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Czas płynie nieubłaganie, dzień za dniem mija bardzo szybko. Dopiero witaliśmy Nowy Rok, a już mamy końcówkę  
czerwca. Nadeszło upragnione lato. Uczniowie odebrali świadectwa szkolne i z radością rozpoczynają okres wakacji. W takich  
chwilach sam ze wzruszeniem wspominam okres lat dziecięcych i tę radość na myśl o wakacjach i beztrosce tego czasu. Mam  
nadzieję, że uczniowie wykorzystają go w pełni, by wypoczęci, naładowani pozytywną energią powrócili we wrześniu do  
szkolnych ławek.

Oddajemy w Państwa ręce kolejne, drugie już w tym roku wydanie Gminnego Informatora Samorządowego „Sieniawa”  
i jak zwykle wierzymy, że będzie miłą lekturą na urlopowy czas. 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.

Za mną i moimi współpracownikami okres zebrań sprawozdawczych z Wami, Drodzy Mieszkańcy. Cieszę się, że po  
okresie pandemii znów mogliśmy się spotkać w sołectwach i rozmawiać o sprawach naszej gminy i poszczególnych wsi. Komu- 
nikacja między władzą samorządową a lokalną społecznością jest ogromnie ważna. Zwykle Wasze interesy reprezentują  
w urzędzie sołtysi i radni, ale takie spotkania są okazją, byście Wy sami mogli pytać, przedstawiać swoje stanowiska czy  
zgłaszać problemy. Wspólnie łatwiej możemy wypracować rozwiązania dla sołeckich spraw. My jesteśmy dla Was i osobi- 

ście, zawsze jestem gotów widzieć 
Państwa i wysłuchać w moim 
gabinecie. Z radością stwierdzam, 
że spotkania były udane i prze-
biegły w miłej atmosferze. Usły-
szałem wiele ciepłych słów, za 
które serdecznie dziękuję. Zawsze 
powtarzam, że wszystko co sa- 
morząd robi, jest dla mieszkań-
ców, dla dobra całej wspólnoty. 

Odkąd urzęduję jako burmi- 
strz, nigdy nie spocząłem na lau-
rach. Piastując takie stanowisko 
nie można zresztą pozostawać 
biernym. Nigdy nie potrafiłem sie-
dzieć z założonymi rękami i cze-
kać, aż samo przyjdzie. Nigdy nic  
samo nie przyjdzie. Wszystko wy- 

maga ogromu pracy, determinacji, samozaparcia. Zawsze jest coś, co trzeba poprawić, udoskonalić, by było lepiej, bez- 
pieczniej i przyjemniej. Pracowałem w pocie czoła z całych sił, wkładając serce w każde przedsięwzięcie, nawet naj- 
mniejsze. Czasem bywało bardzo trudno, wydawałoby się, że ciągle jest pod wiatr, ale i on nagle zmieniał kierunek  
i wszystko zaczynało biec właściwym torem. Torem rozwoju, tak jak tego oczekiwaliśmy. Zrobiliśmy wiele i jestem dumny  
z tych dokonań. Moglibyśmy zrobić jeszcze więcej, gdyby nie niesprawiedliwość, z jaką musimy się mierzyć. Jak nie wia- 
domo o co chodzi, to przecież zawsze chodzi o pieniądze. Tych obecna władza w państwie okrutnie nam skąpi. Rozdaje  
chętnie, ale niesprawiedliwie, z czym nie mogę się pogodzić. W drugim naborze „Polskiego Ładu” złożyliśmy trzy wnioski:  
na budowę kanalizacji sanitarnej w Rudce – staraliśmy się o dofinansowanie w wysokości blisko 15 mln zł, na budowę  
remizo-świetlicy OSP w Leżachowie – 1 mln 350 tys. zł i budowę kanalizacji sanitarnej w Czerwonej Woli – 4 mln 744 tys. zł. 
Łącznie na ponad 21 mln zł. Przyznano nam środki jedynie na budowę remizo-świetlicy, czyli na zadanie o najniższej kwocie  
dofinansowania. Nie dostaliśmy ani złotówki na tak ważne dla nas zadania wodno-kanalizacyjne. Pytam, gdzie jest spra- 
wiedliwość? Samorządy, choćby te sąsiednie, chwalą się dużymi milionami – bo dostały około 5, 9, 15, a nawet i blisko 20  
milionów złotych na różne zadania. Słyszę od Was, Drodzy Mieszkańcy, głosy oburzenia. Pytacie mnie, dlaczego tylko tyle?  
I czy budowa kompleksu rekreacyjnego jest ważniejsza niż budowa kanalizacji sanitarnej? Czuję to samo, co Wy i zadaję  
sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim Sieniawa? Czy tak ma wyglądać zrównoważony rozwój? O tej niesprawiedliwości  
pozwolę sobie powiedzieć jeszcze później. 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
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Mimo wszystko nie ustajemy w działaniach. Realizujemy zadanie pole-
gające na przebudowie i rozbudowie SUW w Sieniawie i Dobrej, tak bardzo 
ważne dla naszych mieszkańców. W ostatnim etapie prac przy pasażu nasa-
dzone zostały ozdobne drzewa, gdzie całość stała się już pięknym elementem wize-
runku centrum miasta. Zmodernizowaliśmy pomieszczenia stadionu miejskiego, 
wybudowaliśmy przepust w Czerwonej Woli, szereg prac wykonanych zostało  
w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego. Z niecierpliwością będziemy oczeki-
wać remontu dróg wojewódzkich od ronda w Sieniawie w kierunku Wylewy oraz  
od skrzyżowania przy szkole Podstawowej w Sieniawie w kierunku Dobrej.  
Nie byłoby to możliwe bez udziału naszych środków – prawie miliona złotych.  
Mimo wielu innych potrzeb, decyzja Rady Miejskiej o ich przekazaniu zapadła.  
Mamy świadomość, że są to zadania priorytetowe. Bezwzględnie.

Drodzy Mieszkańcy! 
Za nami XXXV sesja Rady Miejskiej w Sieniawie. Ogromnie się cieszę, ponie-

waż Rada Miejska jednogłośnie udzieliła mi absolutorium i wyraziła wobec mnie 
wotum zaufania. Absolutorium to nie tylko ukoronowanie mojej pracy. To rów-
nież sukces radnych, współpracowników, pracowników urzędu i jednostek organi-
zacyjnych. To dowód uznania dla całego zespołu ludzi pracującego nad realizacją 
budżetu. Życzyłbym sobie, żebyśmy nigdy o tym nie zapominali. Dziękuję za każdą 
merytoryczną uwagę, za każdy spór, który przyniósł wymierne korzyści mieszkań-
com gminy, za pomoc i wsparcie w trudnych momentach, za każde dobre słowo. 
Codziennie czuję Wasze wsparcie, które daje mi siłę do działania. Dzięki Państwa 
zaangażowaniu dużo pozytywnego się dzieje w naszej gminie i tak wiele udało nam 
się wspólnie osiągnąć. Wszystkim Państwu pragnę serdecznie jeszcze raz podzięko-
wać. Szczególne podziękowania składam na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej  
w Sieniawie Danuty Król. Dotychczasowa współpraca z Radą Miejską zaowo-
cowała wieloma znakomitymi przedsięwzięciami, które wymagały zrozumienia,  
a czasem nawet niezwykłej odwagi.

26 maja 2022 r. uczestniczyłem w uroczystej gali z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie, podczas której odbyło 
się rozstrzygnięcie XXII edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa. Miasto i Gmina Sieniawa otrzymała w nim nomi-
nację do nagrody specjalnej w kategorii – „Sport, turystyka, rekreacja” i tę nominację miałem zaszczyt odebrać w obecności prze-
wodniczącej Rady Miejskiej w Sieniawie Danuty Król i pani sekretarz MiG Barbary Matyi. To duże wyróżnienie dla naszego 
samorządu. Wiecie Państwo, jak wiele serca wkładamy w te dziedziny. Mamy piękny stadion z zapleczem, krytą pływalnię, dwie 
hale sportowe, boiska wielofunkcyjne w mieście i sołectwach, boiska trawiaste, czy siłownie zewnętrzne przy placach zabaw. Wszyst-
kie te miejsca tętnią życiem, służą przede wszystkim mieszkańcom – dzieciom, młodzieży, osobom starszym, naszym sportowcom 
działającym w klubach sportowych. Piękne miasteczko przyciąga turystów, którzy chętnie zwiedzają nasze lokalne zabytki, spa-
cerują po rynku, po parku, jedzą lody przy fontannie, przychodzą do ratusza podziwiać z wieży panoramę Sieniawy. Amatorzy 
wypoczynku poza miastem wybierają wycieczki rowerowe i spacery po sieniawskich lasach. Wierzę, że miasteczko z bogatą histo-
rią rodów Sieniawskich i Czartoryskich, z roku na rok coraz piękniejsze, będzie jeszcze chętniej odwiedzane. 

Rozpoczynamy sezon urlopów, wakacyjnych wyjazdów. Życzę Państwu, abyście znaleźli czas na odpoczynek. Jeśli nie dłuż-
szy, to choć na parę chwil. Spędźcie go z rodziną, z bliskimi. Jesteśmy zabiegani, zapracowani i mamy coraz mnie czasu dla siebie. 
Doceńmy każdy dzień, każdą chwilę i cieszmy się życiem. Mieszkańców i tych, którzy wakacje będą spędzać w Sieniawie, serdecz-
nie zapraszam na Dni Sieniawy w dniach 16 i 17 lipca. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią wracamy do naszego 
święta i mam nadzieję, że w bogatym programie każdy znajdzie coś dla siebie. Na scenie pojawią się zespoły Krywań, LemON,  
a także ulubieniec młodzieży – Kubańczyk. Nie zabraknie wesołego miasteczka, zawitają też do nas motocykliści. Zapraszam  
do śledzenia strony internetowej oraz Facebooka Miasta i Gminy Sieniawa, a także Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
„Sokół”, gdzie pojawią się szczegółowe informacje o tym wydarzeniu. 

 Życzę raz jeszcze udanych wakacji i miłej lektury gminnego informatora.

       Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
         Adam Woś
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Raport o stanie Miasta i Gmi-
ny Sieniawa poza podsumo-
waniem działalności burmi-
strza w roku 2021, sprawoz-

daniem z realizacji polityk, programów 
i strategii, uchwał Rady Miejskiej, zawie-
ra szereg informacji na temat finansów, 
inwestycji, edukacji czy dziedzin takich 
jak kultura, sport i rekreacja. Po prezen-
tacji tego dokumentu dokonanej przez 
Sekretarza Miasta i Gminy oraz prze-
prowadzeniu debaty nastąpiło głosowa-
nie nad uchwałą w sprawie udzielenia 
burmistrzowi wotum zaufania. Za przy-
znaniem wotum zaufania głosowało 12 
obecnych radnych, nie było głosów 
przeciwnych, ani wstrzymujących się. 
Poza radnymi w debacie nad rapor-
tem mogli wziąć udział również miesz-
kańcy, po uprzednim zgłoszeniu tego 
faktu w biurze obsługi rady, jednak 
w przewidzianym terminie nie wpły-
nęło żadne zgłoszenie. Udzielenie abso-

lutorium stanowi natomiast akcepta-
cję wykonania budżetu, który dokony-
wany jest poprzez organ uprawniony na 

podstawie przedstawionego sprawozda-
nia rachunkowego organowi wykonaw-
czemu i oznacza stwierdzenie prawidło-
wości działania finansowego. 

Na szczeblu gminy burmistrzowi abso-
lutorium udziela rada miejska. Do 31 
marca następnego roku Burmistrz Mia-

sta i Gminy Sieniawa jest zobowiązany 
przedstawić Radzie Miejskiej w Sienia-
wie roczne sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy. Jest ono również przed-
kładane Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej w Rzeszowie, która wydaje opinię na 
podstawie danych zawartych w tym spra-
wozdaniu.

Analizując wykonanie budżetu Ko-
misja Rewizyjna stwierdziła m.in., że 
dochody budżetu ogółem wykonano 
w kwocie 42 961 934,05 zł, co stanowi 
94,37% planu, wydatki budżetu ogółem 
wykonano w kwocie 39 392 368,40 zł, co 
stanowi 90,46% planu, budżet za 2021 
rok zamknął się nadwyżką w wysokości 
3 569 565,65 zł.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sie-
niawie postanowiła pozytywnie ocenić 
zarówno sprawozdanie z wykonania bu-

Tematami przewodnimi XXXV sesji Rady Miejskiej w Sieniawie była debata nad 
raportem o stanie Miasta i Gminy Sieniawa, głosowanie nad projektem uchwały 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa wotum zaufania 
oraz udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Sesja, na której 

podjęte zostały wspomniane uchwały, odbyła się 14 czerwca 2022 r.

Jednogłośne absolutorium  
i wotum zaufania dla Burmistrza
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dżetu za 2021 rok, jak i sprawo-
zdanie finansowe. Podkreśliła również, 
że przedłożone sprawozdania zostały 
sporządzone prawidłowo pod względem 
formalno-rachunkowym i rzetelnie odz-
wierciedlają stan finansów gminy. Po-
nadto stwierdziła, że Burmistrz Miasta 
i Gminy Sieniawa postępował w ra-
mach upoważnień ustawowych, a tak-
że przestrzegał dyscypliny finansów 
publicznych. Mając na uwadze te infor-
macje, 12 obecnych radnych jednogło-
śnie głosowało za udzieleniem Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Sieniawa abso-
lutorium z wykonania budżetu za 2021 
rok. Jest to 16 absolutorium udzielone 
Adamowi Wosiowi w trakcie sprawo-
wania urzędu Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Sieniawa. Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Danuta Król złożyła gratulacje bur-
mistrzowi i wręczyła kwiaty.
– To dla mnie zaszczyt i ogromne wyróżnie-

nie – potwierdzenie tego, że wspólnie pra-
cujemy dla dobra społecznego – podkre-
ślił burmistrz Adam Woś. – Dziękuję za 
pozytywną ocenę, jest to oczywiście wielka 
satysfakcja, ale przede wszystkim ogromne 
zobowiązanie do dalszej, wytężonej pracy 
na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny 
i jej mieszkańców. Najważniejsze, żebyśmy 
przede wszystkim podejmowali te najwła-
ściwsze decyzje. Dziękuję radnym, sołtysom 
oraz wszystkim moim współpracownikom 
– bo to zasługa wielu, wielu osób. Rzetelna 
współpraca to klucz do sukcesu i pomimo 
trudności związanych z pandemią, zostały 
zrealizowane wszystkie zamierzenia. 
Szczególne wyrazy uznania burmistrz 
skierował w stronę skarbnika MiG An-
ny Nykiel, która dbała o planową reali-
zację zapisanych w budżecie dochodów 
i wydatków. 

Ważnym akcentem sesji absoluto-
ryjnej było również dopełnienie for-

malności związanych z uprawomocnie-
niem funkcji radnej Edyty Szewczyk, 
wybranej do Rady Miejskiej w Sienia-
wie w okręgu wyborczym nr 7 w wybo-
rach uzupełniających zarządzonych na 
dzień 12 czerwca 2022 r. Po przedsta-
wieniu informacji nt. przebiegu wybo-
rów, a następnie wręczeniu zaświadcze-
nia potwierdzającego wybór na funk-
cję radnego, nastąpiło uroczyste złoże-
nie ślubowania i objęcie mandatu rad-
nego Rady Miejskiej w Sieniawie. Gra-
tulacje nowo wybranej radnej złożyła 
przewodnicząca Rady Miejskiej wraz 
z burmistrzem Miasta i Gminy Adamem 
Wosiem życząc jednocześnie owocnej 
pracy na rzecz rozwoju naszej społecz-
ności lokalnej i sukcesów w sprawowa-
niu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej 
funkcji. 
 

Barbara Matyja

Dzień Samorządu Teryto-
rialnego, czyli święto sa-
morządowców jest okazją 
do nagrodzenia ich pracy 

i zaangażowania w rozwój kierowanych 
przez nich powiatów, miast i gmin. Służy 
temu organizowana przez Podkarpackie 
Stowarzyszenie Samorządów Terytorial-

nych i Centrum Promocji Biznesu Pod-
karpacka Nagroda Samorządowa. Celem 
plebiscytu jest między innymi promo-
wanie i nagradzanie najlepszych samo-

Podczas uroczystej gali 26 maja 2022 r. z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 
w Rzeszowie odbyło się rozstrzygnięcie XXII edycji konkursu Podkarpacka 

Nagroda Samorządowa. Miasto i Gmina Sieniawa otrzymała w nim nominację 
do nagrody specjalnej w kategorii – „Sport, turystyka, rekreacja”. To duże 

wyróżnienie dla naszego samorządu.

Burmistrz odebrał nominację
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rządów Podkarpacia i dokumentowa-
nie osiągnięć lokalnych małych ojczyzn.

Nominację z rąk przedstawicieli 
organizatora odebrał burmistrz Miasta 
i Gminy Sieniawa Adam Woś. Podczas 

uroczystości towarzyszyły mu sekretarz 
Miasta i Gminy Sieniawa Barbara Ma-
tyja i przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Sieniawie Danuta Król.

Honorowy patronat nad wydarze-

niem objęli Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Władysław Ortyl i Wo-
jewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Wioletta Żak

Taka jest procedura, gdy 
w wyborach startuje tylko 
jeden kandydat. Tym kan-
dydatem w okręgu wybor-

czym nr 7 obejmującym sołectwo Palu-
chy oraz część sołectwa Pigany (od nr 
103 do nr 203 z wyłączeniem nr 113 
i nr 115), a więc i nową radną jest Edy-
ta Szewczyk.
Do niedawna mieszkańców tych miej-
scowości reprezentował Grzegorz Krzy-
żak, którego mandat wygasł z dniem 
3 marca 2022 r. z powodu śmierci. 
W związku z tym w połowie marca 
Wojewoda Podkarpacki zarządził wy-
bory uzupełniające do Rady Miejskiej 
w Sieniawie w tymże okręgu. W wyzna-
czonym terminie swojego kandydata za-
rejestrował tylko jeden komitet – Ko-
mitet Wyborczy Wyborców „Rozwój 

Ziemi Sieniawskiej”. 
– Na niespełna miesiąc przed wyborami 

kandydatka mogła cieszyć się z wygra-
nej, bo mandat radnej miała już zapew-

niony. W tej sytuacji wybory do Rady 
Miejskiej w Sieniawie odbyły się tylko 

formalnie, lecz samego głosowania nie 
było. Miejska Komisja Wyborcza w Sie-

W niedzielę, 12 czerwca 2022 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady 
Miejskiej w Sieniawie. Głosowania jednak nie było. Zebrała się jedynie Miejska 

Komisja Wyborcza, która sporządziła protokół.

Wybory uzupełniające  
bez głosowania
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niawie podała do publicznej wiadomo-
ści informację o tym, że głosowanie nie 
będzie przeprowadzone, a protokół z wy-
borów zostanie wykonany 12 czerwca 
2022 r. Za wybraną na radną uznano 

panią Edytę Szewczyk – podsumowała 
Monika Michalska, pełniąca funkcję 
przewodniczącej MKW w Sieniawie.

Nowa radna złożyła ślubowanie i ob-
jęła mandat podczas XXXV zwyczajnej 

sesji Rady Miejskiej w Sieniawie, która 
odbyła się w dniu 14 czerwca 2022 r.

Barbara Matyja

Teraz czekamy na ocenę jury. Z całej Polski o laur 
walczy 88 obiektów w 6 kategoriach:
A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajo-

brazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inży-

nieryjne);
F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad 
zabytkiem.

Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytka-
mi – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwa-
torskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także syste-
matycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabyt-
ków. Nasz zabytek został zgłoszony w kategorii A. Władze 

Miasta i Gminy Sieniawa i konserwatorzy podjęli decyzję 
o remoncie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela celem utrzyma-
nia ładu architektonicznego centrum miasta i w trosce o za-

bytki, które świadczą o bogatej przeszłości i tożsamości, 
szacunku do historii i dorobku wielu pokoleń.

Nikt nie ma wątpliwości, że sieniawski kościół to zaby-

W ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Zabytek Zadbany” ocenę formalną przeszło osiem zabytków z województwa 

podkarpackiego. Wśród nich jest zgłoszony przez Miasto i Gminę Sieniawa 
Zespół kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Sieniawie.  

Zabytek zadbany.  
Walczymy w konkursie
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tek zadbany i zasłużył na nagrodę, jakkolwiek będzie wy-
glądała ocena końcowa. Po przeprowadzonej rewitalizacji od-
zyskał swój dawny blask – dostrzegają to mieszkańcy i turyści. 

Niezwykła przemiana kościoła zachwyciła również panie re-
prezentujące organizatora konkursu, oddelegowane do wizy-

tacji obiektu. Jedna z nich widziała stan obiektu kilka lat 
wcześniej. 

Po publikacji w Internecie i mediach społecznościowych 
informacji o naszym udziale w konkursie oraz po zaprezen-
towaniu galerii zdjęć przed i po rewitalizacji, otrzymaliśmy 

mnóstwo pozytywnych opinii, co do podejmowanych działań 
w zakresie opieki nad zabytkami. Oto kilka z nich:

„Wszystkim, którzy przyczynili się do remontu i odnowy tego 
niszczejącego kościoła, należy się wielki szacunek i uznanie”

Zespół kościoła pw. św. Jana Chrzciciela zbudowany zo-
stał w 1753 r. w stylu barokowym. Ufundował go A. Czar-
toryski jako świątynię parafialną dla obrządku rzymsko-
katolickiego. W 1788 r. władze austriackie przekształciły 
ją w cerkiew greckokatolicką. W tym obrządku świątynia 
służyła do celów kultu do 1947 r. W latach 50. XX w. za-
mieniono ją na magazyn PGR. W latach 70. XX w. świą-
tynię przejęła parafia rzymskokatolicka. Po remoncie prze-
prowadzonym w połowie lat 80. służyła wiernym oby-
dwu obrządków. W 2014 r. w ramach przygotowań do grun-
townego remontu świątyni odkryto dekorację malarską na 
elewacjach i we wnętrzu. Odsłonięto wówczas sceny figu-
ralne w nawie i scenę Chrystusa w Ogrojcu na elewacji 
wschodniej prezbiterium oraz wykonano odkrywki obej-
mujące wnętrze i elewacje kościoła. Po remoncie świątynia 
jest wykorzystywana do uroczystości pogrzebowych, spo-
tkań duszpasterskich i ekumenicznych. Na zespół dawne-
go kościoła składają się, oprócz świątyni – dzwonnica, 
furta oraz odcinki muru.

„Dla mnie ten Kościół już wygrał, dusza i nastrój niepowta-
rzalny. Piękny powód do dumy naszego miasteczka”
„Gratuluję Panie Burmistrzu, bardzo Pan zadbał o to mia-
steczko. Sieniawa Panu zawdzięcza swój blask”
„Piękna odnowa. Gratulacje”
„Sieniawa nie ta sama, coś pięknego (…)”

Wioletta Żak
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– Panie burmistrzu, zakończył się 
okres pandemii. Mimo trudnego cza-
su samorząd funkcjonował na pełnych
 obrotach. Jakie refleksje się panu na-
suwają po tym okresie?
– Rok 2021 był kolejnym, w którym 
wszyscy zmagaliśmy się z pandemią 
COVID-19 i jej skutkami. Nauczyliśmy 
się w niej funkcjonować i mimo wielu 
trudności, musieliśmy wykonywać obo-
wiązki nałożone na nas przepisami pra-
wa oraz realizować założenia gospodar-
czo-inwestycyjne. Zmagaliśmy się oczy-
wiście z wieloma problemami, szczegól-
nie w oświacie, gdzie realizowana była 
nauka zdalna. Było to wielkie wyzwanie 
dla kadry kierowniczej szkół, dla nauczy-
cieli i dla nas, samorządu, również. Sta-
raliśmy się realizować wszystkie przed-
sięwzięcia inwestycyjne, te które były 
planowane, które postawiła przed nami 
Rada Miejska w Sieniawie i dzięki zna-
komitej współpracy, wszystkie te zada-
nia udało nam się skutecznie realizować. 
Dziękuję Opatrzności za to, że w odpo-
wiednim okresie podejmowaliśmy bar-
dzo odważne decyzje w zakresie inwesty-
cji, dzięki temu mogę śmiało powiedzieć, 
że nadrobiliśmy sporo utraconego czasu 
i wiele inwestycji, o których społeczeń-
stwo naszej gminy nawet nie marzyło, 
udało się zrealizować. Jestem dumny 
z naszych osiągnięć, szczególnie w zakre-
sie rozbudowy i modernizacji wodocią-
gów, budowy kanalizacji, nie mówiąc już 
o takich inwestycjach, jak budowa hali 
z basenem czy odbudowa pięknego, za-
bytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzci-
ciela. Te wszystkie zadania wymagały nie 
tylko dużego nakładu finansowego, ale 
przede wszystkim odwagi z naszej strony 
i tutaj chciałem szczególnie podzięko-
wać pani przewodniczącej Danucie Król 

i wszystkim radnym, którzy włączają się 
w pracę rady, za zrozumienie, wytrwa-
łość i szanowanie bardzo daleko idą-
cych, odważnych decyzji. Dzięki temu 
jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. 
Nie chciałbym wtrącać tu polityki, ale nie 
da się nie zauważyć, że można było wię-
cej, dużo więcej. Przeżywamy nieco trud-
niejszy okres – jesteśmy karani w sposób 
polityczny, ale to społeczeństwo samo 

musi wyciągnąć wnioski, kiedy patrzymy, 
co się dzieje, ile pieniędzy dostają otacza-
jące nas samorządy, a ile gmina Sieniawa.

– Mówimy o drugiej edycji „Polskiego 
Ładu” i o tym, jak został potraktowany 
nasz samorząd?
– Potraktowany już nie pierwszy raz. 
W kolejnych edycjach Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych nie dosta-
liśmy ani jednej złotówki – już pomija-
jąc 500 tys. zł w tej pierwszej na zada-
nia inwestycyjne dla jst, gdzie dostali 
wszyscy, choćby minimum. To upoka-
rzające, bo obserwowaliśmy, jak władza 
przydzielała duże miliony wybranym sa-
morządom, oczywiście tym sprzyjają-

cym partii rządzącej. W pierwszym roz-
daniu „Polskiego Ładu” na trzy złożo-
ne wnioski dostaliśmy dofinansowanie 
na jeden – przebudowę i rozbudowę 
SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej – nie-
spełna 4 mln zł, choć nasze wnioski opie-
wały na kwotę 40 mln zł i potrzeby były 
większe. Włożyliśmy wiele pracy, aby 
być przygotowanymi dokumentacyjnie 
na wszelkie możliwości dofinansowania, 

ale po raz kolejny nasze zadania z za-
kresu wodociągów i kanalizacji, które 
są priorytetowymi inwestycjami samo-
rządu i powinny być traktowane szcze-
gólnie, nie zostały wybrane. Drugi nabór 
„Polskiego Ładu” to kolejne trzy złożone 
wnioski. Na budowę kanalizacji sanitar-
nej w Rudce – starania o dofinansowanie 
w wysokości 14 mln 953 tys. zł, budo-
wę remizo-świetlicy OSP w Leżachowie 
– 1 mln 350 tys. zł i budowę kanalizacji 
sanitarnej w Czerwonej Woli – 4 mln 744 
tys. zł. Łącznie ponad 21 mln zł. Przy-
znano nam środki jedynie na budowę 
remizo-świetlicy, czyli to o najniższej 
kwocie dofinansowania. To był moment, 
gdzie czara goryczy się przelała. Sły-

O zadaniach zrealizowanych i planowanych do realizacji, sprawach bieżących  
i niesprawiedliwości, z którą mierzy się samorząd. 

Rozmowa z Adamem Wosiem  
Burmistrzem Miasta i Gminy Sieniawa
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szałem od Was samych, Drodzy Mie-
szkańcy, głosy niezrozumienia. Pytali-
ście, dlaczego? Gdy w mediach kolejne 
gminy chwaliły się dużymi, naprawdę 
dużymi milionami, poczuliśmy się po 
raz kolejny oszukani i upodleni. Czy tak 
postępuje władza prawa i sprawiedliwa? 
Czy wynik wyborów był tutaj za słaby? 
Czy to celowa polityka karania wybor-
ców nieprzychylnych PiS-owi? Co tak 
naprawdę decydowało o takim, a nie 
innym podziale środków? Nie trudno 
nie dostrzec, o co w tym wszystkim cho-
dzi. Owszem, ktoś powie – dobre i to, ale 
czy to nie za mało, gdy inni dostają dużo 
więcej? Pytacie mnie sami, dlaczego 
ponadczterotysięczna gmina Gać otrzy-
mała dofinansowanie na aż trzy zada-
nia i to łącznie w kwocie 19 mln złotych, 
a siedmiotysięczna Sieniawa trochę po-
nad milion na zaledwie jedno zadanie? 
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna dostała 
prawie 15,5 mln zł, Gmina Zarzecze nie-
spełna 11 mln zł, Gmina Wiązownica 10 
mln zł, Gmina Grodzisko Dolne 10 mln 
zł, Gmina Tryńcza 9,5 mln zł, Gmina 
Adamówka prawie 9 mln zł, wiele samo-
rządów w tej okolicy otrzymało ok. 5 
mln zł. Pytam zatem, czym się różni sieć 
wodociągowa czy kanalizacyjna, która 
ma być wykonana w gminie Gać od ka-
nalizacji w innej gminie, choćby naszej? 
To przecież takie same zadania, które 
tam mają aprobatę, a tu nie. Już ponad 
cztery lata temu przy wsparciu środ-
ków europejskich rozpoczęliśmy budowę 

sieci kanalizacyjnej w Czerwonej Woli 
i Czercach. Podłączyliśmy około połowę 
domostw. Chcemy dokończyć te zada-
nia, ale drożyzna postępująca każdego 
dnia, szczególnie w budownictwie, nie 
pozwala nam osiągnąć tego celu z wła-

snych środków. Nie dostajemy zwięk-
szonej subwencji, a wręcz przeciwnie, 
obcina nam się ją. Brakuje nam zwy-
czajnie pieniędzy, dlatego zawsze o nie 
wnioskujemy, ale że są to zadania dro-
gie, niestety, w oczach rządzących nie 

zasługujemy. Myśleliśmy, że samorządy 
są apolityczne, ale jednak nie. PiS upo-
litycznia nasz kraj, nie patrzy na dobro 
zwykłych obywateli. Po raz kolejny widzi-
my, że jesteśmy dyskryminowani. To już 
nie tylko słowa niezbyt cenzuralne cisną 
się na usta, ale niejednokrotnie łzy do 
oczu. Ale trudno. Żyjemy w takim kraju, 
w jakim żyjemy, musimy szanować lu-
dzi, którzy sprawują władze w kraju i li-
czyć, że kiedyś przyjdą jeszcze prawe 
i sprawiedliwe czasy.
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– Mimo tej nieprzychylności, samo-
rząd i tak radzi sobie bardzo dobrze, 
a Pan sprawdza się jako znakomity go-
spodarz. Jakie inwestycje udało się zre-
alizować w gminie i co jest w planach?
– W ciągu minionych lat wykonano 
w naszej gminie sztandarowe inwestycje, 
które będą trwałymi pomnikami przez 
długie lata. Sieniawa stała się miastecz-
kiem podziwianym przede wszystkim 
przez tych, którzy wracają tu po długich 
latach nieobecności. Jesienią ub.r. przed 
budynkiem kompleksu sportowego po-
wstał nowy pasaż, inwestycja wykona-
na wspólnie z Podkarpackim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich za kwotę blisko 
185 tys. zł – przy naszym udziale ponad 
130 tys. zł, a po aranżacji zieleni wiosną 
tego roku, całość jest pięknym elemen-
tem wizerunkowym naszego centrum. 
W ramach współpracy z Województwem 
Podkarpackim powstał kolejny odci-
nek chodnika przy drodze wojewódz-
kiej 870 w Dybkowie naprzeciw młyna. 
Przebudowano także odcinek drogi nr 
835 od miejscowości Wylewa niemalże 
do granic Sieniawy za kwotę 550 tys. zł. 
Wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich podjęto decyzję o realizacji dalszego 
odcinka tej drogi w kierunku miasta, 
aż do ronda przy kościele. Doczekamy 
się również remontu drogi wojewódz-
kiej nr 867 począwszy od skrzyżowa-
nia przy szkole podstawowej w kierunku 
Oleszyc. To remont bardzo oczeki-
wany przez nas wszystkich. Po przetargu 
będziemy wiedzieli, jaki dokładnie odci-
nek uda się wyremontować. Na zadania 
przy drogach wojewódzkich dołożyliśmy 
ze swojego budżetu 800 tys. zł. Szereg 
prac remontowych wykonanych zostało 
w pomieszczeniach budynku główne-
go na stadionie. Przeprowadziliśmy je 
w szatniach gospodarzy oraz gości, a tak-
że biurze zarządu. Szatnie dla zawodni-
ków zostały odmalowane, a stare znisz-
czone wieszaki z siedziskami zastąpiliś-
my nowoczesnymi boksami z zamyka-
nymi szafkami. Pomieszczenie biura za-
rządu zostało odmalowane, a także wy-
posażone w stylowe meble.  Wiele zadań 
udało się wykonać w zakresie gmin-

nej infrastruktury. Powstały nowe place 
zabaw, boiska wielofunkcyjne, przebu-
dowaliśmy kolejne odcinki gminnych 
dróg, wykonaliśmy gruntowną przebu-
dowę przystanku PKS – budynku i placu 
manewrowego. Teren przy kościele pw. 
św. Jana Chrzciciela zmienił się w este-
tyczną i funkcjonalną całość. Pamiętacie 
Państwo, ile toczyło się walki o drzewa 
przy świątyni, ile mieliśmy problemów, 
bo pojawiła się grupa buntowników, 
a jak teraz pięknie to wszystko wygląda. 
Wszyscy widzimy po czasie, jak słuszne 
okazały się nasze decyzje o wycięciu 
szkaradnych, szpecących drzew i jak pięk-
nie świątynia została wyremontowana 
oraz zagospodarowana wokół. A ja muszę 
za to przepraszać! Mamy halę sportową 
i basen za około 14 milionów złotych – 
inwestycję marzeń dla nas i kolejnych 
pokoleń. Dziś byśmy tak wspaniałego 
kompleksu nie zbudowali pewnie za 50 
milionów. To by nigdy nie powstało, dla-
tego podkreślam, jak trafione były wów-
czas nasze decyzje. Patrząc dziś na ry-
nek, ratusz, kościół św. Jana Chrzcicie-
la, kompleks sportowy, wyremontowane 
kamieniczki, chodniki i ulice, wspomi-
nam obraz Sieniawy z czasów sprzed 
moich kadencji. Zawsze mnie bolał ten 
widok. Postawiłem sobie za cel zrobić 
wszystko, by to zmienić. Mijają kolejne 
lata, a Sieniawa wciąż się rozwija, pięk-
nieje, jest przyjemna do życia. Nasza 
aktywność inwestycyjna jest doceniana 
w licznych rankingach, o czym staramy 
się Państwa na bieżąco informować. 

Obecnie realizujemy zadanie pn. 
„Przebudowa i rozbudowa SUW w Sie-
niawie, SUW w Dobrej” na kwotę 6,2 
mln zł, gdzie dostaliśmy prawie 3,5 mln 
zł dofinansowania. Bezpieczeństwo za-
opatrzenia w wodę i poprawa jej jako-
ści to priorytet dla naszego samorządu. 
Prace budowalne trwają. W trakcie ich 
prowadzenia, po odkopaniu zbiorników 
na wodę uzdatnioną w Dobrej okazało 
się, że są rozszczelnione. Woda wycie-
kała do gruntu powodując duże straty. 
W związku z tym, że zbiorniki znajdują 
się w kopcach ziemnych, do tej pory nie 
było technicznej możliwości lokaliza-

cji tej awarii. Czeka nas zatem kolejny, 
nieplanowany wydatek, ale konieczny 
do pełnego zabezpieczenia ujęcia wody. 
Jestem przekonany, że po zrealizowa-
niu tych dwóch inwestycji, problemów 
zaopatrzenia w wodę nie będzie. Przed 
nami też budowa remizo-świetlicy w Le-
żachowie, co szczególnie ucieszy lokal-
nych strażaków. Mieliśmy zabezpieczone 
na ten cel środki, ogłoszony został prze-
targ, który musieliśmy następnie unie-
ważnić, by nie stracić choćby i tego mi-
liona. Nikt, na szczęście, nie zmieścił się 
w cenie, którą zabezpieczyliśmy. Pragnę 
też poinformować, że będziemy koń-
czyć budowę kanalizacji w Czercach – II 
etap, korzystając z trzech milionów zło-
tych, które zostały nam z pięciomilio-
nowej puli środków unijnych w ramach 
programu PROW. Wniosek został zło-
żony i czeka na ocenę.

– Dzieje się sporo i rzeczywiście jesz-
cze wiele przed nami. Czego burmi-
strzowi można dziś życzyć?
– Siły i wytrwałości do pracy na rzecz 
naszego samorządu, choć dla mieszkań-
ców zawsze byłem gotów zrobić wszy-
stko. Stawiałem przed sobą realne cele, 
starając się przy tym o wszechstronny 
rozwój gminy i poprawę jakości życia 
mieszkańców. Nadziei, która pozwala 
wierzyć, że będzie jeszcze piękniej. Że 
doczekamy czasów, kiedy wróci normal-
ność, że ludziom oczy się otworzą. Tego, 
że zmieni się coś na linii gmina Sieniawa 
– Powiat Przeworski, bo tak wspaniałego 
okresu, owocnego w  inwestycje, kiedy 
nasz mieszkaniec, Jerzy Mazur był wice-
starostą, nie dostąpiliśmy nigdy dotąd. 
Nikt tak nie walczył o nasze sprawy jak 
on, nikt nie był tak aktywny. Wierzę, że 
i tu dostąpimy jeszcze sprawiedliwo-
ści. Zakończę cytatem „Z całym swym 
zakłamaniem, znojem rozwianym ma-
rzeniami ciągle jeszcze ten świat jest 
piękny” (M. Ehrmann, Desiderata). Pa-
trzmy w przyszłość z nadzieją i dostrze-
gajmy to, co piękne. 

– Dziękuję za rozmowę.
Wioletta Żak

11czerwiec 2022 SieNiawa



Samorząd kontynuuje wspar-
cie dla obywateli Ukrainy 
w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego pań-

stwa – współpracuje ze Stowarzyszeniem 
Metropolia Warszawa, Fundacją ESPA 
z Legnicy, koordynuje działania w za-
kresie pomocy rzeczowej na teren Ukra-
iny, oferuje wsparcie dla rodzin przeby-
wających na terenie gminy oraz gmin 
ościennych – tj. zaopatrywanie w ży-
wność, artykuły higieniczne, odzież i in-
ne niezbędne artykuły, które są groma-
dzone w magazynach.

Kilka transportów żywności, leków 
i innych najpilniejszych rzeczy trafiło 
na wschodnią część Ukrainy, do żołnie-
rzy walczących na froncie. W działania 
zaangażowali się: Paweł Żurawski, koor-
dynujący pomoc naszego samorządu dla 
Ukrainy, a także Mykola Tsymbala, pre-
zes organizacji publicznej „Chwała Na-
rodu”, współpracujący bezpośrednio ze 
strażą graniczną, wojskiem i regionem 
objętym wojną, jednocześnie przedsta-

wiciel organizacji humanitarnej „Miło-
sierdzie”, jak również Aleksander Soko-
lov – przedstawiciel organizacji „Miło-

sierdzie” na teren lwowski. 
Kolejne transporty organizowane 

bezpośrednio z Anglii i także przez orga-

nizację „Chwała Narodu” trafiły na Ukra-
inę – do Czarnobyla, Mościsk i chersoń-
skich wiosek. W całości zostały przeka-
zane najbardziej potrzebującym. Dzię-
kujemy pani Annie Suszyło – rodaczce 

z Sieniawy mieszkającej na Wyspach, za 
nawiązanie współpracy z samorządem 
Miasta i Gminy Sieniawa i burmistrzem 

Adamem Wosiem oraz za koordynację 
działań pomocowych za granicą. Szcze-
gólnie dziękujemy za ogromne zaanga-

żowanie organizacji charytatywnej Hull-
4Heroes i wolontariuszom z grupy Hull 
4 Ukraine. Otrzymaliśmy zapewnienie, 
że będą robić wszystko, aby tej pomocy 
było jeszcze więcej. Dziękujemy także 
firmie Global 4 Components za trans-
port. Każde ogniwo w niesieniu pomo-
cy jest ogromnie ważne!

Dzięki współpracy Miasta i Gminy 
Sieniawa ze Stowarzyszeniem Metro-
polia Warszawa udało się pozyskać od 
znanej, warszawskiej piekarni Lubaszka 
aż 500 kg suchych drożdży dla Ukrai-
ny. W tym trudnym czasie, kiedy za 
wschodnią granicą brakuje tak wielu 
rzeczy, drożdże są na wagę złota. Tra-
fiły do wsi Pnikut w rejonie mościskim 
obwodu lwowskiego na Ukrainie do 
ks. Wiesława, który prowadzi piekarnię 
zaopatrującą w chleb mieszkańców wsi. 
Drożdże otrzymali także indywidualni 
mieszkańcy.

Wyselekcjonowana pomoc medycz-
na (opatrunki, leki i inne medykamenty) 
trafiła również z Sieniawy do szpitala 

Miasto i Gmina Sieniawa nie ustaje w niesieniu pomocy dla obywateli  
Ukrainy. 

Piękny łańcuch pomocy
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Wizyta była podziękowaniem za współpracę pomiędzy samo-
rządem a fundacją szczególnie w pierwszych tygodniach po 
wybuchu wojny na Ukrainie. Przypomnijmy, że to ESPA kie-
rowała do nas uchodźców – w szczególności z rodzin zastęp-

czych, by tutaj mogli odpocząć przed dalszą podróżą do miejsc docelowych 
w kraju.

Bardzo dziękujemy za tę wizytę, ogrom ciepłych słów i wspólne doświad-
czenia. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę prezesa Fundacji ESPA 
Norberta Palimąki.

Wioletta Żak

W dniu 9 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta  
i Gminy w Sieniawie burmistrza Adama Wosia 
i sekretarz Barbarę Matyję odwiedziła Anna 

Marynowska, dyrektor oddziału Fundacji ESPA  
w Szczecinie. Towarzyszył jej także działający  

w fundacji mąż Grzegorz.

Z podziękowaniami  
u burmistrza

w Nowojaworowsku w obwodzie lwow-
skim, w rejonie jaworowskim. Dary zo-
stały przekazane przez miejscową spo-
łeczność oraz naszych dobroczyńców 
z zagranicy. Dziękujemy serdecznie przy-
chodni MedicDor w Sieniawie za ko-
ordynację w transporcie na Ukrainę.

Inny znowuż transport darów dotarł 
do Kamionki Bużańskiej w obwodzie 
lwowskim do służb policji. Ppłk Jurij 
Kit, zastępca komendanta głównego po-
licji wydziału numer 1 w mieście Ka-
mionka-Bużańska podziękował wszyst-
kim dobroczyńcom.
– Chcę się zwrócić z serdecznymi podzię-
kowaniami do mieszkańców i urzędników 
miasta i gminy Sieniawa, którzy w trud-
nym czasie dla naszego kraju okazali nam 
swoje wsparcie. Na dany moment z naszego 
wydziału zostanie wysłanych w miejsca 
aktywnych działań wojennych 4 pracow-
ników policji. Dzięki waszej pomocy i zro-
zumieniu, będą wyposażeni w stuprocen-
towej gotowości bojowej. Jeszcze raz dzię-
kujemy za wspieranie nas u siebie w Polsce 
i za wsparcie nas w Ukrainie. Razem jeste-
śmy siłą. 

Przy tej okazji znów ogromne podzię-
kowanie przekazujemy dla wszystkich 
dobrych ludzi z Banbury i innych firm, 
bo to głównie pomoc od nich została 
przekazana na Ukrainę, m.in. śpiwory, 
odzież termiczna, latarki i inne niezbęd-
ne rzeczy dla ukraińskich służb. Dzięku-
jemy z całego serca członkom grupy na 
Facebooku: Banbury z pomocą Ukra-
inie, Karolowi Jagusztynowi, Magdale-
nie Kwiecińskiej, Firmie Vans For Bands 
Ltd, Caroline Willoughby i Beau Petera 
Willoughby oraz firmie RS Connect. Ser-
decznie dziękujemy za pomoc w logi-
styce dla Luby Horodylovskiej i jej męża 
Władimira.

29 marca 2022 r. Miasto i Gmina 
Sieniawa podpisała umowę użyczenia 
budynku po dawnej szkole podstawo-
wej w Dobrej osobom zajmującym się 
pomocą dla obywateli Ukrainy. Wcze-
śniej budynek został odpowiednio przy-
gotowany i doposażony przez samorząd 
gminy z ogromną pomocą ludzi dobrych 

serc. Obecnie w obiekcie przebywa ok. 
50 osób. Mieszkający w Polsce Ukrainiec 
Ievgenii Filipov, który szczególnie zaan-
gażował się w pomoc swoim rodakom 
oferując schronienie w tzw. pomarańczo-
wym domu w Dobrej, organizuje pomoc 
także dla tych, którzy zostali na Ukra-
inie. Jeden z kilku transportów darów 
z gm. Sieniawa – artykuły higieniczne, 
koce, poduszki, słodycze, trafiły np. do 

Ukrainian Baptist Theological Seminary 
we Lwowie, do osób, które schroniły się 
w lwowskim seminarium oraz (z uwagi 
na to, że jest to także punkt przeładun-
kowy) zostały dostarczone w inne miej-
sca kraju, m.in. do Irpienia. Wszech-
stronne działania p. Filipova możemy 
oglądać na facebook`owej stronie Білий 
Голуб (@whitedoveeee).

O działaniach podejmowanych przez 
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Spotkanie odbyło się w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji „Sokół” 
w Sieniawie.

– Bardzo się cieszę, że jestem w Sieniawie 
i że burmistrz tak serdecznie mnie tutaj 
przywitał. Jak chce się sprawdzić czy poli-
tyk ma szczere intencje, wystarczy prześle-
dzić czy przyjeżdża w jakieś miejsca poza 
kampanią wyborczą. Często się słyszy, że 
politycy opozycyjni nie mają czego szukać 
na Podkarpaciu, ale ja im mówię, że to nie-
prawda. Wystarczy po prostu przyjechać 
i porozmawiać, a jest o czym rozmawiać – 
powiedział prezydent Rafał Trzaskowski. 

Mówił m.in. o tym, jak radzić sobie 
w trudnych czasach z kryzysem uchodź-
czym, jak powinna wyglądać strategia 
rozwiazywania problemów w związku 
z kryzysem. Nie zabrakło słów podzię-
kowań w kierunku mieszkańców naszej 

gminy, którzy tak bardzo zaangażowali 
się w pomoc uchodźcom, mimo że sami 

borykają się z wieloma problemami.
– Bardzo ważne jest to, by nie zapominać 

o takich miejscach jak Sieniawa, które też 
sobie radzą w tych trudnych czasach – nie 

tylko z napływem uchodźców, ale tym, 
co nam spędza sen z powiek – wszyscy się 

7 kwietnia 2022 r. prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski na zaproszenie 
burmistrza Adama Wosia odwiedził Sieniawę i spotkał się z mieszkańcami 

miasta i gminy, samorządowcami z regionu, przedstawicielami organizacji 
pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorcami oraz lokalnymi liderami.

Prezydent Warszawy  
odwiedził Sieniawę

samorząd Miasta i Gminy Sieniawa na 
rzecz pomocy Ukrainie burmistrz Adam 
Woś miał okazje opowiedzieć na samo-

rządowo-ngo’sowej konferencji prasowej 
w Warszawie 30 marca 2022 r.
W obliczu koszmaru, jaki ogarnął Ukra-

inę, jako ludzie każdego dnia zdajemy 
niełatwy egzamin z niesienia pomocy 
naszym sąsiadom. Ten czas pokazał, że 
bycie człowiekiem realizuje się w drugim 
człowieku. Za podjęty wysiłek pragnie-
my raz jeszcze podziękować wszystkim 
osobom zaangażowanym w pomoc za-
równo uchodźcom napływającym do 
naszego kraju, jak i tym mieszkańcom 
Ukrainy, którzy pozostali w swoim kraju 
i korzystają ze wsparcia w postaci wysy-
łanych tam transportów darów. Podzię-
kowania kierujemy do naszych mieszkań-
ców – osób prywatnych, przedsiębior-
ców, stowarzyszeń, harcerzy, strażaków 
OSP, służb medycznych, a także przy-
jaciół i znajomych z kraju i zagranicy. 

Wioletta Żak

14 czerwiec 2022SieNiawa



zastanawiamy, jak sobie radzić z droży-
zną, jak się w tej rzeczywistości odnaleźć. 
Warto o tych wyzwaniach porozmawiać, 
docenić i pokazać, że to niebywałe, otwarte 
serce Polek i Polaków, ta solidarność, to nie 
tylko solidarność Przemyśla, Warszawy, 

Krakowa czy Wrocławia, tylko całej Polski 
i tych, którzy są tutaj blisko granicy – kon-
tynuował Prezydent Warszawy.

Przypomniał, że zajmowaliśmy 120 
miejsce na świecie, jeśli chodzi o przyj-
mowanie uchodźców, a już jesteśmy 
drudzy. Podkreślił, że obecnie najważ-
niejsze jest to, aby w takiej sytuacji po-
dejmować racjonalne decyzje. 
– Wszyscy mamy takie poczucie, że jeste-
śmy na froncie, że Ukraińcy nie biją się 
tylko o swoją wolność, ale i o naszą, i że 
jeśli nie będziemy aktywni, nie będziemy 
ich wspierać, to trzeba sobie jasno powie-
dzieć, że takie obrazy jak w Buczy czy Irpie-
niu, mogłyby mieć miejsce w innych miej-
scach Europy, łącznie z Polską. W związku 
z tym olbrzymia odpowiedzialność na nas 
spoczywa, żeby pomagać tym, którzy tej 
pomocy potrzebują. To jest pomoc płynąca 
z serca. Tę solidarność mamy w sobie, ale 
to jest również wymóg tego, by naprawdę 
pomagać tym, którzy biją się o Europę i za 
nasze wspólne wartości – podkreślał R. 
Trzaskowski.
Zwrócił uwagę, że w tym wszystkim nie 
można zapominać o potrzebach miesz-
kańców, co jest bardzo ważne w pracy 

samorządowca. 
– Wszyscy borykamy się z problemem 
uchodźców, natomiast musimy dbać rów-
nież, by w tym samym czasie zajmować się 
naszymi mieszkańcami i mieć na uwadze 
ich aspiracje i ich potrzeby. Z którymkol-

wiek samorządowcem rozmawiam, mamy 
dokładnie to samo zadanie do wypełnie-

nia – nie stracić z pola widzenia potrzeb 
naszych mieszkańców, bo oni też mają bar-
dzo ciężko. Wszyscy dzisiaj jesteśmy doty-
kani cenami benzyny, widzimy jak opóź-
niane są inwestycje, nie ma gdzie kupić stali, 
widzimy drożyznę w sklepach. Wszystko 
to nie zaczęło się oczywiście miesiąc temu. 
Wydaje się, że w tych  trudnych czasach 
można mieć trochę optymizmu, dlatego że 

duża część tych, którzy do nas przyjechali, 
zostanie. To najczęściej młodzi ludzie, bar-
dzo zmotywowani, którzy – mówiąc zu-
pełnie wprost – będą pracować również na 
rozwój naszej ojczyzny. Może dzięki nim 
wyjdziemy z pułapki związanej z tym, 
że wszyscy się starzejemy. Z tego wielkie-
go wyzwania również płynie pewna lek-
cja i miejmy nadzieję, że wyjdziemy z tego 
wzmocnieni, że Polska będzie mocniejsza, 
że będziemy społeczeństwem jeszcze bar-
dziej młodym, gdzie ta solidarność, której 
uczyliśmy się przez ostatnie lata też będzie 
pokazywać, że nie zawsze w potrzebie 
musimy się odwracać plecami, tak jak nas 
czasami politycy do tego namawiają.
Podsumowując. Mnóstwo poruszonych 
ważnych tematów, wystąpienia innych 
samorządowców – m.in. wiceprezydenta 
Przemyśla Bogusława Świeżego i relacja 
z działań pomocowych dla uchodźców, 
liczne pytania naszych mieszkańców – 
spotkanie przebiegło w niezwykle przy-
jaznej atmosferze, było okazją do wymia-
ny doświadczeń i wyrażenia opinii. Był 

także czas na rozmowy indywidualne 
i wspólne zdjęcia. Prezydent Warszawy 
odwiedził tego dnia również zespół pała-
cowo-parkowy w Sieniawie i miał oka-
zję usiąść na „kamieniu szczęścia” Tade-
usza Kościuszki. Serdecznie dziękujemy 
za tę wizytę!

Wioletta Żak
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Jedna z mniejszych wsi w gminie, ale mająca prężnie 
działających lokalnych liderów, którzy z troską zabiega-
ją, by żyło się tutaj jeszcze lepiej. Na czele sołtys wsi 
Jerzy Dziki i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sie-

niawie Marcin Pyrczak. Na sercu mieli w szczególności zago-
spodarowanie terenu przy remizie – by był miejscem do od-
poczynku, rekreacji i aktywnego uprawiania sportu dla młod-
szych i starszych. W ubiegłym roku najpierw powstał plac 
zabaw, a potem boisko wielofunkcyjne – na 
łączną kwotę ok. 400 tys. zł. Czy były potrzebne? 
Tu odpowiedź może być tylko jedna. 
– Nowe obiekty przede wszystkim przyczyniły się 
do poprawy bezpieczeństwa w naszej miejscowości – 
wylicza sołtys Jerzy  Dziki. – Często widziałem mat-
ki ze swoimi pociechami podczas spacerów na dro-
dze, a że przez Czerce – mimo że i tak jest u nas spo-
kojnie – przejeżdża coraz więcej samochodów i moto-
cykli, nawet zwyczajny spacer może zakończyć się 
tragicznie. W ubiegłym roku mieliśmy dwa poważne 
wypadki na drodze nieopodal naszych obiektów 
i strach pomyśleć, co by było, gdyby dzieci zamiast 
na placu zabaw lub boisku znajdowały się wówczas 
na drodze. 

Dodaje, że oprócz kwestii bezpieczeństwa, możliwości 
uprawiania sportu i rekreacji, jest jeszcze aspekt wizerunkowy.
– Mieszkamy w otoczeniu lasów, mamy dobre drogi dojazdowe do 
naszej wsi, dlatego Czerce są miejscem, które przyciąga coraz wię-
cej rowerzystów szukających kontaktu z naturą. Miałem przyjem-
ność nie raz prowadzić rozmowy ze starszymi mieszkańcami naszej 
miejscowości, którzy lubią rowerowe przejażdżki. Z rozrzewnie-
niem opowiadali, jak to za ich czasów do zabawy mieli tylko patyk 
i kółko, a w dzisiejszych czasach dzieci i młodzież „mają takie 
wygody”. Wskazywali na zagospodarowanie placu przy remizie. 
Tłumaczyłem im, że czasy się zmieniają, potrzeby i oczekiwania. 
Ale aby cokolwiek się zadziało, potrzebni do tego są ludzie, tacy jak 
nasz pan burmistrz Adam, który dla sportu, bezpieczeństwa i wize-
runku, jest w stanie zrobić bardzo wiele, nie boi się nawet zaciągnąć 
na ten cel pożyczek. Po ich spłaceniu, nikt nie będzie pamiętać, że 
takowe były, a to, co wspólnie stworzyliśmy, zostanie na lata, nawet 
kiedy ja, radny Marcin czy pan burmistrz ustąpimy z naszych sta-
nowisk i funkcji. Mam nadzieję, że gdy będziemy już w podeszłym 
wieku, to nic nie stanie na przeszkodzie, aby zagrać w tenisa z bur-
mistrzem i radnym na boisku w Czercach – dodaje z uśmiechem.

Gdy pogoda sprzyja, plac zabaw – szczególnie w porach 
popołudniowych i pod wieczór – zawsze wita małych gości. 
Karuzela się nie zatrzymuje, huśtawka buja w przód i tył, 
a śmiech dzieci słychać daleko. Podobnie boisko wielofunk-
cyjne ma swoich amatorów, gdzie z przyjemnością coraz więcej 
osób gra np. w tenisa. Przyjeżdżają osoby nawet spoza Czerc. 
Taki obraz cieszy, bo widać, że to wszystko było potrzebne.
– Chciałbym podkreślić, że tak okazałych obiektów nie byłoby 

w Czercach, gdyby nie zaangażowanie  burmistrza Miasta i Gmi-
ny Sieniawa Adama Wosia oraz przychylność Rady Miejskiej, 
która wyraziła zgodę na ich realizację – dodaje Marcin Pyrczak. – 
Nowy plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne sprawiło, że centrum 
naszej miejscowości nabrało jeszcze bardziej efektownego wyglądu. 
Ogromnie nas to cieszy. W przyszłości chcielibyśmy jeszcze dopo-
sażyć siłownię na powietrzu w kilka urządzeń wielofunkcyjnych, 
a także zamontować dodatkowe ławki i stojaki na rowery przed 
boiskiem wielofunkcyjnym – wylicza.

Radny dodaje, że w kwestii innych inwestycji we wsi naj-
większym wyzwaniem, ale także marzeniem mieszkańców jest 
dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w całej miejscowo-
ści. Natomiast po wykonaniu kanalizacji, chcieliby wykonać 
nawierzchnię asfaltową na wszystkich drogach dojazdowych 
do domostw mieszkańców, którzy tego asfaltu jeszcze nie mają.
– Jesteśmy dobrej myśli i liczymy na realizację naszych planów, cho-
ciaż zdajemy sobie sprawę, że otaczająca nas rzeczywistość i sytu-
acja w kraju i na świecie nie napawa optymizmem – kończy radny.

Wioletta Żak

Inwestycje poczynione w ostatnim roku w Czercach napawają dumą mieszkańców. 
Nie mogą się nacieszyć, jak ich wieś pięknieje, staje się bezpieczniejsza  

i przyjemniejsza do życia. Cenią spokój i przyrodę, która ich otacza. Każda mała 
inwestycja raduje, bo i służy całej społeczności.

Dobrze nam się tutaj żyje
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Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowe-
go instytucji samorządowych oraz zwiększenie cy-
berbezpieczeństwa. Ubiegając się o grant, Miasto 
i Gmina Sieniawa uzyskała maksymalne wsparcie 

finansowe, które dla każdej gminy było obliczane w oparciu 
o dwa kryteria: liczbę mieszkańców i wartość wskaźnika G, 
zależnego od wysokości dochodów podatkowych danej jst. 
Przyznane środki przeznaczone zostaną na realizację działań 
związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfro-
wego oraz cyfryzację usług Urzędu Miasta i Gminy w Sienia-
wie. Samorząd był uprawniony do aplikowania o wsparcie 
w III rundzie naboru i w kwietniu 2022 r. otrzymał pozytywną 
opinię wniosku. 
W projekcie przewidziano różne formy cyfryzacji odpo-
wiadające na zdiagnozowane potrzeby i obecne możliwości 
Urzędu, co pozwoli na efektywne oraz racjonalne wykorzy-

stanie zakupionego sprzętu i oprogramowania. Środki pocho-
dzące z funduszów europejskich zostaną przeznaczone m.in. 
na zakup sprzętu IT, oprogramowania i szkoleń pracowni-

ków w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponadto ze środków 
grantowych zostanie sfinansowana diagnoza cyberbezpie-
czeństwa Urzędu, stanowiąca element obligatoryjny konkur-
su „Cyfrowa Gmina”. Realizację projektu zaplanowano na 
2022 r.

Barbara Matyja

Miasto i Gmina Sieniawa otrzymała dofinansowanie w wysokości 210 660,00 zł 
w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST 

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

III runda „Cyfrowej Gminy”

W ramach projektu Mia-
sto i Gmina Sieniawa 
uzyska wsparcie mery-
toryczno-szkoleniowe. 

Projekt obejmuje specjalistyczne szkole-
nia z obsługi inwestora, doradztwo indy-
widualne polegające na współpracy m.in. 
przy opracowaniu oferty inwestycyjnej 
oraz wdrożeniu standardów obsługi za-
wartych w podręczniku „Standardy ob-
sługi inwestora – podręcznik gminny”. 
Wysokie standardy obsługi inwestora po-
zwalają na realizację oczekiwań przed-
siębiorców dotyczących wsparcia przez 

gminę procesu inwestycyjnego. Są także 
podpowiedzią dla zarządzających gmi-
nami, jak w prosty sposób kierować tym 
procesem w celu rozwijania lokalnej 
przedsiębiorczości. W ramach projektu 
przeszkolona została już kadra kierow-
nicza oraz wybrani pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy w Sieniawie. Samorząd 
przygotował również ofertę inwestycyj-
ną zawierającą prezentację nieruchomo-
ści gminnych, która pozwala profesjo-
nalnie zaprezentować tereny potencjal-
nym nabywcom. Dzięki temu zyskujemy 
na atrakcyjności dla potencjalnych inwe-

storów i ułatwiamy im ścieżkę rozwoju 
naszych miejscowości. Co istotne Mia-
sto i Gmina Sieniawa nie ponosi żadnego 
wkładu własnego za udział w projekcie.

Dzięki przystąpieniu do projektu mo-
żemy realnie wpłynąć na widoczność dla 
inwestorów na rynku lokalnym, krajo-
wym oraz zagranicznym, a przez to pod-
nosić atrakcyjność naszych miejscowo-
ści. Podejmowane działania jasno wykla-
rują mocne strony gminy, czerpiąc z atu-
tów polskiej gospodarki, a także pozwolą 
zaoferować przedsiębiorcom jednolitą 
obsługę wysokiej jakości. Podejmowane 

Miasto i Gmina Sieniawa bierze udział w projekcie „Wysokie standardy obsługi 
inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”. Celem projektu  

jest określenie i wdrożenie standardów obsługi inwestora  
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie.

Doskonalimy standardy  
obsługi inwestora
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Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 odbyły  
się zebrania z mieszkańcami Miasta i Gminy Sieniawa. 

Burmistrz otwarty  
na rozmowy z mieszkańcami

W dniach od 15 maja do 
29 maja 2022 r. przed-
stawiciele władz sa-
morządowych na czele 

z burmistrzem Adamem Wosiem odwie-
dzili wszystkie sołectwa, by spotkać się 

z mieszkańcami i porozmawiać o gmin-
nych sprawach. Cykl tegorocznych ze-
brań zakończyło spotkanie z mieszkań-
cami naszego miasta, które odbyło się 

5 czerwca 2022 r. w sali widowiskowej 
CKSiR „Sokół”.

W pierwszej części zebrań wiej-
skich, sołtysi przedstawiali mieszkańcom 
przedsięwzięcia zrealizowane w minio-
nym okresie w ramach funduszu sołec-

kiego w swoich miejscowościach oraz 
zakres zadań przewidzianych do wyko-

działania są perspektywiczne.
Projekt „Wysokie standardy obsługi 

inwestora w samorządach województwa 

podkarpackiego” realizowany jest w ra-
mach działania 2.18 Wysokiej jakości 
usługi administracyjne Programu Ope-

racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 
lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest 
Województwo Podkarpackie, a partne-
rem Rzeszowska Agencja Rozwoju Re-
gionalnego S.A. Instytucją zarządzającą 
jest Ministerstwo Rozwoju, a pośredni-
czącą Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Środki przeznaczo-
ne na realizację projektu pochodzą z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz 
budżetu państwa.

Udział samorządu w projekcie udo-
skonali i usprawni jakość obsługi klien-
tów, dzięki czemu inwestorzy zgłaszający 
się do Urzędu Miasta i Gminy w Sienia-
wie będą obsługiwani fachowo i meryto-
rycznie.

Barbara Matyja
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nania na 2022 rok. Następnie Burmistrz 
Miasta i Gminy prezentował sprawozda-
nie z zadań zrealizowanych w 2021 roku 
oraz omawiał plany inwestycyjne na rok 
bieżący. Przedstawiciele władz samorzą-
dowych informowali również o zmianie 
w zakresie systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi, który wejdzie w życie 
z dniem 1 lipca 2022 r. oraz przypomi-
nali mieszkańcom, że do końca czerwca 
2022 r. każdy właściciel lub zarządca 
budynku ma obowiązek złożenia dekla-
racji do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (CEEB) dotyczącej źró-
deł ciepła i źródeł spalania paliw. Dodat-

kowo w sołectwie Rudka omówione 
zostały bieżące problemy mieszkańców 
i tematy dotyczące stanu bezpieczeństwa, 

które przedstawił dzielnicowy mł. asp. 
Mariusz Brzyski z Komisariatu Policji 
w Sieniawie.

W drugiej części spotkań głos należał 
do mieszkańców, którzy zgłaszali swoje 
potrzeby i oczekiwania. Należy zauwa-
żyć, że najczęściej poruszane tematy 
dotyczyły m.in. kontynuacji remontów 
dróg, zadań z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej, czy chociażby oświetle-
nia ulicznego. Wszystkie zgłoszone przez 
mieszkańców podczas zebrań wnio-
ski zostały spisane i będą analizowane, 
a następnie w miarę możliwości sukce-
sywnie realizowane. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom za aktywny udział w tego-
rocznych spotkaniach i merytoryczną 
dyskusję.

Barbara Matyja

Eksperci pozostają zgodni, że 
wszystkie metody wyliczeń 
są oderwane z założenia od 
ilości wytwarzanych odpa-

dów. Żadna z nich nie uwzględnia ilości 
śmieci faktycznie wytwarzanych. 
W ostatnich latach wiele samorządów 
przeszło na system „od wody” i może 

on być najlepszym z możliwych dla tych 
gmin, w których występują problemy 
z ustaleniem liczby mieszkańców fakty-
cznie zamieszkujących daną nierucho-

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wysokość  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  może być wyliczana według  

czterech podstawowych metod, tj. „od osoby”, „od wody”, „od powierzchni”  
i „od gospodarstwa”. Każdą z nich w większym lub mniejszym stopniu można 

powiązać z ilością wytwarzanych odpadów komunalnych.

Nowe stawki  
za wywóz śmieci od 1 lipca 
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mość. Według tej metody naliczano rów-
nież opłaty w Mieście i Gminie Sieniawa 
począwszy od 2020 r. 

W założeniach tej metody przyjęto 
wówczas, że im więcej osób przebywa 
na terenie danej nieruchomości, a tym 
samym liczba wytwarzanych odpadów 
komunalnych wzrasta, tym większe jest 
zużycie wody na niej, co jest obiektywnie 
możliwe do zaobserwowania. Co więcej, 
to jedna z dwóch prawnie dopuszczal-
nych metod, która jest w stanie obiek-
tywnie uszczelnić gminny system gospo-
darowania odpadami komunalnymi. Jed-
nak metoda ta spotykała się z coraz więk-
szą dezaprobatą społeczną oraz znacz-
nym spadkiem zużycia wody w gospo-
darstwach domowych. Mieszkańcy do-
mów jednorodzinnych bardzo często 
podnosili, że zużywają wodę również 
do podlewania roślin ogrodowych, więc 
nie ma to przełożenia na zużycie, jak 
w zabudowie wielorodzinnej. Problem 
dotyczył również tych właścicieli nieru-
chomości, którzy prowadzą gospodar-
stwo rolne.

Jeśli wybrana metoda ma być najbar-
dziej „sprawiedliwa” w odczuciu miesz-
kańców, to jedyną w tym zakresie jest 
metoda „od osoby”. Metoda od liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nie-
ruchomość zakłada, że im więcej osób 
zamieszkuje określoną nieruchomość, 
tym więcej odpadów komunalnych na 
niej powstaje. W odpowiedzi na liczne 
sygnały od mieszkańców, iż dotychcza-
sowa metoda naliczania opłaty od gospo-
darstwa domowego w zależności od ilo-
ści zużytej wody jest niesprawiedliwa 
i krzywdząca dla niektórych właścicieli 
nieruchomości oraz dokonane analizy 
przez samorząd, postanowiono o powro-
cie do metody „od osoby”. Zmiana 
metody nastąpi z dniem 1 lipca 2022 r. 
na mocy Uchwały nr XXXIII/270/2022 
Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 6 
kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i usta-
lenia stawek tych opłat na terenie Mia-
sta i Gminy Sieniawa. Uchwała określa 

metodę ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi dla nie-
ruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, od liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość.
Zatem opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, stanowi iloczyn li-
czby mieszkańców zamieszkujących da-
ną nieruchomość i stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 

dla właścicieli nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy, tj.:
1) na terenach wiejskich:
- w wysokości 25,00 zł miesięcznie 
od mieszkańca, w przypadku zbierania 
i oddawania odpadów w sposób selek-
tywny;
- w wysokości 20,00 zł miesięcznie od 
mieszkańca (zwolnienie w części stano-
wiącej kwotę 5,00 zł z opłaty), w przy-
padku zbierania i oddawania odpadów 
w sposób selektywny, dla właścicieli nie-
ruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompo-
stujących bioodpady stanowiące odpa-
dy komunalne w kompostowniku przy-
domowym;
- w wysokości 50,00 zł miesięcznie 
od mieszkańca w przypadku zbierania 
i oddawania odpadów w sposób niese-
lektywny;
2) na terenach miejskich (z nierucho-
mości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi):
- w wysokości 32,00 zł miesięcznie 

od mieszkańca, w przypadku zbierania 
i oddawania odpadów w sposób selek-
tywny;
- w wysokości 28,00 zł miesięcznie od 
mieszkańca (zwolnienie w części stano-
wiącej kwotę 5,00 zł z opłaty), w przy-
padku zbierania i oddawania odpadów 
w sposób selektywny, dla właścicieli nie-
ruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompo-

stujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydo-
mowym;
- w wysokości 64,00 zł miesięcznie 
od mieszkańca w przypadku zbierania 
i oddawania odpadów w sposób niese-
lektywny;
3) na terenach miejskich (z nierucho-
mości zabudowanych budynkami wie-
lolokalowymi):
- w wysokości 30,00 zł miesięcznie 
od mieszkańca, w przypadku zbierania 
i oddawania odpadów w sposób selek-
tywny;
- w wysokości 60,00 zł miesięcznie 
od mieszkańca w przypadku zbierania 
i oddawania odpadów w sposób niese-
lektywny.
W przypadku niedopełnienia przez wła-
ściciela nieruchomości obowiązku se-
lektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych, podmiot odbierający odpady 
komunalne przyjmuje je jako niesegre-
gowane (zmieszane) odpady komunalne 
i powiadamia o tym Burmistrza Miasta 
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Pamiętajmy  
o tabliczce z numerem!

Prawidłowe oznaczenie posesji w znaczny sposób 
przyczynia się do szybszego dotarcia na miejsce 
służb ratunkowych i innych, odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo. Ratownicy poszukujący nieozna-

kowanej posesji tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą 

uratować czyjeś życie. Warto zadbać o bezpieczeństwo własne 
i domowników, dlatego przypominamy właścicielom budyn-
ków mieszkalnych o obowiązku uzupełnienia brakujących 

oznaczeń.
Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym 

wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartografi-
czne, który stanowi, że właściciele nieruchomości zabudo-
wanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji grun-
tów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, 
mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścia-
nie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. 
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umiesz-
cza się również na ogrodzeniu. Ustawa  nie określa wielkości, 
jak również i koloru tablicy z numerem. Ponadto zgodnie z ww. 
ustawą, w przypadku gdy na terenie miejscowości występują 
nazwy ulic, to na tabliczce oprócz numeru wymagane jest wpi-
sanie nazwy ulicy. Właściciel nieruchomości ma również obo-
wiązek dbać o stan tabliczki, aby cały czas była ona czytelna 
i widoczna, także po zapadnięciu zmroku. Należy więc zadbać 
o naprawę ewentualnych uchybień i dokonać właściwego 
oznaczenia posesji.

Uchylanie się od realizacji ww. obowiązku oznaczenia po-
sesji stanowi wykroczenie, które zgodnie z przepisem art. 64 
Kodeksu wykroczeń zagrożone jest m.in. karą grzywny.

Barbara Matyja

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa przyłączając się do apelu policji i służb 
ratowniczych, zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców Miasta  

i Gminy Sieniawa o właściwe oznakowanie porządkowe numerów posesji. 

i Gminy Sieniawa oraz właściciela nie-
ruchomości. W takim przypadku Bur-
mistrz określa, w drodze decyzji, wyso-
kość opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi za miesiąc lub mie-
siące, w których nie dopełniono obo-
wiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, stosując wysokość stawki 
opłaty podwyższonej.

W związku z powyższymi zmianami 
właściciele nieruchomości zamieszka-
łych są zobowiązani do wypełnienia 
i złożenia nowej deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Ponadto organ 
podatkowy jakim jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Sieniawa informuje, że złożo-

ne przez właścicieli nieruchomości de-
klaracje o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi będą 

podlegać weryfikacji co do zgodności 
ilości osób zamieszkujących na nieru-
chomości ze stanem faktycznym. 
Jeżeli wskazana liczba osób w złożonej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi jest 
zaniżona, obowiązkiem właściciela nie-
ruchomości jest złożenie nowej deklara-
cji zawierającej dane zgodne ze stanem 
faktycznym, co do ilości osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość. W przy-
padku braku aktualizacji danych doty-
czących ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość w stosunku do właści-
cieli nieruchomości zaniżających ilość 
osób zamieszkujących na nieruchomo-
ści, będą wszczynane postępowania ad-
ministracyjne mające na celu określe-
nie wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Barbara Matyja
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Punkt konsultacyjny „Mój Prąd”
W Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie powstał punkt konsultacyjny  

dotyczący programu „Mój Prąd”.

Informacji dotyczących programu, 
m.in. kto może z niego skorzystać, 
na co można otrzymać dofinansowa-
nie, na jakich zasadach i gdzie moż-

na się ubiegać, udzieli pracownik referatu 
gospodarki nieruchomościami i ochrony 
środowiska. Punkt konsultacyjny jest czyn-
ny w każdy wtorek w godzinach pracy 
urzędu, tj. od 7.30 do 15.30 w pokoju 
nr 1 (I piętro). Więcej informacji o progra-
mie można uzyskać na stronie www.mojprad.
gov.pl.

Wioleta Kot

Pamiętaj o deklaracji!
Przypominamy o obowiązku złożenia przez właścicieli domów jednorodzinnych 

oraz zarządców budynków mieszkalnych deklaracji o źródle ogrzewania  
tych obiektów, jak również budynków niemieszkalnych o ile znajduje się  

w nich źródło ciepła. 

Informację taką należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Celem akcji jest poprawa jakości powietrza, walka ze smo-
giem i działanie na rzecz wymiany tzw. „kopciuchów”. 

Deklarację składamy dla źródła ciepła, które zostało uruchomione 
przed 1 lipca 2021 r., natomiast dla nowego źródła ciepła uru-
chomionego po 1 lipca 2021 r. w terminie do 14 dni od dnia jego 
uruchomienia. 
Deklaracje można składać:
- przez Internet na stronie www.zone.gunb.gov.pl;
- bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, pok. 
nr 1, wypełniając deklarację w formie papierowej. Wypełniony 
formularz można również przesłać na adres: Urząd Miasta i Gmi-
ny w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa. Formularze dostęp-
ne są na naszej stronie internetowej, ścieżka: zakładka Dla miesz-
kańca – Ochrona środowiska – Centralna Ewidencja Emisyjno-
ści Budynków.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest 
wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Prze-
pis ten dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych 
w całej Polsce.

Wioletta Żak
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Świetlice na wynajem
Zachęcamy mieszkańców do wynajmu świetlic wiejskich położonych  

na terenie gminy Sieniawa. 

W każdej z miejscowości 
naszej gminy znajdują 
się świetlice wiejskie, 
których administrato-

rem jest Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji „Sokół” w Sieniawie. Zgodnie 
z zarządzeniem Dyrektora CKSiR „So-
kół” w Sieniawie świetlice wiejskie są 
udostępniane nieodpłatnie na zebrania 
wiejskie i spotkania z mieszkańcami 
organizowane przez gminę, imprezy i za-
bawy dla dzieci i młodzieży z terenu 
Miasta i Gminy Sieniawa organizowane 
przez szkoły i organizacje pozarządowe, 
a także imprezy środowiskowe organi-
zowane przez OSP i KGW.  

Ponadto świetlice mogą być wynaj-

mowane odpłatnie przez osoby fizyczne, 
osoby prawne i inne podmioty na orga-
nizację spotkań, szkoleń, konferencji, ze-
brań, uroczystości rodzinnych i innych 

imprez okolicznościowych. Wszystkie 
świetlice są wyposażone w sprzęty umoż-
liwiające organizację takich spotkań. Ist-
nieje również możliwość odpłatnego 

wynajmu wyposażenia świetlic, tj. stoły, 
krzesła czy nakrycia obiadowe. 

W sprawach wynajmu świetlic, tj. re-
zerwacji terminów, podpisywania umów 
najmu lokali i wyposażenia, ustalania 
terminów odbioru świetlic należy się 
kontaktować z opiekunami świetlic – 
Marzeną Kalin-Bat i Moniką Sroką – pra-
cownikami CKSiR „Sokół” w Sieniawie, 
tel. 16 736 82 81 lub w kasie kompleksu 
sportowego w godz. 13.00 – 20.00. 

Marta Kozłowicz

Modernizacja kotłowni 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie prowadzi swoją 

działalność w obiekcie, który liczy sobie prawie 100 lat.

Budynek, oprócz dużej sali 
widowiskowej, wokół któ-
rej skupia się większość życia 
kulturalnego gminy, i która 

niedawno przeszła mały lifting, posiada 

także zaplecze umożliwiające działalność 
jednostki. Pomieszczenia biurowe oraz 
sale na pierwszym piętrze nie tak dawno 
przeszły remont. Również udostępniana 
na imprezy okolicznościowe sala w piw-

nicy odświeżana była kila lat temu. Budy-
nek jednak wymaga dalszych remontów 
i inwestycji. Teraz przyszedł czas prze-
budowę kotłowni i wymianę pieców 
gazowych, które ogrzewały budynek od 
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Organizatorem kursów jest MD Office Sp. z o.o. 
mieszcząca się przy ul. Wincentego Pola 18 w Rze-
szowie. To firma szkoleniowa na podkarpac-
kim rynku, która zajmuje się organizowaniem 

i prowadzeniem szkoleń podnoszących kompetencje oraz kwa-
lifikacje. W ramach szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają 
bezpłatne podręczniki oraz materiały szkoleniowe. Szkolenia 
skierowane są do osób: 
- powyżej 25 roku życia, pracujących, bezrobotnych zamiesz-
kujących teren województwa podkarpackiego,
- po 50 roku życia, w tym emerytów i rencistów,
- bez własnej działalności gospodarczej.
 
Szkolenia będą trwały ok. 100 godzin (20-30 spotkań po 3 h) 
i organizowane są dla grup 10-osobowych. Zajęcia poprowa-
dzą wykwalifikowani trenerzy. Po zakończeniu kursu uczest-
nicy podchodzą do bezpłatnego egzaminu i otrzymują certy-
fikat potwierdzający nabyte umiejętności.  
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerami telefonu 
podanymi na plakacie.

Barbara Matyja

Bezpł@tne kursy komputerowe
Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa do udziału w kolejnej  

edycji bezpłatnych szkoleń komputerowych. Projekt jest  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

ponad dwudziestu lat. Wymianę zalecił 
Urząd Dozoru Technicznego.
Remont przeprowadzony został w maju 
i obejmował: demontaż starych, mocno 

już wyeksploatowanych pieców gazo-
wych, przeróbkę instalacji gazowej, elek-
trycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz 
montaż nowoczesnego kotła gazowego. 

Prace te zapewnią ciepło i zwiększą bez-
pieczeństwo użytkowania.

Piotr Majcher 
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 Zakończona  
realizacja świadczenia.  
Nowy okres zasiłkowy

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu  
dzieci, uprawnienia do realizacji i wypłaty świadczenia wychowawczego  

na nowy okres świadczeniowy, tj. od 1 czerwca 2022 r. przejmuje  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W okresie od wejścia w życie ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, określają-
cej warunki nabywania prawa do świadcze-
nia wychowawczego oraz zasady przyznawa-

nia i wypłacania tego świadczenia, tj. od 1.04.2016 r. do dnia 
zakończenia realizacji jego wypłaty, tj. do 31.05.2022 r. Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie wy-
płacił świadczenia wychowawcze na kwotę 36 852 437,63 zł. 
Wsparciem objętych było 951 rodzin zamieszkujących na te-
renie Miasta i Gminy Sieniawa.

Informacja dotycząca nowego 
okresu zasiłkowego 2022/2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie 
uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku 
rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuń-
czego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
zasiłkowy 2022/2023 można składać:
1) elektronicznie od dnia 1 lipca 2022 r. za pośrednictwem: 
- PUE ZUS
- Emp@tia  empatia.mrpips.gov.pl
- e-PUAP
- bankowości elektronicznej
2) tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1 sierpnia 2022 r. 
Druki są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/

web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-
aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-
okres-20182019 oraz w siedzibie M-GOPS w Sieniawie. Więcej 
informacji można uzyskać w M-GOPS, ul. Rynek 1, pokój nr 9 
oraz pod numerem tel. 16 622 73 01 wew. 26. 
Ponadto informujemy, że wnioski o dodatki osłonowe 
można składać do 31 października 2022 r. Dodatek osło-
nowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyj-
nej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. 
Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne 
miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekra-
czają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na 
osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb 
przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie 
dochodów osiągniętych w:
a) roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprze-
dzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek 
osłonowy  – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożo-
nego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2022 roku;
b) roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzają-
cym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osło-
nowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego 
w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 roku.

Alicja Sroka
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Wakacje bez cyberprzemocy
Rodzicu bądź czujny! Cyberprzemoc – to seria agresywnych zachowań,  

celowo i regularnie skierowanych przeciwko bezbronnej osobie.  
Ma najczęściej formę słowną – pojawia się np. w komentarzach, na memach  

czy nagraniach wideo. Może też polegać na wykluczeniu z grupy,  
manipulowaniu czy nienawiązywaniu relacji. 

Cyberprzemoc wśród dzieci 
i młodzieży bierze się m.in. 
z chęci pognębienia kogoś, 
wyżycia się na danej oso-

bie, dla zabawy oraz z nieświadomości, 
można komuś wyrządzić krzywdę. Cza-
sem niewinny żart, przesłanie komuś 
kompromitującego inną osobę zdjęcia 
rozpoczyna w tym czasie falę dokuczli-
wych, często wulgarnych żartów i dręcze-
nie danej osoby. Formy gnębienia bywają 
różne, od lżejszych - takich jak wysyłanie 
SMS-em żartów na czyjś temat, po naj-
cięższe - jak grożenie, umieszczanie czy-
jegoś wizerunku w kontekście wulgar-
nych treści, poniżanie. 

Pamiętajmy, że czas wakacji dla 
dzieci i młodzieży to czas większej swo-
body, relaksu, pięknej pogody, świet-
nej zabawy, wycieczek, obozów, nowych 
wrażeń czy beztroski. Przede wszyst-
kim jest to okres wyczekiwanego poczu-
cia nieskrępowania obowiązkami szkol-
nymi, a niekiedy czas wolny od nadzoru 
dorosłych i często od odpowiedzialno-
ści. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
dzieci i młodzież, gdyż w trakcie waka-
cji mają dużo więcej okazji do nawią-
zania nowych znajomości, jak również 
z kolegami i koleżankami z wirtualnego 
świata. Młode osoby codziennie korzy-
stają z Internetu w domu. W ostatnim 
czasie wzrasta liczba nastolatków, którzy 
nie rozstają się ze smartfonami, co gor-
sza, nie wyobrażają sobie funkcjonowa-
nia bez nich w dzisiejszym świecie. 
W związku z zagrożeniami, które mogą 
w obecnym czasie spotkać dzieci i mło-
dzież, podczas okresu wakacyjnego na-
leży zwrócić większą uwagę na dziecko. 
Wakacje to również czas, który warto 

wykorzystać na budowanie wzajemnych 
relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi 
oraz na obserwacji ich zachowań i roz-
mowę. 
Bezpośrednie niebezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży przebywających w wirtual-
nym świecie, które są narażone na:
- niebezpieczne kontakty z nieznajo-
mymi osobami dorosłymi, które mogą 
przejawiać skłonności pedofilskie, dążyć 
do zaangażowania dziecka w produkcję 
materiałów pornograficznych lub spo-

tkanie w świecie rzeczywistym;
- publikowanie ośmieszających filmów 
lub zdjęć, bez zgody osoby zainteresowa-
nej;
- publikowanie wulgarnych, prześmiew-
czych komentarzy i wpisów, kierowa-
nych do konkretnych osób;
- włamania na konta serwisów społecz-
nościowych;
- nękanie telefonami i SMS-ami;
- podszywanie się pod inne osoby;
- wykluczanie ze społeczności interneto-
wych;

- tworzenie obrażających kogoś stron 
internetowych lub blogów.
Niepokojące sygnały, które mogą wska-
zywać, iż dziecko stało się ofiarą cyber-
przemocy:
- zmiana zachowania – dotąd radosne, 
energiczne dziecko może stać się apa-
tyczne, niechętne do podejmowania co-
dziennych czynności;
- nerwowe reakcje – można zauważyć 
zdenerwowanie lub złość, w trakcie lub 
po skorzystaniu z Internetu;

- tajemnice i sekrety – dziecko może uni-
kać korzystania z Internetu przy rodzi-
cach, by nie zauważyli, co robi w sieci, 
szybko wyłącza oglądane strony, usuwa 
historie przeglądanych stron;
- wycofanie z relacji z rodziną, bliskimi 
i rówieśnikami, zranione czy zastraszane 
nie chce rozmawiać otwarcie o doświad-
czeniach, jakie spotkał w świecie wirtual-
nym;
- unika rozmów dotyczących korzystania 
z Internetu, na temat znajomych, z któ-
rymi się w ten sposób komunikuje;
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- unika towarzystwa rówieśników.

Bardzo ważne jest, aby z dzieckiem po-
rozmawiać, udzielić mu wsparcia, zapew-
nić opiekę; ustalić zasady korzystania 
z Internetu; udostępnić jedynie bez-
pieczne i pozytywne treści; rozmawiać 
o jego doświadczeniach w sieci; monito-
rować historie przeglądanych stron; nie 
unikać tematu cyberprzemocy; w ciągu 
dnia zapewnić inne atrakcyjne możli-
wości spędzania czasu wolnego, zachę-
cać do wspólnej zabawy, czytania książek 
czy aktywności na świeżym powietrzu.

Jeżeli dostrzegłeś niebezpieczne sy-
gnały powinieneś: zabezpieczyć ewen-
tualne dowody cyberprzemocy – zacho-
wać kopie maili, zapisy rozmów, SMS-y, 
MMS-y itp.; zwrócić się do administra-
tora serwisu z żądaniem usunięcia prze-
mocowych materiałów; poinformować 
Policję.

W razie potrzeby można skorzystać 
z pomocy: 
- prawnej: 
- w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, 
ul. Rynek 1; 37-530 Sieniawa, pomocy 

prawnej udziela adwokat Aneta Bielec 
we wtorki w godz. 9.00 – 13.00. Telefon: 
16 648 70 09 e-mail: npp@powiatprze-
worsk.pl;
- w siedzibie Zespołu Szkół w Sienia-
wie nieodpłatną pomoc prawną świad-
czą prawnicy Fundacji Centrum Porad-
nictwa Prawnego „Prawnikon” w piątki 
w godz. 13.00 – 17.00. Telefon: 733 660 
566, e-mail: prawnikon.projekty@gmail.
com.
- psychoterapeutycznej, dyżur w pierw-
szy i ostatni czwartek miesiąca od 9.00 
do 13.00 w Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie – I pię-
tro, ul. Kościuszki 4; 37-530 Sieniawa. 
Pomoc ta kierowana jest m. in. do osób 
nie mogących poradzić sobie z proble-
mami, doświadczających sytuacji trud-
nych, kryzysowych, przemocy, zaburzeń 
depresyjnych i innych – pomoc jest bez-
płatna.
- psychologicznej w Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Przeworsku, ul. 
Lwowska 16, 37-200 Przeworsk. Sekreta-
riat poradni czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.00 -15.00. Pra-
cownicy pedagogiczni pracują od ponie-

działku do piątku w godz. 8.00 – 20.00. 
Adres e-mail: sekretariat@poradniap-p.
powiatprzeworsk.pl, tel./fax: 16 648 82 
50.

Ponadto osoby oczekujące pomocy mo-
gą kontaktować się z:
- pracownikami Miejsko-Gminnego Oś-
rodka Pomocy Społecznej w Sieniawie, 
ul. Rynek 1; 37-530 Sieniawa. Tel.: 16 
622 73 01 wew. 42, adres e-mail: mgops@
sieniawa.pl.
- dzielnicowymi Komisariatu Policji 
w Sieniawie, ul. M. Reja 1, 37-530 Sie-
niawa, tel. 47 82 43 530, fax. 47 82 43 375
- st. asp. Dariusz Urbanik, tel.: 571 203 
278, adres e-mail: dzielnicowy.sieniawa1
@rz.policja.gov.pl
- mł. asp. Mariusz Brzyski, tel. 572 908 
650, adres e-mail: dzielnicowy.sieniawa2
@rz.policja.gov.pl 
Pamiętajmy! Wakacje, są doskonałą oka-
zją do skoncentrowania uwagi na na-
szych dzieciach. W okresie wakacyjnym 
warto przeznaczyć czas na budowanie 
wzajemnych więzi i relacji.

Barbara Czwakiel

Ośrodek pomocy realizuje programy 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społe-
cznej w Sieniawie po raz kolejny przystąpił 
do realizacji programu „Asystent osobi-
sty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, 

którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystenta 
jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu co-
dziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecz-
nym osób z niepełnosprawnością. W 2022 r. przystąpiono 
również do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”. 
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin 
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
(zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych 
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy 
w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

Uczestnicy obu programów nie ponoszą odpłatności za 
świadczone usługi.

W dniu 16.02.2022 r. zostały podpisane stosowne umowy 
między Miastem i Gminą Sieniawa a Wojewodą Podkarpac-
kim. Tutejszy Organ otrzymał środki finansowe w ramach 
Funduszu Solidarnościowego na realizację obu programów 
w łącznej wysokości 57 200,00 zł. 

Aneta Ożga

DOFINANSOWANO 
                               ZE ŚRODKÓW 

                                PAŃSTWOWEGO
            FUNDUSZU CELOWEGO

                                            FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Opieka 

wytchnieniowa 
– edycja 2022

DOFINANSOWANIE 
   19 200 zł

          CAŁKOWITA WARTOŚĆ 
   19 200 zł

DOFINANSOWANO 
                               ZE ŚRODKÓW 

                                PAŃSTWOWEGO
            FUNDUSZU CELOWEGO

                                            FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej 
– edycja 2022

DOFINANSOWANIE 
   38 000 zł

          CAŁKOWITA WARTOŚĆ 
   38 000 zł
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Święto flagi
2 maja obchodzimy najmłodsze święto narodowe, Święto Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Z tej okazji na sieniawskim rynku odbyły się jego symboliczne obchody.

W południe, przy dźwię-
kach Mazurka Dą-
browskiego uroczyście 
wciągnięta została na 

maszt flaga Polski. W uroczystości udział 
wzięli burmistrz Miasta i Gminy Sie-
niawa Adam Woś, przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sieniawie Danuta Król wraz 
z radnymi, zastępca burmistrza Janusz 
Świt, radny Rady Powiatu Przeworskiego 
Jerzy Mazur, sekretarz MiG Sieniawa 
Barbara Matyja, dyrektor CKSiR „Sokół” 
w Sieniawie Piotr Majcher, strażacy i po-
czty flagowe OSP z terenu gminy na 
czele z komendantem miejsko-gmin-
nym ZOSP RP dh Erykiem Ceglakiem, 
uczniowie sieniawskich szkół, przed-
szkoli, uczestnicy ŚDS w Sieniawie, re-
prezentanci klubów sportowych oraz 
mieszkańcy miasta i gminy. O symbo-
lach narodowych przypomnieli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Rudce.

Barwy narodowe to powód do dumy 
nie tylko w święta, ale na co dzień, co 
podkreślił w przemówieniu burmistrz 
Adam Woś, dziękując jednocześnie wszy-
stkim za przybycie, by uczcić Biało-Czer-
woną.

Wioletta Żak
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Obchody rozpoczęła msza 
św. w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Sienia-
wie, celebrowana przez 

proboszcza ks. Jana Grzywacza oraz ks. 
Jacka Brama i ks. Dawida Dubiela. Po 
nabożeństwie w koncercie z najpięk-
niejszymi pieśniami sakralnymi wystą-
piła polska śpiewaczka operowa Nina 
Nowak, wnuczka mieszkańca Sieniawy, 
Ludwika Nowaka. 

Następnie estetyczny program słow-
no-muzyczny zaprezentowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki 

w Sieniawie, który przygotowali pod 
okiem opiekunów, pań Iwony Kołtow-
skiej i Ewy Pienieckiej.
Na zakończenie przedstawiciele władz 
samorządowych na czele z burmistrzem 
Miasta i Gminy Sieniawa Adamem Wo-
siem złożyli wiązanki pod pomnikiem 
św. Jana Pawła II i Tablicą Legionistów. 
Natomiast ochotnicy świętujący 4 maja 
Międzynarodowy Dzień Strażaka złoży-
li wiązankę pod pomnikiem św. Floriana.

Marta Kozłowicz

Wiwat Maj, trzeci Maj!
Niezwykle uroczyście świętowaliśmy w Sieniawie 231. rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 maja.
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Najpiękniejsze kartki 
Jeszcze do niedawna bliskim i znajomym, którzy mieszkają daleko,  

składaliśmy życzenia świąteczne w formie kartki świątecznej.  

Dziś coraz częściej wysy-
łamy po prostu SMS-a czy 
krótką wiadomość z ży-
czeniami przez dostępne 

komunikatory. Chcąc zachować pamięć 
o pięknej tradycji wysyłania kartek świą-
tecznych Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji „Sokół” w Sieniawie zorganizo-
wało konkurs plastyczny na „Kartkę wiel-
kanocną”. Kartki zgłoszone do konkur-
su były pomysłowe i bardzo kolorowe. 
Kierując się regulaminem konkursu, ju-
ry: Elżbieta Jagusztyn i Wioletta Szewc, 
oceniło prace w trzech kategoriach wie-
kowych. Pod uwagę wzięto pomysło-
wość, estetykę wykonania, walory arty-
styczne oraz samodzielność wykonania. 
Wysoko ocenione zostały kartki, któ-
rych poszczególne elementy były zro-
bione własnoręcznie. Doceniamy kre-
atywność autorów oraz pracę, jaką wło-
żyli w przygotowanie kartek. Laure-
atami konkursu zostali: Szymon Golba 

(klasy „0” i oddziały przedszkolne), Zo-
fia Mędraś (klasy I – III) oraz Gabriel 

Wasiuta (klasy IV – VIII). Dodatkowo 
jury wyróżniło prace Julity Dąbek i Bar-
tłomieja Ożgi.  

Nagrody laureatom i osobom wyróż-
nionym wręczył dyrektor CKSiR „So-

kół” w Sieniawie Piotr Majcher. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-

kowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy za udział w konkursie.

Marta Kozłowicz

Świąteczne dekoracje

Bazę do wielkanocnych kom-
pozycji stanowiły naturalne 
materiały, m.in. kora, mech, 
gałązki brzozy czy nawet opa-

kowania po jajkach, które w ten sposób 
zyskały nowe życie. Dzieci ozdabiały stro-
iki przyniesionymi przez siebie elemen-
tami. Wykorzystane zostały bazie i buk-
szpan, kolorowe pisanki i piórka, kurcza-
czki, czekoladowe jajeczka i przygoto-
wane przez CKSiR świeczki w skorup-
kach jajek. Powstały naprawdę oryginal-
ne stroiki, które mamy nadzieję, stano-
wiły piękną ozdobę świątecznego stołu.

Marta Kozłowicz

Tuż przed świętami wielkanocnymi w centrum kultury zorganizowane zostały 
warsztaty plastyczne, na których dzieci tworzyły świąteczne stroiki.
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Ze szkolnej ławy
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Rudce

Wiosna, ach to ty…

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Rudce 
od kilku lat witają tę piękną porę roku dość ciekawie i oryginal-
nie, odkrywając talenty i przywdziewając ubrania w wybranym 
kolorze. Był już żółty jak słońce, oryginalny, soczysty poma-
rańcz, wyrazista czerwień. W tym roku przyszła pora na zieleń 
- kolor nadziei i symbol budzącej się do życia przyrody. Królo-
wały elementy garderoby (koszulki, apaszki, spodnie, kokardy 
itd.) we wszystkich odcieniach zieleni od seledynowego i grosz-
kowego poprzez oliwkowy i szmaragdowy aż po zieleń butel-
kową. Tak przygotowani uczniowie przystąpili do uroczystego 
powitania wiosny w wyjątkowej scenerii klasowych plakatów 
pt. „Pani Wiosna”. Na początek wybrzmiało „Wiosenne prze-
budzenie”, a potem wspaniałym montażem słowno-muzycz-
nym oddział przedszkolny „oficjalnie” otworzył „Wiosenalia 
2022”. Kolejnym punktem spotkania był quiz o wiośnie, w któ-
rym wzięli udział wszyscy uczniowie, podzieleni na pięć dru-

żyn: „Żabki”, „Pszczółki”, „Stokrotki”, „Bocianki”, „Skowronki”. 
W ramach obchodów Światowego Dnia Wody uczniowie obej-
rzeli prezentację dotyczącą znaczenia wody w przyrodzie, 
a potem wzięli udział w quizie online. Dwugodzinne spotka-
nie zakończyło wręczeniem słodkich nagród i dyplomów oraz 
wspólnym odśpiewanie piosenki „Wiosna” z repertuaru Skal-
dów. To był udany dzień, a słoneczna, ciepła, pełna zieleni pora 
roku została powitana jak należy. Wiosenne spotkanie przygo-
tował Samorząd Uczniowski oraz nauczycielki Grażyna Greń, 
Marta Czysz i Sylwia Janczalik.

Przyjemne z pożytecznym

23 marca 2022 r. uczniowie klasy VIIIa z SP w Adamówce 
oraz klas VI, VII i VIII z SP w Rudce spędzili w miłej atmosfe-
rze poza murami swoich szkół, podczas wspólnej wycieczki do 

Jarosławia zorganizowanej przez p. Danutę Ożgę we współpracy 
z p. Moniką Kwaśniewską i p. Robertem Łopuchem. Najpierw 
obejrzeli sceniczną adaptację „Zemsty” A. Fredry w wykona-
niu aktorów Teatru Cracovia, którzy urzekli publiczność wspa-
niałą grą i barwnymi kostiumami, wiernymi epoce szlachec-
kiego romantyzmu. Spektakl zapewnił wszystkim inteligentną 
rozrywkę (wszak to dzieło nie byle jakiego komediopisarza), 

a ósmoklasistom pozwolił w przyjemnej formie powtórzyć lek-
turę do egzaminu. Wspólnie spędzony potem czas w kręgielni 
„Niagara” w Szówsku również dostarczył wiele radości. 

Każda pomoc się liczy

Z inicjatywy dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Moniki 
Kwaśniewskiej społeczność szkolna zaangażowała się w kolejną 
działalność pełną inwencji twórczej – uczniowie i nauczyciele 
wykonywali kartki wielkanocne. Dochód z ich sprzedaży został 

przeznaczony m.in. na wsparcie dla Ukrainy. Może to niewiele 
i kropla w morzu potrzeb, ale każda pomoc jest potrzebna. 
Wielkie brawa dla społeczności szkolnej!

Kiermasz wielkanocny

Przepiękne palmy można było zakupić na trwającym dwa 
dni – 7 i 8 kwietnia 2022 r. szkolnym kiermaszu w Rudce. 
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Oprócz nich królowały tam przepiękne stroiki, pomysłowe 
pisanki, serwetki, kartki świąteczne i inne dekoracje. Wszyst-

kim, którzy zaangażowali w to jakże piękne przedsięwzięcie, 
serdeczne podziękowania śle dyrektor Monika Kwaśniewska. 
Dochód zostanie przeznaczony na stypendium dla uczniów, 
dofinansowanie wycieczki dla dzieci i wsparcie uczniów dla 
Ukrainy.

Dzień zdrowia

Tuż przed wiosenną przerwą świąteczną obchodzono 
w szkole Światowy Dzień Zdrowia, w ramach którego przygo-
towano prezentację multimedialną, gazetkę tematyczną oraz 
krótki quiz dla uczniów.

Wszyscy zgromadzili się na dolnym korytarzu i w blasku 
słońca uczestniczyli w tym jakże ciekawym spotkaniu przygo-

towanym przez Sylwię Janczalik, nauczycielkę chemii i biolo-
gii. Głównym bohaterem spotkania uczyniono jajko – zdrowy 
symbol życia i Wielkanocy. Uczniowie z wielkim skupieniem 
słuchali, odpowiadali na pytania, aktywnie i czynnie brali 
udział w quizie. 

Dzień Ziemi

Na całym świecie Międzynarodowy Dzień Ziemi (Earth 
Day) jest obchodzony 22 kwietnia. To największe ekologiczne 
święto świata, które ma na celu promowanie postaw proekolo-
gicznych i proklimatycznych, ochrony środowiska i inspirowa-
nia do życia w zgodzie z naturą. W szkole również włączono 
się do obchodów Dnia Ziemi. Najmłodsi uczniowie pod opieką 

swoich nauczycielek, G. Greń, M. Dyndał i M. Czysz, przygoto-
wali z tej okazji program edukacyjno-artystyczny oraz gazetkę 
tematyczną. Zwrócono uwagę na konieczność dbania o naszą 
planetę w każdym aspekcie, bo przecież „mamy tylko jeden 

świat, słońce, góry, pola, wiatr”. Artyści zadbali o sugestywne 
słowa, kostiumy i dekoracje.

Wiwat Maj! 

W szkole odbyła się uroczysta akademia okolicznościowa 
z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ucznio-
wie kl. IV i V pod kierunkiem pań M. Kędziora i G. Greń przy-
gotowali krótką, piękną lekcję historii, w której przypomnieli, 
jak doszło do uchwalenia drugiej na świecie, a pierwszej w Euro-
pie ustawy zasadniczej. Podkreślono również jej ogromną rolę, 
a także nawiązano do polskich symboli narodowych. Wybrzmiał 
„Mazurek Dąbrowskiego”, „Witaj, majowa jutrzenko” oraz pio-
senka „Jak długo w sercach naszych”. Zabierając głos, dyrektor 
szkoły Monika Kwaśniewska podziękowała artystom i nauczy-
cielkom za przygotowanie programu artystycznego, zwracając 
również uwagę na 18 rocznicę wstąpienia Polski do UE oraz na 

obchodzony 2 maja Dzień Flagi. Nawiązała również do uroczy-
stości gminnych w Sieniawie, które miały miejsce 2 i 3 maja.

Eksperymentowali na politechnice

18 maja 2022 r. uczniowie ze szkół podstawowych w Rudce 
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i Czerwonej Woli uczestniczyli w edukacyjnej wycieczce do 
Rzeszowa. Grupa 22 uczniów wraz z opiekunami: p. Bogumiłą 
Paluch i p. Romanem Barabaszem obejrzała w kinie Helios film 
pt. „Doktor Strange”, a następnie po niewielkim posiłku udała 
się na Politechnikę Rzeszowską. Pracownicy Instytutu Fizyki 

zaprezentowali bardzo ciekawe eksperymenty i doświadcze-
nia z takich działów jak: drgania i fale, mechanika czy elektro-
magnetyzm. Uczniowie zobaczyli doświadczenia, które można 
wykonać w domu, nie mając dostępu do drogich i skompliko-
wanych laboratoriów. Młodzież z dużym zaciekawieniem przy-
patrywała się prezentowanym eksperymentom. Doświadcze-
nia były przeprowadzone w sposób interesujący i zrozumiały 
dla uczestników. Uczniowie zobaczyli, że fizyka to nie tylko 
trudne wzory, zadania i nudna teoria, ale również ciekawe 
i przydatne doświadczenia, eksperymenty, które wykorzy-
stuje się na co dzień. Uczestnicy wycieczki wrócili zadowoleni, 
a organizatorka wyjazdu ma nadzieję, że inni uczniowie za rok 

wezmą udział w kolejnej edycji pokazów z fizyki. Wszyscy mają 
nadzieję, że takie wspólne wyjazdy zbudują więzi koleżeństwa 
i przyjaźni oraz zaowocują wzajemnym zaufaniem i sympatią.

Ekologiczna prelekcja

18 maja 2022 r. na dwóch godzinach lekcyjnych odbyło się 
ciekawe spotkanie z pracownikami PGKiM w Jarosławiu, któ-
rzy przeprowadzili prelekcję ekologiczną na temat prawidło-
wego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczegól-
ności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunal-

nych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas I – VI oraz 
dzieci z oddziału przedszkolnego. Obejrzeli ciekawe filmy, pre-
zentacje multimedialne oraz aktywnie uczestniczyli w zaba-
wach i konkursach. To była bardzo interesująca, potrzebna lek-
cja ekologiczna i na pewno uwrażliwi młodych uczestników 
na konieczność dbania o środowisko.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie

Witaj wiosno! 

Pierwszy dzień wiosny uczniowie uczcili ubiorem na zie-
lono oraz nietypowymi plecakami, bo kto powiedział, że ksią-

żek nie można przynieść w oponie, albo koszu na pranie? Pomy-
słowość i kreatywność nie ma granic, szczególnie w wykonaniu 
uczniów. W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny prze-

prowadzono również konkurs na wiosenne przebranie. Pierw-
sze miejsce zajęła klasa IV b na czele z Jakubem Kisielem - I 
m-ce oraz Julią Bajor - II m-ce. Na trzecim miejscu uplasowała 
się Paulina Moczarska z kl. VII c. 

Językowy projekt multimedialny

W marcu 2022 roku 14 uczniów z klas IV – VIII wzięło 
udział w VIII edycji konkursu „Językowy Projekt Multime-
dialny”, organizowanego przez nauczycieli języków obcych. 
Tegoroczne tematy to legendy w krajach niemieckojęzycznych 
oraz anglojęzycznych. Zadaniem uczestników było zaprezen-
towanie jednej legendy w programie Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Word, Prezi, Canva, Genially lub w innym. Wszyst-
kie projekty okazały się niezwykle interesujące, oryginalnie 
i różnorodnie przygotowane. Najlepsze zostały nagrodzone. 
Celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczniów zaintereso-
wania kulturą krajów niemieckojęzycznych oraz anglojęzycz-
nych, jak również możliwość zaprezentowania swoich umiejęt-
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ności technologicznych.

Kiermasz świąteczny

Tradycyjnie przed świętami wielkanocnymi wolontariusze 
ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie zorganizowali kiermasz, 
który odbył się 4 i 5 kwietnia 2022 r. Pisanki, palmy, koszyczki, 

zajączki,  ozdoby świąteczne i babeczki cieszyły się dużym zain-
teresowaniem szczególnie najmłodszych uczniów. Kupujący 
zachwycali się misternie wykonanymi cudeńkami symboli-
zującymi zbliżające się święta. Kwotę  4 202 zł przeznaczono 
dla dzieci – podopiecznych braci Kapucynów przebywających 
w Ukrainie.

Szkoła zaświeciła na niebiesko

Wszystko to za sprawą obchodów Światowego Dnia Świa-
domości Autyzmu przygotowanego przez M. Leniart, J. Wań-
czyk i M. Goch. Uczniowie mogli doświadczyć tego, w jaki spo-
sób osoby z autyzmem mogą odbierać codzienność poprzez 
dotyk, węch, słuch i wzrok. Wykazali duże zainteresowanie 
tematem, aktywnie uczestniczyli w prezentacjach, z zacieka-
wieniem i empatią podchodzili do każdego zadania, starając się 
naprawdę zrozumieć. 

Spotkanie z podróżnikiem

Czym są amonity? Na czym polega oryginalność ogrodu 

Majorelle? Jak smakuje marokańska herbata? Na te i inne pyta-
nia uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie znaleźli odpo-
wiedź podczas spotkania 9 maja 2022 r. z podróżnikiem Kry-
stianem Pyrzakiem, który w niezwykle barwny i ciekawy spo-
sób opowiadał o swojej podróży do Maroka. 

Uroczysta akademia

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 

odbyła się kilka dni wcześniej, 29 kwietnia 2022 r. Doskonale 
przygotowani uczniowie, pod czujnym okiem p. E. Pienieckiej, 
krótko przypomnieli historię uchwalenia Konstytucji i zapre-
zentowali jej twórców. Recytowali fragmenty utworów zna-

nych poetów: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej 
czy J. Lechonia. Chór pod kierunkiem p. I. Kołtowskiej wy-
konał kilka piosenek, w tym „Mazurek 3 Maja” i „Hymn 
o domu”. 

Szkoła Podstawowa im. prof. K. Sucheckiego w Wylewie

Powitanie wiosny

Uczniowie aktywnie i wesoło spędzili pierwszy dzień wio-
sny podczas wycieczki do zajazdu „Polanka” w Wiązownicy. 
Na miejscu mogli korzystać z kręgielni, salonu gier, basenu 
z kolorowymi piłeczkami oraz restauracji. Każdy, niezależ-
nie od wieku oraz sprawności fizycznej mógł spędzić kilka 
godzin na wspaniałej zabawie. Wspólne gry i zabawy zapewne 
na długo pozostaną w pamięci uczniów.

Wycieczka do Zagrody Garncarskiej 

18 marca 2022 r. dzieci z oddziału przedszkolnego uczest-
niczyły w wycieczce do Zagrody Garncarskiej w Medyni Gło-
gowskiej. Program pobytu w zagrodzie był bardzo ciekawy. 
Na początek odbyło się zwiedzanie zagrody i zapoznanie 
z historią jej powstania. „Mali odkrywcy” zwiedzali z dużym 
zainteresowaniem XIX-wieczną izbę, obejrzeli piec do wypa-
lania ceramiki oraz dowiedzieli się, jak wyrabia się gliniane 
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garnki. Następnie pod okiem instruktora Szymona, wszy-
scy mogli ręcznie ulepić z gliny dowolne figurki oraz stwo-

rzyć na kole garncarskim własny wazon lub miseczkę. Wycie-
czka dostarczyła dzieciom wiele wrażeń i radości.

Dzień kolorowej skarpety

W przedszkolu 21 marca 2022 r. obchodzono Światowy 
Dzień Zespołu Downa, zwany także Dniem Kolorowej Skar-
pety. Tego dnia wszystkie dzieci ubrane w dwie różne skarpetki 
wysłuchały bajki terapeutycznej, wykonały wspólnie pracę pla-
styczną i bawiły się „nie do pary”. To był bardzo miły dzień 
i niezwykła lekcja tolerancji, bowiem akcja kolorowych skarpe-
tek „nie do pary” to wyraz życzliwości i solidarności z osobami 
z zespołem Downa.

List do królowej

Na początku kwietnia uczniowie kl. V wraz z nauczycielem 
języka angielskiego napisali list w języku angielskim do Królo-
wej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół-

nocnej. Oprócz życzeń urodzinowych z okazji 96 urodzin Elż-
biety II uczniowie napisali kilka słów o sobie, opisali szkołę 
do której uczęszczają oraz miejscowość z której pochodzą. Do 
listu został dołączony własnoręcznie wykonany portret kró-
lowej oraz kartka urodzinowa. Autorzy listu mają nadzieję, że 
wysłane pozdrowienia z Polski dotarły na czas i z nadzieją cze-

kają na odpowiedź od Jej Wysokości.

Wielkanocne warsztaty

11 kwietnia 2022 r. do szkoły zawitały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Wylewie, które poprowadziły warsztaty dla 
dzieci z klas 0 – III. Panie Bogusława Moczarska i Helena 

Capłap ubrane w ludowe stroje zadbały o to, aby każdy uczest-
nik dowiedział się jak najwięcej o tradycjach związanych z two-
rzeniem ozdób świątecznych, a zwłaszcza z tradycją zdobie-
nia jaj. Następnie dzieci pod kierunkiem pań z koła wykonały 
piękne i niepowtarzalne pisanki wielkanocne, które ozdobiły 
świąteczne stoły w ich domach.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

5 maja 2022 r. odbyła się akademia z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. Uczniowie wierszem i piosenką przypo-
mnieli doniosłe wydarzenia z roku 1791. Młodzi artyści doło-

żyli wielu starań, aby w należyty sposób uczcić tę ważną dla 
Polaków datę. Uczniów przygotowali nauczyciele – Iwona Koł-
towska oraz Krzysztof Kolasa, a o scenografię zadbał Bogusław 
Bartuś.

Prelekcja ekologiczna

18 maja 2022 r. szkołę odwiedzili pracownicy Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Jarosławia. 
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Przeprowadzili oni prelekcję ekologiczną w zakresie postępo-
wania z odpadami komunalnymi, zwracając szczególną uwagę 
na prawidłową segregację odpadów. Wyjaśnili szczegółowo jak 
segregować, co oznacza skrót PSZOK, co to jest recykling i jaki 

jest jego sens. Uczniowie mogli również obejrzeć krótkie filmy 
np. „ Jak w dawnych czasach radzono sobie ze śmieciami”. Na 
koniec, w ramach powtórki uczniowie wzięli udział w quizach, 
za co otrzymali upominki.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli

Dzieci pomagają

W lutym 2022 r. Szkolne Koło Wolontariatu przeprowa-

dziło akcję charytatywną mającą na celu zbiórkę środków 
finansowych na leczenie i rehabilitację Emilki Kłak.

Smacznie, turystycznie, matematycznie

W dniu 31 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Czerwonej Woli odbyły się warsztaty prowadzone 
przez nauczycielki z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 
w Zarzeczu pt. „Smacznie, turystycznie, matematycznie”. 
W spotkaniu związanym z promocją szkoły średniej brali udział 
uczniowie klas ósmych z Czerwonej Woli i Rudki wraz z opie-
kunami. Ósmoklasiści poznali ofertę kształcenia, mieli oka-
zję posłuchać wspomnień z Grecji, jak również przygotować 
owocowo-warzywny napój bogów greckich i obliczyć wartość 
energetyczną własnoręcznie przygotowanego soku. Spotka-

nie służyło także integracji zespołów klasowych z gminy Sie-
niawa, które twórczo wykorzystały czas poświęcony na pro-
orientację zawodową, zyskały wiedzę na temat zdrowego stylu 
życia i nawiązały nowe znajomości, w tym z uczniami z techni-
kum żywienia i usług gastronomicznych z Zarzecza. Warsztaty 

odbyły się dzięki inicjatywie Bogumiły Paluch, nauczycielki 
ze szkół podstawowych w Czerwonej Woli i Rudce.

Rocznica urodzin poetki

23 maja 2022 r. społeczność szkolna upamiętniła 180. 
rocznicę urodzin Marii Konopnickiej. Uczniowie wzięli udział 
w konkursach: recytatorskim, plastycznym oraz wiedzy 
o życiu i twórczości poetki. Na zakończenie wspólnie za-
śpiewali „Rotę”, polską pieśń hymniczną. W rolę Marii
Konopnickiej wcieliła się uczennica kl. IV Martynka Rokosz.

Zespół redakcyjny

Wiosna w przedszkolu

Tradycyjnie, ten czas wyko-
rzystywany jest na działal-
ność charytatywną, a po-
goda sprzyja integracji ze 

środowiskiem lokalnym. W tym roku 
zaistniała ogromna potrzeba pomocy 
osobom z Ukrainy. Dzięki sprawnej 
współpracy i zrozumieniu, po raz kolejny 

rodzice naszych przedszkolaków stanęli 
na wysokości zadania. Przygotowany 
w przedszkolu kiermasz palm wielka-
nocnych spotkał się z ogromnym wspar-
ciem naszej społeczności, a zgromadzone 
środki finansowe przedstawiciele Rady 
Rodziców wpłacili na stosowne konto. 
Poprzez zbiórkę produktów żywnościo-

wych i artykułów chemicznych wspar-
liśmy potrzebujących w pierwszych 
dniach wojny.

20 kwietnia 2022 r. odbyła się wy-
cieczka do sali zabaw „Korona” w Jaro-
sławiu. Wspaniała zabawa oraz niezapo-
mniany przejazd autobusem (dla wielu 
po raz pierwszy) zapoczątkowały sezon 

Wraz z początkiem tej pięknej pory roku w naszym przedszkolu zawrzało od prac 
i przygotowań związanych z okresem świąt wielkanocnych.
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„wycieczkowy” w naszym przedszkolu.
Chętnie gościmy u nas teatrzyki. 

29 kwietnia zawitał „Zielony Melonik” 

z bardzo aktualnym repertuarem „Oswa-
jamy emocje”. Dzieci miały okazję prze-

konać się, że nad emocjami takimi jak: 
złość, strach, smutek, niepewność moż-
na przejąć kontrolę „zaczarowując” je 

w przyjemne doznania.
W dalszym ciągu kontynuujemy ak-

cję „Cała Polska czyta dzieciom”. 
W tym obszarze działań stałym ele-
mentem ramowego rozkładu dnia są 
tzw. „kwadranse na bajkę”, „Czytający 
rodzice” oraz „Kiermasz taniej książki”. 
Przedsięwzięcia te cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno dzieci, jak 
i rodziców. Bardzo ważny cel, którym 
jest uświadomienie opiekunom potrzeby 
ciągłego obcowania dzieci z literaturą 
został osiągnięty. Uwieńczeniem cało-
rocznej pracy z utworami klasyki dziecię-
cej było przedstawienie „Kot w butach” 
w wykonaniu dzieci z grupy starszej na 
uroczystości z okazji Święta Rodziny 
w dniu 27 maja 2022 r. Przedszkolaki po 
raz kolejny mogły zaprezentować swoje 
talenty w sali widowiskowej CKSiR 
„Sokół” przed zacną publicznością – 
ukochanymi mamami, tatusiami, rów-
nież dziadkami i rodzeństwem. Po aka-
demii świętowały na pikniku w plenerze. 
Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Pań-
stwu niezapomnianych wzruszeń. Wyda-
rzenie okazało się wspaniałą okazją do 
integracji całej społeczności przedszkol-
nej. Tatusiowie bardzo sprawnie i profe-
sjonalnie przygotowali miejsce na piknik 
oraz zadbali o dania grillowe, natomiast 
najzdolniejsze na świecie mamy upiek-
ły wspaniałe ciasta. Drodzy Państwo, 
dziękuję wszystkim uczestnikom uro-
czystości za obecność i bezinteresowną 
pomoc.

Bernadeta Ciurko
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Promujemy czytelnictwo

Miasto i Gmina Sienia-
wa złożyła w październi-
ku 2021 r. wniosek do 
Wojewody Podkarpac-

kiego o udzielenie wsparcia finansowego 
w roku 2022 dla przedszkola miejskie-
go, oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych oraz bibliotek dzia-
łających w tych szkołach na zakup nowo-
ści wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 
lat, zakup książek będących nowościami 
wydawniczymi, promocję czytelnictwa, 
organizację spotkań autorskich, wystaw 
i konkursów oraz zakup elementów 
wyposażenia bibliotek. Oceny wniosków 
dokonał zespół powołany przez Kura-
tora Oświaty, natomiast Wojewoda Pod-
karpacki w dniu 17 marca 2022 r. pod-
jął decyzję o udzieleniu wsparcia. Całko-
wita kwota projektu to 36 250 zł. Miasto 
i Gmina Sieniawa otrzymała łącznie 29 
000 zł, a wkład własny stanowi  7 250 zł.  
Wsparcie finansowe wojewody stanowi 

80% kosztów projektu, natomiast 20% 
to wkład własny gminy.

Przedszkole miejskie oraz oddzia-
ły przedszkolne, wysokość wsparcia 
i udział własny:
- Miejskie Przedszkole w Sieniawie - 2 
500 zł + wkład własny 625 zł;
- oddziały przedszkolne w SP Sieniawa – 
2 500 zł + wkład własny 
625 zł;
- oddział przedszkolny 
w SP Wylewa 1 500 zł 
+ wkład własny 375 zł;
- oddział przedszkolny 
w SP Rudka 1 500 zł 
+ wkład własny 375 zł;
- oddział przedszkolny w SP Czerwona 
Wola 1 500 zł + wkład własny 375 zł.

Szkoły podstawowe – biblioteki szkol-
ne, wysokość wsparcia i udział własny:
- Szkoła Podstawowa w Sieniawie – 12 

000 zł + wkład własny 3 000 zł;
- Szkoła Podstawowa w Rudce – 2 500 zł 
+ wkład własny 625 zł;
- Szkoła Podstawowa w Wylewie – 2 500 
zł + wkład własny 625 zł;
- Szkoła Podstawowa w Czerwonej Woli 
– 2 500 zł + wkład własny 625 zł. 
Po zawarciu umowy z Wojewodą Podkar-
packim środki finansowe zostały przeka-

zane do organu prowadzącego placówki 
oświatowe. Obecnie dokonywane są za-
kupy nowości wydawniczych. Do 15 sty-
cznia 2023 r. gmina przekaże sprawoz-
danie z realizacji priorytetu 3 Projektu. 

Wacław Kondyra

Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa otrzymał wsparcie w wysokości 29 tys. zł  
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021 – 2025.

Dzieje się w bibliotece
Święto Kobiet!

Z okazji Dnia Kobiet Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Sieniawa zaprosiła swoich czytelników do  udziału w konkur-
sie dotyczącym literatury pisanej przez kobiety. W konkur-

sowym zadaniu czytelnicy mieli odpowiedzieć na pytanie: 
„Którą pisarkę czytacie najchętniej i za co ją cenicie?” Odpo-

wiedzi należało zamieścić w komentarzu pod zaproszeniem do 
zabawy. Na nasze zaproszenie odpowiedziało kilka osób. Jury 
zdecydowało przyznać nagrodę p. Annie Wasiuta za polece-
nie książek Agnieszki Lingas-Łoniewskiej. Konkursowi towa-
rzyszyła wystawa książek pod hasłem „Silne, odważne, roman-
tyczne, inteligentne, kreatywne, twórcze... takie są kobiety”.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się od 
wczesnych lat. Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na 
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, doskonałą okazją 
do tego była wizyta w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Słu-
żebniczek NMP w Sieniawie. Celem spotkania z dziećmi było 
rozbudzenie zainteresowania książkami, biblioteką. Tematem 
przewodnim była ilustracja, jej rodzaje i rola w literaturze dla 
najmłodszych. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały 
się, czym jest biblioteka, na czym polega wypożyczanie ksią-
żek, jakie książki znajdują się w bibliotece, jak należy je trakto-
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wać. Zapoznane zostały również z trwającą kampanią promu-
jąca czytelnictwo wśród najmłodszych „Mała książka – wielki 
człowiek”. Na zakończenie spotkania dzieci wysłuchały bajek. 

Dzień Ziemi

To coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania 
ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej 
i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Idea obcho-
dów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. Zdarze-
niem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta, była 
katastrofa ekologiczna ze stycznia 1969 r., do której doszło 
u wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Idea troski o naszą planetę 
łączy ludzi na całym świecie. Każdy z nas ma wpływ na dobro-
stan Ziemi. Biblioteka również przyłączyła się do akcji. Zapro-
ponowała swoim czytelnikom udział w „Zielonej rozdawajce”. 
Akcja polegała na odwiedzeniu biblioteki w dniach od 22 do 

25 kwietnia i wypożyczeniu dowolnej książki. Wraz z książką 
otrzymywali roślinkę przygotowaną przez pracowników biblio-
teki. Wiele roślinek znalazło swój nowy dom.

Dyskusyjny Klub Książki w lesie

W ramach programu Instytutu Książki powstał projekt 
oparty na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można 
rozmawiać o książkach oraz czerpać przyjemność z dyskutowa-
nia o literaturze. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki od-
bywają się raz w miesiącu, na każdym omawiamy jeden tytuł 
– wybrany wcześniej przez klubowiczów. Wskazana powieść 
stanowi początek dyskusji, gdzie czytelnicy dzielą się swo-
imi spostrzeżeniami i gustami literackimi, bowiem każde 
kolejne spotkanie przera-
dza się w dyskurs o życiu 
i o nas samych. Członkowie 
DKK nie ograniczają się 
tylko do spotkań i dyskusji 
o książkach. Od kilku lat 
uczestniczą również w in-
nych formach promowania 
czytelnictwa, jak „Narodo-
we czytanie” czy spotkania 
autorskie. Są aktywni i za-
uważalni w lokalnym śro-
dowsku. Poskutkowało to kolejnym już zaproszeniem do 
udziału w organizowanym przez Nadleśnictwo Sieniawa spot-
kaniu, dotyczącym efektów pracy i działań leśników w ra-
mach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Wśród zaproszo-
nych gości byli: przedstawiciele samorządu członkowie sto-
warzyszeń działających na terenie gmin Adamówka, Sieniawa, 
Tryńcza, przedstawiciele szkół, osoby prowadzące agrotury-
stykę oraz panie z działającego przy bibliotece DKK. Tematy 
poruszane podczas spotkań nie są nam obce, ponieważ jakiś 
czas temu tematem dyskusji w klubie była książka „Sekretne 
życie drzew”, więc mogłyśmy skonfrontować swoją wiedzę 
z wiedzą fachowców w tej dziedzinie.

Elżbieta Jagustyn
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Na spotkaniach przed-
stawiono sprawozdania 
z działalności za miniony 
rok, sprawozdanie finan-

sowe, Komisji Rewizyjnej oraz udzie-
lono absolutorium dla poszczególnych 
zarządów za okres sprawozdawczy. 
Omówione zostały także plany działal-
ności i finansowe na 2022 r. Tematem 
rozmów były także bieżące potrzeby 
jednostek m.in. organizacja pomocy 
dla Ukrainy czy zasady składania wnio-

sków o dodatek do emerytury. Druho-
wie dzielili się przy okazji swoimi spo-
strzeżeniami na temat zakupu sprzętu 
ratowniczego i umundurowania straża-
ków podejmujących działania ratowni-
cze oraz nt. szkoleń podstawowych i spe-
cjalistycznych.

W zebraniach w sołectwach uczestni-
czyli: komendant miejsko-gminny ZOSP 
RP w Sieniawie, a zarazem wicepre-
zes Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Przeworsku dh Eryk Ceglak oraz dh 
Barbara Matyja – wiceprezes ZOSP RP 
w Sieniawie. Jednostkę OSP w Dybko-
wie w prezydium reprezentowali – pre-
zes OSP dh Jacek Paluch oraz dh Jan 
Nabrzeski – członek Komisji Rewizyj-
nej OSP, jednocześnie radny Rady Miej-

Strażackie zebrania
W okresie 12 marca – 2 kwietnia 2022 r. odbywała się kampania zebrań 

sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.
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skiej w Sieniawie; jednostkę w Dobrej 
– prezes OSP dh Władysław Ciurko oraz 
naczelnik dh Dariusz Frączek; jednostkę 
OSP w Czerwonej Woli – prezes OSP dh 
Patryk Ciurko, naczelnik dh Radosław 
Lisik oraz dh Marian Ciurko, radny Rady 
Miejskiej w Sieniawie i członek OSP. 
Jednostkę w Czercach – prezes OSP dh 
Grzegorz Pyrczak, naczelnik dh Jerzy 
Dziki oraz dh Marcin Pyrczak, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Sieniawie 
i członek OSP; jednostkę OSP w Piga-
nach – prezes OSP dh Kazimierz Orga-
niszczak oraz naczelnik OSP Tomasz 
Hejnosz; jednostkę OSP w Leżachowie 
reprezentowali – prezes OSP dh Sta-

nisław Szary oraz naczelnik dh Kamil 
Czercowy, a także radna Rady Miejskiej 
w Sieniawie Regina Czopik i sołtys wsi 
Marian Czercowy. Jednostkę w Wyle-
wie – prezes OSP dh Jerzy Dziaduch, 
naczelnik dh Jan Zawada, radny Rady 
Miejskiej w Sieniawie Paweł Ożga i soł-
tys wsi Bogusława Moczarska. Nato-
miast jednostkę w Rudce – prezes OSP 
dh Krzysztof Dąbek, naczelnik dh 
Tomasz Czajkowski oraz radny Rady 
Miejskiej w Sieniawie Adam Strug, jed-
nocześnie druh tej jednostki.

Ostatnie z zebrań odbyło się 2 kwiet-
nia w jednostce OSP „Orzeł” Sienia-
wie. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 

Adam Woś, a jednocześnie prezes Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZO-
SP RP w Sieniawie podziękował straża-
kom za pełną poświęcenia służbę i goto-
wość do niesienia pomocy w każdych 
okolicznościach. Szczególnie dziękował 
za wyjątkowe zaangażowanie w pomoc 
niesioną uchodźcom z Ukrainy. Życzył 
realizacji wyznaczonych planów oraz dal-
szych osiągnięć w pracy społecznej i za-
wodowej. Gratulacje i podziękowania po-
płynęły także od komendanta powiato-
wego PSP w Przeworsku mł. bryg. Mar-
cina Lachnika.

Wioletta Żak

W dniu 9 kwietnia 2022 r. prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh 
Adam Woś wraz z prezesem OSP Sieniawa 
dh Erykiem Ceglakiem oficjalnie przekazali 

na ręce naczelnika jednostki OSP w Rudce dh Tomasza Czaj-
kowskiego i prezesa dh Krzysztofa Dąbka kluczyki do mitsu-
bishi fuso, użytkowanego dotąd przez jednostkę z Sieniawy.
Życzyli ochotnikom z Rudki, aby samochód jak najrzadziej 

wyjeżdżał, a jak już zajdzie taka konieczność, to żeby wyjazdy 
te były bezpieczne i kończyły się szczęśliwymi powrotami. 

Za przekazany samochód w imieniu społeczności strażackiej 
podziękowała sołtys wsi i radna Rady Miejskiej w Sieniawie 
Bogusława Czajkowska.
.

Wioletta Żak

Rudka z nowym wozem
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Mszę św. w intencji stra-
żaków i ich rodzin spra-
wował ks. abp Adam 
Szal – Metropolita Ar-

chidiecezji Przemyskiej wraz z księżmi 
kapelanami. Przed mszą odbył się uro-
czysty apel, w trakcie którego wręczono 
odznaczenia państwowe - Krzyże Zasługi 

przyznane przez Prezydenta RP oraz 
odznaczenia korporacyjne Złote Znaki 
Związku, Medale im. Bolesława Cho-
micza, Krzyże Rycerskie oraz Strażac-
kie Gwiazdy Podkarpacia. Strażacką 
Gwiazdą Podkarpacia został odznaczo-
ny prezes Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego ZOSP RP dh Adam Woś. 
Serdecznie gratulujemy!

Wojewódzkie uroczystości z okazji 
Dnia Strażaka zaszczycili swoją obec-
nością dostojni goście, m.in.: poseł na 
Sejm Mieczysław Kasprzak, wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego Pio-
tr Pilch, wicewojewoda podkarpacki Jo-
lanta Sawicka, z-ca Podkarpackiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. 
Andrzej Marczenia i prezes WFOŚiGW 
Adam Skiba.

Wioletta Żak

Burmistrz odznaczony  
Strażacką Gwiazdą Podkarpacia

Strażacy ochotnicy z woj. podkarpackiego pielgrzymowali 1 maja 2022 r.  
do Kalwarii Pacławskiej. Była to już 27. Pielgrzymka Strażaków OSP. Udział 
w niej wzięła także reprezentacja strażaków z Sieniawy na czele z prezesem 

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Adamem Wosiem.

Tylko w sobotę, 26 marca 
2022 r. strażacy walczyli z 
pożarem traw w Czercach 
nieopodal stadniny koni 

oraz na ul. Augustowskiej w Sieniawie, 
gdzie ogień kierował się w stronę lasu. W 
tygodniu trawy paliły się także w Leża-
chowie, a jeszcze wcześniej na granicy 
Dobrej i Dobczy.

Apelujemy do mieszkańców znów, na 
przyszłość – nie róbcie tego! Szanuj-
cie środowisko naturalne i przestrzegaj-
cie przepisów przeciwpożarowych. Nie-
mal każdy z nas lubi spędzać czas na łonie 
natury. Niestety środowisko jest regular-
nie niszczone przez bezmyślne działa-
nie człowieka. Efektem wypalania są czę-
sto niekontrolowane pożary, skutkujące 

często dużymi stratami materialnymi, 
a nawet ofiarami śmiertelnymi. Jest to 
jeden z najbardziej brutalnych sposobów 
niszczenia środowiska. W pożarach giną 
cenne, chronione gatunki roślin i zwie-
rząt. Do atmosfery przedostają się duże 
ilości szkodliwych dla zdrowia produk-
tów spalania.

Mówienie nie pomaga!
Wraz z nadejściem słonecznych dni na terenie naszej gminy wzrosła ilość 

zdarzeń związanych z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na łąkach, 
nieużytkach, przy drogach komunikacyjnych, a także w bezpośrednim 

sąsiedztwie lasów. Mimo że co roku apelujemy, aby tego nie robić, sytuacja 
częstokroć się powtarza.
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Na starcie stanęło 8 dru-
żyn męskich oraz jedna 
drużyna młodzieżowa, 
które wspierała licznie 

zgromadzona publiczność, ochoczo 
kibicując najlepszym. Strażacy spraw-
dzali swoje umiejętności w dwóch 
konkurencjach: sztafecie pożarniczej 
oraz ćwiczeniu bojowym. Aby wygrać 
zawody, trzeba było dać z siebie 
wszystko. 

Ostatecznie na najwyższym stopniu 
podium stanęła jednostka OSP z Czer-
wonej Woli, II m-ce zajęła OSP „Orzeł” 

Zawody sportowo-pożarnicze 
za nami! 

W niedzielę, 5 czerwca 2022 r. na stadionie miejskim w Sieniawie odbyły się 
Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z zawodami sportowo-

pożarniczymi drużyn OSP z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Wypalanie traw
 jest karalne

Wypalania traw zakazują przepisy 
ustaw o ochronie przyrody i o lasach, 
a kodeks wykroczeń przewiduje za to 
karę nagany, aresztu lub grzywny, której 
wysokość może wynieść nawet 20 tys. 
zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpale-
nia traw dojdzie do pożaru, który spro-
wadzi zagrożenie życia wielu osób albo 
zniszczenia mienia dużych rozmiarów, 
sprawca podlega karze pozbawienia wol-
ności nawet do 10 lat.

Eryk Ceglak

43czerwiec 2022 SieNiawa



Sieniawa, III m-ce OSP Czerce, IV 
m-ce OSP Dobra, V m-ce OSP Rudka, 
VI m-ce OSP Wylewa, VII m-ce OSP 
Pigany i VIII m-ce OSP Leżachów. 
Sędzią głównym zawodów był bryg. 
Bogdan Jarosz z KP PSP w Przewor-
sku.

Drużyny uhonorowano okazałymi 
pucharami, okolicznościowymi dyplo-
mami, nagrodami pieniężnymi oraz 
rzeczowymi. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Sieniawa Adam Woś pogratulował 
zwycięzcom oraz wszystkim, którzy 
wzięli udział w zawodach. Podkreślił,
że kolejny raz strażacy udowodnili, 
jak znakomicie przygotowani są do 
udziału w najtrudniejszych akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. 

Wydarzenie było okazją do wręcze-
nia odznaczeń korporacyjnych i uho-
norowania aktywnych strażaków. Zło-
tymi medalami za zasługi dla po-
żarnictwa odznaczeni zostali druho-
wie: Grzegorz Podolak – Wylewa, Ed-
ward Mróz – Czerwona Wola, Jan Gaj-
da – Leżachów i Marcin Paluch – Sie-
niawa. Srebrnymi medalami za zasłu-
gi dla pożarnictwa odznaczeni zosta-
li druhowie: Józef Frączek – Dobra,
Janusz Czyż – Wylewa, Wiesław Ko-
stek – Leżachów, Grzegorz Pyrczak 
i Jerzy Dziki – Czerce, Janusz Świt, 
Mateusz Bajda i Jakub Ceglak – Sie-
niawa. Brązowymi medalami za za-
sługi dla pożarnictwa zostali odzna-
czeni druhowie: Tomasz Hejnosz – 
Pigany, Tomasz Czajkowski – Rudka, 
Kamil Ciurko – Czerwona Wola, Da-
mian Bat – Czerce, Sebastian Szpilka, 
Krzysztof Pigan, Paweł Ciurko i Bar-
bara Matyja – Sieniawa. Odznakę 
„Strażak wzorowy” otrzymali: Paweł 
Organiszczak – Pigany, Mateusz Ko-
koszka, Karol Chamik i Tomasz Ciur-
ko – Dobra, Artur Gołąb – Rudka, Ma-
rek Socha – Czerwona Wola, Adam 
Mróz, Marcin Pyrczak, Ireneusz Wilk 
i Krzysztof Rygowski – Czerce oraz Ra-
fał Czwakiel – Sieniawa. Gratulujemy!

Wioletta Żak
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Grali o puchar burmistrza
Ogromne emocje, niesamowita rywalizacja i piękny doping widzów. To wszystko 

mogliśmy zobaczyć w niedzielę, 20 marca 2022 r. na I Turnieju Piłki Siatkowej  
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.

O puchar rywalizowało 7 drużyn. Klasyfikacja
 końcowa przedstawia się następująco:
1. RS Gold Team, 2. Rondo Rzeczyce, 3. Jo-
ker Sokołów, 4. SPS Pruchnik, 5. PHU Sa-

rzyna, 6. Handlopex Rzeszów, 7. Team UKS Sokół Sie-
niawa. 

Pamiątkowe puchary wręczył najlepszym drużynom Bur-

mistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś. Pogratulował 
jednocześnie wszystkim wyśmienitej gry w duchu fair play.
Organizatorami turnieju byli: Miasto i Gmina Sieniawa, 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie 
i RS GOLD TEAM.

Wioletta Żak
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XII Spartakiada dzieci  
i młodzieży szkolnej

3 czerwca 2022 r. na stadionie miejskim w Sieniawie odbyła się XII Spartakiada 
dzieci i młodzieży szkolnej. Organizowana od 2007 r. z okazji Dnia Dziecka 

impreza sportowa wróciła po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią  
i wywołała wiele pozytywnych emocji wśród uczestników.

Po uroczystym otwarciu za-
wodów przez burmistrza 
Miasta i Gminy Sieniawa 
Adama Wosia, który życzył 

uczestnikom dużo dobrej zabawy i ry-
walizacji w duchu fair play, dzieci przy-
stąpiły do udziału w konkurencjach 
sportowych. Nie zabrakło biegów na 
czas, konkurencji sprawnościowych 
z piłką czy rzutów do kosza, a dla naj-
młodszych zabaw z piłką, przeciągania 
liny, skoków w workach i innych. Chęt-
nych do udziału w konkurencjach nie 
brakowało.

Same zawody sportowe to nie wszy-
stko. Dodatkową atrakcją dla dzieci były 
dmuchane place zabaw, do których usta-
wiały się długie kolejki. Jednak najwię-

cej emocji wzbudziła piana party. Za-
bawa w pianie sprawiła dzieciom – i tym 
młodszym i tym starszym – wiele frajdy. 
Dla wszystkich uczestników przygoto-
wano ciepły posiłek, napoje, owoce i lo-
dy.

Na zakończenie spartakiady burmi-
strz przekazał na ręce dyrektorów szkół 

pamiątkowe puchary za udział. Nato-
miast dyrektor CKSiR „Sokół” w Sie-
niawie Piotr Majcher wraz z nauczy-
cielami wychowania fizycznego Dariu-
szem Majchrem i Jackiem Michalskim 
wręczyli zwycięzcom medale.

To był naprawdę udany dzień. Do-
pisała pogoda, było aktywnie i wesoło. 

Dzieci, choć nieco zmęczone, ale z uś-
miechem na twarzy wróciły do do-
mów.

Marta Kozłowicz 
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Niedziela z wędką
5 czerwca 2022 r. na łowisku „Żwirownia” w Piganach odbyły się zawody  

wędkarskie dla dzieci do lat 16, które z okazji Dnia Dziecka  
zorganizował Polski Związek Wędkarski Koło Sieniawa oraz Centrum Kultury, 

Sportu  i Rekreacji „Sokół” w  Sieniawie. Patronat nad zawodami objął  
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.

Od wczesnych godzin po-
rannych, 21 młodych 
pasjonatów wędkowania 
z ogromną cierpliwością 

oczekiwało dużej ryby, a tego dnia były 
one wyjątkowo oporne na przynętę. 
Na szczęście się udało. Wśród zdobyczy 
wędkarskich znalazły się m.in. okazały 
karp, płotki i karasie. 

Zwycięzców wyłoniono w trzech 
kategoriach wiekowych. Najlepsze wy-
niki w kategorii do 8 lat odnotowali: 
Jakub Kamionka, Antoni Szydłowski 
i Jonasz Szewc. Warto dodać, że naj-
młodszy uczestnik tegorocznych zawo-
dów miał zaledwie 4 lata. W kategorii 
9 - 12 lat medalowe miejsca zajęli: 
Tomasz Kamionka, Jan Wołos i Filip 
Niemiec. Natomiast wśród najstarszych 
wędkarzy, 13 - 16 lat, z najlepszym wyni-
kiem zakończył zawody Jakub Siedlarz, 
tuż za nim uplasowały się: Lena Dzia-
duch i Aleksandra Ożga.

Wędkarskie zmagania zakończył po-
częstunek – kiełbaska z ogniska. Po kil-
kugodzinnym wędkowaniu apetyty do-

pisywały. Na zakończenie była najwa-
żniejsza i z niecierpliwością oczekiwa-
na część zawodów – rozdanie nagród 
i pamiątkowych dyplomów. Zwycięzcy 
otrzymali profesjonalny sprzęt wędkar-
ski, a pozostali uczestnicy drobne upo-
minki rzeczowe.
Zawody przygotowali i przeprowadzi-
li: Grzegorz Suszyło, Mirosław Suszyło 
i Mariusz Dąbkowski.

Cieszy niezmiernie fakt, że zawody węd-
karskie dla dzieci cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Dają one nie tylko moż-
liwość współzawodnictwa, ale uczą też 
pokory, cierpliwości i są okazją do 
wspólnego spędzenia wolnego czasu 
z dzieckiem, bo najmłodszych wędka-
rzy mocno wspierali rodzice.

Marta Kozłowicz
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Sokół pozostaje w III lidze!
Sytuacja naszej drużyny przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu  

2021/2022 nie była zbyt optymistyczna. Sokół zajmował 15 miejsce  
w tabeli z wizją bliższą spadku z ligi aniżeli pozostania w niej.  

Trener Dariusz Majcher wraz z zarządem klubu nakreślili plan  
utrzymania drużyny na trzecioligowym froncie i zaczęto go realizować  

z pełną wiarą w jego powodzenie. 

Zawodnicy, którzy w zimo-
wym okienku transferowym 
zostali sprowadzeni do So-
koła: Mateusz Geniec (Re-

sovia Rzeszów), Dominik Pisarek (Ela-
na Toruń), Daniel Wolak (Puszcza Nie-
połomice), Sebastian Usarz (Resovia 
Rzeszów), Marek Majewski (bramkarz/
PKS San Stalowa Wola). Stworzony 
skład miał jeden cel na rundę jesien-
ną, utrzymać Sokoła w trzeciej lidze! 
Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali 
pierwszego meczu, a na „dzień dobry” 
przyszło mierzyć się z głównym pre-
tendentem do awansu – Siarką Tarno-
brzeg. Sokół po dobrym meczu, rzu-
tem na taśmę niestety przegrał 2:3, ale 
dwa razy w spotkaniu prowadził. Złość 
była duża, ale postawa zespołu dawała 
duże nadzieje na kolejne spotkania. 

Następne dwa mecze nie przyniosły 
punktów, porażka z Wisłoką 2:1 i Toma-
sovią 3:0 sprawiły, że sytuacja robiła 
się coraz bardziej nerwowa. Pierwszy 

komplet punktów przypadł na niezwy-
kle ważny mecz z Czarnymi Połaniec, 

który Sokół wygrał 2:1 i po tym spotka-
niu drużyna uwierzyła w swoje możli-

wości, odnosząc trzy wygrane z rzędu; 
KSZO Ostrowiec 1:3, Wólczanka 4:1. 
Świetną formę w tym czasie pokazy-
wał sprowadzony z Elany Toruń Domi-

nik Pisarek, strzelał bramkę za bramką 
i już było wiadome, że Sokół będzie 

miał dużo pożytku z tego zawodnika. 
Kolejne spotkania to remis z Unią Tar-
nów, po straconej bramce w 92 minu-
cie meczu i kolejna niezwykle ważna 
wygrana z Koroną Rzeszów 2:1 po 
dwóch trafieniach Dominika Pisarka. 
Następnie w osłabionym składzie do-
znaliśmy dotkliwej porażki z będącą na 
fali Avią Świdnik aż 8:2. Od pierwszej 
połowy graliśmy w osłabieniu po czer-
wonej kartce dla Bartosza Graszy. Nie 
było czasu na użalanie się po wysokiej 
porażce, bo szybko zbliżały się kolejne 
mecze. Remisy ze Stalą Stalowa Wola 
0:0 i Wisłą Sandomierz 1:1 powoli przy-
bliżały nas do celu, jednak wciąż nie 
dawały gwarancji pozostania w lidze. 
Ważna wygrana na własnym stadio-
nie z Podlasiem Biała Podlaska 2:0 dała 
pewien komfort, jednak wciąż brako-
wało „kropki nad i”. Kolejne mecze po-
kazały, że Sokół jest w dobrej dyspozycji 
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i nawet rywale ze ścisłej czołówki muszą 
się liczyć z naszą drużyną. Duży niedo-

syt pozostawia remis 0:0 z Podhalem 
Nowy Targ, gdzie w końcówce meczu 

nie wykorzystaliśmy rzutu karnego, ale 
dopisaliśmy do tabeli kolejny 1 punkt. 
Następny mecz przypadł na Chełmian-
kę Chełm, która wciąż liczyła się w wal-
ce o awans do II ligi. Sokół zaprezento-
wał się bardzo solidnie w tym meczu i za 
sprawą niezawodnego Dominika Pisar-
ka i jego bramce z 85 min. meczu, poko-
naliśmy Chełmiankę zapewniając sobie 
utrzymanie w lidze! Radość ogromna 
zawodników, trenerów i licznie zgorma-
dzonej publiczności na sieniawskim sta-
dionie! Postawiony cel został wykonany 
na dwie kolejki przed końcem rozgry-
wek, choć nie wszyscy wierzyli w powo-
dzenie utrzymania Sokoła w III lidze!
W ostatnich dwóch spotkaniach Sokół 
przegrał 3:0 z ŁKS`em Łagów i na zakoń-
czenie rozgrywek, po dobrym spotkaniu 
pokonał rezerwy Cracovii Kraków 2:1! 
Biorąc pod uwagę tylko rundę wiosenną 
nasza drużyna uplasowała się na 7 pozy-
cji w tabeli! Zdobyliśmy więcej punktów 
niż np. wspomniana Cracovia II, Stal Sta-
lowa Wola, Wisłoka Dębica i tyle samo 
co aspirujące o II ligę Podhale Nowy 
Targ. Brawa należą się dla trenera Da-
riusza Majchra, wszystkich zawodników, 
a niewątpliwie w drużynie wyróżniał się 
Dominik Pisarek, który od marca strze-
lił 12 goli!

Sebastian Padiasek
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Zapraszamy na  
DNI SIENIAWY
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 wracają Dni Sieniawy! 

Święto naszego miasta zaplanowano na 16 i 17 lipca, tradycyjnie na stadionie 
miejskim w Sieniawie.

Co w programie? W sobotę na scenie pojawi się 
Kubańczyk – pochodzący ze Stargardu Jakub 
Flas, jeden z najpopularniejszych raperów mło-
dego pokolenia. Wieczorem czeka na wszy-

stkich zabawa z DJ-em.
W niedzielę część koncertową rozpocznie Face2Face, utalen-
towani akordeoniści – Paweł Janas i Bartosz Kołsut. Następ-
nie zagra i zaśpiewa prekursor muzyki stylizowanej folklorem, 
jeden z najstarszych zakopiańskich zespołów folkowych – Kry-
wań. Gwiazdą wieczoru będzie zespół LemON. Jego utwory 
takie jak „Napraw”, „Nice”, „Jutro”, „Scarlett” znalazły się na 
pierwszych miejscach list przebojów. Ponadto czekać będzie 
na Państwa wesołe miasteczko i wiele innych atrakcji skierowa-
nych do najmłodszych, jak i najstarszych uczestników imprezy. 
Zachęcamy już dziś do wspólnej zabawy!

Marta Kozłowicz
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XII Spartakiada
dzieci i młodzieży szkolnej

51czerwiec 2022 SieNiawa



Miejsko-Gminne Zawody  
sportowo-pożarnicze


