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Za oknem zima. Taka najprawdziwsza, z białych puchem, który okrył nasze miasteczko, całą naszą gminę. Radość dzieci  
lepiących bałwana, wożonych na sankach przez rodziców czy dziadków i cieszących się śniegiem, wywołał we mnie miłe wspom- 
nienia z dawnych lat. Chyba każdy z nas je ma. Z taką zimową refleksją oddaję w Państwa ręce pierwsze w tym roku wyda-
nie Gminnego Informatora Samorządowego „Sieniawa”, w którym w wielkim skrócie przeczytacie o działalności Urzędu Miasta  
i Gminy w Sieniawie, Rady Miejskiej w Sieniawie, jednostek organizacyjnych, jak również o zrealizowanych inwestycjach i in- 
nych sprawach dotyczących naszego samorządu.

Rok 2020 okazał się dla całego świata wyjątkowo trudny. Pandemia koronawirusa wywróciła do góry nogami całe nasze 
życie – zarówno w sferze gospodarczej, kulturowej i społecznej. Również naszą gminę postawiła w obliczu nowej, niezna-
nej sytuacji i na nowo zdefiniowała rzeczywistość oraz sposób funkcjonowania. Niezależnie od pandemii Miasto musi wyko-
nywać nałożone przepisami prawa obowiązki oraz realizować założenia gospodarczo-inwestycyjne. Dzięki dużej zapobiegli-
wości, ale też aktywnej pracy urzędu, udało nam się utrzymać wszystkie inwestycje i zrealizować działania społeczne. Dlatego 
składam serdeczne podziękowania dla całego naszego zespołu za zaangażowanie oraz współpracę z jednostkami i partnerami. 

Mijający rok był okresem pandemii i ogólnego wyciszenia, ale na szczęście epidemia i lockdown nie spowolniły inwestycji na 
terenie gminy Sieniawa. Udało nam się dokonać wielu modernizacji i realizacji nowych inicjatyw, mających na celu poprawę jako-

ści życia mieszkańców. W tym trud-
nym dla wszystkich czasie, przy 
panujących obostrzeniach, samo-
rząd starał się realizować przy-
jęte w budżecie założenia i suk-
cesywnie dążyć do ich wykona-
nia. Wiele środków zainwestowa-
liśmy m.in. w gminną infrastruk-
turę drogową. Część ważnych 
inwestycji udało się zrealizować 
dzięki współpracy z Wojewódz-
twem Podkarpackim i Powia-
tem Przeworskim. W tym drugim 
przypadku to ogromna zasługa 
naszego rodaka Jerzego Mazura, 
byłego sekretarza naszego samo-
rządu, radnego Rady Powiatu 
Przeworskiego, a jeszcze do nie-
dawna wicestarosty przeworskie- 
go. Sieniawa przez wiele lat za- 

pomniana przez władze powiatowe znów mogła odczuć, że jest ważnym ogniwem na mapie powiatu. Zawsze będę 
powtarzał, jak wiele Jurku wniosłeś w rozwój naszej gminy jako pracownik gminnego samorządu i później jako wice-
starosta. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że z równie wielkim zaangażowaniem będziesz pracował jako radny. 

W tym miejscu pragnę podziękować również obecnej pani sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa Barbarze Matyi, która  
przejęła obowiązki po Jerzym Mazurze. Powierzenie jej ten funkcji było decyzją niezwykle trafioną. Bardzo cenię sobie jej  
profesjonalizm oraz niezwykłe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Jestem bardzo zadowolony i takiego 
współpracownika szczerze życzę każdemu.

Inwestycje drogowe są przykładem tego, że dobra współpraca i zaangażowanie samorządów województwa, powiatu  
i gminy pozwalają realizować ważne oczekiwania lokalnych społeczności. Efektem współpracy z Województwem Podkar- 
packim jest przebudowa w drugim półroczu ub. roku drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska na 
odcinku Rudka – Wylewa. Wartość zrealizowanej inwestycji to blisko 500 tys. zł. Z kolei z Powiatem Przeworskim i przy 
udziale innych podmiotów wykonaliśmy kolejny etap remontu drogi powiatowej relacji Dobra – Cewków za około 380 tys. zł.  
W ramach tej współpracy budujemy obecnie tak bardzo oczekiwany przez mieszkańców chodnik w Dybkowie, przy dro-
dze w kierunku Czerc. Cieszę się ogromnie, bo to kolejny inwestycyjny krok do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Nie mogę w tym miejscu pominąć gminnych inwestycji drogowych, które nie mogłyby zostać zrealizowane bez pomocy  
samorządów Miasta Stołecznego Warszawy i prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz Gminy Dębica z wójtem Stanisławem 
Rokoszem, które pospieszyły nam z pomocą, gdy zmagaliśmy się ze skutkami nawałnic. Łączna kwota dotacji z Warszawy  

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
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to 300 tys. zł, natomiast z Dębicy 35 tys. zł. O tym, jakie inwestycje zreali- 
zowaliśmy dzięki otrzymanemu wsparciu, przeczytacie Państwo na łamach in- 
formatora. Dziękuję serdecznie obu samorządom za wszelkie gesty wsparcia  
i solidarności. 

Zawsze troszczę się o to, by żadna sfera życia mieszkańców nie pozostała 
zaniedbana. Razem z pracownikami urzędu przyjmujemy od Państwa wszel-
kie sygnały na temat oczekiwań i potrzeb. Cieszę się, że wiele najpilniejszych 
zadań udaje się wykonać w ramach funduszu sołeckiego, który realizujemy  
w naszej gminie już od kilku lat i gdzie sami Państwo decydujecie, na co przezna-
czyć środki. O tym, jakie inwestycje zrealizowaliśmy w ramach tej puli, a także  
o tych zaplanowanych na 2021 rok, również przeczytacie na łamach informatora.

Drodzy Mieszkańcy!
Jest szereg inwestycji, których udźwignięcie przez samorząd byłoby niemożliwe 

bez wsparcia z zewnątrz. Dlatego też Miasto i Gmina Sieniawa jeszcze w grudniu 
złożyła trzy wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwe- 
stycji Lokalnych na kluczowe inwestycje – przebudowę dróg powiatowych ul. Czar-
nieckiego i ul. Jagiellońskiej, ul. Bema oraz ul. Jana Pawła II, jak również drogi Pis- 
korowice – Pigany – Sieniawa, budowę kanalizacji sanitarnej w Czercach II etap  
oraz przebudowę i rozbudowę SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej wraz z ujęciem  
wody oraz budowę odcinka wodociągu Leżachów – Dybków. Na ostatnie z wy- 
mienionych zadań warte 4,6 mln zł otrzymaliśmy zapewnienie o dofinansowaniu  
z RPO WP w kwocie prawie 1,8 mln zł. Kluczowa jest teraz dla nas brakująca 
kwota 2,8 miliona złotych. 

Szukając zewnętrznych źródeł dofinansowania dla gminnych inwestycji zło- 
żyliśmy także trzy kolejne wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdzia- 
łania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejsco- 
wościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa  
gospodarki rolnej. Staramy się o środki na budowę boiska i placu zabaw przy  
Szkole Podstawowej w Sieniawie i budowę remizy OSP ze świetlicą w Leżachowie. Ponowiliśmy również tutaj wniosek  
na modernizację SUW, tak bardzo dla nas wszystkich istotny. Wyrażam ogromną nadzieję, że potrzeby zgłaszane przez  
mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa odnajdą zrozumienie i urzeczywistnią się.

Jestem rad, że wszelkie nasze starania o rozwój gminy i inwestycje realizowane na rzecz poprawy jakości życia miesz-
kańców zostają dostrzegane na zewnątrz i znajdują odzwierciedlenie w różnych zestawieniach. Jesienią ub.r. w rankingu 
wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2017 - 2019 pisma „Wspólnota” zajęliśmy 31 miejsce w kategorii „Mia-
sta inne” i zostaliśmy liderem w województwie podkarpackim w tejże kategorii. Natomiast w grudniu znaleźliśmy się w Zło-
tej Dziesiątce gmin w rankingu „Aktywna Gmina Podkarpacia” w kategorii KREATOR KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. 
Taki wynik potwierdza, że Miasto i Gmina Sieniawa prezentuje liczne przykłady aktywności kształtującej wysoką jakość 
kapitału społecznego, podejmuje działania służące rozwojowi kultury, edukacji i sportu. Natomiast w klasyfikacji general-
nej rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia, w ocenianych 160 samorządach, Miasto i Gmina Sieniawa znalazła się na 32 
miejscu w kategorii gmin miejsko-wiejskich i w powiecie przeworskim została najwyżej sklasyfikowana w swojej kategorii.

Drodzy Rodacy!
W ostatnim tygodniu stycznia mieliśmy w Sieniawie wielkie święto. Do zaszczytnego grona Honorowych Obywateli Mia- 

sta i Gminy Sieniawa dołączył śp. druh Marian Ceglak, były komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP  
w Sieniawie. Człowiek Legenda nie tylko na Sieniawszczyźnie, ale daleko poza nią. Wielkość tej postaci i poczynionych zasług  
dla sieniawskiej ziemi niech będzie dla wszystkich wzorem obywatelskiej postawy. Jestem ogromnie wzruszony i składam  
serdeczne podziękowania na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieniawie Danuty Król oraz wszystkich radnych  
za jednomyślność w głosowaniu. Przed nami jeszcze ponad dziesięć miesięcy 2021 roku. Nie będzie on na pewno łatwy, dlatego  
życzę Państwu optymizmu, nieustającego zdrowia i wszelkiej pomyślności, by wszystko jak najszybciej wróciło na właściwe tory.  
By wróciła normalność, której tak bardzo pragniemy.

       Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
         Adam Woś
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300 tys. złotych dla Miasta i Gminy Sieniawa na usuwanie skutków  
powodzi. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski  

i burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś 16 września 2020 r.  
podpisali umowę dotacyjną.

Burmistrz podpisał  
umowę dotacyjną

Miasto i Gmina Sie-
niawa ucierpiała wsku-
tek czerwcowych na-
wałnic. Woda doko-

nała zniszczeń w prawie 30 domo-
stwach, zniszczone zostały gospodar-

stwa rolne, uprawy, drogi, przepusty, 
zalanych zostało kilka przepompowni 
ścieków. Problemy, z którymi przyszło 
nam się zmierzyć, zostały dostrzeżone 
w samej stolicy. 
Z inicjatywy prezydenta Warszawy 

Rafała Trzaskowskiego Rada Miasta 
Stołecznego Warszawy w dniu 30 lipca 
2020 r. podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Miastu 
i Gminie Sieniawa na usuwanie skutków 
nawałnic. Wsparcie finansowe otrzy-
mało również 9 innych miast i gmin 
z Podkarpacia. Dzięki tej pomocy 
udało nam się zmodernizować odcinki 
dróg gminnych w Sieniawie, Dybko-
wie i Piganach oraz wykonać melio-
rację rowów. Serdecznie dziękujemy 
prezydentowi Rafałowi Trzaskowskie-
mu i stołecznym radnym za zrozumie-
nie naszych problemów i ofiarowaną 
pomoc.
Burmistrzowi Adamowi Wosiowi towa-
rzyszyły w Warszawie sekretarz Barbara 
Matyja i przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Sieniawie Danuta Król. 

Wioletta Żak
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W dniu 19 września 2020 r. burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, 
sekretarz Barbara Matyja i przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie 

Danuta Król na zaproszenie wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza i prezesa 
Uzdrowiska Latoszyn Pawła Wolickiego wzięli udział w otwarciu Parku 

Zdrojowego przy Latoszynie Zdroju.

Z podziękowaniami  
w Dębicy

Burmistrz złożył gratulacje 
dla podjętej przez samo-
rząd inicjatywy odtworzenia 
nowoczesnego ośrodka lecz-

niczego oraz z okazji oddania do użytku 
kolejnych obiektów na terenie parku – 
tężni solankowej, pijalni wody siarczko-
wej, ścieżek ruchowych i amfiteatru do 
muzykoterapii. 
Inwestycję zrealizowało konsorcjum, 
którego liderem była firma Texom Sp. 
z o.o. z Krakowa, a partnerem Transkop 
Sp. z o.o. z Dębicy.
***
Ta bardzo miła wizyta w gminie Dębica 
była przede wszystkim okazją do oso-
bistego złożenia podziękowań na ręce 
wójta Stanisława Rokosza i przewodni-
czącego Rady Gminy Dębica Piotra Ży-
bury za zrozumienie, solidarność i prze-
kazaną pomoc finansową, dzięki której 
samorząd naszej gminy mógł przystą-
pić do usuwania skutków powodzi, 

będącej następstwem intensywnych 
opadów deszczu w czerwcu 2020 roku. 
Raz jeszcze dziękujemy samorządowi 
Gminy Dębica za nieocenione wsparcie. 
Przy okazji zachęcamy do odwiedze-
nia Latoszyna Zdroju i skorzystania ze 

zdrowotnych właściwości wód siarcz-
kowych. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej uzdrowiska 
www.latoszynzdroj.com.

Wioletta Żak
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Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa zajął 31 miejsce w opublikowanym  
8 października 2020 r. rankingu pisma „Wspólnota” wydatków inwestycyjnych 

samorządów w latach 2017 - 2019 w kategorii MIASTA INNE i jest liderem  
w województwie podkarpackim w tejże kategorii. Ranking przedstawia średnie 

wydatki inwestycyjne na mieszkańca w okresie trzech lat 2017 - 2019.

Sieniawa liderem  
wydatków inwestycyjnych

„Liderzy inwestycji – 
ranking wydatków in-
westycyjnych samo-
rządów” jest przygot-

    owywany co roku przez magazyn 
„Wspólnota” i przedstawia dane finanso-
we samorządów – województw, powia-
tów, miast powiatowych i mniej-
szych oraz gmin wiejskich w zakre-
sie wydatków na inwestycje. Zesta-
wienie jest jednym z najważniej-
szych, przedstawiających aktyw-
ność samorządów w Polsce.
W rankingu obejmującym lata 2017
- 2019 średnie wydatki inwestycyjne 
w naszej gminie wyniosły 1651,41 zł per 
capita (na osobę).
Ranking „Wspólnoty” odnosi się do 
wszystkich inwestycji samorządowych, 
łącznie z wydatkami inwestycyjnymi 
spółek komunalnych od 2017 do 2019 

roku. Wyniki pokazują liderów inwesty-
cji, którzy zaangażowali najwięcej środ-
ków i sił w poprawę jakości życia miesz-
kańców.
– Patrząc przez pryzmat rekordów i uży-
wając sportowej metaforyki, można powie-
dzieć, że w inwestycjach to rok 2019 był 

medalowy – uważa autor rankingu „Inwe-
stycje samorządowe 2017–2019”, prof. 
Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu War-
szawskiego. – Najważniejszym działem 
inwestycji jest transport, który w skali wy-
datków majątkowych wszystkich szcze-
bli samorządowych pochłonął w 2019 r. 

aż 45 % wszystkich środków. Na drugim 
miejscu jest gospodarka komunalna – 13 %, 
zaś na trzecim inwestycje w oświatę (ok. 
8,5 proc.). Opracowując ranking, pod uwa-
gę bierzemy całość wydatków majątko-
wych poniesionych w ciągu ostatnich trzech 
lat. W ten sposób chcemy uniknąć dużych, 

chwilowych wahań wskaźnika będą-
cego podstawą rankingu. Poza wydat-
kami zapisanymi w budżecie staramy 
się uwzględniać także wydatki pono-
szone ze środków własnych przez 
spółki komunalne – podkreśla pro-
fesor.

Mimo spadku Miasta i Gminy Sieniawa 
o 17 miejsc w zestawieniu w porówna-
niu z rokiem ubiegłym cieszy fakt, że 
na-dal pozostajemy wojewódzkim lide-
rem w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Wioletta Żak
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Miasto i Gmina Sieniawa znalazła się w Złotej Dziesiątce gmin w rankingu 
„Aktywna Gmina Podkarpacia” w kategorii KREATOR KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. 

Nasz samorząd kreatorem 
kapitału społecznego

Taki wynik potwierdza, że Miasto i Gmina Sie-
niawa prezentuje liczne przykłady aktywności 
kształtującej wysoką jakość kapitału społeczne-
go, podejmuje działania służące rozwojowi kul-

tury, edukacji i sportu. Jest nowoczesna, przyjazna i otwarta. 
Dobry kapitał społeczny to jeden z głównych czynników roz-
woju społeczno-gospodarczego regionów. To właśnie inicja-
tywy społeczne, ludzie i ich pomysły decydują o tym, jak się żyje 
w danym środowisku. Bardzo się cieszymy z takiego wyniku.
Natomiast w klasyfikacji generalnej rankingu „Złota Setka 
Gmin Podkarpacia” w ocenianych 160 samorządach, Miasto 
i Gmina Sieniawa znalazła się na 32 miejscu w kat. gmin miej-
sko-wiejskich i w powiecie przeworskim została najwyżej 
sklasyfikowana w swojej kategorii.

Ranking „Złota Setka Gmin Podkarpacia” to inicjatywa, któ-
rej celem jest promowanie najciekawszych pomysłów, rozwią-
zań oraz przykładów wzmacniających potencjał gospodarczy 
i społeczny gmin. Podkarpackie gminy ocenione zostały m.in. 
na podstawie analizy dochodów i wydatków ogółem oraz 
w przeliczeniu na mieszkańca. Pod lupą znalazła się również 
liczba podmiotów gospodarczych, zatrudnienie czy poziom 
inwestycji. Ranking jest podsumowaniem osiągnięć samo-
rządów, opracowanym przez dra Krzysztofa Kaszubę i zespół 
z Małopolskiego Instytutu Gospodarczego oraz Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie przy współudzia-
le kapituły „Nowin”.

Wioletta Żak

Miasto i Gmina Sieniawa wzięła udział w rządowym projekcie „Pod biało-
czerwoną”, który zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 

zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce. 
Jedynym warunkiem było oddanie 100 głosów poparcia online w przypadku  

gmin do 20 tys. mieszkańców.

Najlepsi w powiecie

Cel projektu to godne upamiętnienie zwycię-
stwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bol-
szewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 
Ta patriotyczna inicjatywa realizowana była 

pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów.
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który nie tylko uhono-
ruje Poległych za wolność i niepodległość naszej ojczyzny, ale 
także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Pola-
kami. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu
 to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Po-
laków. Mieszkańcy gminy Sieniawa wypełniając krótkie 
ankiety oddali czterokrotność wymaganej liczby głosów, aż 
404. Tym sposobem, samorząd Miasta i Gminy Sieniawa 
zajął pierwsze miejsce w powiecie przeworskim i czwarte 
w województwie podkarpackim. Jak poinformował premier 
Mateusz Morawiecki, projekt będzie realizowany w 2021 r.

Wioletta Żak
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Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sieniawie śp. dh Marian Ceglak otrzymał 

pośmiertnie zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa  
i dołączył do grona szczególnie zasłużonych dla sieniawskiej ziemi. 

Śp. dh Marian Ceglak  
Honorowym Obywatelem  
Miasta i Gminy Sieniawa

Tytuł nadano „jako wyraz najwyższego wyróżnie-
nia i uznania za szczególny wkład i zaangażowa-
nie w realizację zadań na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej dla dobra społeczeństwa Miasta 

i Gminy Sieniawa, ofiarną działalność w usuwaniu skutków 
klęsk żywiołowych i nieustanną gotowość do niesienia pomocy 
w przypadku różnego rodzaju zagrożeń”. Z wnioskiem o nada-
nie Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Sieniawa wy-
stąpili 12 stycznia 2021 r. do Przewodniczącej Rady Miej-
skiej w Sieniawie burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam 
Woś, były radny RM Krzysztof Groch oraz komendant Miej-
sko-Gminny ZOSP RP w Sieniawie dh Eryk Ceglak w imieniu 
jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Uchwałę nr XXI/197/2021 w sprawie nadania tytułu „Ho-
norowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa”, Rada Miejska 
w Sieniawie podjęła jednogłośnie na sesji 26 stycznia 2021 
roku. Głosowanie nad uchwałą poprzedziło odczytanie wnio-
sku przez sekretarza MiG Barbarę Matyję.
Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Sieniawa jest wy-
razem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej 
w Sieniawie. Godność tę przyznaje się osobom szczególnie 
zasłużonym dla miasta, promującym miasto i gminę, wspie-
rającym inicjatywy lokalne, a także wybitnym osobistościom. 
Bez wątpienia postacią, której działalność już zapisała się zło-
tymi zgłoskami w historii sieniawskiej ziemi, jest śp. dh Marian 
Ceglak, który praktycznie całe swoje życie związał z Sieniaw-
szczyzną. Podczas swojej długoletniej działalności zarówno 
dla straży pożarnej, jak i dla mieszkańców miasta i gminy 
Sieniawa, zaznaczył w sposób istotny swoją obecność, dając 
przykład współdziałania w obszarze działalności społecz-
nej. Śp. druh był przede wszystkim strażakiem ochotnikiem 
przez ponad 50 lat. Całkowicie poświęcił się swojemu powo-
łaniu, pięknej służbie, jaką jest ochotnicza straż pożarna. Peł-
nił funkcję naczelnika OSP w Sieniawie w latach 1981-1988, 
wiceprezesa OSP w latach 1999-2011 oraz prezesa OSP od 
2016 r. W latach 1984-1998 zasiadał w Zarządzie OSP woje-
wództwa przemyskiego. Od 1998 roku był również członkiem 

prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Nie-
przerwanie od 1986 roku, tj. ponad 33 lata, pełnił funkcję 
Komendanta Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w Sieniawie. Społecznie pełnił także funkcję kierowcy OSP 
w jednostce działającej w KSRG. Wieloletnia służba na niwie 
ochotniczego pożarnictwa cechowała się dużym osobistym 
zaangażowaniem i oddaniem. Zdobył szacunek i sympatię 
kolegów swoją niezłomną postawą w czasie akcji ratunko-
wych. Druh czynnie uczestniczył w setkach akcji likwidacji 
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pożarów, miejscowych zagrożeniach, takich jak wichury, pod-
topienia, powodzie, które nawiedzały naszą gminę. W 2010 r., 
gdy gmina oraz województwo podkarpackie w okresie nie-
spełna czterech miesięcy trzykrotnie zmagała się z powodzią, 
brał udział w walce z groźnym żywiołem, nie szczędząc sił 
i zdrowia. W tych ciężkich chwilach był dla młodych, często 
niedoświadczonych druhów, niedoścignionym wzorem do na-
śladowania. Uczestniczył w akcjach powodziowych na terenie 
województwa podkarpackiego m.in. w Gorzycach, Sandomie-
rzu czy Tarnobrzegu. Dał się poznać jako znakomity organiza-
tor, wzorowy strażak i wychowawca wielu pokoleń młodych 
strażaków. 
W swojej społecznej działalności w ochronie przeciwpożaro-
wej doprowadził do wysokiego poziomu gotowość bojową jed-
nostki. Zadbał o nowoczesny sprzęt i o wysoki poziom pracy 
strażaków, a co za tym idzie, jeszcze sku-
teczniejsze działania, które pozwoliły 
włączyć OSP do KSRG w 2005 roku. 
To dzięki jego determinacji i sile perswa-
zji ochotnicza straż pożarna nie tylko 
w Sieniawie, ale w całej naszej gminie 
rozwijała się znakomicie, co zresztą było 
podkreślane na naradach OSP różnego 
szczebla i wymieniane jako jego osobi-
ste, wybitne osiągnięcia. Dzięki właśnie 
staraniom druha, w Sieniawie wybudo-
wano nowoczesną remizę OSP o war-
tości ok. 2 mln zł i oddano do użytku 
w 2016 roku. Za wieloletnią działalność 
jednostka została odznaczona sztanda-
rem i Złotym Znakiem Związku, gdzie 
wiele starań, wysiłku i prywatnego czasu 
druh poświęcił na zorganizowanie funduszy. 
Społecznie śp. druh Marian Ceglak włączał się w życie publi-
czne pomagając w organizacji licznych uroczystości. Pełnił 
również funkcję radnego Rady Miejskiej w Sieniawie w kaden-
cji w 2002-2006 i 2010-2014. Jako radny przyczynił się do roz-
budowy i unowocześnienia bazy sprzętowej OSP na terenie 
gminy oraz wspierał działania, mające na celu poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców. Miłość do pożarnictwa przelał na 
czterech synów. Jeden z nich, Eryk Ceglak w lutym 2020 r. 
został wybrany nowym komendantem miejsko-gminnym 
ZOSP RP w Sieniawie.
Za swoją działalność na rzecz straży oraz pracę społeczną zo-
stał uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi, po-
żarniczymi i państwowymi. Wśród nich: 1984 r. Wzorowy 
Strażak; 1984 r. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; 
1987 r. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; 1998 r. 
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; 2005 r. Złoty Znak 
Związku – najwyższe odznaczenie w działalności ZOSP RP; 
2014 r. Brązowy Krzyż Zasługi; 2015 r. Medal Honorowy 

im. Bolesława Chomicza i w 2019 r. Srebrny Krzyż Zasługi.
Akt nadania Honorowego Obywatelstwa wraz z podzięko-
waniami z rąk przewodniczącej rady miejskiej Danuty Król 
i burmistrza Adama Wosia odebrała żona śp. Mariana Cegla-
ka, Danuta. Podczas pięknej i wzruszającej uroczystości to-
warzyszyła jej najbliższa rodzina.
– Serdecznie dziękuję w imieniu własnym, a także moich synów, 
synowych i wnuków za nadanie tytułu „Honorowego Obywa-
tela Miasta i Gminy Sieniawa” mojemu zmarłemu mężowi 
Marianowi – mówiła Danuta Ceglak. – Szczególnie dziękuję 
w imieniu mojego męża. Marian będąc dzisiaj tutaj, byłby dum-
ny. Ja powiem tak: jest bardzo dumny. Mój mąż był zawsze tam, 
gdzie rozgrywały się ludzkie dramaty, tragedie, zawsze wycią-
gał swoją pomocną dłoń. Służba strażacka była jego drugim 
domem. Miłość do munduru i służby odziedziczył po swoim tacie, 

a swoją miłość strażacką przekazał synom i wnukom. Jestem 
pewna, że dzisiaj mój mąż powiedziałby tak: obowiązki stra-
żackie powierzam swoim synom i proszę Was o kontynuowanie 
mojego dzieła.

Podziękowania za ofiarną służbę Druha złożył burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sieniawie Danuta Król, wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i jednocześnie prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Wiesław Kubicki, 
naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP 
w Przeworsku bryg. Bogdan Jarosz oraz Honorowy Obywa-
tel Miasta i Gminy Sieniawa Jan Skalski. Każdy podzielił się 
cząstką wspomnień o wspaniałym przyjacielu.
– To wielka chwila dla nas wszystkich, zaszczyt dla naszej gminy, 
że możemy uczcić tak wybitną postać, Człowieka Legendę – pod-
kreślił burmistrz Adam Woś. – Druh Marian Ceglak swoim 
życiem udowodnił, czym jest oddanie i poświęcenie dla spraw spo-
łecznych. Pozostanie wzorem człowieka czynu oraz niedoścignio-
nym przykładem służby gminie i jego mieszkańcom. 
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Budżet na 2021 rok  
uchwalony

Projekt uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Sieniawa na 
2021 r. przedstawiła skarb-
nik Miasta i Gminy Sieniawa 

Anna Nykiel. Wcześniej budżet został 
pozytywnie zaopiniowany przez wszyst-
kie komisje stałe RM i Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Rzeszowie. Dochody 
budżetu zostały zaplanowane na kwotę 
42 027 760,49 zł, natomiast wydatki 
40 052 150,49 zł. Budżet zakłada wydatki 
inwestycyjne na poziomie 5 098 050,73 
zł. Nadwyżka w wysokości 1 975 610 zł 
zostanie przeznaczona na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań.
Największe wydatki pochłonie oświata 

oraz pomoc społeczna i rodzina. Na 
oświatę i wychowanie gmina przezna-
czy blisko 11 mln zł. W te koszty wli-
czają się m.in. wynagrodzenia nauczycieli 
i pracowników obsługi, bieżące utrzy-
manie obiektów, dotacje dla niepublicz-
nych przedszkoli, dowóz dzieci niepełno-
sprawnych czy inne zadania statutowe. 
Na pomoc społeczną, edukacyjną opiekę 
wychowawczą i rodzinę – tj. świadczenia 
rodzinne, program 500+, zasiłki itp. za-
planowano łącznie 12,5 mln zł. Gospo-
darka komunalna i ochrona środowiska 
to wydatki rzędu 2,1 mln. zł, kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego rów-
nież 2,1 mln zł, kultura fizyczna i sport 

W dniu 29 grudnia 2020 r., Rada Miejska w Sieniawie przyjęła  
gminny budżet na rok 2021.

Przewodnicząca RM Danuta Król wspomniała śp. Mariana, 
jako współpracownika z okresu, kiedy pracował w szkole jako 
kierowca, ale i jako społecznika.
– Ogrom społecznej pracy nie byłby możliwy do zrealizowania 
bez zrozumienia ze strony rodziny, bez przyzwolenia i aprobaty 
żony, bo ileż czasu ta społeczna praca wymagała, to każdy potrafi 
sobie wyobrazić. I za to pragnę Pani z całego serca podziękować – 
zwróciła się do żony śp. Mariana, Danuta Król. – Tę miłość do 
naszej małej ojczyzny pielęgnowaliście wspólnie. Wspólnie daliście 
wzorzec pięknej, obywatelskiej postawy swoim synom. To Wasza 
niewątpliwa zasługa. Czuję dumę, że Sieniawszczyzna miała 
takiego obywatela. 

Jeden z egzemplarzy Aktu nadania Marianowi Ceglakowi 
tytułu „Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Sieniawa” 
znajdzie godne miejsce w sieniawskiej strażnicy. Odebrał go 
z rąk przewodniczącej rady syn śp. Mariana i obecny komen-
dant miejsko-gminny ZOSP RP w Sieniawie Eryk Ceglak.

Śp. druh Marian Ceglak zmarł 21 stycznia 2020 r. Został 
pochowany na sieniawskim cmentarzu. Po uroczystej ceremo-
nii rodzina, zaproszeni goście i samorządowcy złożyli kwiaty 
i zapalili znicze na jego grobie. Marian Ceglak jest ósmym 
Honorowym Obywatelem naszej gminy.

Wioletta Żak
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670 tys. zł.
– W przyszłorocznym budżecie planu-
jemy bardzo ważną inwestycję – moderni-
zację SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej 
wraz z ujęciem wody oraz budowę odcinka 
wodociągu Leżachów – Dybków – podkre-
ślał burmistrz Adam Woś. – Przygotowa-
liśmy projekty, otrzymamy środki z RPO 
w kwocie 1,8 mln zł. Nie byłoby nas stać 
na pokrycie brakującej kwoty ze środków 
własnych, dlatego wystąpiliśmy z wnio-
skiem o wsparcie z Rządowego Programu 
Inwestycji Lokalnych.
Burmistrz nawiązał również do bardzo 
ważnej inwestycji, jaką jest przebudowa 
dróg powiatowych Pigany – Sieniawa, 
ul. Czarnieckiego i ul. Jagiellońska, ul. 
Bema oraz ul. Jana Pawła II, gdzie udział 
gminy wynosi 1,9 mln zł i o takie środki 
samorząd także stara się w ramach RFIL.
Sprawą dużej wagi jest znowuż dokoń-
czenie kanalizacji w Czercach i Czerwo-
nej Woli – wniosek o dofinansowanie 
także tutaj został złożony.
– Być może któryś uzyska akceptację, wie-
rzymy w to do samego końca – dodał Bur-
mistrz.
Wiele inwestycji ważnych z punktu wi-
dzenia mieszkańców zaplanowano w ra-
mach funduszu sołeckiego. Środki w wy-
sokości 327 tys. zł sołectwa wydatkują 
według wskazanych przez nie potrzeb.
Sołectwo Czerce otrzyma 30,9 tys. zł 
(plac zabaw z urządzeniami do ćwiczeń), 
Czerwona Wola 34,3 tys. zł (odmulanie 

rowu, remont dróg gminnych, budowa 
przepustu), Dobra 32,9 tys. zł (oświetle-
nie uliczne – Przysiółek Poręby, zakup 
kamienia), Dybków 48,4 tys. zł (oświe-
tlenie uliczne solarne, odmulanie rowu), 
Leżachów 34,1 tys. zł (naprawa dróg 

gminnych), Paluchy 16,9 tys. zł (urzą-
dzenia placu zabaw dla dzieci, remont 
dróg gminnych), Pigany 38,7 tys. zł (re-
mont dróg gminnych, urządzenia dla 
siłowni), Rudka 44,7 tys. zł (remont 
dróg gminnych, przepusty i odmulanie 
rowu; plac zabaw dla dzieci) i Wylewa 
46,6 tys. zł (nawierzchnia asfaltowa dróg 
wewnętrznych).
Burmistrz Adam Woś podziękował rad-
nym za przyjęcie budżetu i wyraził 
nadzieję na pomyślną jego realizację. 

Podkreślił dotychczasowe działania na 
rzecz samorządu, które zmieniły wize-
runek całej gminy. Jednocześnie zło-
żył wszystkim życzenia dobrej nadziei, 
by nadchodzący 2021 rok był lepszy od 
tego, który upłynął pod znakiem pande-

mii, wielu obostrzeń i związanych z tym 
problemów gospodarczych.
Burmistrzowi, Radzie Miejskiej i pra-
cownikom Urzędu Miasta i Gminy w Sie-
niawie za działania podejmowane przez 
samorząd na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców podziękowała sołtys Dyb-
kowa Dorota Szpala. Podkreśliła, jak wieś 
zmienia swoje oblicze, staje się nowocze-
sna i bardziej przyjazna.

Wioletta Żak

Zmiany w Radzie Miejskiej 

Decyzją Wojewody Podkar-
packiego na dzień 4 paź-
dziernika 2020 r. zarzą-
dzone zostały wybory 

uzupełniające do Rady Miejskiej w Sie-
niawie w okręgu wyborczym nr 11. Zgło-
sił się 1 kandydat, Krzysztof Stańko. 
Zgodnie z kodeksem wyborczym, jeżeli 

liczba zarejestrowanych kandydatów 
jest równa liczbie wybieranych rad-
nych, głosowania nie przeprowadza się. 
W związku z powyższym mieszkańcy 
nie musieli 4 października iść do urn, 
a Miejska Komisja Wyborcza w Sienia-
wie Krzysztofa Stańko uznała za wybra-
nego na radnego. Nowo wybrany radny 

złożył uroczyste ślubowanie 13 paździer-
nika 2020 r. podczas obrad Rady Miej-
skiej w Sieniawie, po czym już oficjalnie 
zajął miejsce w jej szeregach.
Krzysztof Stańko ma wykształcenie wyż-
sze ekonomiczne, pracuje w usługach fi-
nansowych, obecnie jako przedstawiciel 
Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie 

Z dniem 4 października 2020 r. skład Rady Miejskiej w Sieniawie został 
uzupełniony. Miejsce byłego radnego Krzysztofa Grocha, który 16 czerwca  
2020 r. złożył rezygnację z pełnienia tejże funkcji, zajął Krzysztof Stańko.
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i Starachowickiej Agencji Rozwoju przy udzie-
laniu pożyczek dla firm ze środków unijnych. 
Działa społecznie na rzecz kultywowania histo-
rii społeczności lokalnej, jej pochodzenia, sto-
sunków społecznych i tradycji. 

To nie koniec zmian w Radzie Miejskiej. 
W związku z wygaśnięciem mandatu radnego 
Krzysztofa Grocha obowiązki po nim przejął 
radny Adam Strug wstępując w szeregi Komi-
sji Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska. Natomiast nowo wybrany radny Krzy-
sztof Stańko podjął pracę samorządową w miej-
sce radnego Adama Struga w Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.

Iwona Bursztyka

Czy można było więcej?

Jak wiecie Państwo, w dniu 18 września 2020 r. zo-
stałem odwołany ze stanowiska wicestarosty i zamkną-
łem ten etap mojego życia zawodowego. Zawsze hoł-
dowałem zasadzie, iż nie należy przywiązywać się do 

tzw. „stołków”, prezydentem, starostą, burmistrzem czy wój-
tem się bywa i nigdy nie jest to dane komukolwiek na całe 
życie. Starając się zawsze mieć swoje zdanie, jako wicesta-
rosta miałem świadomość tego, że prędzej czy później taka 
sytuacja może nastąpić, szczególnie po ostatnich zmianach 
w składzie rady. Wyznaję jednak zasadę, iż „groźba utraty 
stołka jest niczym przed groźbą utraty twarzy”. Jest wiele in-
nych możliwości pracy dla dobra społeczności lokalnej, 
należy tylko odważnie podejmować kolejne wyzwania.
Nie chciałbym rozwodzić się i oceniać tego wydarzenia, ale 
uważam, iż moi wyborcy powinni znać powody zaistnia-
łej sytuacji. Samo odwołanie odbyło się bez przedstawienia 
jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego. Dowiedzia-
łem się o nim niecałą godzinę przed sesją z ust starosty, który 
argumentował to nie do końca zrozumiałymi dla mnie wzglę-
dami politycznymi. Przyznacie Państwo, iż forma i sposób, 
skądinąd nam znany, zdecydowanie odbiega od przyjętych 

standardów, ale jego ocenę pozostawiam Państwu. Nie jest 
jednak moim celem użalanie się nad sobą, ale przekazanie 
informacji o której mówiłem na wstępie. 
W sierpniu 2020 r. został złożony do Wojewody Podkarpa-
ckiego wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych naszego priorytetowego zadania drogowego, opie-
wającego na kwotę prawie 10 mln. Mowa o ciągu dróg 
od Pigan poprzez ul. Jana Pawła II, Bema, Jagiellońską, Czar-
nieckiego. Jako jedyny z trzech złożonych przez nasz  powiat 
„sieniawski” wniosek, przygotowany został w sposób kom-
pletny, niewymagający jakichkolwiek uzupełnień. Sama jego 
realizacja przewidywana jest w roku bieżącym. Jest to naj-
większe zadanie na drogach powiatowych, jakie było kiedy-
kolwiek realizowane w gminie Sieniawa. W ostatnim czasie 
zmodernizowany został kolejny odcinek drogi Dobra - Cewków 
oraz realizowana jest budowa chodnika w miejscowości Dyb-
ków przy drodze powiatowej do  Czerc. Łącznie z zadaniami 
drogowo-chodnikowymi zrealizowanymi w roku 2019 (chod-
nik i częściowo nawierzchnia przy ul. Kościelnej, Kościuszki, 
odcinki nawierzchni drogi Dobra - Cewków i Leżachów) 
oraz zdecydowanym zintensyfikowaniem bieżących prac na 

Szanowni  Państwo! Korzystając z okazji, iż trafia do Państwa  
najnowszy informator samorządowy, jako Wasz przedstawiciel w Radzie  

Powiatu Przeworskiego, poczuwam się do obowiązku  
przedstawienia informacji o naszych sprawach, które zostały już  

zrealizowane i przedsięwzięciach do realizacji na najbliższy czas w zakresie 
zadań powiatowych. Pozwólcie, iż będzie to krótka analiza ostatnich dwóch  

lat, stanowiąca równocześnie formę  sprawozdania z czasu, kiedy pełniłem  
urząd Wicestarosty Przeworskiego. 
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drogach, rowach i chodnikach, uważam, że jest to całkiem 
niezły dorobek moich niespełna dwuletnich działań w tym 
zakresie. Chciałbym podkreślić bardzo wyraźnie, iż to wszystko 
stało się dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską 
w Sieniawie, Panem Burmistrzem Miasta i Gminy Sieniawa, 
którzy to  swoimi decyzjami włączali się finansowo w realiza-
cję wszystkich tych zadań, za co serdecznie dziękuję. 
Przez cały okres pracy na stanowisku wicestarosty starałem się 
reagować na wszystkie sygnały płynące z naszej gminy, prze-
kazywane przez burmistrza, pracowników czy bezpośrednio 
samych mieszkańców i mam nadzieję, że chociaż 
w jakimś stopniu przyczyniłem się do ich zaspo-
kojenia. Nigdy nie odmawiałem pomocy również 
w prywatnych sprawach mieszkańców powiatu, 
mój gabinet był zawsze otwarty dla wszystkich, 
którzy byli w takiej potrzebie. W zamian niemal 
zawsze spotykałem się z życzliwością, szacunkiem 
i zwykłą, ludzką wdzięcznością, co było niezmier-
nie miłe czy wręcz budujące w dzisiejszych czasach. 
Niestety trafiła się też grupa ludzi niezadowolo-
nych z moich działań, tym bardziej przykro, iż są 
to mieszkańcy mojej gminy. Skierowali skargę, za-
rzucając mi wiele niegodziwości, jakich się według 
nich dopuściłem. Grupa znana nam wszystkim, 
składająca się z sfrustrowanych osób, które niczego 
dla lokalnej społeczności nie dokonały, a swoje 
kompleksy starają się leczyć atakując innych. 
Oprócz sukcesów były jednak również porażki. 
Za przykład takiej uważam brak utworzenia klasy 
w naszym Zespole Szkół, chociaż trudno powie-
dzieć, iż jest to moja porażka, raczej porażka nas 
wszystkich, naszej społeczności. Ze swojej strony 
robiłem wszystko, aby do tego nie dopuścić. Nasze 
liceum było jedynym w powiecie, gdzie zapew-
niono bezpłatne prawo jazdy dla uczniów, a ostat-
nio zostało doposażone w zestaw nowych kompu-
terów. Ponadto plany budowy parkingu i miejsca do 
wypoczynku oraz inne zabiegi nie zapewniły odpo-
wiedniego naboru dla utworzenia klasy i trudno przewidzieć, 
co będzie w przyszłości. Pewnie można by wymieniać jeszcze 
inne niezrealizowane tematy, ale Szanowni Państwo, przez nie-
całe dwa lata nie można nadrobić wielu lat stanu zapomnienia, 
w jakim znajdowała się gmina Sieniawa. 
Swoją pracę starałem się wykonywać najlepiej jak potrafiłem, 
myśląc o całym powiecie. Przykładem może być tu chociażby 
priorytetowy projekt modernizacji kolejki wąskotorowej Prze-
worsk – Dynów, przygotowywany do realizacji już od 2014 r. 
i tutaj pewnie będę nieskromny jak powiem, iż w niecały rok 
pod moim nadzorem została przygotowana cała dokumenta-
cja projektowa wraz z kosztorysem oraz wszystkimi załączni-
kami i złożony kompletny wniosek do Marszałka Wojewódz-

twa Podkarpackiego o dofinansowanie tegoż zadania, które 
zamyka się kwotą prawie 25 mln zł.
Szanowni Państwo, na koniec wiadomość w sprawie, o której 
już informowałem, a która ucieszy nas wszystkich. Moje nie-
mal dwuletnie starania przyniosły pozytywny skutek. Od marca 
br. w Sieniawie rozpocznie dyżury karetka pogotowia ratun-
kowego, ale o tym w odrębnym materiale.
Czy można było więcej? Pewnie tak, ale jak już Państwo wie-
cie, w tym niewątpliwie trudnym czasie wiele dobrych wy-
darzeń przed nami. Na ile mogłem, przygotowałem je do 

realizacji i myślę, że nikt już tego nie zepsuje. Jestem w dal-
szym ciągu radnym Rady Powiatu Przeworskiego i będę 
nadal pilnował naszych sieniawskich interesów, chociaż z tej 
pozycji będzie to zdecydowanie trudniejsze. 

Biorąc pod uwagę to, iż w radzie jest jeszcze dwóch radnych 
wywodzących się z naszej gminy, którzy co prawda głosowali 
za moim odwołaniem, czyli byli przeciwko mojej osobie, 
myślę, że nie będą przeciwko sprawom naszej gminy, na-
szych mieszkańców, nas wszystkich. Jestem dobrej myśli.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Mazur

13luty 2021 SieNiawa



Od 1 marca w Sieniawie  
będzie karetka

Decyzję o powstaniu no-
wego zespołu ratownic-
twa zatwierdził minister 
zdrowia w ramach „Planu 

Działania Systemu Państwowe Ratow-
nictwo Medyczne dla województwa 
podkarpackiego”. Z taką rekomendacją 
wystąpił wcześniej Wojewoda Podkar-
packi. Z uwagi na sytuację epidemiolo-
giczną, decyzją Wojewody Podkarpac-
kiego cały plan, który uwzględnia usy-
tuowanie dodatkowego Zespołu Ratow-
nictwa Medycznego w Sieniawie, zacznie 
funkcjonować 1 marca 2021 roku.
Dodatkowy zespół ratownictwa medycz-
nego pozwoli zabezpieczyć północną 
część powiatu przeworskiego, gdzie 
miejscowości są oddalone o ponad 20 
km od dotychczasowego miejsca sta-
cjonowania ZRM. Dotarcie do nich, 
przy wzmożonym ruchu, zajmuje cza-
sami nawet kilkadziesiąt minut. W przy-
padku dojazdu karetki do chorego czas 
ma wielkie znaczenie, bo często to wła-

śnie ułamki sekund decydują o życiu 
człowieka. Nowe miejsce stacjonowa-

nia zespołu pogotowania w Sieniawie 
pozwoli na to, by czas dotarcia do cho-
rych z miejscowości położonych w pół-
nocnej części powiatu, znacznie się 
skrócił.

– Mieszkańcy gminy Sieniawa nie byli pe-
wni, czy w razie sytuacji zagrożenia życia, 

ratunek przyjdzie na czas. Wydłużony czas 
dojazdu karetki z centrum powiatu sta-
nowił poważny problem, dlatego wspólnie 
z ówczesnym wicestarostą Jerzym Mazu-
rem staraliśmy się o umiejscowienie kare-
tki pogotowia właśnie w Sieniawie. Pod-
pisaliśmy już z WSPR w Przemyślu umo-
wę użyczenia pomieszczeń i cierpliwie 
czekamy do marca – zaznacza sekre-
tarz Miasta i Gminy Sieniawa Barbara 
Matyja.
O dodatkowy w powiecie przeworskim 
Zespół Ratownictwa Medycznego szcze-
gólnie zabiegał właśnie Jerzy Mazur już 
od pierwszych dni po objęciu funkcji 
wicestarosty w 2018 roku. O działaniach 
w tym kierunku wicestarosta informo-
wał na łamach w Gminnego Informatora 
Samorządowego „Sieniawa” na początku 
2019 roku. Dziś, niespełna dwuletnie 
zabiegi przyniosły spodziewany skutek, 

Według zapowiedzi, już od 1 stycznia 2021 r. w Sieniawie miała stacjonować 
karetka, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną, termin ten został 

przełożony na 1 marca 2021 r. Mimo tego przesunięcia, to wspaniała wiadomość  
dla wszystkich mieszkańców Sieniawszczyzny.
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o czym J. Mazur informował znowuż 
na sesji Rady Miejskiej w Sieniawie 
13 października 2020 r.
– Plan usytuowania podstawowego Ze-
społu Ratownictwa Medycznego w Sie-
niawie nie mógłby się ziścić, gdyby nie 
ogromna pomoc i przychylność dyrek-
tora Wojewódzkiej Stacji Pogotowania 
Ratunkowego w Przemyślu Rafała Kijan-
ki i rzecznika prasowego WSPR w Prze-
myślu Marka Janowskiego, którzy pode-
szli do przedsięwzięcia z ogromnym zro-
zumieniem i bezpośrednio zaangażowali 
się w tak istotne działania dla naszych 
mieszkańców – podkreśla radny powia-
towy Jerzy Mazur. – Cieszę się ogrom-
nie, że w końcu będziemy dysponowali 

karetką, która znacząco poprawi poczu-
cie bezpieczeństwa na naszym terenie.
Deklaracje naszego byłego już wicestaro-
sty nie były pustymi obietnicami i dzięki 
zaangażowaniu wielu osób, znajdą nieba-
wem odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Gdzie będzie stacjonować 
karetka?

Nowy punkt ratownictwa medycz-
nego będzie mieścił się w budynku 
strażnicy OSP KRSG Sieniawa. Pomię-
dzy Miastem i Gminą Sieniawa a Woje-
wódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego 
w Przemyślu - Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Juliu-

sza Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl  
- podpisana została umowa użyczenia 
pomieszczeń.
Sieniawski punkt ZRM będzie dyspo-
nował nowym ambulansem z pełnym 
wyposażeniem, także ponadstandardo-
wym. Na potrzeby zespołu udostępnione 
zostanie miejsce w wiacie garażowej, na 
piętrze natomiast znajdzie się zaplecze 
socjalne i techniczne dla załogi. Obec-
nie trwają tam prace adaptacyjne w celu 
dostosowania do obowiązujących prze-
pisów w zakresie funkcjonowania ZRM. 
Wszelkie koszty utrzymania będą po 
stronie samorządu. Początkowo zespół 
karetki będzie stacjonował 16 godzin na 
dobę. Nie jest wykluczone, że docelowo 
będzie to dyżur całodobowy.

W dniu 1 lutego 2021 r. w budynku, 
gdzie siedzibę będzie miał nowy zespół 
ratownictwa odbyła się kontrola służb 
rzeszowskiego oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia w zakresie spełnie-
nia określonych wymogów, m.in. loka-
lowych. Na miejscu byli przedstawiciele 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego z Przemyśla na czele z dyrekto-
rem Rafałem Kijanką oraz przedstawi-
ciele WSPR z Rzeszowa. Wizytacja obyła 
się również przy udziale przedstawicieli 
lokalnego samorządu.

Wioletta Żak

3000 kciuków w górę!

Fanpage powstał w kwietniu 
2019 r. z myślą o mieszkań-
cach miasta i gminy Sieniawa, 
naszych sympatykach, tury-

stach i tych, którzy już tu nie miesz-
kają, ale z przyjemnością śledzą, co sły-
chać w ich rodzinnych stronach. Dla 
Państwa publikujemy ważne informacje 
dotyczące działalności Urzędu Miasta 
i Gminy w Sieniawie, gminnych jedno-

stek organizacyjnych i innych organiza-
cji, fotorelacje z wydarzeń, ciekawost-
ki, ukazujemy piękno gminy Sieniawa 
o każdej porze roku. 
Dziękujemy za sympatię, wierność, po-
lubienia postów, udostępnienia, komen-
tarze i maile kierowane do nas. Bądźcie 
z nami!

Wioletta Żak

Fanpage Miasto i Gminy Sieniawa  
(@miastoigminasieniawa) końcem 2020 r. osiągnął 
wskaźnik 3000 polubień. Niezmiernie się cieszymy,  

że jesteście Państwo razem z nami.
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Gminna spółka dostarczy 
wodę i odbierze ścieki

Sprawy związane z wodociągami, kanalizacją, za-
opatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ście-
ków należą do zadań własnych gminy. Szczegółową 
regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków. Precyzuje ona procedury sto-
sowane przez gminy dla realizacji jednego z najważniejszych 
ich zadań własnych, którym jest zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzenie ścieków. Od 1 listopada 2020 r. samorządowa 
spółka gminna – Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  z siedzibą 
w Sieniawie przejęła na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 
odpowiedzialność za dostawę wody i odbiór ścieków. Uchwa-
łę w sprawie powierzenia spółce tych zadań 13 października 
2020 r. podjęła Rada Miejska w Sieniawie.
Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej 
pojawiające się pytania związane z procesem zmiany do-
stawcy usług komunalnych. Rozmowa z sekretarzem Miasta
 i Gminy Sieniawa Barbarą Matyją.

- Dlaczego nastąpiła zmiana dostawcy wody i ścieków dla 
mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa?
- Wynika to z faktu likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie, który 
nastąpił z dniem 31 października 2020 r. W tej sytuacji Miasto 
i Gmina Sieniawa była zobowiązana całkowicie przejąć obo-
wiązek dostarczania wody i odbioru ścieków. Zadanie to 
zostało zlecone powołanej początkiem 2019 r. spółce pn. Gos-
podarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie, której 
Miasto i Gmina Sieniawa została jedynym udziałowcem.

- Skąd jest dostarczana woda dla mieszkańców?
- Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. otrzymała do dyspozycji 
dwie stacje uzdatniania wody, zlokalizowane w miejscowości 
Sieniawa i Dobra, z których zasilane są wszystkie miejscowo-
ści. W ramach powierzonych do realizacji zadań spółka na-
dzoruje na terenie Miasta i Gminy Sieniawa dwa wodociągi. 
Wodociąg „Sieniawa” zasilany jest wodą z 4 studni wierco-
nych znajdujących się w miejscowości Pigany-Wylewa i zaopa-
truje odbiorców z miejscowości: Sieniawa, Pigany, Paluchy, 
Dybków, Leżachów i Wylewa. Natomiast mieszkańcy sołectw: 
Dobra, Rudka, Czerce i Czerwona Wola zaopatrywani są 
w wodę z wodociągu „Dobra”.

- Jak wygląda odbiór ścieków?
- Sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku wody. 
Gminna spółka komunalna przejęła w użytkowanie oczy-

szczalnię ścieków w Sieniawie, która przyjmuje ścieki po-
chodzące z zabudowań mieszkalnych z terenu gminy Sie-
niawa. W miejscowościach Rudka, Dobra oraz części sołectwa 
Czerce i Czerwona Wola ścieki są gromadzone indywidual-
nie w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane przez 
przydomowe oczyszczalnie ścieków i okresowo wywożone 
na komorę zlewną przy oczyszczalni ścieków w Sieniawie. 
Jedynym podmiotem świadczącym usługi dla mieszkańców 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych jest Gospodarka Komunalna 
Sp. z o.o.

- Ile zapłacimy za wodę i ścieki?
- Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków wysokość taryf ustala Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Od 20 listo-
pada 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Sieniawa obowią-
zują stawki określone w decyzji Nr RZ.RZT.770.37.2020.MK 
o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta i Gminy Sie-
niawa, wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 
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Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 26 października 
2020 r. Przedmiotowe taryfy i wysokość cen za dostarczaną 
wodę i odprowadzone ścieki będą obowiązywać w okre-
sie pierwszych 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków przez Miasto i Gminę Sieniawa.
Po 1 listopada 2020 r. mieszkańcy rozliczają się ze świadczo-
nych usług w zakresie dostarczanej wody i odprowadzanych 
ścieków wyłącznie z Miastem i Gminą Sieniawa. Do maja 
2022 r. cena wody i ścieków nie ulegnie zmianie. Za 1 m³ wody 
w gospodarstwach domowych zapłacimy 4,51 zł brutto (woda 
na cele bytowe), a za ścieki 5,52 zł brutto. Zmianie nie ulegnie 
również stawka opłat abonamentowych, która wynosi 3,67 zł 
brutto/miesiąc za wodomierz.

- Jak kształtują się dopłaty samorządu do wody i ścieków?
- Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa dopłaca do wody i ście-
ków, które odprowadzają mieszkańcy. W tym zakresie radni 
po raz kolejny podjęli stosowną uchwałę o dopłatach do sta-
wek, zarówno do wody, jak i do ścieków dla gospodarstw 
domowych. Dopłaty wynoszą 0,92 zł brutto do każdego metra 
sześciennego wody i 3,15 zł brutto do metra sześciennego 
ścieków i w tej wysokości obowiązują od 1 stycznia 2020 r. 
Wyżej określone dopłaty nie dotyczą pobranej wody, która jest 
zużywana bezpowrotnie (np. w procesie technologicznym, do 
podlewania ogrodów, itp.) i niewracająca w postaci ścieków do 
urządzeń kanalizacji sanitarnej. Gospodarstwa domowe rozli-
czane są według dodatkowego wodomierza, mierzącego wodę 
bezpowrotnie zużytą, której cena 1 m³ wynosi 5,43 zł brutto, 
a stawka opłaty abonamentowej 3,67 zł brutto/miesiąc za 
wodomierz.

- Jakie są zasady rozliczeń z odbiorcami za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków?
- Począwszy od dnia 1 listopada 2020 r. inkasent nie odczy-
tuje stanu wodomierza lub wodomierzy i nie wystawia fak-
tur bezpośrednio u odbiorcy usług (tj. pobierających wodę 
z sieci wodociągowej i odprowadzających ścieki do sieci kana-
lizacyjnej). Prosimy o podawanie stanów liczników mierzą-
cych zużycie wody pobranej i liczników wody służących do 
odliczania ilości wody, która nie trafia do kanalizacji, tzw. 
podliczników, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem 
poczty e-mail. Odczyty wodomierzy należy przekazywać, 
jeżeli upływa okres obrachunkowy od wystawienia poprzed-
niej faktury. W zdecydowanej większości dla odbiorców 
usług indywidualnych jest to okres 2 miesięcy. 
Czynności, o których mowa powyżej, należy dokonywać 
w następujący sposób: telefonicznie od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7.30 – 15.30, 16 622 73 01 w. 45 bądź wysy-
łając e-mail: wodomierz@sieniawa.pl w treści podając: imię 
i nazwisko, adres nieruchomości, gdzie jest dostarczana woda 

i odprowadzane ścieki oraz stany wodomierzy.
W przypadku braku informacji o stanie liczników w odpo-
wiednim czasie, Miasto i Gmina Sieniawa naliczy należno-
ści przyjmując wielkość zużycia wody i odprowadzanych 
ścieków na podstawie średniego zużycia wody w poprzed-
nich okresach obrachunkowych. W kolejnym okresie obra-
chunkowym nastąpi odpowiednia korekta. Faktury za świad-
czone usługi będą odbiorcom dostarczane w formie papiero-
wej - drogą pocztową lub przez pracowników do skrzynek na 
listy; bądź elektronicznej - na wskazany adres e-mail. Zgłasza-
nie przez mieszkańców odczytów wodomierza nie eliminuje 
jednak faktu, że istnieje potrzeba okresowego dokonania 
odczytu przez upoważnionego pracownika spółki komunal-
nej, który będzie starał się dokonać tej czynności, ale nie czę-
ściej niż co około 9 miesięcy. Zatem uprzejmie prosimy o Pań-
stwa współpracę z wyznaczonymi pracownikami Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o., umożliwiającą wykonywanie ich obo-
wiązków.

- Mieszkaniec nie zdążył dotychczas podpisać umowy, 
tj. przed 1 listopada 2020 r. Czy zostanie mu odcięty 
dopływ wody i odbiór ścieków?
- Nie, usługi będą świadczone nieprzerwanie. Samorząd 
zdaje sobie sprawę, że w okresie pandemii proces podpisywa-
nia umów trwa dłużej. Ważne jest jednak to, aby jak najszyb-
ciej skontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy w Sieniawie 
i zadeklarować podpisanie nowej umowy. Dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków musi odbywać się na podstawie 
umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-ka-
nalizacyjnym a odbiorcą usług. Z dniem 31 października 2020 r. 
dotychczasowe umowy na dostawę wody i odbiór ścieków 
zawarte z zakładem budżetowym Miasta i Gminy Sieniawa, 
tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sie-
niawie, utraciły moc prawną. Zatem w przypadku nieuzasad-
nionej zwłoki związanej z zawarciem umowy, należy się liczyć 
z możliwością kar przewidzianych w ustawie o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

- Jak podpisać nową umowę na dostarczanie wody i odbiór 
ścieków?
- Należy zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie 
(pokój nr 1), najlepiej wcześniej umówić się telefonicznie 
na podpisanie umowy, tel. 16 622 73 01 wew. 45.
Umowy można zawierać również za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail: urzad@sieniawa.pl lub korespondencyj-
nie za pomocą operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta 
i Gminy w Sieniawie – w tym przypadku należy przesłać uzu-
pełniony wniosek o zawarcie umowy wraz z kopią dokumentu 
potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.
Przypominamy, że umowa może być zawarta z osobą, która:
• posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do 
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Wysokość cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie 
Miasta i Gminy Sieniawa w okresie od 29 maja 2020 r. do 19 maja 2022 r.

której ma być dostarczana woda, np.: własność, współwłasność, 
użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa, najem (na 
podstawie pisemnej umowy), użyczenie lokalu (potwierdzone 
na piśmie);
• korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie praw-
nym, tzn. nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zbioru 
dokumentów albo innych dokumentów i nie można ustalić 
osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
Wszelkie dokumenty i opis procedury związanej ze zmianą 
dostawcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych dostępne są 
na stronie internetowej urzędu www.sieniawa.pl oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej www.bip.sieniawa.pl (zakładka 
„woda i ścieki”).

- Jaki akt prawny określa prawa i obowiązki przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług 
na terenie Miasta i Gminy Sieniawa?
- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa, przyjęty Uchwałą 
nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 paździer-
nika 2019 r. określa zasady prowadzenia i warunki korzy-
stania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, dostarczaną za pomocą 
urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania 
ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. Rada Miej-
ska będzie musiała jednak ponownie zmienić ten akt prawny, 
bo tak postanowił ustawodawca, nowelizując prawo budow-

lane oraz ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków. Prawodawca określił na 
poziomie ustawowym zasady wydawania warunków przy-
łączenia do sieci oraz zmienił przepis dotyczący kar w zakre-
sie wprowadzonych regulacji. Aktualnie rozpoczynamy prace 
nad nowym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. Następnie jego 
projekt przedstawiony przez radę gminy musi zostać zaopinio-
wany przez regulatora, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. Uwagi regulatora z przedstawionej radzie gminy 
opinii zostaną wprowadzone do ostatecznego regulaminu, 
którego przyjęcie planowane jest w II kwartale 2021 r. Na 
dostosowanie regulaminu mamy czas do 19 września 2021 r. 

- Gdzie można zgłaszać ewentualne awarie w zakresie 
funkcjonowania wodociągów czy kanalizacji sanitarnej?
- Przypominam Państwu, że administrowanie usługami zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków z wykorzystaniem gminnej infrastruktury wodno-ka-
nalizacyjnej powierzono Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. 
Zatem można to robić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 
795 410 759 (telefon czynny całą dobę) lub 16 622 72 35 
w godz. 7.30 - 15.30, drogą e-mail: gk@sieniawa.pl oraz oso-
biście w siedzibie gminnej spółki, przy ul. Augustowskiej 15 
w Sieniawie.

Rozmawiała: Wioletta Żak

Wyszczególnienie Jm.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sieniawie

 29.05.2020 - 30.10.2020 

Miasto i Gmina Sieniawa
01.11.2020 - 19.11.2020

Miasto i Gmina Sieniawa
20.11.2020 - 19.05.2022

Cena  
netto

Cena z podatkiem 
VAT

Cena  
netto

Cena z podat-
kiem VAT

Cena  
netto

Cena z podat-
kiem VAT

Cena  
wody

Grupa 1  
(gospodarstwa domowe) 1 m³ 5,02 zł 5,42 zł - 4,50 zł 

z dopłatą* 5,02 zł 5,42 zł - 4,50 zł 
z dopłatą* 5,03 zł 5,43 zł - 4,51 zł 

z dopłatą*

Grupa 2  
(przedsiębiorstwa) 1 m³ 5,02 zł 5,42 zł 5,02 zł 5,42 zł 5,03 zł 5,43 zł

Cena  
ścieków

Grupa 1  
(gospodarstwa domowe) 1 m³ 8,01 zł 8,65 zł - 5,50 zł 

z dopłatą* 8,01 zł 8,65 zł - 5,50 zł 
z dopłatą* 8,03 zł 8,67 zł - 5,52 zł 

z dopłatą*

Grupa 2  
(przedsiębiorstwa) 1 m³ 8,01 zł 8,65 zł 8,01 zł 8,65 zł 8,03 zł 8,67 zł

* W powyższych zestawieniach zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska 
w Sieniawie udzieliła gospodarstwom domowym dopłat do 
cen wody i ścieków. Powyżej w tabeli zamieszczono ceny dla 
tej grupy odbiorców, uwzględniające w/w dopłatę* do wody - 
0,92 zł/m³ brutto i do ścieków -  3,15 zł/m³ brutto (obowiązu-
jące od 1 stycznia 2020 r.).
Oprócz cen za 1 m3 wody i ścieków stosowane są opłaty abo-
namentowe, które są elementem taryfy i stanowią koszty zwią-

zane z utrzymaniem w gotowości do świadczenia usług urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz koszty pono-
szone w związku z rozliczaniem należności za ilość dostarczo-
nej wody i ilość odebranych ścieków. Niezależnie od przyna-
leżności do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, każdy 
odbiorca ma naliczoną opłatę abonamentową w wysoko-
ści 3,67 zł brutto/miesiąc. Jej wielkość jest stała, niezależna 
od ilości zużytej wody czy ilości odprowadzonych ścieków.
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Zgłoś odczyty liczników
Informujemy wszystkich Odbiorców, że rozliczenie zużytej wody  

i odprowadzanych ścieków dokonywane będzie w okresie rozliczeniowym 
wynoszącym dwa miesiące. 

Prosimy podawać odczyty wo-
domierzy według sta-
nu na koniec ostatnie-
go dnia roboczego po-

szczególnych miesięcy: STYCZEŃ, 
MARZEC, MAJ, LIPIEC, WRZE-
SIEŃ, LISTOPAD (nie później niż 
w ciągu pierwszych 10 dni następ-
nego miesiąca kalendarzowego).
Należy podawać odczyt (tj. wskazy-
wany stan bieżący), a nie zużycie 
wody w odniesieniu do poprzed-
niego odczytu. Wskazanie wodo-
mierza to wszystkie czarne cyfry odczy-
tane od lewej strony liczydła, łącznie 

z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą 

wartością wskazania. Odczyt należy za-
okrąglić do pełnych metrów sześcien-

nych.
Czynności, o których mowa po-
wyżej, należy dokonywać w na-
stępujący sposób:
• telefonicznie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30 – 15.30, 
16 622 73 01 wew. 45;
• e-mail: wodomierz@sieniawa.pl 
w treści podając: imię i nazwisko, 
adres nieruchomości, gdzie jest 
dostarczana woda i odprowadza-
ne ścieki, datę odczytu oraz stany 
wodomierzy.

Barbara Matyja

Podatki i opłaty  
lokalne w 2021 r.

Od 2021 r. w Mieście i Gminie Sieniawa obowiązują nowe stawki podatku  
od nieruchomości, które uległy nieznacznemu wzrostowi. Zgodnie z przepisami 

nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych 
przez Ministra Finansów. 

W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych górne granice stawek kwotowych obo-
wiązujące w danym roku podatkowym ule-
gają corocznie zmianie na następny rok 

podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez 
Główny Urząd Statystyczny. Tym razem wzrost wyniósł 3,9%. 
Stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. zostały przy-
jęte Uchwałą nr XIX/196/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie 
z dnia 16 listopada 2020 r. i opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 23 listopada 
2020 r., poz. 4376.
- Była to trudna decyzja. Nikt nie chce podwyżek, jeszcze w cza-
sie kryzysu wywołanego pandemią, ale musimy odpowiedzialnie 
myśleć o finansach samorządu. Ostatnie zmiany podatkowe oraz 
podwyżki pensji minimalnej korzystne dla mieszkańców, niestety 

niekorzystnie odbiły się na finansach gminy. Nasze dochody bar-
dzo spadły, a koszty drastycznie wzrosły – wylicza Anna Nykiel, 
skarbnik Miasta i Gminy Sieniawa.
Urealnienie opłat wynika ze znacznie wyższych kosztów utrzy-
mania miasta i gminy – m.in. podwyżek opłat za prąd i oświe-
tlenie ulic, większych dopłat do systemu oświaty i rosnących 
wydatków na dodatkowe zadania na walkę z pandemią. Jed-
nocześnie w ostatnim czasie dochody samorządu są niższe 
od zakładanych. Wpływ miały na to:
• Podwyżki dla nauczycieli. Bardzo wskazane i bezdyskusy-
jne, nie zostały jednak w pełni sfinansowane przez rząd. 
Subwencja oświatowa, czyli pieniądze z budżetu państwa 
wpływające do Miasta i Gminy Sieniawa na utrzymanie 
oświaty wzrosły w ciągu dwóch ostatnich lat, ale zaledwie 
o 225 957,00 zł, podczas gdy dopłaty do oświaty z budżetu 
gminy zwiększyły się aż o 1 675 556,00 zł (tylko w 2021 r. 
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z własnego budżetu samorząd musi dołożyć do zadań oświa
towych kwotę 5 386 745,00 zł).
• Obniżka podatku PIT. W ubiegłym roku rząd zdecydował 
o obniżeniu stawek PIT (z 18 do 17 proc.) oraz wprowadze-
niu zerowego PIT-u dla osób poniżej 26. roku życia. Dla wielu 
z nas to bardzo dobra decyzja, przynosząca wymierne korzy-
ści. Nie towarzyszyło jej jednak odpowiednie wsparcie dla 
samorządów, w związku z czym dochody spadły w porównaniu 
z poprzednim rokiem.
• Wzrost wynagrodzenia minimalnego. To również bardzo 
pożądana zmiana, której pozytywne skutki są oczywiste. Dla 
samorządu wiąże się jednak z koniecznością podwyżek pen-
sji dla znacznej grupy pracowników, w tym głównie w ramach 
realizowanych przez samorząd subsydiowanych form zatrud-
nienia. Wydatki są więc wyższe, a nie idą za nimi dodatkowe 
wpływy ze strony budżetu państwa.

Podatek rolny, leśny i od środków transportowych

W roku 2021 będzie obowiązywał podatek rolny obli-
czony według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwarta-
łów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, 
który wynosi 58,55 zł za jeden dt. Na podstawie obwieszcze-
nia GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta (Monitor Polski 
z 2020 r., poz. 982).:
• podstawowa stawka podatku rolnego w 2021 r. wyniesie 
146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy (równowartość 2,5 q);
• stawka podatku rolnego za pozostałe grunty wyniesie 292,75 zł 
za 1 ha (równowartość 5 q).
Natomiast podatek leśny w 2021 r. wyniesie 43,30 zł od 1 ha. 
Jest to równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna, obliczana 
według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nad-
leśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy 
kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m³ (Monitor Polski 
z 2020 r., poz. 983).
Nowy rok nie przynosi podwyżek podatnikom z terenu gminy 
Sieniawa odnośnie stawek podatku od środków transporto-
wych. Zostały one utrzymane na dotychczasowym poziomie 
ustalonym Uchwałą Nr XI/60/2015 Rady Miejskiej w Sienia-
wie i obowiązują od 2016 r.

Pamiętaj o zgłoszeniu zmian!

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany mające wpływ na 
wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, np. 
zmianę klasyfikacji gruntów, zmianę sposobu użytkowania 
budynku lub jego części czy wynajęcie nieruchomości lub jej 
części na prowadzenie działalności gospodarczej, należy zgła-
szać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie do 14 dni od ich 
zajścia, wykazując na właściwym druku (informacja podat-

kowa) aktualne dane. Służby podatkowe upoważnione są do 
przeprowadzania kontroli terenowych i porównania wykaza-
nych przez podatnika danych ze stanem faktycznym. W przy-
padku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości organ podat-
kowy dokonuje ponownego naliczenia podatku za lata wstecz, 
od momentu wystąpienia różnic pomiędzy stanem wykazy-
wanym przez podatnika a stanem faktycznym. Podatek ten 
może być naliczony nawet do 5 lat wstecz od stwierdzenia 
nieprawidłowości.

Dostępne metody płatności

Sprawdzając należne kwoty i terminy ich uiszczania warto 
również zapoznać się z dostępnymi metodami płatności. 
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną najlepszym i naj-
bezpieczniejszym sposobem na uregulowanie zapłaty jest prze-
lew internetowy. Osoby, które mimo wszystko chcą dokonać 
zapłaty na miejscu w urzędzie, mogą uiścić opłatę gotówką 
lub kartą płatniczą w kasie.

Opłata za psa

W Mieście i Gminie Sieniawa został zniesiony obowią-
zek uiszczania opłaty za posiadanie psa. Stosowną uchwałę 
w tej sprawie podjęli miejscy radni na sesji w dniu 26 stycznia 
2021 r. Decyzja obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia br. 
Samorząd zrezygnował z pobierania opłaty od posiadania psów 
ze względu na zbyt wysokie w stosunku do wpływów koszty 
poboru, a następnie egzekucji tej opłaty.
W latach wcześniejszych w kraju podatek od posiadania psa 
był obowiązkowy, ale został zniesiony w 2008 r. i od tego 
czasu samorządy mogą same decydować, czy będą pobierać od 
mieszkańców opłatę za trzymanie w domu czworonoga. Prze-
pisy ustawy o podatkach lokalnych wskazują jedynie górną 
stawkę opłaty, która w 2021 r. jest określona w kwocie 130,30 zł. 
W naszej gminie opłata w kwocie 50 zł rocznie za każdego 
psa obowiązywała w tej wysokości od 2015 r. i przysługiwały 
od niej zwolnienia m.in. dla właścicieli gospodarstw rolnych, 
którzy posiadali nie więcej niż dwa psy, czy osób powyżej 
65 roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo do-
mowe. 

Opłata targowa

Zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy covidowej w 2021 r. 
w całym kraju nie będzie pobierana opłata targowa. Z tego 
tytułu jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwać 
będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19.

Barbara Matyja
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Nowe stawki opłat  
za odbiór odpadów

Lawinowo rosnące w całym 
kraju koszty gospodarki od-
padami sprawiły, że wszy-
scy będziemy musieli pła-

cić więcej za śmieci. Obowiązujące 
prawo nakazuje samorządom 
tak ustalić stawki opłat, by po-
kryły one wydatki na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. 
Od 2019 r. gminy mogą pobie-
rać opłaty za śmieci według ści-
śle określonych metod: od po-
wierzchni lokalu, od gospodar-
stwa domowego, od liczby osób 
zamieszkujących daną nierucho-
mość i od ilości zużytej wody. 
Żadna z nich nie jest powiązana 
wprost z ilością wytwarzanych 
odpadów, bo jedna osoba może 
produkować mniej śmieci niż 
inna. Wprowadzona w minionym 
roku zmiana stawki „na wodę” to 
efekt rzetelnej analizy dotychcza-
sowego systemu opłat, który przestał się 
bilansować. Metoda jest najbardziej spra-
wiedliwa z wszystkich dopuszczalnych 
ustawą, ponieważ najlepiej odzwiercie-
dla liczbę osób zamieszkujących lokal 
(czyli wytwarzających odpady). Co wię-
cej, metoda rozliczenia uzależniona od 
zużycia wody jest coraz częściej stoso-
wana przez samorządy. Taki mechanizm 
daje mieszkańcom realną możliwość 
wpływu na wysokość opłaty. Każdy z nas, 
poprzez racjonalne i odpowiedzialne ko-
rzystanie z wody oraz jej oszczędzanie, 
będzie mógł obniżyć swoje rachunki za 

śmieci. Oszczędzanie wody będzie miało 
także pozytywny wpływ na środowisko.
W dniu 16 listopada 2020 r. Rada Miej-
ska w Sieniawie podjęła uchwałę pod-
wyższającą opłatę za odbiór i zagospo-

darowanie odpadów komunalnych. Nie 
była to łatwa decyzja, poprzedzona do-
kładną analizą kosztów funkcjonowa-
nia systemu gospodarki odpadami. Na 
wzrost opłaty za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów ma wpływ wiele czyn-
ników, niezależnych od mieszkańców 
i samorządu, jak m.in.: rosnące koszty 
pracy, energii elektrycznej, paliw, wyso-
kie wymogi techniczne dla pojazdów 
do transportu odpadów (niskoemisyj-
ność, system GPS) oraz wzrost kosztów 
składowania odpadów. Składnik ceny 
odbioru odpadów jest także zależny od 

mieszkańców – ilość produkowanych 
przez nas śmieci.
Nowe stawki odbioru odpadów, które 
obowiązują od stycznia 2021 r. uchwa-
lono w wysokości:

- 7,50 zł za każdy m³ zużytej wody 
w przypadku, gdy na nierucho-
mości jest realizowany obowią-
zek segregacji odpadów;
- 15,00 zł za każdy m³ zużytej 
wody w przypadku, gdy na nie-
ruchomości nie jest wypełniany 
obowiązek zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selek-
tywny.
Jeśli nie można ustalić średnio-
miesięcznego zużycia wody na 
podstawie 12 miesięcy, bo np. 
okres zamieszkiwania na nieru-
chomości był krótszy, to w tym 
przypadku ustalenie wysokości 
opłaty stanowi iloczyn liczby 
osób zamieszkujących nierucho-

mość, przeciętnej normy zużycia wody 
(3 m³) i stawki ww. opłaty.

Ulga za kompostowanie

Równocześnie uchwalono, że miesz-
kańcy, którzy zadeklarują komposto-
wanie bioodpadów na swojej posesji 
w przydomowych kompostownikach, 
mogą obniżyć swoje opłaty o 1,00 zł 
miesięcznie za 1 m³ zużytej wody – co 
powinno zmniejszyć ilość bioodpadów 
oddawanych do systemu. Ulga dotyczy 
wyłącznie domów jednorodzinnych, bo-

Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami reguluje ustawa  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Nie każdy 
mieszkaniec musi umieć interpretować przepisy zawarte w ustawie, jednak każdy 

musi je przestrzegać i się do nich stosować, gdyż są one obligatoryjne  
dla wszystkich. W tym miejscu chcielibyśmy Państwu przedstawić to, jak będą 

one stosowane i egzekwowane w Mieście i Gminie Sieniawa.
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wiem obowiązująca ustawa nie pozwala 
na wprowadzenie zniżki za kompostowa-
nie dla mieszkańców budynków wielo-
rodzinnych. Mieszkańcy, którzy zadekla-
rują chęć kompostowania bioodpadów, 
powinni się liczyć z wyrywkową kon-
trolą prawidłowości danych dotyczących 
kompostowania odpadów, tj. czy faktycz-
nie posiadają kompostownik i czy kom-
postują w nim odpady (i nie oddają ich 
w pojemniku na odpady zmieszane). 
Kontroli dokonywać będą upoważnie-
ni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Sieniawie.

Jak będą liczone opłaty?

Podstawą miesięcznej opłaty będzie 
średnia miesięczna ilość zużytej wody 
za rok poprzedni (od stycznia do grud-
nia), na podstawie wskazań legalizowa-
nego wodomierza. Woda bezpowrotnie 
zużyta, tj. wykorzystywana do podle-
wania ogródka, w gospodarstwach rol-
nych lub w innych celach - nie będzie 
brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty 
pod warunkiem, że będzie zamontowa-
ny podlicznik. Pod uwagę będzie brana 
jedynie woda wykorzystywana na tzw. 
cele bytowe, czyli to, co wypływa z kra-
nu i trafia do kanalizacji.
Zmiana stawek opłaty powoduje, że 
wszyscy właściciele nieruchomości za-
mieszkałych (właściciele domków jed-
norodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty, 
zarządcy) w terminie do 15 lutego 2021 
roku będą musieli złożyć nową deklara-
cję w Urzędzie Miasta i Gminy w Sienia-
wie. W tym celu oddelegowani pracow-
nicy dostarczą mieszkańcom deklaracje 
i udzielą pomocy przy ich wypełnianiu. 
Prosimy o zrozumienie sytuacji. Szczegó-
łowe informacje w tym zakresie udziela 
w dniach i godzinach pracy urzędu pra-
cownik Referatu Rozwoju i Gospodarki 
Nieruchomościami, podinsp. Piotr Czo-
pik, tel. 16 622 73 01 wew. 38.
Reasumując, utrzymanie dotychczaso-
wych stawek za każdy m³ zużytej wody 
w wysokości 4,70 zł w przypadku segre-
gacji odpadów oraz 9,40 zł, gdy właści-

ciel nieruchomości nie wypełnia obo-
wiązku segregacji odpadów, nie jest moż-
liwe. Jak wspomniano wcześniej, system 
gospodarki odpadami musi się bilan-
sować, a gmina nie może dopłacać do 
zagospodarowania odpadami komunal-
nymi z innych źródeł. Należy tutaj rów-
nież zaznaczyć, że gmina nie zarabia na 
śmieciach, a jedynie jest pośrednikiem 
w przekazywaniu opłat zebranych od 
mieszkańców. Tym samym jako samo-
rząd zmuszeni zostaliśmy do zmiany sta-
wek, aby wpłaty wnoszone przez wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
pokrywały koszty funkcjonowania sys-
temu, a w szczególności:
- odbiór odpadów komunalnych przez 
firmę wybraną w drodze przetargu nie-
ograniczonego;
- zagospodarowanie odpadów komunal-
nych;
- prowadzenie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, do 
którego właściciele nieruchomości za-
mieszkałych mogą dostarczać nieodpłat-
nie selektywnie zebrane odpady;
- obsługę administracyjną systemu;
- edukację ekologiczną w zakresie pra-
widłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi.
Czy uchwalone nowe stawki zbilansują 
system? O tym przekonamy się już nie-
bawem, a nasz samorząd, podobnie jak 
pozostałe w Polsce musi zmierzyć się 
z tym problemem. Jednocześnie zachę-
camy wszystkich Państwa do właści-
wej segregacji odpadów, do której jeste-
śmy zobowiązani przepisami ustawo-
wymi. Prawidłowa segregacja ma wpływ 
na zmniejszenie ilości odpadów zmiesza-
nych, co z kolei przekłada się na zmniej-
szenie ponoszonych kosztów. I odwrot-
nie. Im większa ilość odpadów zmiesza-
nych zostaje odebrana od mieszkańców, 
tym wyższe są koszty funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami w gminie 
i tym wyższe są stawki opłat za odpady 
dla gospodarstw domowych. Ponadto 
gminy zobowiązane są osiągnąć okre-
ślone poziomy recyklingu masy odpa-
dów komunalnych, a niewywiązanie się 

z tego obowiązku skutkować będzie 
wysokimi karami finansowymi, które 
wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat 
pobieranych od mieszkańców. Miasto 
i Gmina Sieniawa sporządza coroczne 
sprawozdania z zakresu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, w których 
wykazuje osiągnięte współczynniki w za-
kresie recyklingu odpadów oraz w ogra-
niczeniu masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji i przekaza-
nych do składowania. Zatem wspólnie 
dbajmy o czystość swojego otoczenia 
i odpowiedzialnie podejdźmy do segre-
gowania śmieci.

Kiedy śmieci? Nowa, bezpłatna 
aplikacja

Urząd Miasta i Gminy w Sienia-
wie udostępnia mieszkańcom aplika-
cję mobilną KIEDY ŚMIECI. Aplika-
cja służy do powiadamiania o terminach 
wywozów odpadów, a korzystanie z niej 
dla mieszkańców jest bezpłatne. Aplika-
cja jest dostępna na smartfony z syste-
mem: Android, iOS, Huawei.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do 
skorzystania z praktycznie bezobsługo-
wej aplikacji mobilnej, by móc otrzymy-
wać powiadomienia z wyprzedzeniem o 
tym, kiedy i jakie odpady będą odbierane 
w najbliższym czasie.

Nowoczesna i bezpieczna 
technologia

Aplikacja jest anonimowa, nie zbiera 
żadnych danych. Jedyne, co podajemy, to 
miejscowość, dla której chcemy otrzymy-
wać powiadomienia. Aktualny harmono-
gram będzie zawsze pod ręką w telefo-
nie i nie trzeba go drukować. Otrzymacie 
Państwo powiadomienie o konieczności 
wystawienia odpowiedniego kosza. Sami 
zdecydujecie też, na ile wcześniej aplika-
cja ma o tym przypomnieć. Szczegółowe 
informacje o aplikacji na stronie interne-
towej: www.kiedysmieci.info.

Barbara Matyja
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Rolniku, złóż wniosek  
o zwrot akcyzy

Urząd Miasta i Gminy Sieniawa informuje, że od 1 lutego do 1 marca 2021 r.  
można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie  

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
na I półrocze 2021 roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
z dnia 10 marca 2006 r., ustalone zostały na-

stępujące terminy składania wniosków o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez 
producentów rolnych w 2021 roku:
I TERMIN od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. 
do 31 stycznia 2021 r., natomiast II TER-
MIN od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierp-
nia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód za-
kupu oleju napędowego w okresie od 
1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. 
w ramach limitu zwrotu podatku okre-
ślonego na 2021 r.

Limity obowiązujące w 2021 roku 
stanowią sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu podatku za 1 litr oleju napędo-
wego, liczby 100 oraz powierzchni użyt-
ków rolnych będących w posiadaniu 
producenta rolnego;
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu za 1 litr oleju napędowego, liczby 
30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przelicze-
niowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego 
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek 
o zwrot podatku.
Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta 
rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzają-
cego rok, w którym złożony został wniosek o zwrot podatku, 
ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników prze-
liczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe 
i liczby 12.

W 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawar-

tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.
W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot 
podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rol-
nych prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku 
poza fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędo-
wego należy dołączyć także dokument wydany przez kierow-
nika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych je-
dnostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu pro-

ducenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego 
producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedzają-
cego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Terminy wypłat dotacji obowiązujące w 2021 roku: 1 - 30 
kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie oraz 1 - 29 października 2021 r. w przypadku
 złożenia wniosku w drugim terminie.
Wnioski wraz z fakturami i ewentualnymi umowami dzier-
żaw można dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Sieniawie – pok. nr 3 PODATKI (obok kasy) lub wysłać 
pocztą na adres korespondencyjny.

Wioletta Żak
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Czyste Powietrze  
bliżej mieszkańców

To efekt zawartego poro-
zumienia ze Stowarzysze-
niem Ekomonterzy z sie-
dzibą w Krakowie i odpo-

wiedź na nowe zadania samorządu okre-
ślone w Uchwale nr XXVII/463/20 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 
Programu ochrony powietrza dla woje-
wództwa podkarpackiego.
Uruchomienie punktu konsultacyjne-
go to przede wszystkim dobra wiado-
mość dla mieszkańców, którzy zaintere-
sowani są bądź rozważają skorzystanie 
z programu Czyste Powietrze, w ramach 
którego można pozyskać rządowe pie-
niądze na wymianę starego źródła cie-
pła na ekologiczne, na termomoderniza-
cję budynku oraz na odnawialne źródła 
energii. Nabór wniosków prowadzony 
jest w trybie ciągłym, dofinansowanie 
wynosi od 15% do 90% kosztów kwali-
fikowanych (w zależności od dochodów), 
wynoszących maksymalnie 53 tys. zł.
W ramach programu można ubiegać się 
o dofinansowanie w formie dotacji lub 
pożyczki na: wymianę źródeł ciepła; 
docieplenie przegród budynku; zakup 
i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 
montaż lub modernizację instalacji cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej; instalacje odnawialnych źródeł 
energii (kolektorów słonecznych i insta-
lacji fotowoltaicznej); zakup i montaż 
wentylacji mechanicznej wraz z odzy-
skiem ciepła.
Punkt Obsługi Programu Czyste Powie-
trze działa w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Sieniawie w każdy czwartek 
od godz. 9.00 do 12.30 i jest obsługiwa-
ny przez przedstawicieli Stowarzysze-

nia Ekomonterzy, którzy bezpłatnie: 
- udzielają mieszkańcom informacji o za-
sadach działania Programu Czyste Po-
wietrze, wymogach formalnych i tech-
nicznych warunkujących otrzymanie 
dotacji;
- pomagają wypełnić wniosek o przy-
znanie dotacji i inne wnioski związane 
z Programem Czyste Powietrze;
- prowadzą doradztwo techniczne w bu-
dynkach będących własnością miesz-
kańców (w miarę posia-
danych przez stowarzy-
szenie możliwości tech-
nicznych i kadrowych 
oraz na wniosek miesz-
kańca).

Każdy zainteresowa-
ny mieszkaniec Miasta 
i Gminy Sieniawa może 
skorzystać z następują-
cych form konsultacji:
- dzwoniąc pod numer 
telefonu 729 876 173 
w godz. 9.00 – 16.00 od 
poniedziałku do piątku;
- pisząc na adres e-mail 
czystepowietrze@ekomo-
nterzy.pl, w godz. 9.00 – 
16.00 od poniedziałku 
do piątku;
- podczas dyżuru w Urzę-
dzie Miasta i Gminy 
w Sieniawie - każdy ro-
boczy czwartek miesiąca. 
Z tej formy będą mogły skorzystać 
jedynie osoby wcześniej zapisane. Na 
spotkanie można zapisać się dzwoniąc 
pod numer telefonu 16 622 73 01. Decy-
duje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy do korzystania 

z usług Punktu Obsługi Programu Czy-
ste Powietrze.

Czyste Powietrze - zaświadczenie 
o dochodach wydaje MGOPS

Znowelizowana ustawa Prawo ochro-
ny środowiska nałożyła na gminy obo-
wiązek wydawania zaświadczeń dla osób 
fizycznych w celu potwierdzenia prze-
ciętnego miesięcznego dochodu na jed-

nego członka gospodarstwa domowego 
osoby ubiegającej się o dofinansowa-
nie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 
z WFOŚiGW w ramach Części 2 pro-
gramu Czyste Powietrze. W Mieście 

Od stycznia 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie działa Punkt 
Obsługi Programu Czyste Powietrze przeznaczony dla mieszkańców Miasta  

i Gminy Sieniawa. Porad udziela p. Damian Meksuła.
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Burmistrz potwierdzi 
umowę dzierżawy

Umowy dzierżawy zawie-
rane od dnia 31 lipca 
2020 r. nie są już ujaw-
niane w ewidencji grun-

tów i budynków prowadzonej przez Sta-
rostwo Powiatowe w Przeworsku. Zno-
welizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników, wprowadza obowiązek potwier-
dzania faktu zawarcia umowy dzierżawy 
przez wójta/burmistrza, właściwego ze 
względu na miejsce położenia przed-
miotu dzierżawy. W związku z powyż-
szym potwierdzanie zawarcia umowy 
dzierżawy gruntów położonych na tere-

nie Miasta i Gminy Sieniawa, dokony-
wane jest w Referacie Rozwoju i Gos-
podarki Nieruchomościami, pok. nr 17, 
tel. 16 622 73 01 wew. 34.
Informujemy również, że na podsta-
wie wyżej wymienionych przepisów, 
burmistrz dokonuje tylko potwierdze-
nia zawarcia umowy, zatem nie potwier-
dza faktu rozwiązania lub wygaśnię-
cia umowy dzierżawy, nie sporzą-
dza umowy dzierżawy i nie poświad-
cza własnoręczności podpisów na tych 
umowach. Ponadto Burmistrz Miasta 
i Gminy Sieniawa władny jest tylko do 
potwierdzenia umowy dzierżawy grun-

tów położonych na terenie Miasta i Gmi-
ny Sieniawa. Na wydanie potwierdzenia 
ww. umowy ma 7 dni licząc od dnia zło-
żenia wniosku.
Informujemy, że potwierdzenie zawar-
cia umowy następuje na pisemny wnio-
sek zainteresowanego. Wzór wniosku 
dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Sieniawie, na stronie internetowej 
www.sieniawa.pl oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej www.bip.sieniawa.pl. Do 
wniosku należy załączyć umowę dzier-
żawy.

Barbara Matyja

Na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków  

informacji o umowach dzierżawy.

i Gminie Sieniawa zaświadczenia są wy-
dawane przez Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Złożenie wnio-
sku o dofinansowanie w ramach Czę-
ści 2 programu będzie uwarunkowane 
posiadaniem takiego zaświadczenia. Za-
świadczenia wydawane są w celu pot-
wierdzenia przeciętnego miesięcznego 

dochodu na jednego członka gospo-
darstwa domowego osoby ubiegającej 
się o dofinansowanie. W zaświadczeniu 
podaje się wysokość przeciętnego mie-
sięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka gospodarstwa domo-
wego osoby fizycznej oraz wskazuje się, 
czy dochód ten dotyczy członka gospo-

darstwa domowego jednoosobowego czy 
gospodarstwa domowego wieloosobo-
wego. Szczegółowe informacje są udzie-
lane pod numerem telefonu 16 622 73 01 
wew. 26.

Barbara Matyja

25luty 2021 SieNiawa



Powszechny Spis Rolny  
zakończony

W dniu 30 listopada 2020 r. zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny 2020  
– najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat.

W ramach Powszechnego 
Spisu Rolnego (PSR) 
przeprowadzonego na 
terenie Miasta i Gminy 

Sieniawa od 1 września do 30 listopada 
2020 r. spisanych zostało 849 gospo-
darstw rolnych, według stanu na dzień 
1 czerwca 2020 r., co stanowi 100% 
ogółu gospodarstw objętych spisem.
Użytkownicy gospodarstw rolnych mo-
gli udzielić  informacji  o gospodarstwach 
rolnych poprzez:
1) samospis internetowy przeprowa-
dzony za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji, dostępnej na stronie interne-
towej GUS - ten sposób dokonania spisu 
rolnego wybrało 13,96% rolników;
2) telefon, dzwoniąc na numer infolinii 
spisowej 22 279 99 99 - z takiej możli-
wości nie skorzystał jednak żaden z rol-
ników.
Na terenie naszej gminy od 1 paździer-
nika 2020 r. pracowało 3 rachmistrzów 
spisowych, którzy wykonywali swoje 
obowiązki z wielką starannością i zaan-

gażowaniem. Z użytkownikami gospo-
darstw rolnych, którzy nie spisali się 
samodzielnie, rachmistrzowie kontakto-
wali się:
1) telefonicznie, w celu przeprowadzenia 
spisu w wywiadzie telefonicznym - było 
to 27,4% ogółu gospodarstw rolnych 
z terenu naszej gminy;
2) bezpośrednio – w celu przeprowadze-
nia spisu w wywiadzie bezpośrednim 
w miejscu dogodnym dla użytkownika 
gospodarstwa rolnego - bezpośrednio 
w terenie zostało spisanych 58,64% 
gospodarstw rolnych.
Na czas trwania Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020, w Urzędzie Miasta i Gm-
iny w Sieniawie zostało powołane Gmin-
ne Biuro Spisowe, gdzie rolnicy i osoby 
zainteresowane mogły zasięgnąć infor-
macji na temat PSR. Udostępniono rów-
nież stanowisko spisowe, gdzie można 
było wypełnić formularz internetowy 
z pomocą pracownika urzędu. Nad cało-
ścią przedsięwzięcia czuwał Gminny 
Komisarz Spisowy, czyli Burmistrz Mia-

sta i Gminy Sieniawa wraz z Gminnym 
Biurem Spisowym, które było w stałym 
kontakcie z rachmistrzami spisowymi 
oraz z koordynatorami prac spisowych 
z Urzędu Statystycznego.
Należy stwierdzić, że Powszechny Spis 
Rolny jest dość wyczerpującym i drobia-
zgowym badaniem, dlatego pragniemy 
podziękować wszystkim rolnikom z te-
renu gminy Sieniawa za aktywny udział 
w badaniu, za poświęcenie swojego 
czasu, rzetelne wypełnienie obowiązku 
spisowego oraz przekazanie cennych 
informacji, a także rachmistrzom tereno-
wym za poświęcenie i pracę wykonaną 
w niełatwym czasie pandemii. W sposób 
szczególny dziękujemy mieszkańcom, 
którzy dopełnili ustawowego obowiązku 
i samodzielnie spisali się przez Internet. 
W tym trudnym 
okresie szczególnie doceniamy Państwa 
postawę – solidarność i odpowiedzial-
ność. Serdecznie dziękujemy!

Barbara Matyja
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Przed nami  
Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbędzie się w II kwartale 
roku. Jest obowiązkowy. Ma dać odpowiedzi na pytania „kim jesteśmy?”,  

„jak żyjemy?”, „ilu nas jest?”. Odbędzie się w formie online.

Po raz pierwszy podstawową 
i obowiązkową formą spisu 
będzie samospis internetowy. 
Oznacza to, że każdy miesz-

kaniec będzie prawnie zobowiązany do 
weryfikacji, aktualizacji i uzupełnie-
nia swoich danych poprzez internetowy 
formularz. Narodowy spis powszechny 
przeprowadzony będzie od 1 kwietnia do 
30 czerwca 2021 r. i nie ma na celu okre-
ślenia liczby ludności - te dane dostępne 
są w zasadzie od ręki. Celem organizowa-
nia powszechnych spisów ludności jest 
kompleksowe przebadanie społeczeń-
stwa, a wśród zbieranych danych znajdą 
się informacje takie jak wykształcenie, 
zatrudnienie, skład gospodarstwa do-
mowego, wyznanie czy poziom życia, 
a także migracje czy dzietność w przy-
padku kobiet. 
Osoby, które ze względu na stan zdrowia 
wiek lub inne ważne powody nie będą 
mogły wypełnić samospisu interneto-
wego, muszą zgłosić ten fakt w infolinii 
spisowej. Zostaną wtedy spisane przez 
rachmistrzów (przede wszystkim telefo-
nicznie). W warunkach epidemii wizyty 

rachmistrzów będą ograniczone jed-
nak do absolutnego minimum. Na tere-
nie naszej gminy do realizacji NSP 2021 
potrzebnych będzie 3 rachmistrzów spi-

sowych, z którymi zostanie nawiązana 
współpraca w wyniku przeprowadzone-
go naboru przez Urząd Miasta i Gminy 
w Sieniawie. Zgodnie z harmonogra-
mem spisu, nabór kandydatów na rach-
mistrzów spisowych (terenowych) roz-
począł się w dniu 1 lutego 2021 r.
Pozyskane dane będą tajemnicą staty-
styczną, która ma charakter absolutny, 

jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane 
osobowe i nie przewiduje żadnych wyjąt-
ków dających możliwość jej uchylenia.
Zebranie danych z kolejnych spisów lud-

ności pozwala zauważyć, jak zmienia-
my się jako społeczeństwo. Dane z po-
przednich spisów są ogólnodostępne. 
Warto, choćby pobieżnie, przejrzeć wy-
niki z ostatniego spisu, żeby dostrzec, jak 
wiele cennych danych statystycznych pły-
nie z realizacji takiego przedsięwzięcia.

Barbara Matyja

Spółka przejęła zadania  
zlikwidowanego ZGKiM

Mieszkańcy na co dzień korzystają z szerokiej gamy usług komunalnych. 

Większość z nich za-
pewniał Zakład Go-
spodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sie-

niawie – jednostka organizacyjna Mia-
sta i Gminy Sieniawa działająca od 1989 
roku w formule zakładu budżetowego. 
Z dniem 31 października 2020 r. zakład 

uległ likwidacji, a decyzja w tym zakre-
sie spowodowana była względami eko-
nomicznymi i miała na celu uspraw-
nienie realizacji wykonywania zadań 
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składowiska odpadów innych niż nie-
bezpieczne i obojętne w miejscowości 
Wylewa. Z dniem 1 listopada 2020 r. roz-
szerzono przedmiot działalności spółki 
o dotychczasowe zadania realizowane 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, określone stosownymi 
uchwałami Rady Miejskiej w Sieniawie 
z dnia 13 października 2020 r. Uchwałą 
nr XVIII/166/2020 powierzono spółce 

główne zadanie gminy z zakresu zaspo-
kajania zbiorowych potrzeb wspólno-
ty Miasta i Gminy Sieniawa w zakre-
sie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ście-
ków komunalnych oraz urządzeń sanitar-
nych, poprzez administrowanie usługami 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków z wyko-
rzystaniem gminnej infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej. Na podstawie kolej-
nej Uchwały nr XVIII/167/2020 Gospo-
darce Komunalnej Sp. z o.o. powierzono 
zadania z zakresu:
- utrzymania letniego i zimowego gmin-
nych dróg i ulic, chodników, placów, te-
renów i działek drogowych;
- utrzymania czystości i porządku na 
terenach będących własnością i pozosta-
jących we władaniu Miasta i Gminy Sie-
niawa;
- utrzymanie zieleni oraz zadrzewień 
w pasach drogowych i na terenach nale-
żących do Miasta i Gminy Sieniawa lub 
pozostających w jej władaniu;

- utrzymania czystości i porządku na 
przystankach komunikacji oraz ich re-
mont na terenie Miasta i Gminy Sie-
niawa;
- utrzymania placów zabaw;
- utrzymania terenów rekreacyjnych i si-
łowni terenowych;
- administrowania i prowadzenia targo-
wiska miejskiego.

Spółka realizuje również usługi na 
rzecz mieszkańców i innych podmiotów, 
w tym m. in.: wykonywanie usług ko-
parko-ładowarką, kompleksowa realiza-
cja usług w zakresie budowy i rozbudowy 
przyłączy wodociągowych i kanalizacyj-
nych oraz wywozy nieczystości ciekłych 
(usługa realizowana jest pojazdem aseni-
zacyjnym o pojemności zbiornika 5 m³; 
odbiór nieczystości następuje po telefo-
nicznym lub osobistym zgłoszeniu w sie-
dzibie spółki).
- Priorytetem jest podniesienie poziomu 
usług komunalnych, jak również poszerze-
nie ich zakresu oraz doposażenie spółki 
w sprzęt odpowiedniej jakości. W tym celu 
dokonano już pierwszych zakupów, wśród 
których znalazły się m. in.  kosiarka bija-
kowa z wysięgnikiem, rębak do gałęzi, 
urządzenie do zamrażania rur czy też za-
bezpieczenie w postaci szalunków do wy-
kopów. Przeprowadzono również remont 
pokrycia dachowego na obiekcie SUW 
oraz sprzętu wykorzystywanego do pro-
wadzenia działalności – wyjaśnia prezes 
zarządu spółki Andrzej Czyż.

Należy zauważyć, że spółki z o.o. są 
coraz bardziej powszechną formą prowa-
dzenia gospodarki komunalnej przez jed-
nostki samorządu terytorialnego i dzia-
łają w wielu gminach. Samorząd zakłada, 
że spółka będzie się finansować samo-
dzielnie i nie będzie wymagała dodatko-
wego wsparcia. W przypadku wypraco-
wania zysku w danym roku spółka może 
przeznaczać nadwyżki finansowe np. na 
budowę wodociągów, kanalizacji, a tak-
że na zakup sprzętu niezbędnego do re-
alizacji zadań służących mieszkańcom 
gminy.

Barbara Matyja

gminy w zakresie zaspokajania zbioro-
wych potrzeb społeczności lokalnej, po-
przez prowadzenie działalności usługo-
wej i produkcyjnej. 

Funkcjonowanie zakładu w ówcze-
snym stanie wiązało się z utrzymywa-
niem całej struktury administracyjno-
organizacyjnej jednostki, co w ocenie 
władz samorządowych nie było uzasad-
nione, bowiem założono, iż zadania te 

będą skutecznie realizowane przez rów-
nolegle istniejącą samorządową spółkę 
gminną. Akt założycielski spółki komu-
nalnej pn. „Gospodarka Komunalna Sp. 
z o.o” z siedzibą w Sieniawie przy ul. 
Augustowskiej 15 zawarty został w for-
mie aktu notarialnego w dniu 8 stycznia 
2019 r. Wcześniej Rada Miejska w Sie-
niawie Uchwałą nr II/18/2018 z dnia 28 
grudnia 2018 r. wyraziła zgodę na zawią-
zanie spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością i objęcie w niej 100% udzia-
łu przez Miasto i Gminę Sieniawa. Pod-
stawowym celem i obowiązkiem spółki 
było wówczas wykonywanie zadań wła-
snych gminy w zakresie rekultywacji, 
utrzymania i gospodarowania gminnego 

Zgłoszenie awarii 
sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej:
Telefon czynny całą dobę nr 

795 410 759
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa
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Wnioskujemy  
o milionowe dotacje

Miasto i Gmina Sienia
wa złożyła trzy wnioski 
o uzyskanie środków 
Funduszu Przeciwdzia-

łania COVID-19 dla jednostek samo-
rządu terytorialnego w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(RFIL) na realizację nastepujących za-
dań: 
1) Pierwszy dotyczy przebudowy dróg 
powiatowych ul. Czarnieckiego i ul. Ja-
giellońskiej, ul. Bema oraz ul. Jana Paw-
ła II, jak również drogi Piskorowice – 
Pigany – Sieniawa. Zadanie będzie reali-
zowane przez Powiat Przeworski przy 
współudziale Miasta i Gminy Sieniawa. 
Wartość inwestycji oszacowano na kwo-
tę 9 210 637,29 zł. Miasto i Gmina Sie-
niawa partycypuje  kosztach w wysoko-
ści 1 842 127,00 zł i o taką kwotę wspar-
cia wnioskuje. W ramach inwestycji prze-
budowana zostanie nawierzchnia dróg 
powiatowych, budowa zjazdów i zato-
czek autobusowych oraz utwardzenie 
pobocza, co wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa użytkowników tych dróg. 
Budowa chodnika przy ww. drogach za-
pewni bezpieczny ciąg komunikacyjny 
dla pieszych. W ramach zadania plano-
wana jest także przebudowa przepustów 
oraz przebudowa istniejącej i budowa 
nowej kanalizacji deszczowej, co zapew-
ni prawidłowe odwodnienie i odprowa-
dzenie wód opadowych z jezdni.
2) Kolejny wniosek dotyczy zadania 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Czerce II etap”. W ramach inwestycji 
zakończony zostanie projekt skanalizo-
wania miejscowości Czerce, którego re-
alizację rozpoczęto w 2018 r. oraz włącze-
nie jej do istniejącego układu sieci kana-
lizacji sanitarnej w Dybkowie. Całko-
wita wartość zadania to 4 396 442,24 zł 

i o taką kwotę wnioskujemy.
3) Projekt pod nazwą „Przebudowa i roz-
budowa SUW w Sieniawie, SUW w Do-
brej wraz z ujęciem wody oraz budowa 
odcinka wodociągu Leżachów – Dyb-
ków”. Przedmiotem projektu jest wy-
konanie niezbędnych prac umożliwiają-
cych rozbudowę istniejącej stacji uzdat-
niania wody w Sieniawie, przebudowę
i rozbudowę istniejącej stacji uzdatnia-

nia wody w miejscowości Dobrej wraz 
z ujęciem wody, budowę odcinka wo-
dociągu rozdzielczego Leżachów - Dyb-
ków o długości 1371 m. Realizacja zada-
nia ureguluje gospodarkę wodną w gmi-
nie Sieniawa, podniesie jakość życia 
mieszkańców dzięki poprawie parame-
trów oraz dostępności wody. Całkowita 

wartość inwestycji to 4 634 400,13 zł, 
a kwota wnioskowanych środków to 
2 839 643,18 zł. 
Na ostatnie z wymienionych zadań Mia-
sto i Gmina Sieniawa składała już dwa 
lata temu wniosek o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014 – 2020, ale z powodu 
limitu środków określonych w ogło-

Jeżeli w trzecim rozdaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych Miastu i Gminie Sieniawa uda się pozyskać dofinansowanie 
na przebudowę i rozbudowę SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej wraz z ujęciem wody 

oraz budowę odcinka wodociągu Leżachów – Dybków, zrealizuje tę ważną  
dla lokalnej społeczności inwestycję. Na zadanie warte 4,6 mln zł  

już otrzymaliśmy zapewnienie o dofinansowaniu z RPO WP w kwocie prawie  
1,8 mln zł. Kluczowa jest teraz dla nas brakująca kwota 2,8 miliona złotych.
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szeniu o naborze, trafiło na listę rezer-
wową. Pismem z dnia 10 grudnia 2020 r. 
zostaliśmy powiadomieni o wybraniu 
naszego wniosku do dofinansowania. 
Kwota przyznanej dotacji z RPO to 
1 794 756,95 zł. Do wartości całej in-
westycji opiewającej na 4,6 mln zł 
brakuje 2,8 mln zł. To o tę kwotę sta-
ramy się w trzecim rozdaniu środków 
w ramach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.
W związku z ogłoszonym naborem, sa-
morząd złożył także trzy kolejne wnio-
ski o uzyskanie środków Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 dla gmin z prze-

znaczeniem na inwestycje realizowane 
w miejscowościach, w których funkcjo-
nowały zlikwidowane państwowe przed-
siębiorstwa gospodarki rolnej. Staramy 
się o środki w wysokości 350 tys. zł na 
budowę boiska przy Szkole Podstawo-
wej w Sieniawie wraz z placem zabaw 
(100% wartości zadania), jak również 
o 1 mln 356 tys. zł na budowę remizy 
OSP ze świetlicą i łącznikiem w Leżacho-
wie (100% wartości zadania). Ponowili-
śmy również tutaj wniosek na moderni-
zację SUW, tak bardzo dla nas wszyst-
kich istotny. Czy tym razem się uda? 
W drugim rozdaniu RFIL, podobnie 

jak wiele innych samorządów nie do-
staliśmy ani złotówki, choć wnioskowa-
liśmy o bardzo ważne projekty dla na-
szych mieszkańców. W praktyce znaczna 
część środków popłynęła do samorządów, 
które są rządzone przez polityków związa-
nych bezpośrednio lub pośrednio z partią 
rządzącą. Co przyniesie trzecie rozdanie 
środków, dopiero się okaże. Wyrażamy 
nadzieję, że tym razem potrzeby zgłasza-
ne przez mieszkańców Miasta i Gminy 
Sieniawa znajdą zrozumienie i urzeczy-
wistnią się.
 

Wioletta Żak

Inwestujemy  
w infrastrukturę

Rok 2020 był okresem wielu 
modernizacji i realizacji no-
wych inicjatyw, mających 
na celu poprawę jakości ży-

cia mieszkańców. W tym trudnym dla 
wszystkich czasie, przy panujących obo-
strzeniach, samorząd starał się realizo-

wać przyjęte w budżecie założenia i suk-
cesywnie dążyć do ich wykonania. 
W trosce o bezpieczeństwo i komfort 

użytkowników, samorząd wiele środ-
ków inwestował m.in. w gminną infra-
strukturę drogową. Część ważnych in-
westycji udało się zrealizować dzięki 
współpracy z Województwem Podkar-
packim i Powiatem Przeworskim. 
- Inwestycje drogowe to przykład tego, że 

dobra współpraca i wspólne zaangażowa-
nie samorządów województwa, powiatu 
i gminy pozwalają realizować ważne ocze-

kiwania lokalnych społeczności – podkre-
śla burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 
Adam Woś.

Efektem współpracy z Wojewódz-
twem Podkarpackim jest np. przebu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin 
– Grabownica Starzeńska na odcinku 
Rudka – Wylewa. Wartość zrealizowanej 
inwestycji to 462,8 tys. zł przy wkładzie 
finansowym Miasta i Gminy Sieniawa 
w wysokości niespełna 50 tys. zł. 

Z kolei wspólnie z Powiatem Prze-
worskim oraz przy wsparciu innych pod-
miotów, późną jesienią 2020 roku uda-
ło się zrealizować drugi etap remontu 
drogi powiatowej relacji Dobra – Cew-
ków na odcinku ponad 1 kilometra. 
Wartość inwestycji to 379,5 tys. zł, przy 
dofinansowaniu z budżetu Miasta i Gmi-
ny Sieniawa w wysokości 100 tys. zł. 
Podczas pierwszego etapu remontu nasz 
samorząd również partycypował w kosz-
tach realizacji zadania w wys. 100 tys. zł.
Obecnie trwa budowa chodnika w cią-
gu drogi powiatowej relacji Sieniawa 
– Czerce w miejscowości Dybków. Za-

Mijający rok był rokiem pandemii i wyciszenia, ale na szczęście epidemia  
i lockdown nie spowolniły inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. 
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sadniczym celem realizacji zadania jest 
poprawa bezpieczeństwa pieszych. War-
tość inwestycji to nieco ponad 268 tys. zł, 
przy dofinansowaniu samorządu Miasta 
i Gminy Sieniawa w kwocie 125 tys. zł. 
Z uwagi na trudne warunki atmosfery-
czne prace uległy wydłużeniu . Dla przy-
pomnienia, podobne zadania wspólnie 
z Powiatem Przeworskim udało się zre-
alizować w 2019 roku. Wybudowany 
został wówczas chodnik przy ul. Ko-
ściuszki w kierunku Leżachowa oraz 
chodnik wzdłuż ul. Kościelnej, a także 
przebudowany odcinek drogi powiato-
wej w Leżachowie.

Remonty 
na drogach gminnych

Kilka inwestycji udało się zrealizo-
wać dzięki wsparciu Rady Miasta Sto-
łecznego Warszawy i prezydenta Rafała 
Trzaskowskiego, którzy pospieszyli z po-
mocą, gdy nasza gmina zmagała się ze 
skutkami ulewnych deszczów. Łączna 
kwota wsparcia z Warszawy to 300 tys. 
zł, natomiast z Gminy Dębica 35 tys. zł. 
Dzięki pomocy pierwszego z wymienio-
nych samorządów, na przełomie listo-
pada i grudnia 2020 r. wykonana została 
przebudowa drogi w Dybkowie. Całko-
wity koszt inwestycji to blisko 123 tys. zł. 

Nowa nawierzchnia asfaltowa została 
położona na odcinku 300 m. Wszystko 
po to, by poprawić przejezdność drogi 

lokalnej, która przebiega przez obszar 
zabudowy jednorodzinnej. Kolejna in-
westycja to odnowa nawierzchni drogi 

gminnej w Sieniawie (ul. Augustowska) 
na odcinku 325 m. Wartość zadania to 
niespełna 78 tys. zł. Zrealizowana zo-

stała również podbudowa dróg gmin-
nych w Piganach o wartości 80 tys. zł 
przy wkładzie własnym Miasta i Gmi-

ny Sieniawa w wysokości ok. 8 tys. zł. 
Kwotę 80 tys. zł wydatkowano natomiast 
na odmulanie rowów melioracyjnych. 
Zadanie zostało zrealizowane również 
dzięki pomocy Rady Miasta Stołeczne-
go Warszawy i prezydenta Rafała Trza-
skowskiego.
W Czerwonej Woli natomiast zakoń-
czona została inwestycja polegająca na 
utwardzeniu tłuczniem drogi gminnej 
na odcinku ok. 360 metrów, prowadzą-
cej m.in. do działek rekreacyjnych. Ko-
szt to blisko 37 tys. zł. Powyższe za-
danie udało się wykonać dzięki wspar-
ciu finansowemu w kwocie 35 tys. zł, 
które otrzymaliśmy ze strony samo-
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rządu Gminy Dębica na usuwanie 
skutków nawałnic, które w czerwcu 

2020 r. dotknęły naszą gminę. Przy-
pomnijmy, że Gmina Dębica i jej wójt 

Stanisław Rokosz okazali nam wspar-
cie również w innej formie. Dzięki 
pomocy zaprzyjaźnionego samorządu 
dwukrotnie przeprowadziliśmy w na-
szej gminie akcję odkomarzania. 
Obu samorządom serdecznie dziękuje-
my za wszelkie gesty wsparcia, solidar-
ności i pomocy ponad podziałami, za 
okazane serce. 
Wiele innych inwestycji na drogach 
gminnych zostało zrealizowanych w ra-
mach funduszu sołeckiego. Informacje 
o zadaniach wykonanych z tej puli środ-
ków znajdą Państwo w kolejnym arty-
kule.

Wioletta Żak

Fundusz Sołecki wspiera  
lokalną inicjatywę

Dzięki ustawie o funduszu 
sołeckim nastąpił znaczny 
wzrost aktywności społe-
cznej i inicjatywy obywa-

telskiej w naszej gminie. Fundusz sołecki 

polega na wyodrębnieniu w budżecie 
gminy środków finansowych, zagwaran-
towanych dla sołectw, służących popra-
wie warunków ich życia, umożliwia-
jących realizację ważnych społecznie 

przedsięwzięć stanowiących zadania wła-
sne gminy, zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. Mieszkańcy danego sołectwa 
na zebraniu wiejskim podejmują decy-
zję, na co mają być wykorzystane środki 

W 2016 roku z inicjatywy samorządu Miasta i Gminy Sieniawa wyodrębniony 
został w gminnym budżecie fundusz sołecki. W minionym roku w ramach  

tej puli środków udało się zrealizować wiele inwestycji w poszczególnych 
miejscowościach.
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finansowe, dbając, aby były wydawane 
w sposób prawidłowy i efektywny. Wnio-
ski sołectwa o przeznaczeniu funduszu 
przekazywane są do 30 września każdego 
roku do Burmistrza Miasta i Gminy Sie-
niawa, który najpierw sprawdza je pod 
względem formalnym. Dopiero wówczas 
mogą zostać uwzględniane w budżecie 
na kolejny rok. Gmina otrzymuje dofi-
nansowanie z budżetu państwa jako czę-
ściowy zwrot wydatków funduszu, wyli-
czany algorytmem uzależnionym od 
dochodów gminy. W naszym przypad-
ku wynosi ok. 27% poniesionych wy-
datków. 

W 2020 r. ogółem wydatki fundu-
szu sołeckiego wyniosły 305 610 zł. Za 
tę kwotę zrealizowano szereg inwestycji. 
W sołectwie Czerce wykonano odmule-
nie rowów, utwardzenie poboczy przy-
siółka Krawce, mostek na przysiółku 
Cydyły, nawieziono kamień na drogi oraz 
zamontowano ławki i kosze na przystan-
kach autobusowych. Te ostatnie zdecy-
dowanie ułatwią utrzymanie porządku. 
Łącznie na zadania w Czercach wydat-
kowano 22 280 zł. 
W Czerwonej Woli wykonany został 
remont dróg gminnych oraz zakupione 
trzy przepusty – będą wykorzystane pod-
czas odbudowy mostu na drodze pro-
wadzącej do Radawy. Łącznie wydatki 
wyniosły tutaj 32 032 zł. Sołectwo Do-
bra środki w wys. 30 994 zł przeznaczy-
ło na zakup kamienia, wykonanie prze-
pustów na drogach i odmulanie rowów.
W sołectwie Dybków zamontowano oś-
wietlenie – nowoczesne lampy solarne, 
a także wykonano odmulanie i czysz-
czenie rowów. Koszt tych inwestycji to 
45 115 zł. Sołectwo Leżachów pełną 
kwotę funduszu w wys. 31 490 zł prze-
znaczyło na naprawę dróg. Sołectwo 
Pigany przeznaczyło swój fundusz m.in. 
na urządzenie placu zabaw dla dzieci. 
Łącznie wydano 35 731 zł. 
Sołectwo Paluchy zainwestowało w na-
prawę dróg gminnych i również w urzą-
dzenie placu zabaw. Plac zabaw jest naj-
lepszym i najbardziej dostępnym miej-
scem do tworzenia wspomnień i wspie-

rania rozwoju dziecka już od najmłod-
szych lat. Choć niewielki, to w zupełno-
ści spełnia oczekiwania mieszkańców. 

Pojawiła się na nim huśtawka, równo-
ważnia, sprężynowiec i karuzela, do te-
go ławeczka, kosz i tablica informacyj-
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na. Zlokalizowany w zacisznym miejscu 
pod laskiem, za budynkiem remizo-
świetlicy jest kolorowy, a przede wszyst-

kim bezpieczny. Pomysł wyszedł oczywi-
ście od mieszkańców. Łącznie wydano 
tutaj 15 745 zł.
Plac zabaw powstał także w Rudce, 

obok boisk sportowych i jest kolejnym 
miejscem zabaw i rekreacji dla dzieci 
oraz młodzieży. Znalazły się na nim: huś-

tawka podwójna, drabinka, karuzela, 
sprężynowiec, wieża i liczydło. Zadanie 
zostało sfinansowane w ramach środ-
ków funduszu sołeckiego; cegiełkę do-

łożyła także Rada Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Rudce, dzięki czemu 
udało się dokupić kolejne urządzenia. 
Wieś wydatkowała swoje środki rów-
nież na remont dróg i odmulanie rowów. 
Łączna wartość wszystkich inwestycji to 
41 776 zł. Z kolei sołectwo Wylewa kwo-
tę 43 446 zł przeznaczyło na budowę 
drogi wewnętrznej na dz. nr 1059/1 oraz 
zakup ławek, które zostały ustawione 
na terenie boiska wielofunkcyjnego.

Fundusz sołecki stał się formą bu-
dżetu partycypacyjnego, obywatelskie-
go. Corocznie mieszkańcy naszych so-
łectw, które są jednostkami pomocni-
czymi gminy, podejmują decyzję, na 
co mają być wykorzystane ich środki 
finansowe. Należy stwierdzić jedno-
znacznie, że ta instytucja w samorządzie 
była bardzo potrzebna i się sprawdziła, 
wzmocniła idee samorządności i de-
mokracji w społeczeństwie.

Janusz Świt

Rozbudowujemy sieć 
wodociągową i kanalizacyjną

Końcem 2020 roku zakoń-
czyła się rozbudowa kana-
lizacji sanitarnej w Dybko-
wie na przedłużeniu zmo-

dernizowanej drogi. Nowa sieć powstała 

na odcinku 184 metrów, a koszt zadania 
to blisko 51 tys. zł. Wcześniej w Dybko-

wie rozbudowana została również sieć 
wodociągowa na odcinku 257 metrów. 

Miasto i Gmina Sieniawa realizuje kolejne zadania z zakresu  
gospodarki wodno-ściekowej.
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Pod okiem kamer

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ostatnim 
czasie samorząd Miasta i Gminy Sieniawa wykonał moder-
nizację systemu telewizji przemysłowej CCTV. Wymienio-
nych zostało 9 kamer zewnętrznych na ratuszu i 1 kamera 
wewnętrzna oraz rejestrator. Stare kamery wraz z rejestratorem 

zostaną zainstalowane na innym obiek-
cie, najprawdopodobniej w Leżachowie.

Nagłośnienie sali obrad

Sala konferencyjna Urzędu Miasta 
i Gminy w Sieniawie zyskała nowy sys-

tem nagłośnienia. W pierwszej połowie stycznia zakończył się 
montaż urządzeń.

Nowoczesne nagłośnienie poprawi komfort pracy samo-
rządowców, usprawni pracę Rady Miejskiej w Sieniawie 
i ułatwi prowadzenie posiedzeń. Koszt zadania to niespełna 
21 tys. zł.

Wioletta Żak

Na rynku nowe kamery,  
w sali obrad mikrofony

Koszt zadania to około 32 tys. zł.
Kolejny odcinek kanalizacji o długo-

ści 164 metrów został wybudowany na 
terenie działek rekreacyjnych w Czerwo-
nej Woli i włączony do istniejącej sieci. 

Koszt inwestycji to ponad 48 tys. zł.
Zakończone zostały również prace przy 
likwidacji nieczynnych studni głębino-
wych w Dobrej. Wartość zadania to ok. 
38 tys. zł. Nowe studnie są eksploato-

wane od poprzedniego roku. Łączny 
koszt inwestycji z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej to około 170 tys. zł.

Wioletta Żak
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Zmiany w świadczeniach
Zmiana wysokości świadczenia pielę-

gnacyjnego

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniła się 
wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. 
Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze 

świadczeń opiekuńczych. Możliwość je-
go otrzymania mają m.in. rodzice, opie-
kunowie faktyczni dziecka, jeżeli nie 
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w celu spra-
wowania opieki nad osobą legitymującą 
się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności albo orzeczeniem o nie-
pełnosprawności łącznie z konkretnie 
określonymi wskazaniami. Kwota świad-
czenia pielęgnacyjnego ustalana jest co-
rocznie i od 1 stycznia 2021 r. wnosi 
1 971,00 zł.
Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego 
przeprowadzona jest z urzędu. Osoby 
uprawnione otrzymają zatem wyższą 
kwotę świadczenia pielęgnacyjnego bez 
konieczności składania wniosku.

Świadczenie wychowawcze 
500 plus

Od 1 lutego 2021 r. można składać 
drogą elektroniczną wnioski o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego 
500 plus na nowy okres świadczeniowy, 
rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.
Wnioski drogą elektroniczną można zło-
żyć:
- za pośrednictwem Portalu Informacy-
jno-Usługowego Emp@tia na stronie 
www.empatia.mpips.gov.pl
- w portalu PUE ZUS
- przez bankowość elektroniczną

Od kwietnia 2021 r. przyjmowane 

będą też wnioski składane drogą tra-
dycyjną - będzie je można złożyć w for-
mie papierowej w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sienia-
wie, pokój nr 9 lub za pośrednictwem 
poczty. 
W sytuacji gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie 500 plus złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami do 30 
kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do tego 
świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 
30 czerwca 2021 r. W przypadku złoże-
nia dokumentów w maju, wypłata świad-
czenia nastąpi do 31 lipca tego roku. Gdy 
dokumenty złożymy w czerwcu, świad-
czenie zostanie wypłacone do 31 sierp-
nia. W każdym z tych przypadków otrzy-
mamy wyrównanie za wcześniejsze mie-
siące.
Inaczej będzie jeśli złożymy wniosek 
dopiero w lipcu 2021 r. Wówczas usta-
lenie prawa do świadczenia i wypłata na-
stąpią do 30 września 2021 r., ale wnio-
skujący nie otrzyma już świadczenia za 
czerwiec. 

Bernadeta Pieńczak, 
Alicja Sroka 

Pomoc żywnościowa  
dla najuboższych

Celem realizacji programu 
jest zapewnienie najuboż-
szej części społeczeństwa 
bezpłatnej pomocy żyw-

nościowej oraz włączenie społeczne 
osób poprzez cykliczne działania towa-

rzyszące o charakterze edukacyjnym. 
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ 
mogą być objęte osoby i rodziny znaj-
dujące się w trudnej sytuacji życio-
wej, spełniające kryteria art. 7 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej, których dochód nie przekra-
cza 220% kryterium dochodowego na 
osobę samotnie gospodarującą, tj. kwotę 
1 542,20 zł i na osobę w rodzinie, tj. 
kwotę 1 161,60 zł.
Artykuły żywnościowe odbierać można 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie informuje,  
że od stycznia 2021 r. wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  
2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. 
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w magazynie Zarządu Okręgowego Pol-
skiego Komitetu Pomocy Społecznej 
w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej 5, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30 - 13.00. 
Zestaw artykułów w Podprogramie 2020 

obejmuje artykuły warzywne i owoco-
we, np. groszek z marchewką, koncen-
trat pomidorowy, mus jabłkowy, po-
widła śliwkowe, artykuły skrobiowe, np. 
makaron, ryż biały, herbatniki, kasza ję-
czmienna, artykuły mleczne, np. mleko 
UHT, ser podpuszczkowy dojrzewają-
cy, artykuły mięsne, np. filet z makreli 
w oleju, szynka drobiowa, a także cukier 
i olej.
Wszystkich zainteresowanych otrzyma-
niem skierowania do otrzymania tejże 
pomocy, prosimy o kontakt z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Sieniawie, ul. Rynek 1 w godzinach 
7.30 – 15.30 pokój nr 8 lub pod nr tel. 
16 622 73 01 wew. 42.

Joanna Meszko

„Posiłek w szkole i w domu” 

Program „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019 - 2023 
jest programem osłonowym 
w rozumieniu art. 17 ust. 2 

pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, dotyczącym reali-
zacji zadań własnych gminy o charakte-
rze obowiązkowym w zakresie pomocy 
społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 
1 pkt 3 i pkt 14 ww. ustawy. Celem głów-
nym programu jest ograniczenie zjawi-
ska niedożywienia dzieci i młodzieży 
z rodzin o niskich dochodach lub znajdu-
jących się w trudnej sytuacji. 
Program realizowany jest przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sieniawie, jako samorządową jed-
nostkę organizacyjną gminy, we współ-
pracy ze szkołami i przedszkolami, do 
których uczęszczają uczniowie z terenu 
miasta i gminy Sieniawa. 

Program jest finansowany z dotacji 
z budżetu państwa, otrzymanej w ra-

mach dofinansowania wieloletniego rzą-
dowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019 - 2023 oraz środ-

ków własnych gminy. Pomoc w for-
mie dożywiania dzieci w szkole przysłu-
guje rodzinom, w których dochód netto 
w przeliczeniu na osobę nie przekra-

cza kwoty 792,00 zł miesięcznie, co sta-
nowi 150% sumy kwot kryterium docho-
dowego na osobę w rodzinie, określo-

nego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: 
528,00 zł oraz posiadają przesłankę do 
udzielania pomocy zgodnie z art. 7 ww. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie wzorem lat ubiegłych 
kontynuuje udzielanie wsparcia w formie dożywiania dzieci w przedszkolach  

i w szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego  
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. 
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ustawy.
W przypadku ubiegania się o pomoc 
w formie dożywiania dzieci w przed-
szkolu i w szkole do wniosku w zależ-
ności od posiadanych dochodów należy 
dołączyć:
- dokumenty potwierdzające wysokość 
dochodów netto za miesiąc poprzedza-
jący miesiąc złożenia wniosku (zaświad-
czenie od pracodawcy, odcinek renty/
ostatnia decyzja, odcinek emerytury/
ostatnia decyzja, zaświadczenie o wyso-
kości pobieranego zasiłku dla bezrobot-
nych, alimenty itp.);
- w przypadku posiadania gospodar-
stwa rolnego – decyzja/zaświadczenie 
o  powierzchni gospodarstwa rolnego;
- w przypadku opłacania składki KRUS 
– dokument potwierdzający opłacanie 
składki;

- inne dokumenty w zależności od indy-
widualnej sytuacji rodziny.
Zadaniem pomocy społecznej o cha-
rakterze obligatoryjnym, realizowanym 
przez pracowników tutejszego ośrodka, 
jest zapewnienie gorącego posiłku oso-
bom tego pozbawionym. Zadanie to 
realizowane jest w formie dożywiania 
dzieci oraz zapewnienia posiłku oso-
bom go pozbawionym, w ramach wielo-
letniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. 
Realizując założenia programu, w pla-
cówkach oświatowych na terenie gmi-
ny prowadzone jest dożywianie w for-
mie gorącego posiłku przygotowanego 
w gminnej stołówce. Również prowa-
dzone jest dożywianie dzieci z terenu 
miasta i gminy Sieniawa w placówkach 
prowadzących dożywianie poza tere-

nem gminy. W ramach programu prze-
widziano również możliwość udziela-
nia pomocy w formie świadczenia pie-
niężnego na zakup posiłku lub żywno-
ści. Beneficjentami programu są osoby 
i rodziny, których dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 150% kwoty 
kryterium dochodowego na osobę w ro-
dzinie ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Zaznaczyć należy, że gminna stołówka 
funkcjonująca od września 2019 r. przy-
gotowuje smaczne i pełnowartościowe 
posiłki cieszące się zainteresowaniem 
uczniów. Dzięki programowi zwiększo-
na jest kontrola nad jakością produk-
tów oraz procesem przygotowania posił-
ków.

Barbara Czwakiel

               Pomagaliśmy  
niepełnosprawnym

Na realizację programu 
Miasto i Gmina Sieniawa 
otrzymała środki w wy-
sokości 26 620,00 zł w ra-

mach Funduszu Solidarnościowego. Łą-
czna kwota środków wykorzystana na 
realizację programu wyniosła 19 168,35 
zł.

Celem programu było zapewnienie 
wsparcia osobom, które wymagają usługi 
asystenta w wykonywaniu codziennych 
czynności oraz funkcjonowaniu w ży-
ciu społecznym, ograniczenie skutków 
niepełnosprawności oraz stymulowanie 
osoby niepełnosprawnej do podejmowa-
nia aktywności, umożliwienie prawa do 
niezależnego życia oraz przeciwdziała-
nie dyskryminacji i wykluczeniu społecz-
nemu osób niepełnosprawnych. 
Zgodnie z założeniami programu, usługi 
asystenta w szczególności polegają na 

pomocy w: wyjściu, powrocie oraz/lub 
dojazdach w wybrane przez uczestnika 

programu miejsce (np. dom, praca, pla-
cówki oświatowe i szkoleniowe, świąty-

nie, placówki służby zdrowia i rehabili-
tacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, zna-

jomi, rodzina, instytucje finansowe, wy-
darzenia kulturalne, rozrywkowe, społe-

W grudniu 2020 r. zakończona została realizacja programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 - 2020. 
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czne, sportowe itp.); wyjściu, powro-
cie oraz/lub dojazdach na rehabilitację 
i zajęcia terapeutyczne; zakupach, z za-
strzeżeniem aktywnego udziału ucze-
stnika przy ich realizacji; załatwieniu 
spraw urzędowych; nawiązaniu kon-
taktu/współpracy z różnego rodzaju 
organizacjami; korzystaniu z dóbr kul-
tury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie 

sztuki, wystawy itp.).
Zaznaczyć należy, iż usługi asystenta 
mogły być świadczone przez osoby 
posiadające dyplom potwierdzający uzy-
skanie kwalifikacji w zawodzie asystent 
osoby niepełnosprawnej lub osoby z wy-
kształceniem przynajmniej średnim, po-
siadające co najmniej roczne, udoku-
mentowane doświadczenie w udzielaniu 

bezpośredniej pomocy osobom niepeł-
nosprawnym.
Miasto i Gmina Sieniawa złożyła wnio-
sek o środki finansowe w ramach Fundu-
szu Solidarnościowego na realizację pro-
gramu „Asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej” w kolejnej edycji.

Aneta Ożga

Informacja w sprawie  
szczepień przeciw covid-19

Kto może się zarejestrować? 
Od 15 stycznia do 21 stycz-
nia 2021 r. – osoby, które 
ukończyły 80 lat. Od 22 

stycznia 2021 r. – osoby, które ukończyły 
70 lat. Od 25 stycznia br. rozpoczęły się 
szczepienia dla zarejestrowanych osób 
z powyższych grup wiekowych. Stop-
niowo szczepionka przeciw COVID-19 
będzie udostępniana kolejnym grupom 
wiekowym i zawodowym.
Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 
znajdują się 2 punkty szczepień, tj.:
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej Przychodnia Rejonowa w Sieniawie, 
ul. Piłsudskiego 6 (rejestracja pod nu-
merem telefonu 16 622 79 10);
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej „MedicDor”, ul. Sobieskiego 7 (reje-
stracja pod numerem telefonu 16 622 83 
29).
Na samorządy został nałożony obowią-
zek zapewnienia transportu dla osób 
mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień prze-
ciwko wirusowi SARS-CoV-2. W celu 
realizacji tego zadania, w tym organi-
zacji transportu (dowozu), jak również 
udzielania niezbędnych informacji na 
temat szczepień na terenie naszej gminy, 
został wyznaczony koordynator gminny 
ds. szczepień w osobie pani Lidii Ciurko 

– pracownika Urzędu Miasta i Gminy 
w Sieniawie. Informacji w powyższych 
sprawach można będzie zasięgać pod 
numerem telefonu 795 538 449 w dni 
robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.
UWAGA! Urząd Miasta i Gminy w Sie-
niawie nie wyznacza terminu i miejsca 

szczepienia, a zapewnia jedynie trans-
port osobom uprawnionym i zareje-
strowanym  (prosimy o zgłaszanie po-
trzeby transportu nie później niż 2 dni 
przed planowanym szczepieniem). Po-
moc będzie zatem organizowana dla 
osób uprzednio zarejestrowanych do 
szczepienia i uprawnionych do dowozu 

do punktów szczepień:
- osoby niepełnosprawne, tj. posiadające 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawno-
ści w stopniu znacznym o kodzie R lub N 
lub odpowiednio I grupę z ww. schorze-
niami;
- osoby mające obiektywne i niemożliwe 

do przezwyciężenia we własnym zakre-
sie trudności w samodzielnym dotarciu 
do punktu szczepień, najbliższego ich 
miejscu zamieszkania (np. osoby starsze 
niemające możliwości samodzielnego 
dojazdu do punktu szczepień).

Barbara Matyja

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r. 
rozpoczęła się rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 seniorów.
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Nieodpłatna pomoc prawna 
2021 do odwołania zdalnie!

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udziele-
niem składa za pośrednictwem e-maila wnio-
sek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, 
zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosz-
tów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej).
UWAGA! Przepisy Tarczy anty-
kryzysowej 3.0 rozszerzają nieod-
płatną pomoc prawną i nieod-
płatne poradnictwo obywatelskie 
na przedsiębiorców prowadzą-
cych jednoosobową działalność 
gospodarczą, niezatrudniających 
innych osób w ciągu ostatniego 
roku.
W celu umówienia się na zdalną 
poradę nieodpłatnej pomocy praw-
nej lub nieodpłatanego poradnictwa oby-
watelskiego należy zadzwonić na dedykowane 
poniżej nr telefonów lub napisać na adresy e-mail.
W 2021 roku Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ww. 
ustawy ustalił 3 punkty, w których będą realizowane zadania 
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany 
w Kańczudze z lokalizacjami: Zespół Szkół w Kańczudze, 
ul. M. Konopnickiej 6; Urząd Miasta i Gminy w Sienia-
wie, ul. Rynek 1 – we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00 
(p. Dariusz Jakubski – adwokat); Urząd Gminy Jawornik 
Polski, Jawornik Polski 30; Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 
7; Urząd Gminy Gać, Gać 275. Telefon: 16 648 70 09 adres 
e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl. Nieodpłatną pomoc prawną 
zapewnia Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Okrę-
gowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie.
2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej zlokalizowany w Przeworsku, ul. Lwow-
ska 16 z lokalizacjami: lokal powiatowy w Przeworsku, 
ul. Lwowska 16; Zespół Szkół w Kańczudze, ul. M. Konop-
nickiej 6, Urząd Gminy Tryńcza, Tryńcza 127. Telefon: 730 
312 959, adres e-mail: fundacjapasieka@gmail.com. Nieod-
płatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną zapew-

nia „Pasieka” Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą 
w Rzeszowie.

3. Punkt nieodpłatnej pomocy pra-
wnej oraz edukacji prawnej zloka-

lizowany w Sieniawie z lokaliza-
cjami: Urząd Gminy Adamówka, 

Adamówka 97, Urząd Gminy 
Tryńcza, Tryńcza 127, lokal po-
wiatowy w Przeworsku, ul. Lwo-
wska 16, Zespół Szkół w Sie-
niawie, ul. Rynek 4 – w piątki 

w godzinach od 13.00 do 17.00. 
Telefon: 733 660 566, adres e-mail: 

prawnikon.projekty@gmail.com. Nie-
odpłatną pomoc prawną oraz eduka-

cję prawną zapewnia Fundacja Centrum 
Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” z siedzibą 

w Rzeszowie.
Po przesłaniu wniosku należy oczekiwać na kontakt ze strony 
osoby udzielającej pomocy.
UWAGA! W sytuacji wyjątkowej (brak dostępu do Inter-
netu) osoba uprawniona może złożyć wniosek o poradę ustnie 
przez telefon. Jednocześnie informujemy, że w 2021 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie nieodpłatnej pomocy 
prawnej będzie udzielał pan Dariusz Jakubski – adwokat. W sie-
dzibie Zespołu Szkół w Sieniawie nieodpłatną pomoc prawną 
świadczą prawnicy Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego 
„Prawnikon” z siedzibą w Rzeszowie. Więcej informacji na 
temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje 
się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.darmowapo-
mocprawna.ms.gov.pl.

Barbara Matyja

W związku z nadal trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie 

informuje, że w dalszym ciągu do odwołania porady nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są 
wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).
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Związek Sportowy.
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działa-
niem systemowym, skierowanym do uczniów 
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawo-
wych bez względu na wiek, płeć oraz spraw-
ność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie 

podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej, 
realizowanej w formie zajęć sportowych i rekre-
acyjnych pod opieką nauczyciela prowadzące-
go zajęcia wychowania fizycznego w danej szko-
le. SKS stanowi narzędzie stymulowania po-
dejmowania aktywności fizycznej w szczególno-
ści wśród dzieci i młodzieży o mniejszej spraw-
ności fizycznej, rzadziej podejmujących aktyw-
ność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regu-
larnymi formami aktywności fizycznej, np. tre-
ningami w klubie sportowym. W Mieście i Gmi-
nie Sieniawa w ramach programu SKS dodatkowa 
aktywność fizyczna wśród uczniów w formie 
zajęć sportowych i rekreacyjnych realizowana 
będzie w Szkole Podstawowej w Sieniawie, Szko-
le Podstawowej w Rudce i Szkole Podstawowej 
w Wylewie, w których powstanie łącznie 5 grup 
dla 100 uczniów. Okres realizacji SKS: styczeń - 
czerwiec 2021 r. oraz wrzesień - grudzień 2021 r.
Dofinansowanie organu prowadzącego, tj. Miasta 
i Gminy Sieniawa wynosi ok. 5% ogólnej kwoty 
realizacji programu, tj. 1 000 zł. Pozostała kwota 
w wysokości ok. 20 000 zł stanowi wkład Pod-
karpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego.  

W bieżącym roku szkolnym pomimo wielu trudności spo-
wodowanych pandemią koronawirusa realizujemy ko-
lejne programy, z których mogą korzystać uczniowie 
oraz nauczyciele gminnych placówek. Poniżej prezen-

tujemy tylko niektóre z nich, będące efektem bardzo dobrej współpracy 
placówek oświatowych z Referatem Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Sieniawie. 

WSPARCIE NAUCZYCIELI W NAUCE ZDALNEJ

Miasto i Gmina Sieniawa zrealizowała rządowy program wsparcia fi-
nansowego dla kadry pedagogicznej, w związku z ograniczeniem zajęć 
stacjonarnych w szkołach i placówkach oświatowych. Samorząd otrzymał 
na ten cel środki w wysokości 39 500 zł z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, a z dofinansowania skorzystało łącznie 79 nauczycieli w związ-

ku z prowadzeniem nauki zdalnej. Otrzymane świadczenie w wysokości 
500 zł posłuży podniesieniu jakości kształcenia z uczniami na odległość i re-
fundacji kosztów, jakie z tego tytułu ponieśli nauczyciele. Przekazane 
środki mogli przeznaczyć na refundację zakupu kamer internetowych, 
urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów, tabletów, mikrofonów, zesta-
wów słuchawkowych czy też pokrycie kosztów Internetu.

PROGRAM SKS 2021

Miasto i Gmina Sieniawa przystąpiła do kolejnej edycji programu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy 2021”. Ope-
ratorem wojewódzkim programu jest Podkarpacki Wojewódzki Szkolny 

Co słychać w oświacie?
Miasto i Gmina Sieniawa skutecznie pozyskuje dofinansowania na realizację 

licznych projektów i programów rządowych w zakresie oświaty.  
Zdobyte środki wraz z wkładem własnym samorządu wpływają  

na wysoką jakość szkolenia uczniów. 
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Gmina dopłaca do  
niepublicznych przedszkoli

Do przedszkoli niepublicz-
nych uczęszczało w 2020 r. 
ponad 120 dzieci nie- 
wymagających stosowa-

nia specjalnej nauki i metod pracy. Wyso-

kość dotacji uzależniona jest od bieżą-
cych wydatków ponoszonych na utrzy-
manie publicznego przedszkola (Miej-
skie Przedszkole w Sieniawie), a w skali  
minionego roku samorząd przekazał 

ww. placówkom niepublicznym łączną 
kwotę 716 244,78 zł. Zgodnie z obowią-
zującym prawem, niepubliczne przed-
szkola otrzymują na każde dziecko dofi-
nansowanie z gminy w wysokości rów-

Miasto i Gmina Sieniawa realizując obowiązek wynikający z ustawy o finasowaniu 
zadań oświatowych dotuje dwa niepubliczne przedszkola, działające na terenie 

naszego samorządu. Mowa tu o przedszkolach prowadzonych w Sieniawie 
przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP oraz Cezary Schiff Przedszkole 

Niepubliczne „Kraina Marzeń Dziecięcych”.

STYPENDIUM SZKOLNE 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie zamieszkujący gminę 
Sieniawa, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie wystę-
puje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wie-
lodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. 
Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów i poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach eduka-

cji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.
Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez 
wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny. W okresie 
od 1 do 15 września 2020 r. zainteresowani rodzice złożyli łącznie 91 wnio-
sków stypendialnych, z których 87 spełniało wymagane kryteria w tym 
dochód nieprzekraczający 528 zł na osobę w rodzinie. Samorząd wypła-
cił pierwszą transzę stypendium szkolnego za okres wrzesień - grudzień na 

łączną kwotę 50 148 zł dla uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych, które zostało 
przyznane na rok szkolny 2020/2021. Łącznie 
w 2020 roku wypłacono stypendia szkolne na 
kwotę 89 505,60 zł. Wysokość wkładu własnego 
gminy na realizację zadania uzależniona jest od 
pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika docho-
dowości na mieszkańca, który stanowił 10,62% 
wydatkowanej kwoty. 

ZASIŁKI LOSOWE NA CELE 
EDUKACYJNE

Uczniowie z rodzin, które poniosły straty 
w wyniku nawałnic, powodzi, huraganów lub 
innych zdarzeń atmosferycznych mogli otrzy-
mać dodatkowe pieniądze na cele edukacyjne. 
Wsparcie zostało przewidziane w ramach trzylet-
niego, rządowego programu pomocy dzieciom 
i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edu-
kacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów 
terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzie-
ciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych 
oraz terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019 
– 2021. Miasto i Gmina Sieniawa wnioskowała 
w minionym roku o przyznanie pomocy dla 8 
dzieci i uczniów z rodzin dotkniętych negatyw-
nymi skutkami klęsk atmosferycznych (nawał-
nice, podtopienia czy gradobicia). Zasiłek losowy 
jest świadczeniem pieniężnym, którego wysokość 
dla jednego dziecka wynosiła 500 zł.

Wacław Kondyra
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Dokumentacja  
zlikwidowanych szkół

Zgodnie z przepisami usta-
wy – Prawo oświatowe, do-
kumentację zlikwidowanej 
szkoły publicznej przeka-

zuje się organowi prowadzącemu szko-
łę, z wyjątkiem dokumentacji przebie-

gu nauczania, którą przekazuje się orga-
nowi sprawującemu nadzór pedago-
giczny, w terminie jednego miesiąca od 
dnia zakończenia likwidacji. W związku 
z likwidacją Gimnazjum w Sieniawie 
oraz Szkoły Podstawowej w Dobrej 

pragniemy poinformować absolwentów 
tych szkół, że chcąc uzyskać duplikat 
świadectwa ukończenia odpowiednio: 
Gimnazjum w Sieniawie i Szkoły Po-
dstawowej w Dobrej (oraz Szkoły Pod-
stawowej w Czercach) należy złożyć 
stosowny wniosek do Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty w Rzeszowie wraz 
z potwierdzeniem opłaty skarbowej 
(obecnie 26 zł). Dokumentacja prze-
biegu nauczania została przekazana bo-
wiem do archiwum Kuratorium Oświa-
ty w Rzeszowie. Natomiast akta oso-
bowe zatrudnionych w tych szkołach 
pracowników (nauczycieli i pracowni-
ków nie-pedagogicznych) znajdują się 
w archiwum zakładowym Urzędu Mia-
sta i Gminy w Sieniawie (Referat Edu-
kacji i Sportu).

Wacław Kondyra

W szkole powstaje dokumentacja przebiegu nauczania oraz cały szereg 
dokumentów niezwiązanych z dydaktyczną funkcją jednostki, jak dokumenty 

kadrowo-płacowe i księgowe. Likwidacja szkoły z końcem roku szkolnego 
wymusza na organie prowadzącym zastosowanie obowiązujących  

regulacji dotyczących zasad postępowania z dokumentami pozostałymi  
po zlikwidowanej szkole.

nej 75% podstawowej kwoty dotacji dla 
przedszkoli publicznych. Na rok 2021 za-
planowano kwotę ok. 1 100 000 zł ze wzglę-
du na większą liczbę dzieci uczęszczających 
do tychże przedszkoli.

To jednak nie koniec kosztów. Jeśli dzie-
cko, które mieszka na terenie gminy Sie-
niawa chodzi do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w innej gminie, to pieniądze 
na ten cel przekazywane są z budżetu na-
szego samorządu. Aktualnie samorząd do-
tuje przedszkole, do którego uczęszcza je-
dno dziecko wymagające stosowania spec-
jalnej organizacji nauki i metod pracy.
.

Wacław Kondyra
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Jest nas nieco mniej

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców 
miasta i gminy Sieniawa wyniosła 7053 osoby. 
To o 49 osób mniej niż w 2019 r. W statystykach 
nieznacznie przeważają mężczyźni, których jest 

3538, kobiet z kolei 3515. Najwięcej mieszkańców liczy Sie-
niawa 2115, najmniej Paluchy – 140. 
Różnice w migracji ludności są nieznaczne. O 12 osób w po-
równaniu z 2019 r. wzrosła liczba mieszkańców Dybkowa – 
to najwięcej w skali gminy. W dalszej kolejności są Wylewa  
i Pigany – odpowiednio 6 i 2. Największy spadek mieszka-
ńców odnotowano w Dobrej – 15 oraz Rudce i Czerwonej 
Woli – 6 i 4. Dla ciekawostki, najstarsza mieszkanka naszej 
gminy w sierpniu ukończy 100 lat. Pochodzi z Pigan. 

Urodzenia

W 2020 r. urodziło się 63 małych mieszkańców naszej 
gminy, 32 dziewczynki i 31 chłopców. Najwięcej dzieci przy-
szło na świat w styczniu i sierpniu. Największy przyrost /pod 
względem zameldowania/ odnotowano w mieście Sieniawa 
– 16 (5 dziewczynek i 11 chłopców). W dalszej kolejności 
są: Dybków – 11, Pigany – 9 dzieci, Wylewa – 8, Rudka i Leża-
chów – 7, Czerwona Wola i Czerce – po 2 i Dobra – 1.

Dla porównania, w 2019 r. urodzeń było 58 – 34 dziewczynki 
i 24 chłopców. W Sieniawie urodziło się 15 dzieci (11 dziew-
czynek i 4 chłopców), w Dybkowie i Wylewie – po 8, w Czer-
cach i Leżachowie – po 6, w Rudce – 5, Dobrej – 4, Czerwonej 
Woli – 3, Piganach – 2 i Paluchach – 1. 

Jakie imiona najczęściej wybierano w 2020 r. 

Przewaga tutaj jest niewielka. Cztery dziewczynki otrzy-
mały imię Zofia, trzy – Lena i po dwie – Aleksandra, Julia, Zu-
zanna i Hanna. Pozostałe pojedyncze imiona naszych miesz-
kanek to Agata, Emilia, Róża, Nina, Oliwia, Wiktoria, Nikola, 
Kaja, Alicja, Rita, Anastazja, Gabriela, Michalina, Nela, Karo-
lina, Antonina i Pola.
W 2020 r. czterech chłopców otrzymało imię Szymon, po 
trzech – Jakub i Antoni, dwóch – Gabriel. Pozostałe imiona 
to: Wiktor, Kacper, Tobiasz, Przemysław, Dominik, Seweryn, 
Tymon, Tymoteusz, Adam, Nikodem, Michał, Ignacy, Marcel, 
Bartosz, Patryk, Igor, Tomasz, Oskar i Miłosz. 
W 2019 roku najpopularniejszym imieniem męskim był Antoni 
– otrzymało je 5 chłopców.

Zgony

W 2020 roku zmarło 72 mieszkańców naszej gminy, to o 17 
osób więcej niż w 2019 roku. Najwięcej zgonów odnotowano 
w Sieniawie – 22 i w Piganach – 10. Najmniej w Czerwo-
nej Woli i Wylewie – po 3 zgony. Dla porównania, w 2019 r. 
najwięcej osób zmarło w Sieniawie – 14 i Rudce – 10. Nie od-
notowano wówczas żadnego zgonu w Dybkowie.

Małżeństwa

W 2020 roku 56 mieszkańców gminy Sieniawa wstąpiło 
w związek małżeński, a 18 małżeństw zostało zarejestrowa-
nych przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego. Mimo pande-
mii i wielu obostrzeń, w tym związanych z organizacją wesel, 
liczba osób, które zmieniły stan cywilny, nie spadła w porówna-
niu z 2019 rokiem, a nawet wzrosła o 4. Liczba małżeństw za-
rejestrowanych w 2019 r. przez USC w Sieniawie pozostała 
taka sama – 18. 

Lidia Ciurko

Urząd Stanu Cywilnego w Sieniawie podsumował 2020 rok. Liczba mieszkańców 
naszej gminy nieznacznie się zmniejszyła. Odnotowaliśmy więcej urodzeń  

niż w 2019 roku, ale i więcej zgonów.
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Przeżyli razem 50 lat

Przeżyć ze sobą pół wieku, to nie lada wyczyn. 
Każda z par świętujących złote gody ma swoją 
wyjątkową i niepowtarzalną historię, ale wszyst-
kie łączą miłość, tolerancja i wzajemny szacunek, 

bowiem to one stanowią podstawy trwałości każdego małżeń-
stwa.

Burmistrz odznaczył jubilatów medalami „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” i życzył im spokojnych lat życia, doczeka-

nia w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic oraz by każdy 
kolejny dzień ich życia był szczęśliwy i pełen miłości.
– To ogromny zaszczyt móc odznaczyć Państwa medalami 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez Pre-

Pięćdziesiąt lat temu postanowili przejść przez życie razem.  
20 i 27 września 2020 r. burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś  

wraz z zastępcą kierownika USC Stanisławą Naporą odwiedzili  
14 małżeństw świętujących złote gody.
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zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także wręczyć pamiąt-
kowe dokumenty, kwiaty oraz okolicznościowe upominki – pod-
kreślał burmistrz. – Piękny czas za Wami. Mimo różnych prze-
ciwności losu dotrzymaliście danego sobie przyrzeczenia, dla-

tego serdecznie gratuluję tak imponującej rocznicy. Wyrażam 
swoje uznanie, podziw i szacunek.
W tych uroczystych dniach nie zabrakło rodzin jubilatów, 
które przybyły, by razem świętować ten doniosły jubileusz. 
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Bez wzruszeń się nie obyło.
Złote gody świętowały pary z Rudki: Jancza Michał i Zofia, 
Kowal Andrzej i Czesława, Pisarczyk Michał i Genowefa 
oraz Zarzeczny Henryk i Janina; z Dybkowa: Ciurko Tadeusz 
i Alicja, Sołek Kazimierz i Janina oraz Nietrzeba Michał i Te-
resa. Z Pigan: Dudek Tadeusz i Franciszka, Luty Jan i Elżbie-

ta oraz Syryło Władysław i Helena. Z Wylewy: Kiszka 
Michał i Janina oraz Ożga Szczepan i Stefania, natomiast 
z Sieniawy Kurecki Andrzej i Alina oraz Paluch Tadeusz 
i Henryka. 

Wioletta Żak

Zmiany w dowodach  
osobistych

Od sierpnia 2021 roku w warstwie elektronicznej dowodów osobistych 
zamieszczane będą odciski palców, a do warstwy graficznej powróci podpis 

posiadacza. Nie ma jednak konieczności wymiany obecnych dokumentów na nowe.

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych są przy-
gotowywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, przy współpracy z Minister-
stwem Cyfryzacji. Przyczyną zmian jest koniecz-

ność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 roku 
o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) z 20 czerwca 2019 roku.

Do najważniejszych zmian, jakie muszą dokonać państwa 
członkowskie UE, należy przede wszystkim wprowadzenie do 
dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odci-
sków palców. 
– Będzie to podobna procedura do tej, która ma miejsce przy wy-
dawaniu paszportów. Już dziś, składając wniosek o paszport, 
taka procedura jest przeprowadzana – wyjaśnia sekretarz stanu 
w MSWiA Paweł Szefernaker.

Przepisy unijne zobowiązują również Polskę do uzupełnie-
nia warstwy graficznej dowodu osobistego o podpis posiada-
cza, a także do wprowadzenia dowodu osobistego z 12-mie-

sięcznym lub krótszym terminem ważności dla osób, od któ-
rych czasowo nie można pobrać odcisków palców. Nie będzie 
to dotyczyło dzieci poniżej 12 roku życia, od których odciski 
palców nie będą pobierane. Dowody osobiste nadal będą wy-
dawane na 5 i 10 lat. Dla osób, które nie będą mogły udać się 
do urzędu gminy, aby złożyć odciski palców, nowe regulacje 
przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługi-
wanej przez urzędników.

Dokumenty będą wymieniane na nowe sukcesywnie, 
z datą upływu terminu ważności dotychczasowych. Zatem nie 
ma obowiązku wymiany dowodu osobistego na nowy w 2021 
roku, chyba że kończy się jego termin ważności.

Wniosek o nowy dowód osobisty możemy złożyć w do-
wolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Na 
gotowy dokument będziemy czekać maksymalnie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku. Wyrobienie dowodu jest nieodpłatne.

Lidia Ciurko
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Wystawa „Oczami wroga…”

Świętowaliśmy niepodległość

Złożeniem kwiatów po Ta-
blicą Legionistów, zapale-
niem zniczy i odśpiewa-
niem hymnu burmistrz Mia-

sta i Gminy Sieniawa Adam Woś wraz 
z delegacją uczcili 102 rocznicę odzy-
skania przez nasz kraj niepodległości. 
Ze względu na obostrzenia obchody nie 
mogły zgromadzić większej grupy miesz-
kańców. O tym, że 102 lata temu Polska 
odzyskała niepodległość, przypominały 
powiewające na ulicach miasta, na balko-
nach i przy domach biało-czerwone flagi.
Uroczystego charakteru świętu nadały 
chryzantemy, które w przeddzień 11 li-
stopada ozdobiły nasze miasto. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa przekazała chryzantemy odkupio-
ne wcześniej od hodowców, którzy nie 
sprzedali kwiatów w związku z wpro-

wadzanymi tuż przed 1 listopada ogra-
niczeniami w funkcjonowaniu cmenta-
rzy w okresie Wszystkich Świętych. Spe-
cjalnie wybrane, biało-czerwone kwiaty 

szczególnie pięknie prezentowały się pod 
Tablicą Legionistów.

Wioletta Żak

11 listopada 1918 r. po 123 latach niewoli, Polacy niesieni miłością  
do ojczyzny wywalczyli niepodległość i suwerenność Polski.

W związku z 81 rocznicą wybuchu II wojny światowej, w dniach 2 – 20 września 
2020 r. w Sieniawie zorganizowana została wystawa plenerowa pt. „Oczami 

wroga. Wrzesień ’39 w fotografii niemieckiej i sowieckiej”.

Wystawa eksponowana była przy Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sienia-
wie, a do jej obejrzenia zaprosili Burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa, Dyrektor Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” oraz Oddziałowe Biuro 
Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie.
Ekspozycja ukazała obraz wojny widziany oczami niemieckie-
go i sowieckiego obywatela, do którego kierowane były znaj-
dujące się w oficjalnym obiegu fotografie. Nie było na nich 
triumfu polskiego oręża, ale najczęściej wykrzywiony przez pro-
pagandę agresorów obraz ich zwycięstwa, szlachetności i swo-
iście pojmowanej poetyki walki, charakterystycznej dla propa-
gandy ukazującej działania wojenne w pozytywnym aspekcie.
Serdecznie dziękujemy oddziałowi IPN w Rzeszowie za udo-
stępnienie wystawy.

Wioletta Żak
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Inwestycje i remonty  
w „Sokole”
W Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie końcem lata i jesienią 

2020 r. przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych i remontowych.

Życie w warunkach pande-
mii przyniosło gigantyczne 
zmiany w każdym obszarze. 
Osoby pracujące w kulturze, 

dla których praca wymaga bezpośred-
niej interakcji z ludźmi lub zgromadzenia 
widowni, została zakłócona. Mimo ogra-
niczenia działalności kulturalnej czas ten 
wykorzystano na konieczne remonty.

Budowa studni i odwodnienia

W sierpniu zrealizowana została po-
ważna inwestycja, związana z odwodnie-
niem budynku centrum kultury. Wybu-
dowano studnię, w której zamontowa-
no pompę oraz doprowadzono odpływ 
do studzienek kanalizacyjnych. Dzięki 
temu pomieszczenia w piwnicy, które 
narażone były na wilgoć, a także podto-
pienia wynikające z dużej liczby opadów 

i wysokiego poziomu wód gruntowych, 
są suche i bezpieczne w użytkowaniu. 
Jak wiadomo, sale w piwnicy służą nie 
tylko na prowadzenie działalności statu-

towej, ale również wynajmowane są na 
różne imprezy okolicznościowe. Moder-

nizację sfinansowano ze środków wła-
snych.

Modernizacja CO

Kolejną ważna inwestycją był zakup 
nowego kotła grzewczego, którego mon-

taż zaplanowano na rok 2021. Stare pie-
ce gazowe, które od ponad dwudziestu 

lat ogrzewają budynek centrum kultury, 
są już mocno wyeksploatowane, a ich 
naprawa jest droga i nieopłacalna. Mon-
taż nowoczesnego kotła grzewczego oraz 
modernizacja sieci CO zapewni ciepło 
i komfort pracy oraz zwiększy bezpie-
czeństwo użytkowania.  

Remonty sal na I piętrze

Na wiosnę została zmodernizowana 
część pomieszczeń na I piętrze „Soko-
ła”. Lokale, wynajmowanie niegdyś pod 
działalność gospodarczą, zostały zaada-
ptowane pod pomieszczenia biurowe. 
Od października trwał remont kolejnych 
sal. Gruntowny remont przeszła sala bal-
konowa – jedno z najbardziej reprezen-
tatywnych pomieszczeń w centrum kul-
tury, często wykorzystywane jako sala 
ślubów. Na jednej ze ścian skuto tynki 
i na nowo zagruntowano, a następ-
nie odmalowano całą salę. Odświeżone 
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Aktywnie z kulturą

Uczestnicy zajęć spędzali czas wolny, rozwijając 
swoją twórczą wyobraźnię. Na nudę nie było 
czasu. Pomimo reżimu sanitarnego zajęcia prze-
biegały w miłej i spokojnej atmosferze. 

Artystyczne zajęcia wakacyjne rozpoczęliśmy od zapozna-
nia dzieci z techniką scrapbooking’u. Dzieci z kolorowych baz 
składały pudełeczka, które potem dekorowały według swoich 
upodobań i gustu. Na kolejnych spotkaniach było trochę wykle-
jania. Jak się okazało, wystarczy trochę kolorowych guzików, 
koralików, cekinów czy piórek oraz szablon i można wyczaro-

wać bardzo ciekawy obraz. Również kamyczki to świetny mate-
riał, z którego można stworzyć coś oryginalnego. Innym razem 
na zajęciach zamienialiśmy deski do krojenia w oryginalne 

i praktyczne organizery kuchenne. Dzieci malowały też baweł-
niane torby, na które naniosły swój własny obraz lub przygoto-

wany szablon, wykorzystując pastele do tkanin. W ten sposób 
powstały ekologiczne torby wielokrotnego użytku. Ostatnie 
artystyczne spotkanie ubiegło nam na przygotowaniu oryginal-
nej dekoracji – dzieci za pomocą kolorowego sznurka, kwiat-
ków i swoich zdjęć ozdabiały pierwszą literę swojego imienia. 
Nie zabrakło też zajęć ruchowych, na których przypomnie-
liśmy sobie zabawy z dawnych lat – wciągające, proste, atrak-
cyjne i nie potrzeba wiele, by je zorganizować. Owszem, cza-
sem przyda się jakiś patyk, kolorowa kreda czy piłka, ale tak 
naprawdę wystarczy trochę przestrzeni i chęć do działania. 
Po naszych zajęciach dzieci zostały mistrzami zabaw podwór-

Wakacje są już tylko miłym wspomnieniem, ale warto przypomnieć, że w Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” zorganizowano na ten czas kreatywne 

zajęcia dla dzieci. 

zostało również pomieszczenie, w któ-
rym dawniej znajdowało się biuro - prze-
malowano ściany oraz przemeblowano 
salę, w której teraz znalazło się archi-
wum. Dużą metamorfozę przeszła dawna 
sala muzyczna. Tu również odmalowa-
no ściany i przemeblowano pomiesz-
czenie. Po dawnej, nieco zagraconej sali 
nie zostało śladu. Dziś jest to jasna i bez-
pieczna przestrzeń, w której będą mogły 
się odbywać warsztaty organizowane 
przez centrum kultury oraz zajęcia pro-
wadzone przez szkołę muzyczną i warsz-
taty z robotyki. 

Bieżące remonty sal przeprowadzili 
pracownicy centrum kultury pod nad-
zorem dyrektora CKSiR „Sokół” Piotra 
Majchra. Wszystkie remonty przepro-
wadzono ze środków własnych. Konse-
kwentnie prowadzone inwestycje i re-
monty przyczyniły się do poprawy wa-
runków i komfortu pracy, a także do 
wzrostu funkcjonalności obiektu. Na 
bieżący rok zaplanowane są remonty 
pozostałych sal.

Zabezpieczone zostało również wejście 
do kuchni stołówki gminnej, prowadza-

nej przez CKSiR „Sokół”. Wejście zada-
szono oraz osłoniono przed wiatrem, na 
płytkach położono gumowe maty anty-
poślizgowe, co zwiększyło bezpieczeń-
stwo pracowników. 
Pracownicy centrum kultury odnowili 
również sale w piwnicy Domu Ludo-
wego w Leżachowie. Zostały one odma-
lowane, zabezpieczono instalację elek-
tryczną oraz wymieniono drzwi do jed-
nej z sal. Posprzątane zostało także obej-
ście na tyłach lokalu.

Marta Kozłowicz
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5 laptopów dla CKSiR

Projekt realizowany jest w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
w Programie Operacyjnym 

Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cy-
frowe kompetencje społeczeństwa, Dzia-
łanie 3.2. Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej.
W związku z rozpoczęciem realizacji 
projektu, sieniawskie centrum kultury 
na początku grudnia 2020 r. otrzymało 
od realizatora projektu – Fundacji VCC 
z Lublina, sprzęt komputerowy – 5 lapto-
pów wraz z oprogramowaniem o łącznej 
wartości 16 731,41 zł.
Celem projektu jest zwiększenie stop-
nia oraz poprawa umiejętności korzy-
stania z Internetu, w tym z e-usług pu-
blicznych u pracowników samorządo-
wych jednostek kultury oraz u dzieci 

i młodzieży w wieku 10-18 lat. Projekt 
będzie realizowany w zakresie: „Dzien-
nikarstwo online” oraz „Bezpieczne za-
chowania w sieci”. W styczniu rozpo-

częły się szkolenia online dla pracowni-
ków jednostek kultury.

Marta Kozłowicz

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie pozyskało 
dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim”.

kowych takich jak Ojciec Wirgilusz, guma i klasy, czy jak kto 
woli, chłopek. 
Jedne z zajęć poświęciliśmy na malowanie kamyków. Niepo-
wtarzalne obrazy, które powstały z wykorzystaniem farb akry-
lowych zostały zabezpieczone lakierem. Dodatkowo na kamy-
kach znajduje się kod pocztowy Sieniawy oraz #kamyczki. 
W ten sposób dołączyliśmy do popularnej akcji. Jeżeli zna-
leźliście taki kolorowy kamyk, pomalowany w piękne wzory, 
to znaczy, że ktoś zostawił go właśnie po to, byście go znaleźli, 
a potem odwiedzili na facebooku grupę #kamyczki i być może 

stworzyli swój własny, niezwykły kamień, który powędruje 
w świat. Kamyczki, które powstały na zajęciach i te które 
specjalnie dla nas namalowały panie Małgorzata Kędziora 

i Gabriela Kędziora z Rudki, zostawiliśmy w okolicach sie-
niawskiego ratusza. Mamy nadzieję, że powędrowały daleko 
w kraj lub po prostu będą oryginalną pamiątką z wakacji 
w Sieniawie. 

Marta Kozłowicz
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Celem konkursu było roz-
budzenie zainteresowania 
osobą papieża, pielęgno-
wane pamięci o św. Janie 

Pawle II, a także inspirowanie dzieci 
i młodzieży do aktywności twórczej 
oraz rozwijanie zdolności plastycznych. 
Do konkursu zgłoszono 35 prac, a więk-
sza część należy do dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Czerwo-
nej Woli, które w ten sposób wyraziły 
pamięć o patronie swojej placówki. Do 
konkursu zgłosili się również ucznio-
wie szkół z Rudki, Wylewy i Sieniawy. 
Wśród prac dominowały rysunki wyko-
nane kredką lub ołówkiem, portrety 
malowane farbą oraz wyklejanki. Jury 
w składzie Małgorzata Kędziora i Wio-
letta Szewc oceniając prace wzięło pod 
uwagę: oryginalność ujęcia tematu, este-
tykę wykonania pracy, kompozycję i sa-
modzielność wykonania. Ostatecznie pa-
nie przyznały pierwsze miejsca oraz wy-
różnienia. W kategorii klas I-III pierw-
sze miejsce zajął Damian Socha (SP 
Czerwona Wola), a wyróżnienia przy-
znano Hannie Lichołat (SP Czerwona 
Wola) i Wojciechowi Wawrzaszkowi (SP 
Wylewa). W kategorii klas IV-VIII laure-
atką konkursu została Emilia Terech (SP 
Sieniawa), a wyróżniono pracę Zuzanny 
Lichołat (SP Czerwona Wola). W kate-
gorii szkół średnich laureatką została 
Faustyna Dyrda. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i słodki upo-
minek, natomiast laureaci i osoby wy-
różnione nagrody, które – mamy na-
dzieję – pozwolą im realizować swoje 

pasje i rozwijać umiejętności plastyczne. 
W związku z ogłoszeniem w kraju stanu 

epidemii i kolejnymi ograniczeniami nie 
udało nam się spotkać z uczestnikami 
konkursu. Nagrody i dyplomy zostały 
przekazane laureatom i uczestnikom 

konkursu przez nauczycieli – opiekunów. 
Wszystkie prace można było obejrzeć na 

wystawie pokonkursowej w kościele pw. 
św. Jana Chrzciciela w Sieniawie. 

Marta Kozłowicz

Jan Paweł II w oczach 
dzieci i młodzieży

Z okazji obchodzonego Roku Świętego Jana Pawła II i setnej rocznicy  
urodzin papieża Polaka w 2020 r., w Centrum Kultury, Sportu  

i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie zorganizowany został konkurs plastyczny  
„Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży”. 
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Wręcz przeciwnie. Praca w odmiennych wa-
runkach, bez wolnego dostępu do zasobów 
bibliotecznych przez czytelników, pozwoliła 
realizować działania w stopniu możliwym 

dla panującej sytuacji. Bibliotece udało się wykorzystać ten 
czas na kolejne zmiany wewnątrz obiektu, by, kiedy już tak 
zupełnie otworzy się na czytelników, zaskoczyć swoim pięknem, 
przytulnością i zaprosić do częstego odwiedzania. 
Na przełomie października i listopada 2020 r. zostały zaku-
pione i zamontowane nowe regały na książki w pomieszcze-

niach , gdzie gromadzona jest literatura piękna dla dorosłych 
czytelników. Nowe oblicze zyskał także kącik dla najmłod-
szych. Wymiana regałów była kolejnym już etapem remontu 
rozpoczętego w ubiegłym roku. Obejmował on malowanie 
wszystkich pomieszczeń bibliotecznych i zakup nowoczesne-
go oświetlenia, które odmieniło pomieszczenia nie tylko pod 
względem estetycznym, ale przede wszystkim poprawiło wa-
runki użytkowania. Doposażone zostało również pomieszcze-
nie wypożyczalni w nowe regały. Wszystkie te działania spo-
wodowały, iż estetyka i funkcjonalność biblioteki znacznie się 
polepszyła. Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas zmiany 
zyskają Państwa akceptację i będą służyć rozwojowi czytel-
nictwa. Z niecierpliwością czekamy na moment, kiedy czy-
telnicy będą mogli w pełni korzystać z usług proponowanych 
przez naszą bibliotekę, bez reżimu sanitarnego i cieszyć się 
z nowego oblicza biblioteki. 
Jakie inne działania udało się zrealizować?

Narodowe Czytanie

„Balladyna” Juliusza Słowackiego została wybrana na lek-
turę dziewiątej odsłony Narodowego Czytania. Z tej okazji 

Z działalności  
gminnej biblioteki

Każdy bibliotekarz chętnie widziałby tłumy czytelników przeglądających 
książki na półkach i czekających w kolejce na ich wypożyczenie. Niestety 

pandemia ograniczyła normalne korzystanie ze zbiorów Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Sieniawa, nie oznacza to jednak, że nic się tutaj nie działo. 
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prezydent RP skierował specjalne przesłanie, zachęcając do 
udziału w akcji: 
 – Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy 
razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej lite-
ratury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej 
satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł 

naszych największych pisarzy – argumentował Andrzej Duda.
Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca 
znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty 
dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach maso-
wego przekazu. Do akcji Narodowego Czytania zaproszeni 
zostali: Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, Nadleśnictwo Sie-
niawa, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sie-
niawie, Środowiskowy Dom Samopomocy i Niepubliczne 
Przedszkole – Kraina Marzeń Dziecięcych. Tegoroczna akcja 
Narodowego Czytania w Sieniawie odbyła się 5 września 
2020 r. w wersji online (ze względu na epidemię). Interpreta-
cje fragmentów „Balladyny” można było obejrzeć na stronie 
internetowej i Facebooku Miasta i Gminy Sieniawa oraz Bi-
blioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa. 
Wszystkim, którzy włączyli się do tegorocznego czytania, skła-
damy serdeczne podziękowania. Byli to: ze strony Urzędu 
– burmistrz Adam Woś, sekretarz Barbara Matyja, kierow-
nik Referatu Edukacji i Sportu Wacław Kondyra, a także dy-
rektor M-GOPS Małgorzata Gnida, z ŚDS Monika Jurkiewicz 
i Robert Tołpa, z nadleśnictwa Marta Sęk i Marek Sęk, ze spół-
dzielni Barbara Panieczko i Małgorzata Janusz oraz nauczy-

cielki przedszkola – Monika Sternik, Agata Mróz i Karolina 
Jabłońska. 
Organizatorem akcji była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Sieniawa. Drugie gminne Narodowe Czytanie honorowym 
patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa. Podzię-
kowania za pomoc przy realizacji przedsięwzięcia ślemy do pra-
cowników Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.

Najaktywniejsi czytelnicy lata 2020

Na okres wakacyjny biblioteka zorganizowała konkurs, 
mający wyłonić najaktywniejszego czytelnika. Konkurs prze-
znaczony był dla wszystkich czytelników zarejestrowanych 
w bibliotece i obejmował dwie kategorie wiekowe: czytel-
nik dziecięcy oraz czytelnik dorosły. Celem konkursu było 
popularyzowanie czytelnictwa w środowisku, zainteresowa-
nie użytkowników biblioteki dobrą lekturą, aktywizowanie 
oraz wyrabianie nawyku systematycznego czytania, promo-
cja książki i czytelnictwa, zachęcenie do częstego odwiedzania 
biblioteki. Najaktywniejsi czytelnicy, którzy od 1 lipca do 31 
sierpnia 2020 r. wypożyczyli największą ilość książek, zostali 
uhonorowani tytułem „Najlepszego Czytelnika lata 2020 
roku” oraz nagrodzeni. Wyłonienie zwycięzców konkursu na-

stąpiło na podstawie danych statystycznych biblioteki. Ogło-
szenie wyników nastąpiło 4 września 2020 r., a wręczenie 
nagród odbyło się indywidualne ze względu na ograniczenia 
epidemiologiczne. W kat. czytelnik dziecięcy I miejsce zajął 
Kacper Stanek, II m-ce Zosia Panek i III m-ce Jonasz Szewc. 
W kat. czytelnik dorosły: I m-ce Krystyna Sęk, II m-ce Karo-
lina Kowal i III m-ce Danuta Giebułtowicz. Laureatom gra-
tulujemy!

„Przyłapani na czytaniu - konkurs fotograficzny”

Uzupełnieniem zmagań czytelniczych, tj. konkursu na naj-
aktywniejszego czytelnika lata 2020, był konkurs fotogra-
ficzny pod hasłem „Przyłapani na czytaniu - moje wakacje 
z książką”. W dniu 4 września zostały ogłoszone wyniki ko-
lejnej edycji tego konkursu. Uczestnicy mieli za zadanie zro-
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bić zdjęcie przedstawiające ciekawe, oryginalne lub zabawne 
sytuacje z książką lub czytaniem. Fotografia miała być inspi-
racją do spędzenia wolnego czasu z książką. Zaproszenie do 
udziału w konkursie skierowane było do mieszkańców gminy 
Sieniawa. Prace oceniane były w trzech kategoriach: dzieci, 
młodzież i dorośli. Autorzy zdjęć udowodnili, że czytać można 
wszędzie, w samotności, jak i w towarzystwie. Komisja konkur-
sowa pod przewodnictwem Wioletty Szewc oceniła fotogra-
fie następująco: w kategorii uczestnik dorosły I miejsce zajęła 
Agata Kalisz, a II m-ce Barbara Panieczko.
W kategorii uczestnik dziecięcy wszystkie prace nadesłane na 
konkurs uzyskały wyróżnienie, były to zdjęcia: Zosi Kowal, 
Małgosi Kowal, Antoniny Malec, Zuzanny Pyrczak i Amelii 
Pyrczak. Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do 
udziału w kolejnych edycjach. 

„Mała książka - wielki człowiek”

W październiku 2020 r. biblioteka przystąpiła do kolej-
nej edycji projektu „Mała książka - wielki człowiek”, skierowa-
nego do dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodziców. Każdy 
przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzy-

ma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, 
dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przed-
szkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu 
pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, przygotowaną 
specjalnie przez Instytut Książki. W wyprawce dzieci otrzy-
mają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bi-
bliotece mały czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwier-
dzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygo-
towana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, 
czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieoce-
nionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Celem projektu „Mała książka -wielki człowiek” jest systemowa 
poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordyno-
wane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytel-
niczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od naj-
młodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedza-
nia bibliotek, które dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbio-
rów, pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. 
Dzieci natomiast wyrabiając nawyk czytania poznają biblio-
tekę, jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji 
i komputera. 

Aktywnie w DKK

Dyskusyjne Kluby Książki istnieją w Polsce od kilku lat 
i działają przy bibliotekach. Ich podstawowym zadaniem jest 
popularyzacja współczesnej literatury. Członkiem takiego 
klubu może zostać każdy, kto lubi czytać i zgodzi się na udział 
w spotkaniach (raz w miesiącu), podczas których dyskutuje 

się o przeczytanej książce. Pozycje książkowe, o których roz-
mawia się podczas spotkań, pochodzą z Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, a zakupione zostały 
specjalnie dla DKK przez Instytut Książki. Działalność DKK 
dla dorosłych nie ogranicza się jednak tylko do spotkań 
w bibliotece i dyskusji na temat literatury. Już kolejny raz na 
zaproszenie Nadleśnictwa Sieniawa braliśmy aktywny udział 
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w terenowym spotkaniu dotyczącym „Efektów pracy i dzia-
łań leśników w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej”. 
Rok 2020 ze względu na ograniczenia sanitarne sparaliżo-
wał efektywne działania sieniawskich klubów. Wprowadzone 
zakazy i obostrzenia spowodowały, że spotkania zostały cza-
sowo zawieszone. Miejmy nadzieję, że rok 2021 będzie bar-
dziej pomyślny i powrócimy do intensywnych spotkań.

Sięgamy po nowości

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa podobnie 
jak w latach wcześniejszych przystąpiła do realizacji wielolet-
niego programu na lata 2016 - 2020 „Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych. Celem programu jest wzmocnienie 
aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez 
kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz 
wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szcze-
gólny nacisk został położony na budowanie nawyków czytel-
niczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych. Moż-
liwość uczestnictwa w programie i pozyskane środki finan-
sowe w połączeniu z finansowym udziałem własnym, zagwa-
rantowanym przez władze samorządowe Miasta i Gminy 
Sieniawa, dają możliwość aktualizowania zasobów bibliotecz-
nych i przede wszystkim pozwalają na systematyczny dopływ 
aktualnych wydawnictw, często poszukiwanych przez czytel-

ników.  We wrześniu podpisana została umowa z Biblioteką 
Narodową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych 
w ramach projektu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. 
Kwota dofinansowania wyniosła 3 100 zł. Ogółem na zakup 
nowości w 2020 r. wydatkowano 15 901,33 zł, co pozwoliło 
pozyskać do księgozbioru 699 nowych pozycji.

Elżbieta Jagustyn

        Szkolenia na Malcie

Nasza przygoda z doskonaleniem zawodowym 
w ramach programu „Międzynarodowa mo-
bilność kadry edukacji szkolnej” z funduszy 
PO WER rozpoczęła się cztery lata temu, sta-

jąc się niezwykle bogatym źródłem wiedzy oraz bezcennych 
doświadczeń. Po zakończeniu pierwszego projektu - „By język 
obcy brzmiał znajomo... Szkoła Podstawowa w Sieniawie roz-
wija swoje umiejętności językowe i technologiczne” w ramach 
którego 11 nauczycieli odbyło szkolenia w Cambridge w Wiel-
kiej Brytanii, rozpoczęliśmy kolejny pn. „Kompetencje klu-
czowe uczniów Szkoły Podstawowej w Sieniawie dobrym star-
tem na międzynarodowym rynku pracy”. Dotychczas udało 
nam się pozyskać z funduszy unijnych ponad 260 tys. zł, 
co umożliwiło nie tylko zorganizowanie zagranicznych kur-
sów językowych i metodycznych, ale także doposażenie szkoły 
w różnorodne pomoce dydaktyczne.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wyjazd 9 nauczy-
cieli do szkoły ETI (Executive Training Institute) na Mal-
cie odbył się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitar-
nego. W lipcu 2020 r. 8 nauczycieli uczestniczyło w kursach 
językowych „Fluency & English Language Development”, zaś 
nauczyciel języka angielskiego w kursie metodycznym „The 
Playground Classroom - Primary Teaching” oraz w kursie 
„Methodology Revisited, Revised & Re-Energised” w sierpniu. 
Nauczyciel matematyki odbędzie szkolenie w lutym 2021 r.
Każdy z kursów trwał 2 tygodnie, ok. 6 godzin zajęć dziennie 
i umożliwiał naukę oraz wymianę doświadczeń w środowisku 
wielokulturowym. Nawiązaliśmy liczne kontakty, które w przy-
szłości pozwolą na realizację międzynarodowych projektów.
Podczas pobytu mieliśmy także niepowtarzalną okazję zwie-
dzania przepięknych zakątków Malty: wyspy Gozo i Comino 
z niesamowitą Blue Lagoon, urokliwe uliczki Valetty i Mdiny, 

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie dzięki funduszom europejskim 
zdobywają cenne doświadczenia pedagogiczne i kulturowe. Po realizacji 

pierwszego znakomitego projektu, realizują kolejny.
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jaskinie w Blue Grotto, wioskę rybacką Marsaxlokk oraz wiele 
maltańskich plaż.
Wróciliśmy do szkoły z mnóstwem nowych metod i tech-
nik pracy, które z pewnością urozmaicą prowadzone przez 
nas zajęcia i przyczynią się do rozwijania kompetencji kluczo-
wych uczniów. W ramach bieżącego projektu zaplanowaliśmy 
również liczne konkursy i wydarzenia dla całej społeczności 
szkolnej oraz szkolenia dla nauczycieli, którzy nie brali udziału 
w mobilnościach.
Czy warto starać się o dofinansowanie na zagraniczne wyjazdy 
szkoleniowe? Z pewnością tak! Zachęcamy do tego wszystkie 
szkoły - jeśli zaczniecie pierwszy projekt, z pewnością znajdzie-
cie motywację, by rozpocząć kolejny. Wśród korzyści wymie-
nić należy poprawę jakości nauczania, rozwój umiejętności 

językowych, poznanie nowych metod pracy i narzędzi edu-
kacyjnych. Jest to także doskonała okazja to poznania kultury 
i tradycji innych krajów oraz do promocji Polski i swojego 
regionu poza granicami naszej lokalnej społeczności.
Dziękuję całej obecnej grupie projektowej za chęć podejmo-
wania nowych wyzwań zawodowych i za wkład pracy w zapla-
nowane działania, które w znacznym stopniu przyczyniają 
się do rozwoju kompetencji kluczowych zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli. Mamy nadzieję, że grupa ta powiększy się wraz 
z rekrutacją do kolejnych projektów. Dziękuję także pani dyrek-
tor Jadwidze Majcher oraz panu dyrektorowi Krzysztofowi 
Kolasie za kilkuletnie wspieranie nowych szkolnych inicjatyw 
oraz za  czynny w nich udział.

Katarzyna Drapała

Opinie o projekcie

Udział w projekcie dał mi możliwość poznania nauczycieli 
z różnych szkół w Europie oraz wymianę doświadczeń. Dosko-

naliłam język angielski, zwłaszcza zwroty potrzebne w restaura-
cji, w sklepie czy na ulicy. Poznałam też historię i kulturę Malty. 
Dzięki udziałowi w projekcie nabrałam większej pewności 
siebie.

Genowefa Wikiera 

Udział w projekcie traktuję jako kontynuację wcześniejszych 
projektów unijnych. Każdy z nich wniósł coś nowego do mojej 
pracy. Wyjazd na Maltę to wspaniałe zajęcia, przełamywa-
nie bariery językowej w różnych sytuacjach, nabywanie pew-
ności siebie w komunikowaniu się w języku angielskim. Myślę, 
że zaowocuje to różnymi działaniami w szkole.

Małgorzata Marcichów  

Udział w projekcie pozwolił mi na dal-
sze rozwijanie i doskonalenie znajomo-
ści języka angielskiego, lepsze rozumienie 
i posługiwanie się tym językiem w sy-
tuacjach codziennych. Dzięki projektowi 
miałam też możliwość spotkania cieka-
wych ludzi z Polski i innych krajów euro-
pejskich, wymianę doświadczeń oraz po-
znania nowych krajów, odmiennych kul-
tur, co jest bardzo ważne dla nauczyciela 
geografii.

Katarzyna Bartuś

Dzięki udziałowi w mobilności nabyłam 
nowe kompetencje językowe. Szczegól-
nie atrakcyjna okazała się możliwość prze-
ćwiczenia wymowy i poprawnego akcen-

towania wyrazów oraz poprawnej intonacji - wszystko dzięki 
profesjonalnej kadrze nauczycielskiej na Malcie. Miałam także
okazję sprawdzenia swoich umiejętności językowych w praktyce, 
przełamałam barierę językową w komunikacji interpersonalnej. 
Mogłam również zobaczyć, w jaki sposób i jakimi metodami 
dydaktycznymi pracują nauczyciele w innych krajach. Zamierzam 
niektóre pomysły wykorzystać w pracy z uczniami w Polsce, szlifu-
jąc swój warsztat pracy. Była to zatem znakomita okazja do samo-
doskonalenia i rozwoju

Małgorzata Pisarczyk

Profesjonalni i doświadczeni prowadzący oraz uczestnicy kur-
sów - to moje najlepsze wspomnienie z pobytu na Malcie. 
Z pewnością wykorzystam wiele technik i wskazówek meto-
dycznych, które miałam okazję poznać podczas 4 tygodni 
intensywnych kursów. Zaś możliwość ponownego powrotu 
„do szkolnej ławki” w roli ucznia i spojrzenia na szkolną rze-
czywistość z innej perspektywy, uważam za doświadczenie 
niezwykle pomocne w pracy każdego pedagoga.

Katarzyna Drapała

57luty 2021 SieNiawa



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO 
KRASICKIEGO W RUDCE

Czytali „Balladynę”

7 września 2020 r. w ramach dziewiątej edycji Narodo-
wego Czytania uczniowie i nauczyciele czytali fragmenty „Bal-
ladyny” Juliusza Słowackiego. Spotkanie rozpoczęła dyrektor 
szkoły Monika Kwaśniewska, która nawiązała do kilkuletniej 
tradycji tego przedsięwzięcia oraz odczytała list Prezydenta 
Polski, zawierający specjalne przesłanie, zachęcające wszyst-

kich do udziału w tej jakże pięknej akcji. Następnie odczytano 
scenę trzecią aktu pierwszego, przedstawiającą wizytę Kirkora 
w chacie Wdowy. Fragmenty „Balladyny” odczytali wybrani 
nauczyciele i uczniowie: Balladyna - Aleksandra Karwan, Alina 
- Danuta Ożga, Wdowa - Monika Kwaśniewska, Kirkor - Adrian 
Oleszczuk, Skierka - Claudia Fila, Didaskalia - Roman Bara-
basz.

Święto Patrona i nie tylko

22 września 2020 roku w placówce odbyło się wiele waż-
nych wydarzeń. W blasku pięknego, wrześniowego słońca, 
wszyscy udali się do kościoła, gdzie ks. Jacek Ćwikła odprawił 
mszę świętą z okazji Dnia Patrona. Następnie w szkole dyrektor 
Monika Kwaśniewska powitała wszystkich zebranych, nawią-
zując do wydarzeń sprzed 10 lat, kiedy to 8 września 2010 r. 
odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Ignacego Krasic-
kiego.

Kolejnym punktem programu było pasowanie pierwszoklasi-
stów, którzy zaproszeni przez panią dyrektor dostojnie wkro-
czyli na scenę i zaprezentowali wspaniały program artystyczny, 

przygotowany pod czujnym i profesjonalnym okiem wycho-
wawczyni Małgorzaty Dyndał. Mali artyści pięknie recyto-
wali, śpiewali i fenomenalnie tańczyli. Po złożeniu ślubowa-
nia zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Rudce. 
Następnie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. 
Po obiedzie wszyscy udali się na boisko szkolne, gdzie odbyło 
się Święto Pieczonego Ziemniaka oraz Turniej Wiedzy o Patro-
nie Szkoły. Uczniowie podzieleni na cztery drużyny poszu-
kiwali ukrytych ziemniaków i rywalizowali w konkurencjach 
zręcznościowych. 
Ostatnim akordem tego jakże ciekawego dnia było wspólne 
sadzenie drzewek na placu szkolnym. W towarzystwie leśni-
czego Dominika Śliwy każda z klas, łącznie z oddziałem przed-
szkolnym, zasadziła swoje drzewo.

Sprzątanie świata

Jak co roku, uczniowie i nauczyciele we współpracy z Na-
dleśnictwem Sieniawa wyruszyli sprzątać świat. Podzieleni 
na pięć grup, zaopatrzeni w worki i rękawice przez ponad 
dwie godziny porządkowali teren wokół szkoły, a także las 
wzdłuż dróg prowadzących do Rudki. Wszyscy dzielnie pra-
cowali, a niektórzy dodatkowo „zgarniali” piękne, okazałe 
grzyby. Po pracy piekli kiełbaski przy ognisku i odpoczywali. 
Akcję wsparli panowie leśniczy Tadeusz Adamczyk i Domi-
nik Śliwa.

Wyjazd na Maltę to przeżycie niezapomnianej przygody. 
Cenię sobie przyjazną atmosferę podczas zajęć, ale przede 
wszystkim metody nauczania, konsekwencję i systematycz-
ność. Nauczanie języka obcego przez wykładowców nie mówią-
cych po polsku zapewnia spójny i dynamiczny postęp w opano-
waniu języka. Dzięki różnorodności kulturowej grupy zajęciowe 

stanowią zgrane zespoły we wszystkich obszarach. Uczestnictwo 
w projekcie przyczyniło się do efektywnej nauki języka połączonej 
z podróżami i kulturową przygodą oraz poznaniem nowych rejo-
nów Europy, co będzie miało przełożenie na dalszą pracę w zawo-
dzie nauczyciela”.

Krzysztof Kolasa

Z życia naszych szkół
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Europejskie przysmaki

28 września 2020 r. szkolny korytarz zamienił się w jedną, 
wspólną europejską restaurację. Autorzy potraw, czyli ucznio-
wie, prezentowali swoje dzieła kulinarne, krótko omawiając 
potrawę i kraj z którego pochodzi. Zaangażowanie przerosło 
najśmielsze oczekiwania. Prezentowano następujące potrawy, 
nie tylko europejskie: pancakes, donaty (USA), tiramisu, spa-
ghetti bolognese, grzanki po neapolitańsku (Włochy), cap-
salon (Holandia), pierogi ruskie (Kresy Wschodnie), sałatkę 
jarzynową (Polska), zapiekankę (Francja), leczo (Węgry), 
oponki (Anglia) czy tortillę (Meksyk). Potem była degusta-
cja przy dźwiękach muzyki i piosenek z różnych stron Europy.

Mistrzowie mnożenia

W szkole po raz pierwszy obchodzono Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia, który przypada na 2 października. Z ini-
cjatywy nauczycielki matematyki Elżbiety Radawiec, tydzień 
od 28 września do 2 października został ogłoszony Tygo-
dniem Tabliczki Mnożenia. Uczniowie mnożyli i dzielili. 
Z każdej klasy wyłoniono zwycięzców - ekspertów, którymi 
zostali: z kl. II - Karol Solski, kl. III - Anna Nakonieczny, kl. IV 
- Zofia Radawiec, kl. V - Kamil Oleszczuk, kl. VI - Adam Waw-
rejko, kl. VII - Aleksander Kida i kl. VIII - Adrian Oleszczuk. 
Po turnieju finałowym, szkolnym ekspertem tabliczki mnoże-
nia został siódmoklasista Aleksander Kida. Wszyscy eksperci 
otrzymali pamiątkowe medale, certyfikaty oraz długopisy, 
a zwycięzca także okazały puchar. 

Szkoła realizowała wiele innych działań, zanim zmieniła formę 
nauczania na zdalną. 13 października 2020 r. uroczyście ob-
chodzono Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali 
ambitny i niezwykle barwny program artystyczny, a przedsta-
wiciele Rady Rodziców złożyli życzenia i kwiaty na ręce dyrek-
cji szkoły. Z inicjatywy nauczycielki Sylwii Janczalik tydzień 
od 21 do 28 października został ogłoszony „Tygodniem dla 
zdrowia”. W obejściu wykonano szereg prac związanych 
z wyglądem budynku i jego otoczeniem. Okazale prezentują 

się nowe schody wejściowe oraz wyłożony kostką brukową 
parking dla 25 rowerów i nowe stojaki. Galeria prac uczniow-
skich, od lat prowadzona przez panią Małgorzatę Kędziorę 
wzbogaciła się o nowe prace, a pierwszoklasiści w ramach zajęć 
z mistrzowską precyzją stworzyli portrety „Damy z łasiczką”. 

Trzy uczennice z tej klasy wzięły udział w konkursie plastycz-
nym poświęconym Janowi Pawłowi II, organizowanym przez 
CKSiR „Sokół” w Sieniawie i otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
Wykonano gazetkę tematyczną w związku z obchodami 102 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Ogromną radość sprawiła wiadomość, że szkoła po raz kolejny 
stanęła na podium (zajmując trzecie miejsce) w pierwszym eta-
pie ogólnopolskiego konkursu „Talentowisko - oszczędzanie 
w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” organizowanym 
przez Bank Spółdzielczy w Rzeszowie.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI W SIENIAWIE

Uczniowie na Zielonej Szkole

Zgodnie z tradycją Szkoły Podstawowej w Sieniawie  
uczniowie klas piątych udali się do Domu Wczasów Dziecię-
cych w Rymanowie-Zdroju, gdzie spędzili pełen wrażeń wrze-
śniowy tydzień, wypełniony licznymi atrakcjami oraz wyciecz-
kami.
Poznali urocze zakątki Rymanowa-Zdroju, zwiedzili tak-

59luty 2021 SieNiawa



że Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Szkołę Ludową 
w Żarnowcu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 

oraz Zalew Soliński, gdzie popłynęli w rejs statkiem. Pracu-
jący w DWDZ opiekunowie przygotowali dla uczniów mnó-
stwo atrakcji, m.in. konkurs fryzur, konkurs tańca, „randkę 

w ciemno”, koło fortuny, karaoke oraz dyskoteki i liczne zabawy 
integracyjne. Dla wszystkich był to niezapomniany czas.

#sadziMY

Uczniowie klas IV a i IV b włączyli się w ogólnopolską akcję 
sadzenia drzew #sadziMy 2020 i posadzili na terenie szkoły 

własne drzewka. Sadzonki drzew przekazało Nadleśnictwo 
Sieniawa. Nad całą akcją czuwały wychowawczynie Katarzyna 
Bartuś i Agnieszka Pieróg.

Konkurs piosenki 

Na początku grudnia 2020 r. ogłoszony został Szkolny Kon-
kurs Piosenki Świątecznej online dla uczniów klas IV - VII. 
Komisja wyłoniła laureatki. I miejsce zajęła Anna Świąder 
z klasy V b za wykonanie kolędy „Cicha noc”, II m-ce Dag-
mara Mazur z kl. IV b za wykonanie piosenki „Mario, czy już 
wiesz?”, natomiast III m-ce zdobyła Paulina Szczęch z klasy VII 
b za wykonanie utworu „Nie było miejsca dla Ciebie”. Dyplomy 
i drobne nagrody zostaną wręczone uczennicom po powro-
cie do szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 
W CZERWONEJ WOLI

Święto szkoły

16 października 2020 r. to szczególny dzień dla społeczno-
ści Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli. 

To pamięć i zjednoczenie z patronem szkoły, Janem Pawłem II. 
Wyjątkowe wydarzenie, w tym roku szkolnym przeżywane po 
raz 19, odbyło się w zupełnie innej, wymuszonej epidemią sce-

nerii oraz bez udziału zaproszonych gości, mszy świętej czy pie-
szej wędrówki szlakiem patrona na Tarnicę.
Po litanii do świętego Jana Pawła II poprowadzonej przez 
s. Barbarę Dereń, uczniowie i nauczyciele w salach lekcyjnych 
powrócili pamięcią do najpiękniejszych i najtrudniejszych lat 
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Ojca Świętego oglądając film biograficzny pt. „Karol Wojtyła 
- Jan Paweł II” oraz kreskówkę ,,Skarby Jana Pawła II”. Filmy 
te stały się inspiracją dla uczniów do wykonania zadań pla-
stycznych oraz konkursu wiedzy o życiu i pontyfikacie patrona. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki. Potem był słodki 
poczęstunek, któremu towarzyszyły najpiękniejsze melodie 
skomponowane przez wybitnych twórców polskiej muzyki 
rozrywkowej na 100-lecie urodzin.

„Kolory” – bajka muzyczna

„Kiedy lecą gwiazdy, marzymy, żeby spełniło się nasze 
życzenie. A może one też mają swoje marzenia? Czy na nie-
bie zawsze jest jak w niebie? Dlaczego tak dobrze czujemy się, 
gdy wszyscy wokół nas są tacy sami? Naprawdę trudno poro-
zumieć się z tymi, którzy myślą i wyglądają inaczej? Czy nie 
byłoby dobrze czasem wychylić głowę z własnego nieba, żeby 
poznać siebie i dostrzec kolory, o których istnieniu nie miało 
się pojęcia?” Te i inne pytania, które pojawiły się w opisie do 
premiery bajki muzycznej „Kolory” w wykonaniu Państwo-
wego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tade-
usza Sygietyńskiego w Karolinie sprawiły, że przedszkolaki, 
uczniowie klas I - VII i nauczyciele w dobie pandemii z rado-
ścią przyjęli zaproszenie głównego specjalisty ds. organizacji 

widowni pana Artura Grudnia do obejrzenia bezpłatnego stre-
akingu online w dniu 22 grudnia 2020 r. w ramach zdalnego 

nauczania za pośrednictwem platformy Google Meet. Tym 
samym placówka dołączyła do licznego grona szkół w Polsce, 
które obejrzały ten edukacyjny spektakl. Bajeczna opowieść 
pełna śpiewu i tańca, ale też jakże mądrego przekazu słow-
nego, po raz wtóry pokazała uczniom, że „podróże zmieniają 
ludzi i kształcą, że dla każdego jest miejsce w świecie, że każdy 
jest ważny i potrzebny…”. Scenografia i kostiumy wprowadzi-
ły widzów w nastrój świąt.

Zespół redakcyjny

O dzielnych braciach Ce-
glakach z Sieniawy usły-
szała cała Polska. Kuba 
i Damian uratowali 20-

letnią mieszkankę sąsiedniej wsi, która 
jadąc samochodem wpadła do rowu 
melioracyjnego pełnego wody. Jest w tej 
historii jeszcze jedna osoba, która ode-
grała kluczową rolę – Andrzej Chamik, 
uczeń Szkoły Podstawowej w Sienia-
wie, który jako pierwszy dostrzegł leżą-
ce w rowie auto i natychmiast zaalar-
mował strażaków. Bez wątpienia doro-
śli powinni uczyć się od tak młodej 
osoby wrażliwości na ludzką krzywdę, 

Burmistrz podziękował 
strażakom

W dniu 23 grudnia 2020 r. burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś 
spotkał się ze strażakami OSP KRSG Sieniawa – Damianem Ceglakiem i Jakubem 

Ceglakiem, by podziękować za wzorowo przeprowadzoną akcję pomocy kobiecie 
poszkodowanej w wypadku drogowym w Dybkowie.

61luty 2021 SieNiawa



odwagi w działaniu, odpowiedzialno-
ści oraz empatii. Szybka i zdecydowana 
akcja trzech mężczyzn pozwoliła ocalić 
życie kobiecie – to nie ulega wątpliwości. 

Bracia Ceglaki są znani w Sieniawie 
i daleko poza nią. W strażackim świecie 
ich nazwisko to marka, która mówi – pro-
fesjonalizm, ofiarność, bezinteresowna 
pomoc i solidność. Oprócz Damiana 
i Jakuba jest jeszcze Artur i Eryk. Ten 
ostatni jest teraz komendantem OSP. 
Funkcję przejął po zmarłym ojcu, Maria-
nie Ceglaku, który w ochotniczej straży 
pożarnej służył ponad 50 lat. Był wzo-
rem strażaka, ale i wychował pokolenia 
druhów. Najlepiej jak potrafił wyszkolił 
przede wszystkim swoich synów. 

Burmistrz podziękował dzielnej trój-
ce za niewiarygodną odwagę, skutecznie 
przeprowadzoną akcję, a przy tym nie-
bywałą skromność i wrażliwość. 
- Nawet najpiękniejsze słowa nie oddadzą 
znaczenia i wymiaru tego czynu. Jest to bez 
wątpienia wspaniały przykład odpowie-
dzialności i poświęcenia w służbie ludziom. 

Sieniawa jest dumna ze swych strażaków, 
którzy nie wahają się nieść pomoc w każ-
dych okolicznościach. Są czujni i w każdej 

sytuacji, nawet podczas codziennych obo-
wiązków, gotowi ratować zdrowie, życie 
i dobytek innych ludzi – mówił burmistrz 
Adam Woś, jednocześnie prezes Zarzą-
du Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Sieniawie.
Wobec nastolatka wyraził nadzieję, że 
tak wrażliwy, młody człowiek, zasili nie-

gdyś szeregi jednostki OSP i również 
z ramienia tejże organizacji będzie niósł 
pomoc innym. Gratulujemy i dziękuje-
my. Sieniawa jest z Was dumna.

Wioletta Żak

Strażacy z Sieniawy własnoręcznie zbudowali orygi-
nalny pojemnik na nakrętki. Tym razem nie popular-
ne serce, a domek. I nie taki zwykły, bo nawiązujący 
kształtem do strażackiej remizy. Pomysł oryginalny, 

ale dla strażaków żaden straszny nie jest. Sami wymyślili, to 
i sami wykonają. Jesienią ubiegłego roku powstał autor-
ski projekt i od tamtej pory ochotnicy systematycznie spoty-
kali w garażu remizy, gdzie często po godzinach, w weeken-
dowe wieczory i oczywiście metodą rzemieślniczą budowali 
swoje dzieło. Z własnych środków zakupili stal, blachę i siatkę. 

W ostatni dzień 2020 roku przemile wszystkich zaskoczyli, 
montując przed strażnicą przy ul. Piłsudskiego 28 w Sieniawie 
wyjątkowy domek. Domek, nie serce, ale serca skradł w oka-
mgnieniu, bo w niespełna dwa tygodnie został wypełniony po 
brzegi po raz pierwszy. Strażacy szacują, że mieści ok. 120 litrów 

nakrętek, a to znacznie więcej niż standardowe pojemniki. 
Ochotnicy zdradzili, że nie poprzestają na jednym domku. Już 
trwają prace przy budowie następnego, który stanie na placu 

Strażacy zbudowali  
domek na nakrętki

Nie tylko gaszą pożary i pomagają poszkodowanym w wypadkach. Cenieni  
są też za udział w akcjach społecznych. Ich zaangażowanie w pomoc 

potrzebującym przybrało tym razem kształt… remizy. 
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obok Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Wierzą, że przy zaanga-
żowaniu społeczności szkolnej szybciej uda się osiągnąć cel, czyli 
zapełnić pojemniki. Ten w sercu miasta będzie łatwo dostępny 
także dla pozostałych mieszkańców. Dochód ze sprzedaży nakrę-
tek zasili szczytny cel. W pierwszej kolejności pomoc zostanie 
skierowana do chorych dzieci z gminy Sieniawa. 

W działaniach pożarni-
czych sieniawscy stra-
żacy uczestniczyli 25 
razy, zaś w miejsco-

wych zagrożeniach 75 razy. Zanotowa-
no także dwa alarmy fałszywe. 

W statystykach woj. podkarpackiego, 
gdzie podsumowano udział jednostek 
OSP w działaniach ratowniczo-gaśni-
czych, jednostka OSP KSRG Sieniawa 
znalazła się na 33 miejscu wśród jedno-
stek najczęściej wyjeżdzających do zda-
rzeń, na ponad 1000 istniejących. Z ko-
lei na 66 jednostek w powiecie prze-
worskim, OSP KSRG Sieniawa zajęła 
2 miejsce. Działania ratowniczo-gaśni-
cze podejmowały również pozostałe jed-
nostki działające na terenie gminy: OSP 
Dobra 17 razy, OSP Wylewa 13, OSP 
Czerce 12, OSP Dybków 8, OSP Pigany 
7, OSP Leżachów 5, OSP Rudka 5, OSP 

Paluchy 4 i OSP Czerwona Wola 1 raz.  
Miniony rok był bardzo trudny dla 

wszystkich naszych strażaków - powódź, 
podtopienia, pożary i dziesiątki miej-
scowych zagrożeń. Druhom serdecz-

nie dziękujemy za ich piękną służbę. 
Życzymy, by wyjazdów do akcji było jak 
najmniej, a powroty zawsze szczęśliwe.

Wioletta Żak

Wiceliderzy  
w powiecie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie działająca w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w 2020 roku podejmowała działania na terenie 

powiatu przeworskiego aż 102 razy. Taki wynik daje pozycję wicelidera  
w powiecie i 33 m-ce w województwie.

Nakręć się na pomaganie

Zbieranie nakrętek jest jedną z najpopularniejszych akcji 
o charakterze charytatywnym. Oprócz realnego wspar-
cia, np. osobom z niepełnosprawnością, zbieranie nakrętek 
ma także ważny wymiar ekologiczny. Dzięki temu możemy 
uczyć dzieci (i dorosłych również!) segregacji odpadów 
i mamy wpływ na mniejszą ilość śmieci na wysypiskach. 
Zmniejsza się też zużycie surowców potrzebnych do wypro-
dukowania plastików na rzecz wykorzystania surowców 
wtórnych z odpadów.

Druhowie na medal

To nie pierwszy przykład, kiedy druhowie poza typową 
działalnością strażacką, stanowią też bardzo dobrze zorga-
nizowaną sieć współpracy i pomocy międzyludzkiej. Wielu 
ochotników ze straży pożarnej to ludzie z pewnym powo-
łaniem, z poczuciem pewnej misji, którzy na rzecz swo-
jej małej społeczności lokalnej są w stanie zrobić naprawdę 
wiele. Wielkie brawa, strażacy!

Wioletta Żak
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W ramach podziału środków na utrzymanie 
jednostek w KSRG, jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sieniawie pozyskała do-
tację na zakup sprzętu przeciwpożarowe-

go w kwocie 18 600 zł przy wkładzie Miasta i Gminy Sie-
niawa w wysokości 6 860 zł. Środki zostały przeznaczone 
na zakup sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronne-
go strażaków, takich jak kominiarki, rękawice, topór wielo-

Nowy sprzęt dla OSP 

Spotkanie strażaków w dniu 
12 września 2020 r. było oka-
zją do podsumowania dzia-
łań jednostki i integracji spo-

łeczności strażackiej. Okazało się jesz-
cze milsze, gdyż ochotnicy doczekali się 
upragnionej figury św. Floriana obok 
remizy, a w garażu nowszego, lekkiego 
samochodu pożarniczego, który wcze-
śniej służył w Sieniawie. Komendant 
miejsko-gminny dh Eryk Ceglak prze-
kazał tego dnia również najpotrzebniej-
szy sprzęt strażacki, zakupiony za kwo-
tę ponad 8 tys. zł. Za przekazany sprzęt 
i znakomitą współpracę z samorządem 
Miasta i Gminy Sieniawa wyrazy uznania 
na ręce burmistrza Adama Wosia złożył 

prezes jednostki dh Grzegorz Pyrczak. 
- Dziękuję strażakom za cały rok pracy, 
natomiast Burmistrzowi i Radzie Miej-
skiej w Sieniawie za to, że dbają o straża-
ków i o środki na wyposażenie potrzebne 
do naszej działalności. Dziękuję także 
wszystkim mieszkańcom za to, że wspie-
rają nas w różny sposób – mówił prezes.

Tamtego dnia, równie mocno jak 
nowy sprzęt i samochód, ucieszył stra-
żaków św. Florian, którego figura sta-
nęła obok remizy. Pomogli sponso-
rzy prywatni i samorząd. Święty przed-
stawiony jest jako młody mężczyzna 
w stroju rzymskiego oficera, z propor-
cem w lewej ręce i naczyniem w pra-
wej, z którego leje wodę na płonący 

budynek. Jest symbolem wartości naj-
istotniejszych dla braci strażackiej, bo-
wiem strażacy jeżdżą nie tylko rato-
wać życie i mienie ludzkie, ale też sta-
rają się dbać o własne życie duchowe, 
motywację i pielęgnować miłość bliź-
niego, z której wypływa ta służba. 

Niech św. Florian otacza wszyst-
kich strażaków swoją opieką w wypeł-
nianiu strażackiej powinności, a trudna 
służba niech będzie dla nich źródłem 
satysfakcji i powodem do dumy. Niech 
prowadzi ich strażackie motto: „Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek”.

Wioletta Żak

Pod opieką św. Floriana
Strażacy z OSP Czerce mają powody do radości. We wrześniu 2020 r. doczekali  

się własnej figury św. Floriana oraz nowszego pojazdu. Na wyposażenie 
jednostki trafił też nowy sprzęt.
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funkcyjny oraz rozpierak kolumnowy. 
Również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czer-
cach w ramach dotacji przez Państwową Straż Pożarną pozy-
skała dotację w kwocie 8 121 zł, z czego wsparcie ze stro-
ny Miasta i Gminy Sieniawa wynosi 1 651 zł. Za pozyskaną 
kwotę został zakupiony sprzęt, między innymi: zbiornik 
wodny, zwijadło węży, drabina, latarki, koc gaśniczy, prze-
dłużacz, siekiera, obuwie strażackie, wodery i kamizelki 
odblaskowe. W ramach środków przekazanych przez Po-
wiat Przeworski dla Komendy Powiatowej PSP w Przewor-
sku zakupiono 11 pomp szlamowych. Jedna z pomp zo-
stała oddana do użytkowania dla jednostki OSP KSRG 
w Sieniawie.  

Eryk Ceglak

Sokół wiceliderem!
Chyba niewiele było osób, które przed sezonem twierdziły, że nasza drużyna 

jest w stanie coś „namieszać” w lidze. Utwierdzać w tym przekonaniu mógł 
dodatkowo fakt, że kadra została mocno przebudowana, a kompletowanie 
składu zakończyło się, kiedy już wystartowały rozgrywki. A jednak! Ekipa 

Ryszarda Kuźmy okazała się rewelacją rundy jesiennej, przegrywając tylko 
jedno spotkanie i na półmetku rozgrywek, zajmując drugie miejsce ze stratą  

5 pkt. do Wisły Puławy i o 5 pkt. wyprzedzając trzecią Stal Stalową Wolę.

Sokół zanotował świetną serię 16 meczów bez po-
rażki w tej rundzie od początku rozgrywek aż do 15 
listopada 2020 r., kiedy 3 pkt. z Sieniawy wywiozła 
Avia Świdnik wygrywając 0:1. Ta seria mogła być 

dłuższa, jednak dwa spotkania (oba wygrane - Orlęta Radzyń 
Podlaski 4:3 i Cracovia II Kraków 1:2) zostały przełożone na 

koniec rozgrywek. Warto zwrócić uwagę na fakt, że seria So-
koła bez porażki na własnym stadionie trwała przez ponad 
1,5 roku! Nasz obiekt był niezdobyty od 5 maja 2019 roku, 
kiedy walcząca o awans do II ligi Stal Rzeszów wygrała 1:3, 

aż do 15 listopada 2020 r., kiedy przegraliśmy z Avią Świd-
nik 0:1. Podczas tej wspaniałej serii niejednokrotnie nasz 
stadion nazywany był sieniawską twierdzą.

Sokół przez całą rundę prezentował równą formę, grając 
kreatywnie w ofensywie i konsekwentnie w obronie. Wygrane 
mecze z takimi firmami jak KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 
3:1, Siarka Tarnobrzeg 1:0, Stal Stalowa Wola 1:0 czy Pod-
hale Nowy Targ 2:1 mogą robić wrażenie. Na szczególną uwagę 
zasługuje wynik 8:0 z Jutrzenką Giebułtów! Jest to oczywi-
ście najwyższy wynik w historii występów Sokoła w III lidze. 
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Również remis 1:1 na terenie obecnego lidera - Wisły Puławy, 
może być spokojnie uznany jako mecz „na plus”. Można żało-

wać straconych punktów w spotkaniach remisowych, których 
Sokół miał aż 7, ale nie da się wygrać wszystkich meczów. Mimo 
wszystko wynik, który osiągnęła nasza drużyna, powinien być 

dla fanów pozytywnym zaskoczeniem. 
Biało-niebiescy w 20 kolejkach zdobyli 43 pkt., 12 meczów 
wygrywając, 7 razy remisując i doznając najmniejszej liczby 
porażek w lidze, zaledwie jednej. Przy takiej grze Sokół zdo-

był 38 bramek i zanotował najskuteczniejszą obronę w całej 
lidze, tracąc tylko 16 goli.

Przygotowania do rundy rewanżowej

Trener Ryszard Kuźma 11 stycznia 2021 r. rozpoczął okres 
przygotowawczy do rundy rewanżowej sezonu 2020/2021. 
Sokół w tym czasie ma w planie rozegranie 7 meczów sparin-
gowych. Będzie się przygotowywał do sezonu na własnych 

obiektach oraz na pełnowymiarowych boiskach ze sztuczną 
nawierzchnią w Rzeszowie. Do tej pory nie podjęto żadnych 
konkretnych ruchów kadrowych, ale drobne korekty w skła-
dzie na pewno się pojawią. Rozpoczęcie rundy wiosennej za-
planowano na 27/28 lutego 2021 r. 
Plan sparingów: 23 stycznia – Stal Rzeszów, 30 stycznia – San-
decja Nowy Sącz, 2 lutego – Korona Rzeszów, 6 lutego – Stal 
Sanok, 9 lutego – Izolator Boguchwała, 13 lutego – Hetman 
Zamość, 19 lutego – Wieczysta Kraków/Termalica Bruk-Bet 
Nieciecza.

Sebastian Padiasek
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Świąteczne iluminacje
2020/2021
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Uroczystość nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa  

śp. dh Marianowi Ceglakowi - 26 stycznia 2021 r.


