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Facebook, ZUMI i wiele innych. Sieniawski stadion w tej klasyfikacji uzyskał ocenę 8,2 na 10 pkt. na podstawie
48 ocen.
Wyróżnienie to jest efektem wieloletniej i systematycznej pracy samorządu
Miasta i Gminy Sieniawa. Burmistrz
Adam Woś od zawsze podkreślał, że rozwój kultury fizycznej jest dla niego bar-

dzo ważny, dlatego zadbał o rozbudowę
bazy sportowo-rekreacyjnej i modernizację istniejących obiektów.
I tak właśnie mija 10 lat od wielkiej modernizacji stadionu wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą. Dziś jest naszą perełką i dumą,
zachwyca jego użytkowników i każdego,
kto gości na tym obiekcie. Jest areną

rozgrywek III-ligowego Sokoła, miejscem treningów młodych adeptów piłki
nożnej i uczestników szkolnych rozgrywek, a także miejscem dla miłośników
siatkówki, siatkówki plażowej czy koszykówki. Każdy, kto lubi aktywnie spędzać czas, znajdzie tutaj coś dla siebie.
Wioletta Żak

Drewniany sokół
w darze od Słowaków
W dniu 9 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie gościli
przyjaciele z partnerskiego samorządu Červena Voda na Słowacji.

S

ieniawę odwiedził starosta
Červenej Vody Pavol Džačovský wraz z delegacją. Goście
przywieźli w podarunku dla
naszego samorządu olbrzymią, drewnianą rzeźbę sokoła, wykonaną przez
lokalnego artystę Štefana Hockicko,
specjalizującego się w budowaniu altanek i rzeźbieniu w drewnie. Spod jego
rąk wychodzą prawdziwe cuda! I to
w zawrotnym tempie. Kto by pomyślał,
że sokół powstał w niespełna 6 godzin!
Prawdziwa, rzemieślnicza robota. Przepiękny podarunek można oglądać na
pierwszym piętrze magistratu. Bardzo
dziękujemy.

Wizyta była okazją nie
tylko do partnerskich rozmów, ale i zwiedzenia Sieniawy, m.in. obejrzenia nowej hali sportowej z basenem i kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela po remoncie.
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa podpisał umowę partnerską z Gminą
Červená Voda 29 kwietnia
2018 r. Umowa pomiędzy
samorządami została zawarta
w celu realizacji projektu
tematycznego „Polsko-słowacki park rekreacyjny” w Čer-

venej Vodzie. Jego celem było zwiększenie świadomości społeczeństwa na
temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polskosłowackiego oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie turystyki w regionie. W parku została
posadzona lipa – drzewo, mające symbolizować przyjaźń obu samorządów.
Wioletta Żak
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Odszedł na wieczną służbę
Tłumy ludzi pożegnały w piątek, 24 stycznia 2020 r. w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP w Sieniawie zasłużonego dla sieniawskiej ziemi strażaka, śp. dh. Mariana
Ceglaka – wieloletniego komendanta Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
w Sieniawie i prezesa OSP w Sieniawie.

„B

ogu na chwałę, ludziom na ratunek”
– to słowa, które są
bliskie sercu każdemu strażaka. To są również słowa,
którymi przez wiele lat kierował się
śp. Marian Ceglak. Tak liczna obecność
uczestników pogrzebu była podziękowaniem, oddaniem honoru Człowiekowi, który przez lata swojej strażackiej
służby uratował niejedno ludzkie życie
i niejeden dorobek.
Śp. Marian Ceglak zmarł 21 stycznia 2020 r. w wieku 63 lat. Od 50 lat
pełnił ochotniczą służbę w straży pożarnej. Odszedł człowiek wierny mundurowi, służbie i mieszkańcom – prawdziwy społecznik. Nieprzerwanie od 33
lat pełnił funkcję komendanta gminnego, był też prezesem jednostki. Przez
dwie kadencje, w latach 2002-2006
oraz 2010-2014 sprawował funkcję radnego Rady Miejskiej w Sieniawie.
Zdobył szacunek i sympatię kolegów
swoją niezłomną postawą w czasie akcji
ratunkowych oraz niegasnącym poczuciem humoru. Był zawsze tam, gdzie

rozgrywały się ludzkie dramaty, zawsze
wyciągał swoją pomocną dłoń. Dał się
poznać jako znakomity organizator, wzorowy druh i wychowawca wielu pokoleń
młodych strażaków. W swojej społecznej
działalności w ochronie przeciwpożarowej doprowadził do wysokiego poziomu
jej gotowość bojową. To m.in. dzięki jego
zaangażowaniu sieniawska straż doczekała się nowoczesnej strażnicy.
Za swoją działalność i poświęcenie
został uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi, pożarniczymi i państwowymi, m.in.: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa, Medalem
Honorowym imienia Bolesława Chomicza, jak również najwyższym odznaczeniem w działalności ZOSP RP – Złotym
Znakiem Związku.
Śp. Mariana Ceglaka żegnała rodzina, przyjaciele, znajomi, przedstawiciele
lokalnych samorządów, jednostek gminnych, mieszkańcy Sieniawszczyzny oraz
strażacy OSP i PSP. Obecne były poczty
sztandarowe, które nadały niezwykle
podniosłą i uroczystą oprawę, godną

wyjątkowego Człowieka.
Mszę św. pogrzebową koncelebrowali ks. proboszcz Jan Grzywacz, ks.

Jacek Czerkas, kapelan strażaków ks.
Jakub Sieniawski i ks. Witold Capłap.
Słowa wdzięczności za ogromne serce
i postawę wielkiej życzliwości przewijały się podczas całej ceremonii pogrzebowej. Zmarłego żegnał burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, wicewrzesień 2020
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prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Wiesław
Kubicki oraz wicestarosta przeworski
Jerzy Mazur. Przy akompaniamencie
orkiestry dętej, ciało śp. Mariana zostało odprowadzone na cmentarz parafialny w Sieniawie. Druh spoczął na sieniawskiej ziemi, którą kochał i której służył.
Tutaj, po raz ostatni, zagrały dla niego

strażackie syreny.
Druhu Marianie, nasz Komendancie!
Nad Twoją trumną pochyliła się społeczność Sieniawy. W geście podziękowania i pożegnania. Najważniejsze, że tacy
ludzie jak Ty, nie odchodzą na zawsze.
Pozostaniesz w naszej pamięci jako człowiek ambitny, pracowity, rodzinny, a jednocześnie skromny i pełen życzliwości.

W pamięci nas wszystkich i na kartach
historii naszej sieniawskiej ziemi zapisałeś się złotymi zgłoskami na zawsze. Dziękujemy Ci za te wszystkie lata w służbie,
za wszystko, co zrobiłeś. Już dziś pełnisz
wieczną służbę u boku św. Floriana w niebie. Spoczywaj w pokoju. Cześć Twojej
pamięci! Żegnaj Druhu…
Wioletta Żak

Budżet na 2020 rok uchwalony

P

W dniu 30 grudnia 2019 r., Rada Miejska w Sieniawie przyjęła
budżet na rok 2020.

rojekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sieniawa na rok 2020 przedstawiła zebranym skarbnik
Anna Nykiel. Uczestnicy
obrad wysłuchali opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz przewodniczących poszczególnych komisji stałych.
Dochody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 33 829 459,36 zł, natomiast wydatki 31 659 759,36 zł. Nadwyżka w wysokości 2 mln 169 tys. zł
zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Największe wydatki pochłonie oświata oraz
pomoc społeczna i rodzina. Na oświatę
i wychowanie gmina przeznaczy ponad
10 mln zł. W te koszty wliczają się m.in.
wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, bieżące utrzymanie obiektów, dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dowóz dzieci niepełnosprawnych
czy inne zadania statutowe. Na pomoc
społeczną i rodzinę – tj. świadczenia
rodzinne, program 500+, zasiłki itp.
zaplanowano łącznie 10,7 mln zł.
Nie brakuje zadań inwestycyjnych, choć już nie na tak dużą skalę, jak
w latach poprzednich. Na fundusz
sołecki zaplanowano kwotę 305 tys.
zł. Sołectwo Czerce otrzyma 29,3 tys.
zł, Czerwona Wola 32 tys. zł, Dobra
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31 tys. zł, Dybków 45,1 tys. zł, Leżachów
31,5 tys. zł, Paluchy 15,7 tys. zł, Pigany
35,7 tys. zł, Rudka 41,7 tys. zł i Wylewa
43,4 tys. zł. Środki te sołectwa wydatkują
według swoich potrzeb.
– To, co osiągnęliśmy przez ostatnie
lata, napawa nas wielką dumą – mówił
na sesji burmistrz Adam Woś. – W ostat-

zrobię wszystko, aby go zrealizować.
W obradach uczestniczyli m.in. wicestarosta przeworski Jerzy Mazur i ówczesny komendant powiatowy policji
mł. insp. Robert Sobolewski. Komendant przekazał osobiście podziękowanie
w imieniu własnym i Marszałka Województwa Podkarpackiego za wsparcie

nich rankingach najlepiej rozwijających
się mniejszych miast, jesteśmy pierwsi
na Podkarpaciu i zajmujemy 16 pozycję w skali kraju. O tym mówią liczby.
To, że byłem sześciokrotnie nominowany
do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej jako najlepszy burmistrz oznacza,
że nasza gmina była w stałym rozwoju.
Dziś zwalniamy – budżet nie jest łatwy, ale

w ufundowaniu sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
oraz za wzorową współpracę pomiędzy
Policją a samorządem Miasta i Gminy
Sieniawa. Starosta Jerzy Mazur pogratulował Radzie uchwalonego budżetu
i życzył pomyślnej jego realizacji.
Wioletta Żak

Absolutorium i wotum
zaufania dla Burmistrza

P

odczas sesji Rady Miejskiej
w Sieniawie 24 czerwca 2020
r., radni udzielili wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa Adamowi
Wosiowi. Wcześniej odbyła się debata
nad raportem o stanie Miasta i Gminy
Sieniawa za 2019 rok.
Raport o stanie Miasta i Gminy podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede
wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu za rok 2019. Informacje zawarte w dokumencie mają służyć mieszkańcom m.in. do zwiększenia
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejsko-gminnego. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Miasta i Gminy Sieniawa.
Po przeprowadzeniu debaty, Rada Miejska w Sieniawie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.

W dalszej kolejności radni podjęli
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-

Miejskiej Danuty Król, gratulacje wicestarosty przeworskiego Jerzego Mazura,
a następnie podziękował radnym, sołty-

daniem z wykonania budżetu za 2019 r.
oraz uchwałę ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r.
Burmistrz otrzymał kwiaty i podziękowania za pracę na rzecz samorządu i jego
mieszkańców od przewodniczącej Rady

som, kierownikom gminnych jednostek
organizacyjnych oraz swoim współpracownikom za wspólny sukces, jakim jest
akceptacja ich pracy wyrażona w głosowaniu radnych.
Wioletta Żak

30 lat Samorządu
Terytorialnego
27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych 1990 roku, które symbolicznie
rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy
Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku przypada 30. rocznica
tego ważnego wydarzenia. Prezentujemy list okolicznościowy Burmistrza
Miasta i Gminy Sieniawa z tejże okazji:
- Szanowni Państwo! 27 maja obchodziliśmy święto samorządowców. Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony
przez Sejm RP w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych w Polsce demokratycznych wyborów samorządowych z 27 maja 1990
roku. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń odrodzonej III

Rzeczypospolitej. Nie trudno policzyć, że świętujemy 30 lat polskiej samorządności.
Przez te 30 lat wiele się w Polsce zmieniło. Wiele zmieniło się
w naszej małej ojczyźnie. Powinniśmy być dumni z naszego samorządu, który przez 30 lat włożył ogrom pracy na rzecz lokalnej
wrzesień 2020

Sieniawa

9

społeczności. Jeszcze bardziej powinniśmy być dumni z tego, że
to mieszkańcy naszej gminy podjęli się tak odpowiedzialnego zadania, aby ten samorząd stworzyć. Dziś serdecznie im za to
dziękuję. Przez trzy dekady nasza gmina zmieniła się nie
do poznania. Postawiła na wszechstronny rozwój, by stać się
miejscem, gdzie dogodnie się mieszka, pracuje i wypoczywa,
przyjaznym ludziom i środowisku. To siła mieszkańców Miasta
i Gminy Sieniawa stała się motorem napędowym działań realizowanych przez lokalny samorząd.
Naszym obowiązkiem jest podkreślanie i pokazywanie znaczenia samorządu zwłaszcza młodym pokoleniom. Niech ten jubileusz będzie okazją do podsumowań, ale też odważnego spojrzenia w przyszłość, bo mamy świadomość wielu wyzwań, które są

jeszcze przed nami. I choć to, co stworzymy dziś, za 30 czy 50 lat
będzie w oczach naszych potomnych historią, będzie jednocześnie
podwaliną tego, co oni będą budować, także dla dobra lokalnej
społeczności.
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, pracownikom
samorządu, radnym, sołtysom, osobom propagującym ideę samorządności życzę zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z realizacji zadań podejmowanych dla dobra społecznego. Życzę również,
aby trud codziennej pracy wynagradzała życzliwość ze strony
ludzi oraz świadomość, że ten wysiłek będzie służyć następnym
pokoleniom.
Wioletta Żak

Wybory parlamentarne 2019
W dniu 13 października 2019 r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

W

Mieście i Gminie Sieniawa frekwencja
wyborcza wyniosła 54,97% przy liczbie
5769 uprawnionych do głosowania. Najwyższa frekwencja zanotowana została
w Czerwonej Woli 58,65% i Wylewie 58,02%. Najniższa
w Czercach 49,86% i Leżachowie 50,25%.
Liczba głosów na poszczególne partie w wyborach do
Sejmu: KW PiS 1781 (57,36%) KOALICYJNY KW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 902
(29,05%), KW KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
184 (5,93%), KW PSL 122 (3,93%),
KW SLD 116 (3,74%). Łącznie oddano
3105 głosów.

W wyborach do Senatu RP zmierzyło się dwóch kandydatów. Mieczysław Józef Golba (KW PiS) otrzymał 2062 głosów (67,10%), natomiast Bartosz Romowicz (KW PSL)
1011 głosów (32,90%). Senatorem został M. Golba uzyskując
w okręgu 150 594 głosów. Posłami z naszego okręgu zostali:
(PiS) Marek Kuchciński – 61 262, Anna Schmidt-Rodziewicz
– 26 246, Piotr Uruski – 20 740, Maria Kurowska – 18 936,

Piotr Babinetz – 13 360, Teresa Pamuła –
12 905, Adam Śnieżek – 11 260, Tadeusz
Chrzan – 11 177, (KO) Joanna Frydrych
– 18 623 i Marek Rząsa – 10 555, (PSL)
Mieczysław Kasprzak – 11 363.
Wioletta Żak
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Radny złożył mandat
Z dniem 16 czerwca 2020 r. nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady
Miejskiej w Sieniawie, spowodowane złożeniem na ręce Komisarza Wyborczego
w Przemyślu pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miejskiej
w Sieniawie w kadencji 2018-2023 przez Krzysztofa Grocha.

P

odczas posiedzenia XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Sieniawie, która odbyła
się 24 czerwca 2020 r. Burmistrz i Rada złożyli radnemu Krzysztofowi Grochowi wyrazy uznania za
pełną zaangażowania pracę na rzecz
naszej społeczności lokalnej oraz rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa. Pomimo iż był to dość krótki okres w trwającej kadencji, to jednak owocny. Pan
Krzysztof zapewnił o swojej sympatii
do samorządu oraz podziękował zarówno radnym, jak i burmistrzowi za
wspólną pracę wykonaną dla naszej
małej ojczyzny. Panie Krzysztofie, i my
dziękujemy!
Wobec powyższego, na dzień 4 października 2020 r. Wojewoda Podkar-

packi zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

w Sieniawie w okręgu wyborczym nr 11.
Iwona Bursztyka

Wybieraliśmy prezydenta RP
28 czerwca i 12 lipca 2020 r. mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa wybierali
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na
pięcioletnią kadencję.

B

lisko 3,5 tys. osób w niedzielę, 28 czerwca 2020 r.
zagłosowało w pierwszej
turze wyborów prezydenckich. Największe poparcie uzyskał u nas
dotychczas urzędujący prezydent RP
Andrzej Duda zdobywając 65,06% głosów (w kraju 43,50%). W II turze zmierzył się z Rafałem Trzaskowskim, który
zdobył w naszej gminie 12,85% (wynik
krajowy 30,46%).
Wyniki końcowe w Mieście i Gminie Sieniawa – pierwsza tura: DUDA
wrzesień 2020
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Andrzej 65,06%, TRZASKOWSKI Rafał 12,85%, BOSAK Krzysztof 10,01%,
HOŁOWNIA Szymon 7,87%, KOSINIAK-KAMYSZ Władysław 3,04%, BIEDROŃ Robert 0,64%, ŻÓŁTEK Stanisław 0,23%, JAKUBIAK Marek 0,15%,
PIOTROWSKI Mirosław 0,12%, WITKOWSKI Waldemar 0,03% i TANAJNO
Paweł 0,00%. To było prawdziwe święto
demokracji. Frekwencja była rekordowo

wysoka i w Polsce wyniosła 64,51%.
W Mieście i Gminie Sieniawa 59,47%.
Najwyższą frekwencję odnotowaliśmy
w Dybkowie i Wylewie – równo po
62,98%. Najniższą w Czercach 55,56%.
Po raz pierwszy uruchomione zostały
z rezerwy karty do głosowania.
W II turze uprawnionych do głosowania było 5637 osób. Frekwencja wyniosła 63,4%. Najwyższą frekwencję

odnotowaliśmy w Czerwonej Woli
68,43%, a najniższą w Piganach 54,04%.
Łącznie w gminie Sieniawa Andrzej
Duda zdobył 2647 głosów (74,67%),
a Rafał Trzaskowski 898 głosów
(25,33%). Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na prezydenta RP odbyło się 6 sierpnia 2020 r.
Wioletta Żak

Spotkania w sołectwach
Początek roku to już tradycyjnie okres spotkań władz samorządowych
z mieszkańcami wszystkich miejscowości naszej gminy, podczas których
dokonujemy podsumowania roku ubiegłego oraz rozmawiamy o sprawach
bieżących czy planowanych przedsięwzięciach.

T

egoroczny cykl zebrań
otworzyliśmy 18 lutego
2020 r. spotkaniami z
mieszkańcami Leżachowa
i Rudki, w kolejnych dniach – Wylewy,
Czerc, Dobrej, Dybkowa, Pigan, Paluch,
a zakończyliśmy 29 lutego spotkaniami
z mieszkańcami Czerwonej Woli oraz
Sieniawy w sali „Sokoła”.
Każdorazowo zebranie rozpoczynali sołtysi, przedstawiając krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okre-

sie sprawozdawczym. Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa reprezentowali
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zastępca burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Janusz Świt, sekretarz MiG Bar-

wodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta Król wraz z wiceprzewod-

bara Matyja, skarbnik MiG Anna Nykiel,
radca prawny Krystian Dragan, prze-

niczącymi RM Marcinem Pyrczakiem
i Bronisławą Bajor, a także kierownicy
referatów i policjanci z Komisariatu Policji w Sieniawie, którzy w ramach działań profilaktycznych przestrzegali przed
oszustami działającymi np. metodą „na
wnuczka”, bowiem ci pojawili się zimową
porą na terenie naszej gminy. Omówili
sposoby ich działania, a także radzili, jak
w danej sytuacji postępować.
W tym roku szczególną uwagę poświęciliśmy przedstawieniu wyników

konsultacji społecznych, przeprowadzonych w terminie od 15 stycznia 2020 r.
do 31 stycznia 2020 r., dotyczących pro-

sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa Barbara Matyja. O statutach sołectw i zmianach, jakie w nich zaszły, więcej piszemy

zją do przypomnienia o zakończonych
inwestycjach, realizowanych przedsięwzięciach i przyszłych zadaniach dotyczących poszczególnych miejscowości.
Zastępca burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Janusz Świt w swoich wystąpieniach informował o wszystkich sprawach
dotyczących naszej społeczności samorządowej. Ostatnie ze spotkań odbyło
się w sieniawskim „Sokole”, gdzie mieszkańcy miasta mogli zapoznać z sytuacją
społeczno-gospodarczą miasta i gminy
oraz planami na przyszłość.
Aktywność mieszkańców w dyskusji była zróżnicowana w poszczególnych
sołectwach. Najwięcej zapytań dotyczyło bieżących spraw i problemów, które
w większości uległy rozwiązaniu w krótkim czasie po zakończeniu spotkań.

jektów uchwał w sprawie uchwalenia
statutów sołectw. Wyniki przedstawiła

w odrębnym artykule.
Spotkania z mieszkańcami były oka-

Wioletta Żak

Nowe statuty sołectw
Od 15 kwietnia 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Sieniawa obwiązują
nowe statuty sołeckie.

Z

miany były konieczne, bo
poprzednie statuty z 2003 r.
były w wielu miejscach niedopasowane do obowiązującego prawa, wymagały doprecyzowania i uregulowania spraw
do tej pory nieunormowanych.
Wprowadzenie nowych statutów
zostało poprzedzone konsultacjami
z mieszkańcami poszczególnych
miejscowości w formie przyjmowania pisemnych uwag i propozycji
na formularzu konsultacyjnym.
Podczas sesji 12 marca 2020 r.
statuty sołeckie zostały uchwalone przez
Radę Miejską w Sieniawie i po opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym stały się obowiązującym prawem miejscowym. Podstawową zmianą
jest długość kadencji sołtysa, przyrównana do kadencji obecnej Rady Miej-

skiej. Poprzednio były to cztery lata.
Nowe statuty wprowadzają także zasadnicze zmiany w kwestii wyborów sołty-

sów i rad sołeckich. Zgodnie z obowiązującymi statutami, głosowanie wyłaniające sołtysa i radę sołecką, przeprowadzane będzie w lokalu Sołeckiej Komisji Wyborczej bez przerwy w godzinach
od 8.00 do 17.00 w dniu ustawowo wolnym od pracy. Dotychczas wybory soł-

tysa i członków rady sołeckiej odbywały
się podczas zebrania wiejskiego.
Nowy statut przewiduje również możliwość odwołania sołtysa i członka
rady sołeckiej, który utraci zaufanie społeczne. Z wnioskiem
o odwołanie mogą wystąpić mieszkańcy sołectwa, którzy zbiorą podpisy, odpowiednio co najmniej 20% i 10% wszystkich
uprawnionych do głosowania.
W każdym przypadku wniosek
powinien być uzasadniony, a odwołać sołtysa lub członka rady
sołeckiej mogą w głosowaniu jedynie
ci, którzy go wybierali, a więc mieszkańcy danej wsi. Statuty dostępne
są w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz pozostają do wglądu u sołtysów.
Barbara Matyja
wrzesień 2020
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Czerce mają potencjał
- rozmowa z sołtysem Jerzym Dzikim
Dlaczego zgodził się kandydować i czy tak sobie wyobrażał sołtysowanie?
Ile potrafi społeczność? I dlaczego warto głosować w wyborach sołeckich?
O tym wszystkim w rozmowie z Jerzym Dzikim, sołtysem Czerc.
Jest Pan sołtysem od ponad roku. Co zdecydowało o starcie?
Już od kilku lat mieszkańcy Czerc namawiali mnie, abym startował w wyborach na sołtysa, więc postanowiłem spróbować.
Udało się. Nasz wspólny mianownik to nasza wieś i jej mieszkańcy, ale przede wszystkim praca społeczna.

Jak układa się współpraca z obecną radą sołecką, radnymi
i urzędem?
Myślę, że wręcz wzorcowo, nie mam żadnych zastrzeżeń.
Mamy wspólne działania, pomysły, inicjatywy. Pracownicy

Jak wyglądały wyobrażenia na temat funkcji sołtysa, a jak
rzeczywistość?
Nie były dla mnie zaskoczeniem. Moja mama przez 18 lat była
radną Miasta i Gminy Sieniawa, więc praca samorządowa nie
jest mi obca. Wiedziałem, co mnie czeka. Sołtys ma wpływ na
bardzo wiele rzeczy oraz na to, co się dzieje czy nie dzieje we
wsi. Przede wszystkim dlatego, że jest blisko mieszkańców. Jego
rolą jest kontakt z urzędem i samorządem, aby na bieżąco rozwiązywać problemy, odpowiadać na potrzeby mieszkańców
i wpływać na rozwój wsi.
Pana największy dotychczasowy sukces to?
Na jakiś spektakularny sukces wciąż czekam. Po półtora roku
pracy udało mi się zwiększyć przepływ informacji poprzez
utworzenie strony sołeckiej w mediach społecznościowych
– na Facebooku, gdzie publikowane są wszystkie wydarzenia
dotyczące naszej wioski, a i gminy również. Oczywiście zapraszam do polubienia i obserwowania fanpage`a Sołectwa Czerce.
Od początku mojego urzędowania pobieram też podatki bezpośrednio u mieszkańców. Zależało mi, żeby spotkać się z każdym osobiście i porozmawiać o potrzebach i problemach, które
w większości udało się załatwić.
Jakie marzenia, plany na przyszłość ma Pan wobec sołectwa? Czy jest coś, co trzeba zmienić, poprawić?
Marzeń i planów jest naprawdę dużo. Takim największym
jest na pewno Orlik z placem zabaw dla dzieci. Bardzo mnie
cieszy, że wielu ludzi w ostatnich latach postanowiło osiedlić
się właśnie w Czercach. Docenili ciszę, spokój, bliskość natury.
Nowe domy powstają tu jak grzyby po deszczu, więc dobrze
byłoby stworzyć miejsca wypoczynku dla rodzin z dziećmi.
Ostatnimi czasy zauważyłem również, jak wielu ludzi wybiera
nasz kierunek, aby pojeździć na rowerach czy pochodzić z kijkami, więc jakaś ścieżka rowerowa byłaby fajną opcją i również
promocją gminy.
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Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie zawsze pomocni i życzliwi. I oczywiście burmistrz Adam Woś jest zawsze otwarty
na współpracę. Co trzeba podkreślić, to mieszkaniec naszej
wsi, dlatego najlepiej rozumie nasze potrzeby.
Mamy nowe statuty sołectw. Kadencja będzie trwała nie
cztery, a pięć lat. Wybór sołtysa i rady sołeckiej zostanie
przeprowadzony w lokalu Sołeckiej Komisji Wyborczej w
dniu wolnym od pracy przez aż 9 godzin, nie jak dotychczas
podczas zebrania wiejskiego. Dobra zmiana?
To dobry pomysł, bo każdy będzie mógł zagłosować na kogo
naprawdę chce, a nie na kogo wypada. Nie każdy też ma możliwość być o danej godzinie na zebraniu, a wyznaczona rozpiętość czasowa i to w dniu wolnym od pracy daje szansę wszy-

stkim, by mogli oddać głos.
Jak przekonać mieszkańców, że warto wziąć udział w wyborach do rady sołeckiej? Choć te dopiero za kilka lat.
Sołectwo to przede wszystkim jego mieszkańcy. Aby jednak
zrealizować plany i wdrożyć inicjatywy potrzebne jest ich zaangażowanie i wsparcie. Czy warto? Oczywiście! Bo warto mieć
wpływ na to, co dzieje się wokół nas, na nasze życie codzienne
i przyszłość naszej małej ojczyzny. Tylko przez oddanie swojego głosu, a także kandydowanie mamy realny wpływ na to, co
się będzie działo w naszej wsi.

łania? I na ile sołtys powinien być liderem lokalnej społeczności?
U nas to nie problem, mieszkańcy Czerc są bardzo otwarci na
wszelkie inicjatywy i zawsze gotowi do działania. Jest w nich
ogromny potencjał. Sołtys w moim wyobrażeniu to ktoś, reprezentujący głos ludu poza wioską i w jej imieniu. A na swoim
podwórku wszyscy jesteśmy partnerami.
Co chciałby Pan przekazać mieszkańcom swojej wsi?
Chyba tylko przypomnieć, bo oni to wiedzą, że zawsze i ze
wszystkim mogą się do mnie zwracać. Czynne całą dobę.

Czy mieszkańcy Czerc to ludzie, którzy chętnie się angażują, czy może trzeba ich rozbudzić i dać pretekst do dzia-

Rozmawiała: Wioletta Żak

Kwalifikacja wojskowa
W lutym 2020 r. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. W tym celu,
w województwie podkarpackim powołano 22 Powiatowe Komisje Lekarskie,
które orzekały o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie
lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.

W

dniach 17 i 18 lutego
2020 r. została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób
z terenu Miasta i Gminy
Sieniawa. Komisje lekarskie oceniały stan zdrowia
potencjalnych poborowych
do Wojska Polskiego. W województwie podkarpackim
obowiązkowi kwalifikacji
podlegało 11 484 mężczyzn
urodzonych w 2001 r. (rocznik podstawowy), 2 944
mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie
posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej oraz 578
kobiet.
Kwalifikacja wojskowa na
terenie powiatu przeworskiego została ogłoszona za pomocą
obwieszczeń Wojewody Podkarpackiego. Do stawienia się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Przeworsku Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

wezwał 41 mężczyzn rocznika podstawowego 2001 i 15 mężczyzn rocznika starszego oraz 2 kobiety. Kwalifikacja odbyła się w pomieszczeniach

przychodni „A-W-MED” przy ul. Kilińskiego 2. Na miejscu, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej spotkały się
z przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu, któ-

ry poinformował o aktualnych regulacjach prawnych, związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz możliwością odbywania zawodowej służby
wojskowej. Przedstawiciel
WKU realizował jednocześnie zadania związane
z wstępnym przeznaczeniem osób podlegających
stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej,
zakładaniem i aktualizacją
ewidencji wojskowej, przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji
i wydawaniem wojskowych
dokumentów osobistych.
Na miejscu obecny był reprezentant ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa prowadzący dokumentację związaną z kwalifikacją wojskową.
Stanisława Napora
wrzesień 2020
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Walczyliśmy z żywiołem
Po 10 latach od ostatniej powodzi na terenie Miasta i Gminy Sieniawa żywioł
znowu zaatakował. Ogromny wysiłek fizyczny, nieprzespane noce, nieustanna
walka z niebezpiecznym rywalem – ulewnymi deszczami, nawałnicami
i podtopieniami – tak wyglądała ostatnia dekada czerwca.

W

iosna nie rozpieszczała
pogodą. Padało kilka
miesięcy, a prognozy
wciąż nie dawały nadziei. Noc z 21 na 22 czerwca 2020 r.
i kolejnych kilka dni zapamiętamy na
długo. Nawałnica, jaka przeszła przez
Miasto i Gminę Sieniawa, spowodowała
lokalne podtopienia w kilku miejscowościach. W związku z intensywnymi
opadami deszczu i wzrostem stanu wód
w rzekach, od 21 czerwca 2020 r. od
godz. 20.00 Burmistrz Miasta i Gminy
Sieniawa ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta
i Gminy Sieniawa.
Wszelkie działania ratownicze w czasie, kiedy żywioł zaatakował z całą siłą,
podejmowali na bieżąco strażacy ze
wszystkich jednostek z terenu gminy Sieniawa pod dowództwem komendanta
miejsko-gminnego Eryka Ceglaka, a także z PSP w Przeworsku, pracując kilka
dni i nocy z rzędu. Pomagali też strażacy
z Majdanu Sieniawskiego – wraz z mieszkańcami ruszyli do budowy wałów przeciwpowodziowych wykorzystując ponad
10 tysięcy worków z piaskiem, wypom-
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powując wodę z budynków i zalanych
posesji. Najtrudniej było w Paluchach,
gdzie mocno przybierała Lubienia.
Wskutek nieobliczalnego żywiołu ucierpiało blisko 30 gospodarstw domowych
– zalane zostały budynki mieszkalne i gospodarcze w Dobrej, Sieniawie, Dybkowie, Rudce, Wylewie, Piganach i Czerwonej Woli. Woda wdarła się również do
dwóch dużych zakładów produkcyjnych
w Wylewie. Z terenu miasta ewakuowana
została jedna rodzina.
Ucierpiały także liczne gospodarstwa rolne oraz infrastruktura komunalna. Zniszczonych zostało ponad 7 km
dróg, przepusty oraz zalanych 6 przepompowni ścieków. Szacunkowa wartość strat to ponad 650 tysięcy złotych.
Przywrócenie pierwotnego stanu będzie
wymagało wiele wysiłku i środków.
Rodzinom, które poniosły straty
w gospodarstwach domowych oszacowane przez Miejsko-Gminną Komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat
powstałych w infrastrukturze komunalnej i gospodarstwach domowych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Miasta i Gmi-

ny Sieniawa, przyznano zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej pomoc finansową
z rezerwy celowej budżetu państwa na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków
klęsk żywiołowych. Szacowaniem strat
w budynkach gospodarczych i uprawach
zajęła się specjalnie powołana do tego
Gminna Komisja ds. szacowania zakresu
i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej.
W pomoc rzeczową powodzianom
z woj. podkarpackiego – bo z powodzią
zmagało się w tym czasie wiele innych
samorządów m.in. Kańczuga i Jawornik
Polski w pow. przeworskim, włączyli się
harcerze z 4 DH „Sokoły” z Sieniawy,
którzy 6 lipca w sklepach na terenie miasta zbierali do specjalnie oznakowanych
wózków zakupowych środki czystości,
artykuły higieniczne, ręczniki, pościel,
kołdry czy koce.
Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
został odwołany 29 czerwca 2020 r.
Wioletta Żak

Burmistrz dziękuje strażakom
Kiedy żywioł zaatakował z całą siłą, strażacy natychmiast ruszyli na pomoc.
Od niedzielnego popołudnia, 21 czerwca 2020 r. pracowali kilka dni i nocy,
ratując dobytek. Skrajne wyczerpanie dało się wszystkim we znaki,
ale trwali na służbie do końca. Za tę heroiczną postawę, w imieniu mieszkańców
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś złożył im podziękowania.
Oto ich treść:
- Druhny i Druhowie, w imieniu własnym
i społeczeństwa Miasta i Gminy Sieniawa
pragnę podziękować Wam za pełną ofiarności pomoc ludziom poszkodowanym,
których domostwa i gospodarstwa zostały
zagrożone lub zalane w wyniku lokalnych podtopień. Dziękuję za efektywną
i sprawną pomoc w przeprowadzeniu akcji
ratowniczych, gdzie działania skoncentrowały się na zabezpieczaniu terenów zagrożonych, a w dalszej kolejności na usuwaniu skutków powodzi, która dokonała
wielu zniszczeń. Wszystko działo się tak
szybko, że mieszkańcy nie byli w stanie skutecznie przeciwstawić się żywiołowi. Akcja
ratownicza przebiegała w bardzo trudnych warunkach, a mimo to Wy stawiliście
się niemal wszyscy do służby. Wasze zaangażowanie i poświęcenie w walce z żywiołem to przejaw szczególnego rodzaju soli-

żacy zawsze będą wspierać tych, którzy
są w potrzebie. Ofiarowana pomoc okazuje się nieoceniona, napawa optymizmem
i daje nadzieję na lepsze jutro. Taka po-

darności, który czyni Was wzorowymi obywatelami. W najbardziej dramatycznych
momentach można być pewnym, że stra-

stawa budzi mój ogromny szacunek i podziw.
Żywioł, który nawiedził naszą gminę spo-

wodował wiele strat, na szczęście tylko
materialnych. Wiem, że to dzięki Wam,
Waszemu profesjonalizmowi, sprawnej
organizacji, odpowiedzialności i odwadze, udało się opanować zagrożenie. Za tę
gotowość i wierną służbę jestem Wam niezmiernie wdzięczny. Cieszę się jednocześnie, że mamy tak znakomicie wyposażone w sprzęt jednostki, który służy mieszkańcom naszej sieniawskiej ziemi oraz
że Wy jesteście znakomicie wyszkoleni.
Inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców zawsze uważałem za priorytetowe.
Życzę Wam wiele satysfakcji z wypełniania tej niełatwej służby, dużo zdrowia,
szczęścia oraz by wszyscy wokół zawsze
spoglądali na Was z uznaniem i szacunkiem. Życzę, aby nigdy nie wypaliło się
w Was powołanie do pomagania innym,
aby ważny był każdy człowiek, który
potrzebuje pomocy. Niech święty Florian
ma w swojej opiece Was i Wasze rodziny.
Wioletta Żak
wrzesień 2020
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Solidarność samorządów
Miasto Stołeczne Warszawa i prezydent Rafał Trzaskowski oraz samorząd
Gminy Dębica z wójtem Stanisławem Rokoszem odpowiedziały na prośbę
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa w sprawie pomocy finansowej przy usuwaniu
skutków czerwcowych, ulewnych deszczy.

T

egoroczna powódź zaskoczyła wszystkich swoim
rozmiarem i stratami, które
wyrządziła. Wiele czasu
i środków potrzeba, aby przywrócić normalność. W tej dramatycznej sytuacji,
z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe, a w obliczu obowiązku likwidacji zniszczeń oraz usuwaniu zanieczyszczeń popowodziowych, zostaliśmy
zmuszeni zwrócić się z prośbą o wsparcie finansowe w tym niełatwym okresie
odbudowy. Historia pokazuje, że Polacy
w obliczu tragedii wielokrotnie potrafili
się jednoczyć, okazywać ofiarność i nieść
pomoc potrzebującym. I tak się stało.
Na apel burmistrza Adama Wosia odpowiedziały dwa samorządy – Miasta Sto-

łecznego Warszawy i Gminy Dębica.
Decyzję o przekazaniu pomocy finansowej stołeczni radni podjęli 30 lipca 2020
r. Mimo wielu problemów i potrzeb we
własnym mieście, dostrzegli dramat
mieszkańców, okazali solidarność i na
likwidację skutków powodzi w naszej
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gminie przeznaczyli 300 tys. zł. Wsparli
wówczas także inne podkarpackie gminy
najbardziej dotknięte powodziami.
– Dziękuję stołecznym radnym
za to, że poparli pakiet moich
projektów ws. wsparcia podkarpackich samorządów dotkniętych niedawnymi ulewami. Łączna kwota wsparcia wyniesie
2 mln zł. Warszawa jest solidarna! – zakomunikował tamtego dnia na Twitterze Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st.
Warszawy.
Maciej Fijałkowski, dyrektor
Biura Funduszy Europejskich
i Polityki Rozwoju Urzędu

m.st. Warszawy w liście do Burmistrza
Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia
napisał:
– Pragniemy wyrazić naszą solidarność
z Państwem w tej trudnej sytuacji. Mamy
nadzieję, że otrzymane środki okażą się
być realną pomocą w odbudowie miejskiej

i gminnej infrastruktury.
Również 30 lipca 2020 r. odbyła się sesja

Rady Gminy Dębica. Pod obrady trafił projekt uchwały w sprawie wsparcia
finansowego naszego samorządu kwotą
35 tys. zł na usuwanie skutków nawałnic. Rada przegłosowała projekt jednogłośnie.
– To pomoc ponad podziałami, pomoc
skierowana realnie do mieszkańców naszej
małej ojczyzny. Z wdzięcznością przyjmujemy płynący do nas gest wsparcia i solidarności i z serca za niego dziękujemy – mówił
burmistrz Adam Woś.
Gmina Dębica okazała nam wsparcie
również w innej formie. Dzięki pomocy
samorządu dwukrotnie przeprowadziliśmy w naszej gminie akcję odkomarzania. Więcej o tym w kolejnym artykule.
Wioletta Żak

Odkomarzaliśmy gminę
Dzięki pomocy samorządu Gminy Dębica, 17 i 24 lipca 2020 r. przeprowadziliśmy
w naszej gminie akcję odkomarzania.

W

iosenna susza, a potem długo utrzymujące się opady deszczu
oraz czerwcowe podtopienia w gminie Sieniawa spowodowały, że komarów jest w tym roku znacznie więcej i szczególnie dokuczają.
Aby ulżyć mieszkańcom, z pomocą pospieszył zaprzyjaźniony samorząd Gminy Dębica i włodarz tejże gminy, pan Stanisław Rokosz. Pan Wójt jako jedyny
dotąd reprezentant spośród samorządów na terenie Podkarpacia wystąpił
z deklaracją pomocy naszej gminie w takiej formie. Przyjęliśmy ją z radością
i wielką wdzięcznością. Samorząd Miasta
i Gminy Sieniawa nie dołożył do zadania
ani złotówki. Pan Wójt osobiście pojawił się w naszej gminie wraz ze współpracownikami, rozmawiał z burmistrzem
Adamem Wosiem, nawet deklarował dalszą pomoc. Panie Wójcie, Pana wielkie
serce, szczerość, wrażliwość, chęć niesienia pomocy, empatia – nie sposób ująć
w słowa naszej wdzięczności. Bardzo
dziękujemy za tę bezinteresowną pomoc.
Akcja odkomarzania została prze-

prowadzona przy użyciu specjalnego
agregatu, będącego w posiadaniu Gm.
Dębica. Środek zastosowany do zabiegu

Stanisławowi Rokoszowi, dyrektorowi
GOSiR Krzysztofowi Lipczyńskiemu
jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dzięku-

zwalczał komary, meszki i kleszcze, był
bezpieczny i posiadał wszelkie wymagane atesty. Według obliczeń, obszar
wykonanych oprysków tylko za pierwszym razem to ponad 600 hektarów.
Koszt akcji sięgnął ponad 50 tysięcy
złotych! Gminie Dębica, panu wójtowi

jemy również za pomoc naszym niezawodnym strażakom z OSP Sieniawa na
czele z komendantem miejsko-gminnym
Erykiem Ceglakiem.
Wioletta Żak

Sprzątają po powodzi
Miasto i Gminy Sieniawa w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
po raz kolejny organizuje roboty publiczne.

O

d sierpnia 2020 r. zatrudnionych zostało dodatkowo 6 osób bezrobotnych, w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 4 miesięcy,
do prac związanych z usuwaniem skutków powodzi. Osoby te zostały skierowane przez PUP do Urzędu Miasta
i Gminy w Sieniawie do prac polegających na usuwaniu wiatrołomów i wy-

wrotów, odmulaniu i udrożnianiu rowów melioracyjnych, usuwaniu zakrzaczeń, które utrudniają przepływ wód
oraz likwidacji innych skutków nawałnic. Bezrobotni zajmują się również
usuwaniem worków z piaskiem, utrzymaniem czystości przy obiektach użyteczności publicznej i pozostałymi pracami, mającymi na celu doprowadzenie do porządku infrastruktury ko-

munalnej.
Wykonywane prace mają na celu
przywrócenie do stanu pierwotnego
miejsc dotkniętych powodzią, podtopieniami i innymi skutkami nawałnic oraz
ulewnych deszczów, które przeszły przez
teren Miasta i Gminy Sieniawa w drugiej
połowie czerwca br.
Barbara Matyja
wrzesień 2020
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Inwestujemy w infrastrukturę
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa stale poprawia stan dróg na swoim terenie
i inwestuje w nowe chodniki. Kluczowe inwestycje udaje się zrealizować dzięki
współpracy z innymi samorządami poprzez współfinansowanie zadań.
Zima sprzyjała remontom
W grudniu 2019 r. została zrealizowana przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica
Starzeńska. Mieszkańcy doczekali się
pierwszej części bardzo oczekiwanego
przez wszystkich ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 300 metrów z Sieniawy do Wylewy, który znacząco wpłynął na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tej drogi. Koszt inwestycji to
przeszło 332 tys. zł, przy finansowaniu
188 tys. zł z budżetu Miasta i Gminy Sieniawa oraz 145 tys. zł ze środków Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Kolejne zadanie to remont odcinka drogi
powiatowej w Leżachowie (w centrum
wsi, do wysokości kościoła) o wartości
zadania ponad 75 tys. zł. Zostało ono
współfinansowane przez nasz samorząd

w kwocie 34 tys. zł oraz przez Powiat
Przeworski w wys. 42 tys. zł.
Również w grudniu 2019 r. kierowcy mogli cieszyć się z wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870
w Leżachowie (relacji Sieniawa – Jaro-

20 Sieniawa wrzesień 2020

sław). Inwestycja opiewała na kwotę
596 tys. zł. Samorząd Województwa
Podkarpackiego wyłożył na zadanie
496 tys. zł, a samorząd Miasta i Gminy
Sieniawa dołożył aż 100 tysięcy złotych.
Drogi gminne coraz lepsze
W okresie jesienno-zimowym inwestowaliśmy również w drogi gminne.

Końcem października 2019 r. oddana
została do użytku przebudowana droga
obok gminnej oczyszczalni ścieków w Sieniawie. Modernizacja obejmowała nałożenie nowej warstwy asfaltu oraz utwardzenie poboczy kamieniem. Długość wy-

konanego odcinka to 170 m. Koszt
przebudowy to 59 tys. zł i został w całości sfinansowany z budżetu gminy. Kilka
dni później, 6 listopada oddano do
użytku drogę dojazdową do gruntów
rolnych w miejscowości Pigany na długości 470 m. Droga została utwardzona kruszywem dolomitowym z zawałowaniem. Koszt przebudowy wyniósł
72,5 tys. zł. Na zadanie nasz samorząd

otrzymał pomoc finansową z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z programu wspierającego budowę dróg dojazdowych do pól
w kwocie 58 tys. zł.
Przebudowane zostały także odcinki
dróg w Wylewie o dł. 210 metrów za
kwotę niespełna 69 tys. zł, ok. 300
metrów w Czercach za kwotę 91 tys. zł
i również ok. 300 metrów w Dybkowie
89 tys. zł. Ostatnie z zadań zostało współfinansowane z funduszu sołeckiego
w kwocie 45 tys. zł.
Wiosenne prace na drogach i nie tylko
W kwietniu 2020 r. pracownicy

ZGKiM łatali dziury i nierówności
powstałe po zimie na drogach gminnych. Dodatkowo na terenie Sieniawy
podsypane zostały pobocza kruszywem
w celu poprawienia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Zakupiono ponad
150 ton kruszywa – kamienia do utwardzenia dróg gminnych w miejscowościach Czerwona Wola, Paluchy, Czerce
i Sieniawa. Na początku kwietnia 2020 r.
zainstalowana została nowa wiata przy-

stankowa przy ul. Kościuszki, na wylocie w kierunku Jarosławia. Koszt zakupu
z montażem wyniósł 6 597 zł.
W Paluchach odnowiono murawę boiska
koło remizo-świetlicy. Zrekultywowano
teren i zasiano tam trawę. Prace wykonano w ramach środków z funduszu
sołeckiego.

wództwa Podkarpackiego na realizację
ponad 100 metrów chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 870 relacji Sie-

budowy 350 metrów chodnika w ciągu
drogi powiatowej Sieniawa – Czerce (od
skrzyżowania z drogą wojewódzką relacji Sieniawa - Oleszyce w kierunku
Czerc). Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przy pełnym składzie
Rady Miejskiej.
Na sesji 24 czerwca 2020 r. zabezpieczona została również kwota 100 tys.
zł na budowę kolejnego odcinka drogi
powiatowej relacji Dobra – Cewków.
Pierwszy odcinek został zrealizowany
w drugiej połowie 2019 r. Zasady,
warunki i terminy przekazania pomocy

Wspólnie realizujemy kolejne
inwestycje
Podczas sesji 14 maja 2020 r. Rada
Miejska w Sieniawie podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 tys. zł dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na
przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Rudka – Wylewa.
Z prośbą o zabezpieczenie środków
zwrócił się wicemarszałek województwa
Piotr Pilch. Kolejna uchwała dotyczyła
udzielenia pomocy finansowej w wysokości 30 tys. zł dla Samorządu Woje-

niawa - Jarosław. Rada udzieliła także
Powiatowi Przeworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
do kwoty 125 tys. zł na sfinansowanie

określą umowy zawarte z poszczególnymi samorządami.
Andrzej Czyż, Wioletta Żak
wrzesień 2020
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Droga 835 i most po remoncie
Końcem 2019 roku zrealizowana została jedna z ważniejszych i długo
wyczekiwanych inwestycji komunikacyjnych środkowej części województwa
podkarpackiego. Bardzo ważna dla Sieniawy.

2

grudnia 2019 r. miało miejsce oficjalne oddanie inwestycji wojewódzkiej – wyremontowanego mostu na Sanie oraz
odcinka drogi od węzła autostrady A4
przed Przeworskiem w Gorliczynie, aż
do Sieniawy, gdzie na połączeniu dróg
wojewódzkich 835 i 870 powstało rondo.
W uroczystości oddania inwestycji udział
wziął wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, przedstawiciele samorządu województwa, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie na czele z dyrektorem Piotrem Miąso, przedstawiciele wykonawcy
inwestycji, samorządu gminy Sieniawa
– na czele z burmistrzem Adamem Wosiem, przewodniczącą Rady Miejskiej
Danutą Król oraz sekretarzem Miasta
i Gminy Barbara Matyją, przedstawiciele Powiatu Przeworskiego oraz Gmin
Tryńcza i Przeworsk.
Uroczystości towarzyszyły podziękowania i gratulacje skierowane do wykonawców i tych, którzy przyczynili się do
realizacji zadania. Była to okazja do podkreślenia wagi inwestycji, jej znaczenia
dla regionu, ale także mówienia o po-
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trzebach realizacji kolejnych zadań.
Otwarciu towarzyszyło symboliczne

wództwa Podkarpackiego na lata 20142020. Wartość pierwszego etapu inwe-

przecięcie wstęgi. Zmodernizowaną drogę poświęcił proboszcz sieniawskiej parafii ks. Jan Grzywacz.
Remont samego mostu trwał od wiosny
do jesieni 2019 r. Klasa nośności obiektu
została podniesiona z C do najwyższej A.
Budowa kosztowała ponad 13 milionów
złotych, z czego ponad 11,5 miliona złotych to środki pochodzące z RPO Woje-

stycji, budowa drogi, to prawie 25 milionów złotych (ponad 23 mln zł to dofinansowanie z RPO WP). Wartość inwestycji to łącznie 38 milionów złotych.
Inwestorem zadania było Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Wioletta Żak

Teren przystanku PKS
nabrał blasku
Plac obok kościoła pw. św. Jana Chrzciciela zmienił się nie do poznania. Stare,
spróchniałe, zagrażające bezpieczeństwu drzewa, zniknęły. Zastąpił je zieleniec
z rabatą i nowy parking z kostki.

O

d początku maja 2020 r.
trwały prace nad zagospodarowaniem placu
PKS, którego dotychczasowy wygląd zdecydowanie nie był wizytówką miasta. Zmurszałe drzewa nie zdobiły, wręcz szpeciły obraz pięknej świątyni,
gruntownie wyremontowanej przez samorząd dwa lata wcześniej. Przyszedł
czas na kolejny krok – nową zieleń i nowy
parking.
Ekipa remontowa najpierw usunęła
korzenie wcześniej wyciętych drzew,
wyrównała podłoże i ułożyła nowe
obrzeże pod rabatę. Posadzonych zostało tutaj w rzędzie kilkanaście szlachetnych dębów kolumnowych. Kolejne
sztuki zostały dosadzone przy murze za
świątynią i w sąsiedztwie budynku PKS.
Dopiero później dosadzone na rabacie
zostały jako uzupełnienie – brzozy brodawkowate, sosny górskie, hortensje
i lawenda.
Ekipa budowlana ułożyła także kostkę brukową pod parking. Plac w obecnym kształcie jest bez porównania przyjemniejszy dla oka i wygodniejszy dla
korzystających z parkingu. Kiedy pokazaliśmy Państwu zdjęcia tego miejsca
w trakcie prac i po zmianach, popłynęły liczne słowa aprobaty podczas osobistych spotkań i na naszym fanpage`u.

Oto kilka z nich:
- „Przystanek, kościół i tak pięknie urządzony plac. Sylwetka miasta i rządzących
nim”
- „Myślę, że wygląd i estetyka miasta
świadczy o jego gospodarzu. Myślę, że nasz
gospodarz miasta i gminy stara
się bardzo. Ładny wygląd miasta jest przyjemny dla mieszkańców, ale i dla osób przyjezdnych. I tak trzymać, porządek i czystość to wizerunek
miasta”
- „No naprawdę super
to wygląda, Sieniawa rośnie i co-

raz piękniejsza”
- „Nareszcie… bo te wcześniejsze trawniki były mało estetyczne – krótko mówiąc”
Dziękujemy. Państwa akceptacja jest
dla nas bardzo ważna, a słowa uznania
dodają motywacji do dalszego działania
na rzecz naszego miasta.
Wioletta Żak
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Nowe ławki i wyposażenie
prezbiterium
Po kompleksowym remoncie w 2018 r., kościół pw. św. Jana Chrzciciela
w Sieniawie zyskał nowe wyposażenie prezbiterium oraz ławki
dla wiernych.

D

zięki zaangażowaniu burmistrza Miasta i Gminy
Sieniawa Adama Wosia
i przychylności Rady Miejskiej w Sieniawie, w marcu 2019 r. świą-

siedztwie organów został zamontowany prospekt piszczałkowy, wykonany według tradycyjnej technologii organów piszczałkowych. Później przyszedł
czas na nagłośnienie, ogrzewanie, a od

do renowacji. Wtedy ujawniła się na nim
piękna dedykacja, początkowo trudna
do rozczytania: „Pamięci pięćdziesięcioletniego kapłaństwa księdzu Maciejowi
Hebdzie proboszczowi sieniawskiemu
wdzięczni parafianie 1879 r.”
– Kielich był używany jeszcze 9 lat w świątyni parafialnej, właśnie tutaj, w kościele
pw. św. Jana Chrzciciela, zanim parafia
została przeniesiona do klasztoru ojców
dominikanów, gdzie znajduje się obecnie –
wyjaśnia ks. Jan Grzywacz.
Kielich po renowacji był używany po raz
pierwszy podczas liturgii mszy świętej
w uroczystość św. Szczepana, 26 grudnia
2020 r. i służy do dziś.
Pogrzeby w odnowionej świątyni

tynia została wyposażona w organy
kościelne VISCOUNT UNICO CLV 6
wraz z zestawem nagłaśniającym. W są-

niedawna w kościele pojawiło się 26
nowych ławek w nawie głównej oraz
w całości zostało wyposażone prezbiterium. Jest ołtarz, ambonka, naczynia czy
sedilia dla celebransa i służby liturgicznej. Świątynia jest już w pełni przygotowana do celebracji liturgicznych i innych spotkań duszpasterskich.
Kielich sprzed 140 lat ponownie
nabrał blasku
W czasie trwania remontu, w zakamarkach kościoła św. Jana Chrzciciela
odnaleziony został kielich, ufundowany
niegdyś przez parafian księdzu proboszczowi Maciejowi Hebdzie. Był zniszczony, toteż obecny proboszcz parafii
w Sieniawie ks. Jan Grzywacz oddał go
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Od czasu pełnego doposażenia, uroczystości pogrzebowe odbywają się
w tejże świątyni.
– Pięknie odnowiona, poświęcona i godnie wyposażona świątynia, a także miejsce,
gdzie znajduje się pomieszczenie dla zmarłych zostały tak przygotowane, aby w godnym miejscu modlić się i żegnać naszych
zmarłych parafian – zapowiedział ks. proboszcz. – Bardzo serdecznie dziękuję ks.
abp Józefowi Michalikowi, panu burmistrzowi Adamowi Wosiowi, Radzie Miejskiej w Sieniawie, pani konserwator zabytków, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy
w Sieniawie oraz firmom budowlanym
i konserwatorskim, którzy przyczynili się
do tego, że ta świątynia i jej otoczenie
zostały uratowane od zniszczenia, będą służyły naszej parafii i są przykładem właściwej troski o wspólne dobro.
Wioletta Żak

Remonty w świetlicach
Pomimo zastoju w kulturze spowodowanego epidemią, wiosenne miesiące były
czasem intensywnej pracy dla pracowników CKSiR „Sokół” w Sieniawie.

C

hoć wszystkie nasze świetlice i remizo-świetlice są
po generalnych remontach, upływ czasu i ciągłe

ich użytkowanie spowodowały, że tu
i ówdzie trzeba coś poprawić. W maju
i czerwcu 2020 r. pracownicy centrum
kultury wykonali prace konserwatorskie i porządkowe. Prace objęły m.in.
malowanie niektórych pomieszczeń, uzupełnianie braków tynkarskich, drobne
naprawy urządzeń, wymianę kontaktów, żarówek na energooszczędne itp.
Ponadto sprawdzono stan naczyń i sprzętu. Na koniec przeprowadzono gruntowne prace porządkowe. Nadzorował je
dyrektor CKSiR „Sokół” w Sieniawie
Piotr Majcher.
Od czerwca wznowiono wynajem
świetlic na imprezy rodzinne. W czasie trwania epidemii najemcy zobowiązani są do stosowania się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głów-

nego Inspektoratu Sanitarnego.
Marta Kozłowicz

Odświeżone piętro „Sokoła”
W grudniu 2019 r. odbył się remont części pomieszczeń budynku sieniawskiego
„Sokoła”, który od lat jest siedzibą centrum kultury.

P

race budowlane związane
były z niewielką przebudową pomieszczeń na pierwszym piętrze. Lokal, w którym wcześniej mieścił się salon kosmetyczny, został adaptowany na pomieszczenia biurowe. Remont obejmował malowanie nowo przygotowanych pomieszczeń i korytarza, częściową wymianę podłóg, oświetlenia
i wymianę stolarki drzwiowej. Odnowione wnętrza są funkcjonalnie, bezpiecznie i zapewnią pracownikom centrum kultury odpowiednie warunki
pracy.
Remont sfinansowany został w całości z własnego budżetu. Warto przypomnieć, że w 2018 r. roku odmalo-

wane zostały sale oraz aneks kuchenny w piwnicy „Sokoła”.
Piotr Majcher
wrzesień 2020
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Z myślą o najmłodszych
Sołectwo Pigany może pochwalić się kolorowym i bezpiecznym placem zabaw.

M

ieszkańcy wsi często
podejmują wspólne
inicjatywy, aby poprawić warunki swojego życia. Pomaga im fundusz sołecki.
W ramach przyznanych przez samorząd środków sami decydują, jakie zadania mogą i chcą zrealizować. Mieszkańcy
Pigan zamarzyli o placu zabaw dla najmłodszych i spełnili swoje oczekiwania.
W ostatni dzień lipca ekipa z firmy
APIS zakończyła prace. Na kolorowym placu znalazły się: zestaw zabawowy, karuzela, sprężynowce, huśtawki i inne urządzenia. Jest bardzo ładnie!
Koszt zadania to ponad 27 tys. zł.
Miejsce ma służyć do zabawy i wypoczynku dla całych rodzin. Sołtys
wsi Regina Buniowska marzy, by obok

powstała siłownia plenerowa dla starszych dzieci oraz dorosłych. Wierzy, że
taki plan uda się zrealizować w kolej-

nym roku.
Wioletta Żak

Plac zabaw od „herosów”
Sołectwo Dobra ma już nowoczesny plac zabaw przy remizie OSP. To wygrana
w ubiegłorocznym konkursie „Herosi Innowacyjności”.

P

lac zabaw przy OSP w Dobrej zgłoszony do konkursu „Herosi Innowacyjności”
w kategorii „Zmieniam świat

lokalnie” przez Gminną Spółdzielnię
„Samopomoc Chłopska” w Sieniawie
uzyskał 14 miejsce i znalazł się w gronie 50 laureatów. Dziękujemy preze-

sowi spółdzielni Andrzejowi Januszowi za zgłoszenie oraz wszystkim głosującym na tę innowację. To wspaniałe,
że potrafiliśmy się tak zaangażować.
Dzięki „Herosom Innowacyjności” każdy może mieć wpływ na to, jak funkcjonuje lokalny sklep i jak wygląda jego
otoczenie.
Przed dwa dni, 4 i 5 maja 2020 r.
ekipa montowała i ustawiała urządzenia. Piękny zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa, huśtawka ważka, sprężynowce – plac zabaw nieduży, ale dobrze wyposażony, a przede
wszystkim bezpieczny. Ze strony samorządu zadanie koordynowała Barbara
Matyja.
Wioletta Żak
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Miasto w kwiatach
Miasto i Gmina Sieniawa co roku, na wiosnę, lato i jesień zakwita pięknym
kwieciem. O uroku miasteczka obsypanego kolorowymi kwiatami słyszymy
co rusz. To zasługa Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa, który rozumie potrzebę
równowagi między miejską infrastrukturą a naturą, dlatego
w sposób szczególny dba, by nasza miejska przestrzeń była bardziej przyjazna
dla mieszkańców i turystów.

W

dobie, gdy natura
wraca do łask, a ekologia wkracza w każdy
aspekt naszej codzienności, Sieniawa pokazuje, że każdy z nas
może przyczynić się do przekształcenia
miasta w żywy, zielony ekosystem. Przykład idzie z góry. Regularne prace nasadzeniowe przeprowadzane przez Urząd
Miasta i Gminy w Sieniawie wzbogacają bioróżnorodność otoczenia i mają
wpływ na upiększanie miasta. Jest to też
jeden z realizowanych celów ochrony
przyrody. Burmistrz Adam Woś, miłośnik przyrody, wie, że zielone miasto
może dać wiele radości, dlatego tworzy najpiękniejsze dekoracje kwiatowe
w lokalnej przestrzeni. Nasadzenia kwiatów, drzewek i krzewów, prace porządkowe oraz w miarę potrzeb zabiegi pielęgnacyjne trwają każdego dnia.

bratków. Z czasem ich miejsce zastąpiły pelargonie, begonie, niecierpki,

wonne róże w jednych z najpiękniejszych odmian. W odcieniach żółtego

w czerwcu pięknie pachnąca lawenda
w różnych odcieniach fioletu i inne zie-

kwitną przed strażnicą w Sieniawie,
w odcieniach żółtego i pomarańczy

W pierwszy dzień wiosny Sieniawa
zaczarowała tysiącami wielokolorowych

lone rośliny, nasadzane w donicach i na
słupach oświetleniowych. Serca skradły

przed remizo-świetlicą w Dybkowie, natomiast intensywnie bordowe na miejwrzesień 2020
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skiej rabacie przy rondzie im. błogosławionego Augusta Czartoryskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła pw. Wniebowstąpienia
NMP. Pięknie prezentuje się również skarpa obok targowiska, rabata
wzdłuż dojścia na parking kościoła w jasnych odcieniach róż, a także
chodnik przy głównej ulicy, gdzie również kolorowe róże cieszą oczy
przechodniów.
Na początku sierpnia, w kolejnym etapie udało się zagospodarować rabatę na przystanku PKS, w sąsiedztwie kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela. Nasadzone zostały tutaj hortensje, lawenda, berberys,
a także drzewka – brzoza brodawkowata i sosna górska.
– Liczna roślinność miała dodać naszemu miasteczku uroku i myślę,
że taki efekt osiągnęliśmy. Cieszę się, że idea upiększania miasta zielenią rozprzestrzeniła się wśród mieszkańców, którzy chętnie zagospodarowują swoje ogrody, balkony czy okna – przyznaje burmistrz Adam Woś.
Za działania w kierunku ukwiecania miasta włodarz zbiera liczne pochwały i słyszy głosy pełne entuzjazmu. Zasłużenie. Szczególnie dostrzegają to ci, którzy wyjechali, ale śledzą poczynania władz i widzą,
jak bardzo zmieniło się miasteczko i cała jego estetyka na przestrzeni szczególnie ostatniej dekady.
Wioletta Żak

Zielona energia w gminie
Miasto i Gmina Sieniawa realizuje projekt OZE. Odnawialne źródła energii
są dostępne na całym świecie i stale się regenerują. Są one tanimi
źródłami energii w przeciwieństwie do coraz droższych i trudniej
dostępnych paliw stałych.

P

rojekt parasolowy pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na
potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa

i Dynów” współfinansowany jest ze
środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach
działania 3.1. Rozwój OZE, Oś priorytetowa III Czysta energia ,,projekty pa-

rasolowe”.
Projekt zapewnił dofinansowanie
na poziomie 84% wartości netto instalacji wraz z montażem. W naszej gminie podpisanych zostało 284 umów.
Uczestnicy zainstalowali 4 kotły na biomasę o łącznej mocy 88 kWk i wartości 56 209,99 zł brutto; 56 sztuk pomp
ciepła o łącznej mocy 128,8 kWt na
potrzeby ciepłej wody użytkowej o wartości 531 133,20 zł brutto, 168 sztuk
kolektorów słonecznych o łącznej mocy
660,66 kWt o wartości 1 607 677,50 zł
brutto oraz 125 sztuk instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 365,40 kWp
i wartości 1 264 604,40 zł brutto.
Planowany termin zakończenia prac to
30 września 2020 r.

Joanna Stawarz
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Śmieci po nowemu
Od stycznia 2020 r. w gminie Sieniawa nastąpiła zmiana w sposobie naliczania
opłaty za odbiór odpadów komunalnych. O stawce opłaty decyduje już nie liczba
mieszkańców zamieszkujących w gospodarstwie, ale ilość zużywanej wody
w powiązaniu z tym, czy użytkownicy mają kompostownik, czy nie.

W

styczniu 2020 r. mieszkańcy gminy podpisali
deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; opłata
jest iloczynem stawki 4,00 zł dla mieszkańców posiadających kompostownik
lub 4,70 zł dla mieszkańców bez kompostownika oraz miesięcznego zużycia
wody (w kubikach) w roku poprzednim.
W przypadku nowych mieszkańców
gminy, rolników lub osób niekorzystających z wody wodociągowej naliczana jest
opłata ryczałtowa – iloczyn 3 kubików
wody na miesiąc od osoby i stawki 4,00
zł lub 4,70 zł. Metoda jest prosta i przejrzysta, eliminuje konieczność każdorazowego zgłaszania zmian w ilości domowników i uszczelnia system egzekwowania opłat. Terminy wnoszenia opłat za
wywóz odpadów komunalnych: I kwartał – do 15 marca, II kwartał do 15 maja,
III kwartał do 15 sierpnia i IV kwartał do
15 listopada.
Od stycznia 2020 roku dla osób nieposiadających kompostownika i opłacających wyższą stawkę za odpady komunalne istnieje możliwość oddawania bioodpadów – skoszonej trawy, liści, roślinnych odpadów kuchennych czy pociętych gałęzi. Bioodpady muszą być spakowane w workach koloru brązowego,
które dostępne są w PSZOK i wystawione przed posesję firmie odbierającej
odpady komunalne w terminie przewidzianym w harmonogramie lub dodatkowo do PSZOK. Do bioodpadów nie
wolno wyrzucać kości i mięsa zwierząt, odchodów zwierzęcych (te odpady
wrzucamy zabezpieczone do kontenera
na odpady zmieszane).
Od kwietnia 2020 r. harmonogram

wywozu odpadów komunalnych uległ
zmianie i jest dostępny na stronie www.
sieniawa.pl w zakładce UMiG.
Zbiórka odpadów niesegregowanych
w okresie od kwietnia do października odbywa się dwa razy w miesiącu,
a w okresie zimowym raz w miesiącu.
Odpady zmieszane należy wystawiać
w widocznym miejscu przed posesją
w pojemniku na odpady lub czarnym

ny samochodowe, rowerowe w ilości
do 8 sztuk na rok, budowlane (gruz,
płytki ceramiczne, ceramika łazienkowa)
w ilości do 300 kg na rok, styropian
budowlany i opakowaniowy lub wełna
mineralna do 6 worków 120 litrów na
rok, żarówki, przeterminowane leki, igły
i strzykawki po iniekcji leków i monitoringu poziomu substancji we krwi czy
tekstylia należy przywozić do PSZOK

worku; w tym samym terminie wystawia się worki szare z popiołem. Segregacja odpadów jest obowiązkowa. Selektywnie zbierane odpady czyli posortowane na frakcje to: opakowania plastikowe i metalowe w żółtych workach;
butelki, słoiki szklane w zielonych workach i tektura, papier, gazety (makulatura) w niebieskich workach.
Pozostałe odpady z gospodarstw domowych takie jak wielkogabaryty (meble,
dywany), elektroodpady (lodówki, pralki, inne drobne urządzenia elektryczne),
opakowania po chemikaliach (farby,
środki ochrony roślin, kosmetyki), opo-

– na ulicę Augustowską 8a w Sieniawie, tel. 603 693 830.
Z PSZOK mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy MiG Sieniawa, którzy podpisali deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłacają należność
za ich wywóz. Uwaga! Kontenery Fundacji Eco Textil zostały przeniesione
na PSZOK i to tam należy przywozić
odzież przeznaczoną na cele charytatywne. PSZOK jest czynny we wtorki,
czwartki i piątki w godz. 7.30 – 15.30,
w środy 9.00 – 17.00 i soboty 7.00 –
15.00.
wrzesień 2020
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W PSZOK nie są odbierane odpady
z firm i gospodarstw rolnych (opony ciągnikowe, torby typu big-bag, folie rolnicze po kiszonkach). Rolnicy muszą
indywidualnie kontaktować się z firmami przyjmującymi te odpady. Czę-

ści samochodowe i opakowania po olejach silnikowych należy zostawiać zakładom mechaniki pojazdów, części samochodowe zakładom naprawy, punktom
złomowania pojazdów, zużyte akumulatory samochodowe oddać w sklepie przy

zakupie nowego akumulatora, natomiast
opakowania po środkach ochrony roślin
zwraca się z dowodem zakupu do sklepu,
w którym zostały zakupione.
Piotr Czopik

Realizujemy program
„Czyste powietrze”
związku z zawartym
porozumieniem między Miastem i Gminą
Sieniawa a Wojewódz-

W

mujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sieniawie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu „Czyste powietrze” i pomocy przy wypełnia-

kim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie infor-

niu wniosków o dofinansowanie m.in.
na zakup i montaż instalacji central-

nego ogrzewania i ciepłej wody (kotły na
paliwo stałe z certyfikatem ED, kotły na
pellet, na ekogroszek z podajnikiem, kotły
gazowe, kondensacyjne, olejowe, pompy
ciepła), węzła cieplnego z programatorem temperatury, na docieplenie ścian
budynku, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, wentylację mechaniczną
wraz z odzyskiem ciepła, przyłącza cieplne, audyt energetyczny itp.
Od 15 maja 2020 r. wprowadzone zostały zasadnicze zmiany dotyczące wzoru
wniosku, poziomów i kwot dofinansowania czy warunków projektu. Szczegółowe informacje są dostępne w pokoju nr 1, tel. 16 622 73 01 wew. 38.
Joanna Stawarz

Coraz mniej azbestu
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie wspomaga mieszkańców w kosztach usunięcia
eternitowych pokryć dachowych z ich nieruchomości.

30

czerwca 2020 r. samorząd Miasta i Gminy
Sieniawa podpisał umowę dotacji w ramach
programu priorytetowego ,,Ogólnopolski
program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dotacja opiewa na kwotę
23 545,00 zł brutto, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie
odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania to
64 421,00 zł, w tym koszty kwalifikowane 27 700,00 zł. Projekt umożliwi demontaż, zbieranie, transport i unieszkodli-
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wienie 39,571 Mg odpadów zawierających azbest. Obejmie
około 12 wnioskujących i zostanie zrealizowany do 26 października 2020 r. Trzeba pamiętać, że zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem.
Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego ponosi we
własnym zakresie osoba otrzymująca dofinansowanie od
gminy.
Wszelkich informacji dotyczących usuwania wyrobów
zawierających azbest udzieli pracownik Referatu Rozwoju
i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 1, tel. 16 622 73 01
wew. 38.
Piotr Czopik

Wycinka drzew
– co mówią przepisy?
Przepisy ustawy o ochronie przyrody zmieniały się już kilkukrotnie. Jak w 2020 r.
brzmią normy dotyczące wycinki drzew?

Z

asadą jest, że usunięcie
drzewa lub krzewu z terenu
nieruchomości lub jej części
może nastąpić po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. W przypadku
gdy ziemia na której rosną drzewa lub
krzewy należy do nas, dodatkowa zgoda
nie będzie potrzebna.
Zezwolenia nie trzeba uzyskiwać
gdy chodzi o drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność
osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i których obwód pnia
na wysokości 5 cm nie przekracza: dla
topoli, wierzby, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego - 80 cm, dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego - 65 cm,
w przypadku pozostałych gatunków
drzew – 50 cm. Bez zgody możliwa
jest też wycinka krzewów rosnących
w skupisku o powierzchni do 25 m²,
wycinka drzew owocowych (z wyłącze-

niem rosnących na części wpisanej do
rejestru zabytków lub na terenach zieleni) oraz drzew, jeżeli zostały one złamane lub wywrócone pod wpływem sił
natury, katastrofy czy wypadku. Ważne
natomiast, aby przed wycinką obejrzał
je organ właściwy do wydawania zezwolenia potwierdzając, że obiekty stanowią złom lub tzw. wywrot.
W niektórych jednak sytuacjach,
mimo że drzewo jest nasze, bo rośnie
na naszej posesji i nie zamierzamy go
sprzedawać, konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia. Kiedy? Analogicznie, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza: 80 cm – w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm –
w przypadku pozostałych gatunków
drzew oraz w przypadku krzewów w skupisku powyżej 25 m².
Wzór zgłoszenia można pobrać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sienia-

wie. Powinno ono zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, rysunek albo mapkę określającą
usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa wyśle wyznaczoną osobę
do oględzin. Organ prowadzący ma
21 dni na dokonanie oględzin, a po 14
dniach od oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli
organ nie wyda decyzji o sprzeciwie, co
stanowi przejaw milczącej zgody organu.
Na usunięcie drzew właściciel ma 6
miesięcy od przeprowadzonych oględzin, w przeciwnym wypadku będzie
zobowiązany do ponownego dokonania
zgłoszenia.
Wszelkich informacji w omawianym
temacie udzieli pracownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami,
pok. 1, tel. 16 622 73 01 wew. 38.
Piotr Czopik
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Powszechny Spis Rolny 2020
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadzony zostanie odbywający
się raz na 10 lat Powszechny Spis Rolny. Spisywany będzie stan
gospodarstw na dzień 1 czerwca 2020 r.

U

dział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Rolnicy będą
mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez
samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem
interaktywnej aplikacji lub telefonicznie – dzwoniąc na infolinię
spisową pod numer (22) 279 99 99. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi (telefonicznie bądź osobiście).
Na terenie gminy Sieniawa prace spisowe wykonywać będzie
trzech rachmistrzów terenowych. Użytkownik gospodarstwa
rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu
może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym bądź wojewódzkim
biurem spisowym.
Na terenie województwa podkarpackiego pracami spisowymi
kieruje wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy. Z kolei
na terenie Miasta i Gminy Sieniawa pracami spisowymi kieruje burmistrz – jako gminny komisarz spisowy, przy pomocy
gminnego biura spisowego.
Jakie informacje będą zbierane w ramach spisu rolnego?
W ramach spisu rolnego od użytkowników gospodarstw
zbierane będą: dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres
zamieszkania, itd.) oraz informacje dotyczące m.in. sprzedaży
produktów rolnych wytworzonych w danym gospodarstwie.
Rolnicy będą też proszeni o podane informacji, jaki udział
w dochodach gospodarstwa ma działalność rolnicza, działalność pozarolnicza, dochody z pracy najemnej, dochody
z emerytur, rent i innych świadczeń. Spisywana będzie także
powierzchnia, m.in.: gruntów ogółem, zasiewów (według
gatunków uprawianych roślin), łąk, pastwisk, poplonów,
szkółek drzew i krzewów oraz upraw trwałych. Spis obejmuje także pogłowie zwierząt gospodarskich, w tym: byczków,
jałówek, warchlaków, loch, knurów, świń, maciorek owczych,
jagniąt, koni, kur niosek oraz samic zwierząt futerkowych.
W ramach spisu należy także podać, czy w gospodarstwie prowadzony jest chów i hodowla ryb (powierzchnia stawów,
urządzenia do chowu lub hodowli ryb, gatunki ryb).
Rolnik będzie pytany również o liczbę maszyn i urządzeń,
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które używa w gospodarstwie, tj.: ciągniki, ładowarki teleskopowe, kombajny o różnym przeznaczeniu, siewniki, kosiarki,
opryskiwacze, roboty udojowe i inne urządzenia. Pytania dotyczyć będą również kwestii zużycia nawozów oraz powierzchni,
kubatury i pojemności budynków gospodarskich (obór,
chlewni, kurników, silosów, sortowni i przechowalni, kopców
ziemnych oraz stodół). W ramach spisu zbierane będą także
informacje o osobach pracujących w gospodarstwie.
Wyniki spisu rolnego są źródłem, które pozwala dokładnie
scharakteryzować polskie rolnictwo. Są tworzone na potrzeby
władz lokalnych i centralnych, aby móc podejmować trafne
decyzje strategiczne, oparte na analizie danych. Oficjalne informacje rządowe dotyczące powszechnego spisu rolnego
w 2020 roku dostępne są na stronie: https://spisrolny.gov.pl/
Barbara Matyja

Znaleziska z czasów
II wojny światowej
Ciekawe znalezisko w Sieniawie. Podczas prac ziemnych ujawniono
amunicję z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko zostało
zabezpieczone i przekazane saperom z 21 Batalionu Dowodzenia
w Rzeszowie.

M

imo iż od zakończenia wojny minęło
75 lat, to nadal spotykamy się w życiu
codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów, niekiedy bliżej
nam nieznanych, mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Podczas prac budowlanych czy polowych, co rusz odnajdowane są granaty, pociski artyleryjskie, amunicja i miny.
Sieniawa nie jest odosobniona w tym przypadku o czym
przekonać się mogliśmy niedawno. Informacja o znalezieniu
w naszym mieście amunicji pochodzącej najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej wpłynęła do Komendy

prasowy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku. – Niebezpieczne materiały wybuchowe trafiły na wojskowy poligon, gdzie
zostały zneutralizowane.
To kolejny przypadek, kiedy na terenie gminy Sieniawa
odnalezione zostały niewybuchy pochodzące z okresu I wojny światowej. We wrześniu 2019 r. w kompleksie leśnym
w Dobrej znaleziony został pocisk, o czym poinformowała
policjantów mieszkanka Wylewy. Policyjny pirotechnik ustalił, że jest to pocisk artyleryjski pochodzący prawdopodobnie z czasów I wojny światowej. Został zneutralizowany przez
saperów. Podobnych incydentów było w naszej gminie więcej.

Powiatowej Policji w Przeworsku 10 czerwca 2020 r. Podczas prac ziemnych prowadzonych na ul. Tadeusza Kościuszki
operator koparki wydobył z ziemi 9 pocisków artyleryjskich. Na miejsce skierowany został policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, który potwierdził zgłoszenie. Ponieważ istniało podejrzenie, że w tym rejonie może
znajdować się więcej amunicji z czasów wojny, policjanci
zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu saperów z 21 Batalionu
Dowodzenia w Rzeszowie.
-Żołnierze z patrolu saperskiego podczas sprawdzenia tego rejonu
odnaleźli 249 pocisków artyleryjskich kal. 90 mm, 433 szt. innych
przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych oraz 20 kg materiału
wybuchowego – poinformowała asp. szt. Justyna Urban, oficer

Warto pamiętać, że takie znaleziska wciąż mogą być niebezpieczne. Z upływem czasu korozja osłabia korpus pocisku i zapalnik, jednak wypełniające go materiały wybuchowe długo zachowują swoje właściwości. W razie natknięcia
się na takie wojenne „pamiątki”, policja apeluje o zachowanie
ostrożności. Nie należy ich dotykać czy też próbować przenosić. Ważnym jest również, aby do czasu przybycia właściwych służb (policja, najbliższa jednostka wojskowa), miejsce odnalezienia niewypału bądź niewybuchu zabezpieczyć
przed przypadkowym dostępem osób nieświadomych zagrożeń.
Wioletta Żak, fot. KPP Przeworsk
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Smacznie i domowo
W kwietniu tego roku, po krótkiej przerwie w pracy spowodowanej epidemią
koronawirusa i przymusowym postojem, stołówka wznowiła swoją działalność.

C

hoć podstawowym zadaniem stołówki jest dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz sprzedaż
obiadów komercyjnych, w zastanej sytuacji musiała skupić się na tym drugim
aspekcie, bowiem dzieci do końca roku
szkolnego nie powróciły na zajęcia stacjonarne w placówkach i kontynuowały
naukę zdalną.
Obecnie stołówka prowadzi sprzedaż obiadów tylko na wynos i na dowóz.
Dania z naszej kuchni są zawsze świeże,
przygotowywane w danym dniu przez
doświadczonych kucharzy. Każdy zestaw
obiadowy pakowany jest w jednorazowy,
próżniowy lunch box. Posiłki dostarczane są w specjalnych termoportach,
które pozwalają utrzymać właściwą temperaturę i higienę w transporcie. Sprzedaż posiłków prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 15.00.
Warto dodać, że co tydzień ulega zmianie menu kuchni, tak, aby wszyscy mogli
skorzystać z urozmaiconych posiłków.
Oprócz codziennych zestawów dodatkowo można kupić domowe pierogi:
ruskie lub z mięsem, gołąbki albo krokiety.

W ciągu tygodnia sprzedaje się ok.
600 obiadów, a z każdym kolejnym tygodniem przybywa nowych klientów. Niewątpliwym ułatwieniem jest możliwość

zowo. Przypominamy, że za obiady abonamentowe płatności należy dokonywać
tylko i wyłącznie przelewem na konto
nr 77 9162 1010 2003 1504 2116 0005

płatności bezgotówkowej za obiady.
Koszt jednego zestawu dwudaniowego
na wynos to 16 zł. Można również kupić
jedno danie w cenie: zupa – 3,50 zł, drugie danie – 12,50 zł. Za obiady z dowozem klienci zapłacą dodatkowo 1 zł więcej. Posiłki można kupować w formie
abonamentu miesięcznego lub jednora-

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie Oddział
Sieniawa.
Zapraszamy do skorzystania z oferty
stołówki gminnej prowadzonej przez
CKSiR „Sokół”. Szczegóły i zamówienia pod numerem telefonu 607 502 206.
Piotr Majcher

Pomoc żywnościowa
dla mieszkańców
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie realizuje Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

P

rogram Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 jest
krajowym programem operacyjnym współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach
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Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach programu kierowana jest do tych
osób i rodzin, które z powodu niskich
dochodów nie mogą zapewnić sobie

i rodzinie odpowiednich produktów
żywnościowych (posiłków). Do w/w
pomocy uprawnione są osoby i rodziny
spełniające kryteria określone w art. 7
ustawy o pomocy społecznej, których

dochód nie przekracza 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty
1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056,00 zł dla osoby
w rodzinie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sieniawie w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Przemyślu w okresie od
stycznia 2020 r. do maja 2020 r. wydał
w ramach Podprogramu 2019 aż 187
skierowań do otrzymania pomocy w formie artykułów żywnościowych. Wsparciem objętych zostało łącznie 610 osób.
Joanna Meszko

Nowy okres
świadczeniowy 2020/2021
Od 1 lipca 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie
przyjmuje wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia
„Dobry start” oraz przyznanie zasiłku rodzinnego. Powyższe dokumenty można
składać zarówno drogą elektroniczną, osobiście w siedzibie M-GOPS,
jak i drogą pocztową. Formularze dostępne są w siedzibie M-GOPS, pokój nr 9.

K

ryterium dochodowe uprawniające do pobierania
świadczeń rodzinnych nie
ulega zmianie i wynosi
674,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się
dziecko niepełnosprawne, 764,00 zł na
osobę w rodzinie. Zmianie ulega natomiast kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i od 1 października 2020 r. wynosić będzie 900,00 zł na
osobę w rodzinie.
Fundusz alimentacyjny

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaje wprowadzona zasada
„złotówka za złotówkę”.
Przy zastosowaniu tej zasady, rodzice

otrzymujący świadczenie z funduszu
alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego, nie
utracą prawa do świadczeń i będą mogli

je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Zasada będzie
miała zastosowanie, gdy dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę przekroczy
wrzesień 2020
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kwotę 900,00 zł o kwotę nie wyższą niż
kwota świadczeń z funduszu. W takiej
sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka
przysługuje danej osobie a kwotą, o którą
został przekroczony dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę. Świadczenie
nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą
zasadą będzie niższa niż 100,00 zł.

do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się
w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci
z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka)
oraz na dzieci uczące się w szkole wyższej (studenci).

Świadczenie „Dobry start”

Uprzejmie informujemy, iż nie ma
konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”.
Świadczenie to przyznane jest do 31

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł przysługuje raz w roku
na dziecko uczące się w szkole, aż

Świadczenie wychowawcze
„Rodzina 500 plus”

maja 2021 r. i dopiero w 2021 r. będą
przyjmowane wnioski o kontynuację
tego świadczenia.
Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ powinny składać tylko
osoby, którym urodziło się dziecko albo
uzyskały prawo pobierania tego świadczenia, np. z powodu ustalenia przez
sąd opieki naprzemiennej. Jednocześnie
przypominamy, że świadczeniobiorcy są
zobowiązani do informowania ośrodka
pomocy na bieżąco o każdej zmianie,
mającej wpływ na pobieranie świadczeń,
np. o wyjeździe członka rodziny za granicę czy podjęciu pracy.
Bernadeta Pieńczak

Zostań rodziną wspierającą
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie w oparciu o art. 29
i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821) informuje o możliwości wspierania
rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci poprzez
przyjęcie na siebie roli rodziny wspierającej.

Z

adaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz
aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
w rodzinach tego wymagających. Formy
pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczą w szczególności opieki i wychowania dziecka,
prowadzenia gospodarstwa domowegooraz kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych. Pomoc
rodziny wspierającej może obejmować
różne aspekty życia, takie jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania
czasu przez członków rodziny, pomoc
w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci, ale również takich, wydawałoby się, oczywistych dla rodzin spraw,
jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonal-
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nego gospodarowania budżetem domowym.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie
były skazane prawomocnym wyrokiem

za umyślne przestępstwo. Ustanowienie
rodziny wspierającej poprzedza przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.
Aneta Ożga

Pomoc od serca
Sieniawa potrafi się jednoczyć i pomagać. Przekonaliśmy się o tym na przełomie
lutego i marca, kiedy zorganizowaliśmy za pośrednictwem Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie zbiórkę artykułów higienicznych
i środków czystości dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru w dniu
20 lutego 2020 r. w Leżachowie.

T

ragiczny pożar zabrał życie ojcu rodziny. Przez niespełna dwa miesiące walczyła o nie poparzona
dziewczynka, Anielka. Dziś nie chcemy
wracać do tych smutnych wydarzeń
i rozdzierać ran. Chcemy natomiast podziękować wszystkim, którzy choć w najmniejszy sposób włączyli się w akcję
pomocy dla pani Ewy i jej dzieci.
Ogłoszona zbiórka artykułów higienicznych i środków czystości przyniosła ogromy odzew. To był wielki poryw
serca. Codziennie, dosłownie od pierwszej godziny ktoś przychodził i przynosił serce na dłoni. Tak! Serce – ogromne
serce, bo podzieliście się Państwo najlepszym, co człowiek może podarować
drugiemu człowiekowi. Nasz ukochany
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział,
że „Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest i nie
przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi”. My, każdego dnia
tutaj obserwowaliśmy, jak ludzie zdają
test z człowieczeństwa. Wielkiego człowieczeństwa. I wielokroć, patrząc na
ogromne serca ludzi i na piętrzące się
podarunki, głos wiązł w gardle. Kolejny
raz, kiedy pakowaliśmy je do wozu strażackiego, uciskając aż po sam dach!
Do naszej akcji dołączyło bardzo dużo
osób indywidualnych, ale również firm,
instytucji i grup, które zbierały dary
w swoich środowiskach. Wśród nich:
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku; Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, Batalion Lekkiej Piechoty Jarosław; Ochotnicza Straż Pożarna w Sieteszy – przy zaangażowaniu całej wsi;
Ochotnicza Straż Pożarna w Leżacho-

wie; harcerze z 4. Drużyny Harcerskiej
„Sokoły” (zbierali produkty do koszyków w marketach i zebrali
mnóstwo, mnóstwo darów!);
Szkoła Podstawowa im. T.
Kościuszki w Sieniawie – kl.
0 b; Szkoła Podstawowa nr
2 im. H. Kołłątaja w Przeworsku; Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Adamówce; Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Adamówce; Koło Gospodyń
Wiejskich w Krasnem (gm.
Adamówka) – panie zebrały
artykuły i pieniądze; Szkoła
Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej (w ramach Szkolnego
Klubu Wolontariatu); Szkoła
Podstawowa im. Św. Królowej

szawa; Szkoła Podstawowa im. Ignacego
Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim;

Jadwigi w Maćkówce; Tailor Made PR
Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3, 01-796 War-

Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze Filia w Rączynie; 9-12 Hufiec
wrzesień 2020
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Pracy Jarosław, ul. Paderewskiego 11a;
Ogromnie pomogła nam telewizja lokalna Twojatv, która utworzyła punkt

zbiórki w swojej siedzibie w Jarosławiu,
a potem dowiozła podarunki.
Zrobiliście wszyscy Państwo coś

niesamowitego, a nam dostarczyliście
wielu wzruszeń. To, jak traktujemy drugiego człowieka pokazuje, kim my jesteśmy. Jest w ludziach ogromna siła! W nas
natomiast wiara w ludzką dobroć! Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją
cegiełkę, wpłacając datki dla rodziny
Anielki na konto Stowarzyszenia „Kibic
z Sercem” i za pośrednictwem portalu
zrzutka.pl (zbiórkę założył naczelnik
OSP w Leżachowie Kamil Czercowy).
Pani Ewa była bardzo szczęśliwa
i wszystkim Państwu dziękuje. Za każdą
ofiarowaną pomoc, wsparcie, modlitwę, za zebrane dary – za okazane serce.
Jest w nas ogromna radość z powodu tej
niezwykłej solidarności.
Wioletta Żak

Dh Eryk Ceglak
nowym komendantem
Strażacka brać wybrała nowego komendanta 22 lutego 2020 r., podczas zebrania
sprawozdawczego jednostki OSP „ORZEŁ” w Sieniawie oraz posiedzenia
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Sieniawie.

Z

ebranie było okazją do podsumowania 2019 r., przedstawienia sprawozdań z działalności, finansowego i komisji rewizyjnej oraz przedstawienia planów na 2020 r. Posiedzeniu przewodniczył dh Tadeusz Rzędzicki. Podczas
narady strażacy poddali ocenie wyniki
swojej pracy na rzecz bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz statystykę interwencji
poszczególnych jednostek. Nie zabrakło
słów pochwał o tym, jak na przestrzeni
15 lat mocno rozwinęła się straż wraz
z całym zapleczem. Nowe remizy, nowe
samochody, coraz bogatsze wyposażenie - umundurowanie i sprzęt ochronny, coraz większa liczba przeszkolonych
strażaków. Zarząd otrzymał tego dnia
absolutorium. Skład zarządu OSP w Sie-
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niawie dodatkowo został powiększony
o dwóch członków – dh Jakuba Ceglaka
i dh Krzysztofa Pigana.

Za współpracę oraz trud i wysiłek
poświęcony na rzecz ratowania zagrożonego życia, zdrowia i mienia ludzkiego

podziękował strażakom z gminy Sieniawa przedstawiciel Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku bryg. Bogdan
Jarosz. Głos zabrał również wicestarosta przeworski Jerzy Mazur.
Podczas posiedzenia dokonano wyboru nowego komendanta miejsko-gminnego. Został nim dh Eryk Ceglak, syn śp. Mariana Ceglaka.
Na jego ręce spłynęły gratulacje oraz życzenia, by kontynuował wspaniałe dzieło rozpoczęte wiele lat temu przez tatę, o którego zasługach
dla gminnej straży słowa nie milkną.
E. Ceglak w szeregach OSP służy od 22 lat. Pełnił funkcję skarbnika OSP w Sieniawie w latach 2006 - 2011 i 2016 – 2020 oraz prezesa
w latach 2011 – 2016. Wielokrotnie, z narażeniem życia uczestniczył
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, akcjach powodziowych na terenie
woj. podkarpackiego w miejscowościach m.in. Gorzyce, Sandomierz
czy Tarnobrzeg. Na terenie gm. Sieniawa koordynował i zarządzał
działaniami przeciwpowodziowymi w 2010 i 2020 r. Dzięki m.in. jego
staraniom wybudowana została strażnica OSP w Sieniawie oraz wyremontowane i doposażone w sprzęt pozostałe jednostki. Dał się
poznać jako społecznik, znakomity organizator i wzorowy strażak.
Odznaczony Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Nowemu
komendantowi gratulujemy i życzymy sukcesów.
Wioletta Żak

Strażacy mają nowy wóz
Do jednostki OSP KSRG Sieniawa 10 lipca 2020 r. dotarł bardzo przez wszystkich
wyczekiwany samochód ratowniczo-gaśniczy. Trafił do codziennej służby
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, do którego już od wielu
lat należy miejscowa jednostka.

T

o fabrycznie nowy, lekki samochód na podwoziu
marki Mitsubishi Fuso z napędem na cztery koła, ze-

spoloną kabiną sześcioosobową, zbiornikiem na wodę o pojemności 1000
litrów oraz zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 100 litrów.

Wartość samochodu to niespełna
350 tys. zł. Zakup był możliwy dzięki
dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
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w wysokości 250 tys. zł i budżetu samorządu Miasta i Gminy Sieniawa 100 tys.
zł. Nowy wóz ma za zadanie poprawić
skuteczność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

– Samorząd Sieniawy wspiera takie zakupy, bowiem nie ma nic ważniejszego
od bezpieczeństwa mieszkańców – przekonuje burmistrz Adam Woś. – To, jak
ważne jest dobre wyposażenie lokalnych

jednostek OSP mogliśmy się przekonać
w czerwcu tego roku, gdy przez kilka dni
musieliśmy walczyć z żywiołem. Mam ogromną radość, że pomagamy sobie i ułatwiamy pracę naszym strażakom, którzy
cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym.
Druhowie na czele z komendantem
miejsko-gminnym Erykiem Ceglakiem
złożyli na ręce burmistrza serdeczne podziękowania za dofinansowanie zakupu
wozu. Piękne Mitsubishi Fuso już pierwszego dnia, kiedy pojawiło się na ulicach Sieniawy, wzbudziło zainteresowanie przechodniów, szczególnie najmłodszych, którzy chcieli choćby na chwilę
usiąść na fotelu kierowcy czy zrobić
sobie zdjęcie.

Wioletta Żak

Podsumowania w OSP
W lutym 2020 r. zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach
OSP na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

P

odczas spotkań omówione
zostały sprawozdania z działalności OSP w roku poprzednim, finansowe oraz komisji rewizyjnych. Omówiono także plany
działalności jednostek na 2020 rok dotyczące m.in. zakupu sprzętu ratowniczego oraz uposażenia strażaków podejmujących działania ratownicze. Druhowie dzielili się przy okazji swoimi spostrzeżeniami na temat zakupu

sprzętu i umundurowania oraz nt. szkoleń podstawowych i specjalistycznych.
W zebraniach uczestniczyli: zastępca
burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa
Janusz Świt, sekretarz Miasta i Gminy
Sieniawa Barbara Matyja, komendant
miejsko-gminny ZOSP RP Eryk Ceglak,
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a także sołtysi, radni i mieszkańcy wsi.
Wszystkim jednostkom, druhnom
i druhom za piękną, pełną poświęcenia służbę, zabezpieczanie wydarzeń,
uczestnictwo w uroczystościach państwowych i kościelnych Zarząd Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Sieniawie złożył serdeczne podziękowania.
Podsumowując działalność OSP warto podkreślić, że jednostka OSP KSRG
Sieniawa zajęła pierwsze miejsce w powiecie przeworskim i 34 miejsce w województwie podkarpackim (z 85 zdarzeniami) w statystyce wyjazdów jednostek KSRG OSP na Podkarpaciu.
Wioletta Żak

63 laptopy dla uczniów
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów
i w celu realizacji ministerialnego programu „Zdalna Szkoła” zakupił
komputery przenośne dla uczniów.

1

kwietnia ruszył program „Zdalna Szkoła”, w ramach którego wszystkie gminy i powiaty
mogły wnioskować o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, niezbędnego do wsparcia
procesu zdalnego kształcenia. Miasto
i Gmina Sieniawa złożyła taki wniosek
do Centrum Projektów Cyfrowa Polska
w Warszawie. Po pozytywnej weryfikacji otrzymała 60 tys. zł na zakup 32 komputerów, które za pośrednictwem dyrektorów szkół trafiły do uczniów celem
realizacji pracy zdalnej. Program został
zrealizowany bez udziału środków własnych gminy.
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa złożył kolejny wniosek do Centrum
Projektów Cyfrowa Polska w Warszawie na zakup komputerów przenośnych
w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła +”. Po pozytywnej weryfikacji otrzymaliśmy 75 tys. zł, za które zakupiono 31 laptopów. Za pośrednictwem dyrektorów szkół zostały przeka-

zane uczniom. Program również tym
razem został zrealizowany bez udziału
środków własnych gminy. W przypadku

chomiony w wyniku porozumienia Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa
Edukacji i realizowany jest ze środków

obydwu programów komputery zostały
użyczone uczniom tylko na czas nauki
zdalnej, a po jej zakończeniu będą służyły w danej szkole.
Program „Zdalna Szkoła” został uru-

europejskich z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
Wacław Kondyra
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Podnosimy
jakość kształcenia
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa pozyskuje środki na poprawę
jakości kształcenia.

M

iasto i Gmina Sieniawa złożyła wniosek
do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 na
zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Rudce.
Wnioskowano o kwotę 37 740 zł i taką kwotę otrzymaliśmy.
Nowoczesne pomoce dydaktyczne niewątpliwie wzbogacą
już istniejące wyposażenie szkoły oraz zwiększą atrakcyjność
prowadzonych zajęć, a tym samym wpłyną na jakość kształcenia. Realizacja zadania odbywa się bez udziału środków własnych gminy.
W ramach współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim

Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie w dwóch
szkołach na terenie gminy realizowane były zajęcia sportowe – w czterech grupach po 70 godzin dla grupy. Całkowity
koszt prowadzonych zajęć to kwota 11 200 zł, z czego udział
własny gminy stanowił zaledwie 5%, tj. 560 zł.
W czerwcu 2020 r. zostało złożone sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji rządowego programu
„Aktywna tablica 2019”. Wniosek złożony do wojewody został pozytywnie oceniony i gmina uzyskała 69 800 zł, natomiast wkład własny stanowił 13 960 zł. Za łączną kwotę
83 760 zł zakupiono 10 monitorów interaktywnych, po 2 dla
każdej szkoły podstawowej.
Wacław Kondyra

Likwidacja Szkoły
Podstawowej w Dobrej
Rada Miejska w Sieniawie po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty
podjęła 12 marca 2020 r. uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
im. Unii Europejskiej w Dobrej z dniem 1 września 2020 r.

L

ikwidacja szkoły została podyktowana przede wszystkim
koniecznością dostosowania
sieci szkół prowadzonych
przez Miasto i Gminę Sieniawa do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych, migracji
za pracą, jak i przenoszenia przez rodziców dzieci do większej szkoły. Nie bez
znaczenia pozostaje fakt, że koszty utrzymania placówki były w ostatnich latach
dwukrotnie wyższe niż przeznaczona
na ten cel subwencja oświatowa, dlatego samorząd był zmuszony dopłacać
ze środków własnych do jej prawidłowego funkcjonowania.
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W związku z likwidacją, zaszła konieczność dostosowania sieci szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów. Uczniowie z Czerc i Dobrej będą
uczęszczali do Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Sieniawie. Będą

mieli zapewniony dowóz, ponadto zostaną objęci opieką świetlicową przed
rozpoczęciem lekcji, jak i po ich zakończeniu. Pomoce naukowe i wyposażenie zlikwidowanej szkoły zdeklarowały
się przejąć trzy szkoły z terenu gminy, tj.

SP Sieniawa, SP Rudka i SP Wylewa
zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie warunków likwidacji
szkoły.
Wacław Kondyra

Dyrektorskie zmiany
W roku szkolnym 2019/2020 nastąpiły zmiany na stanowiskach dyrektorskich
w szkołach na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

O

brady XI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Sieniawie 2 grudnia 2019 r.
były okazją do złożenia
podziękowań dla pani Kazimiery Kąfery, dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Unii Europejskiej w Dobrej w związku
z przejściem na emeryturę. Gratulacje
i wyrazy uznania za długoletnią pracę
pedagogiczną oraz trud włożony w rozwój oświaty na terenie Sieniawszczyzny
złożył w imieniu własnym i samorządu Miasta i Gminy Sieniawa burmistrz
Adam Woś. Gratulacje popłynęły także
do pani Marty Czysz w związku z powierzeniem stanowiska pełniącej obowiązki
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii
Europejskiej w Dobrej z dniem 1 grudnia
2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Zmiany nastąpią także w Szkole Podstawowej im. I. Krasickiego w Rudce.
Pani Monika Kwaśniewska wygrała 28

lutego 2020 r. konkurs na stanowisko
dyrektora w tejże placówce na pięcio-

27 sierpnia 2020 r. przeszła na emeryturę.

letnią kadencję, a stanowisko obejmie
z dniem 1 września 2020 r. Obecna dyrektor Ewa Preizner-Rygowska z dniem

Monika Kwaśniewska jest absolwentką
WSP w Rzeszowie (kier. filologia polska), jest także egzaminatorem OKE
w Krakowie. Od prawie 20 lat pracuje
jako nauczyciel języka polskiego, z czego
od 19 lat związana jest ze Szkołą Podstawową w Rudce. Znakomita nauczycielka, autorka wielu ciekawych inicjatyw, zaangażowana w życie szkoły,
zawsze uśmiechnięta, pogodna i ciepła,
a nade wszystko bardzo lubiana przez
dzieci. Pani Monice życzymy owocnych
inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, znakomitej współpracy z pracownikami,
uczniami, rodzicami i organem prowadzącym, a także satysfakcji z jakże niełatwej pracy pedagogicznej.
Wacław Kondyra
wrzesień 2020
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Święto Edukacji

W piątek, 11 października 2019 r. w sieniawskim „Sokole” odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przypadającego na dzień
14 października. Uroczystość była okazją do podziękowania pedagogom
za trud ich pracy.

D

zień 14 października jest
tym, w którym pragniemy
wyrazić wdzięczność za
trud i pracę, jaką codziennie wykonują wychowawcy, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz administracji szkół i przedszkoli. Staramy się, aby
czuli się docenieni i ważni w naszych

oczach, gdyż to z ust nauczycieli dowiadujemy się tylu ciekawych i mądrych
rzeczy. Potrafią nas zaciekawić swoją
wiedzą, przekazując przy tym życiową
mądrość. 11 października w Sieniawie
odbyła się uroczystość związana z tym
ważnym dla naszej lokalnej społeczności świętem. W gronie dyrektorów placó-

wek oświatowych burmistrz Adam Woś
złożył piękne, pełne wdzięczności i ciepła życzenia oraz wręczył zasłużonym
pedagogom i pracownikom Nagrody
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa za
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
– W szkole to nie budynki są ważne, lecz
ludzie, którzy mają serce, pasję, zapał oraz
chęć, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem
– podkreślał burmistrz Adam Woś.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: Jadwiga Majcher, Marzena Serafin, Maria Ożga,
Bożena Kamionka, Katarzyna Drapała,
Barbara Niemczyk, Piotr Majcher, Leszek Buniowski i Grzegorz Pieczonka.
Nagrody dyrektorów szkół otrzymali
również nauczyciele i pracownicy obsługi poszczególnych placówek. Obchody
Dnia Edukacji Narodowej uświetnił występ artystyczny uczniów sieniawskiej
szkoły.
Wioletta Żak

Najzdolniejsi
dostali stypendia
Najzdolniejsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie
otrzymali 29 listopada 2019 r. stypendia im. Kazimierza Michalskiego.
Wyróżnienia przyznawane są uczniom ze średnią ocen co najmniej 5,0
i wzorowym zachowaniem.

S

typendia otrzymało 45 osób.
Do tej pory łącznie wręczono aż 300 takich wyróżnień. Stypendia mogły zostać
rozdysponowane dzięki hojności śp.
Kazimierza Michalskiego, który zapisał
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część majątku Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Sieniawie, by
placówka, którą sam ukończył, mogła
wspierać edukację zdolnych uczniów.
On sam, podczas spotkań z uczniami
sieniaw-skiej szkoły, pozostawił nie-

zmiernie ważne przesłanie, którym
polecał się kierować: „Wiedza to drogocenny skarb, którego nikt człowiekowi
nie zdoła odebrać, który w sprzyjających
okolicznościach może wydać plon stokrotny”.

Wyróżnienia wręczyli prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podsta-

dystom i ich rodzicom złożył burmistrz
Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś,

Majcher. Uroczystość uświetnił występ
artystyczny młodzieży z sieniawskiej

wowej w Sieniawie Krzysztof Kolasa
i wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Ewa Jakubas. Gratulacje stypen-

a także ks. proboszcz Jan Grzywacz, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie
Danuta Król i dyrektor szkoły Jadwiga

szkoły. Uczniom i ich rodzicom gratulujemy!
Wioletta Żak

Ze szkolnej ławy

K

iedy we wrześniu 2019 r. uczniowie rozpoczynali nowy rok szkolny, nikt się nie spodziewał, że będzie to czas, który w sposób wyjątkowy
zapisze się na kartach historii. Z powodu epidemii koronawirusa od 16 marca 2020 r. nauka odbywała się
zdalnie. Wiele jednak przedsięwzięć udało się zrealizować
w pierwszym półroczu i początkiem kolejnego. Co działo się
w szkołach? Zobaczmy.

Święto Niepodległości
W dniu, 8 listopada 2019 r., w Szkole Podstawowej
w Sieniawie odbyła się uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wyrazili szacunek i wdzięczność wobec Polaków, którzy w walce

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI
W SIENIAWIE
Pasowani na uczniów
We dniu 29 października 2019 r. w „Sokole” odbyła
się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa
Adama Wosia, nauczycieli, rodziców, rodzeństwa oraz dziadków z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Najważniejszym momentem uroczystości było
złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar
szkoły oraz pasowanie, którego dokonała dyrektor szkoły
Jadwiga Majcher, przyjmując tym samym pierwszaków w poczet uczniów szkoły.

o wolną Ojczyznę poświęcili to, co najcenniejsze dla każdego
człowieka – oddali życie z miłości do kraju. Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa reprezentowała poczas uroczystości
sekretarz Barbara Matyja.
wrzesień 2020
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O dyskryminacji w biznesie
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie w ramach inicjatywy
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który w tym roku
odbywał się pod hasłem „Biznes bez barier”, zorganizował 25

uczniów słodyczami. W tej ciężkiej pracy Mikołajowi pomagała także przewodnicząca Rady Rodziców. Siwobrody
nie zapomniał o nauczycielach i pracownikach szkoły. Każdy
otrzymał słodkości, przy których wręczaniu nie mogło
zabraknąć uśmiechu i uścisków.
Pomagali dzieciom

listopada 2019 r. dla uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej w Sieniawie warsztaty skupione wokół tematu dyskryminacji w biznesie, ale i w życiu codziennym. Uczniowie wykazali się niebywałą aktywnością. Zajęcia poprowadził Wojciech
Buczko, radca prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie pracy. Urząd reprezentowała podczas spotkania sekretarz Barbara Matyja.
Zabawa andrzejkowa

Uczniowie sieniawskiej podstawówki podzielili się słodyczami z podopiecznymi Domu Dziecka w Radymnie
w ramach akcji „Słodki Mikołaj dla dzieci z domu dziecka”.
Udało się zebrać kilka dużych pudeł łakoci. Wspaniała akcja
szkoły i działającego w niej Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Uczniowie zaangażowali się także w pomoc dzieciom
w ramach akcji „Podaruj misia pod szpitalną choinkę”. Akcja
charytatywna miała na celu zbiórkę zabawek dla chorych
dzieci z rzeszowskiego szpitala. Zebrano dużą ilość pluszaków, lalek, gier planszowych i puzzli oraz innego rodzaju zabawek, które bardzo ucieszyły chorych pacjentów. To wspaniałe, kiedy dzieci tak bezinteresownie potrafią dzielić się
z rówieśnikami.
Kiermasz świąteczny
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. To moment,
kiedy możemy się zatrzymać i oddać głębokiej refleksji. To
czas życzeń, miłości i radości, którą dzielimy się z bliskimi.

28 listopada 2019 r. w pomieszczeniu stołówki szkolnej odbyła się zabawa andrzejkowa. W salach lekcyjnych uczniowie
mieli zorganizowany przez rodziców poczęstunek. Dzięki
andrzejkowym wróżbom, których tego wieczoru nie brakowało, dzieci dowiedziały się, kim będą w przyszłości i jakie
czekają ich sukcesy.
Mikołajki
6 grudnia 2019 r. do szkoły zawitał Mikołaj, który w asyście dwóch ślicznych mikołajek obdarował wszystkich
To także czas, kiedy możemy zrobić coś więcej dla innych.
Z inicjatywy nauczycielki Reginy Krzemińskiej i Szkolnego Klubu Wolontariusza, 18 grudnia 2019 r. odbył się
w szkole Charytatywny Kiermasz Świąteczny. Na stołach
królowały ręcznie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe – oryginalne stroiki, bombki, choinki, a do tego mnóstwo słodkości. Wszystkie zostały wykonane przez uczniów, rodziców
oraz nauczycieli, a także przyjaciół szkoły. Zainteresowanie
kiermaszem było ogromne, a cel szczytny – pomoc chorym
dzieciom.
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Wigilia
Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły – czas radości i oczekiwania, ale także wspomnień i wzajemnych życzeń.
Ich tradycją są wspólne spotkania przy świątecznym stole,
dzielenie się opłatkiem i kolędowanie.
19 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
w Sieniawie miała miejsce Wigilia dla nauczycieli, pracow-

odbył się I Gminny Turniej Szachowy, którego organizatorem
był Szkolny Klub Wolontariusza. Po kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców tej najstarszej gry planszowej.
I miejsce zajął Paweł Pigan (kl. VIII), II miejsce Sebastian
Bartuś (kl. V) i III miejsce Patryk Bartuś (kl. VI). Dyplomy,
medale, puchary i nagrody uczestnikom oraz zwycięzcom
turnieju wręczyli burmistrz Adam Woś, rodzic Krzysztof Bartuś – jednocześnie fundatorzy nagród oraz dyrektor szkoły
Jadwiga Majcher.

ników szkoły oraz emerytów. Część oficjalną rozpoczęła
dyrektor szkoły Jadwiga Majcher witając wszystkich przybyłych oraz proboszcz sieniawskiej parafii – ks. Jan Grzywacz,
który pobłogosławił opłatki i złożył wszystkim zgromadzonym świąteczne życzenia. Refleksjami świątecznymi podzielił się także burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś.
Po przełamianiu się opłatkiem, przy którym nie brakowało wzruszenia i uścisków, wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole. Świąteczne dania przygotowane przez pracowników kuchni CKSiR ,,Sokół” oraz wspólne śpiewanie kolęd
sprawiły, że wszyscy zgromadzeni czuli się jak jedna wielka
rodzina. Uroczyste spotkanie wigilijne odbyło się także dla
społeczności szkolnej w hali sportowej. Nie zabrakło programu artystycznego, wspólnej modlitwy i dzielenia się
opłatkiem.

W dniu 31 stycznia 2020 r. w klasie V b odbyło się podsumowanie programu antyalkoholowego „Program domowych
detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”. Było to spotkanie uczniów z rodzicami oraz paniami pedagog, wychowawcą i nauczycielem wspomagającym. Wieczorek kończył program profilaktyczny - antyalkoholowy „Jaś i Małgosia na tropie”.
Uczniowie utworzyli domowe drużyny, w których dyskutowali i rozwiązywali zadania dotyczące problemu nadużywania alkoholu. Prezentowali przygotowane plakaty i projekty
oraz zorganizowali zabawy dla uczestników spotkania. Wzięli udział również w lekcjach wychowawczych, które samodzielnie przygotowywali dla klasy.

Spotkanie z policjantem

Zbiórka ubrań

W dniu 9 stycznia 2020 r. w ramach akcji „Bezpieczne ferie”
odbyły się spotkania uczniów klas I - III z dzielnicowym asp.
Dariuszem Urbanikiem. Omówione zostały tematy związane
z bezpieczeństwem podczas uprawiania sportów zimowych,
poruszania się po drodze czy zachowaniem wobec nieznajomych osób. Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w spotkaniu, zadawały dużo pytań i opowiadały o różnych przypadkach
zawiązanych z zagrożeniami.

Szkolny Klub Wolontariusza dołączył do fantastycznej
akcji na portalu www.ubraniadooddania.pl i w dniach od 10 do
28 lutego 2020 r. zorganizował zbiórkę ubrań, obuwia i toreb.
Za każdy 1 kg zebranej odzieży fundacja pozyskała 1 zł. Cała
suma zasiła szczytny cel. W tym roku młodzież z Sieniawy
przeznaczyła swoją cegiełkę dla nieuleczalnie chorych dzieci
z hospicjum w Rzeszowie. Zostały zakupione pieluszki i inne
artykuły higieniczne i do pielęgnacji.

I Gminny Turniej Szachowy

Pączek dla Afryki

Podczas ferii zimowych 23 stycznia 2020 r., w szkole

Wieczorek Jasia i Małgosi

W Tłusty Czwartek, 20 lutego 2020 r., zorganizowana
wrzesień 2020
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została w szkole po raz piąty akcja „Wyślij pączka do Afryki”,
w którą włączyła się społeczność szkolna – nauczyciele, ucznio-

wie, rodzice oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Dybkowa
i CKSiR „Sokół” w Sieniawie, przekazując na kiermasz w większości samodzielnie wykonane zapustowe przysmaki. Podczas
akcji można było kupić m.in. pyszne domowe pączki, chrupiący chrust, oponki, ciasta czy muffinki. Kiermasz połączył
przyjemne z pożytecznym: kupując zyskało się słodką przekąskę, ale przede wszystkim okazało pomoc potrzebującym.
W tym roku organizatorom szkolnego przedsięwzięcia udało się
zebrać 2054,50 zł. Wszystkie pieniądze trafiły na konto Fundacji Kapucyni i Misje, która jest organizatorem całej akcji. Środki zostały przekazane misjonarzom na projekty realizowane
w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.
Dały włosa
Uczennice szkoły – Daria Jabłońska (kl. IV b), Julia Kitowska (kl. IV b), Aleksandra Capłap (kl. V a) oraz Paulina Dyrda
(kl. V b) dołączyły do programu „Daj Włos!” realizowanego przez fundację Rak’n’Roll, działającą na rzecz poprawy
jakości życia chorych na raka. Zaczęło się od Darii, która
pokazała na lekcji wychowawczej koleżankom i kolegom
zdjęcia z przebiegu wizyty u fryzjera, inspirując innych do
takiego odważnego, ale jakże szlachetnego kroku. Wtedy okazało się, że już wcześniej inne dziewczynki z tejże szkoły
– Julia, Ola i Paulina zdecydowały się uczynić tak samo.
Dziewczęta ścięły swoje piękne, długie włosy i oddały na
szczytny cel. Powstaną z nich peruki dla kobiet w trakcie
chemioterapii. Co za odwaga i piękny gest!
Zakończenie nauki
26 czerwca 2020 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas ósmych. Była to uroczystość inna
niż wszystkie ze względu na obostrzenia będące następstwem
pandemii Covid-19. W akademii wzięli udział uczniowie
kl. VIII, rodzice, grono pedagogiczne i zaproszeni goście.
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Dyrektor Jadwiga Majcher podziękowała nauczycielom,
uczniom oraz rodzicom za pracę i zaangażowanie, szczególnie w czasie ostatnich miesięcy nauki zdalnej. Podziękowania
złożył także burmistrz Adam Woś, podkreślając swoje uznanie dla odpowiedzialności, z jaką wszyscy podeszli do nauki,

zwłaszcza w ostatnim, trudnym czasie. Pogratulował uczniom
osiągniętych wyników i życzył powodzenia na dalszej ścieżce
kształcenia. Uczniowie odebrali wymarzone świadectwa, a najzdolniejsi i laureaci konkursów – nagrody.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I. KRASICKIEGO
W RUDCE
Kiermasz świąteczny, jasełka i koncert kolęd
Ogromnym przedsięwzięciem społeczności szkolnej było
przygotowanie i zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego, połączonego z koncertem piosenek świątecznych
22 grudnia 2020 r. Przez tydzień w szkole gromadzono niezbędne materiały do przygotowania stroików i ozdób: szyszki,
gałązki świerka, jodły, sosny, orzechy, korę drzew, orzechy,
suszone pomarańcze i wiele innych, po to, by popołudniami i wieczorami wspólnie tworzyć wspaniałe rękodzieło. Zaangażowali się wszyscy: rodzice (którzy byli pomysłodawcami
kiermaszu), uczniowie, nauczyciele i pani sołtys Bogusława
Czajkowska. Mamy upiekły mnóstwo przepysznych ciast, które
rozeszły się jak świeże bułeczki.
Dwa dni wcześniej w szkole odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe połączone z jasełkami i rozdawaniem prezentów. Zachwyciła przepiękna szopka krakowska, którą szkolni
artyści przygotowali pod kierunkiem nauczycielek Sylwii Janczalik oraz Ewy Michalik. Nie zabrakło żwawego Lajkonika,
Smoka Wawelskiego, Mikołaja Kopernika i wielu innych
barwnych postaci.
W niedzielę odbył się koncert, którym uczniowie klas IV - VIII
przygotowani pod kierunkiem Moniki Kwaśniewskiej i Grażyny Greń wprowadzili wszystkich w świąteczny, magiczny
nastrój. Wybrzmiały nastrojowe, świąteczne utwory oraz

szczere, z serca płynące życzenia. Ukoronowaniem koncertu
była pastorałka „Od serca do ucha” w wykonaniu najmłodszych dzieci z klas 0 - III. Radość, zachwyt, a także wzruszenie malujące się na twarzach uczestników i widzów oraz
ogromne brawa były niezaprzeczalnym dowodem tego, że
koncert był dobrym pomysłem i prawdopodobnie na stałe
wejdzie do kalendarium imprez przygotowywanych przez
uczniów i nauczycieli. Zainteresowanie kiermaszem także przeszło najśmielsze oczekiwania. Dyrektor szkoły Ewa PreiznerRygowska podziękowała wszystkim za inicjatywę i zaangażowanie. Słowa uznania i podziękowania wyraził również radny
Adam Strug.

W sobotnie przedpołudnie do miejscowej świetlicy przybyło
kilkadziesiąt osób.
Goście zostali przywitani przez dyrektor szkoły Ewę PreiznerRygowską, która złożyła babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, pociechy z wnucząt, jak naj-

Noc Biologów
10 stycznia 2020 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Rudce wzięli udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej
Noc Biologów. W tym dniu, na każdym uniwersytecie organizowane były zajęcia o tematyce biologicznej i przyrodniczej.
Po przekroczeniu progu Instytutu Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego uczniowie uczestniczyli w laboratoriach, pogadankach i ćwiczeniach prowadzonych przez
pracowników. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące mikroskopowania i rozpoznawania rodzimych
roślin iglastych. Popołudnie spędzone w instytucie minęło
szybko, jednak z pewnością zaprocentuje dalszym pogłębianiem wiedzy wśród uczniów. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielka biologii Sylwia Janczalik i nauczyciel
wspomagający Ewa Michalik.

mniej trosk i zmartwień. W uroczystości wzięli również udział
sołtys Rudki Bogusława Czajkowska oraz radny Adam Strug.
Część artystyczną, przygotowaną przez uczniów pod kierunkiem sporej grupy nauczycieli rozpoczęto przepiękną, nowatorską szopką krakowską, a następnie najmłodsze wnuczęta
z oddziału przedszkolnego zaprezentowały program, w którym
tańcem, piosenką i wierszem wyraziły to, jak bardzo kochają
dziadków. Humorystyczne scenki w wykonaniu uczniów klas
I - III rozbawiły publiczność. Koncert piosenek zimowo-świątecznych oraz odśpiewane „Sto lat” przez wszystkie wnuczęta, zakończyły ten barwny występ. Dziadkowie otrzymali
ręcznie robione upominki, a następnie wszyscy udali się na
poczęstunek.
Tłusty Czwartek
Od kilku lat w Tłusty Czwartek odbywa się w szkole
słodka akcja „Pączek”, z której dochód jest przekazywany na
różne szczytne cele. Społeczność placówki znów stanęła na
wysokości zadania. Już przed ósmą rano szkolny korytarz
zapełnił się rozmaitymi pysznościami. Były pączki, chrust,

Dzień Babci Dziadka
Co roku, zarówno wnuczęta, jak i dziadkowie, z niecierpliwością oczekują dnia, w którym wszyscy spotkają się, by uroczyście, dostojnie i wesoło świętować Dzień Babci i Dziadka.
Tak też było w tym roku. Społeczność Szkoły Podstawowej
im. Ignacego Krasickiego w Rudce – uczniowie, nauczyciele
i rodzice, przygotowali wspaniałą uroczystość. Ze względu na
ferie zimowe spotkanie zaplanowano na 11 stycznia 2020 r.
wrzesień 2020
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oponki, muffinki i ciastka upieczone przez rodziców, uczniów
i nauczycieli. Dochód ze sprzedaży słodkich przysmaków
(ponad 400 zł) tym razem w całości zostanie przekazany na
dostosowanie obiektu po byłym szpitalu w Przeworsku na
ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II w Przeworsku.

dzone fundusze przygotowano paczki świąteczne dla osób
samotnych oraz zakupiono karmę dla zwierząt i przekazano
do schroniska w Orzechowcach. Wielkie brawa, uczniowie!

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
W CZERWONEJ WOLI
Dzień Babci i Dziadka
,,Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta, życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta...”. 28 stycznia 2020 r.
w szkole odbył się Dzień Babci i Dziadka. Zaproszeni na uroczystość goście obejrzeli przepiękny, radosny i wzruszający
jednocześnie program artystyczny. W trakcie uroczystości
babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy, nagradzając je gromkimi brawami. Mali artyści z przejęciem
odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem
odbierali czułe słowa. Nie zabrakło upominków dla kochanych dziadków.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. SUCHECKIEGO
W WYLEWIE
Jasełka dla babci i dziadzia
W dniu 31 stycznia 2020 r., w Szkole Podstawowej
w Wylewie odbył się Dzień Babci i Dziadka. Po powitaniu wszystkich gości przez dyrektor Marię Ożga, tradycyjnie wśród śpiewu aniołów, przybyli do żłóbka rozradowani
i pełni werwy pastuszkowie. Nowonarodzonemu Dzieciątku
pokłony i dary złożyli także Trzej Królowie. Mali aktorzy
zatańczyli Jezuskowi, a dziadkom wyśpiewali koncert życzeń
od małych, ale jakże szczerych serduszek.
Młodzi aktorzy otrzymali gromkie brawa od zgromadzonych gości. Przedstawienie wywołało wiele pozytywnych
emocji. Było pięknie, a chwilami nawet wzruszająco. Życzenia babciom i dziadkom złożyła dyrektor szkoły, sołtys wsi
Bogusława Moczarska i w imieniu władz samorządowych

Uczniowie pomagają
W dniach 17-21 lutego 2020 r. uczniowie i rodzice zaangażowali się w akcję „Wyślij pączka do Afryki”. Piekli, smażyli
i sprzedawali pączki, chrust i inne łakocie, a każda złotówka
została przekazana na misje.
Szkolne Koło Wolontariatu wraz z uczniami i rodzicami
we współpracy z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie przeprowadzili również zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla Domu Dziecka w Przeworsku. Zebrane
ubrania, środki czystości, artykuły szkolne, zabawki i żywność
zostały przekazane placówce.
Uczniowie angażują się w wiele innych działań, mających na
celu pomoc potrzebującym. W ramach akcji „Bądźmy razem
na Święta” przeprowadzili zbiórkę pieniędzy. Za zgroma-
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Miasta i Gminy Sieniawa zastępca burmistrza Janusz Świt.
Wszystkim udzielił się świąteczny nastrój i miła atmosfera.
Na koniec dzieci wręczyły swoim babciom i dziadziusiom
pamiątkowe upominki z podziękowaniem za przybycie

na uroczystość. Następnie wszyscy udali się do remizo-świetlicy na słodki poczęstunek.

stości! Brawo przedszkolaki! Życzenia babciom i dziadkom
w imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Sieniawa
złożył zastępca burmistrza Janusz Świt.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNII EUROPEJSKIEJ
W DOBREJ
Świętowali dziadkowie
Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są także dni pełne słońca, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. Jest to święto kochanych babć i dziadków – czas
pełen uśmiechów, wzruszeń i radości. W Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Dobrej uroczystość z okazji Dnia
Babi i Dziadka odbyła się 10 stycznia 2020 r. Frekwencja
dopisała. W pięknie udekorowanym korytarzu szkolnym dzieci przedstawiły program artystyczny, na który złożyły się
jasełka i wzruszające wiersze oraz piosenki okolicznościowe.
Dzieci poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia oraz podziękować za
trud włożony w ich wychowanie. Następnie obdarowały swoich ukochanych dziadków własnoręcznie przygotowanymi
upominkami. Rodzice pociech przygotowali natomiast poczęstunek w postaci ciasta, kawy i herbaty. Spotkanie upłynęło
w miłej i serdecznej atmosferze.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR
SŁUŻEBNICZEK NMP
Święto Niepodległości
14 listopada 2019 r. społeczność przedszkola obchodziła
Dzień Patrona połączony z Narodowym Świętem Niepodległości. Program artystyczny obfitował w piękne wiersze i piosenki
patriotyczne, a całość dopełniły stroje oraz wykonane z ogromnym wdziękiem tańce.
Dzień Babci i Dziadka
W dniu 9 stycznia 2020 r. społeczność przedszkola świętowała w sieniawskim „Sokole” Dzień Babci i Dziadka. Najmłodsi zaprezentowali się barwnym przedstawieniu jasełko-

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W SIENIAWIE
Kochanym babciom i dziadkom
Najpiękniej, jak tylko potrafiły, zaśpiewały, zatańczyły
i wystawiły jasełka. A kto? Maluchy z Przedszkola Miejskiego
w Sieniawie. Dla kogo? Dla ukochanych babć i dziadków,
którzy obchodzili swoje święto. Przepiękna uroczystość odbyła się 27 stycznia 2020 r. w sieniawskim „Sokole”.
Jak podkreśliła dyrektor przedszkola Bernadeta Ciurko, niektórzy musieli podczas występu zastąpić chorych kolegów,
stąd przypadły im w udziale nawet po trzy role. Jak sobie
poradzili? Jak zawsze znakomicie. Na koniec były całusy,
uściski i podarunki. Ech, dziadkowie kochają takie uroczy-

wym. Nie zabrakło kolęd i „anielskich” tańców. Było wesoło,
nastrojowo i wzruszająco. Uroczystość odbyła z udziałem dziadków, rodziców i zaproszonych gości – za tak liczne
przybycie podziękowała dyrektor placówki, s. Maria Bara.
Oprac. Zespół Redakcyjny
wrzesień 2020
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Świętowaliśmy ważne wydarzenia
Wiwat Niepodległa!
W dniu 11 listopada 2019 r. świętowaliśmy w Sieniawie 101. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści. Po uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez ks. proboszcza Jana Grzywacza przedstawiciele władz samorządowych gminnych i powiatowych, w asyście pocztów sztandarowych, służb mundurowych, strażaków, harcerzy i mieszkańców miasta i gminy złożyli kwiaty
pod pomnikiem Papieża Polaka Jana Pawła II i Tablicą Legionistów oraz zapalili znicze. W „Sokole” natomiast uczniowie Zespołu Szkół w Sieniawie w programie artystycznym przypomnieli wszystkim, że niepodległość jest dla współczesnych wielkim wyzwaniem oraz że mamy
ogromne szczęście, że dziś żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa
okolicznościowa w holu. Dokładnie 10
lat temu, w dniu, kiedy świętowaliśmy
91. rocznicę odzyskania niepodległości,
oddany został do użytku po generalnym
remoncie budynek „Sokoła”. Na wystawie
można było obejrzeć zdjęcia sprzed prac,
w trakcie i ujęcia zaraz po renowacji.
Rocznicę odzyskania niepodległości świętowaliśmy także na sportowo.
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Około 60 uczniów ze szkół z terenu miasta i gminy Sieniawa uczestniczyło 13
listopada w I Międzyszkolnym Biegu
Niepodległości, który odbył się na terenie leśnictwa Witoldówka. To kolejny

z Szkoły Podstawowej w Rudce.
100 rocznica urodzin
Jana Pawła II

na Sieniawszczyźnie hołd, wyraz szacunku i pamięci o tych, którzy walczyli
o wolną Ojczyznę. Cieszyła duża frekwencja i zaangażowanie dzieci. Oby

18 maja 1920 r. przyszedł na świat
Święty Jan Paweł II, papież, który zmienił oblicze świata i Kościoła. W tym roku
obchodziliśmy 100. rocznicę Jego urodzin. Z tej okazji przedstawiciele samorządu Miasta i Gminy Sieniawa, burmistrz
Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś
i sekretarz Barbara Matyja oraz ksiądz
proboszcz Jan Grzywacz złożyli kwiaty
i zapalili znicze pod pomnikiem naszego drogiego Rodaka na placu przy
kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie.
27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na Placu św. Piotra,
papież Franciszek ogłosił Jana Pawła
II świętym Kościoła katolickiego. Jan
Paweł został kanonizowany 9 lat po
śmierci i 3 lata po beatyfikacji. Świętym
Kościoła katolickiego ogłosił go papież
Franciszek w obecności jego emeryto-

bieg na stałe zapisał się w kalendarzu,
aby krzewić wśród najmłodszych wartości patriotyczne i propagować zdrowy styl życia. Inicjatorką wydarzenia
była Sylwia Janczalik – nauczycielka

wanego poprzednika Benedykta XVI.
Karol Wojtyła był dla każdego, kto był
w potrzebie. Jednał, kochał, modlił się
i słuchał. Od dzieciństwa powierzał
swoje życie Bogu w codziennej modli-

twie, z którą nie ustawał aż do końca.
Jego słowa wypowiedziane podczas
kolejnych pielgrzymek do Ojczyzny do
dziś pozostały w naszych sercach i są
dla wielu drogowskazem. Rok 2020 jest
rokiem Jana Pawła II.
Święto Flagi
Na sieniawskim rynku 2 maja 2020 r.
w południe, przy dźwiękach Mazurka
Dąbrowskiego podniesiona została flaga
Rzeczypospolitej Polskiej. W ceremoniale udział wziął wicestarosta przeworski
Jerzy Mazur, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Janusz Świt, sekretarz MiG Barbara Matyja, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta
Król, dyrektor CKSiR „Sokół” Piotr Majcher oraz reprezentacja strażaków z OSP

KSRG „Orzeł” Sieniawa na czele z komendantem miejsko-gminnym ZOSP
RP w Sieniawie Erykiem Ceglakiem.
Święto ma na celu propagować wiedzę
o polskiej tożsamości oraz symbolach
narodowych. Z uwagi na sytuację epidemiczną i panujące ograniczenia, uroczystość miała wymiar symboliczny.

W czasie majowych świąt zwykle radośnie i licznie świętowaliśmy także Dzień
Strażaka. Tym razem było inaczej. Delegacja władz wraz ze strażakami złożyła
3 maja 2020 r. pod pomnikiem św. Floriana, patrona strażaków wiązankę kwiatów i zapaliła znicze. Odwiedziła także
grób wieloletniego komendanta miejsko-gminnego ZOSP RP w Sieniawie

Narodowe Święto Konstytucji
Trzeciego Maja i Dzień Strażaka
Uroczystą mszą św. w kościele pw.
św. Jana Chrzciciela w intencji Ojczyzny uczciliśmy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Nabożeństwo z udziałem
władz samorządowych – burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia, zastępcy burmistrza Janusza Świta, sekretarz Barbary Matyi, przewodniczącej
Rady Miejskiej w Sieniawie Danuty Król,
pocztów sztandarowych OSP z terenu
Miasta i Gminy Sieniawa i reprezentacji parafian odprawili ks. proboszcz Jan
Grzywacz i ks. Mirosław Baran.

śp. druha Mariana Ceglaka, który odszedł na wieczną służbę. Zawsze w pierwszym szeregu, zawsze dowódca uroczystości, zawsze wierny Bogu i Ojczyźnie. Nieoceniony wzór dla wszystkich
strażaków młodego pokolenia. W taki
dzień nie sposób zapomnieć o tej, jakże
ważnej dla nas, postaci.
Wioletta Żak
wrzesień 2020
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Działo się w kulturze
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” działa prężnie. W największą ilość
wydarzeń, spotkań i koncertów obfitowała jesień, okres bożonarodzeniowy
i noworoczny. Z uwagi na pandemię Covid-19, działalność ośrodka kultury
została zawieszona od wczesnej wiosny, a największe wydarzenia kulturalne
lata, m.in. Dni Sieniawy i gminne dożynki, odwołane. Co działo się w okresie
największej aktywności? Oto przegląd niektórych wydarzeń i przedsięwzięć.
Choinka w stylu naszych babć
Pięknie ozdobione drzewko jest nieodzownym elementem świąt Bożego
Narodzenia i podkreśla ich charakter.
Mimo zmieniającej się mody i coraz
nowszych trendów dekoratorskich, my
postanowiliśmy przypomnieć sobie, jak
nasze babcie dawniej potrafiły wyczarować z papieru i materiału świąteczne
cudeńka na choinkę. W dniu 3 grudnia 2019 r. na warsztaty zaprosiliśmy
członków Klubu Seniora, którzy chętnie
podzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami. Kolorowa bibuła i papier, wstążeczki, nitki, sznurek, orzechy i szyszki
dały możliwość wyczarowania oryginalnych ozdób świątecznych. Młodsi uczestnicy warsztatów mieli okazję nie tylko
spróbować swoich możliwości. Zajęcia
pozwoliły im choć na chwilę przenieść

która stanęła w holu centrum kultury.
Dzień później podobne warsztaty odbyły się w Wylewie. Aby lepiej zobrazować to, jak wyglądały dawniej dekoracje domu na święta, sołtys Bogusława
Moczarska przygotowała i opowiedziała
dzieciom, czym była podłaźniczka. Był
to wstęp do kreatywnych zmagań, bo
raz-dwa powstały z przygotowanych
materiałów piękne ozdoby choinkowe:

lone drzewko.
Instruktorkami podczas spotkania były:
sołtys Bogusława Moczarska oraz Witosława Zawada, Helena Capłap i Lucyna
Szwarczak z Koła Gospodyń Wiejskich
w Wylewie.
Spotkania były świetną okazją do integracji pokoleń – seniorów oraz dzieci
i ich rodziców. Seniorzy mieli świetny
kontakt z dziećmi, chętnie przekazy-

wali swoją wiedzę i opowiadali, a dzieci
z wielkim zaangażowaniem podeszły do
powierzonych im zadań, z uwagą słuchały wskazówek i wytrwale pracowały.
Aktywnie u seniorów

się do czasów swoich babć i posmakować tradycji. Powstałymi na zajęciach
dekoracjami dzieci ozdobiły choinkę,
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pawie oczka, jeżyki, cukierki z orzechów,
gwiazdki i kolorowe łańcuchy, które
ozdobiły wcześniej przygotowane zie-

Emerytura nie musi być nudna. Dowodem na to jest zaangażowanie w życie
społeczne i kulturalne członków Klubu
Seniora, który od października 2019 r.
działa przy CKSiR „Sokół”. Seniorzy spotykają się raz w tygodniu, aby np. towarzysko spędzić czas przy kawie i ciasteczku,

porozmawiać, a czasami aktywnie, angażując się w różne akcje czy spotykając
z ciekawymi ludźmi. Dzielą się swoją
wiedzą podczas warsztatów świątecznych, np. wykonywania tradycyjnych
ozdób – o czym pisaliśmy wcześniej,
czy podczas układania wraz z młodzieżą
świątecznych stroików na charytatywny
kiermasz. Te ostatnie zajęcia znakomicie poprowadziła Zofia Paluch.
Podczas jednego ze spotkań, seniorów
odwiedził funkcjonariusz policji asp.
Dariusz Urbanik, który mówił o oszustwach, na jakie narażeni są starsi ludzie
i jak się przed nimi chronić. Natomiast

„Świąteczna ulica”
6 stycznia 2020 r. na scenie sieniawskiego „Sokoła” wystąpiła młodzież

pogoni za prezentami oraz „niezbędnymi” zakupami ważna jest sfera duchowa,
i to, w jaki sposób najlepiej przygotujemy się na przyjście Zbawiciela. Mło-

dzież znakomicie poradziła sobie z oddaniem emocji i przesłania.
Hej kolęda, kolęda!

spotkanie z dietetykiem Pauliną PaluchMróz przyniosło sporą dawkę cennej
wiedzy na temat zdrowego odżywiania.
Seniorzy polubili zajęcia sportowe i regularnie spotykali na gimnastyce.

z grupy teatralnej prowadzonej przez
s. Monikę Sołowiej. Bożonarodzeniowe
przedstawienie pt. „Świąteczna ulica”
miało na celu pokazanie widzom, że
oprócz pięknej choinki, przedświątecznej

Pamiętając o pięknym zwyczaju kolędowania w okresie świąt Bożego Narodzenia, 26 stycznia 2020 r. w CKSiR
„Sokół”’ w Sieniawie zorganizowany został przegląd grup kolędniczych. Spotkanie z kolędą rozpoczęła jasełkami grupa
„Jezusowe Skrzaty” z Niepublicznego
Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP
w Sieniawie przygotowana przez Karolinę Zych i s. Katarzynę Cesarz. Następnie na scenie z radosnymi kolędami po-

Bożonarodzeniowe
kartki i krasnale
Końcem listopada 2019 r. w „Sokole”
odbyły się warsztaty tworzenia krasnali świątecznych. Wystarczyła kolorowa
skarpetka, włóczka, trochę wyobraźni
i chęci, by powstały prawdziwe cuda.
Natomiast w Szkole Podstawowej w Rudce odbyły się warsztaty robienia kartek
świątecznych techniką scrapbooking’u.
Tutaj również powstały piękne i oryginalne kartki, które trafiły na kiermasz
świąteczny.
wrzesień 2020
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jawiła się Grupa Maryjna prowadzona
przez s. Monikę Sołowiej oraz Kasia
Matyja. Z kolei dzieci ze Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Rudce
zaprezentowały barwne przedstawienie
jasełkowe pt. „Szopka Krakowska”, które
przygotowały pod czujnym okiem Sylwii Janczalik i Ewy Michalik. Niedzielny
przegląd zakończył występ Koła Gospodyń Wiejskich w Wylewie. Panie wystąpiły z jasełkami pt. „Czwarty Mędrzec
Wschodu”.
Na zakończenie zastępca burmistrza Janusz Świt podziękował wszystkim uczestnikom przeglądu za piękne jasełka
i wspólne kolędowanie.
Rozbrzmiewały pastorałki
Na zakończenie tradycyjnego czasu
kolędowania, 2 lutego 2020 r. w kościele
pw. św. Jana Chrzciciela w Sieniawie
rozbrzmiewały tradycyjne, polskie kolędy i mało znane pastorałki. Spotkanie
z kolędą rozpoczął występ grupy śpiewaczej Piganeczki przy akompaniamencie
Leonarda Wermińskiego. Następnie zaprezentowali się uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku. Koncert „Kolędy i pastorałki na
nowo” młodzież przygotowała pod kierunkiem opiekunów: dyrektor szkoły
Magdaleny Siwej-Kujawy i nauczyciela
Grzegorza Haśko. Publiczność usłyszała
najbardziej znane polskie kolędy i pastorałki w nowoczesnych aranżacjach.

Warto dodać, że kolędy, które muzycy
wykonali podczas koncertu w Sieniawie, znalazły się na wydanej przez nich
w grudniu 2019 r. płycie. Młodzi artyści
urzekli sieniawską publiczność talentem
muzycznym i wokalnym, profesjonalizmem i nowymi aranżacjami. Przepięknych występów pogratulował artystom
zastępca burmistrza Janusz Świt i podkreślił przy okazji, że chyba w żadnym
innym kraju nie pielęgnuje się zwyczaju kolędowania w takim wymiarze, jak
właśnie w Polsce.
28. Finał WOŚP za nami
W tym roku podczas 28. Finału
WOŚP zbierano środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebują-

cych różnego rodzaju operacji. Sieniawski sztab WOŚP pracował intensywnie
przez cały dzień. Od godzin porannych
na ulicach można było spotkać kwestujących wolontariuszy, natomiast po
południu w „Sokole” odbyła się część
artystyczna. Na scenie zatańczyły dzieci
z Przedszkola Miejskiego w Sieniawie;
pięknymi głosami zachwyciły młode
artystki: Ania Świąder, Kasia Matyja,
Laura Ożga, Julia Wermińska i Karolina
Ożga. Z minikoncertem kolęd i pastorałek wystąpiła schola oraz grupa Credo.
Swoim pokazem gimnastycznym urzekła
Emilia Mączka. Oczywiście nie zabrakło licytacji, która wzbudziła duże zainteresowanie publiczności. Przedmioty na
tegoroczną licytację przekazali: Miasto
i Gmina Sieniawa, Nadleśnictwo Sieniawa, Starostwo Powiatowe w Przeworsku

– wicestarosta przeworski Jerzy Mazur,
Stowarzyszenie „Kibic z Sercem” oraz
osoby indywidualne: Mariola Drapała,
Katarzyna Drapała, Jolanta Kumor, Katarzyna Bartuś i Alicja Jazienicka.
Sieniawski sztab zebrał 15 628,56 zł (puszki: 10 717,61 zł i licytacja: 4 910,95 zł).
Wielkie gratulacje i podziękowania za
zaangażowanie i przygotowanie akcji należą się oczywiście sztabowi WOŚP,
który tworzyli: Wiesława Augustyn-Daź,
Regina Krzemińska, Joanna Mazur i Piotr
Majcher, a także wolontariusze: Szymon
Okruch, Julia Pich, Aleksandra Frączek,
Martyna Bilińska, Paweł Pigan, Emi-
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lia Radawiec, Przemysław Szydłowski,
Kamil Siry, Kinga Chmielecka, Maja Szykuła, Karolina Chamik, Julia Sroka, Amelia Maciąg, Justyna Stawarska, Martina
Krówka, Wiktoria Szewc, Szymon Płatek, Michał Ciurko, Martyna Nagórna,
Martyna Markiewicz, Konrad Woś,
Agata Frączek, Jacek Radawiec, Martyna Kurko oraz prowadzący licytację Maciej Zygmunt i Sebastian Kubrak. Dziękujemy również pizzerii Rukola Pizza&Coctail Bar za przygotowanie poczęstunku dla wolontariuszy.

nie. W nowej hali sportowej odbyły się
zajęcia sportowe, podczas których dzieci

dzący zajęcia Rafał Wolanin przygotował
ciekawe, ale i wymagające zabawy sportowe.
Kolejne spotkanie to warsztaty robienia mydełek. Dzieci pod kierunkiem Żanety Kaciuby-Pacek – instruktora z „Akademii Jaskółki”, przygotowały
naturalne mydełka z dodatkiem płatków róży, nagietka lub lawendy, o zapachu truskawki, bzu lub coli i w wybranym kolorze. Do tego baza glicerynowa, chwila cierpliwości – bo mydełko
musiało stężeć, i gotowe. Na koniec nasze
kolorowe i pachnące mydełka pięknie
zapakowaliśmy. Oprócz dobrej zabawy
zajęcia dostarczyły sporej dawki wiedzy
na temat produkcji mydła oraz naturalnych zapachów i barwników.

Ferie w „Sokole”
Pomimo braku iście zimowej aury,
uczestnicy zorganizowanych przez centrum kultury zajęć feryjnych nie nudzili
się. Było aktywnie, kreatywnie i smacz-

wykazały się świetną kondycją fizyczną.
Tą trzeba było mieć dobrą, bo prowa-

Na zakończenie ferii w stołówce gminnej
odbyły się w zajęcia kulinarne. Do działania przystąpiły grupy: „Ogórki”, „Pomidory”, „Czosnki”, „Ptysie” oraz „Hamburgerki”- dzieci z oddziału „0” z sieniawskiej podstawówki. Pod czujnym okiem
instruktorów dzieci przygotowały minikebaby i kruche ciasteczka. Dziękujemy
bardzo pracownikom stołówki: Danielowi Czyżowi oraz Alicji Beńko, Annie
Paluch i Alicji Bęben za zorganizowanie
i przeprowadzenie zajęć.
Koncert walentynkowy
„Z muzyką powinno być tak jak
z życiem: i dobrze, i źle, i poważnie,
wrzesień 2020
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Kędziora i Gabriela Kędziora pierwsze
miejsce przyznało Lenie Pieróg. Drugie miejsce ex aequo zajęły: Aleksandra
Liszka i Zuzanna Góral, a trzecie Nina
Brzyska.
Nagrody zwyciężczyniom wręczył dyrektor CKSiR „Sokół” Piotr Majcher.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które podjęły wyzwanie i wzięły udział w konkursie, gratulujemy talentu i zapraszamy
do udziału w innych naszych inicjatywach.
i śmiesznie” – tymi słowami Jerzego
Waldorffa powitano publiczność, która
przybyła do „Sokoła” na Walentynkowy Koncert Muzyki Instrumentalnej.
Podczas koncertu rozbrzmiewały znane
utwory muzyki popularnej, rozrywkowej i instrumentalnej odegrane przez
młodych, bardzo zdolnych muzyków –
uczniów Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Na scenie zaprezentowali się: Anna
Świąder, Maciej Małek, Andżelika Chamik, Aleksandra Otręba (instrument
klawiszowy), Piotr Pieróg, Zofia Stawarska, Marcin Jurkiewicz (gitara), Paulina
Korchowiec, Emilia Barszczak (skrzypce), Michał Kmieć (saksofon) i Adrian
Korchowiec (ksylofon, perkusja). Talent
uczniów, praca, jaką włożyli w przygotowania do koncertu i interpretacja wykonywanych utworów sprawiły, że słuchało
się ich z wielką przyjemnością. Koncert

przygotowały Iwona Kołtowska i Małgorzata Świąder.
„Mój wymarzony Dzień Dziecka”
Z okazji święta najmłodszych centrum kultury zorganizowało internetowy konkurs plastyczny „Mój wymarzony
Dzień Dziecka” skierowany do dzieci
z terenu gminy. Celem konkursu było
rozwijanie wrażliwości twórczej i wyobraźni oraz zachęcenie do kreatywnego spędzenia wolnego czasu. O czym
marzą dzieci? Te, które zgłosiły swoje
prace do konkursu, marzą m.in. o rodzinnym biwaku, ulubionym zwierzaku,
locie balonem czy wyprawie do parku
rozrywki. Ile dzieci, tyle marzeń. Życzymy, by się spełniły. Wszystkie prace
były wyjątkowe, ale ostatecznie jury
konkursowe w składzie: Małgorzata

Kamyczki z Sieniawy
Kolorowe, ręcznie malowane kamyczki – takie wakacyjne pamiątki z Sieniawy tworzyły dzieci na wakacyjnych
warsztatach w „Sokole”. Kamyczkowe
cudeńka 14 sierpnia 2020 r. można było
odnaleźć w okolicach sieniawskiego
rynku, wziąć do domu na pamiątkę lub
zostawić w miejscu, gdzie spędzimy
wakacje. Może w te wakacje nawet

trafiły nad morze? Kto wie… Ktokolwiek je odnajdzie gdzieś daleko stąd,
niech wie, że Sieniawa jest pięknym,
pełnym zabytków, przyjaznych ludzi
i zdolnych dzieci miasteczkiem, które
warto odwiedzić. Zawsze serdecznie
zapraszamy!
Marta Kozłowicz
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Aktywnie w bibliotece

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa oprócz działań mających na celu
zaspokajanie potrzeb czytelniczych podejmowała wiele innych inicjatyw,
np. promujących czytelnictwo, upowszechniających wiedzę i zainteresowania
czy rozwijających kulturę. Co działo się w bibliotece?
Noc Bibliotek 2019

Biblioteka wzięła udział w piątej edycji Nocy Bibliotek, która tym razem przebiegała pod hasłem „Znajdźmy wspólny
język”. Wydarzenie promuje czytelnictwo i biblioteki. W ramach akcji odbyło
się nieformalne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki dla dorosłych. Miało ono

z naszego księgozbioru, który systematycznie wzbogaca się o nowości czytelnicze.
Nowe komputery
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” to nazwa programu dotacyjnego
Instytutu Książki w ramach którego

Złożony przez sieniawską bibliotekę
wniosek rozpatrzony został pozytywnie. Otrzymaliśmy dotację w wysokości
16 992 zł, z udziałem własnym wynoszącym 3 000 zł. Zakupiono 3 nowoczesne
komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem do czytelni internetowej oraz
komputer przenośny do prac bibliotecznych.
Nagroda dla DKK
27 listopada 2019 r. w Hotelu Rzeszów odbyło się 13. spotkanie moderatorów podkarpackich Dyskusyjnych Klubów Książki, będące posumowaniem
działalności klubów w 2019 r. Spotkanie zorganizowane zostało przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uro-

nietypową formę, ponieważ dotyczyło
wielu książek – przeczytanych i omówionych przez klubowiczów na przestrzeni
ostatniego roku. Wśród omawianych
książek było wiele pozycji, które posiadają adaptacje filmowe i w tym temacie toczyła się najbardziej płomienna
dyskusja. Na zakończenie powstał ranking najciekawszych lektur minionego roku. Pierwsze miejsce na naszej
liście zajęła książka pt. „Zulejka otwiera
oczy”. Młodsi uczestnicy mieli z kolei
okazję obejrzeć zabawny film familijny
„Ptyś i Bill”, inspirowany serią komiksów Jeana Roby. W drugiej części spotkania wykazali się kreatywnością i pomysłowością podczas zajęć plastycznych.
Serdecznie zapraszamy do korzystania

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Sieniawa ubiegała się o przyznanie dotacji na zakup komputerów. Naszym celem
było wyposażenie biblioteki w nowoczesne komputery, z których mogliby korzystać użytkownicy czytelni internetowej.

czystość rozpoczęła się od nagrodzenia
trzech klubów, które wykazały się dużą
aktywnością. Wśród nagrodzonych był
DKK działający przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa. Wioletta
Szewc, moderator DKK, w nagrodę odebrała z rąk dyrektora Barbary Chmury
wrzesień 2020
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czytnik e-booków Kindle Paperwhite 4.
Sieniawska biblioteka prowadzi dwa
Dyskusyjne Kluby Książki, dla młodzieży i dorosłych. Młodzieżowy Klub
Książki powołany został w 2013 r. Członkami zostali uczniowie sieniawskiego
liceum. W 2016 r. utworzony został
drugi z działających przy bibliotece klubów. Dyskusyjny Klub Książki dla czytelników dorosłych. Z biegiem lat zmieniał
się oczywiście skład osobowy, ale istota
spotkań klubowych pozostawała ta sama.
Dzięki projektowi mamy możliwość spotkania się osobiście z twórcami. Gościliśmy w sieniawskiej bibliotece m.in.:
Olgę Rudnicką, Sławomira Kopra, Jacka
Komudę, Karolinę Wilczyńską, Hannę
Kowalewską, Barbarę Kosmowską i Marię Krasowską. Grupa czytelników dorosłych nie ogranicza się tylko do spotkań z książką. Wspólnie podejmujemy
również inne aktywności, np. wyjazdy
do kina, muzeów czy na konferencje.
„Mała książka - wielki człowiek”

Marlena Szafran-Janowska. Podczas wizyty mali goście zapoznali się z funkcjonowaniem biblioteki i księgozbiorem.
Wysłuchali opowieści o tym, jak istotna
jest ilustracja w książkach dla nich przeznaczonych. Druga część spotkania poświęcona została akcji „Mała książka wielki człowiek”, która była głównym
pretekstem wizyty przedszkolaków w bibliotece. Akcja ma zachęcić rodziców
do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek,
który przyjdzie do biblioteki biorącej
udział w projekcie, otrzyma w prezencie
wyprawkę czytelniczą, a w niej książkę
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. W wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice. „Książką połączeni, czyli
o roli czytania w życiu dziecka” to broszu-

ra informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom. Mamy nadzieję, że to spotkanie
zaowocuje na przyszłość bliskimi relacjami dzieci z książką. Pani Marlenie dziękujemy za promocję czytelnictwa wśród swoich uczniów, a rodzicom
za przybycie i kształtowanie w dzieciach
świadomości, jak ważna jest książka
w życiu małego człowieka.
Dzień Pluszowego Misia
Światowy Dzień Pluszowego Misia
ustanowiono dokładnie w setną rocznicę
powstania maskotki – w 2002 r. Obchodzimy go 25 listopada. Z tej okazji, kilka
dni wcześniej, 21 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie z uczniami SP w Czerwonej Woli. Podczas zajęć dzieci poznały
historię pluszowego misia oraz bohaterów najbardziej znanych i poczytnych
książek „misiowych”. Obejrzały wystawę
książek, których bohaterem jest przesympatyczny pluszak. Nie obyło się bez

„Czytanie z rodzicami rozwija w dziecku zainteresowanie literami i słowem
pisanym oraz rozbudza w nim gotowość do nauki samodzielnego czytania”.
Te słowa zapewne wzięli sobie do serca
rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego
w Wylewie, którzy nie szczędzili trudu,
aby przybyć wraz ze swoimi dziećmi do
biblioteki na spotkanie z książką, bajką
i biblioteką. Inicjatorką spotkania była

działań twórczych, czego efektem była
własnoręcznie wykonana zakładka do
książki. Miała ona oczywiście misiową
formę. Jak to zwykle na urodzinach, były
również słodycze, balony i pamiątkowe zdjęcia. Druga część wizyty dotyczyła zawodu bibliotekarza. Przybliżenie tego zawodu wpisywało się ideę
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, projektu, w którym szkoła bierze
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udział, a biblioteka włączyła się w przedsiębiorczą edukację młodzieży.
Ferie w bibliotece
Wesoło minął nam czas w bibliotece
podczas ferii zimowych, które w tym
roku trwały od 13 do 24 stycznia 2020
r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Sieniawa przygotowała interesującą propozycję spotkań dla dzieci w wieku 6 12 lat. Zajęcia dla uczestników w pierwszym tygodniu ferii rozpoczęły się od
spotkań literacko-plastycznych dla dzieci z kl. 0 SP w Sieniawie pod hasłem
„Zwierzęta nasi przyjaciele”. Była to
wspaniała okazja do poznania księgozbioru popularnonaukowego biblioteki
dotyczącego zwierząt. W części twórczej
została zaprezentowana bajka Barbary
Staneckiej „Basia i jej zwierzęta”. Dzieci
wykonały zwierzątka według pomysłu
autorki bajki. „W planszówki granie nie
tylko na dywanie” - to kolejna nasza propozycja na aktywne ferie. Trochę nietypowo, bo głównym bohaterem nie
była książka, lecz gra planszowa. Uczestnicy mieli okazję pograć w gry logiczne,
strategiczne, karciane, przygodowe, edukacyjne, ekonomiczne, a nawet licytacyjne. Nie zabrakło też gier zręcznościowych. Kolejne spotkanie dla młod-

szych uczestników to lekcja biblioteczna
pt. „Grunt to dobre wychowanie”. Tematem przewodnim był wiersz Jana Brze-

chwy „Kwoka” na kanwie którego przeprowadzono warsztaty literackie i plastyczne. Zwieńczeniem zajęć była własnoręcznie ilustrowana książka o bohaterach bajki. „Filcowe wariacje”, czyli
warsztaty rękodzieła, zakończyły cykl
spotkań w ramach tegorocznych ferii.
Było wesoło, kolorowo i kreatywnie.

przez uczestników jako wyjątkowe, warte
zaprezentowania. Z uwagi na sytuację
epidemiczną, konkurs przyjął formę on-

Konkurs fotograficzny
„Odkrywamy piękno gminy Sieniawa – najpiękniejsze zakątki, niepowtarzalne miejsca naszej gminy”. To już
kolejna edycja konkursu organizowanego przez bibliotekę. Jego celem jest
rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki oraz
zachęcenie do poznania historii waż-

nych dla lokalnej społeczności miejsc.
Tym razem temat konkursu pozwalał na
pokazanie miejsc ważnych, ocenionych

line. Konkursowicze mieli za zadanie
zrobić zdjęcie i przesłać je w formie elektronicznej na adres biblioteki. Wszystkie fotografie spełniały wymogi regulaminowe. Jury przyznało następujące
nagrody: I miejsce – Patrycja Ciurko
z Dobrej, II m-ce Zuzanna Pyrczak
z Czerc i III m-ce Zofia Kowal z Leżachowa. Wyróżnienia otrzymały Małgorzata Kowal z Leżachowa i Amelia Pyrczak z Czerc. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w konkursie. Życzymy realizacji pasji i sukcesów fotograficznych.
Elżbieta Jagusztyn
wrzesień 2020
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Magiczny czas świąt

Okres Bożego Narodzenia wielu określa mianem najpiękniejszego okresu
w ciągu roku. Miejskie ulice zamieniają się w kolorowe, rozświetlone
przestrzenie i rozbłyskują feerią barw. Wszędzie dookoła panuje
niesamowita atmosfera.
Świąteczne iluminacje

W przeddzień Mikołajek, 5 grudnia 2019 r., w Sieniawie rozbłysnęły po
raz pierwszy iluminacje świetlne. Są coroczną ozdobą miasta, podkreślającą
atmosferę świąt. Najefektowniej prezentował się rynek z szopką, oświetlonym
ratuszem, fontanną, wielkimi bombkami
przy pomniku króla Władysława Jagiełły, jak również pergolą i dwiema choinkami w kolorach barw narodowych przy
wejściu do urzędu. Przepięknie prezentowała się główna ulica, rondo bł. Augusta Czartoryskiego, plac przy kościele
pw. św. Jana Chrzciciela, a także hala sportowa. Bożonarodzeniowy wystrój miasta stał się inspiracją do zorganizowania
przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa konkursu „Sieniawa w świątecznej fotografii”. Zadaniem uczestników
konkursu było zrobienie zdjęcia ukazującego miasteczko w świątecznej scenerii, pokazanie piękna Sieniawy oraz
tego, jak się tutaj czują w tym szczególnym okresie. Komisja konkursowa przyznała 11 nagród. Świetlne reniferki LED
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z saniami do wystroju domu i ogrodu
wygrali Joanna Rokosz z Manasterza
i Dariusz Florek z Wylewy, bon o wartości 100 zł do sklepu „LEWIATAN”
w Sieniawie – Katarzyna Ozimek z Oleszyc, kosz prezentowy o wartości 100 zł
Wiktoria Szewc z Sieniawy, vouchery na
siłownię JakarGym w Sieniawie o wartości 100 zł Elwira Tompalska z Ada-

mówki, Agnieszka Krupka z Leżachowa i Ania Frodyma z Rudki, voucher
na siłownię PadGym w Dobrej k. Sieniawy Jadwiga Czwakiel z Rudki, natomiast trzy zestawy gadżetów od Miasta
i Gminy Sieniawa – Szymon Czekierda
z Sieniawy, Anna Śliwa z Warszawy
i Marta Fedyna z Noisy-le-Grand (Francja). Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Warto podkreślić, że nasze przepięknie oświetlone miasto wzięło w tym
roku udział w plebiscycie Świetlna Stolica Polski. Nagrodą było zdobycie tego
zaszczytnego tytułu oraz sprzętu AGD
o wartości 10 tys. zł oraz dodatkowych
nagród o wartości 40 tys. zł (z przeznaczeniem na cel dobroczynny). Niestety,
tym razem nie udało się. W naszym regionie wygrał Rzeszów. Dziękujemy
wszystkim za zaangażowanie i oddane
głosy. Dla nas Sieniawa była najpiękniejsza!

Wigilijne spotkania
Spotkanie wigilijne pracowników
Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie
oraz jednostek organizacyjnych Miasta
i Gminy Sieniawa przy udziale zaproszonych gości, to już w Sieniawie tradycja. Burmistrz Adam Woś składając
świąteczne życzenia, dziękował zebranym za zaangażowanie i całoroczną
pracę na rzecz samorządu. Do życzeń
dołączył starosta przeworski Bogusław
Urban. Po błogosławieństwie opłatków
przez proboszcza ks. Jana Grzywacza
przyszedł czas na życzenia, śpiew kolęd
oraz wspólny posiłek przygotowany
przez pracowników gminnej stołówki.
Miłe były także przedświąteczne spotkania z burmistrzem. Gościliśmy przybyłych z radosną kolędą przedszkola-

ków i uczniów, harcerzy z Betlejemskim Światłem Pokoju oraz uczestników
ŚDS.
Rodzinna atmosfera, stół nakryty
białym obrusem, opłatek, kolędy i serdeczne życzenia – to także stałe elementy przedświątecznych spotkań w Środo-

wiskowym Domu Samopomocy w Sieniawie. W uroczystej Wigilii, 20 grudnia 2020 r. udział wzięli podopieczni
ŚDS, dyrektor Barbara Kamionka z pracownikami i grono zaproszonych gości
na czele z burmistrzem Adamem Wosiem. W ciepłej i rodzinnej atmosferze

wychowankowie ŚDS oraz przybyli goście złożyli sobie świąteczne życzenia.
Sylwester
W ostatnią noc 2019 r. na sieniawskim rynku zrobiło się gwarno i tłoczno. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś złożył mieszkańcom i gościom noworoczne życzenia, Siwobrody
rozdawał dzieciom słodkości, a jego pomocnicy częstowali napojem rozgrzewającym. Gdy wybiła północ, niebo
rozbłysnęło efektownymi fajerwerkami
i wystrzeliły korki szampanów. Nadszedł
czas składania sobie życzeń.
Serdeczne podziękowania za organizację wydarzenia składamy pracownikom Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie na czele z dyrektorem Piotrem Majchrem, zaangażowanym pracownikom Urzędu Miasta
i Gminy w Sieniawie, a także strażakom
za czuwanie nad bezpieczeństwem.
Wioletta Żak
wrzesień 2020

Sieniawa 63

Basen w Sieniawie zaprasza
Po trzech miesiącach postoju wymuszonego zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, 1 lipca 2020 r. kryta pływalnia w Sieniawie wznowiła działalność.

W

czasie przymusowego postoju pracownicy kompleksu sportowego przeprowadzili
gruntowne sprzątanie całego obiektu.
Wyczyszczono nieckę basenową, armaturę, odmalowano pasy wyznaczające
tory, przeprowadzono drobne prace
konserwatorskie. Przegląd i konserwacja pozwolą na bezproblemowe użytkowanie obiektu, co przełoży się na ekonomię, a przede wszystkim satysfakcję
wszystkich użytkowników.
Basen jest otwarty od poniedziałku
do niedzieli w godzinach od 13.00 do
21.00. W trosce o zdrowie użytkowników oraz pracowników kompleksu
sportowego, w związku z istniejącym
zagrożeniem wywołanym koronawirusem, wprowadzane zostały specjalne
zasady korzystania z basenu i saun, opracowane na podstawie wytycznych MZ

i GIS. Szczegółowe zasady korzystania
z basenu dostępne są w obiekcie, na
profilu fanpage Facebooku oraz na stronie www.cksirsokol.sieniawa.pl. Informacji udzielą również pracownicy basenu –
tel. 16 736 82 81, e-mail: basen@cksir.

sieniawa.pl. Zachęcamy do aktywnego
wypoczynku na sieniawskiej pływalni.
Wspólnie zadbajmy też o swoje bezpieczeństwo.
Marta Kozłowicz

Zagrali z pompą!
Poświąteczny turniej osiedlowy piłki nożnej w Sieniawie to już tradycja
od 13 lat. Od 10 lat pod szyldem stowarzyszenia „Kibic z Sercem” kibice,
sportowcy i wszyscy mieszkańcy Sieniawszczyzny pomagają też potrzebującym.

T

urniej dedykowany był
panu Marianowi Świtowi,
działaczowi sieniawskiego
Sokoła. To człowiek wielkiego serca, zawsze uśmiechnięty i pełen
empatii. Zawsze i chętnie niósł pomoc,
a teraz sam jej potrzebuje. Zdiagnozowana została u niego choroba neuronu
ruchowego z podejrzeniem stwardnienia zanikowego bocznego. Stowarzyszenie „Kibic z Sercem” na swoim fanapage`u napisało: „Pan Marian w pełni zasługuje na to, żeby w tej ciężkiej dla niego
chwili dodać mu wsparcia, otuchy i pokazać, że ma za sobą grono ludzi, którzy o nim pamiętają. Każdy, kto zawdzię-
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cza Panu Marianowi choć najmniejszą
rzecz, ma szansę się teraz odwdzięczyć. Ciężka rehabilitacja jaką przechodzi, w powolnym stopniu daje efekty,
co jest bardzo budujące. Na XIII Turnieju Osiedlowym nie zapominamy o innych naszych podopiecznych, którzy
cały czas korzystają z pomocy”.
Organizatorzy zafundowali wszystkim przybyłym 29 grudnia 2019 r. do
hali sportowej w Sieniawie mnóstwo

waniu wielu cennych nagród rzeczowych, m.in. dwóch telewizorów, ekspresu do kawy, odkurzacza, kamery Go
PRO, zegarków i wielu innych, fantastycznych nagród. Emocjonująca była
również licytacja przedmiotów przekazanych na aukcję. Szczęśliwcy weszli
w posiadanie koszulek sportowych, złotego łańcuszka z przewieszką w kształcie
serca i dedykacją „Kibic z Sercem”, płyty
rapera CHADA z autografem, a także

atrakcji, a jeszcze więcej sportowych
emocji. Choć rywalizacja była zacięta, to
drużyna Machlojkowa pokonała w finale
13 Dzielnicę i po raz kolejny sięgnęła
po zwycięski puchar.
W trakcie turnieju rozprowadzane były
cegiełki, które wzięły udział w loso-

statuetek XIII turnieju. Pierwszą statuetkę „Kibic z Sercem” wylicytował za
kwotę 2000 zł samorząd Miasta i Gminy
Sieniawa. Kwota przeznaczona na licytację statuetki przez samorząd Miasta
i Gminy Sieniawa to wspólny udział pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sie-

niawie, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”, Biblioteki Publicznej
MiG, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz kierownictwa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Statuetkę odebrała w imieniu samorządu Barbara
Matyja, sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa. Niedzielne wydarzenie uświetnił
występ duetu FIRE - Emilii Mączki i Kamili Kisielewicz (gimnastyka artystyczna, taniec) oraz utalentowanych dziewcząt z formacji NEON String Quartet.
Pan Marian nie mógł osobiście uczestniczyć w turnieju, ale na miejscu pojawiła się delegacja z jego rodziny. Głos
zabrał brat pana Mariana, Janusz Świt
– zastępca burmistrza Miasta i Gminy
Sieniawa. Dziękował za serdeczny gest
Stowarzyszenia „Kibic z Sercem”.
I my dziękujemy wszystkim za gorące
serducha i włączenie się w akcję! Udało
się zebrać prawie 41 tys. zł. Szczególne
podziękowania należą się sponsorom.
Piękna inicjatywa i szczytny cel. Wielki
ukłon także dla organizatorów, którzy
we wszystkich edycjach zebrali dla potrzebujących kwotę ponad 200 tys. zł!
Jesteście Aniołami na ziemi! Panu Marianowi życzymy dużo, dużo zdrowia
i sił do walki. Ma Pan wspaniałych
przyjaciół. Wielkie brawa, Darczyńcy!
Wioletta Żak
wrzesień 2020
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Sokół wygrywa memoriał!
18 stycznia 2020 r. w nowej hali sportowej odbył się IX memoriał im. Pawła
Suszyło, zmarłego w 2011 r. trenera oraz zawodnika sieniawskiego Sokoła.

W

turnieju udział wzięły
4 drużyny, a najlepsi
okazali się juniorzy
sieniawskiego klubu.
Drugie miejsce przypadło Sanowi Gorzyce, a kolejne miejsca zajęli GKS
Majdan Sieniawski i Huragan Gniewczyna. Najlepszym strzelcem memoriału został Adrian Majcher (San Gorzyce), strzelec 10 goli, natomiast najlepszym bramkarzem uznano Miłosza
Litwę z Sokoła.
Pamiątkowe puchary, dyplomy oraz
wyróżnienia indywidualne wręczyła rodzina śp. Pawła Suszyło - synowie, brat,
mama oraz tato, a jednocześnie prezes
klubu Wincenty Suszyło, zastępca burmistrza Janusz Świt, zastępca prezesa
klubu Leszek Czyrny oraz wicestarosta powiatu przeworskiego Jerzy Mazur.

Mamie śp. Pawła został wręczony bukiet
kwiatów.
Gratulujemy naszej drużynie zwycięstwa w memoriale i piękne uczczenie

pamięci zmarłego trenera.
Sebastian Padiasek

Memoriał im. Władysława Szewca
W dniu 23 stycznia 2020 r. rozegrano memoriał im. Władysława Szewca –
wieloletniego zawodnika sieniawskiego klubu sportowego.

W

trzynastym już turnieju trampkarzy udział
wzięło pięć drużyn:
MKS Kańczuga, Orzeł
Przeworsk, Pogoń-Sokół Lubaczów, Sokół Sieniawa oraz Strug Tyczyn. Emocji sportowych nie brakowało. Ostatecznie najlepsi okazali się zawodnicy drużyny Orła Przeworsk, którzy z dużą
przewagą wygrali trzy mecze, a jeden
zremisowali. Drugie pucharowe miejsce zajęli zawodnicy Pogoni-Sokół Lubaczów, a trzecie – drużyna Strug Tyczyn. Po turnieju nagrodzono wyróżniających się zawodników: najlepszym
bramkarzem został Łukasz Głuszyk z Pogoni-Sokół, a najlepszym strzelcem Kacper Gielarowiec z Sokoła Sieniawa.
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Puchary i dyplomy wręczyli zastępca burmistrza Janusz Świt, zastępca prezesa klubu Leszek Czyrny oraz żona śp. Wła-

dysława Szewca – Krystyna Szewc.
Marta Kozłowicz

Rodzinne rozgrywki
W dniu19 stycznia 2020 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Sieniawie odbył się X Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego.

sportowej rywalizacji
udział wzięło trzynaście rodzinnych par.
Do turnieju zgłosiły
się duety, które już od kilku lat regular-

W

równanym poziomie. Niejednokrotnie
o miejscu decydował jeden punkt przewagi. Ostatecznie jubileuszowy turniej
wygrali Przemysław i Krzysztof Szydłowscy. Na drugim miejscu z jednym

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy puchary. Nagrody wręczyli organizatorzy turnieju - pani Mariola Drapała
i dyrektor CKSiR „Sokół” w Sienia-

nie biorą udział w zawodach oraz pary,
które po raz pierwszy próbowały sił
w rozgrywkach.
Rywalizacja przebiegała zgodnie z zasadami fair play oraz w duchu dobrej zabawy, a tenisowe spotkania były na wy-

punktem straty znaleźli się Marcin i Bogusław Stawarz. Trzecie miejsce zajęli debiutujący w turnieju August i Marek Kosior. Tuż za podium, z niewielką stratą uplasowały się pary: Maciej i Paweł
Żemła oraz Paweł i Dariusz Kolczak.

wie Piotr Majcher. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek. Gratulujemy
zwycięzcom i dziękujemy uczestnikom
za udział w turnieju.
Marta Kozłowicz
wrzesień 2020
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Przyjęliśmy wyzwanie
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie przyłączył się do akcji #gaszynchallenge,
której celem jest pomoc dzieciom chorym na SMA – rdzeniowy zanik mięśni.

G

aszyn Challenge to akcja
charytatywna, w ramach
której nominowani wykonują 10 pompek lub
10 przysiadów, wpłacają minimum 5 zł

w ramach zbiórki na rzecz chorego,
prowadzonej przez portal www.siepomaga.pl. Osoby nominowane mają 48
godzin na wykonanie ćwiczenia i mogą
nominować kolejne 3 osoby/instytu-

cje. Pomysłodawcą akcji jest strażak
z OSP z Gaszyna dh Marcin Topór.
Akcja Gaszyn Challenge szybko rozprzestrzeniła się na cały kraj, a później
dotarła za granicę.
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
został nominowany do zadania przez
OSP Sieniawa i OSP Krasne. Pracownicy na czele z sekretarz MiG Sieniawa Barbarą Matyją przyjęli wyzwanie
16 czerwca 2020 r., wykonali pompki
i przysiady, a zebrane datki w kwocie
324 zł przekazali na konto Darii
Szepietowskiej z Gdańska. Dziękujemy
wszystkim za zaangażowanie. Nagranie
z wykonania zadania można obejrzeć
na fanpage`u Miasta i Gminy Sieniawa
na Facebooku.
Wioletta Żak

Co słychać w Sokole?
Przerwane rozgrywki
Runda wiosenna sezonu 2019/2020
zapowiadała się obiecująco dla Sokoła.
Ciekawe transfery, wyrównana, silna
kadra miała sprawiać radość kibicom
sieniawskiej piłki. Do klubu dołączyli:
Sebastian Ciołek, Michał Wawryszczuk
(Stal Kraśnik), Michał Kitliński (AC
Este-Włochy), Dominik Pikiel (Resovia Rzeszów), Sebastian Kowalczyk (Glinik Gorlice), Daquan King (Polonia Falcon-USA). Biało-niebiescy zdążyli rozegrać zaledwie jedno spotkanie z Wisłą
Puławy, które co prawda przegrali 1:0,
ale pozostawili po sobie bardzo dobre
wrażenie. Po tym meczu ogłoszono stan
pandemii COVID-19 i rozgrywki zatrzymały się. Zawodnicy zaczęli trenować
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indywidualnie, następnie w małych grupach, aż w końcu ogłoszono zakończenie
rozgrywek piłkarskich z zachowaniem

awansów, ale bez spadków. Sokół ostatecznie zajął 12 miejsce w tabeli sezonu
2019/2020 III ligi gr. IV.

Zmiany organizacyjne klubu
W ostatnim czasie dużo działo się
w klubie pod względem sportowym,
ale przede wszystkim organizacyjnym.

Potrzebne były gruntowne zmiany,
które miały uregulować funkcjonowanie
klubu. MKS „Sokół” Sieniawa jako stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej, zostało
zarejestrowane w ewidencji Starosty
Przeworskiego w 2013 r. i w takiej formie funkcjonowało do 2020 r. Stowarzyszenie MKS „Sokół” posiadało również
status Organizacji Pożytku Publicznego,
co umożliwiało dobrowolne przekazywanie 1% podatku. Funkcjonowanie
klubu na poziomie III ligi w przedstawionej formie prawnej było uciążliwe,
a także zamykało wiele rozwiązań do
prawidłowego i sprawnego działania.
Konieczna była zmiana formy prawnej
stowarzyszenia na taką formę, które
umożliwiałoby funkcjonowanie klubowi
jako przedsiębiorca. Jak się później okazało, polskie prawo nie pozwala na przekształcenie takiego stowarzyszenia czy
wpisania go do rejestru przedsiębiorców.
Jedynym rozwiązaniem było powołanie
nowego stowarzyszenia i kontynuowanie działalności Stowarzyszenia MKS
„Sokół” poprzez jego przejęcie przez
nowy podmiot.
W dniu 26 maja 2020 r. na zebra-

niu założycielskim, 18 członków założycieli powołało do funkcjonowania
nowy podmiot – Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Sokół 1960 Sieniawa, które już w odpowiedniej formie

kadrowy w klubie. Drużynę zdecydowali się opuścić: Bartłomiej Buczek, Szymon Kardyś, Sebastian Ciołek, Michał
Wawryszczuk, Paweł Rogala oraz Sebastian Padiasek, który jednocześnie podjął decyzję o zakończeniu piłkarskiej
przygody w klubie. Choć początkowo
z drużyny odeszli także Damian Jędryas,
Oskar Majda oraz Michał Kitliński,
ostatecznie już po rozpoczęciu rozgrywek podjęli decyzję, że dalej będą reprezentować biało-niebieskie barwy.
Przed trenerem Ryszardem Kuźmą pojawiło się niełatwe zadanie szybkiego
pozbierania drużyny, co na początku,
przede wszystkim pod względem liczbowym, nie wyglądało imponująco.
W meczach sparingowych pojawiało się
sporo zawodników testowanych, jednak
mało było takich, którzy zainteresowaliby swoją grą trenera Kuźmę.

prawnej stało się kontynuatorem historii sieniawskiego Sokoła. Wybrano następujący zarząd klubu: Wincenty Suszyło
– prezes, Leszek Czyrny – zastępca pre-

Wyniki sparingów:

zesa, Piotr Kozłowicz – zastępca prezesa,
Henryk Gałęza – sekretarz i Marian Świt
– członek zarządu.
Początek sezonu 2020/2021
Po zakończeniu rozgrywek sezonu
2019/2020 nastąpił niemały przewrót

Sokół Sieniawa – Łada Biłgoraj 6:0
Sokół Sieniawa – Piast Tuczempy 3:3

Sokół Sieniawa – Wisłok Wiśniowa 6:2
Do klubu ostatecznie ściągnięto następujących zawodników: Patryk Kapuściński (Siarka Tarnobrzeg), Mateusz Zając
(Hutnik Kraków), Dominik Jakiel (Stal
Stanok/Termalika II Bruk-Bret Nieciecza), Krzysztof Kasperkowicz (Start
Rymanów/Partyzant Targowiska). Barwrzesień 2020
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tosz Grasza (Łada Biłgoraj), Bartosz
Ochab (Igloopol Dębica). Asystentem
trenera i trenerem bramkarzy został
Maciej Nalepa (na zdjęciu grupowym
brakuje zawodników, którzy do drużyny
dołączyli później: Oskar Majda, Damian
Jędryas i Bartosz Ochab).
W pierwszym meczu o stawkę Sokół
pokazał, że ma jakość w drużynie i pokonał w finale Okręgowego Pucharu
Polski Wólczankę Wólka Pełkińska 2:3.
Bramki w meczu dla naszej drużyny
zdobyli: Daquan King oraz dwie Kacper Drelich. Sokół trzeci rok z rzędu sięgnął po Okręgowy Puchar Polski! Niestety w meczu pófinałowym Wojewódzkiego Pucharu Polski z Karpatami Krosno, Sokół przegrał 1:0 tracąc bramkę
w dogrywce.
Zmagania ligowe nasza drużyna zaczęła
z wysokiego c. Do Sieniawy przyjechało pretendujące do awansu KSZO
1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Po świetnym meczu w wykonaniu biało-niebieskich, Sokół pokonał byłego ekstraklasowca 3:1. Bramki w tym meczu strzelali:
Daquan King, Kacper Drelich i Łukasz
Mazurek.
W kolejnym meczu ligowym Sokół
znowu udał się do Wólki Pełkińskiej i po
bardzo emocjonującym meczu powtórzył wynik z rywalizacji pucharowej 2:3
dla biało-niebieskich! Strzelcami bramek
byli: Patryk Kapuściński, Daquan King
i Dominik Piekiel.
Trzecie spotkanie w ramach III ligi
z Jutrzenką Giebułtów zostało odwołane
z powodu pozytywnego wyniku testu
na COVID-19 u jednego z zawodników
Jutrzenki.
Czwarta kolejka to potyczka z rezerwami Korony Kielce, która po raz kolejny
zakończyła się kompletem punktów dla
ekipy Ryszarda Kuźmy. Sokół wygrał 1:2
po thrillerze i bramce na wagę zwycięstwa zdobytej w doliczonym czasie gry
za sprawą Dominika Pikiela. Pierwszego
gola zdobył Paweł Hass, a Sokół mecz
kończył w dziesiątkę po kontrowersyjnej czerwonej kartce Patryka Kapuścińskiego.
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Po sześciu kolejkach gier, drużyna trenera Kuźmy z czterema wygranymi, jednym remisem i jednym meczem zaległym zajmuje w tabeli wysokie 3 miejsce.
Terminarz meczów Sokoła:
III LIGA GRUPA IV
1. TEXOM Sokół Sieniawa - KP KSZO
1929 Ostrowiec Św. 3:1
2. Wólczanka Wólka Pełkińska - TEXOM

Sokół Sieniawa 2:3
3. TEXOM Sokół Sieniawa - Jutrzenka
Giebułtów przełożony
4. KORONA SA II Kielce - TEXOM
Sokół Sieniawa1:2
5. MKS Sokół Sieniawa - KS Hetman
Zamość 3:0

6. Chełmianka Chełm - TEXOM Sokół
Sieniawa 1:1
7. TEXOM Sokół Sieniawa - Wisłoka
Dębica 2020-08-30 17.00
8. Lewart Lubartów - TEXOM Sokół
Sieniawa 2020-09-05 16.00
9. TEXOM Sokół Sieniawa - Siarka Tarnobrzeg S.A.2020-09-09
10. SKS WISŁASandomierz - TEXOM
Sokół Sieniawa 2020-09-12
11. TEXOM Sokół Sieniawa - KS Wią-

zownica 2020-09-20 15.00
12. Stal Kraśnik - TEXOM Sokół Sieniawa 2020-09-26 15.00
13. TEXOM Sokół Sieniawa - ŁKS Łagów 2020-10-04 15.00
14. Wisła Puławy - TEXOM Sokół Sieniawa 2020-10-10 15.00
15. TEXOM Sokół Sieniawa - NKP Podhale Nowy Targ 2020-10-18 14.00
16. TEXOM Sokół Sieniawa Orlęta - Spomlek Radzyń Podl. 2020-10-25 14.00
17. Cracovia II Kraków - TEXOM Sokół
Sieniawa 2020-10-31
18. TEXOM Sokół Sieniawa - Stal Stalowa Wola P.S.A. 2020-11-08 13.00
19. Pauzuje w tej kolejce - TEXOM
Sokół Sieniawa
20. TEXOM Sokół Sieniawa - Avia Świdnik 2020-11-15 13.00
21. Podlasie Biała Podlaska - TEXOM
Sokół Sieniawa 2020-11-21 12.00
Sebastian Padiasek

Święto Matki Bożej Zielnej
w Mieście i Gminie Sieniawa - 15 sierpnia 2020 r.
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