


To pierwszy powyborczy numer naszego gminnego biuletynu samorządowego. 
Dlatego korzystam z okazji, by również na jego łamach bardzo serdecznie 
podziękować Wam wszystkim, czyli mieszkańcom Miasta i Gminy Sieniawa, 
za udział w ostatnich wyborach samorządowych i oddanie głosu na moją osobę.  

Równocześnie gratuluję wyboru nowym radnym gminnym i powiatowym, którzy będą pełnili 
społeczną służbę w kadencji 2014-2018.

Jeśli chodzi o mnie, zaufanie, którym mnie obdarzacie od wielu lat zawsze wykorzysty- 
wałem - i będę to czynił nadal - tylko dla dobra naszej Gminy i jej mieszkańców. Także w tej 
kadencji zrobię wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść. Okazane mi poparcie, jest wyrazem  

nie tylko Waszego uznania moich dotychczasowych dokonań,  
to również potwierdzenie, że nasze działania na rzecz Gminy  
idą w dobrym kierunku, że kroczymy dalej drogą rozwoju. 
A dla mnie osobiście, Wasze poparcie jest też dodatkowym 
wyzwaniem do podjęcia jeszcze efektywniejszych działań  
w tym zakresie.

Każde wybory to zamknięcie jakiegoś etapu i rozpoczy- 
nanie nowego. Z całym przekonaniem wierzę, że będzie to etap 
jeszcze pomyślniejszy dla naszej sieniawskiej społeczności niż 
poprzednie. Ze swojej strony obiecuję, że nie zawiodę pokła-
danych we mnie nadziei i dołożę wszelkich starań w służbie 
dla mieszkańców Sieniawszczyzny. Nigdy Was do tej pory nie 
zawiodłem i obiecuję że nie zawiodę. Powierzone mi obowiązki 
Burmistrza, będę wykonywał sumiennie ze świadomością, że  
to służebna rola wobec Was, że dobro mieszkańców Miasta  
i Gminy Sieniawa jest dla mnie celem najwyższym.

Dziękując Wyborcom, pragnę również tą drogą podzięko-
wać członkom Komitetu Wyborczego Wyborców „Rozwój Ziemi 
Sieniawskiej” oraz wszystkim tym, którzy w sposób aktywny,  
nie szczędząc swoich sił czynnie uczestniczyli w kampanii 
wyborczej. Dziękuję za ich wysiłek, uczciwą i merytoryczną 
pracę, dzięki czemu przyczynili się do pokonania przeze mnie 
moich rywali.

Nadchodzi wiosna, czas ciężkiej „harówki” ogrodników, 
działkowiczów i rolników, którzy tę naszą sieniawską ziemię 
obrabiają w pocie czoła, by zasiać w niej ziarno. To bardzo 
ciężka praca. Dlatego, żeby przyniosła obfite plony, wkładają 
w nią maksimum wysiłku ale też swoją miłość do Ojcowizny  
i swoje serca. Wiedzą, że jeśli dołożą należytych starań, ta 

często nieurodzajna gleba, da plon większy, bardziej obfity, niżby można się było spodziewać. 
To „rolnicze” porównanie bardzo przypomina mi działania samorządu na rzecz naszej gmi- 
ny; rodzą się kolejne inicjatywy mieszkańców, rosną ich ambicje i oczekiwania. Kiedy niczym 
ziarno, trafią na podatny grunt, gdy burmistrz okaże się dobrym, pracowitym gospodarzem  
to efekt na pewno będzie dobry. Wybierając mnie po raz kolejny na urząd burmistrza, widzie-
liście we mnie przede wszystkim dobrego gospodarza, który wie, co to znaczy ciężko pracować  
fizycznie na roli, czy choćby w ogrodzie. Jestem jednym z Was. Nie boję się ubrudzić rąk pracą 
fizyczną. Wypełniając powierzony mi przez Was urząd burmistrza, będę sprawował go także  
za biurkiem, co nie oznacza, że stracę z oczu codzienny trud i potrzeby mieszkańców gminy. 
Jestem otwarty na współpracę, docenię każdą rzeczową uwagę, pomysł czy opinię.
Razem możemy więcej. Oparciem dla mnie oprócz Was, drodzy mieszkańcy, są przede wszyst-
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Zbliżają się Święta Wielkanocne. To czas, kiedy budzi się do życia z zimowego snu 
otaczająca nas przyroda. Wszystko kwitnie, rozwija się i rodzi na nowo. Ten ziemski 
optymizm i radość współgra z innym, metafizycznym. Bo to również czas, kiedy wspo-

minamy jeden z największych cudów: zmartwychwstanie Chrystusa. Zbawiciel, który umarł 
za nas w męczarniach na krzyżu, powstał z grobu, by wlewać w serca ludzkie to, co najważniej-
sze; wiarę, że kiedyś i po naszej śmierci przyjdzie również dla nas czas zmartwychwstania 
i wiecznego życia... Wraz z Wielkanocą życzymy Wam, drodzy Czytelnicy zarówno pogody 
i radości w sercach, jak też tradycyjnego spędzenia Świąt w gronie rodzinnym, przy suto 
zastawionym stole. A w wolnej chwili zapraszamy do lektury, kolejnej, tym razem Wielka-
nocnej edycji naszego Biuletynu.
Wśród artykułów szczególnej Państwa uwadze polecamy:
•	 Sieniawa	w	ogniu	wojny - w br. mija 100 lat jak Sieniawa została „zmieciona” z powierzchni 

ziemi. Okropności wojny w opisie naocznego świadka tych tragicznych wydarzeń
•	 Burmistrz	 dotrzymał	 słowa	 - o szlachetnym geście burmistrza, który odbił się szerokim 

echem na Podkarpaciu
•	 Jubileusz	sieniawskiej	OSP - krótki rys historyczny jednostki OSP w Sieniawie. Okazją jest 

piękny jubileusz, 135-lecia jej założenia
•	 Budujemy	nowe	remizy	- o kolejnych, tym razem „strażackich” inwestycjach w Paluchach, 

Dybkowie i Czercach
•	 Tradycja	 w	 Wielkanocnym	 koszyku	 - ciekawe przepisy na-

szych babć na malowanie i kraszenie jaj
•	 Ponadto wiele innych informacji z dziedziny kultury, oświa- 

ty, prac samorządu, sportu...

Szanowni Czytelnicy!

kim radni kadencji 2014-2018. To z nimi będziemy realizować ambitne plany i zamierzenia, 
które sprawią, że w naszym mieście i gminie mieszkańcom będzie się żyło bezpieczniej, lepiej  
i na coraz wyższym poziomie. Za nami stoi rzesza ludzi; moi najbliżsi współpracownicy, pra- 
cownicy Urzędu Gminy, sołtysi, społecznicy i wielu innych. Liczę, że dzięki wspólnym działa-
niom, nam się to uda.

Biuletyn trafia do Waszych rąk przed Wielkanocą. Kończy się okres Wielkiego Postu, czyli 
czasu refleksji nad sobą i otaczającą nas rzeczywistością. Zamykamy kolejny rozdział naszego 
życia i rozpoczynamy nowy. To okres, kiedy budzi się nie tylko świat przyrody, ale wśród ludzi 
rodzą się nowe nadzieje i oczekiwania. Wiary, że marzenia się spełnią, dodaje nam Chrystus 
Zmartwychwstały. Pamiętajmy o tym, kiedy nad naszą sieniawską ziemią rozlegną się dźwięki 
rezurekcyjnych dzwonów.

 Nie zapominajcie też, o naszych staropolskich, ludowych zwyczajach, które pomogły prze-
trwać naszemu Narodowi najtrudniejsze czasy i świadczą o bogactwie naszej rodzimej kultury. 
Byście życząc sobie nawzajem Wesołego Alleluja, pamiętali jak obchodzili te święta nasi dzia- 
dowie i pradziadowie.

Na koniec, z całego serca życzę Wam, drodzy Mieszkańcy, by ta Wielkanoc była czasem  
radosnym, wolnym od codziennych problemów i trosk a przede wszystkim przyniosła każdemu  
z Was miłość najbliższych, wzajemną życzliwość i wiarę w lepsze jutro!
	 	 	 	 	 												
																																																																																																																													Adam	Woś	
	 	 	 	 	 Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Sieniawa

Życzymy zajmującej lektury!
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Szanowni Państwo! Jesteśmy u pro-
gu nowej kadencji samorządowej 
2014-2018. Będą to kolejne lata 
pracy na rzecz społeczności mia-

sta i gminy, lata, które z pewnością przy-
niosą następne pozytywne zmiany naszej 
Małej Ojczyzny. Nowa perspektywa finan-
sowa 2014-2020 daje nam szansę na dalszy 
dynamiczny rozwój i następny skok cywili-
zacyjny, pod warunkiem iż umiejętnie ją wy- 
korzystamy. Naszym wielkim atutem jest fakt, 
iż jesteśmy do tego w pełni przygotowani, 
zarówno pod względem merytorycznym, jak  
i dokumentacyjnym oraz posiadamy ogrom- 
ne doświadczenie w tym zakresie. Ostatnie  
dwie kadencje są niezaprzeczalnym tego  
przykładem, o czym większość z Państwa 
miała okazję się przekonać. W okresie tym, 
realizowaliśmy wiele ważnych i niezbędnych 
przedsięwzięć i niemalże wszystkie z nich 
współfinansowane były ze środków pomo-
cowych. Oczywiście spotkałem się również  
z opiniami negującymi nasze osiągnięcia. 
Szczególnie w okresie jesiennej kampanii 
wyborczej, ale również długo po niej, moi 
byli konkurenci starali się podważyć doro- 
bek minionych ośmiu lat. W tym miej-

scu należałoby powiedzieć, że historia lubi  
się powtarzać, ponieważ zastosowali oni po- 
dobną socjotechnikę jak cztery lata wcze-
śniej. Oparła się ona na czarnowidztwie 
mówiącym o tragicznym stanie gospodar-
czym gminy. Nie liczyły się dla nich moje 
osiągnięcia, dostrzegane i doceniane przez 
zdecydowaną większość naszego społeczeń-
stwa, jak i przez osoby gościnnie przeby-
wające na terenie naszej gminy. Starali się 
wywierać presję na społeczeństwo, jakoby 
burmistrz bez uzasadnionego celu wyzby-
wał się majątku, zadłużał gminę, realizował 
nieprzemyślane inwestycje, nie widząc żad-
nego pozytywnego elementu w moich dzia-
łaniach. Nic nie znaczyły dla nich korzyści 
jakie gmina osiągnęła w wyniku realizowanej 
polityki gospodarczej, w postaci wpływów ze 
sprzedaży, stałych podatków płynących do 
budżetu, nowych miejsc pracy czy korzyst-

nej zmiany wizerunku naszej gminy. Nic  
nie znaczyło to, że w okresie ostatnich dwóch 
kadencji byliśmy jednym z najbardziej akty-
wnych samorządów w zakresie pozyskiwa-
nia środków pomocowych, zarówno tzw. 
unijnych jak i z budżetu państwa. W histo-
rii Sieniawy nikt wcześniej nie pozyskał  
z zewnętrznych funduszy, nawet małego  
procenta kwot, jakie zasiliły dzięki moim  
staraniom w ostatnim czasie nasz budżet. 
Fakt ten został kilkakrotnie potwierdzony 
przez niezależnych ekspertów działających  
w instytucjach państwowych i samorządo- 
wych. Najlepszym jednak tego potwierdze- 
niem jest otaczająca nas rzeczywistość, nale- 
ży jedynie rozejrzeć się wokół siebie i obiek- 
tywnie ją ocenić. Jednak to wszystko nie 
przemawiało i nie przemawia do niektó-
rych, szczególnie moich oponentów. Dosko-
nale rozumiem, że można mieć inne zdanie  
w pewnych kwestiach, że można być prze-
ciwnikiem pewnych rozwiązań, że można się 
z kimś nie zgadzać, jednak winno odbywać 
się to na płaszczyźnie merytorycznego sporu 
a nie zasady totalnej negacji. 

Historia  
lubi się powtarzać
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Skrajnie histeryczne publikacje w mate-
riałach wyborczych, redagowanych przez nie- 
odpowiedzialnych ludzi miały na celu przed-
stawienie społeczeństwu tragicznego stanu 
naszej gminy i podważeniu mojego autory-
tetu w oczach mieszkańców, co oczywiście 
miało być kluczem do zwycięstwa w wybo-
rach. Również działania polegające np. na 
celowym niewypełnieniu formalności zwią-
zanych z wynajęciem sal na spotkania przed-
wyborcze miały być argumentem obciąża- 
jącym moją osobę. Stojąc na straży prawa  
i obowiązujących procedur stałem się bez-
wiednie, w oczach niektórych mieszkańców, 
bezwzględnym „dyktatorem” nie liczącym 
się ze swoimi mieszkańcami. Trzeba przy-
znać, że misternie przygotowana prowoka-
cja odniosła swój zamierzony skutek i wielu 
mieszkańców obarczyło mnie winą za to, 
że nie mogli skorzystać ze swoich świetlic. 
Mając ogromny szacunek dla nich wszyst-
kich, nie bacząc na niespełnione formalno-
ści, winę za zaistniałą sytuację biorę na siebie 
i szczerze wszystkich zainteresowanych prze-
praszam. Nigdy moim celem nie było, nie 
jest i nie będzie w jakikolwiek sposób szko-
dzić moim mieszkańcom, wręcz przeciwnie 
Państwa dobro jest dla mnie najważniejsze. 

Szczęśliwie przebrnąłem przez ten, nie 
ukrywam, bardzo trudny dla mnie okres, 

zostawiam go poza sobą i koncentruję się  
na naszej najbliższej przyszłości. Czeka nas 
wiele bardzo trudnych wyzwań, którym na- 
leży stawić czoło. Nie będą to łatwe przedsię-
wzięcia. Wymagać one będą podejmowania 
odważnych decyzji, gdyż walczymy o wielkie 
pieniądze jakie mogą, po raz kolejny, wpły-
nąć do naszej gminy. Nasze najważniejsze 
przedsięwzięcia na najbliższe lata to budo- 
wa hali sportowej z krytą pływalnią przy 
naszych szkołach w Sieniawie, o której już 
wielokrotnie Państwu mówiłem. Jest to nie-
zwykle kosztowna inwestycja możliwa do 
zrealizowania jedynie z udziałem środków 
zewnętrznych. Do tego zadania jesteśmy 
przygotowani dokumentacyjnie i czekamy 
jedynie na uruchomienie naboru wniosków 
pomocowych. Podobnie w przypadku rewi-
talizacji kościoła p.w. Jana Chrzciciela nie-
zwykle pięknego i cennego zabytku znajdu-
jącego się w samym centrum Sieniawy. Jego 
gruntowna renowacja wraz z zagospodaro-
waniem całego otoczenia łącznie z naszym 
przystankiem autobusowym jest niezmiernie  
istotna dla zakończenia procesu rewitaliza- 
cji naszego centrum. Nie zapominamy rów- 
nież o budowie dalszej kanalizacji naszej 
gminy, gdyż nie posiadają jej jeszcze mie- 
szkańcy Czerwonej Woli, Czerc, Dobrej  
i Rudki. Wszystkie te zadania to inwesty- 

cje idące w dziesiątki milionów złotych  
i w każdym przypadku liczymy na pomoc 
unijną. Trzeba sobie jasno powiedzieć, bez 
takiego wsparcia nie jesteśmy w stanie żad-
nej z nich zrealizować. Kolejnym warunkiem 
jest także to, że aby skorzystać z takiej moż-
liwości, oprócz prawidłowo przygotowanej  
aplikacji wraz z wszelką dokumentacją, na- 
leży posiadać własny udział finansowy, co  
w przypadku naszego budżetu nie jest pro- 
stym zadaniem. Tutaj otrzymacie Państwo  
odpowiedź na zarzuty, kierowane pod moim  
adresem, o zadłużeniu gminy czy wyprze- 
daży majątku. Decyzje te były podyktowa- 
ne tylko i wyłącznie płynącymi z nich wy- 
miernymi korzyściami. Albo je podejmu- 
jemy i pozyskujemy miliony złotych, albo 
„unijny pociąg z pieniędzmi odjedzie nam 
bezpowrotnie”. Na szczęście dane jest mi 
współpracować z radą, która w zdecydowa-
nej większości popiera moje stanowisko w tej  
sprawie i pod kierownictwem jej przewodni- 
czącej Pani Danuty Król podejmuje odwa-
żne, aczkolwiek bardzo odpowiedzialne de- 
cyzje. Jestem przekonany, że dzięki działa-
niom z udziałem takich właśnie ludzi, przy 
akceptacji wszystkich Państwa, czeka nas  
bardzo obiecująca perspektywa.

Adam Woś                 

Burmistrz  
dotrzymał słowa

T
ym razem gospodarz miasta 
wsparł Stowarzyszenie Miej-
ski Klub Sportowy „Sokół” Sie-
niawa. Burmistrz Adam Woś 

 od lat jest zagorzałym i wiernym kibicem 
tego właśnie klubu. - Dałem słowo, że jeśli 
wygram wybory to przekażę trzymiesięczne 
pobory na cele społeczne. Wybory wygra-
łem to słowa dotrzymuję - mówi skromnie 
Burmistrz Woś. Szlachetny gest doceniają 
nie tylko działacze i członkowie MKS Sokół  
Sieniawa, ale też kibice i mieszkańcy.

Należy przy tym zauważyć, że już wcze-
śniej Adam Woś wielokrotnie wspomagał  
finansowo naszych sportowców mniejszy- 
mi kwotami, jak również przekazał środki  
w wysokości 15.000,00 zł na rzecz Para-
fii Rzymsko-Katolickiej w Dobrej, celem 
budowy dzwonnicy przy Kościele Parafial-
nym w Czercach.
Każdy, kto tylko lepiej zna burmistrza Wosia, 
zaskoczony jego postawą nie jest, bo wie, 
że nigdy danego słowa nie cofa, a obietnic 
zawsze dotrzymuje.

Fakt, że takie zachowanie jest niezbyt 
często spotykane w naszym społeczeństwie, 
a zatem warte promocji i nade wszystko  
naśladowania dostrzegły media, w tym na- 
wet duże, regionalne dzienniki. Autor arty-
kułu w „Nowinach” dawał za przykład burmi-
strza Wosia z nadzieją, że za jego wzorem in- 
ni samorządowcy (wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci) zrobią również podobny gest  
w stronę swoich wyborców i mieszkańców.

Barbara Matyja

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, Adam Woś dotrzymał słowa i zgodnie ze złożonymi 
wcześniej deklaracjami, po wygranych wyborach samorządowych przekazał trzymiesięczne 

wynagrodzenie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
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O
to cztery komitety wyborcze które wprowadziły swoich kandydatów do obec-
nej Rady Miejskiej:
- z KWW „Rozwój Ziemi Sieniawskiej”: Bronisława Bajor, Danuta Król, Prze-
mysław Czopik, Grzegorz Krzyżak, Jerzy Kudłak, Zbigniew Lichołat, Ryszard 

Luty, Jan Nabrzeski, Edward Ochab, Adam Strug i Wincenty Suszyło;
- z KW Prawo i Sprawiedliwość: Stanisław Bachórz i Marek Kosior;
- z KWW Zdzisława Doskocza - Jerzy Dejnowiec;
- z KWW Sieniawa - Aktywna Gmina - Wacław Mikulski.

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu inauguracyjna sesja 
nowo wybranej Rady Miejskiej odbyła się 28 listopada 2014 r. Pierwsze obrady poprowadzi- 
ła radna „Senior” Bronisława Bajor.
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni ślubowali rzetelność i uczciwość  

Radni u progu nowej  
kadencji

W dniu 16 listopada 2014 r. mieszkańcy Miasta i Gminy  
Sieniawa wybrali 15 radnych Rady Miejskiej  

w Sieniawie na kadencję 2014-2018.

w wykonywaniu obowiązków, po czym 
Tadeusz Biernat, Przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Sieniawie wręczył 
zaświadczenia o wyborze na VII kadencję. 
Radni wybrali także Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Sieniawie. Jedyną kandydatką 
zgłoszoną do objęcia tej funkcji była Danuta 
Król; w głosowaniu tajnym jej kandydaturę 
poparło 11 radnych, zaś 4 oddało swoje gło- 
sy bez dokonania wyboru.

Podczas II zwyczajnej sesji w dniu 4 
grudnia 2014 r. miejscy radni zdecydowa- 
li o wyborze Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Sieniawie, którymi zostali: Bro-
nisława Bajor i Wincenty Suszyło. W trakcie 
kolejnej III już sesji w dniu 12 grudnia 2014 
r. radni powołali składy osobowe poszczegól-
nych komisji stałych oraz dokonali wyboru 
ich przewodniczących (na pierwszych, robo-
czych posiedzeniach komisje stałe wyłoniły 
ze swojego grona wiceprzewodniczących):
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Ryszard Luty
Wiceprzewodniczący - Jerzy Kudłak
Członkowie - Adam Strug, Jan Nabrzeski, 
Stanisław Bachórz
Komisja Społeczna:
Przewodniczący - Grzegorz Krzyżak
Wiceprzewodniczący - Przemysław Czopik
Członkowie - Danuta Król, Edward Ochab, 
Stanisław Bachórz
Komisja Gospodarcza i Rolnictwa:
Przewodniczący - Jan Nabrzeski
Wiceprzewodniczący - Edward Ochab
Członkowie - Bronisława Bajor, Jerzy Kudłak, 
Marek Kosior
Komisja Ochrony Środowiska:
Przewodniczący - Adam Strug
Wiceprzewodniczący - Zbigniew Lichołat
Członkowie - Wincenty Suszyło, Przemysław 
Czopik, Jerzy Dejnowiec

W obecnej kadencji Rady Miejskiej  
w Sieniawie 11 radnych utworzyło Klub  
radnych „Rozwój Ziemi Sieniawskiej” pod 
przewodnictwem Ryszarda Lutego. Należy 
zaznaczyć, że działalność w/w klubu nie 
wymaga żadnych dodatkowych nakładów 
finansowych, a jego działalność precyzuje 
Statut Gminy Sieniawa.

Barbara Matyja
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Ambitne plany 
burmistrza

D
rugą sesję zwołaną przez Ko-
misarza Wyborczego w Prze-
myślu otworzyła Danuta 
Król, Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Sieniawie. Jednak zanim Bur-
mistrz - elekt złożył uroczyste ślubowanie, 
odebrał zaświadczenie o wyborze na ten 
urząd z rąk Tadeusza Biernata. Przewodni-
czący Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza-
jąc włodarzowi miasta dokument gratulo- 
wał wyboru i życzył wielu sukcesów, a tak- 
że tego, aby trud, który podjął, przyniósł 
wymierne efekty. Kończąc, podziękował Bur-
mistrzowi za dotychczasową pracę włożoną 
w rozwój miasta i gminy. 

Następnie Burmistrz w obecności rad-
nych, pracowników Urzędu i gminnych jed-
nostek organizacyjnych, dyrektorów szkół  
i przedszkola, przedstawicieli firm i insty-
tucji oraz licznie przybyłych mieszkańców  
złożył uroczyste ślubowanie - Obejmując 
urząd Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyśl-
ności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż 
Bóg - zakończył rotę ślubowania Adam Woś. 
Po zakończeniu tej części sesji Burmistrz 
przedstawił plany do realizacji w mieście  
i gminie na najbliższe cztery lata, wskazując 

przede wszystkim na kontynuację wszech-
stronnego rozwoju naszej gminy. Wśród 
koniecznych inwestycji wymienił budowę 
kolejnych odcinków dróg gminnych, chod-
ników, czy też modernizację oświetlenia 
ulicznego i dokończenie budowy kanaliza-

cji sanitarnej tam, gdzie jeszcze mieszkańcy 
nie mają do niej dostępu, tj. w Czerwonej 
Woli, Czercach, Rudce i Dobrej. W zamie-
rzeniach inwestycyjnych znalazła się rów- 
nież budowa nowoczesnej hali sportowej  
wraz z basenem przy kompleksie sieniaw-
skich szkół oraz renowacja zabytkowego 
kościoła św. Jana Chrzciciela. Kończąc Bur-

mistrz Miasta i Gminy zadeklarował, że 
będzie zabiegał również o środki finansowe 
na budowę boisk wielofunkcyjnych, by mie- 
szkańcy całej gminy mieli równy dostęp do 
obiektów sportowo-rekreacyjnych.

W kolejnym punkcie obrad członkowie 

Rady Miejskiej zdecydowali o wyborze Wice-
przewodniczących Rady Miejskiej w Sienia- 
wie, którymi zostali Bronisława Bajor i Win-
centy Suszyło. Na zakończenie sesji Bur-
mistrz Miasta i Gminy Sieniawa złożył spra-
wozdanie o stanie gminy za lata 2010-2014.

Barbara Matyja

Adam Woś złożył w sieniawskim Ratuszu ślubowanie i oficjalnie rozpoczął swoją trzecią 
kadencję. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sieniawie w dniu 4 grudnia 2014 r. 

radni wybrali także dwoje wiceprzewodniczących.
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Wybory w sołectwach

S
ama kampania, jak chyba nigdy 
dotąd, wywołała ogromne zain-
teresowanie wśród mieszkańców  
poszczególnych miejscowości.

W niektórych miejscowościach toczyła się 
zacięta walka pomiędzy zgłoszonymi kan-
dydatami, którzy mobilizowali swoich zwo-
lenników do udziału w głosowaniu. W więk-
szości spotkania przebiegały w spokojnej  
czy wręcz przyjacielskiej atmosferze, chociaż 

zdarzały się sporadycznie pewne napięcia  
czy różnice zdań. Ale generalnie, nasi mie-
szkańcy pozytywnie zdali egzamin ze swo-

jego obywatelskiego obowiązku. Tradycyj- 
nie, najwięcej mieszkańców zgromadziło ze- 
branie w Rudce; uczestniczyły w nim 194 
osoby co stanowiło ponad 32% uprawnio-
nych do głosowania. Jednak procentowo naj-
lepiej wypadły Czerce, ze 164 uczestnikami 
co stanowiło 46,45% uprawnionych, oraz 
Czerwona Wola ze 181, uzyskując niewiele 
mniejszy odsetek, bo aż 46,41%. 

W wyniku wyborów nastąpiły pewne 

zmiany zarówno wśród pełniących funkcję  
sołtysów jak i w składach rad sołeckich.  
W Leżachowie nowym sołtysem został Ma- 

rian Czercowy pokonując dotychczas urzę-
dującego Ryszarda Szozdę. W Dobrej, Jerzy  
Dejnowiec nie miał konkurencji obejmu- 
jąc tą funkcję bez walki, w Dybkowie w wy- 
niku głosowania oboje kandydaci otrzyma- 
li równą liczbę głosów, dlatego też sołtysa  
wyłoniło losowanie i została nim Dorota 
Szpala. W pozostałych miejscowościach do- 
tychczas urzędujący sołtysi zachowali swoje 
funkcje: w Czercach Jerzy Kudłak, w Rudce 
Tadeusz Sikora, w Wylewie Bogusława Mo- 
czarska, w Piganach Grzegorz Krzyżak, w Pa- 
luchach Janina Majder.

Spotkania z mieszkańcami były również 
okazją do przypomnienia mieszkańcom o za- 
kończonych już inwestycjach, realizowanych 
przedsięwzięciach i przyszłych zadaniach 
dotyczących poszczególnych miejscowości. 
Burmistrz Miasta i Gminy w swoich obszer-
nych wystąpieniach wyczerpująco informo- 
wał uczestników o wszystkich sprawach do- 
tyczących naszej społeczności samorządo-
wej. W zakończonej kampanii nie pominięto  
mieszkańców Sieniawy, pomimo iż nie wy- 
bierają sołtysa, mieli oni również okazję do 
zapoznania się z sytuacją społeczno-gospo-
darczą miasta i gminy oraz planami na przy-
szłość.

Jerzy Mazur

Znamy już nazwiska sołtysów i składy nowych Rad Sołeckich w gminie Sieniawa.  
W niedzielę, 15 marca, zakończył się cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych  

na których mieszkańcy wiosek wybierali swoich przedstawicieli.

Rolniku nie ryzykuj

Szanowni Rolnicy, dziękuję Państwu za aktywny udział 
w działaniach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób 
zawodowych w gospodarstwach rolnych.

Dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu wiele zagrożeń wypad-
kowych zostało zlikwidowanych, a poziom bezpieczeństwa pracy 
rolniczej uległ znaczącej poprawie, o czym świadczy obniżenie wskaź-
nika wypadkowości z 24,6, w początkach działalności Kasy w 1993 
roku, do 10,8 w 2014 roku.

W ostatnich latach działania prewencyjne Kasy są w dużej czę-
ści ukierunkowane na przeciwdziałanie najliczniej występującym 
wypadkom przy pracy rolniczej. Spośród nich niemal połowa jest 

skutkiem upadków osób, kolejne 25 proc. wypadków ma związek 
z pochwyceniem i uderzeniem przez ruchome części maszyn i urzą-
dzeń oraz z uderzeniem, przygnieceniem, pogryzieniem przez zwie-
rzęta. Mając na uwadze główne ryzyka wypadków, Kasa przypomina 
o nich pod znaczącymi hasłami:
Upadek to nie przypadek, które przypomina Państwu, że dbałość 
o stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ład i porządek w obej-
ściu, stosowanie właściwej odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej, skutecznie ograniczają ryzyko upadków osób 
podczas pracy w rolnictwie; 
Nie daj się wkręcić mające na uwadze zapobieganie groźnym w skut-
kach pochwyceniom i uderzeniom przez ruchome części maszyn 
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Debatowali o budżecie

B
udżet zakłada, że w 2015 r. do-
chody ogółem osiągną kwotę:  
25 455 183,72 zł, w tym docho- 
dy bieżące: 20 047 524,72 zł 

i majątkowe: 5 407 659,00 zł. Do najwyż-
szych, planowanych dochodów bieżących 
można zaliczyć: subwencje - 9 715 356,00 zł, 
podatek od nieruchomości - 3 295 585,00 zł, 
dotacje na zadania zlecone gminie z budże- 
tu państwa - 2 618 498,00 zł, udziały w pod. 
dochodowym od osób fizycznych i praw- 
nych - 2 153 482,00 zł. Pozostałe, nie mniej 
ważne kwoty dochodów to m in. opłaty lo- 
kalne, wpływy z usług, dochody z mienia  
komunalnego itp. Na ogólną kwotę: 2 264 
603,72 zł. 
Wydatki zostały określone na kwotę: 25 111 
144,76 zł, w tym: wydatki bieżące: 20 034  
614,10 zł i majątkowe: 5 076 530,66 zł. Wy- 
datki (w zł) wg rodzajów to: Rolnictwo i ło- 

wiectwo - 83 402,84; Leśnictwo - 367 497,12; 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - 541 
300,00; Transport i łączność - 895 228,00; 
Gospodarka mieszkaniowa - 117 573,00; 
Działalność usługowa - 56 764,00; Informa-
tyka - 30 000,00; Administracja publiczna 
- 2 221 295,25; Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa - 1 525 228,13; 
Obsługa długu publicznego - 460 000,00; 
Rezerwy - 80 000,00; Oświata i wychowa-
nie - 9 465 427,31; Ochrona zdrowia - 130 
000,00; Pomoc społeczna - 3 571 485,58; 
Edukacyjna opieka wychowawcza - 203 
737,00; Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska - 3 255 060,48; Kultura i ochro- 
na dziedzictwa narodowego - 1 272 100,00; 
Kultura fizyczna i sport - 835 046,05. Ważne 
pozycje w poszczególnych działach stano- 
wią zaplanowane do zakończenia zadania  
inwestycyjne (2 718 050,66), jak również  

udzielane dotacje z budżetu gminy (2 129 
391,28), m in. dla Przedszkola Niepubli- 
cznego i „Kompetentnych przedszkolaków”  
- 633 011,28 zł; dla klubów sportowych  
- 338 000,00 zł; dla Instytucji Kultury 
(CKSiR i Biblioteka) - 328 100,00 zł; dowóz 
niepełnosprawnych dzieci do szkoły w Ja- 
rosławiu - 120 400,00 zł oraz dotacja dla 
ZGKiM do 1 m3 dostarczanej wody (1,84 zł/
m3) - 321 800,00 zł i odprowadzanych ście-
ków (3,78 zł/m3) - 378 000,00 zł. 

Plan dochodów jest wyższy od planu 
wydatków co stanowi nadwyżkę budżetu  
w kwocie 344 038,96 zł, która będzie prze-
znaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek. A spłata tychże zobo-
wiązań w br. planowana jest w wysokości  
1 327 078,96 zł. W konsekwencji kwota 
długu na koniec 2015 roku będzie wynosić: 
11 889 794,18 zł. 

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie  
na 2015 rok zaplanowano odpowiednio: 
przychody - 2 249 134,00 zł, koszty - 2 243 
605,00 zł.

Za przyjęciem budżetu (Uchwała Nr 
V/23/2015) w proponowanej przez Burmi- 
strza wersji głosowało 11 radnych, 3 było 
przeciw i 1 wstrzymał się.

Tak w wielkim skrócie przedstawiamy 
Państwu plan finansowy na kolejny rok 
budżetowy, a więcej szczegółów znajduje 
się pod adresem bip.sieniawa.pl w zakładce 
Budżet Miasta i Gminy Sieniawa. 

Anna Nykiel

Rada Miejska w Sieniawie zatwierdziła budżet na 2015 r. To jedna z najważniejszych  
dla mieszkańców uchwał. Radni przegłosowali ją 27 stycznia br.

i urządzeń, poprzez dbanie O ich właściwy stan, o kompletność osłon 
i zabezpieczeń ruchomych części, przestrzeganie zaleceń producen-
tów zawartych w instrukcjach obsługi, takich jak np. konieczność 
wyłączenia napędu przed rozpoczęciem napraw i regulacji; 
Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz - to nowe hasło, związane z pro-
blemem wypadków podczas obsługi zwierząt. Bezpieczeństwo i hi-
giena pracy z żywym inwentarzem w dużej mierze zależy od warun-
ków jego bytowania w gospodarstwie rolnym. Zapewnienie zwie-
rzętom odpowiedniej przestrzeni do życia oraz pożywienia i wody, 
traktowanie ich przyjaźnie, zmniejsza ryzyko przygniecenia, uderze-
nia i pogryzienia, a przestrzeganie higieny podczas ich obsługi za-

pobiega zakażeniom chorobami odzwierzęcymi.
Bezpieczeństwo pracy i życia w gospodarstwach rolnych w dużej 

mierze zależy od świadomości i postawy ich właścicieli i użytkowni-
ków. Zapraszam Państwa do udziału w kolejnych szkoleniach, kon-
kursach, pokazach i innych działaniach organizowanych przez od-
działy regionalne i placówki terenowe KRUS. Bieżące informacje 
o takich inicjatywach Kasa zapowiada w internetowym Kalendarzu 
Wydarzeń Prewencyjnych, pod adresem: www.wydarzenia-prewencyjne.
krus.gov.pl

Artur Brzóska
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Wybory do 
Izb Rolniczych

I
zby rolnicze są rolniczym samorzą-
dem zawodowym, który działa na 
rzecz rozwiązywania problemów rol-
nictwa i reprezentuje interesy zrze-

szonych w nim podmiotów. Wybory do 
walnego zgromadzenia Podkarpackiej Izby  
Rolniczej są dwustopniowe. 

W pierwszym etapie z każdej gminy 
wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli 
obszar użytków rolnych gminy nie przekra-
cza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą 
w skład Rady Powiatowej, która - na swym 
pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród 
siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie 
osoby wchodzą w skład nowego Walnego 
Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 
4 lata. 
Czynne i bierne prawo wyborcze w wybo-
rach powszechnego samorządu rolniczego 
mają: członkowie Izby, którymi są: podatni- 
cy podatku rolnego, podatnicy podatku do- 
chodowego z działów specjalnych produk-
cji rolnej oraz członkowie rolniczych spół-
dzielni produkcyjnych posiadających w nich 
wkłady gruntowe. 
Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani 
delegaci mają wpływ, m.in. na: 

- rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników 
problemów;
- projekty aktów prawnych z zakresu pro-
dukcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich  
opiniowanie;
- poprawę sytuacji ekonomicznej w rolni-
ctwie i warunków życia na wsi;
- kształt edukacji i doradztwa rolniczego  
oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracują- 
cych w rolnictwie;
- współpracę z polskimi i zagranicznymi  
organizacjami producentów rolnych;
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego  
i zdrowia mieszkańców wsi;
- ochronę dziedzictwa kulturowego w regio-
nie. 

Osobami uprawnionymi do głosowania  
w wyborach do izb rolniczych są podatnicy 
podatku rolnego, którzy posiadają gospo-
darstwo rolne o łącznej powierzchni prze- 

kraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. 
Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na 
listach uprawnionych do głosowania. 

Szczegółowy terminarz czynności zwią-
zanych z przeprowadzeniem wyborów oraz 
inne dokumenty i pisma związane z wybo-
rami dostępne są na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie: www.
sieniawa.pl oraz Podkarpackiej Izby Rolni-
czej: www.pir.xo.pl.

Drodzy Rolnicy! 
Nie zmarnujcie możliwości wpływu na 
ważkie dla Was sprawy! 
Weźcie udział w wyborach do Izby Rolni-
czej! 
Swym zaufaniem obdarzcie najlepszych 
kandydatów!

Barbara Matyja

Powołanie rolniczego samorządu to jedno z najważniejszych wydarzeń, które nas  
czeka w najbliższym czasie. Wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby  

Rolniczej wyznaczono na niedzielę, 31 maja br.
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Modernizacja  
miejscowości Wylewa

Stosownie do art. 24a ust.2 usta-
wy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (jedn. 
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 

1287 z późn. zm.) w oparciu o dane i ma-
teriały gromadzone w zasobie geodezyj-
nym i kartograficznym, Starostwo Powiato-
we w Przeworsku zakończyło prace zwią-
zane z modernizacją miejscowości Wylewa. 
W roku 2014 na zabudowanych działkach 
Wylewy pojawili się geodeci wykonujący na 
zlecenie prace związane z modernizacją ewi-

dencji gruntów i budynków tej miejscowo-
ści. Dokonali oni pomiaru wszystkich bu-
dynków znajdujących się na działkach po-
szczególnych właścicieli w miejscowości Wy-
lewa. W związku z przeprowadzoną kom-
pleksową modernizacją budynków (założe-
niem ewidencji budynków) u poszczegól-
nych właścicieli gruntów zostały wykazane 
wszystkie działki zabudowane różnego ro-
dzaju budynkami (dla których niejednokrot-
nie właściciele nie sporządzili projektów 
budowlanych, czy też zgłoszeń prac nie 
objętych pozwoleniem na budowę). Jeżeli 
natomiast chodzi o ewidencje gruntów, w li-
cznych przypadkach nastąpił szereg zmian 

powierzchniowych w zakresie ogólnej po-
wierzchni poszczególnych działek, czy też 
klasyfikacji poszczególnych użytków na da-
nej działce. Zgodnie z zawiadomieniem 
Starosty Przeworskiego w terminie od 06.
10.2014 r. do 24.10.2014 r. każdy właściciel 
gruntów w miejscowości Wylewa miał pra-
wo wglądu do przygotowanego operatu po-
miarowo-kartograficznego ewidencji grun-
tów i budynków opracowanego w ramach 
modernizacji. W wyznaczonym powyżej 
terminie istniała możliwość złożenia przez 

właścicieli poszczególnych działek uwag, co 
do dokonanych zmian przy sporządzonej 
modernizacji Wylewy. Warto również pod-
kreślić, iż niestawienie się przez poszczegól-
nych właścicieli w wyznaczonym terminie 
nie stanowiło przeszkody do kontynuowania 
procesu modernizacji gruntów i budynków, 
jak również do ujawnienia nowych danych 
w ewidencji gruntów i budynków w Staro-
stwie Powiatowym w Przeworsku. Kolejnym 
krokiem dokonanym przez Starostę Prze-
worskiego było przyjęcie w dn. 20.11.2014 r. 
operatu pomiarowego nr 1814-605/2014 do-
tyczącego modernizacji danych przedmio-
towych dla obrębu Wylewa położonego 

w jednostce ewidencyjnej Sieniawa. W dniu 
05.03.2015r. Starosta Przeworski przekazał 
do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie dane 
z dokonanej modernizacji ewidencji grun-
tów i budynków dla miejscowości Wylewa.
Następstwem dokonanej modernizacji miej-
scowości Wylewa będzie w kolejnych miesią-
cach przeprowadzenie przez tutejszy organ 
podatkowy postępowań podatkowych wobec 
wszystkich właścicieli terenu objętego przed-
miotową modernizacją, a co się z tym wiąże 
w dalszej kolejności zmianą decyzji wymiaro-

wych w sprawie podatku na rok 2015. Każdy 
podatnik posiadający grunty i budynki 
w miejscowości Wylewa zostanie wezwany 
do złożenia stosownej informacji podatko-
wej w której m.in. będzie zobligowany do 
określenia powierzchni użytkowej poszcze-
gólnych budynków będących jego własno-
ścią, jak również zadeklarowania nowej ewi-
dencji gruntów. Po przeliczeniu poszczegól-
nych podatków: rolnego, leśnego, czy też od 
nieruchomości organ podatkowy wyda decy-
zje zmieniające wymiary podatków na 2015 r. 
dla poszczególnych właścicieli gruntów.

Krystyna Capłap

W kolejnej miejscowości przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów  
i budynków. Nowych pomiarów dokonano w latach wcześniejszych  

w Sieniawie, Czerwonej Woli i Leżachowie.
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Awanse w jednostkach

W 
styczniu br., Zarządzeniem 
Burmistrza, na stanowisko  
dyrektora Środowiskowe- 
go Domu Samopomocy 

powołana została Barbara Kamionka do- 
tychczasowy pracownik Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pani Barbara, absolwentka studiów pe- 
dagogicznych ze specjalnością oligofrenope- 
dagogiki, swoją pracę zawodową rozpoczę- 
ła w 2003r. w placówce, którą przyszło jej  
teraz kierować, jako instruktor terapii zaję- 
ciowej. Przez lata swojej pracy zawodowej  
nabyła ogromne doświadczenie w pracy  
z osobami niepełnosprawnymi, organizacji  
pomocy społecznej oraz w zawodzie pra- 
cownika socjalnego. Jej przygotowanie me- 
rytoryczne, indywidualne cechy osobowo- 

ściowe, umiejętności zarówno pracy indywi- 
dualnej jak i zespołowej oraz ciągłe dosko- 

nalenie swoich umiejętności bez wątpienia 
predysponują do zajmowania, tak odpowie-
dzialnego stanowiska. 
W dniu 1 lutego 2015 r. na stanowisko Dy- 
rektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi- 
ny Sieniawa powołana została, dotychczas  
pełniąca obowiązki kierownika tej placówki,  
Elżbieta Jagusztyn. Pani Elżbieta ma wielo- 
letnie doświadczenie w pracy bibliotecznej  
poczynając od stanowiska młodszego biblio- 
tekarza. Przez ostatnie cztery lata kierowa- 
ła sieniawską placówką dając się poznać  
jako profesjonalny, zaangażowany i oddany  
czytelnictwu pracownik. Nowym paniom dy- 
rektor życzymy wielu sukcesów w pracy za- 
wodowej, satysfakcji z realizacji powierzo-
nych zadań oraz dalszych awansów. 

Jerzy Mazur

Nowy, 2015 rok, przyniósł zmiany w naszych jednostkach organizacyjnych. Zarządzeniami 
Burmistrza dwie nasze placówki mają swoich nowych dyrektorów.

Są pieniądze na drogi 

W 
dniu 23 lutego 2015 r. 
Adam Woś Burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa 
w gabinecie Wojewody 

Podkarpackiego odebrał promesę z Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji, na do- 

finansowanie przebudowy drogi gminnej, 
w ramach usuwania skutków klęsk żywio- 
łowych. Za przyznaną kwotę 290 000 zł, 
będzie wyremontowany odcinek drogi Czer-
wona Wola - Leżachów. Są to już kolejne 
środki jakie dzięki przychylności wojewo- 

dy otrzymaliśmy na nasze przedsięwzięcia  
drogowe. Miejmy nadzieję że to dobry po- 
czątek, dla dalszych inwestycji na naszych 
drogach.

Jerzy Mazur

Dzięki dotacji z ministerstwa, w Gminie Sieniawa będzie modernizowana  
kolejna zniszczona droga.
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Budujemy nowe remizy

B
udynek remizy OSP wraz 
ze świetlicą w Paluchach 
jest parterowy bez poddasza 
użytkowego i niepodpiwni-

czony. Jego gospodarzami będą ochot-
nicy z miejscowej jednostki straży po- 
żarnej. W budynku może przebywać jed-
norazowo maksymalnie 43 osoby. Na par-
terze znajduje się garaż dla samochodu 
strażackiego lekkiego, świetlica ogólno- 
dostępna, sanitariaty oraz kotłownia. Po- 
wierzchnia użytkowa wynosi 172,12 m2. 
Wartość inwestycji to 481 926 zł.

Trwają prace przy budowie remizy 
OSP wraz ze świetlicą w Dybkowie.  
Budynek jest parterowy bez poddasza 
użytkowego niepodpiwniczony przezna-
czony dla straży pożarnej. Podobnie jak 
w Paluchach, w budynku może przeby-
wać jednorazowo maksymalnie 43 oso- 
by. Na parterze znajduje się garaż dla 
samochodu strażackiego lekkiego, świe-
tlica ogólnodostępna, sanitariaty oraz ko- 
tłownia. Powierzchnia użytkowa wynosi  
190, 45 m2. Wartość inwestycji wyniesie 
495 310 zł.

Mocno zaawansowane są prace przy 
budowie remizy OSP w Czercach. Pię-
trowy, niepodpiwniczony przeznaczony 
dla straży pożarnej budynek, maksymal- 
nie pomieści jednorazowo 35 osób. Na 
parterze wydzielono garaż dla samocho- 
du strażackiego lekkiego, pomieszczenie 
techniczne, sanitariaty oraz kotłownię. 
Na piętrze znajduje się sala szkoleniowa  
i kuchnia. Powierzchnia użytkowa wy- 
nosi 141,86 m2. Wartość inwestycji za- 
mknie się kwotą 429 164 zł.

Władysław Woś

Za blisko 1,5 mln   
złotych w trzech 

miejscowościach naszej 
gminy realizuje się  
długo oczekiwane 

inwestycje. W Paluchach, 
Dybkowie i Czercach  

buduje się nowoczesne, 
funkcjonalne remizy 

strażackie i świetlice.

Fot.	Remiza w Czercach	

Fot.	Remizo-świetlica w miejscowości Paluchy

Fot.	Remizo-świetlica w miejscowości Dybków
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Od 2015 r. wchodzą w życie zmiany związane z otrzymaniem dowodu osobistego. 

To warto wiedzieć

N
ieco inaczej będzie wyglądał 
sam dokument.
1. Dowód osobisty będzie 
można wyrobić w najbliż-

szym urzędzie gminy niezależnie od mel-
dunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko 
w urzędzie właściwym dla naszego miejsca 

zamieszkania. Nowy dokument odbierzemy 
w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy 
wniosek.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego 
można będzie złożyć na bardziej przejrzy-
stym formularzu, można go również złożyć  

w formie elektronicznej.
3. Zniknie adres zameldowania, dlatego przy 
każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie 
wymieniać dowodu.
4. W nowych dowodach nie będzie informa-
cji o kolorze oczu, wzroście ani skanu pod-
pisu posiadacza.

5. Jedna fotografia, taka jak do paszportu 
(zdjęcie na wprost), powinno być wykonane 
nie wcześniej niż 6-miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku.
6. Nowe dowody będą ważne na okres 10 lat 
od daty wystawienia dokumentu, dla dzieci  

w wieku do 5 lat na okres pięciu lat. Wnio- 
sek o dowód dla dziecka składa jeden z ro- 
dziców, lub opiekun prawny.
7. Na dowodzie będzie informacja o obywa-
telstwie.
Dotychczasowe dowody osobiste zachowują 
ważność do upływu terminów w nich okre-

ślonych. Nie będzie konieczności wymiany 
dokumentów. Dowód osobisty otrzymamy 
za darmo.

Elżbieta Kubrak

Baśniowe ferie  
w bibliotece

P
ierwszy tydzień upłynął pod znakiem gier 
planszowych, drugi zaś obfitował w zajęcia 
plastyczne. Zajęcia manualne wprowadziły 
uczestników w świat sztuki i techniki pla-

stycznej. Każdy miał możliwość rozwijania wielu war-
tościowych umiejętności a przede wszystkim, były one 

Na czas ferii zimowych Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa 

przygotowała dla swoich młodych 
czytelników interesującą 

propozycję spędzenia wolnego 
czasu. Działo się sporo, było dużo 
dobrej zabawy, śmiechu i radości.
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Kwalifikacje  
wojskowe zakończone

O
soby z terenu miasta i gminy Sieniawa pod-
legające kwalifikacji wojskowej spotkały 
się w dniach 23 i 24 lutego br. z przedstawi-
cielem Wojskowego Komendanta Uzupeł-

nień w Jarosławiu. Poinformował on wszystkich zaintere-
sowanych o aktualnych regulacjach prawnych związanych  
z powszechnym obowiązkiem obrony oraz możliwością 
odbywania zawodowej służby wojskowej.
Do kwalifikacji zgłosiło się 42 mężczyzn rocznika podstawo-
wego, 2 mężczyzn rocznika starszego. Zdecydowana więk-
szość osób stających przed Komisją Lekarską otrzymała 
kategorię zdrowia „A”, która jest podstawowym warunkiem 
do ubiegania się o pracę w wojsku lub innych formacjach 
mundurowych (np. Policja, Państwowa Straż Pożarna i in.).

Stanisława Napora

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa wezwał do kwalifikacji wojskowej 44 osoby rocznika 
podstawowego i 7 mężczyzn rocznika starszego. 

świetną okazją do zabawy w gronie rówie-
śników. Prace wykonywano różnymi tech-
nikami, od malowania pastelami na dużych 
formatach poprzez wyklejanie, malowanie 
cukrem, wycinanie metodą koronkową. Pod-
czas zajęć nie zabrakło także masy solnej, 
która okazała się doskonałym tworzywem 
w rękach niezwykle zdolnej grupy młodych 
plastyków. Wiele radości uczestnikom spo-
tkań sprawiło przygotowanie własnych, ory-
ginalnych walentynek. Zwieńczeniem pla-
stycznych zmagań było wykonanie wspólnej 
walentynki, która zajęła honorowe miejsce  
w bibliotece.

W przerwie między zajęciami plastycz-

nymi uczestnicy wybierali się w podróże do 
świata baśni. Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, autorów 
zabawnych wierszy dla dzieci. Młodzi słucha-
cze aktywnie włączali się do zabawy wykazu-
jąc się doskonałą znajomością prezentowa-
nych utworów. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież gry planszowe - świetny sposób na za- 
bawę, połączony ze zdrową rywalizacją, który 
przyniósł sporo przyjemności i emocji. Po 
feriach pozostały uczestnikom miłe wspo-
mnienia i pozytywne wrażenia.

Elżbieta Jagusztyn
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Urodziny 
DKK

Mija drugi rok działalności Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla młodzieży. Zawiązał się  

w 2013 r. przy Bibliotece Publicznej  
Miasta i Gminy Sieniawa.

W 
spotkaniach uczestniczy młodzież miejscowego 
liceum, która spotyka się raz w miesiącu, by 
wraz z opiekunem Magdaleną Ćwikłą i mo- 
deratorem grupy podyskutować o przeczyta-

nej książce. Mimo różnych gustów czytelniczych i wieku, członko-
wie klubu nie ograniczają się tylko i wyłącznie do literatury mło-
dzieżowej. W minionym roku na liście lektur sieniawskiego DKK 
znalazły się m.in. powieści M. Gutowskiej-Adamczyk („Wystar-

czy, że jesteś”), G. Kołodziej („Wystrzałowa maturzystka”), E.E. 
Schmitta („Kobieta w lustrze”), N. Sparksa („Jesienna miłość”) czy 
H. Kowalewskiej („Przelot bocianów”). Serca klubowiczek podbił 
R.P. Evans i książki z serii „Dzienniki pisane w drodze” („Dotknąć 
Nieba”, „Na rozstaju dróg”). Nie bez echa przeszedł zbiór porusza-
jących rozmów Sz. Hołowni „Ludzie na walizkach”. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć książki B. Kosmowskiej („samotni.pl”). Członko-
wie DKK i licznie przybyła publiczność mieli okazję porozmawiać  
z autorką podczas spotkania w Sieniawie. 

Przed młodymi miłośnikami dobrej literatury kolejne spotkania 
i nowe lektury. Klubowiczom życzymy konstruktywnych dyskusji,  
a wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania przy dobrej 
kawie i książkach.

Marta Kozłowicz

Coraz bogatsza jest oferta Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”  

w Sieniawie. Obecnie z aktywnych form 
spędzania wolnego czasu mogą korzystać 

zainteresowani w każdym wieku. To sprawia,  
że gmach dawnego „Sokoła” od rana  

do wieczora tętni życiem.

O
d niedawna działa tu grupa teatralno-kabaretowa 
„Maskara”. Tworzy ją młodzież z miejscowego gim-
nazjum, a prowadzi Elżbieta Kozyra, znana szer-
szej publiczności autorka skeczy i aktorka kabaretu 

Big Baby z Leżachowa. Młodzi aktorzy zadebiutowali na scenie sie-
niawskiego „Sokoła” w mikołajkowym spektaklu komedii, a ostat-
nio można było ich obejrzeć w programie rozrywkowym z okazji 
Dnia Kobiet.

Po ponad rocznej nieobecności, działalność wznowiła orkiestra 
dęta pod kierownictwem Krzysztofa Grocha. We wtorki i czwartki 
na próby przychodzi po kilkanaście osób.
Dzięki wsparciu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra- 
mach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW  
w zakresie małych projektów, w ubr. zakupiono dodatkowe instru-
menty i nowe stroje dla muzyków. Wartość projektu zamknęła się 
kwotą 28 973 zł, w tym dofinansowanie - 18 844 zł. Ponadto Krzy-
sztof Groch prowadzi dziecięco-młodzieżową grupą wokalno-in-
strumentalną. 

Od 2013 r. w „Sokole” działa Niepaństwowa Szkoła Muzyczna  
I stopnia w Sieniawie. Na indywidualnych lekcjach gry na instru-
mentach i zajęciach grupowych naukę pobierają tu dzieci i młodzież 
w wieku od 6 do 16 roku życia. 
Swoje zainteresowania realizują także pasjonaci fotografii. Każdy 

chętny może uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych 
tzw. otwartej grupy fotograficznej, pod kierunkiem Klaudii Biały.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z oferty 
CKSiR „Sokół”. 

Marta Kozłowicz

„Sokół” 
otwarty na 
aktywnych
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Darmowe podręczniki

Wprowadzenie dotacji celo-
wej na zakup podręczni-
ków, nałożenie na szko- 
ły obowiązku zapewnie- 

nia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, 
zmiany w zakresie dopuszczania podręczni-
ków do użytku, a także umożliwienie rodzi-
com wpływu na ustalanie szkolnego zestawu 
podręczników, to tylko niektóre zmiany, jakie 
wprowadziła nowelizacja ustawy o systemie 
oświaty.

Wprowadzone zmiany nakładają na mi-
nistra właściwego do spraw oświaty i wy- 
chowania zadanie wyposażenia szkół pod-
stawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć 
z zakresu edukacji: polonistycznej, mate-
matycznej, przyrodniczej i społecznej dla 
uczniów klas I - III.

Po wejściu w życie proponowanych 
zmian organy prowadzące szkoły podsta-
wowe i gimnazja dostaną dotację celową  
na zakup:
1. podręczników lub materiałów edukacyj-
nych do zajęć z danego języka obcego no- 
wożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych  
do edukacji wczesnoszkolnej dla kl. I - III 
szkoły podstawowej,
2. podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV 
- VI szkoły podstawowej i wszystkich klas  

gimnazjum.
Szkoły podstawowe i gimnazja będą miały 
obowiązek zapewnienia uczniom bezpłat-

nego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych zastępujących lub uzupełnia- 
jących podręcznik oraz materiałów ćwicze-
niowych. Egzemplarze podręczników oraz 
materiałów edukacyjnych zastępujących lub 

uzupełniających podręcznik będą wypoży-
czane uczniom, zaś egzemplarze materia- 
łów ćwiczeniowych zostaną przekazane 

uczniom bez obowiązku zwrotu po zakoń-
czeniu zajęć w danym roku szkolnym.

Władysława Stawarska

Sejm znowelizował ustawę o oświacie dotyczącą podręczników szkolnych. 
Nowela przewiduje, że od września 2014 r. z bezpłatnych podręczników korzystać  

mogą uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych, a od 2017 r.  
wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów. 
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U
roczystości Narodowego Świę-
ta Niepodległości rozpoczęła 
msza św. w intencji Ojczyzny 
w kościele pw. Wniebowzię-

cia NMP w Sieniawie. Nabożeństwo odpra-
wił ks. Dariusz Styrna, a homilię wygło-
sił proboszcz ks. Jan Grzywacz. Po mszy św. 
uczestnicy w asyście pocztów sztandarowych 
przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II oraz 
Tablicę Legionistów. Tutaj przedstawiciele 
władz miejskich na czele z burmistrzem Ada-
mem Wosiem i przewodniczącą Rady Miej-
skiej Danutą Król złożyli kwiaty.
Uroczystości kontynuowano w sali widowi-
skowej Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji „Sokół”. Po odśpiewaniu hymnu i wypro-
wadzeniu sztandarów rozpoczęła się oko-
licznościowa akademia przygotowana przez  
młodzież z sieniawskiego gimnazjum. Spek-

takl pt. „Doceń wolności smak” rozpo-
częła wymowna scena rozbioru Polski, 
która wywarła na widzach wielkie wraże- 

nie. W kolejnych odsłonach przywołano 
wydarzenia z historii; emigrację Polaków, 
postać Józefa Piłsudskiego, roztańczony ka- 
baret z lat 20., bitwę pod Monte Cassino  
i Powstanie Warszawskie. Całość uzupełniła 
sugestywna scenografia oraz piękna oprawa 
muzyczna i choreograficzna. Na uznanie za- 
sługuje mistrzowska gra młodych aktorów, 
którzy dostarczyli zebranej publiczności wie- 
lu wzruszeń. Część artystyczną zakończyło 
odśpiewanie „Roty”. 
Na zakończenie burmistrz Adam Woś po- 
dziękował młodzieży i ich opiekunom za 
piękną lekcję patriotyzmu i wrażenia arty-
styczne, a licznie zebranej publiczności, 
za ich obecność w tak szczególnym dniu.

Marta Kozłowicz

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. O tym, że 96 lat temu po 123 latach 
niewoli Polska odzyskała niepodległość, pamiętali także mieszkańcy Sieniawszczyzny.

Święta  
Niepodległości

Obchody  
Narodowego
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Z 
niecierpliwością wyczekiwany przez dzie-
ci święty Mikołaj w towarzystwie bur- 
mistrza Adama Wosia, odwiedził także  
naszych najmłodszych w Niepublicznym  

Przedszkolu Sióstr Służebniczek NMP oraz w Przed- 
szkolu Miejskim. Mikołaj rozmawiał z dziećmi, wy- 
słuchał mikołajkowych piosenek i wierszy przygo- 
towanych specjalnie na tą okazję, a nawet zatań- 
czył z przedszkolakami. Spotkanie upłynęło w miłej 
atmosferze. Oczywiście osobliwy gość nie zapomniał 
o prezentach; maluchy i pracownicy obu przedszkoli 
otrzymali słodkie upominki. Niecodzienne wizyty  
były okazją do zrobienia sobie wspólnych, pamiątko- 
wych zdjęć. 

Marta Kozłowicz

Grudzień to szczególny miesiąc, 
również dlatego, że nasze domy, 
szkoły i przedszkola odwiedza 

wyjątkowy gość.

Jak wół do karety

U
zdolniona aktorsko mło-
dzież, pod kierunkiem Elż-
biety Kozyry przygotowała 
mikołajkowy teatr komedii. 

Spektakl pt. „Jak wół do karety” spotkał się 
z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. 
W pamięci widzów na pewno zostanie roz- 
kapryszona Grymsela (w tej roli wystą-
piła znakomita  Monika Malinowska), zło-
śliwy błazen (grał go Akeksander Strug) 
czy... wół. W rolę tego sympatycznego czwo-
ronoga wcielili się Maciej Szykuła i Szymon 
Zygmunt. Świetną grę aktorów dopełniły  
barwne stroje i dekoracja.

Marta Kozłowicz

W niedzielę 7 grudnia ubr. po raz pierwszy przed sieniawską publicznością zaprezentowała się 
grupa teatralna działająca przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie. 

Mikołaj 
rozdał 
prezenty
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Szanowny Panie Burmistrzu

Nazywam się Paweł Ożga. Jestem mieszkańcem Sieniawy. Studiuję na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na III 
roku wydziału lekarskiego.

ECCO Highwalk Tatry to ogólnopolski projekt charytatywny organizowany przez Firmę ECCO duńskiego producenta 
obuwia. Akcja łączy aktywny wypoczynek z pomocą potrzebującym. Udział w akcji wzięły dwie pięcioosobowe grupy wyło-
nione w konkursie internetowym; drużyna Fundacji Radia Zet, w której się znalazłem, i ekipa Fundacji Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. 11 października 2014 r. obie grupy zdobyły legendarny szczyt polskich Tatr, czyli Mnicha (2068 m n.p.m.). 
Każda z grup podczas tej trudnej wspinaczki nagrywała film, na który potem głosowali internauci. Ci zdecydowali, że lepiej 
z zadaniem poradziła sobie drużyna Fundacji Radia Zet, która pokonała Fundację TPN-u 51% do 49% liczby głosów.

Fundacja Radia Zet otrzymała od organizatorów 25 500 zł (czyli 51% ogólnej kwoty), które w całości przeznaczone 
zostaną na refundowanie trudnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, ale kosztownych, zabiegów kardiochirur-
gicznych u dzieci z wadami serca. Natomiast pozostała część, tj. 24 500 zł trafiła do Fundacji Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego, która przeznaczyła pieniądze na ochronę roślin zagrożonych w Tatrach.

O akcji dowiedziałem się z Radia Zet. Postanowiłem spróbować i poprzez specjalną aplikację internetową wysłałem zgło-
szenie do konkursu. Trzy tygodnie później dowiedziałem się, że jestem jednym z pięciu szczęśliwców, wybranych spośród ponad 
500 zgłoszeń, którzy 11 października wyruszą w Tatry, by zdobyć Mnicha. 

Naszą drużynę na szczyt wprowadzili Beata Pawlikowska, słynna podróżniczka i pisarka oraz Szymon Majewski, saty-
ryk i dziennikarz. Wspierali nas także znani polscy himalaiści zdobywcy najwyższych szczytów świat: Kinga Baranowska, 
Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Krzysztof Wielicki i Piotr Pustelnik. Warto dodać, że w pięcioosobowej drużynie byłem 
jedynym mężczyzną i najmłodszym uczestnikiem wyprawy. 

Mnich to szczyt niedostępny dla przeciętnego turysty. Wspinaczka na niego wymaga odpowiedniego sprzętu, asekuracji, 
doświadczenia a przede wszystkim odwagi. Cała akcja była zabezpieczona przez licencjonowanych taterników, którzy 

Zdobywanie szczytów*
List do Redakcji

20 marzec 2015Sieniawa



przygotowali nam drogę ubezpieczoną linami. 
Zdobywając Mnicha, pomogliśmy zdobyć trochę mniejsze 

„szczyty”. Co roku w Polsce rodzi się ok. 4 000 dzieci z wrodzo-
nymi wadami serca. Często, bez odpowiednio szybkiej interwen-
cji chirurgicznej, maluchy nie mają szans na przeżycie. 

                                                                     Paweł Ożga

* tytuł i skróty pochodzą od Redakcji
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Zagrali  
dla dzieci  
i seniorów

23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy przebiegał pod znakiem pediatrii  

i onkologii dziecięcej oraz godnej  
opieki dla seniorów. 

M
ieszkańcy miasta i gminy Sieniawa nie pozostali 
obojętni i jak co roku aktywnie włączyli się w tę 
akcję.
W godzinach popołudniowych w sali widowi-

skowej sieniawskiego „Sokoła” rozpoczął się program artystyczny  
finału WOŚP. Na scenie zaprezentowały się grupy działające przy 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”, prowadzone przez 
Elżbietę Kozyrę koło teatralne, które przedstawiło spektakl pt.  
„Jak wół do karety” oraz orkiestra dęta pod batutą Krzysztofa  
Grocha. Następnie zagrali uczniowie Wiesława Wojtasa; na sak-

sofonie Kornelia Kubrak i Damian Ćwikła oraz na keyboardzie  
Konrad Kierepka. Kolejnym punktem finału WOŚP był koncert  
sieniawskiego zespołu Family Power, który zagrał covery prze- 
bojów muzyki rozrywkowej. Część muzyczną zakończył rockowy 
występ grupy Silence. 
W przerwach między koncertami odbywała się aukcja, podczas  
której licytowano gadżety WOŚP oraz przedmioty ofiarowane  
przez darczyńców. Podobnie jak w ubiegłym roku aukcje prowadził 
charyzmatyczny duet Karol Sobina i Kamil Wysocki.

Finał WOŚP zakończyło tradycyjne „światełko do nieba”. Pod-
czas sieniawskiego finału WOŚP zebrano 10 512 zł oraz 25,19 EUR, 
0,18 GBP i 10 USD. Serdeczne podziękowania należą się sieniaw-
skiemu sztabowi WOŚP, wszystkim darczyńcom oraz wolontariu-
szom.

Marta Kozłowicz

Sylwester 
na Rynku

Kilkuset mieszkańców miasta i gminy 
Sieniawa przyszło na Rynek, by w radosnej 

atmosferze wspólnie pożegnać stary  
i powitać Nowy, 2015 Rok. 

T
uż przed północą życzenia wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2015 Roku złożył wszystkim zebra-
nym burmistrz Adam Woś. Z chwilą kiedy uczest-
nicy odliczali ostatnie sekundy mijającego roku, nad 

Sieniawą rozbłysły kolorowe fajerwerki. Zebrani na Rynku goście 
podziwiali jeszcze piękniejszy niż rok temu pokaz sztucznych ogni.
Nie zabrakło również symbolicznej lampki szampana i dobrej 
muzyki oraz słodkich upominków dla najmłodszych. 

Marta Kozłowicz
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Wystąpiły  
gospodynie

Tegoroczny przegląd rozpoczął 
koncert kolęd zespołu Piga-
neczki, który od razu wprawił 
publiczność w radosny świą-

teczny nastrój. Z repertuarem tradycyjnych 
kolęd i zapomnianych pastorałek wystą-
piły również Koła Gospodyń Wiejskich 
z Czerc, Czerwonej Woli, Dobrej, Dyb-
kowa i Paluch. Kolędnikom akompaniowali 
muzycy: Leonard Wermiński, Piotr Bilik 

i Konrad Wermiński. Wiele emocji wzbu-
dziły widowiskowe jasełka przygotowane 
przez KGW z Wylewy. Rezolutny diabeł, 
który jak się okazało nie był taki straszny, 
anioły z telefonami komórkowymi, rozgar-
nięci pastuszkowie i humorystyczne dia-
logi sprawiły, że występ przerywały salwy 
śmiechu i gromkie brawa. Całości dopeł-
niły kolędy śpiewane przy akompaniamen-
cie Wiesława Kubraka.

Ostatnia niedziela stycznia w Sieniawie upłynęła  
w atmosferze świąt Bożego Narodzenia. Wszystko to 

za sprawą przeglądu grup kolędniczych z udziałem Kół 
Gospodyń Wiejskich. W Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

„Sokół” wystąpiło dziewięć zespołów prezentując  
na przemian piękne kolędy lub ciekawe i barwne sceny 

tradycyjnych jasełek.

Popołudnie z tradycją

rzy wzbogacili o nowe wątki i niespotykane 
do tej pory postacie, odgrywane z wielkim 
zaangażowaniem. I tak obok Józefa, Maryi  
i trzech króli na scenie pojawili się diabelscy 
szpiedzy, tajni agenci niebios i czwarty król, 
a w szopce betlejemskiej zagościły myszki 

i kot, niesforne koziołki, uparte osiołki  
a nawet niedźwiedź. Nie zabrakło anielskich 
śpiewów i diabelskich intryg. Całości dopeł-
niły barwne stroje i piękna muzyka bo kolęd-
nicy z Czerwonej Woli wystąpili z zespołem 
muzycznym. 

Zaprezentowane przez uczniów jasełka 
były pełne wzruszających momentów i hu- 
morystycznych scenek. Przegląd zaspokoił  
gusta licznie zebranej w sieniawskim „So- 
kole” publiczności, która młodych wykonaw-
ców nagrodziła gromkimi brawami. 

Na zakończenie, zastępca burmistrza Ja-
nusz Świt złożył serdeczne podziękowania 
dla młodych artystów i ich opiekunów.

Marta Kozłowicz

Tradycyjnie wysoki poziom aktorski zaprezen-
towała także grupa z Leżachowa w jasełkach 
pełnych barwnych postaci i efektownej muzy- 
ki. Publiczność była również pod wielkim wra-
żeniem przedstawienia pt. „Strażacka szopka”  
w wykonaniu kolędników z Sieniawy. Na zakoń-
czenie trwającego ponad trzy godziny widowi-
ska, burmistrz Adam Woś podziękował wszyst-
kim zebranym za udział, wspólne kolędowa-
nie, a szczególnie artystom za wspaniały prze-
kaz i wrażenia, których w jego trakcie widzowie 
doświadczyli. 

Marta Kozłowicz

Sukcesem scenicznym okazał się coroczny przegląd grup kolędniczych z udziałem dzieci  
i młodzieży szkolnej „Już Dziecię się zrodziło”. W niedzielę 18 stycznia br. wystąpiło 7 grup 

kolędniczych; 5 grup ze szkół podstawowych, uczniowie z gimnazjum i młodzież z Zespołu 
Szkół w Sieniawie, która uczestniczyła w przeglądzie po raz pierwszy.

Od wczesnych godzin popo-
łudniowych w sieniawskim 
Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji „Sokół” roz-

brzmiewały tradycyjne kolędy i mało znane 
pastorałki. Tradycyjne jasełka młodzi akto-
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Jasełka w ŚDS

Boże Narodzenie to w tradycji 
chrześcijańskiej święto upamięt-
niające narodziny Jezusa, które 
obok wymowy religijnej, posiada 

też wymiar rodzinny. Łagodzi nastroje, radu- 
je serca, przysparza miłości, niesie nadzieję.  
W polskiej tradycji okres Bożonarodzeniowy 
wiąże się z wystawianiem teatralnych przed-
stawień o narodzinach Chrystusa, tak zwa-
nych jasełek. W tę właśnie tradycję, swoją 
prezentacją wpisali się także uczestnicy Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Sie-
niawie. W spotkaniu jasełkowym uczestni-
czyli także znakomici goście: Adam Woś, 
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, Danuta 
Król, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sie-
niawie, ks. Jan Grzywacz, proboszcz Para-
fii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan- 
ny w Sieniawie, dyrektorzy szkół, dyrekto- 

Podniosłą i uroczystą atmosferę miało spotkanie jasełkowe całej społeczności ŚDS  
w Sieniawie. W dniu 28 stycznia br. atrakcyjny program zaprezentowali uczestnicy  

placówki, przy akompaniamencie muzycznym Leonarda Wermińskiego. 

Wspaniale zaprezentowała się działająca przy CKSiR 
„Sokół” w Sieniawie orkiestra dęta pod batutą Krzy-
sztofa Grocha. Rytmiczne aranżacje znanych wszy-
stkim bożonarodzeniowych pieśni sprawiły, że ze-

brana w sali widowiskowej publiczność aktywnie włączyła się do 
wspólnego kolędowania. Następnie z recitalem pastorałek wystą-
piły najmłodsze uczestniczki koncertu - sieniawska schola - prezen-
tując swoje, nieprzeciętne już, umiejętności wokalne. Wspólne kolę-
dowanie zakończył nastrojowy występ grupy wokalnej Credo, która 
w składzie: Katarzyna Barabasz, Małgorzata Capłap, Joanna Czyż, 
Magdalena Skowron i Małgorzata Świąder wróciła na scenę po sied-
miu latach przerwy. Doskonale wykonany program spotkał się 
z wielkim uznaniem zebranej publiczności. Spotkanie zakończyła 
kolęda zaśpiewania wspólnie z wszystkimi artystami występującymi 
tego niezapomnianego wieczoru.

Marta Kozłowicz

Pożegnanie 
z kolędą 

rzy oraz kierownicy jednostek organizacyj-
nych Gminy Sieniawa oraz gmin sąsiednich, 
sponsorzy oraz rodzice, opiekunowie, a tak- 

wszystkim zgromadzonym złożyli: Burmi- 
strz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś 
oraz proboszcz ks. Jan Grzywacz. Sceny 
biblijne, kolędy i pastorałki wprowadziły 
całą społeczność ośrodka oraz zaproszonych  
gości w świąteczny nastrój. Wszystkich za- 
chwyciła wspaniała scenografia. Spotkanie 
jasełkowe zakończyły wspólne życzenia przy 
opłatku i wieczerzy wigilijnej. 

Barbara Kamionka

że członkowie ro- 
dzin uczestników 
ŚDS. Gości powi-
tała dyrektor Śro-
dowiskowego Do- 
mu Samopomocy  
w Sieniawie. Ser- 
deczne życzenia  W niedzielne popołudnie, 1 lutego br.  

w sieniawskim „Sokole” bardzo udany koncert 
zakończył tradycyjny okres tzw. „kolędy”. 
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Kwiaty dla Ewy

W wypełnionej po brzegi sa-
li sieniawskiego „Sokoła” 
nasze Panie, ale również 
męska część widowni, wy- 

słuchała koncertu muzyki rozrywkowej  
w wykonaniu dziecięco-młodzieżowej grupy 
wokalno-instrumentalnej oraz orkiestry dę- 
tej pod kierownictwem Krzysztofa Grocha. 
Jak zawsze, muzyczna część programu, przy-
gotowana i wykonana perfekcyjnie, wprawi- 
ła zebranych w świąteczny nastrój. Później  
na scenie zaprezentowała się grupa teatralno 
-kabaretowa „Maskara” w przedstawieniu pt.  
„Być kobietą”. Zabawne skecze, awangardo- 
wy pokaz mody i świetna gra aktorska, co  
chwilę nagradzane były burzą oklasków, bę- 
dącej pod wielkim wrażeniem publiczności.

Wieczorem, w świetlicy wiejskiej w Czer-
wonej Woli z członkiniami Kół Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszenia Aktywne w Sie-
niawie spotkali się przedstawiciele władz 

samorządowych. Burmistrz Adam Woś zło-
żył zebranym Paniom serdeczne życzenia 
zdrowia, pomyślności oraz podziękował za 
bezinteresowną, społeczną pracę i zaanga-
żowanie we wszelkie inicjatywy lokalne. Do 

życzeń dołączyli się biorący udział w spotka-
niu panowie, którzy wręczyli Paniom piękne 
róże...

Marta Kozłowicz

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w gminie Sieniawa przebiegały  
bardzo uroczyście. Przyczynił się do tego wyjątkowy program przygotowany  

przez Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. 

Na folkową nutę

D
użo dobrej muzyki, sportowe emocje, loteria i zaba-
wa do późnych godzin nocnych to tylko nie które 
atrakcje jakie czekają na uczestników tegorocznych 
Dni Sieniawy, na które zapraszamy w ostatni weekend 

czerwca. Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie grupa InoRos. Muzy-
cy w 2011 roku podbili serca jurorów i widzów drugiej edycji po-
pularnego telewizyjnego show Must Be The Music - Tylko Muzyka. 
Udział w programie był ogromnym sukcesem; zespół doszedł do 
finału. InoRos to grupa folkowo-rockowa, która tworzy muzykę 
zainspirowaną folklorem podhalańskim i muzyką folkową. W swojej 

twórczości łączą elementy etniczne z różnego rodzaju gatunkami 
muzycznymi. Na scenie nie zabraknie również lokalnych artystów 
oraz wykonawców muzyki dico polo i dance (m.in. M.I.G.). W pro-
gramie znajdą się także imprezy i konkursy sportowe a także liczne 
atrakcje dla najmłodszych. Święto miasta zakończy zabawa pod 
gwiazdami. O atrakcjach związnych z obchodami Dni Sieniawy 
2015 będziemy informowali na bieżąco, a już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy do czynnego udziału.

Marta Kozłowicz

25marzec 2015 Sieniawa



Uroczystość rozpoczęła się w samo 
południe Mszą Św. w Kościele pw. 
WNMP w Sieniawie. Po nabożeń-
stwie, w sali widowiskowej „SO-

KÓŁ” rozpoczęła się uroczysta akademia, pod-
czas której Nadleśniczy mgr inż. Jan Śliwa powi-
tał znakomitych gości z Dyrektorem Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych mgr inż. Bogu-
sławem Famielcem na czele. Wśród gości znaleźli 
się także przedstawiciele lokalnych władz, pro-
kuratury, oświaty, służb mundurowych, ościen-
nych nadleśnictw, firm świadczących usługi leśne 
oraz odbiorcy drewna. Nadleśniczy przedstawił 
rys historyczny Nadleśnictwa Sieniawa. W dalszej 
kolejności, Dyrektor RDLP odznaczył Kordelasem 
Leśnika, Pana inż. Stanisława Świądra, Sekretarza 
Nadleśnictwa oraz Pana Zdzisława Ciurko, Leśni-
czego Leśnictwa Przyjemek. Następnie Nadleśni-
czy wręczył listy gratulacyjne dla pracowników 
Nadleśnictwa z okazji podwyższenia kwalifika-
cji zawodowych, a także z okazji jubileuszy pra-
cy zawodowej. Głos zabrali także goście wygła-
szający okolicznościowe przemówienia. Zwień-
czeniem akademii był występ artystyczny zespołu 
„PIGANECZKI”. Uroczystość z okazji jubileuszu 
70 lat Nadleśnictwa Sieniawa zakończyła się przy-
jęciem biesiadnym.  

Warto dodać, że na okoliczność Jubileuszu, 
powstała publikacja „Dzieje Nadleśnictwa Sie-
niawa” dokumentująca najważniejsze wydarzenia 
od czasów powołania Nadleśnictwa Sieniawa do 
2014 roku.

Robert Jurkiewicz

          Świętowali ludzie  
          lasu

Było nabożeństwo, 
okolicznościowa akademia, 

program artystyczny a nawet 
specjalne wydawnictwo.  

Tak 13 lutego br.  
„ludzie lasu” świętowali 

jubileusz 70. lecia  
Nadleśnictwa Sieniawa.
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Tradycja  
w wielkanocnym koszyku

Dlatego podtrzymuję tradycję 
i robię pisanki według prze-
pisów naszych mam i babć. 
Dawne gospodynie wybiera- 

ły na pisanki białe jajka. Z cienkiej blaszki 
(żeby się szybko nagrzewała) robiły kulkę  
do pisania. Do kulki wkładały wosk pszcze- 
li. Następnie kulkę podgrzewały nad świe- 
czką i płynnym woskiem pisały surowe jajka. 
Po opisaniu wrzucały jajka do wcześniej  
przygotowanych i wystudzonych barwników,  
które robiły z zielonego żyta, kory kruszyny, 
kory dębu, łusek cebuli i innych surowców. 
Kiedy pisanki nabrały właściwego koloru, 
układały je na miękkiej szmatce i pozosta-
wiały do wyschnięcia. Potem nad gorącą 
płytą podgrzewały pomalowane jaja i ście- 
rały z nich wosk. Pięknie pomalowane pi- 
sanki były ozdobą koszyka ze święconką. 

W dzisiejszych czasach można kupić pisanki nawet w sklepie; ale nie dadzą one takiej 
satysfakcji, jak wykonane własnoręcznie i do tego tradycyjnym sposobem.

W Sieniawie i okolicznych miejscowościach bardzo po-
pularne są pisanki robione z bibuły, wstążki, nitek, 
aksamitnych wstążeczek, koralików, cekinów, błysz-
czących materiałów i wielu innych. Jedne są trudne 

do wykonania np. metodą quillingu, haftowania czy misternego ukła-
dania kawałków tasiemki. Inne, prostsze, np. naklejanie nitek lub pa- 
pieru namoczonych w kleju i obłożenie nimi nadmuchanego balonu. 
W miarę łatwo jest wykonać pisankę metodą decoupage lub oklejania 
skręconą bibułą. Niezależnie od techniki najważniejsze jest staranne 
i perfekcyjne wykonanie każdej pisanki; tylko wtedy efekt jest fanta-
styczny. Mimo coraz nowszych i ciekawszych technik, wydaje się nie-
zwykle ważne by wrócić do tradycyjnych pisanek wykonywanych przez 
nasze mamy i babcie. Warto wracać do dawnych sposobów malowania, 
woskowania, drapania prawdziwych jajek z naturalnych barwników. 

Maria Drapała

Pisankowe mody

Drugiego dnia Świąt Wielkanocnych mło- 
de panny obdarowywały pisankami kawale- 
rów, a ci mocno oblewali dziewczęta wodą  

(miało to wróżyć szybkie zamążpójście).  
Po świętach gospodynie z pisanek robiły wy-
dmuszki, które zawieszone u powały i zdo- 
biły dom aż do Zielonych Świąt. Z wydmu- 
chanych jaj smażyły jajecznicę; wynikało to 
z biedy i oszczędności. Jajka również sprze-
dawały, a za zarobione pieniądze kupowały 
takie produkty jak nafta, sól, cukier, mydło. 
Dobra gospodyni musiała składać pieniądze 
przez cały rok, żeby kupić sobie nową spód-
nicę na święta lub korale albo coś dla dzieci. 

Bronisława Bajor

Na terenie sieniawszczyzny, wykonuje się pisanki różnego 
rodzaju, wielkości i z przeróżnych materiałów.  

Tworzą je dzieci (prostsze techniki) oraz dorośli  
(techniki bardzo zaawansowane).

27marzec 2015 Sieniawa



Sieniawa w ogniu wojny
W br. mija sto lat od czasu, kiedy przez Sieniawę i okolice wielokrotnie przetaczał się 
straszliwy, wojenny walec; tętniące do tej pory życiem, wielokulturowe miasteczko,  

zostało niemal doszczętnie zmiecione z powierzchni ziemi.

               Działo się 100 lat 
temu

Przejmujący i jakże prawdziwy opis wojennej tragedii daje su- 
gestywna relacja Władysława Traczyńskiego, kierownika miejsco-
wej szkoły: „Nagle w początkach maja [1915 roku - przyp. autora] 
dochodzą nas wiadomości, że wojska austryacko-niemieckie rozpo-
częły ofenzywę. Każdy dzień przynosi coraz pewniejsze wieści, aż 
naraz pojawia się tren rosyjski, który z pośpiechem ciągnie ku wscho-
dowi - 13 maja Rosyanie zwijają komendę etapową, 14 maja wypę-

dzają wszystkich izraelitów z Sieniawy, rabując mieszkania, a w końcu  
palą zrabowane domy. I znów spłonęło przeszło 70 domów. Jeszcze 
pożar nie ugasł, gdy rozpoczęła się ponowna 6-dniowa walka pod  
Sieniawą. Znów huk armat, trzask karabinów, znów pociski armat- 
nie padają na miasto, burzą resztki zabudowań i wzniecają nowe 
pożary. Ofiar w ludziach również sporo bądź to w zabitych bądź  
też w rannych - nareszcie 18 maja ujrzeliśmy uciekające w popłochu  

W 
założeniach austro-węgier-
skich strategów, przyczółek 
mostowy w rejonie Sieniawy 
miał zatrzymać hordy nacie-

rających ze wschodu Rosjan i uniemożliwić  
im marsz w głąb terytorium monarchii. Tak  
się częściowo stało; Sieniawa i jej okolice jesie-
nią 1914 r. i wiosną 1915 r. były areną ciężkich 
i krwawych walk. Miasto wielokrotnie prze-
chodziło z rąk do rąk. Największe straty spo-
wodowała okupacja rosyjska, kiedy to jesie-
nią 1914 r. najeźdźcy spalili sporą część miasta, 
później 26-dniowy bój o Sieniawę który przy-
niósł dalsze zniszczenia, gwałty, aresztowania 
i grabieże (w tym zrabowanie przez Rosjan 
wyposażenia pałacu ks. Czartoryskiego). Rów-
nie ciężko los doświadczył mieszkańców Sie-
niawy wiosną 1915 r. Fot.	1	Jedna z serii austriackich pocztówek z 1915 r. pokazuje zniszczoną Sieniawę (zb. autora)

28 marzec 2015Sieniawa



tężny grzmot obudził mieszkańców obróco- 
nego w perzynę miasteczka. Straszliwa ka- 
nonada ...„o jakiej ludzie pojęcia mieć nie 
mogą. Pociski padają gęsto jak grad - słychać 
tylko ogłuszający huk, świst i szum w powie-
trzu, a stan taki trwa do godziny 5 po połu-
dniu. Nareszcie wkroczyły wojska austryac-
ko-niemieckie”...

Wydawać by się mogło, że to koniec 
gehenny. Nic podobnego; Rosjanie nie dali 

za wygraną. Kilka godzin później, o 1 w no- 
cy wdarli się na powrót do miasta. Na gruzo-
wiskach Sieniawy rozgorzała straszliwa, no-
cna jatka; ...„krzyk, jęki, odgłosy komendy, 
huk wystrzałów, zlały się w jedną piekielną 
muzykę, którą kto raz usłyszał nie zapo-
mni do śmierci”... Po trwającej dwie godziny  
walce Rosjanie w końcu ulegli, a nadcho-
dzący świt pokazał obraz ich klęski. Ucie- 
kając pozostawili w Rynku i przyległych uli-

czkach stosy trupów. Rankiem, 14 czerwca 
Sieniawa była ostatecznie wolna od Rosjan...

Do dzisiaj, w bliższych czy dalszych oko- 
licach Sieniawy o tych strasznych czasach 
świadczą zachowane cmentarze wojenne. 
Spoczywają na nich szczątki tysięcy żołnie-
rzy, walczących ze sobą stron. Wszystkich 
zrównała śmierć...

Janusz Motyka

wojska rosyjskie, a 19 maja pojawiły się pier-
wsze patrole austryackie, a na ulicach rozlega 
się okrzyk: „Austryacy”. 

Jednak radość mieszkańców okazała się 
przedwczesna i nie trwała zbyt długo. Mos- 
kale zajęli 27 maja na powrót Sieniawę. Tym 
samym rozpoczął się kolejny bój, który trwał 
bez przerwy 17 dni. W oczach świadków wy- 
glądało to przerażająco. Jak relacjonował Tra-
czyński, ...„Bezustanny grzmot armat, świst 
przelatujących pocisków, bezustanne eksplo-
zye, łoskot karabinów maszynowych, co chwi- 
la wybuchające pożary stworzyły całe piekło 
- nie dosyć jednak na tem - kozacy i żołnierze 
rabują resztki mienia i żywności - bezustanne 
rewizye i aresztowania spowodowały taką pa- 
nikę i przerażenie, że ludność cywilną ogar-
nął szał strachu”... Wielu mieszkańców Rosja-
nie wtrącili wówczas do więzień, wielu de- 
portowali w głąb Rosji. Spalili też do reszty  
kościół i miasto, tak, że „dziś można powie- 
dzieć śmiało, że Sieniawa przestała istnieć, 
albowiem z pięknego niegdyś miasteczka 
pozostała tylko kupa gruzów i sterczące tu  
i ówdzie nagie kominy, świadczące, że tu kie-
dyś stały domy”... 

O brzasku, przed świtem, 13 czerwca po- 

Fot.	1	Jedna z serii austriackich pocztówek z 1915 r. pokazuje zniszczoną Sieniawę (zb. autora)

Fot.	2	Kilka fotografii z okresu walk o Sieniawę w 1915 r.	
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W br. mija 135 lat od powstania w Sieniawie Ochotniczej Straży Pożarnej. W Roku 
Jubileuszowym dzięki staraniom burmistrza i radnych, od 2015 r. strażacy-ochotnicy będą 

korzystali z nowej remizy wraz zapleczem socjalnym.

Jubileusz  
sieniawskiej OSP

O
chotnicza Straż Pożarna w Sie-
niawie powstała 26 stycznia  
1880 roku jako stowarzysze- 
nie, którego przewodniczą-

cym został Aleksander Mańkowski. W chwili 
założenia liczyła 20 członków i przyjęła 
nazwę „Orzeł”.
Ochotnicza Straż Pożarna gasiła pożary 
posiadanym sprzętem tj. ręczną sikawką jed-

nocylindrową, tłumicami, używali toporów, 
drabin, bosaków itp. Straż pełniła dodat-
kową rolę organizowania życia kulturalnego 
i społecznego miasta: organizowano zabawy 
taneczne, festyny, ćwiczenia pokazowe, uro-
czyście obchodzono Święta Wielkiej Nocy. 
Ostatnim komendantem OSP Sieniawa do 
wybuchu II Wojny Światowej był dh. Józef 
Kaperski. 

OSP wznowiła swoją działalność już  
w 1946r., a pierwszym komendantem po  
wojnie został dh. Franciszek Ceglak. 
W 1947r. jednostka OSP Sieniawa otrzy-
mała pierwszy w historii pojazd, samochód 
„RABA BATON”, któremu nadano nazwę 
„Błyskawica”. Już w 1957r. strażacy zostali 
wyposażeni w samochód gaśniczy GBM2/8 
na podwoziu Star 21 ze zbiornikiem na wodę 

30 marzec 2015Sieniawa



2000 litrów i motopompy co przyczyniło się 
do poprawy skuteczności działalności jed-
nostki. W 1967 r. przy OSP powstała 12-oso-
bowa Kobieca Drużyna Pożarnicza.
Po raz pierwszy w historii jednostki powo-
łana zostaje w czerwcu 1969 r. chłopięca 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w licz-
bie 8 członków, która zajęła pierwsze miejsce  
w klasyfikacji końcowej w Powiatowych Za- 
wodach Pożarniczych. Innym ważnym mo- 
mentem w historii jednostki było założenie 
w 1970 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej 

21-osobowej Orkiestry Dętej, której dyry-
gentem został Józef Kaduk. 

W 1972 r. rozpoczęto budowę nowej 
strażnicy OSP, którą zakończono i uroczy-
ście oddano do użytku w 1974 r. Następ-
nym samochodem który został przydzielony 
jednostce OSP był nowej generacji samo-
chód gaśniczy Star 25 GBAM 2/8. W 1981 r.  
OSP Sieniawa uczestniczyła w rejonowych 
manewrach jednostek OSP typu „S”.
Po raz drugi w historii jednostki powołana 
została w 1984 r. 15-osobowa Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza. OSP Sieniawa zajęła 
pierwsze miejsce we współzawodnictwie  
o tytuł najlepszej OSP w gminie. 
Od 1990 r. OSP przeszła pod opiekę Urzędu 
Miasta i Gminy w Sieniawie. 
W 1998 r. został nadany sztandar jednostce 
OSP Sieniawa oraz odznaczono ją Złotym 
Znakiem Związku OSP.

W 2004 r. do jednostki OSP pozyskano 
samochód ratowniczo - gaśniczy Tatrę GCBA 
8,5/48 w 2005 r. nowy samochód lekki  
Ford Transit 350M. W 2010 r. jednostkę 

doposażono w nowy samochód ratowniczo 
- gaśniczy marki VOLVO 4x2 GBA 2,5/24. 

Od 2005 r. jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sieniawie należy do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W Roku 
Jubileuszowym OSP w Sieniawie przejmuje 

w użytkowanie nowoczesny i funkcjonalny 
budynek remizy i świetlicy, który zapewne 
będzie służył nie tylko strażakom ale całemu 
społeczeństwu.

Eryk Ceglak
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Podsumowania  
i plany OSP

Głównie omawiano realizację 
zadań w 2014 roku, jak też 
zapoznano się z planami jed-
nostek na rok bieżący, doty-

czącymi m.in. dokończenia budowy nowych 
remiz w Sieniawie, Czercach, Dybkowie i Pa- 
luchach, oraz zakupu nowoczesnego sprzętu 
ratowniczego oraz uposażenia strażaków po- 
dejmujących działania ratownicze. Zebrania  
przebiegały w rzeczowej atmosferze, druho- 
wie zaś dzieli się swoimi spostrzeżeniami na  
temat budowy poszczególnych remiz, sprzę- 
tu, umundurowania oraz szkoleń podstawo-
wych i specjalistycznych. 

W spotkaniach, poza członkami OSP, 
uczestniczyli radni, sołtysi, mieszkańcy gmi- 
ny, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń  
i władz samorządowych oraz Zarządu Od- 
działu Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Sie-

Zakończyły się doroczne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych  
Strażach Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa. W ich trakcie,  

podsumowano działania OSP w 2014 roku.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie, działająca 
w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, w roku ubie-
głym podejmowała działania na terenie powiatu przeworskiego 
aż 51 razy, w tym na terenie gminy Sieniawa 38 razy. 

      W działaniach pożarniczych sieniawscy strażacy uczestniczyli 
19 razy, zaś w miejscowych zagrożeniach 32 razy. Również pozostałe 
jednostki działające na terenie gminy podejmowały działania ratowni-
czo - gaśnicze.

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

dh Eryk Ceglak

Działania 
ratowniczo 
- gaśnicze

niawie, na czele z prezesem dh Adamem 
Wosiem. W obradach udział także wzięli: 
komendant Miejsko - Gminny dh Marian 

czący Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta  
Król. W poszczególnych jednostkach wrę- 
czone zostały medale za zasługi dla pożar- 
nictwa oraz wysługę lat zasłużonym straża- 
kom. Na zakończenie spotkań prezes Adam  
Woś serdecznie podziękował organizatorom  
za profesjonalne przygotowanie zebrań, na- 
tomiast druhom za ich uczestnictwo w obra- 
dach.

dh Eryk Ceglak

Ceglak, opiekun 
jednostek z porę- 
ki Gminy dh Eryk 
Ceglak oraz opie-
kun Sieniawszczy- 
zny z ramienia PSP  
mł. bryg. Bogdan  
Jarosz, Przewodni- 
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Zespoły rywalizowały w sieniawskiej 
hali sportowej w dwóch grupach,  
w których rozgrywały mecze syste-
mem każdy z każdym. Najlepszą dru-

żyną turnieju okazało się Machlojkowo, które  
w finale zwyciężyło Ciemną Stronę Miasta 5:0.  
Walkę o trzecie miejsce wygrała 13. Dzielnica, 
pokonując Rynkovię Rynek 2:0. Nie zabrakło  
sportowych emocji i dobrej zabawy.

Jak co roku, podczas turnieju, zbierano pie- 
niądze dla chorych dzieci. Całą niedzielę w hali  
i poza nią, wolontariusze prowadzili kwestę, sprze-
dawali gadżety oraz przeprowadzali licytację. Fani 
piłki nożnej licytowali koszulki znanych polskich 
piłkarzy, m.in. Miroslava Radowica, Arkadiusza 
Głowackiego i Karola Linettyego oraz piłki z auto-
grafami piłkarzy Wisły Kraków i Jagielloni Biały-
stok. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szklane 
patery „Kibic z Sercem”. Wśród uczestników lote-
rii rozlosowano upominki m.in. tablet, wejściówki 
do sieniawskiego pałacu, lokalnych pubów, pobyt 
w spa czy polisę ubezpieczeniową.

Turniej piłkarski i akcję charytatywną podsu-
mowali główni organizatorzy; Sebastian Padiasek 
i Artur Boczarski, piłkarze miejscowego Sokoła. 
Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzię-
cie piłkarzom, działaczom, kibicom i naszej wraż-
liwej, szczodrej społeczności w imieniu Burmi-
strza podziękował zastępca burmistrza Janusz Świt.
Na koniec całą zebraną podczas kwesty i licytacji 
kwotę, tj. 18 615, 45 zł przekazano na turnus reha-
bilitacyjny dla Konrada i Weroniki z Sieniawy, 
dzieci z porażeniem mózgowym. Wszystkim dar-
czyńcom i uczestnikom zawodów za okazane serce 
i wsparcie podziękowała wzruszona mama dzie-
ciaków.

Marta Kozłowicz

Zawodnicy i kibice  
z sercem

Aż jedenaście drużyn piłkar-
skich wzięło udział 28 grudnia 

ubr. w VIII Osiedlowym  
Turnieju Piłki Nożnej.  

Honorowy patronat nad  
imprezą objął Burmistrz Miasta  

i Gminy Sieniawa Adam Woś.
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Nowy Prezes  
Sokoła Sieniawa 

U
czestnicy, którzy zebrali się 17 
stycznia 2015 r. w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury  
i Sportu wielokrotnie w swo-

ich wystąpieniach podkreślali, że mijająca 
kadencja była niezwykle udana i zapisała się 
złotymi zgłoskami w historii sieniawskiego 
klubu i sportu. W sprawozdaniu z 4-letniej  
kadencji, ustępujący Prezes Zarządu Leszek 
Czyrny, przedstawił historyczne osiągnię-
cia sportowe Klubu w postaci podwójne- 
go awansu piłkarzy; w 2012 r. do IV Ligi,  

a w 2013 r. do III Ligi. Od dwóch sezonów 
także siatkarze Sokoła występują w rozgryw-
kach IV Ligi. Te sukcesy były możliwe przy 
zaangażowaniu całego środowiska głównie 
samorządu z burmistrzem na czele, działaczy 
pracujących społecznie i hojności sponso-
rów. Prezes podziękował burmistrzowi Ada-
mowi Wosiowi za zaangażowanie i wspar-
cie Klubu, za przekazaną kwotę darowizny 
w wysokości 22 850 zł i łącznie 32 600 zł. 
Nadano również tytuł Honorowego Członka 
Klubu Kazimierzowi Michalskiemu nasze- 

mu rodakowi, który część swego majątku 
przekazał w spadku na rzecz klubu sporto-
wego Sokół.

Podczas zebrania wybrano nowe wła-
dze Klubu. Prezesem został Bogusław Lach, 
przedsiębiorca, współwłaściciel firmy NEW-
KOM, znany w środowisku działacz spor-
towy. W skład zarządu weszli: Leszek Czyrny 
- wiceprezes ds. organizacyjnych, Robert 
Siry - wiceprezes ds. finansowych, Marian 
Świt - sekretarz oraz: Krzysztof Padiasek, 
Czesław Tasior, Krystian Woś, Jan Król,  

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków MKS Sokół w Sieniawie wybrało nowe 
władze. Prezesem został Bogusław Lach, który zastąpił w tej roli Leszka Czyrnego.

Memoriał  
Pawła Suszyły

W tym roku bezkonkuren-
cyjny okazał się JKS Ja- 
rosław, który pokonał 
Pogoń Leżajsk, Polonię  

oraz drużynę z Przeworska i zremisował  
z Sokołem. Nasz młody zespół rozpoczął 
udział w turnieju od pojedynku z Orłem 
Przeworsk, z którym wygrał 3:0. Dwie ko- 
lejne przegrane i remis sprawiły, że zawod-
nicy Sokoła znaleźli się poza podium. Osta-
tecznie drugie miejsce zajęła Pogoń Leżajsk, 
trzecie MKS Polonia Przemyśl. Najsłab-
sza tym razem okazała się drużyna z Prze-
worska, która uplasowała się na ostatnim 
miejscu. Podczas turnieju wyróżniono naj-
lepszych zawodników. Najlepszym bram-
karzem został Michał Borowiec, zaś tytuł 
króla strzelców przypadł Jarosławowi Jam- 
rozikowi. Obydwaj piłkarze są zawodnika- 

mi JKS Jarosław. Okolicznościowe dyplo-
my i puchary drużynom uczestniczącym  
w memoriale wręczyli burmistrz Adam  

Juniorzy Sieniawskiego Klubu Sportowego zajęli czwarte 
miejsce w rozegranym w niedzielę  11 stycznia br.  

w Sieniawie IV Memoriale im. Pawła Suszyły. W turnieju 
poświęconym pamięci byłego zawodnika JKS i Sokoła 

Sieniawa oraz trenera młodzieży, wzięło udział pięć drużyn.

Woś wraz z zastępcą Januszem Świtem.

Piotr Czopik

Henryk Gałęza - członkowie zarządu. Powo- 
łano również Komisję Rewizyjną w skła- 
dzie: Jan Blok - Przewodniczący, Józef Pa- 
luch i Mariusz Ożga - członkowie.

Nowo wybrane władze przyjęły kierunki 
działania na najbliższą kadencję. Prioryte-
tem będzie zapewnienie stabilności finanso-
wej Klubu poprzez utrzymanie dotacji samo-
rządu i pozyskanie cyklicznego sponsoringu. 
Cele sportowe to wejście do czołówki III  
ligi piłkarskiej, a w następnym sezonie walka  
o awans do II ligi.

Janusz Świt 
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Sieniawianie  
z pucharem
Tegoroczne rozgrywki Gminnego Halowego 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza, 

wygrała drużyna z Sieniawy.

D
o walki o cenne trofeum stanęło 10 drużyn piłkar-
skich. Zespoły podzielone na dwie grupy, rozgry-
wały mecze systemem; każdy z każdym. 
Najlepszą drużyną w grupie A był zespół z Sieniawy, 

który zdobył 12 pkt. Kolejne miejsca w grupie zajęli: Kibice Sie-
niawa - 7 pkt., Czerce - 7 pkt., Wylewa - 3 pkt. i Pigany - 0 pkt.
W grupie B zmagania wygrali piłkarze z Czerwonej Woli, którzy 

zdobyli 10 pkt., drugie miejsce w grupie wywalczył Dybków z 7 pkt., 
kolejne Dobra i Rudka z 6 pkt, Leżachów - 0 pkt. 
Dwie najlepsze drużyny z obu grup spotkały się w półfinałach. 
Bezkonkurencyjną drużyną okazała się ekipa złożona z Juniorów 
Starszych miejscowego Sokoła, która w finale pokonała Kibiców 
Sokoła 2:1. Miejsce trzecie wywalczyła ekipa z Czerwonej Woli, 
która wygrała z Dykowem 1:0. 
Kolejne miejsca w turnieju zajęły odpowiednio: Dobra, Czerce, 
Rudka, Wylewa, Leżachów, Pigany. 
Królem strzelców został Jakub Stefan, który zanotował na swoim 
koncie 7 bramek, natomiast bramkarzem turnieju Aleksander Kę- 
dziora; obydwaj z drużyny Juniorów Starszych „Sokoła” Sieniawa.
Na zakończenie rozgrywek zastępca burmistrza Janusz Świt pogra-
tulował wszystkim zawodnikom sportowego ducha walki, podzię-
kował za udział w turnieju i wręczył puchary i pamiątkowe dyplomy.

Piotr Czopik

Puchar dla 
Polonii 
Przemyśl

W sobotę 24 stycznia br. w miejscowej  
hali sportowej, z udziałem licznie zebranej 

publiczności, rozegrano Halowy Turniej 
Juniorów Młodszych Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.  
Z najwyższym trofeum wyjechali  

goście z Przemyśla.

W 
sportowej rywalizacji udział wzięło 5 drużyn 
(rocznik 98/99) - MKS „Sokół” Sieniawa, KS 
Wiązownica, GKS Majdan Sieniawski, JKS Jaro-
sław i MKS Polonia Przemyśl.

Zawodnicy z Przemyśla okazali się najskuteczniejszą ekipą turnieju; 
na swoim koncie nie zanotowali żadnej porażki, a tylko w jednym 
spotkaniu, z MKS „Sokół” zremisowali. Sieniawska drużyna też spi-
sała się bardzo dobrze i w końcowej klasyfikacji uplasowała się na 
drugim miejscu. Na najniższym stopniu podium znalazła się dru-
żyna KS-u Wiązownica.

Tytuł najlepszego bramkarza turnieju przyznano Mateuszowi 
Strączkowi zawodnikowi JKS Jarosław, a królem strzelców został 
Michał Szpakowski z Polonii Przemyśl, który zdobył 9 bramek.
Okazałe puchary i okolicznościowe dyplomy wręczył drużynom 
zastępca Burmistrza Janusz Świt.

Piotr Czopik
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Wiosna Sokoła 

S
okół zajmuje 10 pozycję w tabeli 
z dorobkiem 25 pkt. (dla porów-
nania rok temu 5 pozycja i 28 pkt). 
- Naszym celem jest ustabilizowa-

nie składu zawodników, poziomu gry i upla-
sowanie się w czołówce ligi. W następnym 
sezonie jeżeli nie nastąpi reforma ligi, Sokół 
zamierza walczyć o mistrzostwo i awans do II 
Ligi - zapewniają działacze klubu.

Przygotowania do rundy wiosennej pił-
karze „Sokoła” rozpoczęli 7 stycznia zgodnie 
z przyjętym planem. Trenowali na hali spor-
towej i „orliku” oraz treningi biegowe w tere-

nie. Rozegrali kilka sparingów, wygrywając 
kolejno z Piastem Tuczempy 3:0, Stalą Rze-
szów 1:0, na 2-dniowym obozie w Lesku z LKS  
Pisarowce 3:0, z Izolatorem Boguchwała 1:0,  
z Sawą Sonina 3:0. Po roszadach kadrowych  
ustalono 22-osobową kadrę zespołu. Druży- 
nę opuścili bramkarz Piotr Kukulski (prze- 
szedł do Crasnovii Krasne), napastnicy Pa- 
weł Adamczyk, wypożyczony do Crasnovii,  
Dawid Dziekan, który powrócił do Kolbu- 
szowianki, Krzysztof Karwacki (przechodzi  
do Orła Przeworsk), Jakub Stefan (przeszedł  
do drużyny juniorów /matura/). W drużynie  

Sokoła nastąpiły spore wzmocnienia; do dru- 
żyny wróciło 3 naszych wychowanków; Da- 
wid Pigan ze Stali Stalowa Wola, Bartosz 
Wróbel powrócił z zagranicy i Roman Fedak 
wznowił treningi. Ponadto doszli bramkarz  
Łukasz Ćwiczak, obrońcy Tomasz Demusiak  
ze Stali Stalowa Wola i Mateusz Faka ze 
Stali Sanok, pomocnik Mateusz Trawka ze  
Strumyka Malawa oraz napastnicy Konrad  
Maca ze Stali Rzeszów i Kamil Partyka ze 
Stali Mielec (młodzieżowiec). Kadra zespołu 
przedstawia się imponująco, jest duży po- 
tencjał sportowy o sporych możliwościach,  

Już drugi sezon nasi piłkarze udanie występują w rozgrywkach III ligi lubelsko-podkarpackiej. 
 Wprawdzie po rozegranych meczach rundy jesiennej pozostał pewien niedosyt, jednak  

z wielkimi nadziejami i optymizmem niecierpliwie oczekujemy na inaugurację rundy wiosennej.

KOL. MECZ TERMIN

 20 Sokół Sieniawa - Wisłoka Dębica 15.03.2015 r. godz. 14.00 (niedziela)

21 Sokół Sieniawa - Avia Świdnik 22.03.2015 r. godz. 14.00 (niedziela)

23 Sokół Sieniawa - Karpaty Krosno 4.04.2015 r. godz. 11.00 (sobota)

25 Sokół Sieniawa - Tomasovia Tomaszów Lub. 15.04.2015 r. godz. 16.00 (sobota)

27 Sokół Sieniawa - Chełmianka Chełm 26.04.2015 r. godz. 17.00 (niedziela)

29 Sokół Sieniawa - Izolator Boguchwała 10.05.2015 r. godz. 17.00 (niedziela)

31 Sokół Sieniawa - Stal Kraśnik 20.05.2015 r. godz. 17.00 (sobota)

33 Sokół Sieniawa - Podlasie Biała Podlaska 30.05.2015 r. godz. 17.00 (sobota)

to dwie równe jedenastki. Trenerzy przygo- 
towania do sezonu oceniają dobrze, przebie- 
gały one zgodnie z założeniami. Zaangażo- 
wanie zawodników podczas treningów było  
należyte, a wyniki sparingów i poziom gry  
napawają optymizmem Za nami inaugura- 
cyjny mecz rundy wiosennej z Wisłoką Dę- 
bica zakończony zwycięstwem Sokoła 4:0.

Również nasi juniorzy przygotowują się  
do sezonu wiosennego, w którym walczyć  
będą o awans do II Ligi wojewódzkiej i me- 
czem 28 marca br. z Sanoczanką Święte roz-
poczną rozgrywki.

Janusz Świt

Mecze rundy wiosennej sezonu 2014/15 na Stadionie Sportowym w Sieniawie
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Łukasz Ćwiczak bramkarz, rocznik 1990 r., 
wzrost/waga 181/75, wychowanek Lechii 
Sędziszów, kluby Stal Mielec, Siarka Tar-
nobrzeg, Wisłoka Dębica, student IV roku 
wych. fiz. UR Rzeszów.

Dawid Pigan napastnik, pomocnik, mło-
dzieżowiec, 1996, 172/62, wychowanek 
Sokoła, jesień 2014 w II ligowej Stali Sta-
lowa Wola, uczeń Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Jarosławiu.

Tomasz Demusiak obrońca, 1991, 178/82, 
kluby Hetman Zamość, Roztocze Szcze-
brzeszyn, Stal Stalowa Wola, student III 
roku wych. fiz. Kielce.

Mateusz Trawka pomocnik, 1993, 173/72, 
wychowanek Czuwaju Przemyśl, Strumyk 
Malawa, student II roku energetyki na Po-
litechnice Rzeszowskiej.

Mateusz Faka obrońca, 1990, 184/77, 
wychowanek Stali Sanok, Stal Mielec, Cra-
covia, SV Sickenhofen, student V roku 
wych. fiz. UR Rzeszów.

Kamil Partyka, pomocnik, młodzieżo-
wiec 1995, wychowanek Żurawianki i Stali 
Mielec, uczeń Szkoły Ogólnokształcącej 
w Mielcu.

Konrad Maca napastnik, 1991, 179/76, 
wychowanek Stali Rzeszów, Orlęta Ra-
dzyń Podlaski.

Bartosz Wróbel, pomocnik 1991, 180/79, 
wychowanek Sokoła, w rundzie jesiennej 
2014 wyjazd za granicę, powrót do trenin-
gów.

Roman Fedak, napastnik, pomocnik, 1991, 
178/80, wychowanek Sokoła, występował 
w Pogoni Leżajsk, po 4 latach przerwy 
wznowił treningi.

Sylwetki nowych zawodników Sokoła
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Trampkarze Sokoła  
znowu najlepsi

W 
turnieju udział wzięło 5 drużyn: MKS 
„Sokół” Sieniawa, JKS Jarosław, Pogoń 
Leżajsk, LKS Makowisko i Polonia Prze-
myśl. Podobnie jak w poprzednim roku 

najlepszą drużyną turnieju okazał się miejscowy „Sokół”.  
O pierwszym miejscu zdecydowała tzw. „mała tabela”, gdyż 
3 drużyny („Sokół” Sieniawa, JKS Jarosław i Polonia Prze-
myśl) zgromadziły po 9 punktów.

Tytuł najlepszego bramkarza turnieju przyznano zawod-
nikowi Sokoła Sieniawa Sewerynowi Gancarzowi, który zdo-
był 9 bramek. Tytuł króla strzelców zdobył Kamil Bała z JKS 
Jarosław, zaś najlepszym piłkarzem turnieju wybrany został 
Jakub Janas zawodnik Polonii Przemyśl. Okazałe puchary  
i nagrody wręczył zastępca burmistrza Janusz Świt.

Tomasz Wilusz

W środę 11 lutego br. w hali sportowej w Sieniawie zakończył się Halowy Turniej  
Piłki Nożnej Trampkarzy Starszych (rocznik 2000). Na najwyższym podium  

stanęli gospodarze.

Tabela wyników III ligi lubelsko-podkarpackiej 
po 21. kolejce w sezonie 2014/2015

LP. NAZWA MECZE PUNKTy ZWyCIęSTWA REMISy POrażKI BraMKI

1. Karpaty Krosno 21 50 16 2 3 37-16

2. Resovia 21 45 13 6 2 31-12

3. Stal Rzeszów 21 42 12 6 3 48-19

4. Motor Lublin 21 37 11 4 6 38-23

5. Orlęta Radzyń Podlaski 21 36 9 9 3 29-15
6. Wólczanka Wólka Pełkińska 21 31 9 4 8 41-42
7. Sokół Sieniawa 21 31 9 4 8 28-25
8. JKS 1909 Jarosław 21 30 8 6 7 24-18
9. Avia Świdnik 21 30 8 6 7 28-24

10. Chełmianka Chełm    21 29 7 8 6 25-19
11. Izolator Boguchwała     21 23 6 5 10 22-28
12. Tomasovia Tomaszów Lubelski   21 22 5 7 9 18-27
13. Orzeł Przeworsk    21 21 5 6 10 15-31
14. Hetman Żółkiewka  21 19 5 4 12 23-48
15. Podlasie Biała Podlaska 21 18 4 6 11 9-35
16. Stal Kraśnik 21 18 5 3 13 22-35
17. Wisłoka Dębica 21 18 4 6 11 16-32
18. Lublinianka Lublin 21 17 3 8 10 19-24
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Zwycięski start  
rundy wiosennej
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Być kobietą...


