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Za nami dawno półmetek wakacji i wyjątkowo upalne lato. Dla rolników to czas wzmożonej aktywności związanej z pra- 
cami rolnymi, a dla wielu z Państwa czas wyjazdów, urlopów i relaksu na świeżym powietrzu. W tym wakacyjnym okresie  
oddajemy w Państwa ręce kolejne w tym roku wydanie Gminnego Informatora Samorządowego „Sieniawa” z nadzieją, że  
będzie miłą lekturą na czas wypoczynku. Tradycyjnie przeczytacie w nim o pracy urzędu i rady miejskiej, jednostek podległych,  
zrealizowanych i będących w trakcie realizacji inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, szkolnych czy sportowych oraz innych, 
wartych uwagi tematach.

Jestem ogromnie szczęśliwy, że już po raz piętnasty Rada Miejska udzieliła mi absolutorium i wyraziła w stosunku do  
mnie wotum zaufania. Dla każdej osoby, która piastuje funkcję prezydenta, burmistrza lub wójta, to szczególny moment.  
Otrzymanie absolutorium to potwierdzenie, że obrany kierunek, wykonana praca i osiągnięte efekty spotykają się z aprobatą 
mieszkańców – bo przecież głosem mieszkańców, przedstawicielami społeczeństwa są członkowie rady gminy czy rady miasta. 
Rada Miejska w Sieniawie zaaprobowała nie tylko moją wizję rozwoju naszej małej ojczyzny, ale i sposób jej realizacji krok  
po kroku, za co serdecznie dziękuję. Zawsze podkreślam, że tylko wspólnym wysiłkiem możemy czas i energię spożytkować na  
efektywną, samorządową pracę.

Część z Państwa korzysta już zapewne z urlopów, jednak Miasto i Gmina Sieniawa nie odpoczywa. Samorząd realizuje sze-
reg inwestycji, które wpłyną na po- 

prawę jakości życia nas wszyst-
kich. Modernizujemy i budujemy 
kolejne odcinki dróg, ogłosiliśmy 
przetargi na budowę kolejnych 
boisk wielofunkcyjnych w Czer-
cach i przy szkole w Sieniawie. Co 
do szkoły podjęliśmy także decy-
zję o gruntownym remoncie 8 sal 
lekcyjnych i 2 korytarzy. Będzie 
nowocześnie i przede wszystkim 
bezpiecznie. Remont trwa i wie-
rzę, że efekt końcowy zaskoczy 
wszystkich bardzo pozytywnie. 
Wykonaliśmy także prace w kie-
runku przygotowania terenu pod  
przyszły cmentarz. W trakcie rea- 
lizacji są liczne zadania w ra- 
mach funduszu sołeckiego. 

W ramach współpracy z Woje-
wództwem Podkarpackim powstał w mieście kolejny odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej 870 w Dybkowie naprze-
ciw młyna, a już wkrótce zmodernizowany zostanie odcinek drogi Sieniawa – Wylewa. W obydwu zadaniach nasz samorząd  
partycypuje w kosztach realizacji inwestycji. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie wciąż mamy wiele do zrobienia. Mieszkańcy od lat 
podnoszą temat fatalnego stanu nawierzchni na drogach biegnących od centrum Sieniawy w kierunku Oleszyc i Lublina, dlatego 
ponownie zwróciłem się z pismem do Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o podjęcie działań w zakresie realiza-
cji inwestycji na drogach wojewódzkich nr 835 i 867. Sprawa jest o tyle poważna, że dochodzi przede wszystkim do zagrożenia  
bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców, jak również mienia, na co my, jako samorząd, musimy reagować. W naszym zain-
teresowaniu są obecnie dwa odcinki dróg. Pierwszy, od głównego skrzyżowania w Sieniawie do drogi powiatowej w kierunku  
Cewkowa (wspomniany odcinek Dobra – Cewków zmodernizowany został etapami przez ostatnie 3 lata wspólnie z ościennymi 
samorządami). Warto podkreślić, że po przeprowadzeniu modernizacji tegoż odcinka drogi wojewódzkiej, będzie on znakomi-
tym połączeniem dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego oraz powiatu przeworskiego udających się w kierunku autostrady 
A4. Podobnie planowany do modernizacji odcinek od miejscowości Wylewa według naszej wiedzy ma kończyć się na granicy  
Sieniawy, a należy zauważyć, że stan nawierzchni przez centrum naszego miasteczka, aż do ronda przy kościele parafialnym,  
również wymaga zdecydowanej interwencji.

Po zmianach w zagospodarowaniu przystanku PKS w maju ubiegłego roku – budowie parkingu przed kościołem i urządzeniu 
zieleni, przystąpiliśmy do generalnego remontu budynku znajdującego się na placu. Zmodernizowany obiekt nie tylko diametral-
nie zmieni wizerunek tego miejsca, ale przede wszystkim będzie funkcjonalny dla podróżnych, z poczekalnią, wiatą i toaletą. Prace 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
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powinny zakończyć się końcem sierpnia, przed nowym rokiem szkolnym. Wierzę,  
że ta zmiana także spotka się z Państwa pozytywnym przyjęciem.

Cieszę się również ogromnie, że mamy kolejne, wyczekiwane miejsce rekreacji 
– plac zabaw z siłownią obok gminnej biblioteki. Radość najmłodszych jest naj-
lepszym podziękowaniem dla tych, którzy pracowali, aby to miejsce powstało.  
Pozostałe place zabaw zostały wyremontowane.

Drodzy Państwo!
W ramach programu Polski Ład złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie  

na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerce,  
Czerwona Wola, Dobra, Rudka, Dybków, Wylewa i Leżachów, na przebudowę  
i rozbudowę SUW w Sieniawie i SUW w Dobrej oraz budowę remizo-świetlicy  
w Leżachowie. Łączna kwota dofinansowania, o którą się staramy, to blisko  
40 mln zł. Z wielkim zaciekawieniem oczekiwać będziemy rozstrzygnięć. Przy-
pomnę, że w sprawie przebudowy i rozbudowy SUW w Sieniawie, SUW  
w Dobrej wraz z ujęciem wody oraz budowę odcinka wodociągu Leżachów – 
Dybków składaliśmy już trzykrotnie wniosek w ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych i nie udało nam się pozyskać dofinansowania w wyso-
kości 2,8 mln zł, gdzie już mieliśmy zapewnione 1,8 mln zł z RPO WP i podpi-
saliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja zadania miała uregulo-
wać gospodarkę wodną w gminie Sieniawa i poprawić komfort życia mieszkańców 
poprzez poprawę jakości oraz dostępności wody. Jest dla mnie kompletnie niezro- 
zumiałe, dlaczego zostaliśmy pominięci przy podziale środków, zwłaszcza gdy  
w grę wchodzi tak ważne zadanie – bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę naszych 
mieszkańców. Zadecydowały jedynie względy polityczne, bo nie ma na to innego 
wytłumaczenia.

Wakacje mijają bardzo szybko. Jeszcze nie tak dawno uczniowie odebrali  
swoje świadectwa. Miniony rok szkolny nie był łatwym czasem dla uczniów i na- 
uczycieli, ale też i na rodziców sytuacja pandemiczna nałożyła więcej obowiązków 
niż zwykle. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
angażowali się w życie szkolnych społeczności. Zdaliśmy ten egzamin i z nadzieją możemy oczekiwać na pierwszy dzwonek, który 
zabrzmi po letniej przerwie. Wierzę, że po wakacjach dzieci powrócą do szkoły już w normalnym wymiarze, a szkolne budynki 
wypełnią się gwarem uczniowskich rozmów.

Mamy pełnię żniw, wyjątkowy czas dla polskiej wsi. Praca rolnika jest trudna i pełna wyrzeczeń, w dużej mierze zależy  
od zjawisk świata i natury, na które nie zawsze mamy wpływ. Uczy nas pokory i skłaniania do podziękowań Bogu za każdy  
rok, w którym na polskich stołach nie brakuje chleba. Przyjmijcie, Drodzy Rolnicy, wyrazy największego szacunku i uznania  
za Wasze przywiązanie do ziemi, szacunek do tradycji i nieustanny trud odmierzany odwiecznym rytmem pór roku. Składam 
Wam i Waszym Rodzinom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, udanych plonów i radości płynącej z dobrze wykonanej pracy. 
Niech Bóg błogosławi Wam na każdy dzień pracy na roli. Jako zobowiązanie traktujmy przesłanie pozostawione nam przez  
św. Jana Pawła II: „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie zabrakło dachu nad głową i chleba  
na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”.

W ubiegłym roku, ze względu na pandemię, nie mogliśmy wspólnie dziękować rolnikom i Bogu za zebrane płody podczas  
gminnych dożynek, jednej z najpiękniejszych, staropolskich tradycji rolniczych, od wieków zakorzenionej w tradycji polskiego 
narodu. W tym roku będzie inaczej, dlatego wszystkich Państwa serdecznie zapraszam w niedzielę, 29 sierpnia do Czerc.

Tymczasem zachęcam do lektury niniejszego informatora.
       Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

         Adam Woś

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie
zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 29 sierpnia 2021 r. w miejscowości Czerce

Program uroczystości:
14.00 uroczysta msza św. w kościele pw. Matki  
Bożej Częstochowskiej w Czercach. 
Poświęcenie wieńców dożynkowych i chleba
15.00  przejście korowodu dożynkowego na plac 

przy remizie OSP w Czercach
15.15 koncert zespołu KARCZMARZE
16.00 obrzęd dożynkowy – prezentacja wień-
ców i przekazanie chleba dożynkowego
16.20 okolicznościowe wystąpienia

16.30 program artystyczny
20.00 festyn dożynkowy zakończony zabawą 
taneczną 

3sierpień 2021 SieNiawa



Miasto i Gmina Sieniawa została wyróżniona w konkursie Podkarpacka Nagroda 
Samorządowa 2020 w kategorii „Wizerunek JST w mediach społecznościowych”. 

Wręczenie laurów 20. edycji Konkursu odbyło się 8 lutego 2021 r.  
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. 

Najlepszy wizerunek  
w mediach społecznościowych 

W kategorii „Wizerunek 
JST w mediach społe-
cznościowych” wybie-
rane są najlepiej pro-

wadzone strony w serwisach społeczno-
ściowych z podziałem na powiaty, mia-

sta i gminy. Mamy zatem najlepszy 
w swojej kategorii serwis na Podkarpa-
ciu. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi i dum-
ni. Nasz Facebook powstał w kwietniu 
2019 r. by informować Państwa o tym, 
co ważne, relacjonować lokalne wyda-

rzenia i promować naszą piękną gminę. 
Dziękujemy za to wyróżnienie Kapitule 
Konkursu. Dziękujemy także wszystkim, 
którzy obserwują nasz fanpage. Obok 
naszej gminy wyróżnienie w tej kategorii 
otrzymały także powiat mielecki i gmina 
Wielkie Oczy.

Podkarpacka Nagroda Samorządowa 
to konkurs z tradycją i prestiżem w dzie-
dzinie inicjatyw samorządowych w re-
gionie. Jest skierowany do wszystkich 
samorządów Podkarpacia szczebla po-
wiatowego, gminnego i miejskiego.
Celem plebiscytu jest między innymi 
prezentowanie i dokumentowanie osią-
gnięć lokalnych małych ojczyzn. Kon-
kurs organizuje Podkarpackie Stowa-
rzyszenie Samorządów Terytorialnych 
wraz z Centrum Promocji Biznesu.

Wioletta Żak

Rada Miejska w Sieniawie 29 czerwca 2021 r. udzieliła wotum zaufania  
i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Sieniawa Adamowi Wosiowi. Wcześniej odbyła się debata nad raportem o stanie 

Miasta i Gminy Sieniawa za 2020 r.

Absolutorium i wotum 
zaufania dla burmistrza

Zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych, rada gminy za-
poznała się ze sprawozda-
niem z realizacji budżetu 

Miasta i Gminy Sieniawa za 2020 r. 

uznając, że przedstawione sprawozda-
nie finansowe, sprawozdanie z wyko-
nania budżetu oraz informacja o sta-
nie mienia komunalnego wskazują, iż 
budżet w 2020 r. realizowany był pra-

widłowo. Potwierdzone to zostało 
uchwałą Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, która pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budżetu oraz 
wniosek Komisji Rewizyjnej o udziele-
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nie Burmistrzowi Miasta i Gminy Sie-
niawa absolutorium. Budżet Gminy 
na koniec 2020 roku zamknął się kwo-
tami – dochody: plan 41 479 970,50 zł 
wykonanie 37 841 049,11 zł, co stanowi 
91,23% planu; wydatki: plan 43 718 735,
40 zł wykonanie 41 445 699,92 zł, co sta-
nowi 94,80% planu. 

W trakcie sesji przeprowadzono rów-
nież debatę nad raportem o stanie Mia-
sta i Gminy Sieniawa. Raport zapre-
zentował kierownik Referatu Rozwoju 
i Gospodarki Komunalnej Jerzy Mazur, 
podsumowując działalność samorządu, 
w szczególności realizację: polityk, pro-
gramów, strategii i uchwał rady gminy, 
a także aktualny stan gminy na wszyst-
kich polach działalności w roku 2020. 
Poinformował o najważniejszych inwe-
stycjach, stanie edukacji, ochronie zdro-
wia, pomocy społecznej czy gospo-
darce odpadami. Raport pozwala oce-
nić i przeanalizować różne zagadnienia 
związane z rozwojem społeczno-gos-
podarczym Miasta i Gminy Sieniawa 
oraz zmiany, jakie zaszły w ciągu ostat-
niego roku na terenie naszej gminy. 
Po przeprowadzeniu debaty, Rada Miej-
ska w Sieniawie podjęła uchwałę w spra-
wie udzielenia wotum zaufania Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Sieniawa Ada-
mowi Wosiowi. 

Włodarz miasta i gminy otrzymał 
kwiaty i podziękowania za pracę na 
rzecz samorządu oraz jego mieszkańców.

– Gratuluję uzyskania wotum zaufa-
nia i absolutorium – jest to dowód tego, 
że obrana przez Pana droga rozwoju 
naszego miasta i gminy jest słuszna, 
a podejmowane działania są doceniane 
przez większość rady i społeczeństwo, 
bowiem warunki życia w naszej gmi-
nie z roku na rok stają się coraz lepsze 
i czujemy się bezpieczniejsi – zwróciła 
się do burmistrza przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sieniawie Danuta Król, 
wręczając kwiaty i życząc jedno-cze-
śnie wytrwałości oraz kolejnych lat 
wypełnionych sukcesem i społeczną 
akceptacją.

To już 15 absolutorium udzielone 
burmistrzowi w trakcie sprawowania 
urzędu. Adam Woś wyraził wdzięcz-
ność za szacunek i uznanie za trud pracy. 

Podkreślił, że nie jest to sukces jednej 
osoby, ale sztabu pracowników mery-
torycznych, dzięki których udziałowi 
możliwe jest realizowanie licznych za-
dań. Podziękowania popłynęły do rad-
nych, sołtysów, kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz współ-
pracowników za wkład pracy wniesiony 
w rozwój Sieniawszczyzny.

Podczas sesji absolutoryjnej Rada 
Miejska podjęła również bardzo ważną 
uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Sieniawa na lata 2022 - 2030 
oraz określenia szczegółowego trybu 
i harmonogramu oszacowania projek-
tu strategii, w tym trybu konsultacji.

Wioletta Żak
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Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś wraz ze skarbnikiem MiG  
Anną Nykiel podpisali 8 lipca 2021 r. w przeworskim ratuszu umowę partnerską 
o nawiązaniu współpracy w zakresie kompleksowego opracowania i wdrożenia 

koncepcji klastra energii.

Porozumienie 
ws. klastra energii

Klaster energii jest porozu-
mieniem działających lo-
kalnie podmiotów zajmu-
jących się wytwarzaniem, 

konsumpcją, magazynowaniem i sprze-
dażą między innymi energii elektrycznej 

i cieplnej. Korzyści z opracowania kon-
cepcji klastrów energii są bardzo duże. 
W grę wchodzą m.in. dofinansowania 
z Unii Europejskiej przeznaczone na 
OZE. 
Oprócz naszego samorządu porozumie-

nie z firmą DOEKO GROUP Sp. z o.o. 
podpisały: Gmina Miejska Przeworsk, 
Gmina Przeworsk, Gmina Zarzecze 
i Gmina Gać.

Wioletta Żak

Z wizytą w Sieniawie

W dniu 15 kwietnia płk 
Paweł Gałązka oraz 
Starszy Podoficer Do-
wództwa z 18. Łom-

żyńskiego Pułku Logistycznego złożyli 
wizytę burmistrzowi Miasta i Gminy 
Sieniawa Adamowi Wosiowi. W Sienia-
wie urodził się gen. bryg. Marian Raga-
nowicz, patron tejże jednostki. Spotka-
nie miało na celu zapoznanie z wybitną 
postacią generała, jego życiorysem oraz 
nawiązanie współpracy między samo-
rządem Miasta i Gminy Sieniawa oraz 
18. Łomżyńskim Pułkiem Logistycznym.

Wioletta Żak
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Przekazane środki zostały roz-
dysponowane wśród praco-
wników Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Sieniawie, jednostek 

organizacyjnych – Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Środo-
wiskowego Domu Samopomocy, Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji „So-
kół”, Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny Sieniawa, jak również placówek 
oświatowych na terenie gminy. Środki 
do dezynfekcji i higieny otrzymali na-
uczyciele i uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. T. Kościuszki w Sieniawie, 
Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego 
w Rudce, Szkoły Podstawowej im. Prof. 
K. Sucheckiego w Wylewie, Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Czerwo-
nej Woli oraz Przedszkola Miejskiego 
w Sieniawie. Wszyscy obdarowani wyra-
zili ogromną radość z otrzymanego 
wsparcia i podkreślali, że środki z pewno-
ścią pozwolą poprawić ich bezpieczeń-
stwo w miejscu pracy czy nauki. Serdecz-
nie dziękujemy pani prezes i wiceprezes 
za tę cenną pomoc. 

Za wyrazy empatii i chęć niesienia 
pomocy burmistrz Miasta i Gminy Sie-
niawa Adam Woś oraz sekretarz MiG 

Barbara Matyja osobiście przekazali 
podziękowania na ręce mamy prezes 
firmy, pani Marii. Serdecznie dziękujemy 

i pozostajemy z wyrazami wdzięczności. 
Dziękujemy także naszym nieocenio-
nym strażakom z OSP KSRG Sieniawa, 

druhom Erykowi Szpilce, Kacprowi 
Ciurko i Maciejowi Pucyło oraz komen-
dantowi miejsko-gminnemu ZOSP RP 
Erykowi Ceglakowi, którzy pracowali 
przy dystrybucji środków.

Wioletta Żak

W kwietniu 2021 r. samorząd Miasta i Gminy Sieniawa otrzymał od firmy 
zajmującej się produkcją dermokosmetyków Miamed Sp. z o.o. ogromne ilości 
środków do dezynfekcji - płynów i żeli oraz do higieny w postaci chusteczek 

antybakteryjnych do rąk dla kobiet, mężczyzn i dzieci. 

Z podziękowaniami dla firmy
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W maju br. uruchomiona została nowa strona internetowa Miasta i Gminy 
Sieniawa. Jest jeszcze lepiej dostosowana do potrzeb poszukujących informacji. 

Ma formę wyjątkowej wizytówki miasta zarówno dla mieszkańców, jak i osób, 
które Sieniawę chcą dopiero poznać. 

Mamy nową  
stronę internetową

Nowa strona internetowa jest czytelna, przej-
rzysta, dostosowana do wszelkich obowiązu-
jących przepisów i standardów. Nowa szata 
graficzna, intuicyjna nawigacja i uproszczona 

struktura, która pozwala w bardzo szybki 
sposób dotrzeć do ważnych informa-
cji, to jej główne zalety. Odwiedzający 
może przeglądać tematycznie podzie-
lone zakładki w menu głównym i bocz-
nym. Część informacji została rozmiesz-
czona także w ikonografii. Na nowej 
witrynie znajdzie się miejsce dla naj-
nowszych informacji zamieszczonych 
w dziale Aktualności. Obecnie na str-
onie głównej są jeszcze bardziej wi-
doczne. Nowością są zapowiedzi wy-
darzeń, w których udostępniamy infor-
macje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych 
organizowanych w mieście i gminie.

Strona jest w pełni responsywna, co oznacza, że dopaso-
wuje się do wielkości ekranu różnych urządzeń na których 
jest wyświetlana (laptop, smartfon, iPad) oraz lepiej dosto-

sowana do osób ze szczególnymi potrzebami – można po-
większyć czcionkę, zwiększyć kontrast, czy poruszać się na 
stronie za pomocą klawisza Tab zamiast myszki. 
Poprzednia strona internetowa Miasta i Gminy Sieniawa do-

stępna jest jako archiwalna. Wystarczy na dole nowej witryny 
znaleźć Na Sktóty i tam wybrać: Archiwalna Strona.

Wioletta Żak

Pandemia mocno dała się we znaki samorządom – spadły ich dochody  
z najmu, podatków, wpływy z usług, z drugiej strony więcej musiały wydać  

na działania związane z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
Skutki ogólnoświatowego i krajowego kryzysu odczuł także samorząd  

Miasta i Gminy Sieniawa.

Na minusie w rankingu

Miesięcznik „Wspólnota” zajmujący się spra-
wami samorządu terytorialnego opubliko-
wał kolejny ranking z zamiarem przyjrzenia 
się, jak w ostatnim roku zmieniła się wiel-

kość dochodów własnych samorządów. Impulsem do przy-
gotowania rankingu porównującego dochody własne gmin 

w roku 2019 i 2020 razem z udziałami w podatku PIT 
i CIT dała pandemia i jej skutki dla gospodarki. Problem ten 
szczególnie dotknął samorządowych finansów. Autorzy ran-
kingu przeanalizowali dochody gmin w dwóch minionych 
latach, przygotowując zestawienie z podziałem na kilka 
kategorii. Osobno potraktowano województwa, powiaty, 
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W holu na I piętrze Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie obejrzeć można galerię 
Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Sieniawa.

Galeria honorowych 
obywateli

Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Sie-
niawa po raz pierwszy zostało nadane w 2000 
roku Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. 
W kolejnych latach otrzymali je: prof. Kazi-

mierz Kuśnierz (2007), dr n. med. płk Stanisław Czyrny 
(2010), Kazimierz Michalski (2013), Dariusz Michalski 
(2017), Jan Skalski (2019), Jan Śliwa (2019) i Marian Ce-
glak (2021).
Galeria prezentuje akty nadania tego zaszczytnego tytułu 
poszczególnym osobom. Informacje o honorowych obywa-
telach wraz z uchwałami Rady Miejskiej w Sieniawie o nada-
niu im tytułu można znaleźć na stronie internetowej Miasta i 
Gminy Sieniawa www.sieniawa.pl w zakładce Gmina – Hono-
rowi Obywatele.

Wioletta Żak

miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, miasteczka 
i gminy wiejskie.
– Nasze zestawienie nie ma ambicji całościowej analizy skut-
ków pandemii dla finansów gmin, powiatów i województw. Sta-
wiamy sobie skromniejszy cel. Chcemy się przyjrzeć, jak w ostat-
nim roku zmieniła się wielkość dochodów własnych samorządów. 
Trzeba przy tym pamiętać, że wynikała ona nie tylko ze zmian 
gospodarczych będących następstwem pandemii i polityki lock-
downów. Była także pokłosiem zmian w po-
lityce podatkowej, a zwłaszcza ewolucji prze-
pisów dotyczących podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Bardzo trudno precyzyjnie 
oddzielić od siebie te dwa czynniki – piszą 
prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita 
Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego, 
autorzy rankingu.
W przedostatniej kategorii zestawienia, w której znajduje 
się Miasto i Gmina Sieniawa, porównano rok do roku do-
chody własne 610 gmin. Ranking uszeregowano w kolejności 
od gminy, której dochody własne zmniejszyły się procento-
wo najbardziej, do gminy o największym wzroście do-
chodów. W tym zestawieniu gmina Sieniawa zajęła 27 miej-
sce z wynoszącym -13,39 procenta spadkiem dochodów 
w 2020 r.  Na pierwszym miejscu rankingu sklasyfikowano 
gminę Krynica Morska (woj. pomorskie), której dochody 

spadły o -54,17 procenta. Ostatnie miejsce w rankingu, ozna-
czające tym samym największy wzrost dochodów, zajęła 
gmina Łeba (woj. pomorskie) ze wzrostem wynoszącym 
50,70 procent.

O przyczynach wielkości spadków i wzrostów dochodów 
własnych decydują często indywidualne czynniki, ale general-
nie można przyjąć, że negatywne skutki odczuwalne są tam, 
gdzie duża część dochodów własnych związana jest z branża-

mi szczególnie narażonymi na ujemne skutki lockdownu. 
Szczególnie widać to na przykładzie gmin turystycznych, 
w których np. firmy świadczące usługi hotelarskie i gastro-
nomiczne z powodu zawieszenia działalności nie mogły ge-
nerować dochodów i odprowadzać podatków w wysokości 
zbliżonej do roku poprzedniego.

Wioletta Żak
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Wizyta konserwatorska

Burmistrz Miasta i Gminy 
Sieniawa planuje zagospoda-
rować nieruchomość gmin-
ną przy parku – teren tzw. 

Skałki, znajdującej się w strefie opieki 
konserwatorskiej i zaadaptować na teren 
wypoczynkowo-rekreacyjny z uwzględ-
nieniem wartości historycznych, które 
tam się znajdują, czyli dawnych forty-
fikacji bastionowych. Pani konserwa-
tor została zaproszona, aby określić, 
jaki zakres prac należy na tym terenie 
wykonać, by planowaną właśnie funk-
cję wypoczynkowo-rekreacyjną połą-
czyć z elementem historycznym. W trak-
cie spotkania dokonano ustaleń pew-
nych działań związanych z opracowa-
niem dokumentów niezbędnych do 
podejmowania jakichkolwiek prac na 
tych obiektach. Konserwator obejrza-
ła pozostałości fortyfikacji na tere-
nie Skałki, jak również po drugiej stro-
nie drogi wojewódzkiej, obok nadleśni-
ctwa.

Przedmiotem wizytacji był także spi-
chlerz sieniawski, jeden z najcenniej-
szych zabytków na naszym terenie. Tutaj 
nakreślone zostały pewne założenia co 
do zabezpieczenia obiektu. Pani kon-
serwator towarzyszył podczas wizyty 
starszy inspektor Przemysław Gęsiorski 
z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-

bytków z siedzibą w Przemyślu. Udział 
w komisji konserwatorskiej z ramienia 
samorządu wzięli burmistrz Adam Woś, 
sekretarz Miasta i Gminy Barbara Ma-
tyja i kierownik Referatu Rozwoju 
i Gospodarki Komunalnej Jerzy Mazur.

Wioletta Żak

Na zaproszenie burmistrza Adama Wosia 20 maja 2021 r. Sieniawę wizytowała  
pani Beata Kot - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
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Konserwatorskim okiem
Spichlerz w Sieniawie

Spichlerz położony w Sieniawie Au-
gustowie zwraca swoją uwagę wielkością 
i stanem zachowania w formie tzw. „trwa-
łej ruiny”. Jego rozmiary i architektura są 
imponujące i widoczne z drogi, która 

prowadzi do centrum miasta.
Spichlerz jest swego rodzaju dokumen-
tem historii Sieniawy i działalności han-
dlowej jej właścicieli, którzy ze swoich 
dóbr spławiali Sanem towary do Gdań-
ska. W karcie obiektu zanotowano: 
„W latach 1664 – 1666 Mikołaj Hieronim 
Sieniawski herbu Leliwa (1645 – 1683), 
strażnik koronny, późniejszy hetman 
koronny i wojewoda wołyński, rozpo-
czął na terenie Dybkowa budowę portu 
i magazynów(…). Równocześnie pow-
stawać zaczęło nowe założenie miejskie 
– Sieniawa. Z 1664 r. pochodzi pierw-
sza wzmianka o spichlerzu dybkowskim, 
w którym przechowywano m.in. saletrę”.
Zapewne był to spichlerz dużych rozmia-
rów, skoro źródła podają, że mieścił zbo-
że z odległych Brzeżan. Nie znamy jed-
nak jego dokładnej lokalizacji. Z doku-
mentów wynika, że w 1715 r., ze wzglę-
du na zwiększone zapotrzebowanie na 
transport towarów Sanem, wybudowano 
inny spichlerz, wykonany z drewna, usy-

tuowany około 50 m od obecnie ist-
niejącego. Trudno jest ustalić datę jego 
rozbiórki. Wiemy, że w 1758 r. „przy pa-
lu sieniawskim” funkcjonował spichlerz 
o dwóch kondygnacjach, pokryty da-
chem gontowym. Na podstawie mapy 
z 1854 r. można stwierdzić, że około 

połowy XIX w., w pobliżu rzeki San, ist-
niały dwa spichlerze, murowany i drew-
niany. Ten pierwszy niewątpliwie jest 
obiektem, który przetrwał do czasów 

obecnych. 
Po stanie zachowania obiektu rysuje się 
jego trudna historia. Budynek spłonął 
w latach 70-tych XX w., jednak starsi 

mieszkańcy do dzisiaj pamiętają potęż-
ny pożar, który zniszczył wnętrze i dach, 
pozostały jedynie mury obwodowe 
i ogólne wewnętrzne podziały ścian. 

Cieszy nas fakt, że Burmistrz Miasta 
Sieniawa ma plan na zagospodarowa-
nie tego obiektu (...) Obecnie obiekt jest 
ogólnie dostępny dla turystów, uporząd-
kowany wewnątrz i oczyszczony.

Miejskie fortyfikacje

W bliskim sąsiedztwie pałacu w Sie-
niawie zachowały się pozostałości for-
tyfikacji nowożytnych miasta. Usytu-
owane po obu stronach drogi prowadzą-
cej do centrum miasta (droga znajduje 
się w miejscu odpowiadającym dawnej 
bramie, z mostkiem i niewielkim rawe-
linem), są osłonięte ogrodzeniami, lecz 
dosyć łatwo rozpoznawalne. Po pra-
wej stronie drogi zachowała się kurtyna 
murów i bastion południowo-wschodni, 
na lewo od drogi bastion południowo-
zachodni, który obecnie stanowi teren 
parku miejskiego z zachowanymi oka-
zami drzew, murowaną piwnicą, stud-
nią i śladami fosy. Obecnie stan zachowa-

nia fortyfikacji dobrze przedstawia dołą-
czona mapa z zaznaczonym ukształtowa-
niem terenu, w tzw. „cieniowaniu lasero-
wym”.
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Mamy nowy  
plac zabaw i siłownię

W niedzielę, 4 lipca 2021 
r. odbyło się jego uro-
czyste otwarcie z udzia-
łem burmistrza Mia-

sta i Gminy Sieniawa Adama Wosia i za-

stępcy burmistrza Janusza Świta, prze-
wodniczącej Rady Miejskiej w Sienia-
wie Danuty Król i reprezentacji radnych, 
prezesa Stowarzyszenia LGD „Kraina 
Sanu” Stanisława Wielgosa, prezesa MKS 

„Sokół” Sieniawa Wincentego Suszyły, 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Sieniawie, a także mieszkańców Sie-
niawy – w szczególności tych najmłod-
szych. Nowy obiekt poświęcił ks. pro-

Ścisłe centrum Sieniawy pod względem sportowo-rekreacyjnym staje się coraz 
bardziej atrakcyjne dla mieszkańców naszego miasteczka. W sąsiedztwie 
„Sokoła” oraz placu targowego w miejscu dotąd niezagospodarowanego  

terenu służącego jako parking, powstał piękny plac zabaw wraz z siłownią  
na świeżym powietrzu.

Fortyfikacje Sieniawy powstały w na-
stępstwie decyzji sejmiku wiszeńskiego 
z 1651 r. o budowie pogranicznych for-

tyfikacji w celu obrony kraju przed na-
jazdem tatarskim. W 1672 r. Sejmik 
Wiszeński został powiadomiony o roz-
poczęciu budowy fortecy przez Mikołaja 

Sieniawskiego, którą zamierzał nazwać 
Sieniawą. W 1676 r. Sejm uchwalił tzw. 
libertację w odniesieniu do nowo zało-

żonej Sieniawy. Przypuszczalnie przy-
czyn budowy fortyfikacji było kilka, 
zarówno była to odpowiedź właściciela 
na apele sejmowe, jak i cel ochrony pry-

watnej posiadłości rodu o ważnej pozy-
cji społecznej. Wewnątrz fortyfikacji 
oczywiście postawiono dwór, w mate-
riałach archiwalnych określany raz dwo-
rem, raz zamkiem. Na południe od for-
tyfikacji założono ozdobny ogród kwate-
rowy. Zespół fortyfikacji dworu i ogród, 
stanowiły jednorodny organizm połą-
czony ze strukturą miejską. Fortyfika-
cje założono na rzucie prostokąta zbli-
żonego do kwadratu, wzdłuż osi północ 
– południe, o wymiarach 200x250 łokci, 
z czterema bastionami murowano-ziem-
nymi w narożach i murami kurtynowymi 
o dł. ok. 90 m. Bastiony południowe były 
większe i w nich mieściły się kazamaty. 
Dwór, po 1772 r. rozebrano i uporząd-
kowano teren, a fortyfikacje dworu zo-
stały rozebrane przed 1781 r. Do likwi-
dacji dworu przyczyniło się powstanie 
rezydencji z parkiem od strony południo-
wej (dzisiejszy zespół pałacowy) i zmia-
na w układzie komunikacyjnym. 

Aktualnie Miasto Sieniawa, zamierza 
odsłonić i uczytelnić narys zachowanych 
fortyfikacji miejskich i przeprowadzić 
niezbędne badania uzupełniające posze-
rzające wiedzę o obiekcie. Planuje się 
udostępnienie turystyczne tego cennego 
dla miasta i regionu obiektu.

Piotr Gęsiorski 
fot. WUOZ Przemyśl
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boszcz Jan Grzywacz.
– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, że ten piękny obiekt powstał – 
w szczególności prezesowi głównemu klubu 
MKS Sokół oraz prezesowi Stowarzyszenia 
LGD „Kraina Sanu” za wspólną pracę nad 
zadaniem – mówił burmistrz Adam Woś. 
– To kolejne miejsce rekreacji i wypoczynku 
w naszym mieście. Mam nadzieję, że plac 
zabaw z siłownią będzie pięknie służył naj-
młodszym, ich rodzicom oraz młodzieży, 
że zachęci ich przede wszystkim do aktyw-

ności fizycznej.
Siłownia na świeżym powietrzu to 

zestaw siedmiu urządzeń. Na plac zabaw 
dla dzieci składają się trzy zestawy zaba-
wowe i cztery urządzenia sprawnościowe. 
Cały plac został wyłożony kolorową na-
wierzchnią poliuretanową, dodatkowo 
zostały zamontowane ławki, stojak na 

rowery, a dla bezpieczeństwa korzy-
stających cały plac został ogrodzony.
Środki finansowe na realizację inwestycji 
zostały pozyskane z funduszy unijnych 
w ramach PROW na lata 2014 - 2020 
przez Lokalną Grupę Działania „Kra-
ina Sanu”, a beneficjentem zadania jest 
Stowarzyszenie MKS „Sokół” Sieniawa. 

Dofinansowanie obejmuje 100% warto-
ści zadania w kwocie 300 000 zł.

Sebastian Padiasek
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Podwójne święto

Przypomnijmy, że decyzję 
o powstaniu nowego zespołu 
zatwierdził minister zdro-
wia w ramach „Planu Dzia-

łania Systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne dla województwa podkarpac-
kiego na rok 2021”. Z taką rekomenda-
cją wystąpiła wcześniej wojewoda pod-
karpacki Ewa Leniart, która uznała za 
zasadne uruchomienie nowego ZRM 
na terenie województwa. Decyzja ta jest 
spełnieniem wieloletnich starań oraz 
oczekiwań lokalnej społeczności. Pozwo-

liła przede wszystkim na znaczne skró-
cenie czasu dojazdu karetki pogotowia 
do pacjentów z terenu miasta i gminy 
Sieniawa, gminy Tryńcza i gminy Ada-
mówka. Mieszkańcy północnej części 
powiatu przeworskiego mogą teraz liczyć 
na jeszcze szybszą pomoc, co zresztą 
byliśmy w stanie zaobserwować już od 
pierwszych miesięcy funkcjonowania 
podzespołu. 

Uroczyste poświęcenie i otwarcie 
nowego miejsca wyczekiwania Zespołu 
Ratownictwa Medycznego odbyło się 8 
marca 2021 r. z udziałem zaproszonych 
gości – posłów na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej Teresy Pamuły i Mieczy-
sława Kasprzaka, wicemarszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Anny Huk, 
samorządowców szczebla powiatowego 
i gminnego, dyrektorów jednostek Pań-

stwowego Ratownictwa Medycznego 
i wielu innych zacnych gości. Nową pod-
stację WSPR Przemyśl poświęcił pro-
boszcz sieniawskiej parafii ks. Jan Grzy-
wacz. Gospodarzami uroczystości byli 
burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 
Adam Woś i dyrektor Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego w Przemy-
ślu Rafał Kijanka.
– Od dawna miałem marzenie o zespole 
ratownictwa w Sieniawie, ale kto nie ma 
marzeń, nie ma celu – mówił burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś. 
– Po wielu latach starań, również dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu byłego sekre-
tarza Miasta i Gminy Sieniawa, później 
wicestarosty przeworskiego, a obecnie rad-
nego powiatowego Jerzego Mazura, to 
wielkie dzieło stało się faktem. Jego licz-
ne rozmowy z dyrektorem stacji pogo-
towia, rozmowy z wojewodą, wszelkie 
uzgodnienia, przyniosły wymierny efekt. 
Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, co 

Dzień 8 marca 2021 r. zostanie zapamiętany na Sieniawszczyźnie nie tylko 
dlatego, że obchodzimy wówczas święto kobiet. To dzień, w którym odbyła się 

uroczystość poświęcenia i oficjalnego otwarcia nowego miejsca wyczekiwania 
Zespołów Ratownictwa Medycznego w Sieniawie. Nowy Zespół Ratownictwa 

Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, czyli 
ZRM R 01 164 Sieniawa rozpoczął pracę już tydzień wcześniej, 1 marca. To data, 

która zapisze się w historii miasta.
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– Od wielu lat obserwowałem zabiegi burmistrza, w naszych rozmowach podkreślał wielokrotnie,
 jak bardzo ta karetka jest potrzebna. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest ratowanie życia 
ludzkiego, kiedy nas to dotyka czy naszych bliskich. Ostatni rok daje nam dobitny przykład jak 
ważna jest służba zdrowia i dzisiaj w tym miejscu trzeba nam podziękować bohaterom ostatniego 
roku, ratownikom medycznym, lekarzom i wszystkim służbom ratowniczym, które niosły i niosą 
pomoc ludziom.

Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak

należało – przygotowaliśmy pomieszcze-
nia socjalne na piętrze strażnicy dostoso-
wując je do potrzeb ZRM i udostępniliśmy 
ogrzewany garaż. 

Burmistrz podziękował wszystkim, 
którzy mieli swój wkład w powstanie 
zespołu ratownictwa. Szczególne wyrazy 
uznania skierował w stronę Ministra 
Zdrowia za podjętą decyzję. 

Dyrektor Rafał Kijanka podkreślił, że 
to ważny dzień dla całego rejonu, który 
obsługuje przemyska WSPR i również 
nie szczędził słów podziękowań:
– Ważne są działania, by tych zespo-
łów było więcej, by podnosić jakość, szko-
lić ratowników i żeby to wsparcie i z rządu 
i samorządu było cały czas. Ta współpraca 
układa się bardzo dobrze, czego przykła-

dem jest dzisiejsza uroczystość – zazna-
czył. – Chciałbym podziękować za wspar-
cie jakie otrzymaliśmy od pani wojewody, 
od pana marszałka województwa, od pana 
burmistrza za bardzo duże zaangażowa-
nie, jeśli chodzi o zabiegi o powstanie tego 
miejsca, a także przygotowanie komforto-
wych pomieszczeń i garażu.

ZRM stacjonuje w Sieniawie 16 
godzin na dobę. Dysponuje nowym 
ambulansem marki VW Crafter wypo-
sażonym w najnowocześniejszy sprzęt 
medyczny, absolutny top jeśli chodzi 
o tego typu wyposażenie w Polsce –  
m.in. urządzenie do mechanicznej kom-
presji klatki piersiowej (zastępuje pracę 
ratownika medycznego w uciskaniu 
klatki piersiowej i pompowaniu krwi 
do mózgu, gdy dochodzi do zatrzyma-
nia krążenia), wideolaryngoskopy czy 
defibrylator z funkcją transmisji zapisu 
w czasie rzeczywistym do pracowni he-
modynamiki. 

Wioletta Żak

– To, że tutaj dzisiaj w Sieniawie możemy otwierać punkt ratownictwa, tak wysunięty na obrzeża 
Podkarpacia, jest bardzo ważne, dlatego chciałabym podziękować panu burmistrzowi za zabiegi, 
szczególnie pani wojewodzie i panu ministrowi. Będziemy wspierać wszelkie działania tutaj na 
Podkarpaciu, w powiecie jarosławskim i przeworskim, by wszystkie karetki były tak rozmieszczone 
w województwie, aby czas dojazdu do chorego był jak najkrótszy i możliwie najszybciej została 
udzielona pomoc.

Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła

– Słowa „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” bardzo pasują do tego miejsca, miejsca wybra-
nego przez pana burmistrza tutaj, aby stworzyć jak najlepsze warunki do pracy ratownikom. 
Słowa bardzo wymowne, bo ochotnicza straż pożarna to też służba ludziom, to ratowanie życia 
w różnych sytuacjach. Chciałam zapewnić w imieniu pana marszałka i całego zarządu Woje-
wództwa Podkarpackiego, że nadal będziemy wsłuchiwać się w głos płynący od służb medycznych. 
Mam nadzieję, że skutecznych inwestycji w służbę zdrowia będzie dużo więcej.

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Huk
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Gminne inwestycje
Kolejna zmiana 

na przystanku PKS

Przez wiele lat nieremontowany bu-
dynek, znajdujący się na przystanku 
autobusowym w Sieniawie, zyska nowy 
wygląd. Prace remontowe rozpoczęły 
się w maju, a ich zakończenie planowane 
jest na koniec wakacji. W ramach prac 
wymieniona zostanie instalacja wod-
no-kanalizacyjna i gazowa, wyremonto-
wane zostaną pomieszczenia i toalety, 
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, 
a także pokrycie dachowe i elewacja. 
Przed budynkiem powstanie dodatko-
we zadaszenie. Cały obiekt będzie nowo-
czesny i funkcjonalny. To, co najważ-
niejsze z punktu widzenia podróżują-
cych, jedno z pomieszczeń będzie peł-
niło funkcję poczekalni. Wartość zadania 
to 119 tys. zł. 

Drogi gminne 
coraz lepsze

Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa 
poprawia stan infrastruktury drogowej. 
W zakresie dróg gminnych w pierwszej 
połowie 2021 r. zrealizowana została 

odnowa drogi w miejscowości Leża-
chów na dz. nr 600. Wykonawcą nowej 

nawierzchni za kwotę ponad 230 tys. 
zł było konsorcjum z Kraśnika. Dzięki 
realizacji zadania sołectwo pozyskało 

nową, bezpieczną drogę usprawniającą 
komunikację do drogi wojewódzkiej 
oraz dojazd do przyległych pół. 
Na wszystkich drogach gminnych doko-
nano bieżących napraw.

Fundusz sołecki

Wiele inwestycji w poszczególnych 

sołectwach zostało zaplanowanych w ra-
mach środków funduszu sołeckiego. To 

środki finansowe zagwarantowane dla 
sołectw służące poprawie warunków ich 
życia, umożliwiające realizację ważnych 

społecznie przedsięwzięć, stanowiących 
zadania własne gminy zgodne ze stra-
tegią rozwoju gminy. Środki funduszu 
częściowo zostały już wykorzystane na 
zadania takie jak: naprawy dróg, zakup 
kamienia czy odmulanie rowów i prze-
pustów. Spora część zadań zostanie zre-
alizowana w drugiej połowie br.

Budowa chodnika

Zakończona została budowa chod-
nika na odcinku ok. 120 metrów przy 
drodze wojewódzkiej 835 w Dybko-
wie na wysokości młyna. Inwestycja 
bardzo oczekiwana szczególnie przez 
tamtejszych mieszkańców. Realizacja 
chodnika w tak uczęszczanym miej-
scu z pewnością poprawi poziom bez-
pieczeństwa pieszych. Zadanie o war-
tości 90 tys. zł realizował Podkarpacki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Mia-
sto i Gmina Sieniawa partycypowała 
w kosztach w stosunku 50/50.
Niebawem przystąpimy do przebudowy 
chodnika czy raczej budowy pasażu 
przy basenie i hali sportowej oraz roz-
pocznie się modernizacja kolejnego 
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odcinka drogi wojewódzkiej od Wylewy 
do stacji paliw. Podjęte zostały kolejne 
rozmowy z Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego w sprawie inwestycji 
na drogach wojewódzkich w gminie Sie-
niawa. Zabiegi dotyczą w szczególno-
ści dalszej przebudowy kolejnych odcin-
ków dróg m.in. przez centrum Sieniawy 
oraz w kierunku Oleszyc wraz z budową 
chodnika w Dybkowie. Burmistrz zade-
klarował wsparcie finansowe inwestycji 
wojewódzkich w tym zakresie.

Przygotowanie terenu pod 
cmentarz

Po długiej przerwie wznowiono dzia-
łania w celu przygotowania terenu pod 
przyszły cmentarz komunalny. Zadanie 

pn. „Nawiezienie oraz rozplantowanie 
4000 t ziemi na dz. nr 1066 w Sieniawie” 
wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-

Mostowe S.A. z Dębicy. Koszt zadania 
to niemal 100 tys. zł.

Staramy się o dofinansowanie dla 
gminnych inwestycji

W ramach programu Polski Ład zło-
żyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie na 
budowę sieci wodociągowej i kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowościach Czerce, 
Czerwona Wola, Dobra, Rudka, Dyb-
ków, Wylewa i Leżachów; na przebu-
dowę i rozbudowę SUW w Sieniawie 
i SUW w Dobrej oraz budowę remizo-
świetlicy w Leżachowie. Łączna kwota 
dofinansowania o którą się staramy to 
40 mln zł. 

Jerzy Mazur

Nowy sprzęt w spółce
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w okresie od listopada 2020 r.  

do lipca 2021 r. wzbogaciła się o nowy sprzęt, który wykorzystywany jest  
w znacznej mierze do realizacji zadań powierzonych  

przez Miasto i Gminę Sieniawa.

Zakupiony sprzęt wzboga-
cił park maszynowy spółki, 
a przede wszystkim znacz-
nie ułatwi prace związane 

z utrzymaniem dróg i terenów zielo-
nych na terenie gminy i utrzymaniem 
czystości.

We wskazanym okresie zakupiono 
sprzęt:
1. Ciągnik MTZ BELARUS – służący 
do napędu kosiarek bijakowych, rota-
cyjnych, transportu nieczystości płyn-
nych oraz w transporcie drogowym, 
jak i w okresie zimowym podczas od-

śnieżania dróg na terenie Miasta i Gmi-
ny Sieniawa. Koszt zakupu 118,6 tys. zł;
2. Przyczepa ciężarowa rolnicza Metal-
tech T629 – ładowność 6 ton, służąca 
do usług transportowych spółki. Koszt 
zakupu 36,3 tys. zł;
3. Rozdrabniacz tylno-boczny LEO-
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PARD (kosiarka bijakowa) – urządze-
nie współpracuje z ciągnikiem, służy do 
koszenia trawy na poboczach i rowach. 
Koszt zakupu 14,6 tys. zł;
4. Traktorek Husqarna TC 238 –  prze-
znaczony do koszenia Stacji Uzdatnia-
nia Wody, wodociągów Sieniawa – Do-
bra oraz terenów zielonych, boisk itp. 
Koszt zakupu 12,2 tys. zł;
5. Zespoły oporowe do wykopów – uży-
wane do zabezpieczeń ścian bocznych 
w głębokich wykopach przy układaniu 
rur wodociągowych i kanalizacyjnych; 
Koszt zakupu 6,7 tys. zł;
6. Rębak RTS-630 z podwoziem – urzą-

dzenie służy do rozdrabniania gałęzi 
oraz karczowanych odpadów zielonych 
z rowów działek itp. Koszt zakupu 
6,5 tys. zł;
7. Rozdrabniacz LEOPARD DUO 
(kosiarka bijakowa tylna) – urządze-
nie współpracuje z ciągnikiem, służące 
do koszenia terenów zielonych takich 
jak łąki, boiska czy działki. Urządzenie 
wykorzystywane jest na potrzeby spółki 
oraz zlecone usługi zewnętrzne. Koszt 
zakupu to 18 tys. zł.

Andrzej Czyż

Gruntowny remont  
w sieniawskiej szkole

W celu poprawy warunków kształcenia i wykorzystując do tego wakacyjny  
okres w połowie lipca br. rozpoczęły się prace remontowe w Szkole 

Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie. 

To bardzo ważna inwestycja 
dla całej społeczności naszej 
gminy. Budynek szkolny 
nie był gruntownie remon-

towany od przeszło 60 lat, czyli w zasa-
dzie odkąd powstał. Warunki kształcenia 
nie były najlepsze. Owszem, realizowane 
były remonty doraźne, obejmujące np. 
malowanie pomieszczeń czy wymianę 
armatury, ale nie rozwiązywały kom-
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pleksowo problemu. Upływ czasu jed-
nak mocno odcisnął tutaj swoje piętno.
– Przeprowadzamy gruntowny remont 
ośmiu sal lekcyjnych dla najmłodszych 
dzieci, dwa korytarze oraz dwie klatki 
schodowe – wymienia burmistrz Miasta 
i Gminy Sieniawa Adam Woś. – Zakres 
robót obejmie rozebranie starych posa-
dzek i wyrównanie nawierzchni z mon-
tażem nowej wykładziny pcv, wykona-
nie tynków, malowanie pomieszczeń, uło-
żenie płytek ceramicznych na schodach 
i wymianę opraw oświetleniowych. Część 
prac już za nami. Jestem przekonany, że 
nowoczesne, zmodernizowane i wyposa-

żone adekwatnie do potrzeb sale lekcyj-
ne, pozwolą na zapewnienie wysokiej ja-
kości opieki i edukacji dla uczniów.

Wszystkie sale lekcyjne zostaną 
wyposażone w nowe ławki, krzesełka, 
szafki i regały. W kilku z nich zamon-

towana zostanie klimatyzacja. Szkoła 
w większości objęta jest monitorin-
giem, ale dotąd nie było go w części od 
strony ul. Piłsudskiego, dlatego tam 
również zostanie zainstalowany, zarów-
no wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

– Komfort pracy i nauki jest ważny za-
równo dla ucznia jak i nauczyciela. 
Ogromnie się cieszymy, że nasze dzieci 
będą mogły uczyć się w jasnych, świetnie 
wyposażonych pracowniach. Będzie prze-
stronnie i nowocześnie, nie ma co do tego 
wątpliwości – ocenia dyrektor szkoły 
Jadwiga Majcher.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa 
pomieszczeń w Szkole Podstawowej 
w Sieniawie” realizuje firma ACORDI 
Dominik Ziobro z Rzeszowa. Całkowity 
koszt prac wraz z nowym wyposażeniem 
to ponad 350 tys. zł. Robotnicy w po-
cie czoła uwijają się, aby zdążyć przed 
pierwszym dzwonkiem. Z przyjemno-
ścią czekamy na efekt końcowy.

Wioletta Żak
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Zdalny odczyt  
inteligentnych wodomierzy

W lipcu 2021 r. rozpoczęto wdrażanie systemu zdalnego (radiowego)  
odczytu wodomierzy. 

W pierwszym etapie realizacji zadania publi-
cznego objęte zostały następujące miej-
scowości: Czerce, Czerwona Wola, Dobra 
i Leżachów. Koszt wymiany wodomierza 

głównego pokrywa w całości Miasto i Gmina Sieniawa. Prace 
związane z wymianą wodomierzy wykonane zostały przez 
firmę wyłonioną w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: 
„Dostawa wodomierzy i zestawu do zdalnego odczytu wraz 
z oprogramowaniem i serwisem online oraz ich montaż i uru-
chomienie w budynkach mieszkalnych i budowlach w miej-
scowości Leżachów, Czerwona Wola, Dobra i Czerce”. Tego 
typu rozwiązanie stanowi ogromne udogodnienie dla wszy-
stkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można dokonać 
w dowolnej chwili – nawet w przypadku utrudnionego do-
stępu do posesji czy też braku obecności właściciela.

Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny 
sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy w lokalach 
mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu infor-
macji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. 
Dzięki temu mieszkańcy ww. miejscowości nie będą po-
dawać odczytów wodomierzy, a pracownicy Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie nie będą mu-
sieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby okresowo 
(kontrolnie) odczytać stan licznika. Wystarczy, że podjadą 
w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym 
samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, 
skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.

Wodomierz z korpusem z kompozytu 
(przepływomierze elektromagnetyczne)

Oprócz zwykłego przekazywania danych o zużyciu wody 
system sygnalizuje także ewentualne próby ingerencji po-
przez rejestrowanie prób rozłączenia nakładki z wodomie-
rzem czy przyłożenie magnesu do wodomierza. Przekazuje 
także informacje o wstecznym przepływie wody, a poprzez 
ciągłe rejestrowanie przepływu wody umożliwia alarmowa-
nie odbiorcy usług nawet o drobnych nieszczelnościach w in-
stalacji wewnętrznej klienta (instalacji za wodomierzem). 
Dzięki temu można szybko zareagować na przeciek, zapo-
biegając kosztom dla użytkownika. 

W ramach wykonywanych prac istniała również możli-
wość wymiany dodatkowego wodomierza (podlicznika) na 
wodomierz statyczny, elektromagnetyczny z technologią 
magnetyzmu szczątkowego przez pracowników Wykonawcy 
- za odpłatnością. W przypadku skorzystania przez odbiorcę 
z takiej opcji rozliczenie pobranej wody, która jest zużywana 

bezpowrotnie (np. w procesie technologicznym, do pod-
lewania ogrodów, itp.), następować będzie automatycznie, 
bez konieczności podawania stanu dodatkowego wodo-
mierza (podlicznika). Jeżeli mieszkaniec nie zdecydował 
się na montaż dodatkowego wodomierza z nakładką, zo-
bowiązany jest w dalszym ciągu do podawania stanu do-
datkowego wodomierza (podlicznika) w każdym okresie 
rozliczeniowym.

Wdrożenie nowych technologii wpłynie znacząco na 
poprawę komfortu życia mieszkańców. Eliminacja błędów 
podczas spisywania liczników czy brak wizyt inkasentów – to 
tylko nieliczne z udogodnień. Docelowo samorząd zamie-
rza dokonać wymiany starych i montażu nowych wodo-
mierzy wyposażonych w radiowy system zdalnego odczytu 
u wszystkich odbiorców wody na terenie Miasta i Gminy 
Sieniawa. 

Barbara Matyja
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Masz stary piec węglowy? 
Musisz go wymienić
Coraz mniej czasu mają użytkownicy 10-letnich lub starszych kotłów i pieców na 

paliwa stałe, by je wymienić. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej  
od 1 stycznia 2022 roku korzystanie z nich będzie nielegalne.

Od 23 kwietnia 2018 r. 
na terenie Województwa 
Podkarpackiego obowią-
zuje tzw. uchwała anty-

smogowa – Uchwała Nr LII/869/18 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze wojewódz-
twa podkarpackiego ograniczeń w za-
kresie instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. Jej celem jest zapo-
bieżenie negatywnemu oddziaływa-
niu zanieczyszczeń powietrza na 
zdrowie ludzi i na środowisko. 
Rodzaje instalacji, dla których 
wprowadza się ograniczenia 
w zakresie ich eksploatacji 
to instalacje, w których nastę-
puje spalanie paliw stałych 
w rozumieniu ustawy Prawo 
energetyczne w szczególności 
kocioł, kominek i piec, jeżeli 
dostarczają ciepło do systemu 
centralnego ogrzewania lub wy-
dzielają ciepło; albo wydzielają cie-
pło i przenoszą je do innego nośnika. 
W przypadku ww. instalacji dopusz-
cza się wyłącznie eksploatację tych, 
które spełniają minimum standard 
emisyjny zgodny z 5 klasą pod wzglę-
dem granicznych wartości emisji za-
nieczyszczeń zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Rozwoju i Finansów 
w sprawie wymagań dla kotłów na pali-
wo stałe. Zatem wolno instalować już 
tylko kotły spełniające normę emisyjną 
5 klasy.

Terminy wymiany kotłów

Termin wymiany pieca lub kotła 

zależy od czasu jego użytkowania. Ter-
miny ich wymiany określa uchwała anty-
smogowa:
- do 1 stycznia 2022 r. muszą być wy-
mienione najstarsze kotły kopciuchy, 
czyli ponad 10-letnie lub urządzenia 
pozbawione tzw. tabliczki znamionowej;
- do 1 stycznia 2024 r. należy wymie-
nić kotły eksploatowane od 5 do 10 lat 
od daty  p r o -

dukcji; 
- do 1 stycznia 2026 r. mieszkańcy woje-
wództwa będą musieli pozbyć się kotłów 
eksploatowanych do 5 lat od daty pro-
dukcji,
- od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można 
użytkować kotłów spełniających wymogi 
emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-
5:2012, zatem należy je wymienić do 
końca 2027 roku.

Co grozi za niestosowanie 
się do przepisów ustawy?

Sankcje stosowane w przypadku 
naruszenia postanowień uchwały anty-
smogowej określone zostały w art. 334 
ustawy Prawo ochrony środowiska, który 
stanowi że, „Kto nie przestrzega ograni-
czeń, nakazów lub zakazów określonych 
w uchwale sejmiku województwa przy-
jętej na podstawie art. 96 podlega karze 
grzywny”. Zgodnie z art. 24 kodeksu 
wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 
5 000 zł, przy czym w postanowieniu 

mandatowym można nałożyć grzywnę 
w wysokości 500 zł, a jeżeli czyn 

wyczerpuje znamiona wykroczeń 
określonych w dwóch lub wię-

cej przepisach ustawy 1000 zł 
(art. 96 kodeksu postępowania 
w sprawach wykroczenia).

Skorzystaj z programu 
Czyste Powietrze 

Przypominamy, że w 2018 ro-
ku ruszył rządowy Program Czy-

ste Powietrze, oferujący wsparcie fi-
nansowe dla właścicieli lub współwła-
ścicieli jednorodzinnych budynków mie-
szkalnych, z którego można skorzystać 
właśnie przy okazji wymiany pieca. Dofi-
nansowanie dotyczy wymiany starych 
i nieefektywnych kotłów na paliwo stałe 
na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy oraz przeprowadzenia 
niezbędnych prac termomodernizacyj-
nych budynku. 

Wnioski można składać internetowo 
poprzez stronę www.beneficjent.wfosigw.
rzeszow.pl/ lub osobiście w siedzibie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie przy ul. Zygmuntowskiej 9. 
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Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jako-
ści powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założe-
niami walki o czyste powietrze, ma na celu likwi-
dację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest 

emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. 
Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowa-
nie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. CEEB 
jest przede wszystkim produktem informatycznym, który 
umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub 
spalania paliw. Deklaracje będą składane zgodnie z przepisami 
ustawy o termomodernizacji za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego. 

Kto jest zobowiązany złożyć deklarację do CEEB? 
- w przypadku budynków jednorodzinnych: właściciel bądź 

jeden z współwłaścicieli budynku,
- w przypadku budynków wielorodzinnych: zarządca budynku.
Właściciele mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji: dla 
budynków i lokali mieszkalnych (formularz A) oraz dla budyn-
ków i lokali niemieszkalnych (formularz B).

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku 
lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest 
źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrę-
bie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz 
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest 
złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków (CEEB). Można to zrobić zarówno przez Internet,  
jak i w tradycyjnej formie.

Szczegółowe informacje o wsparciu moż-
na uzyskać na stronie internetowej pro-
gramu www.czystepowietrze.gov.pl, dzwo-

niąc na ogólnopolską infolinię tel. 22 
340 40 80 (od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00) lub do Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie tel. 
887 447 724, 887 447 725, 887 447 727 

lub 887 447 728 (od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 – 15.30). 
Przypominamy również, że w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Sieniawie w czwart-
ki w godz. 9.00 – 12.30 działa Punkt 
Obsługi Programu Czyste Powietrze 
przeznaczony dla mieszkańców Miasta 
i Gminy Sieniawa (na podstawie poro-
zumienia ze Stowarzyszeniem Ekomon-
terzy). Na konsultację można zapisać 
się pod numerem telefonu: 16 622 73 
01. Każdy zainteresowany mieszkaniec 
gminy może skorzystać również ze zdal-
nych form konsultacji – dzwoniąc pod 
numer telefonu: 729 876 173 w godz. 
9.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku 
lub pisząc na adres poczty elektronicz-
nej: czystepowietrze@ekomonterzy.pl.
Więcej informacji ws. uchwały, w tym 
m.in. ulotki, znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.sieniawa.pl w zakład-
ce Dla Mieszkańca - Ochrona Środowi-
ska - Uchwała Antysmogowa dla Pod-
karpacia.  

Wioletta Żak
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5) adres e-mail (opcjonalnie).

Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB? 
1) w formie elektronicznej pod adresem www.zone.gunb.gov.
pl – wystarczy posiadać profil zaufany/bankowość elektro-
niczną/e-dowód. Jest to najszybszy i najwygodniejszy spo-

sób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pienię-
dzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie 
wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania 
z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie 
wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Sieniawie, ul. Rynek 1, pok. 1.

Obowiązek złożenia deklaracji – terminy
Na wysłanie deklaracji właściciele będą mieli 12 miesięcy 
w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo 
powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia 
nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane 
w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków.
Szczegółowe informacje, formularze, instrukcję wypełnia-
nia oraz najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami 
znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Bu-
dowlanego
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budyn-
kow-faq.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracow-
nikiem Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie pod nr 16 622 73 01 
wew. 38.

Wioletta Żak

Informacja o przerwie  
w wydawaniu zaświadczeń do 
programu Czyste Powietrze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sieniawie w związku z komunikatem Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej informuje, że w termi-

nie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzy-
skujących dochody z gospodarstwa rolnego nie będzie moż-
liwości  wydania zaświadczenia o dochodach w ramach pro-
gramu Czyste Powietrze.

Dla potrzeb wydania ww. zaświadczenia dochód 
z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie 
Obwieszczenia Prezesa GUS, które ukazuje się 
w terminie do dnia 23 września każdego roku. 
Ponieważ ww. obwieszczenie niezbędne jest do 
ustalenia dochodu dla wniosków złożonych od 
dnia 1 sierpnia danego roku, tutejszy ośrodek nie 
będzie mógł wydać przedmiotowego zaświad-
czenia w terminie 7 dni. Wydanie zaświadczenia 
będzie możliwe dopiero po ogłoszeniu Obwiesz-
czenia Prezesa GUS o dochodach z gospodarstwa 
rolnego za 2020 r.

Bernadeta Pieńczak
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Nowa wersja programu  
Czyste Powietrze

To wersja uwzględniająca wycofanie dotacji na 
kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększe-
nie progów dochodowych w części drugiej pro-
gramu (podwyższony poziom dofinansowania) 

oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofi-
nansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. 
Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki 
bankowej, której uruchomienie nastąpiło jeszcze w lipcu br.
Program Czyste Powietrze w zmienionej wersji, obowiązującej 
od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny 
jest do wglądu i pobrania na stronie www.czystepowietrze.gov.pl 
(zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na 
Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Trzy ważne zmiany w programie 
Czyste Powietrze

NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel 
w ramach programu będzie możliwy tylko do końca bieżącego 
roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warun-
kiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim 
zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. 

(konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego doku-
mentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycz-
nia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje 
na kotły węglowe.
Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. doty-
czy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu 
dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Aktualnie, w przy-

padku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 
1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla 
gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się 
o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła 
na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść 
do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosz-
tów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 
12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie 
więcej niż 60% kosztów).

Co jeszcze w Czystym Powietrzu?

W lipcu br. ruszyła zapowiadana ścieżka bankowa, czyli 
nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje prze-
znaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. 
Informacje o bankach, które udzielają Kredytu Czyste Powie-
trze i w których można złożyć wniosek o dotację są dostępne 
na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.
Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została 
zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za 
pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to: rozpoczęcie 
przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w WFO-
ŚiGW do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku 
banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (WFO-
ŚiGW: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 mie-
sięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (WFO-
ŚiGW: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie 
całości po zakończeniu przedsięwzięcia). Warunkiem wypłaty 
dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie 
beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącz-
nie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na 
pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego 
kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami, NFOŚiGW pra-
cuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu 
Czyste Powietrze modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnie-
nie finansowania dla beneficjentów.

Barbara Matyja

Od dnia 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu  
Czyste Powietrze.
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Do 30 września trwa  
narodowy spis powszechny

Dotychczas obowiązek spisowy wypełniony zo-
stał przez około 65% mieszkańców naszej gminy. 
Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału 
w spisie pozostaje samospis. Można go wykonać 

o każdej porze na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączo-
nym do Internetu, w domu lub gminnym punkcie spisowym.

Nie odkładajmy spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spi-
sowego można dopełnić drogą internetową lub telefoniczną 
do momentu, aż skontaktuje się z nami rachmistrz spisowy. 
Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie 
z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mie-
szkań (art. 17a ust. 1-3) nie można odmówić mu przekazania 
danych.
Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88 
lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99. Zawsze można 
sprawdzić tożsamość rachmistrza, niezależnie czy zadzwoni 

do nas czy zapuka do naszych drzwi. Wystarczy poprosić 
rachmistrza, aby wylegitymował się identyfikatorem i wtedy 
można zweryfikować jego tożsamość poprzez specjalnie przy-
gotowaną aplikację dostępną na stronie www.spis.gov.pl lub też 
kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (wybrać 
1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następ-
nie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza).

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny 
przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicz-
nej. W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię spi-
sową: 22 279 99 99 lub skontaktować się z Gminnym Biu-
rem Spisowym w Sieniawie pod nr tel. 16 622 73 01 wew. 24.

Barbara Matyja

Gminny Komisarz Spisowy w Sieniawie przypomina, że na każdym mieszkańcu 
Miasta i Gminy Sieniawa spoczywa obowiązek wzięcia udziału w Narodowym 

Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września 2021 r.

Być bardziej eko

Jest to wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców 
w zakresie wiedzy ekologicznej. Misją programu jest 
budowanie świadomości wśród lokalnych społeczności 
w zakresie ochrony środowiska, wykorzystania natural-

nych zasobów energii odnawialnej oraz ogólnej poprawy kli-

matu w regionie. Program „ekoObywatel” pomoże zrozumieć 
problematykę wielu zagadnień związanych z tematyką eko-
logii, w tym m.in.: czystego powietrza, segregacji odpadów 
czy odnawialnych źródeł energii takich jak np. fotowolta-
ika. Wesprze on także mieszkańców naszej gminy w zmia-

W czerwcu 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa zawarł porozumienie 
dotyczące przystąpienia Miasta i Gminy Sieniawa do Programu „ekoObywatel”. 
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#Szczepimysię
Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 czerwca 2021 r. gminy z terenu 

województwa podkarpackiego zostały zaangażowane w działania promocyjne, 
mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-

19. Promocja szczepień jest elementem realizacji Narodowego Programu 
Szczepień przeciw COVID-19. 

Celem strategicznym jest 
osiągnięcie poziomu za-
szczepienia społeczeństwa 
umożliwiającego zapano-

wanie nad pandemią COVID-19 do 
końca 2021 roku, przy jednoczesnym 
zachowaniu najwyższych standardów 
bezpieczeństwa. W związku z dobrowol-
nym charakterem szczepień ich popu-
laryzacja, mająca na celu zwiększenie 
liczby osób zaszczepionych w populacji, 
ma zasadnicze znaczenie dla powodze-
nia zwalczania i przeciwdziałania epide-
mii COVID-19. Urząd Miasta i Gminy 
w Sieniawie aktywnie uczestniczy w akcji 
promocyjnej poprzez prowadzenie info-
linii dla mieszkańców – nr tel. 795 538 
449, dowożenie mieszkańców z domów 
do punktów szczepień, roznoszenie ulo-
tek zachęcających do szczepienia. 
Szczepienie przeciw COVID-19 to jeden 
z najlepszych sposobów na zakończenie 
pandemii. W ramach kampanii promu-

jącej szczepienia zostały uruchomione 
konkursy z licznymi nagrodami zarów-
no dla mieszkańców, jak i dla gmin. 
Gmina z najwyższym odsetkiem zaszcze-
pionych otrzyma aż 2 mln zł. 

Jak działa szczepionka? Dlaczego 
warto się zaszczepić?

Szczepionka wyzwala w organizmie 
człowieka naturalną produkcję przeciw-
ciał. Stymuluje także komórki odporno-
ściowe tak, aby chroniły nas przed zaka-
żeniem COVID-19. Pokonanie korona-
wirusa jest możliwe tylko poprzez prze-
rwanie jego transmisji z człowieka na 
człowieka. Szczepionka daje nam taką 
możliwość. Aby efekty były jak najlep-
sze i jak najszybsze, musimy być odpo-
wiedzialni i solidarni. Każda osoba, która 
się zaszczepi, ma szansę przerwać łań-
cuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, 
to nie tylko ochrona dla nas samych, ale 

naszych bliskich.

Jak się zarejestrować?

1. Poprzez bezpłatną infolinię – 989. 
Do zapisu wystarczy numer PESEL 
oraz numer telefonu komórkowego. Na 
podany numer telefonu zostanie prze-
słany SMS z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie.
2. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację 
na www.pacjent.gov.pl. System zapropo-
nuje pięć dostępnych terminów w punk-
tach szczepień, które znajdują się blisko 
adresu zamieszkania. Zaraz po dokona-
niu rezerwacji, zostanie przesłane po-
wiadomienie SMS, a następnie ponow-
nie dzień przed planowanym terminem. 
Chcąc skorzystać z tego sposobu reje-
stracji, trzeba posiadać Profil Zaufany.
3. Wysyłając SMS o treści SzczepimySie 
pod numer 664 908 556.
4. Kontaktując się z wybranym punk-

nie dotychczasowych nieekologicznych zachowań i przyzwy-
czajeń. Organizowane spotkania z ekspertami oraz dystry-
buowane w programie informacje pozwolą podnieść świa-
domość i wzbogacić wiedzę dotyczącą powyższych zagad-
nień. Projekt ma na celu także uczulenie na nieuczciwe prak-
tyki wielu firm oferujących usługi w zakresie sprzedaży i mon-
tażu różnego rodzaju urządzeń i instalacji. Dzięki „ekoOby-
watelowi” mieszkańcy naszej gminy zdobędą wiedzę, która 
pozwoli im w przyszłości uniknąć wielu problemów. Zatem już 
wkrótce grono doświadczonych specjalistów z zakresu ochrony 
środowiska będzie dzielić się z nami wiedzą, co należy zro-
bić, żeby być bardziej eko w życiu codziennym i które dzia-
łania sprawią, że otoczenie, w którym się znajdujemy będzie 
zdrowsze. Pamiętajmy, że każdego dnia można zacząć żyć bar-
dziej ekologicznie, do czego zachęca program „ekoObywatel”.

Barbara Matyja
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tem szczepień. E-skierowanie można 
zrealizować w wybranym punkcie szcze-
pień, wystarczy się skontaktować bez-
pośrednio z punktem. W ramach reali-
zacji Narodowego Programu Szczepień 
przeciwko COVID-19 na terenie Miasta 
i Gminy Sieniawa znajdują się 2 punkty 
szczepień, tj.:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Rejonowa w Sie-
niawie, ul. Piłsudskiego 6 (rejestracja 
pod numerem telefonu 16 622 79 10);
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „MedicDor”, ul. Sobieskiego 7 
(rejestracja pod numerem telefonu 
16 622 83 29).

Zaszczep się 
i wygraj nagrody

Każda pełnoletnia i w pełni zaszcze-
piona osoba ma szansę wygrać atrakcyjne 
nagrody pieniężne i rzeczowe w Loterii 
Narodowego Programu Szczepień, reali-
zowanej przez Totalizator Sportowy przy 
wsparciu spółek skarbu państwa. Lote-
ria trwa od 1 lipca do 30 września 2021 r. 
Udział w niej jest prosty. Wystarczy kom-
puter lub telefon z dostępem do Inter-
netu oraz ukończony 18. rok życia. Zare-
jestruj się na swoim IKP przez stronę 
www.pacjent.gov.pl lub zadzwoń na info-
linię 989 i wyraź zgodę na udział w loterii 
do 30 września. 
Bieżące informacje na temat szczepień, 
jak również loterii, możemy znaleźć na 
stronie internetowej: www.gov.pl/web/
szczepimysie.

Lidia Ciurko

Nieodpłatne porady

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja 
świadczone będą zgodnie z harmonogramem 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i pora-

dnictwa obywatelskiego w Powiecie Przeworskim w 2021 roku.
- W Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie pomocy praw-
nej udziela adwokat Dariusz Jakubski we wtorki w godz. 9.00 
– 13.00 (Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany 
w Kańczudze; Telefon: 16 648 70 09 e-mail: npp@powiatprze-
worsk.pl)
- W siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie nieodpłatną pomoc 
prawną świadczą prawnicy Fundacji Centrum Poradnictwa 
Prawnego „Prawnikon” w piątki w godz. 13.00 – 17.00. (Punkt 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokali-
zowany w Sieniawie, telefon: 733 660 566, e-mail: prawnikon.
projekty@gmail.com)

W lokalach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązują zasady 
ścisłego reżimu sanitarnego, tj. obowiązek noszenia maseczek, 

dezynfekcja dłoni oraz zachowanie dystansu. Więcej informa-
cji o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego na terenie powiatu znajdą państwo na stro-
nie www.sieniawa.pl w zakładce Dla Mieszkańca.

Wioletta Żak

Od 1 lipca 2021 r. wznowione zostało stacjonarne udzielanie porad w punktach 
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

na terenie powiatu przeworskiego. W dalszym ciągu będzie możliwość 
skorzystania z porady na odległość. 
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Posprzątaj po swoim psie
Właścicielu! Na Tobie spoczywa obowiązek sprzątania nieczystości po swoim 

pupilu, pamiętasz o tym? 

Urząd Miasta i Gminy 
w Sieniawie przypomina, 
że zgodnie z Uchwałą nr 
X/89/2019 Rady Miej-

skiej w Sieniawie z dnia 29 paździer-

nika 2019 r. w sprawie przyjęcia Regula-
minu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 
właściciele lub opiekunowie psów i in-
nych zwierząt zobowiązani są do usu-
wania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez zwierzęta na terenach użyteczno-

ści publicznej (chodniki, jezdnie, traw-
niki, zieleńce, place itp.)

Zalegające na trawnikach, chodni-
kach czy placach zabaw psie odchody są 
nie tylko problemem natury estetycz-
nej, ale są też poważnym zagrożeniem 
dla zdrowia innych psów, jak również 
ludzi. Szczególnie narażone są bawiące 
się na trawnikach czy placach zabaw 
dzieci, które nie mają silnego układu 
odpornościowego i są bardziej podatne 
na zakażenia. Wybierając się na spa-
cer ze swoim pupilem pamiętajmy, aby 
zabrać ze sobą woreczek na odchody 
lub papierową torebkę i niezwłocznie 
posprzątać po swoim czworonogu. Psie 
nieczystości należy wyrzucać do poje-
mnika na odpady zmieszane lub kosze 
ustawione na terenie miasta. Pod żad-
nym pozorem nie można wyrzucać ich 
do kosza na odpady BIO. Dbajmy o czy-
stość na terenach, z których wszyscy 
korzystamy oraz o zdrowie nasze i na-
szych małych przyjaciół. Dziękujemy!

Beata Skibińska

Kochaj, nie porzucaj!
Trwa okres wakacji, a co za tym idzie, wyjazdów. Każdego roku w tym przyjemnym, 

ciepłym i beztroskim czasie obserwujemy nasilające się zjawisko porzucania 
zwierząt w lasach przy ruchliwych ulicach czy osiedlach.

Pamiętajmy, że każde pozostawienie naszego pupila 
może stwarzać zagrożenie dla ich zdrowia i życia, ale 
również jest niebezpieczeństwem dla uczestników 
ruchu drogowego. Często zdarza się, że wystraszony 

pies w panice poszukuje swojego właściciela wśród nadjeżdża-
jących samochodów, co powoduje wbieganie wprost pod koła 
pojazdu.

W związku z powyższym apelujemy, aby zwrócić szczególną 
uwagę na podjeżdżające samochody w okolice osiedli, parkin-
gów czy kempingów leśnych, z których bardzo często wyrzu-
cane są psy, koty i inne domowe zwierzęta, które nagle z przy-
jaciół są traktowane jako przeszkoda w wakacyjnych planach. 

Bądźmy odpowiedzialni! Decydując się na posiadanie jakie-
gokolwiek zwierzaka nie zapominajmy o tym, że nie jest to 
zabawka, mebel, który można wyrzucić, gdy tylko nam się znu-
dzi czy zaczyna przeszkadzać. Pies, kot, żółw, chomik czy inne 
zwierzę to przede wszystkim „istota żyjąca, zdolna do odczuwa-
nia cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien posza-
nowanie, ochronę i opiekę” (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt).

W sytuacji gdy z powodu urlopu czy innego wyjazdu nie 
możemy pupila zabrać ze sobą, istnieje możliwość skorzy-
stania z oferty firm, które oferują czasową opiekę nad zwie-
rzętami (tzw. psie hotele). Jeśli nie stać nas na taką usługę, 
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poprośmy sąsiada/sąsiadkę lub kogoś bliskiego o zaopiekowa-
nie się naszym przyjacielem przez ten czas.

Zapobiegajmy bezdomności zwierząt

Miasto i Gmina Sieniawa zachęca mieszkańców do adop-
cji bezpańskich zwierząt znalezionych na jej terenie. Znale-
zione zwierzęta są przekazywane do Schroniska dla bezdom-
nych zwierząt „AZORKOWO” w Sigiełkach koło Krzeszowa. 
Tam również czekają na swoich nowych właścicieli. W ramach 
adopcji zapewniamy sterylizację/kastrację, niezbędne szcze-
pienia. Powyższe zabiegi wykonywane są na koszt gminy.
Zachęcamy gorąco wszystkich do podjęcia współpracy z Urzę-
dem Miasta i Gminy w Sieniawie celem zarówno szukania bez-
domnym zwierzętom nowych domów, ale również do m.in. 
dokarmiania bezpańskich kotów. W tym celu został opraco-
wany „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Sieniawa”.

Pamiętajmy! W sytuacji, kiedy zwierzę jest ranne, potwier-
dzonej bezdomności lub gdy pies jest agresywny oraz dopusz-
cza się ataku na człowieka, sprawę należy niezwłocznie zgłosić 
w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie osobi-
ście pok. nr 17, telefonicznie - 16 622 73 01 wew. 37. Przekazu-
jąc zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe, miejsce prze-
bywania zwierzęcia oraz numer kontaktowy. W dni wolne od 
pracy w przypadku psa, który jest agresywny, atakuje przechod-
niów bezzwłocznie należy powiadomić Policję. Dbajmy o to, 
aby nasze czworonogi pozostawały w obrębie naszych posesji, 
pozwoli to uniknąć zgłaszania ich jako bezdomne oraz pono-
szenia kosztów interwencji weterynarza, a także umieszczenia 
psa w schronisku.

Reagujmy zawsze, kiedy jesteśmy świadkami porzucenia 
zwierzęcia. Jeśli zwierzę porzucane jest z samochodu nie bójmy 
się spisać numeru rejestracyjnego pojazdu i zgłosić sprawę na 
Policję lub do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.

Beata Skibińska

Ciepłe posiłki  
dla potrzebujących

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie w dniu  
16 kwietnia 2021 r. zawarł trójstronną umowę z Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu oraz H&M Urban Sp. z o.o.  
z siedzibą w Brzózie Królewskiej w ramach projektu „Nawigator II  

– Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”. 

Na podstawie zawartej 
umowy 40 osób z tere-
nu Miasta i Gminy Sie-
niawa przez 13 dni bez-

płatnie otrzymywało ciepłe posiłki wraz 
z dowozem do miejsca zamieszkania. 
Posiłki dostarczane były do osób star-
szych, samotnych, chorych i niepełno-
sprawnych. 

Projekt finansowany był ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014 - 2020.

Joanna Meszko
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Zmiany w programie  
„Dobry Start” 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. 
Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny 
dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opie-
kun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca 

opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego 
o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzie-
ci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastęp-
czy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęsz-
czające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygo-
towanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szko-
le. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt 
rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
zmieniającego zasady naboru wniosków do programu na 
rok szkolny 2021/2022. Składanie wniosków odbywa się tyl-
ko w formie elektronicznej, a obsługą zajmie się Zakład 

Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów. 
Przysługuje ono raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci  

do ukończenia 20 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole  
do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej

Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa wsparciem 
asystenta w wykonywaniu codziennych czyn-
ności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 
objęte zostaną osoby posiadające orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zgłosiły chęć 
udziału w programie. Uczestnicy programu nie ponoszą odpłat-
ności za usługi świadczone przez asystenta.

Na realizację programu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 17 475,00 zł, 
co stanowi 100% całkowitej wartości planowanych działań. 
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r.

Aneta Ożga

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sieniawie przystąpił  

po raz kolejny do programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2021, który finansowany jest 

ze środków pochodzących z Funduszu 
Solidarnościowego. W dniu 4 maja 2021 r. 

została podpisana stosowna umowa. DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

NAZWA PROGRAMU
Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej – edycja 2021

DOFINANSOWANIE 
17 475,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
17 475,00 zł
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Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że nie będzie już 
można złożyć w urzędzie (M-GOPS w Sieniawie) papiero-
wego druku.

Do tej pory wnioskodawca mógł ubiegać się o wypłatę 
świadczenia w gotówce. Od nowego roku szkolnego ZUS 
wypłaci 300 zł wyłącznie na konto bankowe. 
Jak składać wniosek od 1 lipca?
- przez Portal informacyjno-usługowy Empatia
- przez bankowość elektroniczną
- przez portal PUE ZUS.
Wnioski należy składać od 1 lipca do 30 listopada.

Alicja Sroka

Wakacje z profilaktyką

Prowadzący podjęli z ucznia-
mi klas IV - VIII czynności in-
formacyjno-edukacyjne w za-
kresie problematyki substan-

cji psychotropowych oraz nowych sub-
stancji psychoaktywnych, jak również 
działania profilaktyczne przeciwko han-
dlowi ludźmi. Poruszyli także tematykę 
programów prewencyjnych „Ostrożnie 
Pies”, „Cyberbezpieczni” i „Ograniczać 
Wandalizm”. Istotnym było zagadnienie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
jako jednego z zadań Miejsko-Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie na terenie Miasta 
i Gminy Sieniawa na lata 2016 - 2021, 
tj. zmiany postaw mieszkańców wobec 
przemocy w rodzinie poprzez działania 
informacyjno-edukacyjne.

Rozmowy z uczniami, także tymi 
z klas młodszych, toczyły się również 
wokół zagrożeń czyhających na dzieci 
i młodzież we współczesnym świe-
cie oraz ich konsekwencji. Szczególną 
uwagę zwrócono na niebezpieczeństwa, 
z jakimi mogą zetknąć się szczególnie 
w okresie wakacyjnym. W trakcie spot-

kania zostały przekazane uczniom in-
formacje, gdzie mogą uzyskać pomoc 
i wsparcie, a jednocześnie materiały pro-

filaktyczne dotyczące omawianej tema-
tyki. Materiały zostały zakupione ze 
środków Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2021 r.
Nie ma wątpliwości, że najskuteczniej-
szą metodą w walce jest profilaktyka, 
która polega na uczeniu dzieci i mło-

dzieży dojrzałości w odniesieniu do 
określonych zagrożeń, promowaniu doj-
rzałej postawy we wszystkich dziedzi-

nach ludzkiego życia. Rozumiejąc istotę 
problemu wszyscy dorośli powinni się 
czuć odpowiedzialni za młodzież i wspól-
nie z rodzicami pomóc im bezpiecznie 
wkroczyć w dorosłość bez nałogów, uza-
leżnień i chronić przed przemocą.

Barbara Czwakiel

Pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie 
Barbara Czwakiel wraz dzielnicowym Komisariatu Policji w Sieniawie  

mł. asp. Mariuszem Brzyskim przy współpracy z dyrektorami szkół  
w dniach 18 i 22 czerwca 2021 r. przeprowadzili rozmowy edukacyjne  

z uczniami we wszystkich szkołach podstawowych z terenu  
gminy Sieniawa.
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Punkt konsultacyjno 
-informacyjny 

W punkcie udzielana jest pomoc dla osób 
uzależnionych od alkoholu i innych środ-
ków, rodzinom tych osób, osobom dozna-
jącym przemocy, sprawcom przemocy oraz 

wszystkim, którzy potrzebują informacji o dostępnych spo-
sobach leczenia, ośrodkach leczniczych czy wsparcia. Punkt 
znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, po-
kój nr 7 .

Zapraszamy wszystkie osoby, które w jakikolwiek spo-
sób dotyka problem uzależnienia, współuzależnienia, prze-
mocy oraz osoby, które chcą uzyskać informacje o leczeniu                                      
i korzystaniu z dostępnej pomocy. Uzyskana pomoc i wspar-
cie stwarza szansę ku temu, aby nie pozostawać bezsilnym 
wobec problemu. Porad udziela Kamil Jaceczko, specjalista 
w zakresie psychoterapii uzależnień.

Małgorzata Gnida 

Jeśli niepokoi Cię spożycie czy nadużywanie alkoholu przez bliską Ci osobę, 
chcesz się dowiedzieć czy można jej pomóc, zapraszamy w każdą środę w godz. 

16.00 - 18.00 do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Sieniawie  
dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Dla poprawy  
bezpieczeństwa

Dzielnicowi z Sieniawy pro-
wadzą działania w oparciu 
o opracowane plany dzia-
łań priorytetowych dla 

swoich rejonów służbowych. Plan dzia-
łań priorytetowych to nowe narzędzie, 
które ma poprawić skuteczność współ-
działania dzielnicowego z mieszkańca-
mi na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

w danym rejonie. Plany działań i okre-
ślone w nich zadania opracowywane 
są na podstawie informacji uzyskanych 
m.in. podczas spotkań dzielnicowego 
ze społeczeństwem, rozmów z przedsta-
wicielami samorządu Miasta i Gminy 
Sieniawa czy bieżącego rozpoznania.

Założeniem priorytetowym dzielni-
cowego w rejonie służbowym nr 1 obej-

mującym teren miasta Sieniawa w okre-
sie drugiego półrocza 2021 r., będzie 
podjęcie działania mającego na celu 
ograniczenie w możliwie największym 
stopniu lub całkowite wyeliminowanie 
zjawiska spożywania alkoholu i zakłó-
cenia porządku publicznego w rejonie 
placu targowego w Sieniawie oraz usy-
tuowanych w pobliżu obiektów użyte-

Do końca 2021 roku realizowane będą przez właściwych dzielnicowych 
Komisariatu Policji w Sieniawie plany działań priorytetowych na terenie 

miejscowości Sieniawa i Rudka, mające pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa, 
jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.
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Pieszy na drodze

Zgodnie z nowymi przepisami, pie-
szy wchodzący na przejście dla pieszych 
ma pierwszeństwo przed pojazdem, za 
wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem 
ma pierwszeństwo tylko w przypadku, 
gdy już znajduje się na pasach. W celu 
zwiększenia ochrony w rejonie przejścia 
ustawodawca doprecyzował przepisy 
dotyczące zachowania się kierujących 
pojazdami, zobowiązując ich do obser-
wacji nie tylko przejścia dla pieszych, 
ale i jego okolicy oraz do stworzenia 
możliwości bezpiecznego przekroczenia 

Nowe przepisy drogowe

czności publicznej poprzez oddziały-
wanie prewencyjne i wyciąganie ko-
nsekwencji karnych wobec osób naru-
szających przepisy porządkowe. Celem 
jest także poprawa bezpieczeństwa po-
przez uświadomienie lokalnej społecz-
ności występującego zagrożenia.

Z kolei zagrożeniem bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, występu-

jącym w rejonie służbowym nr 2 obej-
mującym teren miejscowości Rudka, 
wymagającym podjęcia długotermino-
wych czynności jest problem spożywa-
nia alkoholu w rejonie sklepu spożyw-
czego „Lewiatan” oraz grzybka usytu-
owanego przy budynku remizo-świe-
tlicy. Zakłócanie porządku publicznego 
przez osoby znajdujące się pod dzia-

łaniem alkoholu ma miejsce w godzi-
nach popołudniowych i wieczornych 
w ciągu całego tygodnia z nasileniem 
w weekendy. Zjawisko jest zagrożeniem 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwię-
ksza prawdopodobieństwo popełniania 
przestępstw i wykroczeń takich jak ni-
szczenie mienia, zaśmiecanie, publiczne 
dopuszczenie się nieobyczajnych wybry-
ków, a jednocześnie w związku z bezpo-
średnim sąsiedztwem ruchliwej drogi 
powiatowej może wpływać na bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym.
Ograniczenie w możliwie największym 
stopniu lub całkowite wyeliminowanie 
powyższego zjawiska, a także oddziały-
wanie prewencyjne w celu zapobieże-
nia popełnianym wykroczeniom będzie 
w okresie drugiego półrocza 2021 r. zało-
żeniem priorytetowym dzielnicowego 
w rejonie służbowym nr 2 obejmującym 
teren sołectwa Rudka.

Wioletta Żak

Z dniem 1 czerwca 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym, która wprowadziła przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych 

na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, 
a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu 

między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.
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jezdni przez pieszych znajdujących się 
na przejściu oraz tych, którzy na nie 
wchodzą. Kierujący pojazdem zbliżając 
się do przejścia dla pieszych, jest 
obowiązany:
- zachować szczególną ostrożność;
- zmniejszyć prędkość tak, aby nie na-
razić na niebezpieczeństwo pieszego 
znajdującego się na pasach albo na nie 
wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu, który już jest na przejściu lub 
na nie wchodzi.

Nowe regulacje nie zwalniają rów-
nież pieszego z obowiązku zachowania 
szczególnej ostrożności podczas wcho-
dzenia i przechodzenia przez jezdnię 
lub torowisko oraz korzystania z przej-
ścia dla pieszych. W dalszym ciągu 
zabrania się wchodzenia na jezdnię 
bezpośrednio przed jadący pojazd, 

w tym również na przejściu dla pie-
szych. Bardzo ważną zmianą dla pie-
szego jest zakaz korzystania z telefonu 
lub innego urządzenia elektronicznego 
podczas wchodzenia lub przechodze-
nia przez jezdnię lub torowisko, w tym 
również podczas wchodzenia lub prze-
chodzenia przez przejście dla pieszych 
w sposób, który prowadzi do ogranicze-
nia możliwości obserwacji sytuacji na 
jezdni, torowisku lub przejściu dla pie-
szych.

Dopuszczalna prędkość na obszarze 
zabudowanym

Kolejną zmianą jest zrównanie 
dopuszczalnej prędkości pojazdu lub 
zespołu pojazdów przez całą dobę na 
obszarze zabudowanym do 50 km/h.

Minimalny odstęp między 
pojazdami

Na autostradach i drogach ekspreso-
wych kierujący pojazdem obowiązany 
jest zachować minimalny odstęp od 
poprzedzającego go – na tym samym 
pasie ruchu – pojazdu. Odstęp ten 
wyrażony w metrach określa się jako nie 
mniejszy niż połowa liczby określającej 
prędkość pojazdu, którym się poru-
szamy, wyrażonej w kilometrach na 
godzinę. Na przykład przy prędkości 
100 km/h odstęp nie może być mniej-
szy niż 50 m. Powyższej zasady nie sto-
suje się podczas wyprzedzania.

Eryk Ceglak

Rolnicy ponieśli straty

Największe straty ponieśli 
rolnicy, którzy teraz sta-
rają się o rządowe wspar-
cie. Nie wszyscy rolnicy 

mogą jednak liczyć na odszkodowania, 
a straty są ogromne i liczone w setkach 
tysięcy złotych. Wielu rolników zostało 
pozbawionych w tym roku dochodów 
z gospodarstw, a część z nich została 
z kredytami do spłacenia. Wstępnie osza-
cowano, że zniszczeniu mogło ulec na-
wet 50% upraw w kilku miejscowo-
ściach naszej gminy. Zniszczone są 
przede wszystkim uprawy kukurydzy, 
słonecznika, a także zboża i rzepaku.

Straty w gospodarstwach rolnych 
spowodowane przez grad, deszcz na-
walny i powódź (podtopienia) zostały 
zgłoszone przez właścicieli gospodarstw 
rolnych niezwłocznie po wystąpieniu 
tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skut-
ków. Zgłoszenia dokonywano do urzędu 

właściwego ze względu na miejsce wy-
stąpienia strat na formularzach oświad-
czeń opracowanych przez Wydział Śro-

dowiska i Rolnictwa Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 
W oparciu o złożone wnioski komi-

sja gminna zobowiązana jest do doko-
nania oszacowania szkód powstałych 
w wyniku gradu, deszczu nawalnego, 

ujemnych skutków przezimowania, przy-
mrozków wiosennych, powodzi, hura-
ganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub 

Tego, że deszcz jest potrzebny, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Niestety, ulewne, 
intensywne opady potrafią przynieść więcej szkody niż pożytku. Nawałnice  

i burze z gradem nie oszczędzały w lipcu br. Sieniawszczyzny. 
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lawiny w rozumieniu przepisów o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich, w terminie do dwóch 
miesięcy od dnia zgłoszenia przez produ-
centa rolnego powstania tych szkód, nie 
później jednak niż:
- do czasu zbioru plonu głównego da-
nej uprawy albo jej likwidacji i nie wcze-
śniej niż od wschodów upraw, albo
- w terminie do trzech miesięcy od wystą-
pienia gradu, deszczu nawalnego, hura-
ganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub 
lawiny – w przypadku szkód w środku 
trwałym, albo
- w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia 
wody umożliwiającego komisji rozpo-
częcie szacowania szkód – w przypadku 
szkód spowodowanych przez powódź 
w budynkach. 

Szkody muszą wynosić powyżej 
30% średniej rocznej produkcji. Kwota 
pomocy będzie podlegała pomniejsze-
niu o 50% dla producentów rolnych nie-
posiadających polisy ubezpieczenia co 
najmniej 50% powierzchni upraw rol-
nych w gospodarstwie rolnym, z wy-
łączeniem wieloletnich użytków zielo-
nych.

Pomoc o jaką mogą się starać rolnicy 
w przypadku szkód spowodowanych 
zjawiskami pogodowymi to:
- kredyty preferencyjne (obrotowe i od-
tworzeniowe);
- pomoc w opłaceniu bieżących skła-
dek na ubezpieczenie społeczne oraz 

regulowaniu zaległości z tego tytułu 
(udzielana przez Prezesa Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, na 
indywidualny wniosek rolnika);
- odroczenia i rozłożenia na raty płatno-
ści z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy 
nieruchomości Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach 
czynszu, a także umorzenia raty płatno-
ści czynszu z tytułu umów dzierżawy, na 
indywidualny wniosek producenta rol-
nego.

Rolniku, pomyśl o zabezpieczeniu 
swoich plonów

Przy coraz częściej występujących 
anomaliach pogodowych warto pomy-
śleć o zabezpieczeniu swoich plonów. 
Huragan, nawalny deszcz, burza lub osu-
nięcie się ziemi w jednej chwili mogą 
zniszczyć uprawy, dlatego polisa ubez-
pieczeniowa to tak naprawdę koniecz-
ność. Uprawy, jakie można ubezpie-
czyć w ramach polisy to zboża, rzepak, 
kukurydza, ziemniaki, tytoń, rośliny 
strączkowe, buraki cukrowe, truskawki, 
chmiel, drzewa i krzewy owocowe, rze-
pik czy też warzywa gruntowe. Na wyso-
kość składki wpływa rodzaj i gatunek 
plonów oraz to, w jakim województwie, 
powiecie i gminie znajdują się uprawy. 
W przypadku wystąpienia szkody suma 
ubez-pieczenia określona w polisie jest 
podstawą do wyliczenia odszkodowania. 

Kiedy ubezpieczyć 
uprawy rolne?

Zwykle w sezonie wiosennym i je-
siennym. W okresie wiosennym wystę-
puje duże ryzyko przymrozków i gradu, 
natomiast w okresie jesiennym warto 
pamiętać o ujemnych skutkach przezi-
mowania. Pamiętaj, aby dopytać ubez-
pieczyciela, co dokładnie obejmuje 
polisa – jakie są kryteria uznania szkody. 
Poznaj dokładną definicję strat, np. co 
jest uznawane za huragan lub obsunię-
cie ziemi oraz w jaki sposób likwidowane 
są szkody. 

Czy warto ubezpieczyć uprawy?

Jeżeli pobierasz płatności bezpośred-
nie w ramach wsparcia bezpośredniego, 
ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe. 
Pamiętaj, że anomalie pogodowe wy-
stępują coraz częściej w naszym kraju. 
Zaplanowanie siewu lub zbioru staje się 
z roku na rok trudniejsze ze względu na 
kapryśne warunki atmosferyczne. Pań-
stwo dotuje składki ubezpieczeniowe, 
co bez wątpienia zachęca do wykupienia 
polisy. Pomyśl o zabezpieczeniu finan-
sowym w przypadku strat powstałych 
wskutek szalejących warunków pogodo-
wych i wybierz najlepsze ubezpieczenie 
upraw rolnych. 

Barbara Matyja

Chrońmy pszczoły!

Chemiczne środki ochrony roślin – skuteczny zabójca!

Pszczoły giną wskutek zatrucia środkami ochrony roślin. 
Najniebezpieczniejszymi środkami są preparaty zawierające 

tzw. neonikotynoidy. Stosuje się je w zaprawach nasion wielu 
roślin. Te substancje mają chronić rośliny, ale jednocześnie 
szkodzą pszczołom próbującym je zapylić. Dlatego nazywa się 
je zabójcami pszczół. Neonikotynoidy działają na ich układ 

Pszczoły to bardzo pożyteczne owady, które nikomu nie robią krzywdy.  
Nie tylko dlatego, że dają nam miód, ale zapylają również roślinność  

i są monitoringiem jakości środowiska. Pszczelarzy przybywa, ale ubywa  
za to dzikich pszczół. Można powiedzieć, że wymierają na naszych oczach.  

Nie dość, że zabijamy je opryskami, to jeszcze stale niszczymy ich  
środowisko bytowania. 
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nerwowy. Paraliżują je, a w efekcie owady giną w drgawkach 
przez wiele godzin. Aby odtworzyć utracone hodowle pszcze-
larze potrzebują kilku lat żmudnej pracy. W wypadku dzikich 
owadów zapylających proces może okazać się nieodwracalny 
(masowe wymarcie zmniejsza na zawsze ich występowanie w 
danym regionie). Trwają badania nad działaniem innych środ-
ków ochrony roślin. Francuski instytut ochrony środowiska 
bada wpływ pestycydów na pszczoły. Wyniki tych badań mogą 
zaskakiwać. Nawet sto razy mniejsze ilości tych środków niż 
te, które stosuje się na polach, paraliżują i ostatecznie zabijają 
pszczoły.

Rolniku, sadowniku, ogrodniku pamiętaj!

- aplikuj wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do 
obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel 
równoległy;
- stosuj środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi 
na etykiecie;
- dobieraj środki ochrony roślin w taki sposób, aby 
minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na 
organizmy nie będące celem zabiegu;
- nie stosuj preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwit-
nienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują 
kwitnące chwasty;
- wykonuj zabiegi po zakończonych lotach owadów 
zapylających;

- zachowuj minimalne odległości od pasiek;
- przestrzegaj okresów prewencji;
- nie wykonuj zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu 
cieczy użytkowej podczas zabiegu.
Najważniejsze: opryski wykonuj wieczorem, wówczas najbar-
dziej toksyczne substancje zdążą się rozłożyć. Jeśli zrobisz to 
rano, wówczas szczyt ich działania przypadnie na największą 
aktywność roślin miododajnych.
Pszczoły umierają w ciszy, ale Ty możesz to zmienić! Wystar-
czy zrobić tak niewiele, żeby zmienić tak dużo… A trzeba zro-
bić coś teraz, bo później może być za późno.

Barbara Matyja

Zwrot podatku akcyzowego
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa informuje, że każdy producent rolny,  

który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych 
na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, może złożyć 

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2021 r. w terminie  

od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego w II 
półroczu 2021 r. wraz z fakturami  VAT 
(kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 

2021 r. do 31 lipca 2021 r. przyjmowane będą we wska-
zanym terminie w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, 
pokój nr 3 obok kasy. W przypadku gdy producent rolny 
posiada bydło, należy przedłożyć zaświadczenie wydane  przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawie-
rające informacje o liczbie dużych jednostek przelicze-
niowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rol-

nego (jeśli rolnik składa wniosek w 2021 roku po raz 
pierwszy).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi 
100,00 zł *ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł *śred-
nia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 
W przypadku złożenia wniosku w drugim terminie pienią-
dze będą wypłacone w okresie 1 – 29 października 2021 r. 
Zwrot podatku będzie wypłacany przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku.

 
Wioletta Żak
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180 tys. zł na  
realizację projektu

Z akredytacją Erasmus+

Akredytacja Erasmus+ przyznawana jest na lata 
2021 - 2027 i gwarantuje uproszczony dostęp do 
regularnego dofinansowania wyjazdów zagrani-
cznych (mobilności), dlatego też instytucje po-

siadające Akredytację nie muszą brać udziału w corocznych 
konkursach wniosków.

Kluczowym elementem wniosku o Akredytację jest stwo-
rzenie Planu Erasmusa, czyli wysokiej jakości działań, któ-
rych celem jest rozwój szkoły. We wniosku zaplanowano 
wyjazdy zagraniczne dla uczniów i nauczycieli na najbliższe 
5 lat oraz wiele wydarzeń w szkole i w środowisku lokalnym, 
z uwzględnieniem różnych przedmiotów. Główne cele działań 
to m.in. wzrost kompetencji językowych i cyfrowych uczniów 
oraz nauczycieli, podniesienie motywacji do nauki języków 
obcych, rozwijanie postaw proekologicznych i wzrost świado-
mości kulturowej.

Możliwość udziału uczniów i kadry w programie Eras-
mus+ jest ogromnym wyróżnieniem dla szkolnej społe-

czności. Wszyscy z pewnością wykorzystają wiedzę i do
świadczenie zdobyte podczas realizacji dwóch dotychcza-

sowych międzynarodowych projektów (z funduszy programu 
POWER). Społeczność szkolna z entuzjazmem oczekuje 
na kontynuację międzynarodowych działań.

 Katarzyna Drapała

Spośród prawie 400 szkół w sektorze edukacja szkolna, 159 otrzymało 
Akredytację. Wniosek Szkoły Podstawowej w Sieniawie zajął 6 pozycję  

na liście rankingowej.

Szkoła Podstawowa w Sieniawie otrzymała kolejne dofinansowanie na wyjazdy 
zagraniczne dla uczniów, tym razem z programu Power – „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów”. Wniosek otrzymał 98/105 punktów i zajął 33 pozycję  
na liście rankingowej. Kwota dofinansowania to 180 tys. zł.

Projekt pt. „Zagraj ze mną - 
gry planszowe łączą pokole-
nia i narodowości” rozpocz-
nie się we wrześniu 2021 r. 

i potrwa 12 miesięcy. Ma na celu rozwi-
janie umiejętności językowych i tech-
no-logicznych uczniów, postaw prozdro-
wotnych oraz relacji społecznych i mię-
dzypokoleniowych. 

Działania projektowe zakładają udział 

20 uczniów z obecnych klas VII w dwu-
tygodniowych wyjazdach do szkół part-
nerskich w Portugalii (Zespół Szkół the 
Agrupamento de Escolas de Barcelos) 
i w Hiszpanii (IE Mare de Deu del Portal 
w miasteczku Batea), po 10 uczniów do 
każdej ze szkół. Wyjazdy poprzedzone 
będą współpracą wirtualną na platformie 
eTwinning oraz działaniami upowszech-
niającymi na terenie szkoły i w środowi-

sku lokalnym, by rezultaty projektu były 
dostępne dla całej szkolnej społeczności.
- We wrześniu 2021 r. rozpoczynamy re-
krutację do projektu Power, o czym bę-
dziemy Państwa na bieżąco informować, 
wtedy także przedstawimy szczegółowy 
plan działań, który w dużym stopniu zale-
żeć będzie od bieżącej sytuacji epidemio-
logicznej - zaznacza Katarzyna Drapała, 
szkolny koordynator projektów Era-
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Z życia szkół
Szkoła Podstawowa 

im. T. Kościuszki w Sieniawie

„Jesteśmy różni, lecz równie ważni”

Uczniowie klasy 0 a oraz II b wraz z nauczycielami wzięli 
udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecz-
nym „Jesteśmy różni, lecz równie ważni”. Celem projektu jest 
podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wie-
dzy na temat autyzmu i zespołu Aspergera. W trakcie pro-
jektu uczniowie dowiedzieli się, z jakimi problemami bo-
rykają się osoby ze spektrum autyzmu. Wspólnie z wy-
chowawcami wykonali prace plastyczne, które zostały wy-
słane do organizatorów. Z nadesłanych prac powstała 
wystawa.

„Budka dla dudka”

W marcu 2021 r. uczniowie klas 6 w ramach projektu 
Eko-Szkoła przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Budka dla 
dudka”. Dzięki pomocy rodziców powstało kilkanaście 
budek dla ptaków, które szóstoklasiści rozwiesili w pobliżu 
domostw, sadów, ogródków i pobliskich lasów. Przygoto-
wane przez nich budki zastąpią ptakom ich naturalne miej-
sca gniazdowe, które utraciły w wyniku niekorzystnych dzia-
łań człowieka w środowisku. W pobliżu szkoły zawisły 
również budki lęgowe ufundowane przez pana Wacława 
Pucyło z firmy Forest, przekazane przez Nadleśnictwo 
Sieniawa.

O życiu nietoperzy

W dniu 24 maja 2021 r. uczniowie klasy VI b oraz VI c 
mieli nietypową lekcję biologii. Nauczycielka Agnieszka Pie-
róg zaprosiła pracownika Nadleśnictwa Sieniawa – panią 
Martę Sęk, która opowiedziała uczniom o życiu nietope-

rzy. Ci dowiedzieli się o pożyteczności nietoperzy, ich ścisłej 
ochronie, miejscu i sposobie rozmnażania, sposobie odży-
wiania, miejscach, w których najchętniej przebywają latem 
i zimą, czym jest echolokacja oraz wielu innych ciekawostek. 

Na rzecz hospicjum

W dniu 31 maja 2021 r. w szkole zakończyła się akcja chary-
tatywna „Aktywna Majówka na rzecz Podkarpackiego Hospi-
cjum dla Dzieci w Rzeszowie”. Była to znakomita lekcja spo-
łecznej odpowiedzialności. 

smus+ i Power.
Wszyscy wyrażają nadzieję, że kilkuletni 

udział uczniów i nauczycieli w progra-
mach Erasmus+ i Power znacząco pod-

niesie jakość nauczania w szkole oraz 
stworzy uczniom możliwość wszech-
stronnego rozwoju, zwłaszcza ich kom-
petencji kluczowych.

Dotychczas szkoła otrzymała ponad 
267 tys. zł z programu Power - „Mię-
dzynarodowa mobilność kadry eduka-
cji szkolnej”. Zdobyte doświadczenie 
podczas tych dwóch projektów wyko-
rzystała aplikując o nowe fundusze. Od 
przyszłego roku szkolnego będzie tak-
że realizować działania z funduszy pro-
gramu Erasmus+, w ramach przyznanej 
na 5 lat Akredytacji (mobilność uczniów 
i kadry).

SP Sieniawa
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Uczestnicy akcji wykonali dwa zadania: aktywność fizyczną 
pod hasłem: „Aktywnie i zdrowo” – spacer, ćwiczenia gim-
nastyczne i grę zespołową oraz wpłacili cegiełkę. Działania 
te miały na celu integrację zespołu klasowego oraz wzbudzenie 

u uczniów wrażliwości i zrozumienia sytuacji chorych dzieci. 
Zebrano kwotę 2027,89 zł.

Dla pani Agnieszki

W czerwcu członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza 
działającego przy szkole wzięli aktywny udział w zbiórce pie-
niędzy na leczenie i rehabilitację Agnieszki Derylak z Leżaj-
ska, u której zdiagnozowano chłoniaka DLBCL postać bia-
łaczkowa. Uczniów można było spotkać pod marketami, 
na targu, a nawet pod kościołami. Dzięki wielkiej ofiarno-
ści ludzi o dobrych sercach udało się zebrać łącznie ok. 13 

tys. zł. Plan zbiórki na portalu Siepomaga zakładał uzbieranie 
miliona złotych. Kwota została osiągnięta, a nawet znacznie 
przekroczyła zakładany cel. Wielkie brawa dla wolontariuszy!

Szkoła Podstawowa 
im. I. Krasickiego w Rudce

Nowy sprzęt

Szkoła znalazła się wśród placówek, które otrzy-
mały tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w for-

mie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Sprzęt 
został przekazany przez Państwowy Instytut Badaw-
czy NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wspar-
cia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji w uzgod-
nieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej za pośrednic-
twem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako opera-
tor OSE został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół 

w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, 
a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego 
dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami 
umożliwiającymi korzystnie z tych usług oraz oprogramo-
waniem. W dniu 26 stycznia 2021 r. dostarczono szkole 25 ze-
stawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilne-
go dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprze-
wodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp (naklejki) do 
samodzielnego naklejenia na etui tabletu. Radość całej 
szkolnej społeczności jest ogromna. Dostarczony sprzęt 
stanowi bowiem zarówno dla uczniów, jak i dla nauczy-
cieli wymierną pomoc, która na pewno przyczyni się do 
usprawnienia procesu edukacji, dostępu do treści edukacyj-
nych w sieci szczególnie teraz, w dobie zdalnego naucza-
nia. Ponadto znacznie wzbogaci już istniejącą bazę sprzętu 
ITE pozyskaną w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna 
Szkoła+”.

Międzynarodowa lekcja

Końcem kwietnia dziesięcioro uczniów wraz z nauczy-
cielem języka angielskiego Romanem Barabaszem ze Szkoły 
Podstawowej w Rudce im. Ignacego Krasickiego spotkało się 
z uczniami i ich opiekunami ze szkoły ogólnooświatowej 
w Nowojaworiwsku, mieście położonym na Ukrainie w odle-
głości 100 km od Rudki. Zajęcia edukacyjne „How are you 
doing?” zorganizowane zostały jako forma współpracy mię-
dzynarodowej w ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 – 2020. Program 
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uwzględnia współpracę w zakresie dziedzictwa kulturo-
wego narodów polskiego i ukraińskiego, ochrony środo-
wiska, rozbudowy wspólnej infrastruktury, ochrony zdro-
wia oraz bezpieczeństwa. Ponadgodzinne wirtualne spotka-
nie odbyło się na platformie Zoom. Uczniowie rozmawiali 
w języku angielskim – mieli możliwość wypowiadania się ust-
nie lub na czacie. Była to okazja do zaprezentowania swo-
ich szkół, miejscowości oraz ciekawostek z życia szkolnego.
– Nasi uczniowie po spotkaniu podkreślali potrzebę uczenia się 
języka angielskiego, dzięki czemu mieliby możliwość poznania 
ludzi z innych krajów. Przyznali, że takie spotkania na pewno 
mogą im pomóc przełamać barierę językową. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości współpraca transgraniczna zaowocuje stałymi kon-
taktami między młodzieżą z sąsiednich krajów – podsumowała to 
ciekawe doświadczenie dyrektor szkoły Monika Kwaśniewska.

W „Międzyczasie”

W dniu 28 maja 2021 r. dzieci z klas 0 – III Szkoły Podsta-
wowej w Rudce im. Ignacego Krasickiego pod opieką wycho-
wawczyń odwiedziły Gospodarstwo Agroturystyczne „Mię-
dzyczas” w Cieplicach i tamtejszą Zagrodę Edukacyjną. 
Wycieczkowiczów na miejsce zawieźli chętni rodzice uczniów. 

Grupa została przywitana przez właścicielkę zagrody, panią Elż-
bietę Starzak, która niezwykle ciekawie opowiedziała o zwie-
rzętach zamieszkujących tzw. minizoo. Dzieci miały okazję 
samodzielnie nakarmić zwierzęta i obejrzeć je z bliska. Kiedy 
zwiedziły ogród i nakarmiły mieszkańców zagrody, pani Elż-
bieta zaprosiła wszystkich do pięknej chaty, gdzie mali kucha-
rze samodzielnie przygotowali i upiekli ciasteczka, które 
następnie mogli zjeść ze smakiem. Resztę smakołyków dzieci 
zabrały ze sobą, aby poczęstować rodziców i rodzeństwo.
Następnym, niezwykle interesującym punktem programu 
wycieczki były warsztaty plastyczne. Podzieleni na grupy 
uczniowie z zapałem wykonali prace przedstawiające zwie-
rzęta z zagrody wykorzystując różnorodne materiały. Na 
koniec pobytu w zagrodzie wszyscy udali się do tamtejszego 
maleńkiego muzeum, aby obejrzeć używane przed laty sprzęty 
– były wśród nich maszyny rolnicze i rzemieślnicze, narzędzia 

codziennego użytku, meble, stary wóz oraz eksponaty sztuki 
ludowej. Dzieci na pewno długo będą pamiętać ten dzień.

Dzień dziecka

Święto wszystkich dzieci postanowiono uczcić radośnie 
i zgodnie z maksymą: „W zdrowym ciele - zdrowy duch”. Orga-

nizacją przedsięwzięcia zajęli się nauczyciele we współpracy 
z rodzicami.
Pierwszym punktem programu był krótki apel, na którym 
dyrektor szkoły w imieniu swoim, nauczycieli i rodziców zło-
żyła wszystkim uczniom najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, 
niegasnącej radości, uśmiechu na twarzy i jak najlepszych wy-
ników na świadectwach. Dopełnieniem życzeń były drobne 
słodkości, którymi częstowali nauczyciele. Następnie rozpo-
częły się gry, zabawy i rozgrywki sportowe na świeżym po-
wietrzu. Nie zabrakło także kalamburów, pieczenia kiełbasek 
i degustacji lodów. W ramach zdrowej rywalizacji i zabawy czas 
mijał wesoło.

Dzień Rodziny

Dzień Rodziny to nieformalne święto, które w szkole ob-
chodzone jest od wielu lat. Łączy się wtedy dwa jakże ważne 
święta - Dzień Matki i Dzień Ojca. W tym roku, ze względu 
na pandemię koronawirusa i związane z tym obostrzenia, 
zorganizowanie takiego spotkania było niemożliwe. Jednakże 
nie zapomniano o tym ważnym święcie i postanowiono uczcić 
je w nieco inny sposób. Uczniowie pod czujnym okiem wycho-
wawców znowu stanęli na wysokości zadania. Każdy zespół, 
w dogodnym terminie, organizował swoją klasową uroczystość 
dla rodziców.
W dniu 31 maja dzieci z oddziału przedszkolnego przywita-
ły w swoim przedszkolu wspaniałych gości - kochane mamy. 
Przedszkolaki, aby podziękować swoim rodzicom za to, że są 
obecni w ich życiu, przygotowały wiersze oraz piosenki. Sala 
przedszkolna stała się sceną, na której dzieci w pięknych stro-
jach zaprezentowały bogaty program artystyczny. Na koniec 
każda mama dostała różę, życzenia i słodkiego buziaka.
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Kilka dni później pierwszoklasiści, niczym prawdziwi akto-
rzy, przedstawili dla rodziców inscenizację „Bajki o rybaku 
i złotej rybce”. Obecni rodzice nie kryli zachwytu i radości. 
Dzieci zaprezentowały się wspaniale, a całości dopełniły piękne 
stroje i dekoracje.
Na humorystyczne scenki zdecydowali się uczniowie klasy 
II i III. Wykazali ogromne zaangażowanie i aktorski profesjo-

nalizm. Nie zabrakło pięknych piosenek, słodkiego poczę-
stunku i oryginalnych, wykonanych własnoręcznie prezentów.
Niezwykłą pomysłowością wykazali się uczniowie z klas 
IV i V, którzy zaprosili rodziców do restauracji na wystawną 
kolację, oczywiście przez siebie przygotowaną. Niczego nie 
podejrzewający rodzice byli przekonani, że to wywiadówka, 
zorganizowana przez wychowawcę w związku ze zbliżającym 
się końcem roku szkolnego. Jakie było ich zdziwienie, gdy 
nagle do klasy wkroczyli pięknie ubrani uczniowie i za-
prezentowali program artystyczny, a potem serwowali dania, 
niczym u szefa Amaro, od przystawki rozpoczynając, a na 
słodkim deserze kończąc.
Piękną i wzruszającą prezentację otrzymali rodzice szósto- 
i siódmoklasistów, a dodatkiem do niej był wspólny wyjazd 
do kręgielni.
Tak oto społeczność Szkoły Podstawowej w Rudce przez 
niemal cały miesiąc, w różnych odsłonach, obchodziła Dzień 
Matki i Ojca. Po raz kolejny okazało się, że warto i trzeba świę-
tować te ważne dni.

Na dwóch kółkach

W dniu 22 czerwca 2021 r. uczniowie klas IV – VIII pod 
opieką wychowawców wybrali się na wycieczkę rowerową 
z Rudki do Sieniawy. Pierwszym przystankiem na drodze wio-
dącej przez Pigany był XVII-wieczny spichlerz, gdzie pani 
M. Kędziora w krótkiej prelekcji przedstawiła historię tego 
miejsca, nawiązując do portu rzecznego w Sieniawie, skąd 
spławiano produkty rolne z całego latyfundium Czartory-
skich Sanem i Wisłą do Gdańska. Z tego miejsca wycieczkowi-
cze mogli podziwiać fantastyczny widok – panoramę Sieniawy 
z kościołem parafialnym na czele. W Sieniawie – obowiąz-

kowo spacer po Rynku, a następnie przejazd do zespołu pała-
cowo-parkowego i spacer malowniczymi alejkami oraz od-
poczynek przed pałacem. Uczniom udało się także wejść na 
teren cmentarza żydowskiego, zobaczyć macewy i grobo-
wiec – kaplicę cadyka.

Szkoła Podstawowa 
im. prof. K. Sucheckiego w Wylewie

Święto Patrona

Społeczność Szkoły w Wylewie obchodziła 24 maja 
2021 r. Święto Patrona. Z tej okazji w kościele parafialnym 
w Sieniawie odbyła się uroczysta msza św. z udziałem władz 

samorządowych na czele z burmistrzem Adamem Wosiem, 
przedstawiciela Nadleśnictwa Sieniawa Janusza Starzaka, 
nauczycieli na czele z dyrektorem SP w Wylewie Marią Ożgą, 
rodziców i przyjaciół szkoły. Nabożeństwo w intencji patrona 
i społeczności szkolnej odprawił ks. proboszcz Jan Grzywacz.
Zwieńczeniem święta był minipiknik z atrakcjami dla dzieci na 
placu szkolnym.

Dzień dziecka

W ramach odchodów Dnia Dziecka 1 czerwca 2021 r. 
uczniowie wzięli udział w wyjeździe do kręgielni i sali zabaw 
w zajeździe „Polanka” w Wiązownicy. Celem wycieczki było 
zachęcanie do rekreacji w czasie wolnym, wpajanie zasad 
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fair play, współpraca koleżeńska oraz integracja społeczno-
ści szkolnej. Wyjazd był okazją do wyładowania energii i rado-
snej zabawy. Na terenie zajazdu dzieci korzystały z kręgielni, 
salonu gier, basenu z kolorowymi piłeczkami, a także placu 
zabaw na zewnątrz oraz restauracji ze smacznymi przeką-
skami. Dodatkową atrakcją była wizyta Myszki Miki, która 
częstowała uczniów słodkościami.

Wycieczka na Roztocze

W dniu 9 czerwca 2021 r. uczniowie klas 0 – III uczestni-
czyli w wycieczce w okolice malowniczego Roztoczańskiego 
Parku Narodowego. Mile i aktywnie spędzili czas w ogrodzie 
zabaw „Etno-Roztocze” w Topólczy k. Zwierzyńca. Dźwięcz-
nym dzwonkiem, jak za dawnych, szkolnych lat (ogród mie-
ści się w budynku i na terenie dawnej szkoły) przywitała dzieci 
właścicielka, Aleksandra Winnik-Zając. Dzieci szybko wpa-
dły w wir zabawy, starając się korzystać z wszystkich atrakcji, 
np. bębnienia na garnkach, przelewania wody czy przesypywa-
nia piasku przez rurkowe tunele, relaksu na hamakach, natu-
ralnego toru przeszkód, ścieżki sensorycznej zrobionej z oso-
bliwych darów natury czy zabawy w sklep. Najważniejszym 
i najczęściej odwiedzanym miejscem była jednak „błotna 
kuchnia”. Tutaj każdy mógł zostać MasterChef Junior. Wy-
starczył zwykły patyk, liść, szyszka, trochę piasku i woda.
Niezwykle interesującym punktem programu były warsztaty 
plastyczne, na których dzieci mogły pomalować drewniane 
zwierzątka, dając upust własnej wyobraźni. Oprócz świetnej 
zabawy był to czas na naukę nowych umiejętności i odkrywa-
nie swoich możliwości. 

Mistrz pięknego czytania

15 czerwca 2021 r. w szkole odbył się konkurs czytelni-
czy pt. „Mistrz pięknego czytania” zorganizowany dla uczniów 
z klasy I, II i III. Głównym celem konkursu było popularyzo-

wanie literatury dziecięcej i rozbudzanie zainteresowań czy-
telniczych wśród dzieci. W każdej klasie został wybrany 
mistrz pięknego czytania. W klasie I Emilia Frączek, w kla-

sie II Nina Stępień, a w klasie III Żaneta Marek. Gratulujemy!

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli

Od wielu lat uczniowie szkoły z powodzeniem biorą udział 
w różnorodnych konkursach, zawodach i turniejach mię-
dzyszkolnych, miejskich i przedmiotowych. Uczennica kl. 
VII Zuzanna Lichołat zajęła III miejsce w powiecie w kon-

kursie informatycznym „Podkarpacki Baltie 2021”. Do kon-
kursu uczennicę przygotował nauczyciel informatyki Krzysz-
tof Pieniecki. Natomiast Oliwier Ciurko, uczeń kl. IV otrzy-
mał wyróżnienie za pracę plastyczną w ramach XI Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi 
mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, orga-
nizowanego przez Placówkę Terenową KRUS w Przewor-
sku. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Miejskie Przedszkole w Sieniawie

W naszym przedszkolu

Mijający rok szkolny choć nietypowy, to obfitował 
w wiele różnych wydarzeń i sytuacji zmierzających do podnie-
sienia jakości pracy przedszkola. Dzięki zaangażowaniu wielu 

osób proces wychowawczy przebiegał sprawnie. Czas pracy 
zdalnej utrudniał kontakt z maluchami, ale zaangażowanie 
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i pomoc rodziców sprawiły, że można było w niezakłócony 
sposób realizować zamierzone cele wychowawczo-dydak-
tyczne.

Praca w przedszkolu polega przede wszystkim na syste-
matycznej realizacji podstawy programowej. Odbywa się to 
dzięki możliwości nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, 
zabawę na świeżym powietrzu oraz naukę poprzez gry, zabawy, 
wycieczki i spotkania z interesującymi ludźmi – przedstawicie-
lami różnych zawodów. Trudny czas pandemii ograniczył nieco 
działania poznawcze poprzez wycieczki czy spacery, ale nie zre-

zygnowano z nich zupełnie. Wykorzystując dostępne możliwo-
ści w mijającym roku wszyscy uczestniczyli w kilku przedsię-
wzięciach poza terenem przedszkola.
Lokalizacja przedszkola sprzyja korzystaniu z oferty eduka-
cyjnej Nadleśnictwa Sieniawa, które wzbogaciło się w ostat-

nim czasie o salę poznawczą dla dzieci oraz ścieżki eduka-
cyjne w arboretum.
Dzięki wizycie w tym miejscu dzieci skorzystały z formy 
wielozmysłowego poznawania przyrody. To bardzo cenne 
doświadczenie dla dziecka nie tylko w wieku przedszkolnym.

Najważniejszą uroczystością w II półroczu niewątpliwie był 
Dzień Matki i Ojca, gdyż po raz pierwszy od dawna maluchy 
mogły wystąpić przed prawdziwą publicznością. Uroczystość 
odbyła się 31 maja 2021 r. w sali „Sokoła” i zgromadziła nie 
tylko rodziców, ale także innych członków najbliższej rodziny. 

Bezpośredni kontakt w takich okoliczno-
ściach jak spotkania rodzinne, jest ukoro-
nowaniem starań dzieci i wychowawców 
oraz dowodem na potrzebę wspólnej za-
bawy i spędzania czasu z najbliższymi.

Kontynuując tradycje rodzinnych spo-
tkań 30 czerwca odbył się piknik na sta-
dionie w Sieniawie, powiązany z uroczy-
stością zakończenia roku przedszkolnego 
i pożegnania starszych przedszkolaków. 
W tym roku mury przedszkola opuściło 7 
dzieci (4 sześciolatki i 3 pięciolatki). 
- Życzymy im sukcesów w szkole. Jesteśmy 
spokojni o ich dalszą edukację, gdyż są bar-
dzo dobrze przygotowani do roli ucznia i bę-
dą godnie reprezentować Miejskie Przed-

szkole w Sieniawie. Gratulujemy Dzieciom i Rodzicom. Zawsze 
jesteście u nas mile widzianymi gośćmi – podsumowuje Berna-
deta Ciurko, dyrektor przedszkola.

Zespół Redakcyjny

Stypendia w roku  
szkolnym 2021/2022 

Już od 1 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego na okres od września do grudnia 2021 r.

Wniosek rodzica lub 
pełnoletniego ucznia 
o przyznanie stypen-
dium szkolnego na rok 

szkolny 2021/2022 wraz z wymagany-
mi załącznikami składamy w sekretaria-
cie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie 
w okresie od 1 września do 15 września 
2021 r. Warunkiem koniecznym przy-
znania stypendium jest zamieszkanie na 

terenie Miasta i Gminy Sieniawa.
Stypendium szkolne jest świadcze-

niem o charakterze socjalnym, zależ-
nym od dochodu na osobę w rodzinie 
(528 zł/os.), w szczególności gdy w ro-
dzinie tej występuje bezrobocie, niepeł-
nosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejęt-
ności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narko-

mania, a także gdy rodzina jest niepeł-
na lub wystąpiło zdarzenie losowe. Od 
1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe 
dla osoby w rodzinie będzie w wysoko-
ści 600 zł, zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r., nato-
miast kwota dochodu z 1 ha przeliczenio-
wego – w wysokości 345 zł. Przyjmuje 
się, że z powyżej 1 ha przeliczeniowego 
uzyskuje się dochód miesięczny w wyso-
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kości 308 zł, zgodnie z art. 8 ust. 9 ww. 
ustawy o pomocy społecznej.
Świadczenie przysługuje: uczniom szkół 
publicznych i niepublicznych o upraw-
nieniach szkół publicznych dla mło-
dzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom 
kolegiów pracowników służb społecz-
nych – do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 
roku życia; wychowankom publicznych 
i niepublicznych ośrodków rewalidacyj-
no-wychowawczym – do czasu ukończe-
nia realizacji obowiązku nauk.

Do ustalenia dochodu wykazuje się 
wszystkie dochody członków wspólnego 
gospodarstwa domowego z miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wnio-
sku. Ustalanie dochodu bez względu na 
źródło i tytuł oznacza dochód wypłaco-
ny przez każdego płatnika i na podstawie 
każdego tytułu prawnego. Może to być 
dochód m.in. wynikający ze stosunku 
pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, pracy 
dorywczej, świadczeń rodzinnych i pielę-
gnacyjnych, otrzymywania rent i emery-
tur, alimentów/funduszu alimentacyj-
nego, zasiłków dla bezrobotnych, czyn-
szu dzierżawnego, działalności gospo-
darczej, prowadzenia gospodarstwa rol-
nego, otrzymywania stypendiów stażo-
wych i szkoleniowych, zasiłków okreso-
wych, zasiłków stałych, dodatku miesz-
kaniowego oraz energetycznego, stypen-
diów z innych źródeł np. z tytułu nauki 
zawodu itp.).
Wysokość stypendium szkolnego uzależ-
nia się od wysokości dochodu na osobę 
w rodzinie:
1) jeżeli dochód nie przekracza 150 zł 
na osobę, stypendium nie może być niż-
sze niż 100% kwoty, o której mowa w art. 
90d ust. 9 ustawy; (124,00 zł na dziecko 
w wieku powyżej 5 roku życia do ukoń-
czenia 18 roku); wysokość stypendium 
min. 124 zł/m-c;
2) jeżeli dochód wynosi powyżej 150,01 
zł do 250 zł na osobę, stypendium nie 
może być niższe niż 90% kwoty, o której 
mowa w art. 90d ust. 9 ustawy; wysokość 
stypendium min. 111,60 zł/m-c;
3) jeżeli dochód wynosi powyżej 250,01 

zł. na osobę, stypendium nie może być 
niższe niż 80% kwoty, o której mowa
 w art. 90d ust. 9 ustawy; wysokość sty-
pendium min. 99,20 zł/m-c.
Jednocześnie przypominamy, że w ra-
mach przyznanego stypendium może-
my dokonać zakupu tylko i wyłącznie 
określonych produktów (kwalifikowa-

nych). Wydatki kwalifikowane do refun-
dacji wydatków w ramach stypendium 
szkolnego:
- podręczniki, ćwiczenia szkolne (niere-
fundowane w ramach innych programów 
pomocowych) słowniki, encyklopedie, 
tablice matematyczne, fizyczne, chemi-
czne, mapy, globusy, literatura zawodowa 
związana z edukacją itp.;
- przybory szkolne: długopisy, ołówki, 
kredki, flamastry, linijki, piórniki, farby, 
kartony, bloki rysunkowe, brystol, kal-
kulatory, teczki szkolne, okładki itp.;
- tornister, plecak szkolny, worek na 
obuwie; komputer, klawiatura, myszka, 
drukarka itp.; sprzęt sportowy zwią-
zany z uprawianą przez ucznia dyscy-
pliną sportową (wymagane zaświadcze-
nie potwierdzające udział ucznia w zaję-
ciach); strój sportowy na zajęcia wycho-
wania fizycznego (dresy, bluzy dresowe, 
spodenki sportowe, T-shirt, koszulki 
sportowe, skarpetki na zajęcia wf.; obu-
wie sportowe typu: adidasy, tenisówki, 
halówki, trampki - na obowiązkowe zaję-
cia z wych. fizycznego;

- pokrycie kosztów związanych z pobie-
raniem nauki poza miejscem zamieszka-
nia przez uczniów szkół ponadpodsta-
wowych poprzez sfinansowanie albo 
dofinansowanie kosztów zamieszkania 
w internacie; sfinansowanie albo dofi-
nansowanie kosztów dojazdu; zakup 
biletu miesięcznego;

- inne związane bezpośrednio z obowiąz-
kowymi zajęciami w szkole.

Każdy rodzic wraz z wnioskiem 
otrzyma szczegółową informację doty-
czącą wydatków kwalifikowanych. Nie 
można finansować zakupu np. obuwia 
i odzieży codziennego użytku.
Przyjmowane będą wyłącznie orygi-
nały faktur i rachunków, wystawionych 
na rodzica, opiekuna prawnego lub peł-
noletniego ucznia. Jednocześnie przy-
pominamy, iż wnioskodawcy korzysta-
jący z pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym zobowiązani są niezwłocznie 
w terminie do 7 dni poinformować organ 
udzielający pomocy, o każdej zmia-
nie w ich sytuacji osobistej, dochodo-
wej i majątkowej, która wiąże się z pod-
stawą do przyznania świadczenia. Wnio-
ski są do odebrania w Referacie Eduka-
cji i Sportu, pok. nr 18. W przypadku 
pytań prosimy o kontakt tel.: 16 622 73 
01 wew. 29 w godzinach 7.30 – 15.30.

Wacław Kondyra
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Piganeczki reprezentują  
naszą gminę

Święto Chleba w Przeworsku

W dniu 1 sierpnia 2021 r. zespół 
Piganeczki z Pigan i tamtejsze Koło Go-
spodyń Wiejskich gościli na Powiato-
wym Święcie Chleba w Przeworsku. 
Reprezentowali Miasto i Gminę Sie-
niawa poprzez przygotowanie regional-
nych przysmaków, a także występ na sce-
nie z programem artystycznym.

„Majówka pod Jaworem”

Niespełna dwa tygodnie wcześniej, 
18 lipca 2021 r. odbyła się „Majówka 
pod Jaworem” V Regionalny Przegląd 
Zespołów Śpiewaczych i Tradycyjnych 
Potraw w Hadlach Szklarskich w gminie 
Jawornik Polski. W konkursie muzycz-
nym zespoły wykonywały tradycyjne 

pieśni majówkowe oraz pieśni o tema-
tyce dowolnej, zaś tematem konkursu 
kulinarnego były tradycyjne potrawy 
z kasz oraz drobne drożdżówki. W dru-
gim z konkursów nasze KGW zajęło 

III miejsce zdobywając nagrodę pie-
niężną. Serdecznie gratulujemy!

Wioletta Żak
Fot. Powiat Przeworski

Ukazał się leksykon  
o samorządach Podkarpacia
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Centrum Promocji 

Biznesu w związku z jubileuszem 30-lecia pierwszych wolnych wyborów  
do rad gmin i wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym  

oraz 20-leciem utworzenia powiatów i województw wydało leksykon  
„Samorządy Podkarpackie - XXX lat (1990–2020)”.

Na kartach Leksykonu liczą-
cego ponad 650 stron opi-
sanych zostało 181 jedno-
stek samorządu terytorial-

nego z Podkarpacia, w tym Miasto i Gmina 
Sieniawa z prezentacją dorobku 30 lat, walo-
rów przyrodniczych, kulturowych, a także 
prezentacją poszczególnych kadencji Rady 
Miejskiej. 
Publikacja ma niebywały walor historycz-
ny i jest wyjątkowym kompendium wiedzy 

o regionie i jego dorobku społeczno-gos-
podarczo-politycznym, a przede wszystkim 
jest wyrazem uznania dla pracy wszystkich 
samorządowców i osób zaangażowanych 
w sprawy swojego regionu, którzy na prze-
strzeni minionych trzech dekad wypełniali 
powierzone im zadania. Leksykon będzie 
znakomitym materiałem źródłowym dla 
pokoleń. Dostępny jest w BPMiG Sieniawa.

Wioletta Żak
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W południe, przy dźwię-
kach Mazurka Dąbro-
wskiego uroczyście 
wciągnięta została na 

maszt flaga Polski. W uroczystości 
udział wzięli burmistrz Miasta i Gminy 
Sieniawa Adam Woś, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta 
Król, zastępca burmistrza Janusz Świt, 
radny Rady Powiatu Przeworskiego 
Jerzy Mazur, sekretarz MiG Sieniawa 
Barbara Matyja, dyrektor CKSiR „So-
kół” w Sieniawie Piotr Majcher, stra-
żacy i poczty flagowe OSP z terenu 
gminy na czele z komendantem miej-
sko-gminnym ZOSP RP dh Erykiem 
Ceglakiem, delegacja harcerzy z 4. 
DH „Sokoły” z Sieniawy i mieszkańcy 
gminy.

Barwy narodowe to powód do dumy 
nie tylko w święta, ale na co dzień, co 
podkreślił w przemówieniu burmistrz 
Adam Woś, dziękując jednocześnie 
wszystkim za przybycie. Po uroczy-
stościach na rynku strażacy złożyli wią-
zankę kwiatów i zapalili znicze pod 
pomnikiem św. Floriana z okazji przy-
padającego 4 maja święta strażaków. 
Gminne obchody odbyły się 9 maja 
2021 r. w Czercach.

Wioletta Żak

Święto Flagi
2 maja obchodzimy najmłodsze święto narodowe, Święto Flagi  

Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji na sieniawskim rynku odbyły  
się jego symboliczne obchody. 

Święto zostało ustanowione 
w 1999 r. przez UNESCO 
i ma na celu podkreślenie róż-
norodności językowej świata 

oraz przypomnienie, że dbając o język 

ojczysty, dbamy o tożsamość kulturową. 
Z okazji święta języka ojczystego 

Centrum Kultury, Spotu i Rekreacji 
„Sokół” w Sieniawie zorganizowało kon-
kurs „Nie taki polski straszny”. Konkurs 

przygotowany był w dwóch kategoriach: 
literackiej i plastycznej, a jego adresata-
mi były dzieci i młodzież z terenu Miasta 
i Gminy Sieniawa. Celem konkursu był 
rozwój oraz popularyzowanie twórczo-

Nie taki polski straszny 
21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 

46 sierpień 2021SieNiawa



W związku z rozpoczę-
ciem projektu w grud-
niu 2020 r. centrum 
kultury otrzymało nie-

odpłatnie od realizatora projektu – Fun-
dacji VCC z Lublina sprzęt kompute-
rowy: 5 laptopów z oprogramowaniem 
o łącznej wartości 16 731,41 zł. Celem 

projektu było zwiększenie stopnia ko-
mpetencji cyfrowych u pracowników 
samorządowych jednostek kultury oraz 
u dzieci i młodzieży w wieku 10 - 18 

Cyfrowe GOK-I
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie wzięło udział  
w projekcie „Cyfrowe GOK-i w podregionie przemyskim”, realizowanym  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020,  

III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2 Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

ści literackiej i plastycznej dzieci i mło-
dzieży oraz dbałość o poprawność języ-
kową. Prace zgłoszone do konkursu oce-
niało jury w składzie: Małgorzata Charko 
– nauczyciel polonista, Monika Jurkie-
wicz - plastyk oraz z ramienia organiza-
tora Marzena Kalin-Bat. 

Do części literackiej konkursu nale-
żało zgłosić pracę pisemną, mającą for-
mę kartki z pamiętnika i opisującą dzień 
z życia współczesnego ucznia. Do kon-
kursu wpłynęło osiem prac w kategorii 
kl. IV - VIII. Jak się okazuje, nie jest łatwe 
życie ucznia w czasie pandemii, ucznia 
zmęczonego nauką zdalną, pozbawio-
nego bezpośredniego kontaktu z rówie-
śnikami, ale też ucznia, którego mimo 
wszystko nie opuszcza poczucie humoru 
i który ma głowę pełną pomysłów. Osta-
tecznie jury wybrało dwie wyróżniające 

się prace. Laureatką konkursu została 
Aneta Korchowiec, uczennica kl. VI 
SP w Sieniawie, a wyróżnienie zdobyła 
Zuzanna Lichołat z kl. VII SP w Czerwo-
nej Woli. Warto podkreślić, że poziom 
prac literackich był wysoki. Uczniowie 
zadbali nie tylko o poprawność języ-
kową i stylistyczną, ale też o ciekawe uję-
cie tematu.  Konkursowe kartki z pamięt-
nika czytało się z wielką przyjemnością. 

Większym zainteresowaniem cieszył 
się konkurs plastyczny, do którego nale-
żało zgłosić plakat popularyzujący język 
polski. Do konkursu wpłynęło po 9 prac 
w kategoriach wiekowych: klasy I - III 
i IV - VIII. Jury brało pod uwagę pomysł 
i realizację tematu, samodzielność wyko-
nania pracy i staranność. W kategorii 
klas I - III laureatką została Anna Nako-
nieczny z kl. III SP w Rudce, a wyróż-

nienia otrzymali Alicja Bednarska z kl. II 
oraz Szymon Solarczyk z kl. I SP w Rudce. 
W kategorii klas IV - VIII laureatami zo-
stali Paulina Szczęch z kl. VII SP w Sie-
niawie oraz Adrian Nakonieczny z kl. IV 
SP w Rudce. Wyróżnienie otrzymała Zu-
zanna Lichołat z kl. VII SP w Czerwo-
nej Woli. Gratulujemy! Konkursu w ka-
tegorii klas szkoły ponadpodstawowej 
nie rozstrzygnięto z powodu małej ilości 
prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz drobny upomi-
nek, natomiast zwycięzcy – nagrody rze-
czowe. Wszystkim dziękujemy za udział 
w konkursie i zaangażowanie. Dziękuje-
my również opiekunom uczniów: rodzi-
com i nauczycielom, za zmotywowanie 
dzieci do konkursu. 

Marta Kozłowicz
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lat. Szkolenia odbyły się w dwóch blo-
kach tematycznych: dziennikarstwo on-
line oraz bezpieczeństwo w sieci, a pro-
wadzili je profesjonalni trenerzy ze-
wnętrzni – Filip Ciepałowicz i Mar-
cin Turno (szkolenie pracownika cen-
trum kultury) oraz Grzegorz Urban 
(szkolenie młodzieży). W związku z pan-

demią trenerzy prowadzili zajęcia onli-
ne. Uczestnicy szkolenia pracowali z ap-
likacjami Microsoft Office 365 takimi 
jak Formes, Sway, Google Dysk, zakła-
dali kanał na YouTube, tworzyli filmiki, 
poznali legalne źródła i zasady wykorzy-
stywania m.in. zdjęć i utworów z Inter-
netu. Wiele czasu poświęcono na pracę 

z programem Photoshop. 
Szkolenia miały na celu przygotowa-

nie uczestników zajęć do profesjonal-
nej realizacji zadań twórców zasobów 
informacyjnych publikowanych w Inter-
necie. Szkolenie dla młodzieży odbyło 
się w marcu i kwietniu w centrum kul-
tury, objęło ono 15 spotkań po 2 go-
dziny lekcyjne i wzięło w nim udział 
9 osób – uczniów Szkoły Podstawowej 
im. T. Kościuszki w Sieniawie. Każdy 
z uczestników projektu otrzymał certy-
fikat potwierdzający ukończenie szko-
lenia. 

Dziękujemy za udział i zaangażowa-
nie uczestnikom projektu: Andżelice, 
Emilii, Katarzynie, Lenie, Oliwii, Pau-
linie, Zuzannie, Patrykowi i Piotrowi. 
Mamy nadzieję, że wiedzę, którą zdoby-
li podczas zajęć, wykorzystają w prak-
tyce. Dziękujemy również naszym tre-
nerom za ciekawe zajęcia. 

Marta Kozłowicz

Do konkursu „Pisanka wiel-
kanocna”, zorganizowane-
go przez Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji 

„Sokół” w Sieniawie, wpłynęło 70 prac. 
Każda piękna i niepowtarzalna. Jury 
w składzie: Wioletta Szewc, Monika Jur-
kiewicz i Elżbieta Jagusztyn, oceniając 
konkursowe pisanki brało pod uwagę 
przede wszystkim samodzielność wy-
konania pracy, ale również estetykę wy-
konania pisanki i pomysł. W kategorii 
klas „0” laureatką została Wiktoria Ko-
wal z SP w Czerwonej Woli, a wyróż-

Najpiękniejsze pisanki
Technik zdobienia pisanek jest wiele – można ją tradycyjnie zabarwić  

i wydrapać motyw, można pisać woskiem, jak robiły to nasze babcie, ale można 
też wykleić kolorowym papierem, okleić skręconą bibułą, kolorową nitką, 

sznurkiem, ozdobić misternie ułożoną aksamitną tasiemką czy cekinami, wykleić 
techniką decoupage lub ozdobić gotowymi elementami. Niezależnie od techniki 

najważniejsze jest staranne wykonanie pisanki.
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nienia otrzymały Melania Gronowicz 
z SP w Sieniawie oraz Lena Szmul z SP 
w Czerwonej Woli. W kategorii klas I - 
III laureatkami zostały Bianka Buniow-
ska z SP w Sieniawie oraz Emilia Frączek 
z SP w Wylewie. Wyróżnienia otrzy-
mali Karolina Wasiuta z SP w Wyle-
wie i Damian Socha z SP w Czerwonej 
Woli. W kategorii klas IV - VIII laurea-
tem został Bartłomiej Krupa z SP w Wy-
lewie, a wyróżnienia otrzymali Wero-
nika Fus z SP w Rudce oraz Gabriel 

Wasiuta z SP w Wylewie. W kat. doro-
śli laureatką została Renata Gronowicz 
z Sieniawy.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczo-
we, natomiast każdy z uczestników kon-
kursu pamiątkowy dyplom i słodki upo-
minek. Autorom wyróżnionych prac gra-
tulujemy, a wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za udział w konkursie i zapra-
szamy do udziału w kolejnych.

Marta Kozłowicz

Tytuł wykładu brzmiał: 
„Wołyń’43: Walka o pamięć 
– walka o Polskę. W 78. 
rocznicę banderowskiego 

ludobójstwa dokonanego przez OUN-
UPA na Polakach, na Wołyniu, w Gali-
cji Wschodniej (Małopolsce Wschod-
niej) i na Lubelszczyźnie”. Prelekcji 
towarzyszyła wystawa pn. „Niedokoń-
czone Msze Wołyńskie. Martyrologium 
duchowieństwa wołyńskiego – ofiar 
zbrodni nacjonalistów ukraińskich w cza-

sie II wojny światowej”, przygotowana 
przez Katolickie Stowarzyszenie „Civi-
tas Christiana” oddział w Lublinie, uka-
zująca życiorysy i zdjęcia ponad 20 ka-
płanów i sióstr zakonnych, zamordowa-
nych przez UPA. Wydarzenie zakończyła 
promocja książki „Nie zabijaj. Nacjona-
lizm i ludobójstwo na Kresach wobec 
Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad 
humanizmu”.

Organizatorami spotkania byli: Para-
fia pw. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie 

i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
„Sokół” w Sieniawie. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Sieniawa Adam Woś. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom 
wydarzenia za wsparcie finansowe. Byli 
nimi: Nadleśnictwo Sieniawa, Delika-
tesy Groszek Andżelika Zytek, Galeria 
Mega Fason Elżbieta i Kazimierz Żor-
niak, Euro Okna Plus Dorota Otręba-
Kmieć oraz Gold Sun Zamość. Patro-
nat medialny nad wydarzeniem objęli: 

Wołyń ’43. Pamiętamy
W tym roku przypada 78. rocznica banderowskiego ludobójstwa dokonanego 

przez OUN-UPA na Polakach. 20 czerwca 2021 r. w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela w Sieniawie odbyła się prelekcja prof. nadzw. dr. hab. Adama 

Kulczyckiego – wykładowcy akademickiego, działacza i publicysty kresowego, 
nawiązująca do tamtych wydarzeń.
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„Gazeta Jarosławska”, Radio FARA oraz 
„Gazeta Parlamentarna”. 

***
11 lipca ustanowiony został Naro-

dowym Dniem Pamięci Ofiar Ludo-
bójstwa dokonanego przez ukraińskich 
nacjonalistów na obywatelach II Rze-
czypospolitej Polskiej. Święto to ma 
na celu upamiętnienie ofiar rzezi wo-
łyńskiej i innych mordów dokonanych 

na obywatelach II Rzeczpospolitej przez 
ukraińskich nacjonalistów w czasie II 
wojny światowej. Jego data przypada 
w rocznicę tzw. „krwawej niedzieli” (11 
lipca 1943 r.), będącej punktem kul-
minacyjnym masowych eksterminacji 
polskiej ludności cywilnej na Wołyniu 
przez OUN–UPA, wspieranych przez 
lokalną ludność ukraińską.

Marta Kozłowicz

Pierwsze wakacyjne spotka-
nie upłynęło nam na tworze-
niu przestrzennych obrazów 
z nici, czyli popularnej ostat-

nio i ciekawej techniki String Art, któ-
rą przybliżyła nam prowadząca zajęcia 
Monika Jurkiewicz. Wystarczył kawałek 
odpowiednio przygotowanej deseczki, 
gwoździki, młotki i nici. Dzieci rozpo-
częły pracę od przerysowania przygoto-
wanego wcześniej szablonu na deseczkę. 
Następnie w wyznaczone miejsca wbi-
jały gwoździki, a na koniec zahaczając 
o gwoździki nawijały nici, „obrysowując” 

w ten sposób kontur obrazka i wypeł-
niając jego środek. Wykonanie takiej 
pracy wymaga cierpliwości, ale zrobiony 
samodzielnie obrazek z nici bardzo cie-
szy. 

Kolejny czwartek również był kre-
atywny, a wszystko dzięki instrukto-
rom z „Akademii Jaskółki” – Żanecie 
Kaciubie-Pacek i Dominice Ochab, któ-
re poprowadziły warsztaty tworzenia 
koszulek. Najpierw prowadzące przybli-
żyły materiały, z którymi miały praco-
wać dzieci i udzieliły cennych wskazó-
wek. Potem po dobraniu odpowiedniego 

rozmiaru koszulki w ruch poszły mar-
kery i farby do tkanin. Niektórzy sko-
rzystali z szablonów, inni zaufali swo-
jej wyobraźni i talentowi. Jedno jest pe-
wne - uczestnicy naszych zajęć byli bar-
dzo kreatywni i zaangażowani w to, co 
robią. 

Trzecie wakacyjne spotkanie minę-
ło nam aktywnie i przyjemnie. Odwie-
dziliśmy druhów z  OSP „Orzeł” w Sie-
niawie. Tam czekali na nas komendant 
dh. Eryk Ceglak i dh. Sebastian Szpilka, 
którzy opowiedzieli nam o swojej pra-
cy, zaprezentowali sprzęt i wyposaże-

Kulturalne wakacje
Wakacje to wspaniały czas beztroski i odpoczynku, czas na zawieranie  

nowych znajomości, rozwijanie zainteresowań, a przede wszystkim zabawy. 
W duchu tej myśli Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie 

zorganizowało wakacyjne zajęcia dla dzieci. 
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nie wozu strażackiego, pozwolili ochot-
nikom wypróbować swoich sił i zmie-
rzyć się m.in. z wężem strażackim, a na 
zakończenie spotkania ochłodzili nieco 
wodą. Mieliśmy również okazję obej-
rzeć z bliska nowy samochód medy-
czny i sprzęt ratujący życie Zespołu 
Ratownictwa Medycznego w Sieniawie, 
a wszystko to dzięki uprzejmości peł-
niących w tym dniu dyżur ratowników 
Marka Kuczka i Pawła Sałustowicza, 
dyżurujących na co dzień w Leżajsku. 
Dziękujemy bardzo wszystkim za cie-
kawe spotkanie i życzymy zawsze szczę-
śliwych powrotów z akcji. 
Dodatkowo w lipcu zorganizowane zo-

stały zajęcia sportowe. Instruktorzy To-
masz Wilusz i Rafał Wolanin na boisku 
Orlik przeprowadzili zajęcia i turniej 
siatkonogi dla chłopców w wieku 10 - 14 
lat, a na pływalni w Sieniawie odbyły się 

bezpłatne zajęcia rekreacyjne z dmu-
chańcami. 
Wakacje trwają i mamy nadzieję, że spę-
dzicie je aktywnie i bezpiecznie. Przed 
nami jeszcze kilka ciekawych spotkań. 

Relację z naszych wakacyjnych działań 
znajdziecie na naszej stronie interneto-
wej i profilu Facebook. 

Marta Kozłowicz

Happy Bus to wakacyjny 
projekt realizowany od 
2010 r. przez Fundację 
Happy Kids, mający na 

celu organizację czasu wolnego dla dzieci 
z mniejszych miejscowości. Podczas 
przystanku w Sieniawie dla najmłod-
szych przygotowano m.in. dmuchane 

zjeżdżalnie, zabawy z animatorami, ple-
cenie kolorowych warkoczyków i branso-
letek oraz tytułowy Bus z placem zabaw 
w środku – tunelami, zjeżdżalnią i base-

Było happy!
W dniach 9 – 11 lipca 2021 r. przy stadionie miejskim w Sieniawie zaparkował 

Happy Bus – specjalnie przystosowany do potrzeb najmłodszych autobus, który 
przemierza po Polsce, by edukować i bawić dzieci. Przez trzy dni najmłodsi mogli 

bezpłatnie skorzystać z atrakcji i zabaw z animatorami. 
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nem wypełnionym kolorowymi piłecz-
kami. Upał nie przeszkodził najmłod-
szym, którzy z niespotykaną energią 
i uśmiechem wykorzystywali każdą 
chwilę zabawy. Drugiego dnia, dodatko-
wą atrakcją było pojawienie się druhów 
z sieniawskiej jednostki OSP „Orzeł”, 
którzy zaprezentowali swoje wozy stra-
żackie i sprzęt, a na zakończenie ochło-
dzili wodą. Cieszy nas, że akcja przypa-
dła do gustu najmłodszym i wzbudziła 

duże zainteresowanie. W zamian za bez-
płatną, trzydniową zabawę, centrum kul-
tury wsparło finansowo Fundację Happy 
Kids, która wspomaga tworzenie i pro-
wadzenie Rodzinnych Domów Dziecka. 
Organizatorami akcji byli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa oraz Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” 
w Sieniawie.

Marta Kozłowicz

Zakochani w książce

Tegoroczna, biblioteczna akcja walentynkowa miała formę 
konkursu plastycznego dla dzieci oraz zabawy z aforyzmem 
o miłości dla starszych czytelników.
Na zaproszenie do „aforyzmowej” zabawy oczywiście odpo-
wiedziały nasze wierne czytelniczki, które w tym dniu odwie-
dziły bibliotekę i przyniosły ze sobą aforyzmy i cytaty o rożnych 
odcieniach miłości. W nagrodę zostały obdarowane bibliotecz-
nymi gadżetami.

Na konkurs plastyczny pod hasłem „Zakochani w książce” 
wpłynęło 42 prace. Celem konkursu było rozwijanie umie-
jętności plastycznych dzieci, budowanie emocjonalnej więzi 
z książką i biblioteką, promowanie czytelnictwa wśród dzieci, 
pobudzenie wyobraźni, kreatywności i oryginalnego widzenia 

tematu. Po długich naradach jury konkursowe zdecydowało 
nie przyznawać miejsc i nagrodzić wszystkie prace. Z przyjem-
nością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników 

Dzieje się w bibliotece
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa podejmuje różnorakie starania, 

aby być dostępną dla wszystkich przestrzenią zdobywania wiedzy i stale 
rozwija wachlarz usług. W pierwszym półroczu 2021 r. nie brakowało działań 

aktywizujących zarówno czytelnika dziecięcego, jak i dorosłego.
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przelane na papier. Mamy nadzieję, że dzieci nadal będą rozwi-
jać plastyczną twórczość. 
Takiej kreatywności możemy im tylko pozazdrościć. Prace 
uczestników konkursu prezentowane były na profilu społecz-
nościowym biblioteki.

Kultywowanie tradycji

Wpisując się w kultywowanie tradycji wielkanocnych 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa zorganizowała 
konkurs plastyczny dla czytelników w wieku 6 - 12 lat. Zada-

niem uczestników konkursu było wykonanie własnoręcznie 
kartki wielkanocnej z materiałów plastycznych przygotowa-
nych przez bibliotekę. Kto chciał wziąć udział, musiał zatem 
odwiedzić bibliotekę, wypożyczyć książkę i odebrać torebkę 
z materiałami plastycznymi.

Konkurs miał na celu umożliwienie dzieciom zaprezento-
wania własnego talentu plastycznego, kultywowanie tradycji 
świąt wielkanocnych i rozwijanie kreatywności w podejściu 
do tematu. Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs, speł-
niały wymogi regulaminowe. Jury pod przewodnictwem Wio-
letty Szewc przyznało następujące miejsca: I m-ce Nina Brzy-
ska z Sieniawy, II m-ce Marcelina Stęchły z Czerwonej Woli, 
III m-ce Gabriel Wasiuta z Wylewy. Wyróżnienia otrzymali 
Oliwia Stęchły z Czerwonej Woli i Kornel Kyć z Wylewy. 
Zwycięzcom gratulujemy.

XVIII Tydzień Bibliotek

Po raz 18. w całej Polsce w dniach 8 - 15 maja 2021 r. obcho-
dzony był Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w tym roku pod 
hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa zaprosiła 
swoich czytelników do wspólnego świętowania – tym razem 
w formie online. Pierwsza z propozycji dotyczyła zabawy 
w odgadywanie tytułów książek po fragmencie okładki. 
W dniach od 10 do 14 maja prezentowane były na profilu spo-
łecznościowym fragmenty okładek książkowych. Zadaniem 
czytelników było rozszyfrowanie tytułu i autora oraz umiesz-

czeniu w komentarzu poprawnej odpowiedzi. Bezkonkuren-
cyjna w tym zadaniu okazała się pani Karolina, która podała 
prawidłowe odpowiedzi do wszystkich zagadek.
Pierwszy z konkursów przeznaczony był dla czytelników doro-
słych, ale w naszym świętowaniu nie mogło zabraknąć propo-
zycji dla dzieci. Do nich skierowany był konkurs fotograficzny 
pt. „Wiosna w obiektywie”. Zadaniem uczestników było wyko-
nanie i przesłanie zdjęcia ukazującego oznaki wiosny. Jury każ-
dego dnia w ciągu jednego tygodnia wybierało najciekawsze 
zdjęcie. Wszystkie zostały opublikowane na Facebooku biblio-
teki. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe upominki.

Przedszkolaki w bibliotece, biblioteka w przedszkolu

W dniu 16 czerwca 2021 r. dzieci wraz z opiekunkami 
z Niepublicznego Przedszkola Kraina Marzeń Dziecięcych 
i Sieniawskie Skrzaty odwiedziły Bibliotekę Publiczną. 

Z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miej-
scem. Kilkoro z nich było wcześniej w bibliotece ze swoimi 
rodzicami bądź starszym rodzeństwem, ale dla zdecydowanej 
większości była to pierwsza wizyta w miejscu pełnym książek. 
Dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypoży-

czalni i czytelni dla dorosłych. Dowiedziały się, jak można stać 
się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. 
Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato 
ilustrowane książki. Spotkanie w bibliotece nie mogło się 
odbyć bez głośnego czytania. Dlatego nasi mali goście wysłu-
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chali bajki pod tytułem „Bal zabawek” i obejrzeli piękne ilu-
stracje. 
Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki nie tylko z uśmie-
chem na twarzy i zakładką do książki otrzymaną na pamiątkę, 
ale przede wszystkim z obietnicą, że wróci, aby móc się zapisać 
i korzystać z bogatego księgozbioru dla dzieci.

Kolejnego dnia była okazja do rewanżu – dyrektor placówki 
odwiedziła przedszkolaków. Celem spotkania z najmłodszymi 
dziećmi było rozbudzenie zainteresowania książkami. Tema-
tem przewodnim była ilustracja, jej rodzaje i rola w literaturze 
dla najmłodszych. Dzieci dowiedziały się co to jest biblioteka, 
na czym polega wypożyczanie książek, jakie książki znajdują 
się w bibliotece, jak należy je traktować i jak należy zacho-
wywać się w tym wyjątkowym miejscu. Na zakończenie spo-
tkania wysłuchały bajek.

Biblioteka w systemie Academica 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa przystąpiła 
do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publi-
kacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej. Głównym 
celem systemu jest zastąpienie tradycyjnej formy wypoży-
czeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci 
cyfrowej.

Academica pozwala na dostęp do pełnotekstowych publi-

kacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy: artykułów, 
monografii, podręczników i skryptów oraz całych numerów 

czasopism. Zasób ten jest codziennie powiększany o kolejne 
pozycje. Piszesz pracę licencjacką lub magisterską – przyjdź 
do nas i skorzystaj z terminala. Poszukujesz literatury na kon-
kretny temat – tu ją znajdziesz.
Publikacje niechronione prawem autorskim są dostępne dla 
każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń. Dostęp do 
publikacji chronionych jest możliwy za pośrednictwem termi-
nala znajdującego się w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Sieniawa przy ul. Kościuszki 4.

Elżbieta Jagusztyn

Sprzęt pozyskany został dzięki udziałowi w projekcie, 
w ramach którego seniorzy uczestniczyli w warszta-
tach komputerowych, na których uczyli się obsługi 
urządzeń multimedialnych, korzystania z poczty 

elektronicznej, stron internetowych, a także obsługi podsta-
wowych programów (Word, PowerPoint). Wszystkie te zada-
nia realizowane były w ramach projektu pn. „Działania szko-
leniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020”. Seniorzy 
mieli również możliwość konsultacji indywidualnych z tre-
nerem. Odbyły się także warsztaty animacyjne, których za-

daniem było utrwalenie uzyskanych umiejętności. Łącznie 
czas warsztatów to 72 godziny, nie wliczając w to konsultacji 
indywidualnych. Pozyskany sprzęt został przekazany do Bi-
blioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa i wykorzystany 
będzie do utrwalenia nabytej wiedzy, jak również do przygo-
towywania prezentacji, animacji czy obróbki zdjęć. W dzisiej-
szej sytuacji ograniczonego kontaktu, będzie to też dużym 
ułatwieniem w przygotowaniu i w prowadzeniu spotkań mię-
dzypokoleniowych.

Barbara Matyja

Nowy sprzęt dla BPMiG
W ramach projektu Podkarpacki E-Senior realizowanego przez Rzeszowską 

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A we współpracy z Fundacją na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych SOCIETATIS, Miasto i Gmina Sieniawa  

w I kwartale br. otrzymała bezpłatnie cztery zestawy multimedialne,  
w skład których wchodzą: ultrabooki Krueger&Matz Explore 1403,  

smartfony Live 4S i tablety Krueger&Matz wraz z dodatkowym wyposażeniem 
(ładowarki, torby, słuchawki, myszki).
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Mszę św. w intencji stra-
żaków odprawił pro-
boszcz parafii Dobra-
Czerce ks. Piotr Prze-

szłowski. Po nabożeństwie defilada pocz-
tów sztandarowych i zaproszonych gości 
przeszła na plac przed strażnicą, gdzie 
odbyła się dalsza część uroczystości. Na 
ręce strażaków z Czerc popłynęły od bur-
mistrza gratulacje z okazji oficjalnego 
oddania do użytku nowego obiektu. 
– Strażacy czuwają nad bezpieczeństwem 
wszystkich mieszkańców, dlatego powinni 
pracować w godnych warunkach. Obiekt, 
którym cieszycie się od pewnego czasu jest 
całkowicie dostosowany do współczesnych 
standardów. Dziś nie wystarczy już tylko 
dobre przeszkolenie, dlatego samorząd 
dokłada wszelkich starań i staje na wysoko-
ści zadania w kwestii doposażenia straży. 
Dziś druhowie muszą być wyposażeni 
w najwyższej klasy sprzęt, aby móc skutecz-

nie nieść pomoc – powiedział burmistrz 
Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś.

Przekazał jednocześnie listy gratu-

lacyjne prezesom wszystkich jednostek 
OSP z okazji obchodzonego 4 maja Dnia 

Strażaka i skierował słowa szczególnego 
uznania, szacunku i wdzięczności za to, 
że dzięki ofiarnej służbie i niezwykłej 
odwadze strażaków, społeczność lokalna 

czuje się bezpiecznie. Życzył wytrwa-
łości w codziennym działaniu, zawsze 
szczęśliwych powrotów ze wszystkich 

akcji ratowniczych i nieustannej opieki 
św. Floriana.

 – To dzięki determinacji i odważnym 
decyzjom burmistrza doczekaliśmy się 
obiektu, który jest spełnieniem naszych 
najśmielszych oczekiwań – mówił sekre-
tarz OSP Czerce dh Marcin Pyrczak. 
– Większość z nas strażaków pamięta cza-
sy, gdy nie mieliśmy remizy, a nasz sprzęt 
i auto bojowe było przechowywane w gara-
żu jednego z naszych druhów. Na szczę-
ście ten czas już za nami, dziś już mamy 
swoje miejsce. 
Dodał, że samorząd zawsze wspierał 
miejscową OSP. Po zakończeniu budowy 
wyposażył remizę w meble, zakupił nie-
zbędny sprzęt, a także wspierał finan-
sowo.

Decyzja o budowie nowej remizy 
strażackiej zapadła w 2014 r., budowę 
rozpoczęto rok później, a zakończono 
w roku 2016. Ze względu na różne oko-
liczności dopiero teraz udało się oficjal-
nie oddać ją do użytku. Strażacy cieszą 
się tym bardziej, bo doczekali się również 

Strażackie święto  
w Czercach

Strażacy z Czerc od kilku lat mają nową remizę. Uroczystość z okazji  
Gminnego Dnia Strażaka oraz oficjalnego otwarcia i poświęcenia  

obiektu odbyła się w niedzielę, 9 maja 2021 r.
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figury św. Floriana, patrona strażaków. 
Ta ustawiona została na placu we 
wrześniu 2020 r. Każdy z druhów miał 
swój wkład w jej pojawienie się. Pomogli 
też sponsorzy. Budynek remizy i figurę 
św. Floriana poświęcił ks. proboszcz, 
a wstęgę przecięli burmistrz Miasta 
i Gminy Sieniawa Adam Woś, sekretarz 
MiG Barbara Matyja, komendant Miej-
sko-Gminny ZOSP RP dh Eryk Ce-
glak, prezes OSP Czerce dh Grzegorz 
Pyrczak, naczelnik OSP Czerce dh Jerzy 
Dziki oraz ks. Piotr Przeszłowski. 

Wioletta Żak

Podstawą podjęcia prac przy-
gotowawczych i przepro-
wadzenia ćwiczenia obron-
nego było zarządzenie nr 

0050/31/2021 Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Sieniawa z dnia 26 maja 2021 roku 
w sprawie przygotowania i przeprowa-
dzenia gminnego ćwiczenia obronnego 
Miasta i Gminy Sieniawa: „Zgrywanie 
wybranych elementów gminnych zespo-
łów zarzadzania kryzysowego oraz ogniw 

realizujących zadania ochrony ludno-
ści w warunkach prowadzonych działań 
obronnych”. 

Głównym celem ćwiczeń było m.in. 
sprawdzenie wydzielonych zespołów do 
sprawnego funkcjonowania i przekazy-
wania zadań, doskonalenie współpracy 
i współdziałania w sytuacjach kryzyso-
wych wywołanych czynnikami zewnętrz-
nymi, a także sprawdzenie i doskonale-
nie znajomości zadań osób funkcyjnych 

w przypadku wystąpienia zagrożenia 
bezpieczeństwa.

Gminne ćwiczenie obronne składa-
ło się z trzech etapów. Pierwszym było 
rozwinięcie Stałego Dyżuru Burmistrza 
Miasta i Gminy Sieniawa, drugim etapem 
rozwinięcie Akcji Kurierskiej Urzędu 
Miasta i Gminy w Sieniawie. W treningu 
akcji kurierskiej udział wzięło 15 osób, 
w tym 15 pracowników urzędu, zaan-
gażowano również 5 pojazdów. Ostat-

Gminne ćwiczenia obronne
W dniu 30 czerwca 2021 r. przeprowadzone zostało gminne ćwiczenie obronne 

pod kryptonimem „SIENIAWA 2021”. Poszczególne etapy ćwiczenia zrealizowano 
sprawnie, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i czasowymi.
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nim etapem ćwiczeń była ewakuacja pra-
cowników i zabezpieczenie Szkoły Pod-
stawowej w Sieniawie. Co było powo-
dem takich działań? O godz. 13.00 dnia 
30 czerwca br. na pocztę elektroniczną 
szkoły został wysłany anonimowy e-mail 
z wiadomością o ładunku wybuchowym 
znajdującym się na terenie obiektu. Po 
poinformowaniu służb ratowniczych 
przez zastępcę dyrektora szkoły, zade-
cydowano o ewakuacji budynku. Na 

miejsce natychmiast skierowane zostały 
służby ratunkowe jednostek OSP oraz 
policja, którzy po przeprowadzonej ewa-
kuacji osób znajdujących się wewnątrz, 
zabezpieczyli miejsce, by nie dostały się 

tam osoby niepowołane. Policjanci oraz 
funkcjonariusze z grupy rozpoznania 
minersko-pirotechnicznego zabezpie-
czyli budynek i po rozpoznaniu, jak się 
okazało, nie znaleziono ładunku wybu-

chowego.
W treningu udział wzięły osoby fu-

nkcyjne, zespół Akcji Kurierskiej Urzę-
du Miasta i Gminy w Sieniawie, jed-
nostki OSP z terenu gminy Sieniawa, 
Zespół Stałego Dyżuru Burmistrza Mia-
sta i Gminy Sieniawa, 2 patrole policji 
z Komisariatu Policji w Sieniawie, pra-
cownicy Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Jarosławiu, miejsko-gminnego 
zespołu zarządzania kryzysowego, kie-
rownictwo i pracownicy szkoły podsta-
wowej oraz stanowisko kierowania PSP 
w Przeworsku. 

Wioletta Żak

To drugi tego typu element 
architektury, który pojawił 
się w naszym miasteczku. 
Będzie łatwiej dostępny, 

stoi bowiem w centrum przy Szkole Pod-
stawowej w Sieniawie. W dniu 12 maja 
2021 r. odbył się niezwykle sprawny 
montaż miniremizy, a chętnych do wrzu-
cania kolorowych nakrętek nie brako-
wało. I to jest wspaniała wiadomość. 
Uczniowie dowiedziawszy się, że pojawi 

Druga miniremiza już jest
Wyjątkowi, niezawodni, zawsze pomocni. Strażacy z OSP KSRG Sieniawa 

zbudowali kolejny domek-remizę na nakrętki. 
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się tuż obok szkoły taki pojemnik, jeszcze 
chętniej je gromadzili, by dziś móc zain-

augurować piękną akcję. Macie małe, ale 
jakże wielkie serduszka! 

Moda na stawianie pojemników na 
nakrętki w przestrzeni miejskiej jest już 
bardzo popularna. Nakrętki spełniają 
bardzo ważną rolę – pomagają chorym 
i potrzebującym uzyskać pieniądze na 
leczenie, rehabilitację bądź zakup spe-
cjalistycznych urządzeń. Taka pomoc 
nic nie kosztuje, a jest niezwykle cenna. 
Macie nakrętki? Zachęcamy do zbierania 
i wrzucania ich do tego właśnie pojem-
nika. Pomaganie leży w naturze nas 
wszystkich i na pewno skorzysta na tym 
środowisko. Strażacy, jesteście na medal! 
Dziękujemy!

Wioletta Żak

Proces przełączenia telefonu 
alarmowego 998 rozpoczął 
się na Podkarpaciu w drugiej 
dekadzie kwietnia. W dniu

13 kwietnia, odbyła się konferencja 
prasowa Wojewody Podkarpackiego. 
W spotkaniu z dziennikarzami uczest-
niczyli podkarpacki komendant woje-
wódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec 
oraz zastępca komendanta wojewódz-

kiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew 
Sowa.
- Do tej pory zgłoszenia alarmowe na 
numer 998 odbierali dyżurni stanowisk 
kierowania komendantów miejskich i po-
wiatowych – powiedział nadbryg. Andrzej 
Babiec. – Oprócz zdarzeń rzeczywistych 
było dużo zgłoszeń, które miały charakter 
alarmów fałszywych. Przeniesienie numeru 
998 do Centrum Powiadamiania Ratun-

kowego zdecydowanie ułatwi pracę dyżur-
nych stanowisk kierowania komend miej-
skich i powiatowych Państwowej Straży 
Pożarnej, gdyż do komend będą spływały 
tylko realne zdarzenia.

Numer 998 będzie dalej funkcjo-
nował, jednak każdy, kto zadzwoni na 
ten numer nie dodzwoni się jak dotych-
czas bezpośrednio do Państwowej Straży 
Pożarnej, tylko do dyspozytora CPR. 
Ten przyjmie od mieszkańca zgłoszenie 
alarmowe, a po przetworzeniu informacji 
przekaże ją drogą elektroniczną do wła-
ściwego stanowiska PSP.

Wśród zalet powyższego rozwiązania 
wymienia się możliwość jednoczesnego 
powiadomienia o zdarzeniu wszystkich 
możliwych służb, obsługę zgłoszeń alar-
mowych od obcokrajowców i obsługę 
zgłoszeń typu eCall (zgłoszenia z samo-
chodów), a także przyjmowanie zgło-
szeń od osób głuchoniemych.

Wioletta Żak, fot. PSP

Dzwoniąc na 998  
połączymy się z CPR

Od 16 kwietnia 2021 r. dzwoniąc z terenu powiatu przeworskiego na nr 998 
połączymy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie.
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W  czerwcu i lipcu br. 
odbyły się walne ze-
brania sprawozdaw-
czo-wyborcze ochot-

niczych straży pożarnych w Mieście 
i Gminie Sieniawa, w trakcie których dru-
howie podsumowali działalność ostat-
niego okresu i zaakceptowali plany zadań 
na bieżący rok. Wyłoniono także nowe 
władze na pięcioletnią kadencję 2021 
– 2025. Wszystkim wybranym druhom 
serdecznie gratulujemy oraz życzymy 
sukcesów w działaniach na rzecz OSP 
i społeczności gminy Sieniawa.

Wioletta Żak

Nowe władze OSP  
na lata 2021 – 2025

Prezesi i naczelnicy OSP wybrani na kadencję 2021 – 2025

Jednostka Prezes Naczelnik

OSP Czerce Grzegorz Pyrczak Jerzy Dziki

OSP Czerwona Wola Patryk Ciurko Radosław Lisik

OSP Dobra Władysław Ciurko Dariusz Frączek

OSP Dybków Jacek Paluch Marcin Bajor

OSP Leżachów Stanisław Szary Kamil Czercowy

OSP Paluchy Paweł Iskra Krystian Niemczyk

OSP Pigany Kazimierz Organiszczak Tomasz Hejnosz

OSP Rudka Krzysztof Dąbek Tomasz Czajkowski

OSP KSRG Sieniawa Eryk Ceglak Jakub Ceglak

OSP Wylewa Jerzy Dziaduch Jan Zawada
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Wędkowanie  
na Dzień Dziecka
30 maja 2021 r. na łowisku „Żwirownia” w Piganach odbyły się zawody wędkarskie  

dla dzieci i młodzieży do lat 16. Zawody, które odbywają się już od ponad 
dwudziestu lat, zorganizował Polski Związek Wędkarski Koło Sieniawa  

z okazji Dnia Dziecka. 

Po rozlosowaniu stanowisk 
młodzi wędkarze pod okiem 
opiekunów przystąpili do 
zawodów. Pomimo niesprzy-

jającej aury – było zimno, deszczowo 
i wietrznie, dzieci całkiem dobrze sobie 
poradziły. Wśród złowionych okazów 
znalazła się niezła sztuka karpia, a nawet 
węgorz, którego, jak podkreślali organi-
zatorzy konkursu, rzadko udaje się zło-
wić podczas zawodów. Ważenia złowio-
nych ryb dokonali organizatorzy: Marek 
Lisik i Grzegorz Suszyło. 

W tym roku nagrody przyznano 
w dwóch kategoriach. W kategorii dziew-
cząt zwyciężyła Judyta Kamionka, drugie 
miejsce zajęła Aleksandra Ożga, a trzecie 
Lena Dziaduch. W kategorii chłopców 
najlepszy okazał się Maksymilian Kip-

czak. Kolejne miejsce na podium zajęli 
odpowiednio: Tomasz Kamionka i Kac-
per Wolanin. Ponadto swoich sił w węd-
kowaniu próbowali również: Justyna 
Marek, Piotr Paluch, Jakub Siedlarz oraz 

najmłodszy uczestnik zawodów – pięcio-
letni Jonasz Szewc. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rze-

czowe w postaci wysokiej jakości sprzętu 
wędkarskiego, a każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom i upomi-
nek. Nagrody ufundowane przez CKSiR 
„Sokół” w Sieniawie wręczył zwycięz-

com prezes sieniawskiego koła Marek 
Lisik. Na zakończenie zawodów przy-
gotowano dla wszystkich mały poczę-

stunek. Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom zawodów wytrwałości i zapału. 
Do zobaczenia za rok.

Marta Kozłowicz
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Rodzinny turniej
Już po raz jedenasty rozegrany został w Sieniawie Rodzinny Turniej  

Tenisa Stołowego. 

Celem turnieju jest propago-
wanie aktywności fizycz-
nej w rodzinnym gronie. 
W tym roku w mocno 

okrojonym składzie, bo udział w nim 
wzięło cztery pary, ale nie brako-

wało ducha walki i rywalizacji fair play, 
a przede wszystkim dobrej zabawy. 
Zespoły rywalizowały systemem „każdy 
z każdym”. Tegoroczny turniej wygrali 
Paweł i Dariusz Kolczak, którzy w tur-
nieju wzięli udział już po raz piąty. Dru-

gie miejsce zdobyli Monika i Paweł 
Żemła. A trzecie ex aequo zajęli: Mak-
symilian i Anna Myszor oraz Gabriel 
i Dawid Wasiuta. Nagrody wręczyli orga-
nizatorzy turnieju: dyrektor CKSiR 
„Sokół” w Sieniawie Piotr Majcher oraz 
pani Mariola Drapała. Serdecznie gra-
tulujemy wszystkim zwycięzcom. Dzię-
kujemy pani Marioli za przygotowanie 
słodkiego poczęstunku oraz parom, któ-
re w turnieju wzięły udział po raz ostatni 
– zapisaliście piękną kartę w historii 
naszego turnieju. Wierzymy, że w przy-
szłym roku spotkamy się przy tenisowym 
stole z zawodnikami, którzy są z nami 
od lat, jednocześnie żywimy nadzieję na 
pojawienie się nowych rodzinnych par. 
Uwierzcie, dobra zabawa i pozytywne 
emocje gwarantowane. 

Marta Kozłowicz

Akademia Piłkarska  
wznawia zajęcia
Akademia Piłkarska „Sokół” wznawia zajęcia sportowe dla dzieci z terenu gminy. 

Wymuszone zawieszenie treningów było spo-
wodowane ogólnopolskim lockdown`em 
COVID-19 wprowadzonym przez władze 
rządowe oraz zakazem korzystania z bazy 

sportowej. Teraz gdy wszystko wraca do normalnego funkcjo-
nowania, treningi zostały wznowione i odbywają się w każdy 
poniedziałek i czwartek – godz. 16.00 roczniki 2013 - 2015 
i godz. 17.00 roczniki 2016 - 2017 na gminnych obiektach 
sportowych: stadionie miejskim „Sokół”, hali sportowej im. 
Dariusza Michalskiego oraz nowej hali sportowej przy basenie. 

Dodatkowo Akademia prowadzi nabór dzieci z rocznika 
2016 i 2017. Zachęcamy do zapisywania dzieci i aktywnego 
spędzania czasu wolnego. Zapisy oraz szczegóły pod nume-
rem tel. 721 627 122, trener Krystian Halejcio.

Sebastian Padiasek
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Sokół najwyżej w historii
Sezon 2020/2021 w III lidze gr. IV był niewątpliwie najlepszym w dotychczasowej 
historii naszego klubu! Sokół ostatecznie zajął trzecie miejsce w rozgrywkach  

i szczególnie w pierwszej części sezonu pozostawił po sobie dobre wrażenie. 

Do rundy wiosennej Sokół 
przystępował jako wiceli-
der tabeli ze stratą 5 pkt. 
do lidera z Puław. Nieste-

ty, dla nas runda wiosenna nie była już 
tak udana jak „jesień” i mimo że Sokół 
grał nierówno, to cały czas utrzymywał 
drugą pozycję w tabeli. Z kolei Wisła 
Puławy regularnie punktując zwiększała 
przewagę nad naszą drużyną. 

Biało-niebiescy w rundzie wiosen-
nej zanotowali 9 zwycięstw, 3 remisy 
i 8 porażek, co niestety nie pozwoliło 
dotrzymać kroku prowadzącej w tabeli 
Wiśle. Słodki smak najlepszego dotych-
czasowego sezonu w lidze psuje poraż-
ka w ostatnim meczu z broniącym się 
przed spadkiem Podlasiem Biała Pod-
laska 3:4. Przez to spotkanie nasza dru-
żyna „spadła” na trzecie miejsce, dając się 
wyprzedzić Chełmiance Chełm. W ca-
łym sezonie drużyna Ryszarda Kuźmy 

wywalczyła 21 zwycięstw, 10 razy po-
dzieliła się punktami z przeciwnikiem i 9 
razy musiała uznać wyższość rywala. Naj-
lepszym strzelcem i zawodnikiem Sokoła 
został Bartłomiej Purcha, który strzelił 
14 goli i zaliczył 13 asyst. W ostatecznym 
rozrachunku był to udany sezon dla naszej 
drużyny, Sokół grał otwartą, ciekawą dla 
oka piłkę, a zespół niejednokrotnie był 
chwalony przez trenerów innych drużyn.

Nowy sezon

Równo z końcem rozgrywek rozpo-
częło się planowanie przyszłego sezonu. 
Pierwsza zmiana nastąpiła na stanowisku 
trenera i wygasający 30 czerwca 2021 r. 
kontrakt z Ryszardem Kuźmą nie został 
przedłużony. Zarząd podziękował tre-
nerowi za pracę w naszym klubie i osią-
gnięty wynik. Plan klubu był taki, aby 
nieco odmłodzić drużynę i tutaj posta-

wiono również na młodego trenera. 
Został nim 33-letni Łukasz Chmura, 
trener młodego pokolenia, posiadający 
licencję UEFA Elite Youth A. Poprzed-
nio prowadził Błękitnych Ropczyce, 
pracował także dla Polskiego Związku 
Piłki Nożnej jako trener-koordynator 
AMO, a obecnie w Programie Certyfika-
cji Szkółek Piłkarskich. Asystentami tre-
nera Chmury będą Michał Bochenek 
oraz znany w naszym środowisku Da-
riusz Majcher. Treningi pod wodzą no-
wego sztabu szkoleniowego Sokół wzno-
wił 6 lipca i w okresie przygotowaw-
czym rozegrał 5 meczów kontrolnych:
14 lipca – GKS Majdan Sieniawski
17 lipca – Izolator Boguchwała
24 lipca – Głogowia Głogów Małopolski 
i Sokół Kolbuszowa Dolna
31 lipca – Stal Stalowa Wola

Sebastian Padiasek
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Przystanek Happy Bus
9 - 11 lipca 2021 r.
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Wakacyjne czwartki  
z CKSiR „Sokół” w Sieniawie


