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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa!
Zima powoli odchodzi w niepamięć, a w ogródkach pojawiają się pierwsze oznaki wiosny. Dzień jest już zdecydowanie
dłuższy, a my z utęsknieniem czekamy na jeszcze cieplejsze promienie słońca, na ciepłą, zieloną, kwitnącą wiosnę, która
niesie nadzieję. Widok budzącej się do życia przyrody zawsze nastraja mnie pozytywnie, w głowie pojawiają się nowe pomysły
i jeszcze większe chęci do działania.
W okresie przedwiośnia oddajemy w Państwa ręce pierwsze w tym roku wydanie Gminnego Informatora Samorządowego
„Sieniawa” z ufnością, że będzie miłą lekturą. 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.
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 obowiązki nałożone na nas przepisami prawa oraz realizować
założenia gospodarczo-inwestycyjne. Kolejny cios to dzień
24 lutego 2022 r. i wybuch wojny u naszych sąsiadów.
Jesteśmy sercem z Ukraińcami i Polakami mieszkającymi
za wschodnią granicą. Ta wojna toczy się tuż obok i nie
ma żadnego sensownego usprawiedliwienia. W tych trudnych godzinach nasze serca są pełne współczucia, życzliwości i empatii. Potępiamy agresję, a jednocześnie czujemy
się w obowiązku pomagać i robimy to najlepiej, jak potrafimy. O podjętych działaniach również przeczytacie Państwo na łamach informatora. Serdecznie Państwu dziękuję
za każdy gest solidarności z potrzebującymi!
W ciągu minionych lat wykonaliśmy w naszej gminie
sztandarowe inwestycje, które będą trwałymi pomnikami
przez długie lata. Sieniawa stała się miasteczkiem podziwianym przede wszystkim przez tych, którzy wracają tu
po długich latach nieobecności. Czuję ogromną radość
z
z tego powodu i nie ustaję w działaniach, by żyło nam się jeszcze lepiej i bezpieczniej.
Jesienią 2021 r. roku przed budynkiem kompleksu sportowego, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835 powstał nowy
pasaż, inwestycja wykonana wspólnie z Podkarpackim
Zarządem Dróg Wojewódzkich za kwotę blisko 185 tys.
zł. Po aranżacji zieleni, całość będzie pięknym elementem
wizerunkowym naszego centrum. Wraz z PZDW przebudowaliśmy także odcinek drogi od miejscowości Wylewa niemalże do granic Sieniawy za kwotę 550 tys. zł.
O realizację kolejnego odcinka do ronda znajdującego się w centrum naszego miasta wystąpiliśmy z wnioskiem na rok 2022,
deklarując swój udział finansowy.
Wiele zadań udało się wykonać w zakresie gminnej infrastruktury. Przebudowaliśmy kolejne odcinki dróg gminnych w Sieniawie, Wylewie i Leżachowie na łączną kwotę ponad 650 tys. zł. W centrum miasta, obok nowego placu zabaw i siłowni
powstał parking, który na pewno ucieszy przyjezdnych oraz mieszkańców korzystających z usług biblioteki czy centrum
kultury. Wartość zadania to ok. 50 tys. zł. Doczekaliśmy się także gruntownej przebudowy przystanku PKS – budynku
mieszczącego poczekalnię i toaletę, pieszych ciągów komunikacyjnych i nawierzchni placu za kwotę blisko 250 tys. zł. To kolejny
etap prac, który zmienił teren przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w estetyczną i funkcjonalną całość. Wiele ważnych dla
naszych mieszkańców zadań zrealizowaliśmy w ramach funduszu sołeckiego, m.in. remont dróg gminnych, budowę przepustów, odmulanie rowów, oświetlenie ulic czy doposażenie w urządzenia wybudowanych w ubiegłych latach placów zabaw.
W tym roku środki w wysokości ok. 327 tys. zł także zostaną skierowane na realizację zadań wskazanych przez sołectwa
jako priorytetowe.
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Cieszy fakt, że tak znakomicie rozwija się w gminie infrastruktura sportowa
i rekreacyjna. Do istniejących obiektów dołączyły w ub. roku kolejne dwa boiska
wielofunkcyjne – przy Szkole Podstawowej w Sieniawie oraz w Czercach, gdzie powstał także plac zabaw. Jestem przekonany, że będą znakomicie służyły uczniom
i całej lokalnej społeczności.
Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego zakończyliśmy wyczekiwany od lat
generalny remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Sieniawie, dwóch korytarzy i dwóch klatek schodowych. W części pomieszczeń zainstalowana została
klimatyzacja, a bezpieczeństwo uczniów zwiększyło się poprzez rozbudowę monitoringu. O korzyściach, jakie przyniosły te zmiany, mówią nauczyciele i uczniowie.
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Drodzy Mieszkańcy!
Podczas XXXI sesji w dniu 25 stycznia 2022 r. Rada Miejska w Sieniawie
uchwaliła budżet na 2022 rok. r. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na
Zespół redakcyjny:
poziomie – 38,8 mln zł, a wydatki 37,1 mln zł. Zapewniam, że wbrew temu,
Redaktor naczelny: Barbara Matyja
co głoszą niektórzy radni, budżet jest w dobrej kondycji. Wszelkie kredyty i poAdiustacja: Wioletta Żak
życzki, które zaciągaliśmy w ubiegłych latach na bardzo ważne zadania inNakład:
westycyjne – dziś zwyczajnie spłacamy i nasz dług systematycznie się zmniejsza.
Budżet jest zrównoważony i realny, dostosowany do sytuacji ekonomicznej naszej
1000 sztuk, egzemplarz bezpłatny
gminy i całego kraju. Najważniejszym zadaniem do realizacji w 2022 r. jest inDruk:
westycja pn. „Przebudowa i rozbudowa SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej”
Wydawnictwo PAPIRUS
na kwotę 4,6 mln zł, gdzie otrzymaliśmy blisko 3,7 mln zł dofinansowania
37-500 Jarosław
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Przetarg został już
ul. Spytka 11
ogłoszony. Przypomnę, że nasze potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej są dużo większe, sięgają ok. 40 mln zł i mimo gotowych proRedakcja zastrzega sobie prawo
jektów nie zostały wybrane do dofinansowania zarówno w pierwszym, jak
redagowania i skracania tekstów.
i drugim rozdaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jesteśmy dyskryminowani, bo politycznie nie pasujemy! To nie są
normalne zasady funkcjonowania państwa i będę to powtarzał. Na linii gmina – powiat również całkowita porażka.
Najbardziej owocny okres współpracy między samorządem Miasta i Gminy Sieniawa a samorządem powiatowym to czas,
kiedy Jerzy Mazur pełnił funkcję wicestarosty. Wtedy byliśmy dostrzegani, realizowane i planowane były inwestycje w gminie
Sieniawa– a z chwilą jego odwołania wszystko się skończyło. Mimo że mamy przecież wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
z naszej gminy, to starań żadnych. Zastanawiam się, czy wyłącznym celem jego pracy w radzie nie jest comiesięczna dieta,
bo innych korzyści, poza jego osobistymi, to my w gminie nie dostrzegamy. Mamy łącznie w powiecie trzech radnych, a dwóch
to tak jakby nie było.
Zakończę jednak bardzo miłym akcentem. Miasto i Gmina Sieniawa znalazła się wśród Liderów Aktywności Gospodarczej w rankingu „Gmina – Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku” będącym częścią rankingu
„Powiaty Podkarpacia – dwie dekady rozwoju XXI wieku”. Nasza gmina miała przyjemność zaprezentować sukcesy społeczne i gospodarcze ostatnich 20 lat. Zostaliśmy jednym z 21 liderów wśród gmin – to ogromny sukces, wyróżnienie i potwierdzenie, że ścieżka rozwoju, którą obraliśmy, była najlepszą z możliwych. W kolejnych dwóch rankingach, o których piszemy
na łamach informatora, jesteśmy równie wysoko. To duże wyróżnienie i skuteczna motywacja do dalszego rozwijania gminy
w kolejnych latach. Radni opozycyjni oczywiście uważają, że u nas trwa nieustanny marazm. Jak to ma się do faktów?
Możecie wierzyć, Drodzy Mieszkańcy, w to, co głosi opozycja, możecie także faktom, które mają odzwierciedlenie w postaci kolejnych dowodów uznania dla naszych działań. Podkreślam, że jako samorząd staramy się z całych sił o wszechstronny rozwój, poprawę jakości życia mieszkańców i sięgamy po najlepsze środki. Dla wszystkich Państwa, dla dobra naszej
małej ojczyzny. W tym miejscu serdecznie dziękuję tym, którzy mnie wspierają i ciężko pracują na nasz wspólny sukces.
Tymczasem życzę miłej lektury.
							
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
									
Adam Woś
marzec 2022
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Solidarni z Ukrainą
Wielka walka o wolność, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. jest dla całego
społeczeństwa ukraińskiego ogromnym wyzwaniem. Tysiące ludzi ucieka
do naszego kraju przed zbrodniczą napaścią Rosji. Jako samorząd Miasta i Gminy
Sieniawa od pierwszych dni konfliktu u naszych sąsiadów zaangażowaliśmy
swoje siły do tego, by im pomóc i na nowo wzbudzić nadzieję.

T

o, co wydarzyło się na Ukrainie, spotkało się z wielkim
sprzeciwem całego świata.
Z pogardą, odrazą, zupełnym niezrozumieniem. Wojna spowodowała bezprecedensowy napływ uchodźców z tego kraju, a polskie samorządy
znalazły się na pierwszej linii działań
humanitarnych. W związku z konfliktem

kiego.
Samorząd wyznaczył miejsca, gdzie
osoby potrzebujące pomocy będą mogły znaleźć schronienie – w pokojach
na hali im. D. Michalskiego oraz w budynku po byłej Szkole Podstawowej
w Dobrej. Są to miejsca krótkoterminowego zakwaterowania, skąd cudzoziemcy udają się w dalszą podróż do

zbrojnym na terytorium Ukrainy i przybywającymi każdego dnia do naszego
kraju uchodźcami, Miasto i Gmina Sieniawa podjęła szereg działań pomocowych obywatelom Ukrainy zgodnie
z wytycznymi Wojewody Podkarpac-

miejsc czasowego pobytu. Dla Podkarpacia są to województwa: małopolskie,
śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie,
świętokrzyskie i łódzkie. Osoby, które
do nas trafiają, mają zapewnioną kompleksową opiekę, łącznie z ciepłymi po-
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siłkami i pomocą medyczną sieniawskich
lekarzy. Zwróciliśmy się także z apelem
do mieszkańców, którzy mają możliwość
przyjęcia rodzin z Ukrainy, aby takiej
pomocy udzielili. I tutaj znów odzew był
bardzo duży.
Wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Sieniawie natychmiast zorganizowaliśmy zbiórkę darów w remizie i mobilnych punktach na terenie miasta. Zryw
serca, aby pomóc uchodźcom wojennym był ogromny. Mieszkańcy naszej
gminy, jak również okolicznych, przywozili: żywność, środki higieniczne, środki
czystości, ubrania, bieliznę, koce, śpiwory, środki opatrunkowe i wiele innych
artykułów pierwszej potrzeby. O pomoc
w zbiórce darów zwróciliśmy się także
do sklepów na terenie gminy, gdzie do
specjalnie oznakowanych koszy można
składać produkty.
Nawiązaliśmy kontakty z wieloma samorządami, które chętnie kierują do nas
swoją pomoc. Współpraca odbywa się
m.in. za pośrednictwem zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. W ramach tej współpracy otrzymaliśmy ogromne transporty darów od
samorządów miast i gmin: Izabelin, Piaseczno, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Lesznowola czy

m.st. Warszawa. Z pomocą przyszedł
również samorząd gminy Wisznia Mała
pod Wrocławiem. Z kolei efektem współpracy z Polakami mieszkającymi za granicą są transporty darów m.in. z Wielkiej Brytanii. Ludzie zorganizowali tam
zbiórkę darów rzeczowych i datków, za
które tu, w Polsce, zakupili łóżka turystyczne polowe i inne, najpilniejsze rzeczy wskazane przez samorząd. Nawiązaliśmy przy okazji piękne przyjaźnie
z dobrymi ludźmi.
Dary od naszych mieszkańców i przywiezione spoza gminy, trafiają do uchodźców, którzy zostali zakwaterowani
na terenie naszej gminy, cudzoziemców
oczekujących na wejście/wjazd do Polski (transport na przejście graniczne
realizuje OSP); do podmiotów, które

kraju oraz uchodźcom, którzy znajdą
schronienie na terenie Miasta i Gminy
Sieniawa. Numer konta został udostęp-

niony na stronie internetowej, Facebooku i rozpowszechniony wśród przyjaciół naszego samorządu.

przygotowują ciepłe posiłki dla uchodźców na przejściu granicznym, jak również do samorządów, które zajmują się
transportami bezpośrednio na Ukrainę
– wiozącymi dary dla tamtejszej ludności cywilnej i walczących żołnierzy. To
taka wspólna praca i pomoc, która trafia
tam, gdzie jest akurat potrzeba. To mądre
pomaganie, bo na bieżąco analizujemy
potrzeby zgłaszane przez przygraniczne
jednostki samorządu terytorialnego.
Uruchomiliśmy ponadto zbiórkę środków finansowych, dzięki którym będzie można udzielić pomocy oczekującym na granicy na przybycie do naszego
marzec 2022
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Czy gmina Sieniawa jest gotowa
na przyjęcie dużej liczby emigrantów?
W jaki sposób im pomagamy? O tym,
w jaki sposób gmina zaangażowała się
w pomoc uchodźcom, burmistrz Adam
Woś mówił m.in. w wywiadzie dla telewizji NewsNation w Chicago. Dziękujemy producentowi wiadomości telewizyjnych Susan Edwards za umożliwienie
transmisji oraz panu Romanowi Barabaszowi za tłumaczenie. O organizowanej przez nas pomocy piszą także lokalne media.

uciekający przed wojną – matki próbujące chronić swoje dzieci. Trudno zliczyć
słowa podziękowań z ich ust, ale wierzcie Państwo, jest ich mnóstwo. Oni także
Wam dziękują. Za dary rzeczowe, schronienie, ale przede wszystkim za dobre

ciepło przywitany przez podróżujące
autokarem matki z dziećmi z Ukrainy. One też miały postój. Kiedy zobaczyły wielki samochód oznakowany jako pomoc humanitarna, przybiegły się
przywitać i podziękować. Za wszystko...

słowo, uścisk dłoni, przytulenie, empatię, otwartość i gościnność. Za pomocną dłoń dla drugiego człowieka. Z pomocą na taką skalę, tak piękną i szczerą,
nie spotkali się nigdzie.
Damian, strażak z OSP Sieniawa, który
wiózł jeden z transportów darów z Mazowsza, podczas postoju w trasie został

Dzieci biegały wkoło uradowane. Damian otworzył więc jedną z palet i wyjął dla nich dwa pudła słodyczy. Czy
się cieszyły? W takich chwilach nawet
twardemu strażakowi zaszklą się oczy.

Czynimy radość pomagając
Z niepokojem spoglądamy na to, co
dzieje się obok, ale wciąż działamy. Bo
tak trzeba, bo tak mówi serce, bo trzeba
być człowiekiem. Ile będzie trzeba, ile
starczy sił. Chcemy Państwu bardzo
podziękować za wszystko. Wymienienie tutaj wszystkich ludzi gorących serc,
strażaków, przedsiębiorców, wolontariuszy, darczyńców, jest niemożliwe, bo jest
ich tak wielu. Część chce też być anonimowa, bo w żadnym razie nikt nie
szuka poklasku, a pomaga jedynie w odruchu serca. Dziękujemy Wam my i dziękują Wam Oni, ci nieszczęśliwi ludzie

Podziękowanie

Chcemy wyrazić podziękowania mieszkańcom i władzom Miasta
i Gminy Sieniawa za pomoc i wsparcie dla naszej rodziny. Krótko
mówiąc, z piekła trafiliśmy jak do Pana Boga za piecem. Po przekroczeniu granicy poczuliśmy wsparcie polskich przyjaciół. Powitali nas, zawieźli do miejsca docelowego, nakarmili i dali nocleg.
Przez cztery dni, dopóki nie mieliśmy nowej lokalizacji, przedstawiciele urzędu byli z nami prawie zawsze. Mieliśmy wszystko czego
potrzebowaliśmy - opiekę medyczną, ubrania, jedzenie. Dziękujemy wszystkim, których poznaliśmy i tym, których imion nawet
nie znamy. Nie każdy krewny tak się zaopiekuje, jak wy to robiliście. Chcielibyśmy również podziękować pani Lubie i panu Romanowi, naszym Ukraińcom mieszkającym w tym miasteczku. Wasza
opieka, uwaga i wsparcie jest dla nas bezcenne. Dziękujemy wam
wszystkim. Jesteście niesamowici, szczerzy i bardzo mili. Niech
Boże błogosławieństwo będzie na was wszystkich i wasze rodziny.
Nigdy nie zapomnimy waszego udziału w naszym życiu.
Gdy wojna się skończy, o co bardzo prosimy Boga, to z radością
chcemy gościć Państwa w naszym domu pod Kijowem.

Wioletta Żak

Хочу висловити подяку мешканцям і керівникам міста Сєнява
за допомогу і підтримку нашої родини. Якщо сказати коротко,
то ми з пекла опинилися у Бога за пазухою. Псля перетину
кордону ми відчули турботу польських друзів. Нас зустріли,
довезли до місця призначення, поселили, нагодували вечерею.
Чотирі дні, поки нам знайшли нове місце розташування
представники міської ради майже повсякчас були з нами. Ми
мали все необхідне - медичну допомогу, одяг, їжу.
Дякую всім, з ким встигли познайомитись і тим, кого навіть
не знаємо як звати - не кожна рідня так приймає, як ви нас.
Також хочу подякувати пані Любі і пану Роману, нашим
українцям, які живуть в тому місті. Ваша підтримка, увага,
турбота просто неоціненні. Дякуємо вам всім. Ви неймовірні,
щірі і дуже добрі. Хай Божі благословіння будуть над вами
і вашими родинами. Ми ніколи не забудемо про вашу участь
в нашому житті. Дай Боже, коли скінчиться війна будемо
раді бачити вас у нашому будинку під Києвом.
Yakovleva Alena
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Konto do wpłat

W

obliczu walki, którą Ukraińcy toczą z wrogiem,
pozostajemy solidarni i jako samorząd Miasta i Gminy Sieniawa uruchomiliśmy zbiórkę
środków finansowych, dzięki której będziemy
mogli udzielić pomocy oczekującym na granicy na przybycie
do naszego kraju oraz uchodźcom, którzy znajdą schronienie
na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. Wsparcie finansowe można przekazywać na wskazane konto.
Dane do przelewów z Polski:
Bank Spółdzielczy w Rzeszowie Oddział Sieniawa
nr konta: 81 9162 1010 2003 1500 0316 0064
tytułem: DAROWIZNY NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Dane do przelewów z zagranicy:

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie Oddział Sieniawa
nr konta: PL 81 9162 1010 2003 1500 0316 0064
KOD SWIFT: POLUPLPR
tytułem: DAROWIZNY NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Rodziny, które zakwaterowaliśmy, otoczone zostały pełną
opieką, w tym lekarską, mają zapewnione wyżywienie, odzież,
artykuły higieniczne – wszystko czego potrzebują. Zdajemy
sobie sprawę, że potrzeby będą jeszcze większe wraz z ilością
przybywających rodzin. Pragniemy ich w pełni zabezpieczyć,
stąd prośba do Państwa o wsparcie finansowe. Za każdą wpłatę
serdecznie dziękujemy.
Wioletta Żak

Władek świętował
11 urodziny w Sieniawie
Jedenastoletni Vladyslav z Ukrainy tak bardzo chciał obchodzić urodziny
w swoim kraju i zaprosić na nie kolegów, ale niestety wojenna pożoga
zweryfikowała jego marzenie – musiał uciekać razem z rodziną. Postanowiliśmy
jednak zrobić mu niespodziankę.

W

ładek wraz z rodzicami i rodzeństwem byli jednymi z pierwszych, którym udzieliliśmy pomocy w naszym miasteczku.
O jego urodzinach dowiedzieliśmy się
przypadkiem. Najpierw, w południe 28

lutego 2022 r., nasi wspaniali strażacy
z OSP „Orzeł” w Sieniawie przekazali
chłopcu tort i zaśpiewali piękne „Sto lat!”
w języku polskim i ukraińskim. Bardzo
się wzruszył! Czuliśmy, że trzeba czegoś
więcej, bo przecież chłopiec chciał mieć
prawdziwe urodziny. Postanowiliśmy je

zorganizować! Zrobiliśmy niespodziankę pojawiając się w miejscu zakwaterowania rodziny z jeszcze jednym tortem,
smakołykami, balonami i pięknymi prezentami, w tym wyjątkową laurką narysowaną przez 10-letnią Julcię. Zaśpiewaliśmy raz jeszcze i jeszcze, a z gitar płynęły cudne dźwięki. Władek aż nabrał
ru-mieńców, był zaskoczony i wdzięczny – on i jego bliscy. Nie spodziewał
się. To był piękny wieczór, którego chłopiec na pewno nie zapomni.
Dziękujemy za wsparcie harcerkom z 4.
DH „Sokoły” z Sieniawy i z 1. DH „Leśne
Echo” z Gniewczyny, które pięknie umiliły ten czas piosenką, panu Danielowi
za pyszny tort i innym wspaniałym osobom, które włączyły się w organizację
tej niespodzianki.
Wioletta Żak

marzec 2022

Sieniawa

7

Przyjąłeś rodzinę z Ukrainy?
Zgłoś się

M

iejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zwraca się z ogromną prośbą o bieżące przekazywanie informacji dotyczących przyjmowania przez mieszkańców gminy uchodźców z Ukrainy. Dane te są niezbędne do skoordynowania
działań pomocowych. Informacje prosimy
przekazywać na numer telefonu 16 622 73 01
wew. 42 w godz. 7.30 – 15.30 oraz 731 270 521
(również w weekendy).
Zapraszamy wszystkich, którzy znaleźli schronienie w naszej gminie, do naszego magazynu w Mieście i Gminie Sieniawa. Możecie tu
otrzymać wszystko, czego potrzebujecie – ży-

wość, odzież, kosmetyki, środki czystości czy artykuły dla
dzieci. Kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Sieniawie tel. 16 622 73 01 wew. 42 lub
731 270 521.
Barbara Czwakiel

Ruszył system
rejestracji uchodźców
Aby skorzystać z usług naszego państwa, obywatele Ukrainy, którzy
przyjechali do Polski najwcześniej 24 lutego 2022 r., powinni złożyć wniosek
o nadanie numeru PESEL.
pecustawa o wspieraniu obywateli Ukrainy została ostatecznie uchwalona 12 marca
2022 r. Uchodźcy z Ukrainy,

S

w urzędzie gminy właściwym dla miejsca
obecnego pobytu od 16 marca (Urząd
Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek
1, pok. 14). Otrzymanie numeru PESEL

którzy chcą uzyskać numer PESEL
w Polsce, mogą to zrobić osobiście

zapewni pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną, podjęciem pracy, kon-
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tynuowaniem nauki w polskich szkołach czy wsparciem socjalnym od dnia
w którym nastąpiło przekroczenie granicy. Również od 16 marca mieszkańcy,
Polacy, którzy goszczą w swoim domu
uchodźców z Ukrainy mogą składać
wnioski na refinansowanie poniesionych kosztów. Ustawa zakłada 40 zł
na osobę za dzień pomocy pod własnym dachem dla uchodźców. Wnioski
należy składać w gminach (Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1,
pok. 14). Taka pomoc będzie przyznawana na danego obywatela Ukrainy
przez 60 dni. Pieniądze będą wypłacane
wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła
pod swój dach uchodźców. Przypominamy, że aktualne informacje w języku
ukraińskim można znaleźć na stronie
www.ua.gov.pl.
Wioletta Żak

Pożegnaliśmy
śp. Grzegorza Krzyżaka
Społeczność Miasta i Gminy Sieniawa z głębokim smutkiem przyjęła informację
o śmierci w dniu 3 marca 2022 r. w wieku 69 lat śp. Grzegorza Krzyżaka.
Dla wielu przyjaciela, dobrego kolegi, a dla władz samorządowych
Miasta i Gminy Sieniawa niezwykle oddanego radnego i sołtysa.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 marca 2022 r. w kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie.

Ś

p. Grzegorz Krzyżak był radnym wielu kadencji.
Pełnił tę funkcję w latach 1998 – 2022 nieprzerwanie, m.in. przewodnicząc Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska (w kadencji 2006 – 2010)
oraz Komisji Społecznej (w kadencjach 2014 – 2018 oraz 2018
– 2023). Sprawował jakże ważną i odpowiedzialną funkcję
sołtysa swojej ukochanej wioski Pigany w latach 1994 – 2019.
Z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej związany był od
najmłodszych lat, pełniąc w niej wiele funkcji, z funkcją prezesa w latach 1990 – 2009 włącznie. Za tę ofiarną służbę
został odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem
„Za zasługi dla pożarnictwa”. Był wielkim pasjonatem myślistwa, pełniąc funkcję łowczego Koła Łowieckiego „Bażant”
w Przeworsku, z którym związany był od pierwszych lat realizowania swojej pasji.
Pożegnaliśmy wyjątkowego człowieka, wielkiego aktywistę, niezwykle szanowanego działacza samorządowego, bezgranicznie oddanego swojej wsi i całej wspólnocie gminnej.
Człowieka, który był zawsze tam, gdzie była potrzeba i gdzie
go proszono. Który często sam wiedział, kiedy i jak pomagać
ludziom. Cechowała go bezpośredniość i umiejętność osiągania kompromisów w trudnych sprawach. Był człowiekiem
dialogu uważającym, że gospodarność i uczciwość oraz wywiązywanie się z podjętych zobowiązań na rzecz dobra wspólnego
to wartości, które powinny cechować każdego samorządowca. Przez wszystkie lata służby w samorządzie dał się poznać
jako człowiek niezwykle wrażliwy i otwarty na potrzeby innych, a przy tym skromny i pogodny.
Najbardziej poznaliśmy jego pracę, gdy był sołtysem Pigan.
Zmienił się ustrój, zmieniały władze w kraju i gminie, a sołtys
w Piganach nie zmieniał się od niemal 25 lat i pewnie nadal pełniłby tę funkcję, gdyby nie jego osobista decyzja, najpewniej
związana z nadmiarem obowiązków. Zdecydował wówczas,
że funkcję tę powinien objąć ktoś młody. W 2019 r. oddał ją
swojej następczyni, pani Reginie Buniowskiej życząc, aby
szczęśliwie gospodarzyła we wsi. Sam nadal pozostawał radnym, pracując dla swojej społeczności. Mieszkańcy wielokrotnie dawali wyrazy uznania dla jego zaangażowania w sprawy

wspólnoty. Sumienne wykonywanie obowiązków, czuwanie
nad estetyką sołectwa i wizerunkiem całej gminy zawsze były
dostrzegane i ogromnie cenione. Podejmowane przez niego

inicjatywy sprzyjały modernizacji i rozwojowi miejscowości,
którą reprezentował i były doskonałym przykładem tego, jak
wiele można osiągnąć mając zapał do pracy. Potrafił rozbudzić
lokalną społeczność i motywować ją do działania. Ochotnicza
Straż Pożarna, zespół Piganeczki i Koło Gospodyń Wiejskich
– śp. Grzegorz był wszędzie widziany. We wsi nie działo się nic
bez jego udziału.
Lokalnej społeczności poświęcił swój czas i serce. Wybierany
na sołtysa przez sześć kolejnych kadencji, dwa razy w ogóle nie
miał kontrkandydata. Swojej wiosce, Piganom, oddał serce.
Ogromny wkład pracy włożył w wykonanie melioracji dwóch
marzec 2022
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odcinków na ok. 2,5 km rzeki Lubienia, doprowadzenie do
porządku cmentarza wojennego, budowę remizy strażackiej
wraz z garażami czynem społecznym. Przyczynił się także do
tego, że część Wylewy została przyłączona do Pigan (przysiółki
Mazury i Piaski). Granice wsi zostały poszerzone o około 80
hektarów. Na swoje barki wziął także działania związane z zakupem chłodni do przechowywania zwłok – na potrzeby miejscowego kościoła. Przez długie lata współpracował z burmistrzami – Franciszkiem Wosiem, Wacławem Mikulskim i najdłużej z obecnym włodarzem, Adamem Wosiem. Zawsze mógł
liczyć na życzliwość i wsparcie pracowników urzędu.
W uroczystościach pogrzebowych w dniu 6 marca 2022 r.
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie wzięli udział

bliscy, przyjaciele, koledzy, władze Miasta i Gminy Sieniawa,
samorządowcy różnych szczebli, radni obecnej oraz poprzednich kadencji, społeczność strażacka, a także mieszkańcy miasta i gminy. W ciepłych słowach mówił o zmarłym m.in. burmistrz Adam Woś – o niezliczonych zasługach i wszechstronnej
działalności śp. Grzegorza na rzecz rozwoju Sieniawszczyzny.
Podkreślił, że jego postać już zapisała się złotymi zgłoskami na kartach historii miasta i gminy oraz w pamięci mieszkańców.
Śp. Grzegorz Krzyżak spoczął na cmentarzu parafialnym w Sieniawie.
Wioletta Żak

Sieniawa wśród Liderów
Aktywności Gospodarczej
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Małopolski Instytut Gospodarczy
w Rzeszowie oraz „Gazeta Codzienna Nowiny” zorganizowali ranking
„Powiaty Podkarpacia – dwie dekady rozwoju XXI wieku”, którego celem była
prezentacja dorobku i aktywności Starostw Powiatowych w dwóch pierwszych
dekadach XXI wieku w ważnych dla mieszkańców Podkarpacia obszarach
działalności społecznej i gospodarczej wzmacniających potencjał
rozwojowy Podkarpacia.

R

ozwój powiatów nie byłby
możliwy, gdyby nie aktywność 160 podkarpackich
gmin. Nasza gmina przystąpiła do rankingu w kategorii „Gmina – Lider Aktywności Gospodarczej
Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku”
prezentując sukcesy gospodarcze tego
okresu. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z gmin i powiatów, Kapituła Rankingu złożona z przedstawicieli podkarpackich uczelni, instytucji otoczenia
biznesu i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dokonała wyboru trzech liderów wśród powiatów („Powiat – Lider
Aktywności Gospodarczej Podkarpacia”, „Powiat – Lider Turystyki i Sportu Podkarpacia”, „Powiat – Kreator Kapitału Społecznego Podkarpacia” oraz
21 liderów wśród gmin. Dodatkowo
Kapituła postanowiła wyróżnić 8 powiatów, „Złotą Ósemkę”, za wyniki uzyskane w kategoriach, które były pod-
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stawą do wyłonienia liderów w rankingu głównym.

pod uwagę nie tylko aktywność gmin,
jednostek samorządu, ale także przy-

Jako gmina pokazaliśmy skalę aktywności w zakresie budowy czy rozbudowy infrastruktury użyteczności publicznej, m.in. wodno-kanalizacyjnej, sportowej czy oświatowej. Kapituła brała

kłady inwestycji zrealizowanych przez
przedsiębiorstwa działające na terenie
gminy.
Wioletta Żak

W czołówce województwa
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa zajął 81 miejsce w opublikowanym
9 października 2021 r. rankingu pisma „Wspólnota” wydatków inwestycyjnych
samorządów w latach 2018 – 2020 w kategorii MIASTA INNE i zajmuje trzecią
pozycję w województwie podkarpackim w tejże kategorii.

„L

iderzy inwestycji – ranking wydatków inwestycyjnych samorządów” jest przygotowywany co roku przez magazyn
„Wspólnota” i przedstawia dane finansowe samorządów – województw, powiatów, miast powiatowych i mniejszych
oraz gmin wiejskich – w zakresie wydatków na inwestycje. Zestawienie jest jednym z najważniejszych, przedstawiających aktywność samorządów w Polsce.

W rankingu obejmującym lata 2018
– 2020 średnie wydatki inwestycyjne
w naszej gminie wyniosły 1427,66 zł per
capita (na osobę).
Ranking „Wspólnoty” odnosi się do
wszystkich inwestycji samorządowych,
łącznie z wydatkami inwestycyjnymi
spółek komunalnych. Wyniki pokazują
liderów inwestycji, którzy zaangażowali
najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.
– Metoda rankingu jest identyczna jak

w ubiegłych latach. Pod uwagę wzięliśmy
całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018 – 2020). W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań
wskaźnika będącego podstawą rankingu.
Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną
cyklicznością. W poszczególnych latach
mogą być bardzo wysokie, co wiąże się
z realizacją ważnej inwestycji, aby potem
okresowo spadać do znacznie niższego
poziomu – podkreśla prof. Paweł Swianiewicz, współautor rankingu.
Mimo spadku Miasta i Gminy Sieniawa
o 50 miejsc w zestawieniu w porównaniu z rokiem ubiegłym cieszy fakt, że
nadal znajdujemy się w czołówce województwa w kategorii gmin miejskowiejskich zajmując III miejsce. W bieżącym zestawieniu pozycję wojewódzkiego lidera objął Baranów Sandomierski (1922,54 zł – 21 miejsce w rankingu), a wicelidera Głogów Małopolski (1679,67 zł – 44 miejsce w rankingu).
Wioletta Żak

112. miejsce w rankingu
„Rzeczpospolitej”
Miasto i Gmina Sieniawa została po raz kolejny wysoko sklasyfikowana
w corocznym Rankingu Samorządów przygotowanym przez dziennik
„Rzeczpospolita”.

W

kategorii gmin miejsko-wiejskich nasza
gmina zajęła 112. miejsce wśród wszystkich

gmin miejskich i miejsko-wiejskich
w kraju w łącznej liczbie 878. W stosunku do poprzedniego roku to awans
o 75 miejsc.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej
prestiżowych i wiarygodnych w Polsce.
Od 17 lat redakcja ocenia dokonania
marzec 2022
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lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony roz-

w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego
w strategicznych kategoriach: trwało-

wój. Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę
metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych

ści ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Uzyskane miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” to duże
wyróżnienie i skuteczna motywacja do
dalszego rozwijania gminy w kolejnych
latach. Tym bardziej, że w październiku
2021 r. w innym prestiżowym rankingu „Liderzy Inwestycji” pisma „Wspólnota”, podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2018
– 2020, Miasto i Gmina Sieniawa uplasowała się na 81. miejscu, zajmując jednocześnie trzecie miejsce w województwie w kategorii gmin miejsko-wiejskich.
Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane
przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2021 to około 50 wskaźników.
Wioletta Żak

Żołnierze z podziękowaniami
u burmistrza
W dniu 25 lutego 2022 r. dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego im.
gen. bryg. Mariana Raganowicza płk Paweł Gałązka złożył wizytę burmistrzowi
Miasta i Gminy Sieniawa Adamowi Wosiowi. Towarzyszyli mu współpracownicy,
starszy podoficer Dowództwa 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego st. chor.
sztab. Krzysztof Fabiszewski oraz kierowca dowódcy pułku szer. Damian Piaścik.

W

izyta dowódcy płka
Pawła Gałązki z 18.
Łomżyńskiego Pułku
Logistycznego była
podyktowana wielką wdzięcznością dla
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa
Adama Wosia za ogromne zaangażowanie i wsparcie inicjatywy ufundowania
sztandaru, których udzielił 18. Łomżyńskiemu Pułkowi Logistycznemu kiedy
dowiedział się, że patron tejże jednostki gen. bryg. Marian Raganowicz, był
naszym sieniawskim rodakiem. Pierwsze
spotkanie dowódcy i burmistrza odbyło się w kwietniu 2021 r. i to wówczas
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odbyło się najwięcej rozmów o wybitnej postaci generała, syna Franciszka
i Walerii z Kuczmierskich urodzonego
12 sierpnia 1892 r. w Sieniawie.
Pułkownik złożył podziękowanie za
współpracę i pomoc w ufundowaniu
sztandaru dla jednostki, którego przekazanie odbyło się podczas uroczystości 3
września 2021 r. Podczas niej dowódca
18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego
płk Paweł Gałązka podkreślał, że dla
żołnierzy sztandar pod którym będą służyć jest wyjątkowym symbolem, powodem do dumy oraz zobowiązaniem
wobec społeczeństwa oraz że uczynią

wszystko, aby należycie wypełniać obowiązki wobec państwa, narodu polskiego i być godnymi spadkobiercami historii oraz tradycji 33. Pułku Piechoty.
W podziękowaniu burmistrz odebrał
pamiątki okolicznościowe z tej uroczystości oraz publikację autorstwa Henryka Pestki pt. „33. Pułk Piechoty i instytucje wojskowe w Łomży (1836-1939)”.
Książka jest pierwszą kompletną monografią 33. Pułku Piechoty. Publikacja
zawiera setki nazwisk, dziesiątki zdjęć
i map, które uzupełniają wiedzę na
temat tej jednostki wojskowej.
***

18. Łomżyński Pułk Logistyczny wchodzący w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej sformowano w 2019 r. Pułk realizuje zadania wsparcia logistycznego jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej.
Przejął i kultywuje tradycje 33. Pułku Piechoty, który zasłynął bohaterską obroną
Łomży i Fortów Piątnickich w 1920 r.
Żołnierzami batalionu zapasowego 33
Pułku Piechoty dowodził gen. bryg.
Marian Raganowicz, wówczas w stopniu
kapitana – nasz rodak. To właśnie jego
imię nosi łomżyńska jednostka.
Wioletta Żak

Budżet gminy w dobrej
kondycji i bez tajemnic
Rada Miejska w Sieniawie uchwaliła budżet na 2022 rok. Podczas XXXI sesji
w dniu 25 stycznia 2022 r., w głosowaniu jawnym nad budżetem uczestniczyło
14 radnych. Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 10 radnych,
3 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

chwała przewiduje dochody budżetowe na poziomie – 38 848 841,99 zł,
natomiast wydatki zaplanowano mniejsze – 37 138 413,81 zł.
Różnica w kwocie 1 710 428,18 zł zosta-

U

W 2022 roku nie planuje się zwiększenia zadłużenia ogólnego gminy, tj. zaciągania nowych kredytów i pożyczek.
Największymi pozycjami tegorocznego
budżetu, po stronie dochodowej są:
- dochody z prywatyzacji mienia komu-

prawnych, czyli firm i przedsiębiorstw
na kwotę – 3 321 169 zł;
- udziały w podatku dochodowym od
osób fizycznych zameldowanych na terenie naszej gminy zaplanowane na –
3 067 074 zł;

nie przeznaczona w 2022 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

nalnego na kwotę 3 368 081,68 zł;
- podatek od nieruchomości od osób

- subwencja oświatowa przekazywana
z budżetu państwa, która wyniesie –
marzec 2022
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6 200 439 zł;
- subwencja wyrównawcza, również z budżetu państwa w kwocie – 6 543 083 zł.
Wydatki budżetowe wynosić będą ponad 37 mln złotych, a najważniejsze
z nich to:
- wydatki na oświatę – 11 998 475,11 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
(m.in. świadczenia rodzinne) – 6 721
032,80 zł;
- wydatki inwestycyjne – 5 166 774,25 zł.
- Mamy podstawowy dokument w postaci uchwały budżetowej, który pozwoli nam
realizować plany. Wszystkie zadania są
dla nas priorytetowe, ale środki jakimi
dysponujemy są jednak ograniczone i jak
co roku trzeba brać „siły na zamiary” wskazuje A. Nykiel.
Jednym z najważniejszych zadań zaplanowanych w tegorocznym budżecie jest
inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa SUW w Sieniawie, SUW w Dobrej”
na kwotę 4 634 400,13 zł. Przewidziano
również wiele innych, mniej kosztownych inwestycji oczekiwanych przez lokalną społeczność.
Burmistrz Adam Woś podziękował
radnym za przyjęcie budżetu i wyraził nadzieję na pomyślną jego realizację. Zaznaczył również, że w trakcie roku
budżet będzie modyfikowany w miarę
pojawienia się możliwości pozyskania
środków na realizację kolejnych inwestycji.
Podziękowania za pracę nad budżetem
złożył także prowadzący obrady wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieniawie Marcin Pyrczak.
– Przygotowanie tego budżetu wymagało
wielu wysiłku. Mam nadzieję, że realizacja
uchwały budżetowej będzie przyczyniała
się do dalszego rozwoju i poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców miasta i gminy Sieniawa. Liczę, że w ciągu
roku pojawią się nowe środki, które po
wprowadzeniu do budżetu spowodują, że
zrealizujemy jeszcze więcej inwestycji, jakie
mamy w planach na dzień dzisiejszy –
powiedział wiceprzewodniczący.
Budżet to najważniejsza dla finansów
gminy uchwała. Określa kierunki roz-

14 Sieniawa marzec 2022

woju gminy, inwestycje, przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i sportowe oraz
wiele innych aspektów życia mieszkańców. Uchwalony budżet jest zrównoważony i realny, dostosowany do sytuacji ekonomicznej naszej gminy i całego kraju. Czeka nas więc kolejny

rok wyzwań i kontynuacja zamierzeń
inwestycyjnych, bo one przyniosą nam
w przyszłości profity. Będziemy również
starać się o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz na realizację tegorocznych planów.

Jak kształtowały się nasze dochody w latach 2006 – 2021

i wydatki:

Dzięki tak prowadzonej polityce finansowej stać nas było na realizację wielu inwestycji, a których nie sposób wymienić

ze względu na ich ogromną ilość.
W liczbach, w latach 2006 – 2021, wyglądało to bardzo imponująco:

Z przedstawionego wykresu można policzyć, że w tym czasie na inwestycje
wydaliśmy niebagatelną sumę, bo aż 99
339 609 zł.

I teraz należałoby wspomnieć, iż dużo
kontrowersji wśród mieszkańców (z przekazu niektórych radnych naszej gminy)
budzi fakt zadłużenia budżetu Miasta

i Gminy Sieniawa. Kredyty i pożyczki,
jakie zaciągnęliśmy, były przeznaczone

wyłącznie na zadania inwestycyjne. Prze- pozwalają wziąć kredytu i zwyczajnie go
pisy ustawy o finansach publicznych nie „przejeść”. Dokonaliśmy bardzo dużo,
dług spłacany zmniejsza się, a jego stan
przedstawiamy na wykresie:
Reasumując: plan finansowy dla Miasta
i Gminy Sieniawa na 2022 rok uchwalony, kredyty i pożyczki spłacane są bez
żadnych problemów czy opóźnień, jesteśmy przygotowani do pracy na rzecz
gminy i naszych mieszkańców i nie
boimy się kolejnych wyzwań.
Anna Nykiel

Porozumienie podpisane
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa podpisał porozumienie
o ustanowieniu Przeworskiego Klastra Energii. Celem jest zielona energia
i czyste powietrze, o które można lepiej zadbać dzięki wspólnym
działaniom i projektom.

dniu 29 września 2021
r. w przeworskim ratuszu odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele pięciu samorządów i firmy
branży energetycznej Doeko Group Sp.

W

na Zarzecze i Gmina Gać. Z ramienia
samorządu Miasta i Gminy Sieniawa
porozumienie podpisały: wz. Burmistrza
Adama Wosia sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa Barbara Matyja i skarbnik
MiG Anna Nykiel.

wersyfikację źródeł energii; rozwój
OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej; edukacja ekologiczna w zakresie OZE oraz wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywne-

z o.o. podpisali porozumienie cywilnoprawne o ustanowieniu Przeworskiego
Klastra Energii.
Przeworski Klaster Energii tworzą:
Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Przeworsk, Gmi-

Celami działalności klastra są: ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra będących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym poprzez
inwestycje w OZE; zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dy-

go zarządzania energią.
Tego dnia odbyło się także pierwsze
Walne Zgromadzenie Członków.
Wioletta Żak
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Milionowe dofinansowanie,
choć wciąż za mało
Miasto i Gmina Sieniawa otrzyma 3 697 505 zł dofinansowania w ramach
Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Kwota zostanie przeznaczona
na realizację bardzo ważnej i długo wyczekiwanej inwestycji.

W

yniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”
zostały ogłoszone 25 października 2021 r.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu
uda się zrealizować zadanie polegające
na przebudowie i rozbudowie Stacji
Uzdatniania Wody w Sieniawie i w Dobrej. Przedmiotem projektu jest wykonanie niezbędnych prac umożliwiających rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w Sieniawie oraz przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobra.
Realizacja zadania ureguluje gospodarkę wodną w Mieście i Gminie Sieniawa, poprawi standard życia mieszkańców poprzez zapewnienie ciągłości
dostaw wody i jej odpowiednią jakość.
W pierwszym kwartale 2022 r. ogłoszony
został przetarg na realizację ww. zadania.
W dwóch turach bez wsparcia…
Potrzeby samorządu w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki ście-

kowej są zdecydowanie większe i opiewają na kwotę około 40 mln zł. Włożyliśmy wiele pracy, aby być przygotowanym

Sieniawski samorząd zarówno w pierwszym, jak i drugim rozdaniu środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na wszelkie możliwości dofinansowania
i mając gotowe projekty, o taką kwotę
wnioskowaliśmy. Niestety po raz kolejny
nasze zadania z zakresu wodociągów i kanalizacji, które są priorytetowymi inwestycjami dla każdego samorządu i powinny być traktowane szczególnie, nie
zostały wybrane do dofinansowania.

dla jednostek samorządu terytorialnego
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miał nadzieje otrzymać
wsparcie z państwowych pieniędzy, na
kontynuację ww. zadań. Dofinansowania
musi jednak poszukać gdzie indziej.
Jerzy Mazur

Drogi, chodniki, parkingi –
jest coraz bezpieczniej
Inwestycje na drogach
wojewódzkich
W dniu 16 września 2021 r. dokonano odbioru wspólnej inwestycji z Zarządem Dróg Wojewódzkich, polegającej na
przebudowie drogi nr 835 na odcinku od
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miejscowości Wylewa niemalże do granic Sieniawy. Remontem objęty został
odcinek o dł. 1500 m. Inwestorem zadania był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Miasto i Gmina Sieniawa partycypowała w kosztach
w wysokości 165 tys. zł, po stronie Woje-

wództwa Podkarpackiego znalazło się
380 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to 550 tys. zł. O realizację kolejnego odcinka, do ronda znajdującego się
w centrum naszego miasta, wystąpiliśmy z wnioskiem na rok 2022, oczywiście deklarując swój udział finansowy.

trum. Istniejące słupy oświetleniowe, jak
również wygrodzenie łańcuchowe pozostały bez zmian.
Koszt inwestycji to niespełna 184,5 tys.
zł. Miasto i Gmina Sieniawa partycypowała w kosztach inwestycji w kwocie 127 tys. zł, po stronie Województwa
Podkarpackiego było 57,5 tys. zł.
Drogi gminne w przebudowie.
Dworzec PKS z nową nawierzchnią
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa
zrealizował w ostatnim czasie zadanie
inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg
gminnych na terenie Miasta i Gminy
Pasaż w centrum
Przed budynkiem kompleksu sportowego – hali z basenem, wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 835 jesienią 2021 r. powstał nowy pasaż.
Pasaż został zaprojektowany od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego.
Dotychczasowy chodnik na długości 86
metrów został przebudowany i poszerzony do 5 metrów. W odległości 1,2 m
od krawędzi jezdni w odstępie co 5
metrów zaprojektowane zostały wysepki
gruntowe o wymiarach 1x1 metr obramowane obrzeżem pod nasadzenia. Po
realizacji ostatniego etapu prac na tym

odcinku, polegającego na aranżacji i wykonaniu elementów przestrzeni zieleni

i nasadzeń, całość będzie pięknym elementem wizerunkowym naszego cen-

Sieniawa”. Podzielono je na trzy części.
W ramach pierwszej części przebudomarzec 2022
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wano pięć dróg w Wylewie o łącznej długości 762 m. Całkowity koszt zadania dla
części pierwszej wyniósł 329 533,70 zł.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo
Agroturystyczne „SWOBODA” z Hawłowic. W części drugiej przebudowano
plac przystanku autobusowego w Sieniawie oraz drogę prowadzącą do oczyszczalni ścieków o długości 500 m. Całkowity koszt zadania dla części drugiej
wyniósł 213 183,74 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. z Dębicy.
Ostatnim etapem była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leżachów
o długości 255 m – najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe S. A. z Dębicy.

Koszt zadania dla części trzeciej wyniósł
109 700,12 zł.
Kolejne miejsca
parkingowe
Teren przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” i Bibliotece Publicznej MiG „od podwórka” był chyba
ostatnim miejscem tej części naszego
miasta, które mogło zniechęcać swoim
wyglądem. Pięknie już zagospodarowana okolica zyskała w połowie 2021 r.
plac zabaw z siłownią oraz funkcjonalny i estetyczny parking, który na pewno
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ucieszy przyjezdnych gości oraz mieszkańców korzystających z usług biblioteki czy centrum kultury. Wartość zada-

nia to ok. 50 tys. zł.
Jerzy Mazur

Minidworzec po remoncie
Dnia 6 września 2021 r. oddano do użytku po generalnej przebudowie
budynek mieszczący poczekalnię autobusową wraz z toaletą oraz siedzibę
salonu drzwi i okien.

W

ramach prac wymieniona została instalacja
wodno-kanalizacyjna
i gazowa, wyremontowane pomieszczenia, w tym toalety i poczekalnia, wymieniona stolarka okienna
i drzwiowa, jak również pokrycie dachowe i elewacja. Przed budynkiem powstało dodatkowe zadaszenie. Całość
prac, które realizowała firma PROBART,
opiewała na kwotę 138 tys. zł.
Uzupełnieniem inwestycji była budowa
nowych pieszych ciągów komunikacyjnych za kwotę niemal 45 tys. zł. Zadanie zakończono w grudniu położeniem
nowej nawierzchni asfaltowej na placu
przed budynkiem. Ta część inwestycji
opiewała na kwotę niespełna 50 tys. zł.

Poprzez realizację obu tych zadań powstał estetyczny i funkcjonalny obiekt
służący podróżnym oraz potencjalnym

klientom nowoczesnego sklepu.
Jerzy Mazur

Inwestycje w sołectwach
Szereg zadań samorząd Miasta i Gminy Sieniawa zrealizował w 2021 r. w ramach
funduszu sołeckiego. W tym roku czekają nas kolejne inwestycje.

F

undusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe przeznaczone dla
sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków
życia mieszkańców. Pieniądze z funduszu sołeckiego można spożytkować na
przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców w ramach
zadań własnych gminy, które muszą
być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Kwota przypadająca na dane sołectwo
zależy od liczby mieszkańców i dochodów gminy.
W 2022 r. podział środków przedstawia się następująco: sołectwo Czerce
otrzyma 30,8 tys. zł (poprawa jakości
dróg polnych, chodnik i urządzenia do
siłowni, tablice informacyjne), Czerwo-

na Wola 34,3 tys. zł, Dobra 32,4 tys. zł
(odmulanie rowów, zakup przepustów,

(oświetlenie uliczne solarne, monitoring świetlicy wiejskiej), Leżachów 33,8

zakup kamienia), Dybków 50,5 tys. zł

tys. zł (naprawa dróg gminnych), Palumarzec 2022
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chy 16,7 tys. zł (remont dróg gminnych,
udrożnienie rowów), Pigany 37,8 tys. zł
(remont dróg gminnych, urządzenia –
plac zabaw), Rudka 43,9 tys. zł (remont
dróg gminnych, przepusty i odmulanie
rowów) oraz Wylewa 46,6 tys. zł (plac
zabaw dla dzieci, remont dróg dojazdowych do posesji). Łączna kwota na
inwestycje zaplanowane do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego to niespełna 327 tys. zł.
W ubiegłym roku środki z funduszu
zostały przeznaczone m.in. na remont
dróg gminnych, budowę przepustów,
odmulanie rowów, oświetlenie ulic, za-

kup kamienia czy doposażenie w urządzenia wybudowanych w ubiegłych latach placów zabaw – w Paluchach i Rudce. Plac zabaw w Rudce został rozbudowany o karuzelę krzyżową z siedziskami, huśtawkę podwójną, sprężynowiec
i ważkę. Zainstalowano także cztery

ławki i dwa kosze.
– Plac zabaw to dla każdego dziecka
wielka radość. Przychodzę tutaj i widzę, że

dzieciaki korzystają, bawią się. Dobrze, że
mają takie miejsce – podkreśla Bogusława
Czajkowska, radna i sołtys Rudki.
Równie wielka radość jest w Paluchach, najmniejszej wiosce w gminie. Tutaj plac wzbogacił się o karuzelę talerzową
z siedziskami, huśtawkę podwójną, sprę-

żynowiec i równoważnię. Obok stanęła
tablica z regulaminem korzystania, ławka
i kosz.

– Nasze dzieci uwielbiają swój plac zabaw
przy remizo-świetlicy pod lasem. Jest tutaj
cicho i bezpiecznie. Kiedy urządzeń przybyło, zaglądają tutaj jeszcze częściej. Korzystają i z placu zabaw i z boiska – zaznacza
Janina Majder, sołtys wsi.
Środki funduszu wsparły także budowę placu zabaw w Czercach (o inwestycji
piszemy w odrębnym artykule). W 2021 r.
wydatkowano na fundusz nieco ponad
327 tys. zł. Fundusz sołecki jest szansą
dla każdego z sołectw, dobrym punktem
wyjścia do wspólnej dyskusji i organizowania się wokół ważnych spraw. Gminy
nie mają obowiązku tworzenia funduszy
sołeckich - decyzja należy do rady gminy.
W gminie Sieniawa fundusz sołecki
działa sprawnie od 6 lat.
Wioletta Żak

Sportowo i rekreacyjnie
Mieszkańcy Czerc doczekali się nowego miejsca rekreacji, aktywnego
wypoczynku i uprawiania sportu. Kolorowy i bezpieczny plac zabaw powstał
w sąsiedztwie remizy OSP, a nieopodal boisko wielofunkcyjne.

M

ałe centrum sportowo-rekreacyjne z pewnością bardzo ucieszyło szczególnie dzie-
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ci i młodzież, ale najpewniej także dorosłych. Zakres prac przy budowie placu zabaw objął m.in. niwelację terenu,
montaż urządzeń do zabaw, ławek wraz

z koszami, tablicy informacyjnej z regulaminem użytkowania, wykonanie traktu pieszego z kostki betonowej, ogrodzenie, oświetlenie terenu i monitoring.

Plac został częściowo wyłożony bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu,
a pozostałą powierzchnię zajął trawnik.
Zamontowane urządzenia zabawowe
spełniają wysokie standardy i atesty bezpieczeństwa, pozwolą rozwijać w dzieciach zmysł równowagi, uczyć balansowania ciałem oraz poprawić koordynację ruchową. Obiekt małej architektury
doskonale wkomponował się w teren
przy remizie, tworząc atrakcyjne miejsce

spędzania wolnego czasu dla mieszkańców sołectwa. Całość zadania zamknęła
się kwotą niespełna 100 tys. zł. Część
kwoty została pokryta ze środków funduszu sołeckiego.
Natomiast koszt boiska wielofunkcyjnego wyniósł 300 551,25 zł. Kolejne
boisko wielofunkcyjne powstało przy
Szkole Podstawowej w Sieniawie.
Wioletta Żak

Remont zakończony
Tuż przed pierwszym dzwonkiem, obwieszczającym początek roku szkolnego
2021/2022, zakończył się gruntowny remont sal lekcyjnych w Szkole
Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie. Odnowione wnętrza pozytywnie
zaskoczyły uczniów, którzy z radością zasiedli w szkolnych ławach.

B

rak gruntownego remontu
pomieszczeń od kilku dziesięcioleci widać było jak na
dłoni, a doraźne remonty nie
były wystarczające. Czas zrobił swoje.
Rada Miejska w Sieniawie uznała prace
za konieczne i zadecydowała o przyznaniu środków.
Zmodernizowano osiem sal lekcyjnych
dla najmłodszych dzieci, dwa korytarze oraz dwie klatki schodowe. W zakres
robót weszło rozebranie starych posadzek i wyrównanie nawierzchni z montażem nowej wykładziny pcv, wykonanie tynków, malowanie pomieszczeń,
marzec 2022
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ułożenie płytek ceramicznych na schodach i wymianę opraw oświetleniowych. Trzy sale lekcyjne zostały wyposażone w nowe ławki, krzesełka, szafki
i regały. W części pomieszczeń zainstalowana została klimatyzacja. Bezpieczeństwo uczniów zwiększyło się również poprzez rozbudowę monitoringu.
Uczniowie wrócili do szkoły zachwyceni nową odsłoną szkolnych sal. Odnowione wnętrza poprawiły komfort pracy
i nauki.
– W imieniu całej społeczności szkolnej ser-

decznie dziękuję panu burmistrzowi Adamowi Wosiowi i Radzie Miejskiej w Sieniawie za aprobatę dla tego zadania i przyznanie środków. Jesteśmy ogromnie wdzięczni
i bardzo zadowoleni z efektów – przyznała
dyrektor szkoły Jadwiga Majcher.
Zadanie pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sieniawie” realizowała firma ACORDI Dominik Ziobro z Rzeszowa. Całkowity koszt prac wraz z nowym wyposażeniem
to ponad 350 tys. zł.
Wioletta Żak

Radość z boiska
Miasto i Gmina Sieniawa od lat skupia się na rozwoju sportu, w dużej mierze
poprzez rozbudowę bazy sportowej na swoim terenie. Do istniejących obiektów
dołączyły w ostatnim czasie dwa boiska wielofunkcyjne – obok remizy OSP
w Czercach i przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie.

J

eszcze do niedawna, by uczestniczyć w lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie musieli chodzić na stadion miejski. Czas przejścia powodował niestety
skrócenie zajęć do pół godziny, a nie
było też fizycznej możliwości wygospodarowania dwóch lekcji w-f pod rząd.
Ponadto wychodzenie poza teren szkoły
wiązało się zawsze z jakimś niebezpieczeństwem. Marzeniem Jadwigi Majcher,
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dyrektora sieniawskiej szkoły było, aby
przy szkole powstało boisko, które rozwiązałoby te niedogodności. Cel: blisko,
bezpiecznie i aby oferta zajęć na lekcjach
w-f była urozmaicona. Pomysł przedstawiony podczas jednej z wizytacji spotkał się z aprobatą Burmistrza Miasta
i Gminy Sieniawa, a także Rady Miejskiej w Sieniawie, która wyraziła zgodę
na realizację tejże inwestycji.
Nowe boisko wielofunkcyjne uzupełniło bazę sportową w gminie. Łączy

w sobie zarówno funkcje sportowe, jak
i edukacyjne. Od wiosny uczniowie
wyjdą na zewnątrz i będą cieszyć się
tym pięknym obiektem. To szczególnie ważne teraz, kiedy dzieci po okresie
zdalnego nauczania – oczywiście nie
wszystkie – utraciły w dużej mierze chęć
do aktywności fizycznej.
– Zbyt długi okres nauki zdalnej odcisnął niestety swoje piętno, a my chcemy
odciągnąć uczniów od smartfonów, tabletów i zaszczepiać w nich dobre nawyki –

uzależnić od sportu, który uczy wytrwałości, dyscypliny, koncentracji, kształtuje charakter, uczy zasad fair play i integruje młodzież. Boisko przy szkole będzie kolejną
zachętą, by przestawiły się na aktywny
tryb życia. To ogromnie ważne na każdym
etapie, a najbardziej teraz, w okresie dorastania i dojrzewania – zaznacza J. Majcher.
Podkreśla fakt, że posiadanie pięknej
hali sportowej i basenu, napawa ogromną
dumą i satysfakcją. To cudowne warunki, o jakich każdy uczeń mógłby tylko
pomarzyć.
– Zajęcia prowadzone są we wszystkich
obiektach – w nowej hali przy szkole,
w hali sportowej im. Dariusza Michalskiego, na basenie i stadionie. Wykorzystujemy maksimum możliwości, by podnieść
atrakcyjność lekcji w-f i móc rozwijać sportowe pasje dzieci, bo pasjonatów u nas nie
brakuje. Świadczą o tym choćby uginające
się pod ciężarem pucharów półki – dodaje
z radością pani dyrektor.
Teren wokół boiska zostanie zagospodarowany, powstaną tutaj także nowe nasadzenia. W planach jest także wymiana ogrodzenia. Dopełnieniem cało-

ści ma być planowany plac zabaw obok
boiska. Co prawda są w Sieniawie place
zabaw i dzieci chętnie z nich korzystają, ale znów – są oddalone od szkoły.

sta i Gminy Sieniawa Adamowi Wosiowi,
przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieniawie Danucie Król i całej Radzie za przychylne spojrzenie na nasze prośby i oczeki-

Do położonego tuż przy szkole będzie
można dotrzeć szybko i bezpiecznie. Na
tę inwestycję będą czekać szczególnie
najmłodsze dzieci.
– W imieniu własnym i całej społeczności
szkolnej składam serdeczne podziękowania
i wyrazy wdzięczności burmistrzowi Mia-

wania. Żywię nadzieję, że wspaniała infrastruktura sportowa jaką mamy, będzie kuźnią talentów sportowych, a obiekt będzie
dobrze służył całej naszej społeczności –
kończy J. Majcher.
Wioletta Żak

Upały już nie straszne
W drugiej połowie 2021 roku w pomieszczeniach kuchennych gminnej stołówki
przy Szkole Podstawowej w Sieniawie wykonana została instalacja wentylacji
mechanicznej wywiewnej oraz prace związane z montażem klimatyzacji.

T

o zmiana zdecydowanie na
lepsze. W najgorętsze dni
upał szczególnie dawał się we
znaki pracownikom kuchni,
gdzie standardowo temperatury i tak są
wysokie, a doraźne rozwiązania nie zdawały egzaminu. Gorące, wilgotne powietrze utrudniało normalne funkcjonowanie i wydajną pracę. Komfort termiczny,
jaki daje klimatyzacja, jest nieoceniony.
Pracownicy kuchni bardzo chwalą sobie
tę inwestycję. Koszt wykonanych przez
samorząd prac to łącznie 33 210 zł.
Wioletta Żak
marzec 2022
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Widowiskowa od nowa
Sercem sieniawskiego centrum kultury jest sala widowiskowa – to tu odbywają
się najważniejsze wydarzenia kulturalne i artystyczne, okolicznościowe
akademie i inne uroczystości. Obecnie ogranicza naszą działalność stan
epidemii, ale ten czas wykorzystaliśmy na kolejne remonty.

W

centrum kultury od
lat sukcesywnie prowadzone są mniejsze
lub większe remonty.
Dwa lata temu udało się wyremonto-

wać i zaadaptować do potrzeb placówki
pomieszczenia na I piętrze, w ubiegłym
roku odmalowano salę balkonową i salę
do zajęć edukacyjnych. Warto przypomnieć, że wcześniej wyremontowane

zostały też pomieszczenia w piwnicy,
a latem ubiegłego roku zbudowany został
parking przy budynku.
Sala widowiskowa oraz hol ostatni
raz malowane były w 2009 r. podczas
generalnego remontu siedziby dawnego
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Ściany w pomieszczeniach wymagały
odnowienia. Dzięki staraniom dyrektora
Piotra Majchra i przychylności władz
samorządowych udało się wygospodarować środki na malowanie sal. W grudniu ekipa remontowa zabezpieczyła podłogi, fotele itp., usunęła ubytki w ścianach, przygotowała podłoże i pomalowała ściany. Zadanie wykonał Zakład
Usług Remontowo-Budowlanych Józef
Kurko.
Marta Kozłowicz

Witają i żegnają!
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa zainstalował w granicach
administracyjnych pięć nowoczesnych konstrukcji, tzw. witaczy, będących
wizytówką gminy oraz ważnym elementem turystycznym i promocyjnym.
Ciekawa bryła i żywa kolorystyka już z daleka przyciąga oko podróżnych
wjeżdżających do naszej gminy.

S

ieniawszczyzna to magiczne
miejsce z niepowtarzalną przyrodą i bogatą historią. Malowniczo położona na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wśród rozległych Lasów Sieniawskich i rzek – Sanu, Lubaczówki
i Lubieni, ma wyjątkowe walory historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe,
będąc prawdziwą perłą na turystycznej
mapie kraju. Odwiedzając Podkarpacie,
nie sposób tu nie zajrzeć.
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Jako gospodarze zawsze chcemy powitać naszych gości najlepiej jak tylko
potrafimy, a dobre pierwsze wrażenie
można zrobić tylko raz. Jak sprawić, by
poczuli się wyjątkowo i zwrócili uwagę,
że znajdują się w miejscu szczególnym,
dobrze je zapamiętali i chcieli tutaj wrócić? Najlepszym na to sposobem jest
nowoczesna wizytówka miasta i gminy.
Taką wizytówką są ciekawe i reprezentacyjne konstrukcje, tzw. witacze, które
z powodzeniem można uznać za naj-

prostszy sposób promocji gminy, jej
mieszkańców i władz. Są one nie tylko
oznaczeniem wjazdu, wizytówką miasta i regionu witającą podróżnych, ale
swoją treścią przedstawiają sposób,
w jaki traktuje się w danym miejscu inwestorów i turystów. Estetyczny i nowatorski wygląd witacza, ciekawa kolorystyka
czy przestrzenność formy z daleka rzucają się w oczy i wzbudzają zainteresowanie. Wykonany z solidnych materiałów
i z dbałością o każdy detal, posłuży dłu-

gie lata.
Inwestycja powstała dzięki finansowemu
zaangażowaniu instytucji i firm związanych z Miastem i Gminą Sieniawa. Nasi
sponsorzy promują swoją markę na witaczach. Są to: Nadleśnictwo Sieniawa;
Euro Okna-Plus Sp. z o.o.; DREWNOLAND s.c.; PROBART. Okna Drzwi
Podłogi i Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie.
Witacze zostały ustawione na granicy
samorządu przy wjeździe/wyjeździe
do/z Miasta i Gminy Sieniawa:
1) od strony Gminy Adamówka przy
drodze wojewódzkiej 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska (na witaczu markę promuje Nadleśnictwo Sieniawa)
2) od strony Gminy Tryńcza przy drodze
wojewódzkiej 835 Lublin – Przeworsk
– Grabownica Starzeńska (na witaczu
markę promuje firma Euro Okna-Plus)
3) od strony Gminy Wiązownica przy
drodze wojewódzkiej 870 Sieniawa –
Jarosław (na witaczu markę promuje
firma DREWNOLAND)
4) od strony Gminy Leżajsk przy drodze
powiatowej nr 1256R Sieniawa (granica
powiatu) – Piskorowice – Leżajsk (na

witaczu markę promuje firma Probart.
Okna Drzwi Podłogi)
5) przy drodze wojewódzkiej nr 867
Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Wer-

bie-Kmieć, właścicielom firmy DREWNOLAND – panom Mateuszowi Socha
i Łukaszowi Socha, właścicielowi firmy
PROBART. Okna Drzwi Podłogi – panu
Bartłomiejowi Ożdze i prezesowi Gmin-

chrata – Hrebenne (na witaczu markę
promuje Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie)
Za wzorową współpracę przy realizacji inwestycji serdecznie dziękujemy:
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sieniawa –
panu Januszowi Starzakowi, pani prezes
firmy Euro Okna-Plus – Dorocie Otrę-

nej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Sieniawie – panu Andrzejowi Januszowi. Dziękujemy Nadleśnictwu Sieniawa za możliwość wykorzystania na
witaczach zdjęć ukazujących przyrodę
naszej gminy.
Wioletta Żak

Gospodarowanie odpadami
po 1 stycznia 2022 r.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez samorządy rodzi wiele wyzwań.
Rosnąca masa odpadów komunalnych, błędy w selektywnej zbiórce lub jej
brak, kolejne zmiany przepisów dotyczących zasad gospodarowania odpadami
komunalnymi powodują wzrost kosztów ich zagospodarowania.

K

olejne nowelizacje ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przyniosły do tej pory efektów
oczekiwanych przez gminy.
Co się zmieniło po 1 stycznia 2022 r.?
W dniu 22 grudnia 2021 r. Miasto
i Gmina Sieniawa podpisała umowę

świadczenia usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu
w 2022 roku usługę odbioru odpadów dla mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Sieniawa świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
Równocześnie poprzedni operator, tj.

Stare Miasto-Park Sp. z o. o., po zakończeniu okresu wykonywania umowy, był
zobowiązany do zabrania dostarczonych
wcześniej przez siebie pojemników na
odpady zmieszane. Mieszkańcy mogli też
skorzystać z odkupienia od dotychczasowego wykonawcy użyczonych im pojemników w preferencyjnej cenie. W tym
miejscu należy wskazać, że to na właścicielu nieruchomości spoczywa obomarzec 2022
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wiązek wyposażenia nieruchomości, na
której powstają odpady komunalne,
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich
utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Wynika to z postanowień „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa”, przyjętego Uchwałą nr XXVIII/233/2021 Rady
Miejskiej w Sieniawie z dnia 25 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2021 r., poz. 3717), który obowiązuje
od 1 stycznia br.
W bieżącym roku modyfikacjom ulegnie
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, położonych na obszarach wiejskich, który będzie odbywał
się jeden raz w miesiącu. Na terenach
miejskich utrzymany zostanie dotychczasowy cykl odbioru poszczególnych
frakcji odpadów komunalnych.

nych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują
mieszkańcy wynosi odpowiednio:
- 11,80 zł za m³ zużytej wody
- 23,60 zł za m³ zużytej wody – stawka
opłaty podwyższonej, jeśli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Natomiast w przypadku nieruchomości
zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynosi 11,00 zł
za m³ zużytej wody oraz 22,00 zł za m³
zużytej wody, jeśli właściciel nierucho-

kompostowania bioodpadów, powinni
się liczyć z wyrywkową kontrolą prawidłowości danych dotyczących kompostowania odpadów, tj. czy faktycznie posiadają kompostownik i czy kompostują w nim odpady (i nie oddają ich
w pojemniku na odpady zmieszane).
Kontroli dokonywać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
w Sieniawie.
Podstawę ustalenia opłaty stanowi średniomiesięczne zużycie wody. Wyliczane
jest ono jako suma ilości zużytej wody
wg wskazań wodomierza za poprzedni
rok kalendarzowy (od stycznia do grudnia) podzielone na 12. W związku z no-

mości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny.

wymi stawkami opłat za śmieci właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani byli do złożenia nowych deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rok 2022 –
w terminie do 15 lutego br.

Nowe stawki opłat za śmieci
W związku ze wzrostem ilości odpadów komunalnych i zwiększeniem kosztów ich odbioru, od stycznia 2022 r.
nastąpiła zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podstawa prawna: Uchwała nr
XXX/248/2021 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych opłat na
terenie Miasta i Gminy Sieniawa (Dz.
Urz. Woj. Podk. z 2021 r. poz. 4693).
Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach wiejskich wynoszą:
- 9,00 zł za m³ zużytej wody
- 18,00 zł za m³ zużytej wody – stawka
opłaty podwyższonej, jeśli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Na terenach miejskich stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowa-
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Zwolnienie z części opłaty
dla kompostujących bioodpady
Jednocześnie na mocy Uchwały nr
XXX/249/2021 dokonano zwolnienia
w części stanowiącej kwotę 1,50 zł
za każdy m³ zużytej wody z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z terenów wiejskich
i miejskich, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.
Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć

Terminy wnoszenia opłat
Informujemy, że wpłaty należności
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać
na indywidualne numery rachunków
bankowych. Druki poleceń przelewów
z numerem rachunku bankowego (blankiety wpłat), na który należy uregulować opłatę, doręczono właścicielom nieruchomości przed terminem zapłaty (do
końca lutego 2022 r.)

Terminy wnoszenia opłat w 2022 r.:
I kwartał – do 15 marca (obejmuje okres
od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.)
II kwartał – do 15 czerwca (obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca
2022 r.)
III kwartał – do 15 września (obejmuje
okres od 1 lipca do 30 września 2022 r.)

IV kwartał – do 15 listopada (obejmuje
okres od 1 października do 31 grudnia
2022 r.)
Dopuszcza się regulowanie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 1 miesiąca.
Informujemy również, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych np. przed-

siębiorcy, szkoły, itp. mają obowiązek
zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą
wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych.
Barbara Matyja

Stawki podatków
i opłat w 2022 r.
Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok zostały zmienione. Nowe stawki
określone zostały w Uchwale nr XXVIII/229/2021 Rady Miejskiej w Sieniawie
z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2021 r., poz. 3586).

W

zrost inflacji, której wskaźnik w latach 2021
– 2022 prognozowany jest na poziomie
12,8%, spowodował gwałtowny wzrost kosztów funkcjonowania samorządu. Również
reformy podatkowe przeprowadzone przez rząd (tzw. Program
„Polski Ład”), znacząco przyczyniły się do zmniejszenia dochodów bieżących jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto
gmina obciążona jest zadaniami wykonywanymi na rzecz
władz centralnych, które częściowo musi realizować ze środków budżetu gminnego. Samorząd utrzymuje również szkoły
i przedszkola, bowiem subwencja rządowa wystarcza na pokrycie zaledwie 44% kosztów funkcjonowania oświaty w gminie. Władze Miasta i Gminy Sieniawa odpowiedzialne za dalsze funkcjonowanie samorządu, zmuszone były do podniesienia stawek podatku od nieruchomości. Było to konieczne, aby
zapewnić funkcjonowanie szkół, przedszkoli, bazy sportowej
i basenu, wodociągów, utrzymanie dróg i realizację wielu
innych zadań, niezbędnych do codziennego funkcjonowania
naszej społeczności.
Zgodnie z ww. uchwałą ustalono roczną wysokość stawek:
Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0,60 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,50 zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od
1m² powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1m² powierzchni

użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego, w tym od budynków letniskowych –
7,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej.
Od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,95 zł od 1m² powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
- 5,17 zł za 1 ha powierzchni,

- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 0,50 zł od 1 m² powierzchni.
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowamarzec 2022
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nia przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m²
powierzchni.
Ważne zasady
- Decyzje ustalające wysokość podatków lokalnych osobom
fizycznym, które są doręczane podatnikom z początkiem roku,
nie zawierają odręcznego podpisu – zawierają nadruk „nazwy
organu podatkowego oraz imienia i nazwiska osoby pełniącej
tę funkcję”, co odpowiada zasadom wynikającym z przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa.
- Do wpłat dokonywanych przez podatników (począwszy od
1.01.2020 r.) bez względu na to, jaką dyspozycję wyda podatnik w tytule przelewu, stosuje się zasadę, że organ podatkowy
najpierw rozlicza wpłatę na koszty upomnienia, jeżeli było do
podatnika wysłane, następnie na zaległości podatkowe, jeżeli
występują, a dopiero po ich uregulowaniu na bieżące podatki,
tak jak wskazał podatnik w tytule przelewu. Tylko w sytuacji
braku kosztów upomnienia i zaległości podatkowych we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku, wpłatę rozlicza się na
wskazany przez podatnika bieżący podatek. O kolejności zobowiązań na jakie zostanie zaliczona wpłata decyduje art. 62 § 1
i 1a ustawy - Ordynacja podatkowa, a nie wskazanie wpłacającego, ani organ podatkowy. W świetle przepisów organ podatkowy związany jest jedynie rodzajem podatku (np. podatku
od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), który
podatnik wskazał, że płaci.
- Jeżeli kwota podatku na 2022 r. będzie niższa niż 10,00 zł
to nie zostanie wydana, a tym samym nie zostanie doręczona
decyzja, czyli nie będzie obowiązku zapłaty podatku!
- Jeżeli kwota podatku na 2022 r. nie przekroczy 100 zł, to trzeba
będzie zapłacić podatek w terminie płatności I raty.
- Jeżeli zmieni się coś w sposobie wykorzystywania nieruchomości, albo wystąpią zmiany wynikające z dokumentów, tj. akty
notarialne, decyzje administracyjne itp., to podatnik musi się
zgłosić w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.
- Również jeżeli zauważymy w decyzji błąd, tj. zła stawka,
pomyłki w powierzchniach – należy się zgłosić do Referatu
Finansowo-Podatkowego.
Podatniku, przypominamy ponadto, że jeśli nabyłeś lub sprzedałeś nieruchomość, zakończyłeś budowę lub zmieniłeś sposób wykorzystywania swojej nieruchomości, masz obowiązek
powiadomić o tym fakcie organ podatkowy. To konieczne, aby
możliwe było ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania.
Zdarzenia mające wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego to m.in.: zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku; rozbiórka budynku; zakup, sprzedaż lub
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darowizna nieruchomości; rozpoczęcie lub zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości; zmiana sposobu użytkowania nieruchomości; nabycie spadku; zniesienie lub dopisanie współwłasności.
Obowiązek podatkowy powstaje lub wygasa od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały
okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie tego
obowiązku. Wyjątek stanowi, jeżeli okolicznością tą jest zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku
następującego po tym, w którym zdarzenie to miało miejsce.
Przypominamy również, że jeśli zmieniasz adres do korespondencji, musisz o tym pisemnie powiadomić organ podatkowy.
Podatek rolny i leśny
W roku 2022 będzie obowiązywał podatek rolny obliczony
według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, który na rok
podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł. Na podstawie obwieszczenia GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta (Monitor Polski
z 2021 r., poz. 951):
- podstawowa stawka podatku rolnego w 2022 r wyniesie
153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy (równowartość 2,5 q);
- stawka podatku rolnego za pozostałe grunty wyniesie 307,40
zł za 1 ha (równowartość 5 q).
Podatek leśny w 2022 r. wyniesie 46,6972 zł od 1 ha. Jest to
równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna, obliczana według
średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały
2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m³ (Monitor Polski z 2021 r.,
poz. 950).
Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych jest jednym z podatków
lokalnych płaconych gminom. Opodatkowane nim są duże
samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy
i naczepy powyżej 7 ton – z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą oraz autobusów.
Podatnikami podatku od środków transportowych, na których ciąży obowiązek podatkowy są osoby fizyczne i osoby
prawne, będące właścicielami ww. środków transportowych.
Ważne – w przypadku zmiany właściciela (np. w wyniku sprzedaży) środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek
podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje:
- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym środek transportowy został zarejestrowany (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym) na terytorium Polski,
a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-

siącu, w którym środek transportowy został nabyty, a także
- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu
z ruchu.
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja
organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd
powierzono.
Na rok 2022 stawki podatku od środków transportowych
pozostają bez zmian. Zostały one utrzymane na dotychczasowym niezmienionym poziomie ustalonym Uchwałą nr
XI/60/2015 Rady Miejskiej w Sieniawie i obowiązują od
2016 r.
Wzrost kosztów upomnienia
Od 13 października 2021 r. obowiązuje wyższa kwota kosz-

tów upomnienia, które należy doręczyć zobowiązanemu przed
wszczęciem egzekucji administracyjnej. Nowa wysokość kosztów tego upomnienia wynosi 16 zł. Uprzednio wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynosiła 11,60 zł. Powyższa zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 67).
Z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia utraciło moc
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez
wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji
administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526).
Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego (wykaz dostępny na www.sieniawa.pl), celem zasięgnięcia
informacji w konkretnej sprawie.
Barbara Matyja

Zwrot akcyzy dla rolników
Od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. rolnicy składali wnioski (I termin) o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej na I półrocze 2022 roku. Po zmianach, które wprowadza
ustawa z dnia 1 października 2021 r., otrzymają wyższy zwrot podatku.

K

ażdy producent rolny ma
możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany
do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot
podatku akcyzowego można składać
w dwóch terminach:
1) od 1 lutego do 28 lutego danego
roku – do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu
oleju napędowego w okresie 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, czyli od 1 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku, w którym
składany jest wniosek;
2) od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego
roku – do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu
oleju napędowego w okresie 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, czyli od 1 lutego do 31 lipca roku,
w którym składany jest wniosek.
Od 2022 r. producenci rolni ubiegający

się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzy-

oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2227), która weszła w życie z dniem

mają większy zwrot podatku. Zmiany
wprowadziła ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie

1 stycznia 2022 r.
Nowelizacja ustawy zwiększa kwotę
zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzymarzec 2022
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stywanego do produkcji rolnej poprzez
podwyższenie limitu zużywanego oleju
napędowego na 1 ha upraw rolnych z 100
do 110 litrów oraz limitu zużycia oleju
napędowego w odniesieniu do 1 dużej
jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła
z 30 do 40 litrów.
Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2022 r. stanowi sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku za 1 litr oleju napędo-

wego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego;
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu za 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta
rolnego w roku poprzedzającym rok,
w którym został złożony wniosek o zwrot
podatku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,00 zł od litra oleju.
Pieniądze wypłacane będą przelewem
na rachunek bankowy w terminach: 1 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz
1 - 31 października 2022 r. w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie.
Wioletta Żak

Przypominamy o obowiązkach
właścicieli nieruchomości

B

urmistrz Miasta i Gminy Sieniawa informuje mieszkańców, że zgodnie z art. 5 ust.
1 pkt 3a i 3b ustawy z 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)
oraz § 13 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Sieniawa”, przyjętego Uchwałą
nr XXVIII/233/2021 Rady Miejskiej
w Sieniawie z dnia 25 października
2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2021 r., poz.
3717), właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały
podłączone do kanalizacji sanitarnej
zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych i ich systematycznego (co najmniej raz na dwa miesiące) opróżniania
korzystając z usług uprawnionych jednostek gospodarczych w celu niedopuszczenia do przepełnienia i wycieku zawartości zbiornika. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków – właściciel nieruchomości powinien mieć na uwadze, aby osad ściekowy
regularnie wywozić zgodnie z instrukcją
eksploatacji przydomowej oczyszczalni
ścieków oraz pamiętać o tym, aby wykonywać stosowne badania oczyszczonych
ścieków (tzn. ścieków wprowadzanych
do wód lub do ziemi), zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami.
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Właściciele nieruchomości, którzy
pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu swojej posesji są zobowiązani do
zawarcia umowy z właściwym podmiotem, jak również udokumentowania wykonania obowiązku przez oka-

sowna dokumentacja powinna zawierać
dowody zapłaty za wszystkie wywozy,
których częstotliwość winna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, wynikający zwłaszcza z jego przepełnienia, oraz umożliwiać ciągłość w ko-

zanie umowy oraz dowodów zapłaty
za usługi pozbywania się nieczystości
ciekłych. W praktyce oznacza to, że
właściciel nieruchomości musi zawrzeć
stosowną umowę z firmą posiadającą
zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy
Sieniawa i zlecać na bieżąco wykonanie usługi oraz przechowywać dowody zapłaty za wykonanie ww. usługi.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że sto-

rzystaniu ze zbiornika. Niewłaściwe postępowanie ze ściekami stwarza zagrożenie sanitarne – zanieczyszczenie
wód powierzchniowych i gruntowych.
W przypadku kontroli tej dokumentacji będzie brana pod uwagę średnia ilość
odprowadzonych ścieków, która jest
ustalana jako równa ilości wody pobranej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, przeciętne

normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych
w budynkach podłączonych do zbiorników bezodpływowych wynosi 2,4 – 3
m3 na mieszkańca w ciągu miesiąca.
W trakcie kontroli przeprowadzonych
przez upoważnionych pracowników
spółki komunalnej Miasta i Gminy Sieniawa, właściciel zobowiązany jest zatem udokumentować wykonanie ww.
obowiązku przez okazanie umowy oraz
dowodów płacenia za usługi. Oznacza to,
że musi przechowywać zarówno umowę, jak i potwierdzenie zapłaty za wywóz nieczystości ciekłych.
Jednym z podmiotów posiadającym
stosowne zezwolenie na świadczenie

usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i wywozu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa jest spółka komunalna pn. „Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.” z siedzibą w Sieniawie, przy ul. Augustowskiej 15. Wywóz
nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
znajdującej się na terenie oczyszczalni
ścieków w Sieniawie odbywa się na podstawie zawartej umowy na regularny
odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i zlecenia, które
można złożyć telefonicznie lub osobiście w siedzibie spółki. Więcej informacji w tym zakresie uzyskają Państwo
pod numerem telefonu 16 622 72 35.

Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust.
2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach za brak umowy
z firmą asenizacyjną na wywóz szamba
lub za brak rachunków grozi mandat
karny w wysokości 500 zł. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego, można otrzymać karę grzywny do
5000 zł.
Pamiętajmy o tym, aby regularnie opróżniać zbiorniki bezodpływowe oraz wymagać potwierdzenia wykonania usługi od
przedsiębiorcy, który wykonuje dla nas
usługę opróżniania zbiornika na nieczystości ciekłe.
Barbara Matyja

Nowy regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków
Ma być szybciej i prościej przyłączyć się do gminnej sieci wodociągowokanalizacyjnej. Taki jest cel wprowadzonych zmian w Regulaminie
dostarczania wody i odbioru ścieków.

Z

godnie z zapisem art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jedn. Dz. U. z 2020, poz. 2028) rada
gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
w dniu 25 października 2021 r. Rada
Miejska w Sieniawie przyjęła Uchwałę
nr XXVIII/230/2021 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa”, która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 8 listopada 2021 r.,
poz. 3687.
Nowy regulamin dostosowuje zapisy
do wprowadzonych zmian w ustawie

Prawo budowlane oraz ustawie z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

wej. W obecnej literze prawa do wniosku o wydanie warunków przyłączenia
podmiot ubiegający się o przyłączenie

dzaniu ścieków. Zmiany obejmują tryb
budowy przyłączy wodociągowych oraz
kanalizacji sanitarnej, w szczególności wydawanie warunków przyłączenia
i uzgodnienia dokumentacji projekto-

do sieci przedkłada plan zabudowy lub
szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
oraz innych obiektów i sieci uzbromarzec 2022
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jenia terenu.
Uchwała reguluje zasady świadczenia
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
przez Miasto i Gminę Sieniawa, w tym:
1) minimalny poziom świadczonych
usług;
2) szczegółowe warunki i tryb zawierania
umów z odbiorcami usług;
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny
i stawki opłat ustalone w taryfach;
4) warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
5) warunki techniczne określające mo-

żliwość dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych;
6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
odbioru wykonanego przyłącza;
7) sposób postępowania w przypadku
niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
8) standardy obsługi odbiorców usług,
w tym sposoby załatwiania reklamacji
oraz wymiana informacji dotyczących
w szczególności zakłóceń w dostawie

wody i odprowadzania ścieków;
9) warunki dostarczania wody na cele
przeciwpożarowe.
Regulamin wszedł w życie z dniem 23
listopada 2021 r. i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
sieniawa.pl) w zakładce „Woda i ścieki”
oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Sieniawie (pok. nr 1) i spółki komunalnej pn. „Gospodarka Komunalna Sp.
z o.o.” z siedzibą w Sieniawie.
Barbara Matyja

Bezpłatna utylizacja
folii rolniczej
Problem z utylizacją folii pozostającej z działalności rolniczej
wynika m.in. z tego, że nie jest ona uznana za odpad komunalny, dlatego
obowiązek jej zagospodarowania ciąży na rolniku, a nie na gminie.

M

iasto i Gmina Sieniawa
w 2021 roku przyjmowała wnioski rolników
zainteresowanych oddaniem folii rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag w 2021 r.
Pozwoliło to na oszacowanie ilości tych
odpadów przed aplikowaniem o środki
zewnętrzne na ich odbiór i utylizację.
Samorząd złożył wniosek i otrzymał
dotację w wysokości 10 534 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag”. Gromadzone w gospodarstwach folie, siatki, sznurki i opakowania po nawozach
będą wywiezione i zutylizowane na
koszt NFOŚiGW. Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia
to 11 377 zł, w tym koszty kwalifikowane 10 534 zł. Przyznana dotacja stanowi
100% kosztów kwalifikowanych i stanowi iloczyn kwoty 500 zł i wyrażonej w Mg
masie usuwanych odpadów w ramach
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przedsięwzięcia.
W ramach tego zadania ponad 21 ton
odpadów z folii rolniczej zostanie odebrane bezpłatnie od rolników i przekazane do recyklingu. Zatem rolnicy, któ-

Należy wskazać, że odpady powstające
wskutek prowadzenia działalności rolniczej nie mogą być odbierane w ramach
wnoszonej opłaty za odbiór odpadów
komunalnych. Posiadacz tych odpadów

rzy w minionym roku złożyli stosowne
wnioski, do końca maja 2022 roku będą
mogli oddać wyprodukowane odpady
w miejscu wyznaczonym przez Urząd
Miasta i Gminy w Sieniawie.

jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i poniesienia kosztów zagospodarowania tych odpadów.
Realizowany program ma na celu

m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które

zostały nagromadzone w gospodarstwach rolnych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem. Wsparcie

z programu kwalifikowane jest również
jako pomoc de minimis w rolnictwie.
Barbara Matyja

Usuwamy azbest

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie wspomaga mieszkańców w kosztach usunięcia
eternitowych pokryć dachowych z ich nieruchomości. Usuwanie azbestu
przyczynia się do wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych
u mieszkańców gminy i poprawia racjonalnie kształtować środowisko.

S

amorząd Miasta i Gminy Sieniawa 11 sierpnia 2021 r. podpisał umowę dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających
azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dotacja opiewa na kwotę 6 000,00 zł
brutto, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania to 7 058,82 zł, w tym koszty kwalifikowane 7 058,82 zł. Projekt umożliwił
demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 17,143 Mg odpadów zawierających azbest. Objął około 6 wnioskujących i został zrealizowany do 30 września 2021 r.
Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032”
eternitowe pokrycia dachowe powinny
zostać zlikwidowane do końca 2032
roku. Azbest staje się zagrożeniem dla
zdrowia, gdy dojdzie do jego korozji lub
jakiegokolwiek uszkodzenia (łamanie,
kruszenie, cięcie i każda inna obróbka).
Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc, a należy pamiętać, że ma
to działanie rakotwórcze.
Realizacja zadania ma pozytywny
wpływ na społeczeństwo. Przyczynia się
do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz do poprawy stanu środowiska

w którym żyją. Podejmowanie działań
umożliwia w szerokim znaczeniu racjonalnie kształtować środowisko i gospodarować jego zasobami zgodnie z zasadą

zrównoważonego rozwoju w znaczeniu
społeczno-gospodarczym.
Wioletta Żak

Złóż deklarację
do CEEB
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy
właściciel/współwłaściciel lub zarządca
budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, ma obowiązek złożyć do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację
dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

C

elem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych
informacji od mieszkań-

ców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji
w jedną bazę pozwoli podejmować
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skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.
Deklarację składa się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(CEEB). Można to zrobić na dwa sposoby:
1) samodzielnie przez Internet - za po-

średnictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB); jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Wystarczy wejść na www.gunb.gov.pl, wybrać
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ, wypełnić ją i wysłać.

2) bezpośrednio w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sieniawie, pok. nr 1, wypełniając deklarację w formie papierowej.
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na
zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
Przepis ten dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce.
Przepisy zakładają dla budynków już
istniejących 12-miesięczny termin na
złożenie deklaracji CEEB (licząc od dnia
1 lipca 2021 r.), czyli do końca czerwca
2022 r. Natomiast dla budynków nowo powstałych deklarację należy złożyć
w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Wioletta Żak

Koniec z „kopciuchami”
Do końca 2021 roku właściciele domów jednorodzinnych mieli czas na wymianę
starych, nieekologicznych kotłów węglowych. Każdemu, kto tego nie zrobił,
grozi kara w wysokości nawet 5 tys. zł. Od 1 stycznia 2022 r. na Podkarpaciu
zabronione jest korzystanie z 10-letnich i starszych „kopciuchów”.

P

rzyjęta dla województwa
podkarpackiego tzw. uchwała antysmogowa ma na celu
ograniczenie negatywnego
oddziaływania na środowisko instalacji
grzewczych spalających węgiel i drewno.
Zgodnie z zapisami tej uchwały, skończył się okres wymiany pierwszej partii
kotłów centralnego ogrzewania. Wszyscy użytkownicy tzw. „kopciuchów”,
które mają ponad 10 lat lub nie posiadają tabliczki znamionowej, zobligowani
byli do końca 2021 r. wymienić je na
nowe. Uchwała określa dwuletnie okresy przejściowe dla wymiany kotłów.
Następne daty graniczne wymiany starych urządzeń grzewczych to:
1) do 1 stycznia 2024 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
2) do 1 stycznia 2026 r. mieszkańcy
województwa będą musieli pozbyć się
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kotłów eksploatowanych do 5 lat od
daty produkcji,
3) 1 stycznia 2028 r. w przypadku insta-

303-5:2012.
Uchwała antysmogowa nie nakazuje
wymiany kotłów o parametrach V klasy

lacji spełniających wymagania w zakresie
emisji zanieczyszczeń określonych dla
klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN

oraz lepszych.
Stary kocioł można zastąpić np. ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem elek-

trycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opałowy, jak również kotłem na
węgiel czy drewno spełniającym wymogi
ekoprojektu.
Jak określić wiek kotła?
Wiek kotła określamy każdorazowo
w odniesieniu do dnia wejścia w życie
uchwały antysmogowej tj. 2 czerwca
2018 r. Na tej podstawie określamy
w okresach przejściowych czy jest do
wymiany czy też nie.
Przykładowo: kocioł bezklasowy w dniu
2 czerwca 2018 r. miał 10 lat, w związku

z powyższym należało go wymienić do
1 stycznia 2022 r. Natomiast jeżeli kocioł bezklasowy miał w dniu 2 czerwca
2018 r. np. 9 lat, w tym wypadku należy
go wymienić w terminie do 1 stycznia
2024 r. Podobnie postępujemy w przypadku kolejnych okresów przejściowych
wskazanych w uchwale.
Z uwagi na to, że producenci kotłów
na tabliczkach znamionowych podają
tylko rok produkcji kotła, przy braku
innych dowodów (np. faktura z datą
zakupu), zgodnie z zapisami Kodeksu
postepowania administracyjnego, rozstrzyga się na korzyść strony.

Przykładowo: kocioł posiadający na tabliczce znamionowej rok 2008 należy
uznać, że w 2018 r. nie miał pełnych 10
lat w chwili ogłoszenia uchwały (tj. 2
czerwca 2018 r.) 10 lat minęło dopiero
31 grudnia 2018 r., więc graniczną
datą wymiany będzie 1 stycznia 2024 r.
Podobnie w przypadku kotłów wyprodukowanych w 2013 r. bez dowodu
daty zakupu, w dniu 2 czerwca 2018 r.
nie miały pełnych 5 lat (5 lat minęło 31
grudnia 2018 r.), więc ich wymiana powinna nastąpić do 1 stycznia 2026 r.
Wioletta Żak

Część 3 Programu
„CZYSTE POWIETRZE”

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie od 25
stycznia 2022 r. rozpoczął nabór wniosków
o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o:
- Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów;
- wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 3 programu;
- Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
W ramach Części 3 programu istnieje
możliwość finansowania przedsięwzięć
rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Część 3 programu umożliwia także dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały
rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
datą rozpoczęcia niniejszego naboru.
Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?
Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba

fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
- jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym
zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
- 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
- ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku
okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na
który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym
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z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód
wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW,
powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
(zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego,
zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku
opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej
w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
oraz maksymalne kwoty dofinansowania
Opcja 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła
ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika
2b do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej
niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego
ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy
ciepła wyłącznie do c.w.u.),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien,
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród
budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:
– 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” należy składać do
WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny,
którego dotyczy przedsięwzięcie.
Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:
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Opcja 2
Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się
wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien,
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:
audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Kwota maksymalnej dotacji:
– 30 000 zł
- serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna
z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym);
- aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na
stronie internetowej właściwego WFOŚiGW – konieczne dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi
podpisami.
Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można
dostarczać:
- za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie,
który zawarł porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
z WFOŚiGW;
- poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach
2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu
tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.);
- bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wnio-

sków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 19 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1 albo 2 Programu przed dniem 25
stycznia 2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania zgodnie z Częścią 3 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 25 stycznia 2022 r., ale

nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek
i złożyć go ponownie na warunkach Części 3 programu,
z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu
rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
Uwaga! Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz
budynków nowo budowanych.
Barbara Matyja

Wróciła opłata targowa.
Ulga dla rolników
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie przypomina, że zawieszona w czasie
pandemii Covid - 19 na terenie miasta Sieniawa opłata targowa jest
ponownie pobierana od 1 stycznia 2022 r.

P

odstawą prawną poboru
opłaty targowej jest Uchwała nr XIV/131/2020 Rady
Miejskiej w Sieniawie z dnia
12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Sieniawa, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru,
określenia inkasenta. Dzienna stawka
opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży na Targowisku Miejskim w Sieniawie zlokalizowanym przy
ul. Poniatowskiego na działce o numerze
ewidencyjnym 829/3, wynosi:
1) przy sprzedaży obnośnej, z ręki,
z wózka ręcznego, kosza oraz stanowiska nie przekraczającego 6m2 – 10,00 zł,

2) przy sprzedaży artykułów rolnych
i spożywczych na stanowiskach w strefie
„Mój Rynek” - 10,00 zł
3) przy sprzedaży na stanowiskach o powierzchni od 6 m2 do 16 m2- 20,00 zł,
4) przy sprzedaży na stanowiskach o powierzchni powyżej 16 m2 - 30,00 zł oraz
2,00 zł za każdy rozpoczęty m2.
Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży
w miejscach poza wyznaczonym Targowiskiem Miejskim w Sieniawie wynosi:
1) przy sprzedaży obnośnej, z ręki, z wózka ręcznego, kosza oraz stanowiska nie
przekraczającego 6 m2 - 100,00 zł,
2) przy sprzedaży na stanowiskach o powierzchni powyżej 6 m2 - 100,00 zł oraz

25,00 zł za każdy rozpoczęty m2.
Zwolnienie dla rolników
Nowym rozwiązaniem jest natomiast
zwolnienie od opłaty targowej rolników
i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel, czyli proces sprzedaży
polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów
rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne.
Rada Miejska w Sieniawie w dniu
25 stycznia 2022 r. podjęła Uchwałę nr
XXXI/258/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulamin tego handlu.
Wyznaczając takie miejsca rada brała pod
uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum miasta oraz bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie. Miejscem, w którym rolnicy i ich domownicy mogą prowadzić handel wyznaczone zostało na
terenie targowiska miejskiego w Sieniawie przy ul. Poniatowskiego i oznaczone tablicą informacyjną o treści „Mój
Rynek”. Uchwała weszła w życie z dniem
1 stycznia 2022 r.
Beata Skibińska
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Dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r.
Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym
w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii.

D

odatek osłonowy stanowi kluczowy element
rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie
on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne
miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł
na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
1) jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500
zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
2) gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy
założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie
na osobę,
3) gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł*
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
4) gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub
1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.
z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie
tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten
będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego
przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Osoby, które złożyły wniosek w styczniu 2022 r., będą miały
wypłacony dodatek w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca
i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożyły wniosku do końca
stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października
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2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko
jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek
o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego
wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten
przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako
pierwszy.
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski można składać: elektronicznie za pośrednictwem
platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października

2022 r. lub tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31
października 2022 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sieniawie, ul. Rynek 1, pok. nr 9.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie
lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają
wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego
adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres
poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu
poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego będzie miał możliwość odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje
wypłaty tego dodatku.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 16 622 73 01 wew. 26 w godzinach od
7.30 do 15.30.
Alicja Sroka

Ujednolicenie
nazewnictwa ulic
Miejscy radni przyjęli w IV kwartale minionego roku uchwałę porządkującą
nazewnictwo ulic na terenie miasta. Regulacje m. in. dostosowują pisownię
do obowiązujących w polszczyźnie norm. Mieszkańcy nie muszą jednak
wymieniać dokumentów.

P

odjęta jednogłośnie Uchwała nr XXVIII/231/2021
z dnia 25 października 2021 r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miasta Sieniawa wprowadza zmiany i korekty niezbędne do dalszego prawidłowego
funkcjonowania bazy nazw ulic. Nie zmienia natomiast stanu
faktycznego w zakresie adresów zamieszkania (zameldowania) i nie powoduje konieczności wymiany żadnych dokumentów. Same korekty są podyktowane również m.in. wymogami
ustaw i rozporządzeń ministerialnych. Podjęcie niniejszej
uchwały ma charakter korygujący i obejmuje zmiany nazw
ulic, co do których powstały rozbieżności pisowni zgodnie
z zasadami języka polskiego. Wprowadzone zmiany pozwoliły
na dostosowanie pisowni nazw ulic do zasad pisowni języka

polskiego, takich jak chociażby uzupełnienie imienia patrona
ulicy (w wielu uchwałach głównie z lat siedemdziesiątych
widnieje zapis odwrotny lub brakuje imion patronów ulic).
Pozostałe zmiany wynikają z poprawienia błędów pisarskich,

rozbieżności, co do których nie odnaleziono dokumentów
źródłowych potwierdzających oficjalne ich nadanie.
Wprowadzone zmiany mają zatem charakter porządkowy
i dotyczą ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i osie-

dla na terenie miasta Sieniawa w celu dostosowania do Systemu Rejestrów Państwowych, tj.
1) nazwa ulicy „gen. Józefa Bema” otrzymała brzmienie:
„Generała Józefa Bema”;
2) nazwa ulicy „gen. Władysława Sikorskiego”, „Generała Władysława Sikorskiego” otrzymała brzmienie: „Generała Władysława Sikorskiego”;
3) nazwa ulicy „Reja” otrzymała brzmienie: „Mikołaja Reja”;
4) nazwa ulicy „Mikołaja Sieniawskiego” otrzymała brzmienie: „Księcia Mikołaja Sieniawskiego”;
5) nazwa osiedla „os. Kazimierza Wielkiego” otrzymała brzmienie: „Osiedle Kazimierza Wielkiego”.
Ponadto przyjęto nazwy i ujednolicono pisownię niżej wymienionych ulic i placu na terenie miasta Sieniawa, które
używane są w obiegu, ale nie zostały potwierdzone stosowną
uchwałą, tj.:
1) nazwa ulicy „Kościuszki”, „Tadeusza Kościuszki” otrzymała
brzmienie: „Tadeusza Kościuszki”;
marzec 2022
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2) nazwa ulicy „Księcia Poniatowskiego”, „Księcia Józefa
Poniatowskiego” otrzymała brzmienie: „Księcia Józefa Poniatowskiego”;
3) nazwa placu „pl. Wolności” otrzymała brzmienie: „Plac
Wolności”.
Niniejszą uchwałą radni przyjęli również nazwy niżej wymienionych ulic, które używane są w obiegu, ale nie zostały
potwierdzone stosowną uchwałą: ulica „Rynek” i ulica „Kazimierza Wielkiego”.
Zmiana jest zasadna i niezbędna do dalszego prawidłowego funkcjonowania zbioru nazw ulic oraz zachowania
spójności nazewnictwa stosowanego przez gminę z nazewnictwem stosowanym w zbiorze TERYT (Krajowy Rejestr
Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju). Zgodnie z ustawą
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) gminy
są zobowiązane do prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji dotyczących nazewnictwa
miejscowości, ulic i adresów (EMUiA). Baza ta ma być zintegrowana z państwowym rejestrem granic i powierzchni
jednostek podziału terytorialnego kraju (TERYT).
Reasumując należy wskazać, że niniejsza uchwała nie zmienia
stanu faktycznego w zakresie adresów zamieszkania (zameldowania) i nie powoduje wymiany dokumentów. W związku
z wprowadzonymi zmianami na przełomie roku samorząd
dokonał aktualizacji i uzupełniania tabliczek z nazwami ulic
na terenie miasta Sieniawa.
Barbara Matyja

Ogłoszenie

S

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych
do zalesienia.

karb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne
Nadleśnictwo Sieniawa informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych (oznaczonych jako
lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków) oraz przeznaczonych do zalesienia (grunty
przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – art. 14 ust. 3 ustawy z dn. 28
września 1991 r. o lasach, tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz.1275 ze
zm.), spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie
Lasów Państwowych – dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśne ze sobą lub z drogami
publicznymi;
2) Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj.
nieruchomości o leśnym charakterze, z faktycznym i prawnym
dostępem do dróg publicznych;
umożliwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.
Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie gmin
Adamówka, Sieniawa oraz Tryńcza, części gmin Wiązownica,
Kuryłówka, Stary Dzików (właściwe nadleśnictwo, ze względu
na położenie nieruchomości, można ustalić na mapie interaktywnej https://www.dbl.lasy.gov.pl). Podmioty zainteresowane
ofertą proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej:
sieniawa@krosno.lasy.gov.pl lub (opcjonalnie podanie imienia
i nazwiska osoby upoważnionej) pod nr tel. 16 622 79 65, 609
140 552, 609 140 964. W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia należy podać
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co najmniej: nazwę gminy, nazwę obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numer działki.

Informacje dodatkowe: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych. Nabycie może nastąpić
za ceną ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (Art. 37 ust. 3 i 5
ustawy o lasach). Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa
Janusz Starzak

Bezpieczeństwo
mieszkańców priorytetem
Do końca czerwca 2022 r. dzielnicowi z Komisariatu Policji w Sieniawie będą
realizować plany działań priorytetowych. Są to działania zmierzające do
poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, nakierowane na wyeliminowanie
negatywnych zjawisk, do których dochodzi na terenie naszej gminy.

D

zięki informacjom uzyskanym m.in. w oparciu
o spotkania oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i bieżącą analizę zdarzeń, dzielnicowi wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Dla każdego rejonu dzielnicowego ustalony jest
zakres działań priorytetowych, który wynika ze specyfiki rewiru i problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Takie
plany realizowane są w półrocznych cyklach. Każdy może
sprawdzić, co w jego najbliższej okolicy należy do zadań priorytetowych dzielnicowego.
Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2
na okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie
służbowym
W rejonie służbowym nr 2 obejmującym teren miejscowości Czerce, jak wynika z analizy zagrożeń i informacji uzyskiwanych od mieszkańców, wymagającym podjęcia długoterminowych czynności dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa seniorów, jest
zagrożenie doprowadzaniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Zagrożeniem takim, wynikającym z obniżonego
poziomu krytycyzmu, jest szerokie spektrum oszustw dotykających seniorów, między innymi funkcjonujące od wielu lat
metody oszustw telefonicznych, na tzw. „wnuczka” czy „policjanta”, które ulegają ciągłym modyfikacjom, jak również
doprowadzanie, w kontaktach bezpośrednich do podpisywania
bardzo niekorzystnych umów w ramach prowadzonego handlu obnośnego czy świadczenia usług. Konsekwencje wskazanych zachowań w wielu przypadkach bardzo wysokie szkody
majątkowe i osobiste w przypadku wyłudzenia danych osobowych, stanowią istotne zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko
dla seniorów, ale również dla ich rodzin.
2. Zakładany cel osiągnięcia
1) Podniesienie świadomości społeczeństwa w szczególności osób w podeszłym wieku i ich rodzin w zakresie występującego zagrożenia oraz informowanie o bezpiecznym sposobie
postępowania w przypadku bezpośredniego lub pośredniego
zetknięcia się z zachowaniami mogącymi wskazywać na próbę

oszustwa czy wyłudzenia danych;
2) Wyeliminowanie lub ograniczenie w możliwie największym
zakresie występowania zagrożenia doprowadzaniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz czynników umożliwiających dokonywanie oszustw.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji
poszczególnych zadań
1) Przeprowadzenie z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego rozmów z mieszkańcami w szczególności z osobami
w podeszłym wieku pod kątem informowania o zagrożeniu
oraz sposobach bezpiecznego zachowania - realizacja na bieżąco w trakcie realizacji planu;
2) Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy w Sieniawie w zakresie wykorzystania gminnych kanałów informacyjnych,
np. prasa gminna, informacja na stronie internetowej urzędu
w zakresie przekazania informacji o realizowanym zadaniu
priorytetowym – styczeń 2022 r.;
3) Współpraca z sołtysem oraz radnym wsi Czerce, którzy
w ramach spotkań z mieszkańcami przekażą informację odnośnie realizowanego zadania priorytetowego przez dzielnicowego – opracowanie informacji w zakresie rozpowszechniania tematyki zadania priorytetowego wśród mieszkańców –
realizacja na bieżąco w trakcie realizacji planu;
4) Opracowanie informacji dla proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dobrej na temat realizacji działania
planu priorytetowego, celem jej upowszechnienia w środowisku lokalnym – luty 2022 r.;
5) Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieniawie w zakresie propagowania informacji oraz
wspólne działania mające na celu podniesienie świadomości
i bezpieczeństwa wśród mieszkańców wsi Czerce, kwiecień –
maj 2022 r.
Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1
na okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie
służbowym
W rejonie służbowym nr 1 obejmującym teren miasta Sieniawa, jak wynika z analizy zagrożeń i informacji napływająmarzec 2022
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cych od mieszkańców, wymagającym podjęcia długoterminowych czynności dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa publicznego jest wyeliminowanie spożywania alkoholu na terenie dworca PKS w Sieniawie na ul. Piłsudskiego.
W ww. miejscu zagrożonym w godzinach popołudniowych
oraz wieczorowo-nocnych, szczególnie przy niesprzyjających
warunkach atmosferycznych, dochodzi do zakłóceń porządku
publicznego, dopuszczania się nieobyczajnych wybryków oraz
spożywania alkoholu. Zjawisko to stanowi zagrożenie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców oraz osób korzystających
z komunikacji publicznej.
2. Zakładany cel osiągnięcia
1) Ograniczenie w możliwie największym stopniu lub całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu i zakłócenia porządku publicznego w rejonie PKS w Sieniawie oraz
usytuowanych w pobliżu obiektów użyteczności publicznej poprzez oddziaływanie prewencyjne, w celu zapobieżenia
popełnianiu wykroczeń oraz podnoszenia świadomości karnoprawnej wskazanych negatywnych zachowań, a także wyciąganie konsekwencji prawnych;
2) Poprawa bezpieczeństwa osób poprzez prowadzenie z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego spotkań z mieszkańcami, w trakcie których należy uświadomić lokalną społeczność o występowaniu zagrożenia.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji
poszczególnych zadań

1) Dokonywanie systematycznych kontroli w rejonie zagrożonym, na terenie przyległym do budynku PKS w Sieniawie,
w porze wieczorowo-nocnej przez służby patrolowe oraz wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób naruszających przepisy porządkowe z art. 51§2 kw oraz art. 141 kw – od 1.01.2022 r.
do 30.06.2022 r. – na bieżąco;
2) Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami podczas spotkań
grupowych i indywidualnych na temat wskazanego problemu

i zaangażowanie ich do reagowania w przypadku ujawnienia
ww. uciążliwości - od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.;
3) Współpraca z UMiG w Sieniawie, administratorem obiektu,
w zakresie poprawy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej
poprzez ustalenie możliwości technicznych i przekierowanie
kamer monitoringu miejskiego na teren zagrożony – w zależności od potrzeb;
4) Współpraca z pracownikami firmy PROBART, mającej siedzibę w budynku PKS w Sieniawie, w zakresie poprawy bezpieczeństwa i reagowania na popełnione wykroczenia.
Oprac. Wioletta Żak

Informacja dla podatników
Każdy z nas, obowiązany do zapłaty podatku na rzecz gminy na terenie której
posiada działki gruntowe bądź inne nieruchomości, posiada od ponad roku
indywidualny numer rachunku bankowego podatnika.

W

idnieje on na pierwszej stronie decyzji. Dla
ułatwienia dokonywania wpłat w inny sposób niż przelewem przygotowaliśmy dla
Państwa dowody wpłaty i do każdej decyzji podatkowej załączono cztery dowody wpłaty na poszczególne raty podatku, na których wskazano indywidualny numer rachunku każdego podatnika oraz imię i nazwisko.
Uwaga! Wpłat gotówkowych na podstawie dowodów wpłat
załączonych do decyzji można dokonywać wyłącznie poza
kasą urzędu i bez dodatkowej prowizji w Banku Spółdzielczym
w Rzeszowie o/Sieniawa, natomiast w innym banku, na poczcie
lub podobnym punkcie realizującym takie usługi jest pobierana
prowizja od wpłat. Wpłat można również dokonywać z pominięciem indywidualnego rachunku bankowego podatnika - u
inkasenta podatku lub w kasie urzędu, ale w tych przypadkach
nie będzie obowiązywać załączony dowód wpłaty. Dla naszych
podatników jesteśmy otwarci i dostępni bez przeszkód: w kasie
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urzędu niezmienne przyjmujemy wpłaty gotówką oraz bezgotówkowo za pomocą terminala płatniczego. Czas oczekiwania
w urzędzie na dokonanie wpłaty może być nieco dłuższy gdy
następuje okres intensywnego składania wniosków, np. zwrot
akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, dlatego bardzo prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość w tych terminach.
Jednocześnie przypominamy, że od nieopłaconego w terminie zobowiązania pieniężnego pobiera się odsetki za zwłokę,
począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieopłacone zobowiązanie pieniężne nawet po otrzymaniu upomnienia zostanie
wyegzekwowane przymusowo w myśl obowiązujących przepisów i podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym
z doliczeniem odsetek za zwłokę i kosztów postępowania egzekucyjnego.
Anna Nykiel

Z komputerem za pan brat
Kursy komputerowe dla mieszkańców są już na finiszu. Chętnych do udziału
nie brakowało, tym bardziej, że ze szkoleń mogli korzystać bezpłatnie.

D

o wzięcia udziału w bezpłatnych, certyfikowanych kursach komputerowych ECDL organizowanych w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich – edycja II”, Urząd Mia-

Czerce, Czerwona Wola, Rudka (dwie grupy!) oraz Sieniawy.
Szkolenie w niewielkich grupach, liczących 10 – 12 osób,
spełniło oczekiwania wszystkich uczestników. Ci, którzy już
ukończyli kurs przyznają, że zdobyli nową wiedzę i umiejętności, podnieśli swoje kompetencje w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wszyscy mówią również zgodnie,
że był to miło i pożytecznie spędzony czas. Po ukończonym
kursie uczestnicy otrzymają certyfikaty.
Wioletta Żak

sta i Gminy w Sieniawie wraz z Towarzystwem Altum Programy Społeczno-Gospodarcze zaprosili chętnych mieszkańców
w wieku powyżej 25 lat, osoby bezrobotne, pracujące czy uczące się. Ważne, aby wykazywali inicjatywę uczestnictwa w szkoleniu. Zgłosiło się kilka grup, mieszkańcy sołectw: Paluchy,
marzec 2022
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Z myślą o uczniach
Miasto i Gmina Sieniawa przystąpiła do konkursu grantowego Cyfrowa
Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty
PPGR”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i oczekuje na podpisanie
umowy grantowej.

C

elem programu jest zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci uczących się w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie gminy, w której funkcjonowały
PGR-y. Warunkiem udziału w konkursie było miejsce zamieszkania dziecka na terenie gminy Sieniawa oraz wykazanie, że
krewny dziecka w linii prostej (ojciec, dziadek lub pradziadek)
był pracownikiem PPGR. Dziecko nie mogło również korzystać w latach 2020 - 2021 z innych programów współfinansowanych ze środków krajowych lub wspólnotowych na zakup
sprzętu komputerowego. Weryfikacja wniosku przez operatora
konkursu była bardzo szczegółowa.
W naborze prowadzonym przez Miasto i Gminę Sieniawa
wpłynęły 174 wnioski, z których pozytywną weryfikację przeszło 148 wniosków. Łącznie Miasto i Gmina Sieniawa otrzyma
370 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. Zgodnie z założeniami konkursu Miasto i Gmina Sieniawa będzie miała 10 miesięcy na realizację projektu. Po podpisaniu umowy grantowej
i otrzymaniu środków finansowych ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyboru dostawcy sprzętu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. O dalszych postępach w realizacji projektu informować będziemy
Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej
Miasta i Gminy Sieniawa.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację programu

Granty PPGR przeznaczyła ponad 586 mln zł. Stosowne
zmiany w regulaminie programu zostały dokonane 11 lutego
2022 r. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji zmienione

zostały stawki przewidziane na zakup sprzętu komputerowego
z 3,5 tys. zł na 2,5 tys. zł oraz tabletów z 1,5 tys. zł na 1 tys. zł.
Jerzy Mazur

San – rzeka, która dzieli
San stał się dla powiatu granicą nie tylko administracyjną między gminami,
ale przede wszystkim nieprzekraczalną granicą powiatowych planów
inwestycyjnych dla obszaru Miasta i Gminy Sieniawa.

R

ok 2021 dla inwestycji powiatowych w naszej gminie okazał się bardziej niż
skromny. Zostaliśmy zapomniani przez decydentów powiatowych.
Nie wiedzieć z jakiego powodu, lekceważą oni naszych mieszkańców i ich
potrzeby, zapominając przy tym o obowiązku realizacji zadań wynikających
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z ustawy o samorządzie powiatowym.
Miasto i Gmina Sieniawa jest gminą
miejsko-wiejską, wydawałoby się ważną
jednostką administracyjną powiatu, ale
to tylko wydawałoby się. Nasze potrzeby
w zakresie inwestycji powiatowych są
ogromne i zauważamy tu potężne braki,
szczególnie w zakresie dróg i chodników.
Infrastruktura ta bardzo mocno wpływa

na bezpieczeństwo mienia, zdrowia, a nawet życia naszych mieszkańców, gdzie
wartości te powinny być priorytetami dla
każdego samorządu. Dlatego też Miasto
i Gmina Sieniawa będąc odpowiedzialnym samorządem, pomimo wielu własnych potrzeb, zawsze deklaruje pomoc
finansową, zarówno dla zadań powiatowych, jak i wszelkich innych, np. woje-

wódzkich, realizowanych w naszej gminie. Rada Miejska, jak i Burmistrz z wielkim zrozumieniem reagują na finansowanie, przecież nie swoich, zadań i nigdy
do tej pory nie zdarzyło się, aby jakakolwiek tego rodzaju inwestycja spotkała się
z odmową wsparcia.
W swoich dotychczasowych działaniach starałem się zawsze o tym pamiętać, niezależnie od tego w którym miejscu realizowałem się zawodowo. Troska
o sprawy Gminy Sieniawa i jej mieszkańców zawsze były wyznacznikiem aktyw-

ności, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowo-chodnikowej. W latach
2019 – 2020 jakby coś w tym temacie drgnęło, udało się zrealizować kilka
inwestycji, były szerokie plany na dalsze. Przypominacie sobie Państwo jak
jako wicestarosta informowałem Was
o dużym projekcie obejmującym drogi
i chodniki biegnące od Pigan poprzez
ulicę Jana Pawła II, Józefa Bema, Jagiellońską, Czarnieckiego, aż do drogi wojewódzkiej w kierunku Jarosławia. Projekt
ten był wtedy drugim dużym zadaniem
drogowym w kolejności do realizacji,
o czym zapewniał starosta. Jako urzędujący wicestarosta pilotowałem go osobiście będąc przekonanym, że jego realizacja to tylko kwestia czasu. Został on

złożony do Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020. W czasie jego wstępnej oceny, na wniosek służb wojewody
należało dokonać pewnych korekt i uzupełnień, co jest sytuacją normalną w tym
procesie. Nie zrobiono jednak nic, nagła
zmiana planów, brak zainteresowania
starosty i totalna jego nieskuteczność doprowadziły do tego, iż wniosek nie znalazł się na liście do dofinansowania. Proces ten przypadł na czas, kiedy zakończyłem już pracę w zarządzie powiatu i nie
miałem jakiegokolwiek wpływu na jego
losy. Według mojej oceny była
to zwykła złośliwość w stosunku
do mieszkańców naszej gminy.
Od tamtego czasu niemal na każdej sesji rady powiatu wnioskowałem o jego złożenie w ramach
kolejnego naboru w 2021 r. Ciągle słyszałem o braku decyzji
w tej sprawie, a kiedy ona zapadła, oczywiście była dla nas niekorzystna. Kolejna szansa została zaprzepaszczona, a przyczynił się do tego, według słów
starosty, cały zarząd. Wiem z doświadczenia, iż decyzje ostateczne podejmuje starosta, a ta
próba przerzucenia odpowiedzialności jest zwykłym tchórzostwem.
Aktualnie pojawiły się kolejne
możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, nadal niestety nie jesteśmy
brani pod uwagę. Według starosty infrastruktura powiatowa w naszej gminie
jest w tak doskonałym stanie, iż nie ma
potrzeby w nią inwestować, a pilniejszą jest np. budowa farmy fotowoltaicznej i handel prądem, co tam bezpieczeństwo i potrzeby mieszkańców. Są
to tylko niektóre przykłady traktowania nas, na które staram się reagować,
o czym możecie Państwo przekonać się
przeglądając transmisje kolejnych sesji
rady. Niestety, pomimo iż z naszej gminy
w tej radzie zasiada jeszcze dwóch radnych, nigdy nie usłyszałem jakiegokolwiek głosu wsparcia. Jeden ograniczony
jest pewnie poprzez swoje zatrudnienie,

drugi natomiast zajmuje się tylko moją
sytuacją prawną, licząc na to, iż utracę
mandat i nie będę zadawał już niewygodnych pytań. Płonna nadzieja Panie
radny. Jego pojęcie sukcesu i spełnienia się jako radny, to spędzić kilka chwil
w gabinecie starosty oraz żałosna aktywność w mediach społecznościowych. Co
z tego, że w budżecie powiatu za którym
głosował z takim entuzjazmem, trudno
doszukać się pozycji dotyczących Miasta
i Gminy Sieniawa, kasa z diety się zgadza
i najważniejszym jest samozadowolenie.
Szanowni Państwo, sytuacja jest bardzo poważna, nie możemy pozwolić na
takie traktowanie. My także, jako obywatele, tworzymy budżet tego powiatu.
Podatek dochodowy od osób fizycznych,
który płaci każdy z nas, mieszkańców Sieniawszczyzny, w znaczącej części stanowi
właśnie budżet powiatu. Podobnie podatek od osób prawnych. W związku z tym,
że znacząco się do niego dokładamy, to
również mamy prawo z niego korzystać,
a władze powiatu mają obowiązek w sposób zrównoważony go dzielić. Tak jednak
nie jest, jesteśmy w tym zakresie, powiem
delikatnie, pomijani, a należałoby użyć
nawet bardziej dosadnego określenia.
Bądźmy jednak optymistami, zawsze mamy jakieś rozwiązania w obliczu takiego
traktowania. Albo uzbroimy się w cierpliwość, przecież już za niedługo w fotelu
starosty zasiądzie inna osoba, która będzie zachowywać się jak prawdziwy samorządowiec bez uprawiania zbędnej
polityki, a my będziemy mieć wpływ na
jego wybór. Możemy również podjąć
działania, które już kiedyś podejmowaliśmy, a o których coraz częściej mówi się
wśród naszych radnych. Wtedy odłączenie się od Powiatu Przeworskiego zostało
zablokowane politycznie, zobaczymy jak
zachowają się rządzący teraz. Przykre jest
to, iż musimy uciekać się do takich rozwiązań, ale w tym miejscu odpowiedzmy
sobie na proste pytanie, kto z nas przebywa w towarzystwie, w którym jest nieakceptowany?
Jerzy Mazur
marzec 2022
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„Szczepimy się”
Zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego samorząd Miasta i Gminy
Sieniawa przyłączył się do akcji promującej szczepienia przeciwko
Covid-19 na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

C

zterokrotnie w naszym
mieście pojawił się mobilny punkt szczepień,
gdzie mieszkańcy z terenu
gminy i okolic mieli możliwość zaszczepienia się oraz uzyskania niezbędnych
informacji na temat korzyści wynikających z tego faktu. Działania profilaktyczne na temat zminimalizowania epidemii wirusa, w tym kampanię informacyjną, prowadzili również podczas jednej z akcji pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku.

W akcjach szczepień zorganizowanych przez samorząd Miasta i Gminy
Sieniawa i Centrum Medyczne Medyk
z Rzeszowa udział wzięło prawie 400
osób. Wszystkie inicjatywy cieszyły się
dużym powodzeniem. Do zainteresowanych docieraliśmy m.in. dzięki ulotkom,
które trafiały do mieszkańców, jak również poprzez propagowanie akcji w mediach społecznościowych i na stronie
internetowej Miasta i Gminy Sieniawa.
Lidia Ciurko

Narodowy Spis Powszechny
zakończony
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września
2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

S

pis powszechny to najważniejsze badanie i źródło danych,
które pozwala zdiagnozować:
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy”
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i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań danego kraju. Udział w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-

kań był obowiązkowy. Jest to związane
ze strategicznym znaczeniem tego badania dla funkcjonowania systemów informacyjnych państwa, lokalnych samo-

rządów oraz biznesu. Uzyskane podczas
spisu powszechnego dane są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na
różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Na ich
podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na

są podobne jak 10 lat temu, a lekka przewaga kobiet nad mężczyznami wynika
z dłuższego życia kobiet.
Duże zmiany obserwujemy w strukturze ludności według wieku. Zmniejszył
się udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, zaś zwiększył
się w wieku poprodukcyjnym. W wieku

kolejne lata. W przypadku wielu cech
demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są
dla państwa jedynym źródłem danych.
Wyniki spisów powszechnym umożliwiają również dokonywanie porównań
międzynarodowych. W przypadku krajów należących do Unii Europejskiej,
dane statystyczne zbierane podczas spisów powszechnych mają bezpośrednie
przełożenie na wysokość dotacji unijnych oraz liczbę miejsc w Parlamencie
Europejskim.
W dniu 27 stycznia 2022 r. zostały
ogłoszone wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Jak wskazał GUS, w Polsce mieszka 38 179,8 tys. osób i jest to
liczba ludności szacowana na 31 marca
2021 r. To była data referencyjna spisu.
W porównaniu z wynikami ze spisu przeprowadzonego w roku 2011 obserwujemy spadek ludności o niecały 1 proc.
- to jest 330 tysięcy. W kraju jest 48,5%
mężczyzn i 51,5% kobiet. Te proporcje

przedprodukcyjnym, to jest grupa wiekowa 0 - 17 lat – jest to spadek z 18,7%
do 18,2%. Natomiast w wieku poprodukcyjnym mamy istotny wzrost z 16,9%
do 21,8%. W ciągu dekady przybyło
ponad 1,8 mln osób w grupie wieku 60 65 lat i więcej. Co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
wskazują, że 31 marca 2021 r. na terenie kraju usytuowanych było prawie 15,2
mln mieszkań, które zlokalizowane były
w ok. 6,8 mln budynków. W porównaniu
z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7
mln, tj. o 12,6%, a liczba budynków
zwiększyła się o prawie 800 tys., tj.
o 13,3%.
Kolejne wyniki z uwzględnieniem
podziału dla województw będą udostępnianie sukcesywnie zgodnie z harmonogramem publicznie dostępnym dla
odbiorców informacji od kwietnia do
lipca 2022 r. Dane na niższych poziomach podziału administracyjnego kraju,
w tym dla gmin, będą udostępniane
od września 2022 r. Wyniki spisu będą
publikowane na Portalu Informacyjnym
GUS (informacje sygnalne i publikacje)
oraz w Banku Danych Lokalnych.
Dziękujemy mieszkańcom za udział
w spisie, rachmistrzom za realizację wywiadów oraz wszystkim, którzy swoją
pracą i zaangażowaniem przyczynili się
do realizacji tego przedsięwzięcia.
Dziękujemy za Twój udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021.
Barbara Matyja

Nieodpłatna
pomoc prawna 2022
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie przypomina
o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w utworzonych na terenie
powiatu punktach.

Z

godnie z ustawą z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji praw-

nej (Dz. U z 2021 poz. 945 tj. z dnia
21.05.2021 r.) Powiat Przeworski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
marzec 2022
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świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
W 2022 roku Starosta Przeworski
na podstawie art. 9 ww. ustawy ustalił
3 punkty, w których będą realizowane
zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Kańczudze z lokalizacjami: Zespół Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6; Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1 – we
wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00;
Urząd Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30; Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7; Urząd Gminy Gać,
Gać 275. Telefon: 16 648 70 09 adres
e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl. Nieodpłatną pomoc prawną zapewnia Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie
oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Rzeszowie.
2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Przeworsku,
ul. Lwowska 16 z lokalizacjami: lokal
powiatowy w Przeworsku, ul. Lwowska
16; Zespół Szkół w Kańczudze, ul. M.
Konopnickiej 6, Urząd Gminy Tryńcza,
Tryńcza 127. Telefon: 730 312 959, adres
e-mail: fundacjapasieka@gmail.com. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz
edukację prawną zapewnia „Pasieka”
Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą
w Rzeszowie.

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie z lokalizacjami:
Urząd Gminy Adamówka, Adamówka
97, Urząd Gminy Tryńcza, Tryńcza
127, lokal powiatowy w Przeworsku, ul.
Lwowska 16, Zespół Szkół w Sieniawie,

czą prawnicy Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w piątki
w godz. 13.00 – 17.00. Telefon: 733 660
566, e-mail: prawnikon.projekty@gmail.
com.
Szczegółowy harmonogram do pobrania
na naszej stronie internetowej w zakład-

ul. Rynek 4 – w piątki w godzinach od
13.00 do 17.00. Telefon: 733 660 566,
adres e-mail: prawnikon.projekty@gmail.
com. Nieodpłatną pomoc prawną oraz
edukację prawną zapewnia Fundacja
Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” z siedzibą w Rzeszowie.
W Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie pomocy prawnej udziela adwokat Aneta Bielec we wtorki w godz. 9.00
– 13.00, telefon: 16 648 70 09, e-mail:
npp@powiatprzeworsk.pl.
W siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie nieodpłatną pomoc prawną świad-

ce: Dla Mieszkańca – Nieodpłatna Pomoc Prawna.
Osoba potrzebująca pomocy przed
jej udzieleniem składa oświadczenie, że
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej). Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie: https://np.ms.gov.pl/
Wioletta Żak

Pamiętaj, wspieraj lokalnie!
Wspieraj lokalnie – skorzystaj z bezpłatnego programu do rozliczenia PIT,
który umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych lokalnej Organizacji Pożytku Publicznego.

M

iasto i Gmina Sieniawa przystąpiła do projektu realizowanego
przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych, umożliwiającego efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz
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prowadzenie kampanii rozliczania PIT
-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego. Skorzystanie z bezpłatnego
programu do rozliczenia PIT pozwoli na
to, aby wpływy z 1% podatku trafiły do
naszych OPP.
W aplikacji zostały już umieszczone

numery KRS z naszej gminy, na które
można przeznaczyć 1% podatku po rozliczeniu. Są one widoczne dopiero przy
rozliczeniu i wyborze, komu chce się
przekazać podatek. Zachęcamy do rozliczeń i wspierania osób bądź lokalnych
stowarzyszeń.

Program PIT dla mieszkańców gminy
Program skonfigurowany do rozliczania PIT w Mieście i Gminie Sieniawa
dostępny jest pod adresem: https://www.
pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-i-gminy-wsieniawie/.
Korzyści z korzystania z bezpłatnego
programu PITax:
1) dwa razy więcej ulg podatkowych –
system sam podpowiada, z jakich ulg
użytkownik może skorzystać;
2) gwarancja 100% poprawności obli-

czeń – zapewniona w regulaminie usługi;
3) prosta obsługa i proste pytania – dzięki
pytaniom i podpowiedziom w prosty i intuicyjny sposób dokonasz rozliczenia;
4) obsługa wszystkich druków PIT –
rozliczysz nawet najbardziej nietypowe
przychody;
5) otrzymasz oficjalne UPO – Urzędowe
Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez Internet przyspieszony zwrot
podatku – otrzymasz już w 45 dni;

6) aby skorzystać z programu nie musisz
instalować dodatkowego oprogramowania. Wystarczy komputer z dostępem do
Internetu i do najbardziej popularnych
przeglądarek internetowych.
Nie musisz być zameldowany w gminie Sieniawa. Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów. Pamiętaj tylko, aby wpisać w formularzu
PIT adres zamieszkania w gminie Sieniawa i zachować potwierdzenie deklaracji PIT. Dzięki Tobie w regionie zostaną
zachowane wpływy z PIT-ów podatników oraz wpływy z 1% podatków, a lokalne organizacje pożytku publicznego
otrzymają znaczące wsparcie, by móc
rozwijać swoją działalność.
Jesteś podopiecznym fundacji? Prowadzisz stowarzyszenie? Masz status
OPP? Dołącz do listy! Prosimy wówczas
o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy
w Sieniawie, tel. 16 622 73 01 wew. 29.
Wioletta Żak

Ciekawie o Sieniawie
„Osobliwości i tajemnice Podkarpacia” – to tytuł porannej audycji
Radia Rzeszów, w której gośćmi redaktora Andrzeja Dańczyszyna w dniu
29 sierpnia 2021 r. byli zastępca burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa
Janusz Świt, ks. proboszcz Jan Grzywacz i mieszkanka Sieniawy
Pola Tyczyńska.

M

alowniczo położona Sieniawa jest
miasteczkiem z piękną historią, która
ciekawi i zachwyca, przyciąga jednocześnie uwagę turystów, którzy chętnie wybierają ją jako cel wycieczek. W ubiegłym roku
Sieniawą zainteresował się również dziennikarz Radia
Rzeszów, by szerzej o niej powiedzieć w autorskiej
audycji. Na antenie radiowej mogliśmy wysłuchać
ciekawych historii o rodach Czartoryskich i Sieniawskich, w tym o zrabowanych z sieniawskiego pałacu
skarbach; o pomniku króla Włdysława Jagiełły i zabytkach miasta; historii „Sokoła” i legionistach na
przykładzie dziadka pani Poli, jak również o historii kościoła i krypcie książąt Czartoryskich.
Wioletta Żak
marzec 2022
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Zmiany w programie
Rodzina 500+
Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w rządowym programie Rodzina 500+.
Nowe przepisy modyfikują proces obsługi i wypłaty 500 plus, bowiem obsługę
programu Rodzina 500+ przejął ZUS.

N

owe przepisy nie zmieniają wysokości świadczenia ani kręgu osób
do niego uprawnionych.
Modyfikują za to sam proces obsługi
i wypłaty 500 plus. Kto ustala prawo
do świadczenia wychowawczego od 1
stycznia 2022 r.? Według nowych zasad,
wprowadzonych do rządowego programu Rodzina 500+, ustalaniem prawa
do świadczenia wychowawczego od 1
stycznia 2021 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego oraz
jego wypłata następuje na wniosek. Aby
uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2022 r., wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania
związane z obsługą programu Rodzina
500+.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje
nowe nowe wnioski i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowo narodzone dzieci) oraz od 1 lutego 2022 r.
przyjmuje wnioski na kolejny okres
świadczeniowy, tj. okres, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do
31 maja 2023 r. Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r.
z wniosków złożonych przed 1 stycznia
2022 r., do ich zakończenia nadal będą
realizowały dotychczasowe organy.
Gminy będą również kontynuowały do
31 maja 2022 r. wypłacanie świadczeń
wychowawczych przyznanych na obecny
okres świadczeniowy z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r. Jeśli
zatem osoba złożyła już w gminie wnio-
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sek na trwający od 1 czerwca 2021 r.
do 31 maja 2022 r. okres świadczeniowy 2021/2022, nie powinna składać ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres.
Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną za
pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę
PUE ZUS; portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empa-

tia.mpips.gov.pl/ lub bankowość elektroniczną.
Dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 plus przygotowany został specjalny kreator na PUE ZUS. Pomoże
on krok po kroku wypełnić wniosek,
uwzględniając specyfikę danego wnioskodawcy. Tym samym wyeliminowane
zostaną pomyłki, które do tej pory zdarzały się na papierowych wnioskach.
Wioletta Żak

Realizacja programu
zakończona
W grudniu 2021 r. zakończona została
realizacja programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”- edycja 2021, finansowanego
w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

B

urmistrz Miasta i Gminy
Sieniawa upoważnił do realizacji programu MiejskoGminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Sieniawie. Wartość zadania w 2021 r. obejmowała kwotę
10 542,49 zł. Celem programu było zapewnienie wsparcia osobom, które

wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz

nika programu miejsce (np. dom, praca,
placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy,

stymulowanie osoby niepełnosprawnej
do podejmowania aktywności, umożliwienie prawa do niezależnego życia oraz
przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z założeniami programu
usługi asystenta w szczególności polegają
na pomocy w wyjściu, powrocie oraz/
lub dojazdach w wybrane przez uczest-

znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/
społeczne/ sportowe itp.); wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
a) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego
udziału uczestnika programu przy ich
realizacji;
b) załatwieniu spraw urzędowych;
c) nawiązaniu kontaktu/współpracy

z różnego rodzaju organizacjami;
d) korzystaniu z dóbr kultury (tj.
muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,
wystawy itp.).
Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa wsparciem asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym objęte
zostały osoby posiadające orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zgłosiły chęć udziału w programie. Uczestnicy nie ponosili odpłatności
za usługi świadczone przez asystenta. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sieniawie złożył wniosek
o środki finansowe w ramach Funduszu
Solidarnościowego na realizację również kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
oraz programu „Opieka wytchnieniowa”.
Aneta Ożga

Nowe kryteria w pomocy
społecznej
W dniu 15 lipca 2021r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

R

ozporządzenie zweryfikowało dotychczasowe kryteria w pomocy społecznej, tj:
1) kryteria dochodowe
uprawniające do świadczeń będą wynosić odpowiednio:
a) dla osoby samotnie gospodarującej –
776 zł;
b) dla osoby w rodzinie – 600 zł.
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie, na kontynuowanie
nauki i pomocy na zagospodarowanie
w formie rzeczowej – 1837 zł;

b) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie
wydatków związanych z nauką języka
polskiego dla cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznością, o której
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023,
2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) –
721 zł;
c) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka pol-

skiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – 1450 zł;
d) maksymalna kwota zasiłku stałego
wyniesie 719 zł.
3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 345 zł.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem
1 stycznia 2022 r.
Joanna Meszko
marzec 2022
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Pomoc żywnościowa PEAD
W związku ze zmianą od 1 stycznia 2022 r. kryteriów dochodowych
uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej zmianie uległy zasady
kwalifikowania mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa do pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Podprogram 2021.

P

omocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 220%
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: dla osoby samotnie gospodarującej – 1 707,20 zł; dla osoby w rodzinie – 1 320,00 zł.
Pomoc udzielana będzie w postaci
artykułów spożywczych, które będą

przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Żywność wy-

ści Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej 5.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej prosimy o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie
w godzinach od 7.30 do 15.30 pok. nr
8. Dodatkowe informacje pod nr tel.
16 622 73 01 wew. 42.
Joanna Meszko

dawana będzie w Magazynie Żywno-

Dożywianie w szkole
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie jest realizatorem
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
W tutejszym ośrodku można składać wnioski celem przyznania pomocy
w formie jednego gorącego posiłku dla dzieci na okres nauki w szkole
od 3 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r.

N

a podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296)
pomoc w formie dożywiania dzieci
w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
900,00 zł – 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
W przypadku ubiegania się o ww.
pomoc, należy złożyć wniosek o pomoc
w formie dożywiania dzieci w szkole
(druki w siedzibie M-GOPS), wraz z na-
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stępującymi dokumentami:
1) dokumenty potwierdzające wysokość

dochodów za miesiąc poprzedzający
miesiąc złożenia wniosku (zaświadcze-

nie od pracodawcy – zwierające kwotę
brutto, zaliczkę na podatek dochodowy
od osób fizycznych, składki: zdrowotne,
emerytalne, rentowe i chorobowe oraz
koszty uzyskania przychodu, odcinek
renty/ostatnia decyzja, odcinek emerytury/ostatnia decyzja, zaświadczenie
o wysokości pobieranego zasiłku dla bez-

robotnych, alimenty itp.);
2) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – decyzja/zaświadczenie
o powierzchni gospodarstwa rolnego;
3) w przypadku opłacania składki KRUS
– dokument potwierdzający opłacanie
składki (ostatni kwartał);
4) inne dokumenty w zależności od in-

dywidualnej sytuacji rodziny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie, pokój nr 8 w godz. 7.30 – 15.30 oraz
pod nr tel. 16 622 73 01 wew. 42.
Barbara Czwakiel

19 dni przeciwko przemocy
Miejsko-Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sieniawie po raz kolejny włączyli się do kampanii „19 dni przeciwko
przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

W

ramach
podjętych
działań, 4 listopada
2021 r. na ulicach Sieniawy rozpowszechniane były materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące m.in. praw dziecka,
wychowywania bez używania przemocy, symptomów mogących świadczyć
o tym, że dziecku dzieje się krzywda.
Celem kampanii jest budowanie
świata wolnego od przemocy, świata
bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Symbolem
kampanii jest pomarańczowa wstążka.
Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę.
Uczyć widzieć więcej i lepiej.
Kampania organizowana jest na wszy-

stkich kontynentach i we wszystkich
krajach świata.

Barbara Czwakiel

USC w statystyce
Liczba urodzeń jest zbliżona do roku poprzedniego, natomiast wzrosła
liczba małżeństw i niestety znacznie wzrosła liczba zgonów.

N

a koniec 2021 r. liczba
mieszkańców naszej gminy wyniosła 6961, to o 92
osoby mniej w porównaniu do roku poprzedniego. W statystykach w niewielkiej liczbie przeważają
mężczyźni, których jest 3483, a kobiet
3478. Najwięcej mieszkańców liczy Sieniawa – 2074 osoby, w dalszej kolejno-

ści jest sołectwo Dybków – 848, Wylewa – 752 oraz Rudka – 696. Najmniej
liczy sołectwo Paluchy – 141. Z ciekawostek, w sierpniu 2021 r. roku jubileusz 100 urodzin obchodziła mieszkanka Pigan. Świętowaliśmy również
jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego 7
par.

Więcej małżeństw, ale i zgonów
W 2021 r. w tutejszym urzędzie
zostało zarejestrowanych 35 małżeństw,
jest to o 10 więcej niż w roku poprzednim.
Niestety znacznie wzrosła również liczba zgonów. W 2021 r. zmarło 93 mieszkańców naszej gminy. To o 20 więcej niż w roku 2020. Najwięcej zgonów
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odnotowano w Sieniawie – 22, natomiast w Wylewie – 13, Rudce – 12,
Leżachowie – 9, Piganach – 9, Dobrej
– 7, Czercach – 6, Czerwonej Woli – 6,
Dybkowie – 4, a w najmniejszej wsi Paluchy – 5 zgonów.
Dziewczynki z niewielką
przewagą
Liczba urodzeń w 2021 roku jest zbliżona do roku poprzedniego. Urodziło
się 65 dzieci – 31 chłopców i 34 dziewczynki. Najwięcej urodzeń było w lutym,
marcu, czerwcu oraz wrześniu. Największy przyrost odnotowano w mie-

ście Sieniawa – 21 dzieci (10 dziewczynek i 11 chłopców), następnie Wylewa
– 10 dzieci (5 dziewczynek i 5 chłopców), Czerce – 6 dzieci (5 dziewczynek
i 1 chłopiec), Czerwona Wola – 6 dzieci
(3 dziewczynki i 3 chłopców), Dybków
– 5 dzieci (3 dziewczynki i 2 chłopców),
Dobra – 4 dzieci (3 dziewczynki 1 chłopiec), Pigany – 4 dzieci (1 dziewczynka
i 3 chłopców), Leżachów – 3 dzieci (1
dziewczynka i 2 chłopców), Rudka – 3
dzieci (1 dziewczynka i 2 chłopców)
i Paluchy – 2 dzieci (1 dziewczynka i 1
chłopiec).
Dla dziewczynek najczęściej wybierano imiona Zuzanna, Helena, Hanna, Iga

i Weronika. Pozostałe pojedyncze imiona
to: Maja, Laura, Magdalena, Nela, Weronika, Kornelia, Lena, Aniela, Joanna,
Emilia, Róża, Martyna, Aleksandra, Nina, Milena, Wiktoria, Marcelina, Anastazja, Sara i Oliwia. Natomiast chłopcom
często nadawano imię Jan, Michał, Patryk, Karol, Miłosz, Hubert, Mikołaj i Nikodem. Pojedyncze imiona to: Maurycy,
Oliwier, Julian, Tadeusz, Jaremi, Adam,
Kacper, Maciej, Antoni, Gustaw, Stanisław, Wojciech, Marcel i Tymoteusz.
W 2021 r. wydano 539 aktów, dla
porównania w 2020 r. – 421 aktów.
Stanisława Napora

Dla potrzebujących
Okres świąt Bożego Narodzenia to szczególny czas dzielenia się
dobrem z osobami potrzebującymi i pomagania w każdej możliwej postaci.
Takie wsparcie otrzymały 22 grudnia 2021 r. najbardziej potrzebujące
rodziny z terenu miasta i gminy Sieniawa.

Z

dobrym słowem, życzeniami
świątecznymi i świąteczną paczką odwiedzili je pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sieniawie oraz harcerze z 4. DH „Sokoły” z Sieniawy. – MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie składa serdeczne podziękowania dla 4.
Drużyny Harcerskiej „Sokoły” z Sieniawy – Hufiec Leżajsk oraz Caritas w Leżajsku za przekazanie paczek świątecznych, które trafiły do
najbardziej potrzebujących – podkreśliła dyrektor MGOPS w Sieniawie Małgorzata Gnida. – Serdecznie dziękujemy za współpracę.
Joanna Meszko

Zmiany w e-dowodach
Od 7 listopada 2021 r. wydawane są nowe dowody osobiste z odciskami palców
oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.

N

owy dowód wygląda podobnie do wydawanego
dotychczas dowodu osobistego (e-dowodu). No-
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we elementy, jakie zawiera to: dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument (na tle flagi Unii Europejskiej), odwzorowanie podpisu posia-

dacza, a także odciski palców, które są
zamieszczane w warstwie elektronicznej
dowodu osobistego. Odciski palców nie
są pobierane od dzieci poniżej 12 roku

życia oraz osób, od których pobranie
odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Natomiast jeżeli pobranie odcisków
palców jest tylko chwilowo niemożliwe
(np. z powodów medycznych), wtedy
wydawany jest dowód osobisty bez
odcisków palców – ważny 12 miesięcy.
Odciski palców są przechowywane
w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Odciski są usuwane z rejestru
automatycznie w momencie odebrania
dowodu przez obywatela albo gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90
dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).
Podpis jest zamieszczany w warstwie
graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 rok
życia. Podpisu nie będzie w dowodzie
osoby, która nie może złożyć podpisu.
Wydawane od 7 listopada 2021 r.
dowody osobiste są ważne przez: 10
lat – dla osób od 12 roku życia, 5 lat

– dla osób do 12 roku życia i 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo
nie można pobrać odcisków palców.

o wydanie dowodu osobistego można
złożyć w dowolnym urzędzie gminy na
terenie kraju, niezależnie od adresu zamel-

Dotychczasowe dowody osobiste wydane przed 7 listopada 2021 r. zachowują swoją ważność, nie zachodzi zatem konieczność ich wymiany z powodu wdrożenia nowego dokumentu.
Uwaga! Przypominamy, że wniosek

dowania. Dokument odbiera się w tym
samym miejscu, w którym nastąpiło
złożenie wniosku.
Lidia Ciurko

Jak i gdzie otrzymać
odpis aktu?
Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) można uzyskać
w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, bez względu
na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

B

y odebrać w USC w Sieniawie odpis aktu stanu cywilnego (gdziekolwiek w Polsce
został sporządzony) wystarczy złożyć wniosek. Można to zrobić
w następującej formie:
1) za pośrednictwem elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, jeżeli wnioskodawca posiada
podpis elektroniczny lub profil zaufany
ePUAP,
Adres skrytki e-PUAP: /k3tk5h35iw/
skrytka
2) drogą korespondencyjną, przesyłając
na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

3) bezpośrednio w urzędzie, USC – pok.
14, I piętro.
Kto może uzyskać opis aktu? Odpis
uzyskać może każda osoba, której akt
dotyczy oraz jej małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun;
osoba, która wykaże interes prawny
w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa
i przedstawi odpowiednie dokumenty
– na przykład zobowiązanie sądu), sąd,
prokurator, organizacja społeczna, jeśli
uzasadni to swoimi celami statutowymi
i przemawia za tym interes społeczny;
instytucja administracji publicznej (na
marzec 2022
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przykład urząd gminy), jeżeli jest to
konieczne do realizacji jej ustawowych
zadań.
Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał
lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa. Wymagane dokumenty:
pisemny wniosek i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, jeśli jest należna.
Opłaty: odpis skrócony - 22 zł, wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł, odpis
zupełny - 33 zł, pełnomocnictwo - 17 zł,
chyba że istnieje podstawa do zwolnienia
dokumentu z opłaty skarbowej np. jeśli
pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
Ważne! Ustawa o opłacie skarbowej
przewiduje szereg zwolnień i wyłączeń
z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw,
w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel
wydania dokumentu, jeśli dokument ma
być zwolniony z opłaty skarbowej. (Nie
zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go
np. w sprawie świadczenia socjalnego,
pomocy społecznej, ZUS, alimentów, czy
zatrudnienia).
Terminy: Jeżeli akt stanu cywilnego
znajduje się w elektronicznym rejestrze
stanu cywilnego – otrzymają go Państwo niezwłocznie (w rejestrze znajdują
się akty od 1 marca 2015 roku. Akty spo-

rządzone w papierowych księgach przed
tą datą muszą być do niego przeniesione,
dlatego też może to zająć więcej czasu).
Odpis aktu otrzymają Państwo do 7 dni
roboczych od złożenia wniosku – jeśli
wniosek składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym akt jest przechowywany
w formie papierowej, a do 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli wniosek składa się do urzędu stanu cywilnego,
w którym akt nie jest przechowywany
w formie papierowej.
Odpisy aktów można uzyskać także
w wersji elektronicznej. Nie trzeba udawać się do urzędu osobiście. Wystarczy odwiedzić stronę www.gov.pl, zalogować się do konta Mój GOV i wybrać
e-usługę „Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)”, a następnie wypełnić elektroniczny
formularz. Dane osobowe zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich
rubryk. Na początku należy zaznaczyć,
że dokument chcemy otrzymać na skrzynkę Mój GOV. Ważne! Odpis, który uzyskamy, będzie miał moc prawną tylko
w wersji elektronicznej.
Sporządzanie aktów
Akty stanu cywilnego sporządza się
w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce, gdzie nastąpiło zdarzenie. Miejscem zdarzenia jest
miejscowość, w której nastąpiło uro-

dzenie, zostało zawarte małżeństwo lub
nastąpił zgon, albo znaleziono zwłoki.
Przykładowo: zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze
względu na miejsce zgonu albo miejsce
znalezienia zwłok. Zatem jeżeli osoba
zmarła lub została znaleziona w Sieniawie, Leżachowie czy Wylewie, zgłoszenia zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sieniawie, jeśli w Przeworsku – to w USC w Przeworsku.
Wymagane dokumenty: karta zgonu
stwierdzająca zgon i jego przyczynę,
wydana przez lekarza, dowód osobisty
osoby zmarłej (paszport w przypadku
zgonu cudzoziemca) oraz do wglądu
dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon. Zgon osoby należy zgłosić
w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty
zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu. Do
zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: małżonek lub dzieci zmarłego,
najbliżsi krewni lub powinowaci, pełnomocnik rodziny.
Tak samo urodzenie rejestruje się
w urzędzie stanu cywilnego właściwym
dla miejsca urodzenia dziecka. Jeśli dziecko urodziło się w Przeworsku, rejestracja następuje w USC w Przeworsku, jeśli
w Leżajsku – to w USC w Leżajsku.
Wioletta Żak

Zastrzeż
utracone dokumenty
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego
dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić
do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem
naszych danych do celów przestępczych.

C

o należy zrobić w przypadku utraty dokumentów:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
– w swoim banku lub w dowolnym
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banku przyjmującym zastrzeżenia także
od osób niebędących jego klientami.
Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim
oddziale bankowym. Część banków
przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828

(tylko od własnych klientów, po zdalnej
weryfikacji tożsamości).
2. Powiadomienie Policji – w przypadku
gdy dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3. Zawiadomienie najbliższego organu

gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu,
znajdują się na stronie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.
UWAGA: można dokonać zastrzeżenia
w oddziale banku lub za pośrednictwem
infolinii nie posiadając zaświadczenia z

danymi dokumentu, pod warunkiem, że
zastrzeżenie dotyczy dokumentu, którego dane bank posiada (w Kartotece
Klienta). Dlatego tak ważne jest informowanie swojego banku o zmianie dokumentu tożsamości, co skutkuje aktualizacją w Kartotece Klienta.
Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach

zastrzegać nie tylko osoby, które mają
już konta bankowe, ale również te, które
z usług bankowych nigdy nie korzystały
lub już nie korzystają.
Więcej informacji znajdziecie Państwo
na stronie: www.DokumentyZastrzezone.
pl.
Źródło: DokumentyZastrzezone.pl

Świętowali Złote Gody
Pięćdziesiąt lat temu przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość
małżeńską. Przyrzeczenia dotrzymali, czego dowodem była uroczystość
w sali balowej sieniawskiego „Sokoła” w niedzielę, 22 sierpnia 2021 r.

T

e wspólnie przeżyte lata
to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód
wzajemnego zrozumienia
i istoty związku małżeńskiego. To również wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki
małżeńskie.
Małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą pięćdziesiąt lat, zostali uhonorowani
dyplomami i medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie. Dekoracji dostojnych jubilatów w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej dokonał burmistrz

Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś.
Złożył jednocześnie życzenia wielu
wspólnych lat w zdrowiu, pomyślności,
jak najmniej trosk, jak najwięcej rado-

ści oraz by doczekali wspólnie kolejnych
pięknych jubileuszy. Dostojni Jubilaci
otrzymali również kwiaty oraz drobne
upominki z rąk sekretarz MiG Barbary

Matyi oraz zastępcy kierownika USC
Stanisławy Napory.
Złote gody świętowali: Augustyn
Józef i Stanisława z Pigan, Dyrda Antoni
i Janina z Wylewy, Gajda Jan i Halina
z Leżachowa, Poprawa Roman i Emilia z Czerwonej Woli, Stawarski Henryk i Felicja z Sieniawy, Wróbel Zdzisław i Genowefa z Leżachowa oraz Leja
Augustyn i Stanisława z Dobrej.
Recepta na długoletnie pożycie małżeńskie? Miłość, a przede wszystkim
tolerancja, zrozumienie drugiej osoby,
to recepta – tak twierdziła większość
jubilatów.
Wioletta Żak
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Kwalifikacja wojskowa 2021
W dniach 20 i 21 września 2021 r. została przeprowadzona kwalifikacja
wojskowa dla osób z terenu Miasta i Gminy Sieniawa. Komisje lekarskie oceniały
stan zdrowia potencjalnych poborowych do Wojska Polskiego.

K

walifikacja wojskowa na terenie powiatu przeworskiego została ogłoszona za pomocą obwieszczeń Wojewody Podkarpackiego. Do stawienia się
w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Przeworsku Burmistrz Miasta
i Gminy Sieniawa wezwał 49 mężczyzn
rocznika podstawowego 2002 i 10 mężczyzn rocznika starszego.
Kwalifikacja odbyła się w pomieszczeniach przychodni „A-W-MED” przy ul.
Kilińskiego 2. Na miejscu, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej spotkały się z przedstawicielem Wojskowego
Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu,
który poinformował o aktualnych regulacjach prawnych związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz możliwością odbywania zawodowej służby
wojskowej. Przedstawiciel WKU realizował jednocześnie zadania związane
z wstępnym przeznaczeniem osób pod-

legających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form
powszechnego obowiązku obrony Rze-

dokumentów osobistych. Na miejscu
obecny był reprezentant ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa prowa-

czypospolitej Polskiej, zakładaniem i aktualizacją ewidencji wojskowej, przetwarzaniem danych gromadzonych w tej
ewidencji i wydawaniem wojskowych

dzący dokumentację związaną z kwalifikacją wojskową.
Stanisława Napora

Laboratoria Przyszłości
Miasto i Gmina Sieniawa otrzymała 212 700 zł na sfinansowanie zakupu
nowoczesnych pomocy do szkół podstawowych w ramach rządowego programu
wsparcia szkół „Laboratoria Przyszłości”.

C

elem inicjatywy realizowanej przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Przyznane środki pozwoliły na zakup
wyposażenia technicznego potrzebnego
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w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej. Są to m.in. drukarki 3D wraz z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innym oprzyrządowaniem,
sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć oraz stacje lutownicze. O wsparcie mogła starać się każda

publiczna, czyli prowadzona przez samorząd szkoła podstawowa. Co istotne,
bez wkładu własnego. Szkoły objęte dofinansowaniem to: SP Sieniawa 122 700
zł, SP Rudka 30 000 zł, SP Wylewa

30 000 zł i SP Czerwona Wola 30 000 zł.
Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą
prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkry-

waniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Wioletta Żak

Dzień Edukacji Narodowej
Szkoły Podstawowe z terenu miasta i gminy Sieniawa uroczyście
świętowały Dzień Edukacji Narodowej.
SIENIAWA
Kiedy nauczyciel na jeden dzień staje
się uczniem, musi być wesoło. Takie
właśnie wcielenie swoich pedagogów
mieli okazję ujrzeć uczniowie sieniawskiej szkoły na akademii w dniu 13 października 2021 r. w „Sokole” z okazji
Dnia Nauczyciela.
Jak wygląda jeden dzień z życia
ucznia? Nauczyciele pokazali, jak znakomitymi są obserwatorami szkolnego
życia oraz jak ogromny mają dystans
do siebie, a przy tym niebywały humor.
Przedstawienie przygotowały panie: Barbara Frączek, Anna Hałoń, Wiesława

Augustyn-Daź i Iwona Kołtowska. Nie
zabrakło życzeń, kwiatów, podziękowań,
a także nagród dla pedagogów zarówno
z rąk burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia, jak i dyrektor SP
w Sieniawie Jadwigi Majcher.
Wraz z burmistrzem samorząd Miasta i Gminy Sieniawa reprezentowali na

uroczystości sekretarz Barbara Matyja
i kierownik Referatu Edukacji i Sportu
Wacław Kondyra.
RUDKA
W dniu 13 października w Szkole
Podstawowej w Rudce im. I. Krasickiego społeczność szkolna świętowała -

uroczyście Dzień Edukacji Narodowej.
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa reprezentowali na uroczystej akademii
burmistrz Adam Woś, sekretarz Barbara
Matyja, kierownik Referatu Edukacji
i Sportu Wacław Kondyra, a także radna
i jednocześnie sołtys z Rudki Bogusława
Czajkowska.
Burmistrz złożył życzenia wszystkim
osobom związanym z oświatą, które
dokładają wszelkich starań, aby młode
pokolenie wyposażyć w niezbędną wiedzę i umiejętności. Wraz z kierownikiem
referatu wręczył także nagrodę dla dyrektor szkoły Moniki Kwaśniewskiej.
Pani dyrektor również nagrodziła nauczycieli ze szczególnymi osiągnięciami
dydaktycznymi i wychowawczymi.
Uczniowie w programie artystycznym
przygotowanym pod kierunkiem Grażyny Greń i Romana Barabasza podziękowali pedagogom za ich trud ich pracy, poświęcenie, cierpliwość i codzienny
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uśmiech na twarzy.
WYLEWA
Uroczysta akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej i jednocześnie
pasowania na ucznia odbyła się 12 października 2021 r. Po złożeniu ślubowania pierwszoklasiści zostali pasowani
na uczniów szkoły przez panią dyrektor Marię Ożgę. Otrzymali upominki,
a następnie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Nie zabrakło życzeń i upominków dla
nauczycieli w dniu ich święta.
Wioletta Żak

Ze szkolnej ławy
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Rudce
Narodowe Czytanie
Szkoła z Rudki po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”. Tegoroczną lekturą
była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W dniu
9 września 2021 r. wybrane sceny aktu pierwszego dramatu
Zapolskiej, rozgrywające się w mieszkaniu Dulskiej i prezentujące reprezentatywne cechy bohaterów, odczytali z podziałem na role wybrani nauczyciele i uczniowie: Dulska - Monika
Kwaśniewska, Hanka - Danuta Ożga, Hesia - Patrycja Czwakiel, Mela - Aleksandra Ożga i Zbyszko - Aleksander Kida.
To krótkie, ale ciekawe spotkanie z literaturą zakończono
zachętą do tego, by jak najwięcej czytać.
Dzień patrona
Już od 11 lat Szkoła Podstawowa w Rudce nosi zaszczytne imię Ignacego Krasickiego – wybitnego człowieka epoki
oświecenia, poety, biskupa, uczestnika obiadów czwartkowych. Co roku też w różny sposób we wrześniu obchodzony
jest Dzień Patrona. Tym razem postawiono wyruszyć w podróż
„Śladami Ignacego Krasickiego”. 28 września 2021 r. cała niemal
społeczność szkolna wyruszyła na niezwykle ciekawą, pełną
wrażeń i atrakcji wyprawę. Pierwszym punktem był Przemyśl,
a w nim Muzeum Dzwonów i Fajek. W planie zwiedzania
przygranicznego, zabytkowego miasta znalazły się również:
Archikatedralny Sobór Greckokatolicki św. Jana Chrzciciela,
Archikatedra Rzymskokatolicka (gdzie w latach pięćdziesiątych Krasicki otrzymał probostwo), a także malowniczy
Rynek. W dalszej kolejności wycieczkowicze udali do pięknie położonego Krasiczyna, w którym pod opieką przewod-
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nika zwiedzali urokliwy i odnowiony zamek, będący niegdyś
w posiadaniu rodu Krasickich. Dodatkową atrakcją stało się
zwiedzanie lochów i spacer po parku. Nie mogło zabraknąć wizyty w Dubiecku – rodzinnej miejscowości patrona.
Dzięki uprzejmości obecnego właściciela zamku uczniowie
mogli obejrzeć i podziwiać odrestaurowane wnętrza dawnego
dworku, w którym urodził się Ignacy Krasicki.
W Dubiecku niezwykle atrakcyjnym dla uczniów miejscem
okazało prywatne Muzeum Minerałów i Skamielin pana
Roberta Szybiaka, który bardzo interesująco opowiadał o swoich cennych zbiorach i życiowej pasji.

Sprzątali świat
Jak co roku, uczniowie i nauczyciele we współpracy z Nadleśnictwem Sieniawa wzięli udział w tej jakże potrzebnej akcji,
tym razem połączonej ze Świętem Pieczonego Ziemniaka. Organizacją i koordynacją całego przedsięwzięcia zajął się nauczyciel Roman Barabasz. Wczesnym przedpołudniem 30 wrze-

śnia 2021 r. uczniowie podzieleni na cztery grupy, pod opieką
nauczycieli, zaopatrzeni w worki i rękawice przez ponad dwie
godziny porządkowali teren wokół szkoły, a także las wzdłuż
dróg prowadzących do Rudki. Na koniec pracy odpoczywali
przy ognisku i zajadali ziemniaki okraszone smakowitymi
serkami i masłem czosnkowym. Czas umilali sobie m.in. grą
w piłkę nożną. Szkoła dziękuje panom leśniczym Tadeuszowi
Adamczykowi i Dominikowi Śliwie za wsparcie corocznej
akcji oraz podarowanie upominków dla uczniów.

półtorej godziny rozlegał się donośny śpiew, przeplatany
bogatą konferansjerką i prezentacją multimedialną. Na zakończenie głos zabrał ksiądz proboszcz Jacek Ćwikła - podziękował
artystom i dyrektorowi szkoły Monice Kwaśniewskiej, która
wraz z nauczycielkami Grażyną Greń i Danutą Ożgą przygotowała to piękne widowisko. Ostatnim akordem spotkania było wystąpienie przewodniczącej Rady Rodziców Ewy
Pisarczyk i zaproszenie wykonawców na pyszne kremówki.
Wspierają i pomagają

Mistrzowie mnożenia
W szkole po raz drugi obchodzono Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia, który w tym roku przypadł na 1 października 2021 r.. Organizacją przedsięwzięcia zajęła się nauczycielka
matematyki Elżbieta Radawiec. W ciągu ostatniego tygodnia
września z każdej klasy wyłoniono zwycięzców - ekspertów,
którymi zostali: kl. II - Maja Oleszczuk, kl. III - Karol Solski,
Bartek Radawiec, kl. IV - Filip Czwakiel, kl. V - Maja Pisarczyk, kl. VI - Amelia Kozłowicz, kl. VII - Kacper Pawlikowski, kl. VIII - Aleksandra Ożga. 1 października najlepsi z klas
IV - VIII zmierzyli się w turnieju finałowym. Szkolnym ekspertem tabliczki mnożenia została Amelia Kozłowicz. Na podium
stanęli również: Kacper Pawlikowski i Aleksandra Ożga. Wszyscy eksperci otrzymali pamiątkowe medale, certyfikaty oraz
drobne upominki.

Społeczność szkoły aktywnie zaangażowała się w działania
o charakterze ekologicznym i charytatywnym, których celem
jest pomoc i wsparcie innych. Przez niemal dwa tygodnie
prowadzono w szkole zbiórkę zepsutych telefonów komórkowych, różnych drobnych monet i złomu srebra. Zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele włączyli się aktywnie do akcji
w ramach działającego w placówce Szkolnego Koła Caritas.
Ważąca kilkanaście kilogramów przesyłka została wysłana

„Nikt Cię nie zastąpi”
W niedzielne popołudnie, 10 października 2021 r. uczniowie wystąpili przed społecznością lokalną w kościele parafialnym w Rudce. Koncert pt. „Nikt Cię nie zastąpi” został przygotowany z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Niestety,
w poprzednim roku nie mógł się odbyć ze względu na obowiązujące wówczas obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. W tym roku postanowiono zaśpiewać na cześć Ojca

jako pomoc przy budowie studni w krajach Afryki.
Tydzień od 4 do 11 października 2021 r. został ogłoszony „Tygodniem Zbiórki Makulatury”, patronowanej przez działającą
w szkole SKO. I po raz kolejny wszyscy stanęli na wysokości zadania. Zebrano blisko 2 tony! Uzyskana ze sprzedaży
makulatury kwota została przekazana na wsparcie Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.
W kinie i sali zabaw
W dniu 20 października 2021 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I - III wraz ze swoimi wychowawcami wybrali się na wycieczkę do kina w Jarosławiu, gdzie
obejrzeli bajkę pt. „Wilczek 100%”. Po seansie spragnieni
wrażeń mali wycieczkowicze udali się do sali zabaw.
Pasowanie na ucznia

Świętego w XXI Dniu Papieskim. Wybrzmiały wspaniałe pieśni i piosenki. Młodzi artyści stanęli na wysokości zadania,
zachwycając śpiewem zgromadzonych widzów. Przez ponad

Na ten dzień długo czekali uczniowie klasy pierwszej.
Wymarzona pogoda, uroczysty nastrój, eleganckie stroje,
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uśmiech na twarzach - to wszystko sprawiło, że 28 października 2021 r. na pewno na długo pozostanie w pamięci nie
tylko pierwszaków, ale również całej szkolnej społeczności.
Wychowankowie Grażyny Greń wspaniale zaprezentowali się
na scenie, wspierani przez starszych kolegów i koleżanki. Mali
artyści pięknie recytowali, śpiewali i bezbłędnie odpowiadali
na pytania. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Monika
Kwaśniewska, która podkreśliła ważność tego dnia, pogratulowała występu i życzyła pierwszoklasistom zdrowia, sukcesów
w nauce i ciekawości świata. Po złożeniu ślubowania pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej
w Rudce. Następnie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

przez nauczycielkę Małgorzatę Dyndał ogłosiła pod koniec
listopada konkurs na stroik świąteczny. W konkursie mogli
wziąć udział wszyscy uczniowie - członkowie SKO z klas 0 VIII. Czteroosobowe jury na czele z dyrektor szkoły M. Kwaśniewską 16 grudnia 2021 r. wyłoniło zwycięzców. Prace wykonano z różnych materiałów, w przeważającej części naturalnych i papierowych. Przy ich ocenie wzięto przede wszystkim
pod uwagę pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonania.
Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce - Weronika Fus
(kl. VI), II miejsce - Paulina Radawiec (kl. II) i Anna Nakonieczny (kl. IV), III miejsce - Patrycja Czwakiel (kl. VIII) i Bartosz Radawiec (kl. III). Wyróżnienia otrzymali: Zofia Radawiec (kl. V), Maja Oleszczuk (kl. II), Emilia Smyk (kl. II),
Patrycja Gołąb (kl. III), Małgorzata Książek (kl. IV) i Adrian
Nakonieczny (kl. V).
Świąteczne spotkanie
Na tydzień przed Bożym Narodzeniem odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne, które rozpoczął ks. Jacek Ćwikła, wprowadzając wszystkich w ten jakże magiczny, radosny,
pełen miłości i nadziei okres. Po wspólnej modlitwie rozdano
poświęcone opłatki. Następnie dyrektor szkoły Monika Kwa-

List do bohatera literackiego
Z okazji obchodzonego w październiku Światowego Dnia
Poczty i Dnia Znaczka, rozpoczynającego Międzynarodowy
Tydzień Pisania Listów zrealizowano ciekawy projekt polonistyczny „List do bohatera literackiego” skierowany do uczniów
klas IV - VIII. W ramach konkursu należało napisać list do
wybranego bohatera literackiego, prawidłowo zaadresować
kopertę, a także ucharakteryzować się tak, by inni mogli rozpoznać bohatera, do którego uczeń napisał list i tę charakteryzację/kreację uwiecznić na fotografii. Podsumowanie pierwszej edycji projektu i ogłoszenie wyników odbyło się 10 listopada. Uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością, pomysłowością i zaangażowaniem. Pierwsze miejsce i tytuł Literackiego Mistrza Kreatywności zdobyła Weronika Fus. Drugie
miejsce zajęły ex aequo Amelia Kozłowicz i Zofia Radawiec,
a wyróżnieni zostali Aleksandra Ożga i Paweł Syryło. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a z fotografii stworzono Galerię Znanych Postaci Literackich. Twórczynią i koordynatorką pomysłu była nauczycielka języka polskiego Danuta
Ożga, która do współpracy zaprosiła dyrektor szkoły, także
polonistkę - Monikę Kwaśniewską.
Konkursowe stroiki
Szkolna Kasa Oszczędności prowadzona przez od lat
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śniewska złożyła wszystkim życzenia, po czym uczniowie
zaprezentowali przepiękny program artystyczny, pełen życzeń
oraz kolęd i nastrojowych piosenek świątecznych. Oczywiście nie zabrakło wspaniałych prezentów, które z upoważnienia świętego Mikołaja wręczał nauczyciel Roman Barabasz.
Z prezentami dla osób starszych
Przedświąteczny czas stał się okazją do odwiedzin i wręczenia prezentów starszym mieszkańcom Rudki przez uczniów.
Społeczność szkoły pod patronatem Szkolnego Koła Caritas
i dyrektor Moniki Kwaśniewskiej zorganizowała wspaniałą,
świąteczną akcję, w przygotowanie której zaangażowali się:
ks. Jacek Ćwikła, Ewa Pisarczyk, Małgorzata Kędziora, Agata
Szczygieł i Krystyna Działo. Ósmoklasiści podzieleni na dwie
grupy odwiedzili 15 starszych osób, które otrzymały świąteczne

upominki. Uczniowie złożyli najserdeczniejsze życzenia i przed
każdym z domów zakolędowali. Radość, zaskoczenie, wielkie wzruszenie i podziękowanie za pamięć malowało się na
twarzach starszych, często samotnych i cierpiących na różne

dolegliwości ludzi. Po raz kolejny wszyscy przekonali się,
że czasem tak niewiele trzeba, by sprawić radość drugiemu
człowiekowi.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie
Lekcje chińskiego
Od września 2021 r. grupa chętnych uczniów z kl. IV - VIII
podjęła się nauki języka określanego jako język przyszłości.
Uczniowie udowadniają, że język chiński jest w zasięgu ich
możliwości i że nauka języków obcych otwiera szersze per-

wiersze. Najważniejszym momentem, na który wszyscy czekali, było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez
dyrektor szkoły Jadwigę Majcher. Pierwszaki głośno przyrzekały w obecności swoich nauczycieli, rodziców i dziadków być
dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać szkolne
obowiązki. W uroczystościach udział wziął burmistrz Miasta
i Gminy Sieniawa Adam Woś wraz z sekretarz Barbarą Matyją.
Burmistrz złożył pierwszoklasistom życzenia wielu sukcesów
i wspaniałych przygód na rozpoczynającej się właśnie nowej
drodze obowiązków szkolnych. Mali bohaterowie otrzymali na
koniec dyplomy, a także słodkie upominki od samorządowców,
pani dyrektor i Rady Rodziców. W imieniu wszystkich uczniów
i nauczycieli gratulujemy pierwszoklasistom i witamy ich
w społeczności szkolnej.

spektywy. Bezpłatne zajęcia z podstaw chińskiego i kaligrafii dla uczniów odbywają się w każdy poniedziałek na lekcji 8
(w godz. 14.30 - 15.15) w sali 23. Do zajęć dołączyć mogą
wszyscy uczniowie z klas IV - VIII z gminy Sieniawa. Prowadzi je Barbara Frączek, nauczycielka języka angielskiego, posiadająca certyfikat Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) poziom A2.
W hołdzie Niepodległej
Pasowanie na ucznia
Długie przygotowania, emocje i ten wyjątkowy moment –
pasowanie na ucznia. Podczas uroczystości 26 i 27 października

11 listopada to ważna i piękna data dla każdego Polaka.
W trosce o pamięć dla historycznego wydarzenia, pielęgnując
patriotyczne postawy młodego pokolenia w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 10 listopada 2021 r. w szkole
odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów
klasy VIII a oraz nauczycielki Dorotę Gancarz-Pich i Iwonę
Kołtowską. Okolicznościową dekorację wykonał Bogusław
Bartuś. Uczniowie w programie słowno-muzycznym przybliżyli trudną i długą drogę Polaków do niepodległości. Wszyscy uczniowie zaśpiewali hymn Polski oraz „Piechotę”. Patriotyczny charakter uroczystości podkreśliły symbole narodowe:
flaga, godło, hymn, a także obecność pocztu sztandarowego.
Kiermasz charytatywny

2021 r. w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” podopieczni pań Joanny Siutyły i Genowefy Wikiery z klasy I a oraz
I b pokazali, że potrafią pięknie śpiewać, tańczyć i recytować

Na początku grudnia w szkole zapachniało świętami, a to za
sprawą Świątecznego Kiermaszu Bożonarodzeniowego po raz
kolejny zorganizowanego przez Szkolny Klub Wolontariusza.
marzec 2022
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W przygotowanie kiermaszu zaangażowali się wolontariusze, nauczyciele i uczniowie szkoły oraz rodzice, a także pensjonariusze Środowiskowego Domu Opieki Społecznej. Na szkol-

lub bliskich. Wśród kupujących można było wyczuć atmosferę
zbliżających się szybkim krokami świąt. Pieniądze uzyskane
ze sprzedaży ozdób świątecznych w kwocie 6 tys. zł przeznaczono na rehabilitację małej mieszkanki Sieniawy, Oli Toczek.
Promowali zdrowie
W dniach 3 i 10 grudnia 2021 r. odbył się Turniej Mikołajkowy pod hasłem: „Pij mleko – baw się z nami”, w którym
uczestniczyły reprezentacje klas edukacji wczesnoszkolnej.

nym kiermaszu można było podziwiać i kupić wykonane różnymi technikami choinki, stroiki, rodzinę skrzatów, bombki

choinkowe, ozdobnie pokolorowane pierniczki i aniołki. Każdy,
kto chciał wesprzeć szczytny cel, znalazł coś dla siebie, rodziny

Celem turnieju była promocja spożywania mleka i jego przetworów, zdrowego stylu życia i różnych form aktywnego spędzania czasu. Uczniowie klas I – III wraz ze swoimi nauczycielami sprawdzali swoje umiejętności w konkurencjach sprawnościowych przygotowanych w formie zabaw. Zdobywcy I
miejsc otrzymali pamiątkowe puchary. Wygranymi są w zasadzie wszyscy uczestnicy, ponieważ turniej był zachętą do
aktywności fizycznej na co dzień, a nagrody jedynie mobilizują
do rywalizacji sportowej.

Szkoła Podstawowa im. prof. K. Sucheckiego w Wylewie
Zdrowo i aktywnie
W dniach 26 – 27 października 2021 r. dzieci z oddziału
przedszkolnego i klas I – III uczestniczyły w zajęciach propagujących zdrowy styl życia. Pierwszego dnia uczestniczyły
aktywnie w zajęciach gimnastycznych prowadzonych przez

zajęciach dzieci dowiedziały się, które produkty są najzdrowsze, czym można zastąpić słodycze, wspólnie ułożyły piramidę
żywienia i przygotowały sok pełen witamin.
Zbiórka darów dla hospicjum
W ramach akcji „Zostań naszym Mikołajem” w dniach

trenerkę personalną, panią Annę Wasiutę. Drugiego dnia, na
zajęciach z dietetyk PROJEKT ZDROWIE w Łańcucie panią
Anielą Hulak poznawały tajniki zdrowego odżywiania. Na
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17 - 24 listopada 2021 r. odbyła się zbiórka darów dla Fundacji
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Uczniowie,
rodzice i nauczyciele przygotowali łakocie, zabawki, ubranka
i wiele innych podarków. Wielkie podziękowania dla darczyńców za okazaną życzliwość i pomocną dłoń.
Mikołajki
6 grudnia placówkę odwiedził bardzo wyczekiwany gość –
Święty Mikołaj. Na tę okoliczność dzieci z klas I – III zaprezentowały inscenizację, recytowały wiersze i śpiewały piosen-

ki. Siwobrody obdarował wszystkich uczniów prezentami.
Spotkanie opłatkowe
W ostatnich dniach przed świętami Bożego Narodzenia
społeczność szkolna spotkała się przy opłatku i dźwiękach
kolęd, aby przez chwilę przeżywać wspólnie tę Radosną Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Pięknym akcentem było tematyczne przedstawienie przygotowane przez uczniów i nauczycieli. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu udało się stworzyć
uroczysty nastój umacniający wiarę w Boże Narodzenie.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli
Sukcesy plastyczne uczniów
Uczennica klasy trzeciej Marcelina Stęchły zajęła III miejsce na szczeblu powiatowym w XV edycji Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego pod
hasłem „Bezpieczne wakacje 2021”. Równie dużo wrażeń dostarczyła drugoklasistka Milena Golba, której
nietuzinkowa praca „Choinka” - została wyróżniona
w VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Eko –
Ozdoby Świąteczne”, który
patronatem objął Starosta
Przeworski, Wójt Gminy
Przeworsk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kańczuga i Nadleśnictwa Sieniawa. Dziewczynki oprócz pamiątkowych dyplomów
otrzymały również atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Głośne czytanie
29 września społeczność szkolna wzięła udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania oraz Światowym Dniu
Serca. Z tej okazji uczniowie przyłączyli się do akcji czytelniczej „Czytamy z Sercem” odgrywając scenki tematyczne

dotyczące profilaktyki chorób serca.
Święto szkoły
W dniu 15 października 2021 r. szkoła obchodziła 20-lecie
nadania imienia św. Jana Pawła II. Obchody rozpoczęła uro-

czysta msza święta w miejscowej kaplicy. Następnie uczniowie obejrzeli film „Karol, który został świętym”. Na uczniów
czekały papieskie kremówki, konkurs plastyczny oraz karaoke.
Przerwa na czytanie
20 października 2021 r. szkoła włączyła się do międzynarodowej akcji „Przerwa na czytanie”. Starsi uczniowie czytali swoje
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ulubione książki. Młodsze dzieci słuchały tekstów czytanych
przez nauczycielki i starszych uczniów, miały także okazję
obejrzeć lekturniki.

rialnej akcji #SzkołaPamięta. Uporządkowali i udekorowali
kwiatami grób nieznanego żołnierza w Czerwonej Woli, zapalili znicze oraz przygotowali gazetkę prezentującą sylwetkę
lokalnego bohatera wojennego Franciszka Sudoła.

Święto niepodległości
Warsztaty profilaktyczne
W dniu 10 listopada 2021 r. w szkole odbyła się uroczysta
akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Ucznio-

Uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. „Relacje rówieśnicze, bezpieczeństwo w grupie,
w sieci”, które odbyły się 6 grudnia 2021 r. Warsztaty prowadzili trenerzy Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SELF
w Rzeszowie.
Kolęda Misyjna 2022

wie zaprezentowali program przygotowany przez nauczycielki
– Renatę Barszczak i Iwonę Kołtowską.
#SzkołaPamięta

W święto Trzech Króli, 6 stycznia 2022 r. grupy kolędników misyjnych złożone z uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli pod opieką s. Barbary
Dereń wyruszyły z kolędą po Czerwonej Woli. Zebrane datki
zostały przeznaczone w tym roku dla dzieci z krajów Azji
Środkowej: Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. Mieszkańcy Czerwonej Woli mimo trudnej sytuacji pandemicznej
wykazali się życzliwością i otwartością serc, bo przecież warto
pomagać.

Uczniowie klas młodszych szkoły wzięli udział w ministe-

Zespół Redakcyjny

Co słychać w przedszkolu?
W bieżącym roku szkolnym Miejskie Przedszkole w Sieniawie kontynuuje
działania w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

W

szystkie działania prowadzone są w oparciu o zasadę „nauka
przez zabawę”. Metody i formy pracy dostosowane są do
wieku, możliwości i predyspozycji dzieci oraz zgodne z podstawą programową
wychowania przedszkolnego. W przedszkolu systematycznie odbywają się zajęcia z mowy i myślenia, poznawania
pojęć matematycznych, umuzykalniające, przyrodnicze, zabawy ruchowe oraz
logopedia, j. angielski i religia. Zajęcia
dydaktyczne w grupie 5 – 6 latków
trwają 2 razy po 0,5 godz. natomiast
w grupie młodszej 2 razy po 15 min.
Uzupełnieniem oferty edukacyjnej
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jest umożliwianie dzieciom samodzielnego doświadczania, eksperymentowa-

nia oraz twórczego wyrażania doświadczeń i emocji za pomocą różnorodnych

środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury, wycieczek i spacerów.
Dodatkowo z grupą dzieci 6-letnich
prowadzone są trzy razy w tygodniu
po 1 godz. zajęcia przygotowujące do
podjęcia nauki w szkole. Należą do nich:
nauka czytania i pisania, ćwiczenia grafomotoryczne, matematyczne, zabawy
sprzyjające uczeniu się słuchania i wypowiadania na określony temat.
Formy aktywnego spędzania czasu,
które dominują w przedszkolu to zabawy
na podwórku przedszkolnym, spacery
po najbliższej okolicy sprzyjające poznawaniu małej ojczyzny, a także wycieczki takie jak: pożegnanie lata w „Międzyczasie” w Cieplicach i całodzienny
pobyt w zagrodzie edukacyjnej w dniu
14 października 2021 r., wyjazd do
Muzeum Bombki Choinkowej 8 listopada 2021 r., wyjazd do kina w Przeworsku w dniu 28 października 2021
r. Swoje talenty aktorskie dzieci miały
okazję zaprezentować podczas pasowania na przedszkolaka w dniu 22 października 2021 r.
W dniu 6 grudnia placówkę odwiedził
Mikołaj. Wizyta miała miejsce w sali
Nadleśnictwa Sieniawa, za której udostępnienie dziękujemy nadleśniczemu
Januszowi Starzakowi.
Wszystkie te wydarzenia nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca
przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i organem prowadzącym. Rodzice
przedszkolaków chętnie angażują się
w organizację wszystkich przedsięwzięć,
dzięki czemu możemy skutecznie realizować zaplanowane działania.
W dniach od 2 do 30 marca 2022 r.
odbywają się zapisy dzieci 2,5 – 5 letnich
do przedszkola na nowy rok szkolny.
W związku z dużym zainteresowaniem
ofertą edukacyjną przedszkola, w tym
roku nie będzie zapisów dzieci 6-letnich.
Decyzja ta jest podyktowana troską Burmistrza MiG o zabezpieczenie jak największej ilości miejsc dla dzieci młodszych, które w obecnej sytuacji nie miały
możliwości uczęszczania do przedszkola
z powodu braku miejsc. Dla dzieci 6-let-

nich są miejsca w klasie „0” w Szkole
Podstawowej w Sieniawie, gdzie funkcjonuje również świetlica szkolna.
Plany władz samorządowych doty-

czą także zmiany lokalizacji przedszkola
z uwagi na warunki techniczne obecnego
budynku (sale zabaw na piętrze). W najbliższym czasie czynione będą starania
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o pozyskanie części budynku po Zespole
Szkół w Sieniawie i zaadaptowanie ich
na potrzeby przedszkola.
Dziękujemy wszystkim zaangażowa-

nym w podnoszenie jakości funkcjonowania Miejskiego Przedszkola w Sieniawie. Dzięki Wam możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość i jeszcze sku-

teczniej dbać o harmonijny rozwój najmłodszego pokolenia.
Bernadeta Ciurko

Podsumowanie projektu POWER
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie im. T. Kościuszki zakończyli
działania w ramach projektu pt. „Kompetencje uczniów SP w Sieniawie
dobrym startem na międzynarodowym rynku pracy” realizowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

U

czestnikami projektu było
10 nauczycieli: dyr. J. Majcher, zastępca dyr. D. Gancarz-Pich, W. AugustynDaź, M. Pisarczyk, K. Bartuś, K. Kolasa,
M. Marcichów, G. Wikiera, K. Drapała,
B. Łańcucki. Dzięki otrzymanym funduszom w wysokości 130 865,24 PLN,
w okresie 2.09.2019 r. – 1.11.2021 r.
udało się zrealizować następujące działania międzynarodowe i lokalne:
1) udział 1 nauczyciela w dwutygodniowych kursach metodycznym w szkole
językowej ETI na Malcie - metodologia
nauczania j. angielskiego w szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania umiejętności mówienia („The Playground Classroom” and
„Methodology Revisited, Revised & Reenergised”);
2) udział 9 nauczycieli w dwutygodnio-
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wym kursie j. angielskiego w szkole językowej ETI na Malcie („Fluency &

j. angielskiego w budynku SP w Sieniawie (100 godzin), prowadzonym przez

English language development”);
3) udział 9 nauczycieli w rocznym kursie

szkołę językową British School;
4) zakup 117 gier planszowych oraz 66

pomocy dydaktycznych;
5) szkolenia na szczeblu wojewódzkim,
powiatowym i szkolnym, przeprowadzone przez koordynatora projektu;
6) lekcje otwarte z użyciem TIK i z zastosowaniem gier planszowych;
7) konkursy, kąciki językowe, gazetki
i prezentacje multimedialne (w j. polskim i angielskim).
Cel projektu, jakim było zwiększenie
kompetencji językowych i technologicznych kadry nauczycielskiej oraz uczniów, został w pełni osiągnięty. Szkolenia zagraniczne pozwoliły nie tylko rozwinąć umiejętności językowe, ale także
poznać nowe metody pracy i narzędzia

edukacyjne, które pedagodzy wykorzystywali podczas pracy z uczniami. Bezpośrednim rezultatem działań projektowych jest kontynuacja tematyki gier
planszowych w ramach projektu: „Power
- Ponadnarodowa Mobilność uczniów”,
na który szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 174 836,00 zł. Uczniowie
z klas VIII a, VIII b i VIII c, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu do szkół
partnerskich w Hiszpanii i w Portugalii, biorą już udział w zajęciach przygotowawczych i z niecierpliwością oczekują na spotkanie z tamtejszymi rówieśnikami.
W ciągu najbliższych 6 lat uczniowie

z pozostałych klas będą mieli możliwość
udziału w programie Erasmus+, gdyż
w ramach otrzymanej Akredytacji zaplanowano około 60 wyjazdów zagranicznych uczniów (którzy w swojej turze
wyjazdowej przejdą pomyślnie rekrutację) oraz 28 wyjazdów zagranicznych na
szkolenia dla nauczycieli.
Przed szkołą kolejne działania i nowe
wyzwania zawodowe, które z pewnością
podniosą jakość nauczania w placówce.
Katarzyna Drapała
koordynator projektów
międzynarodowych
Erasmus+ i Power

Biblioteczne wieści
Narodowe Czytanie 2021
W tym roku przeżywaliśmy jubileuszową, dziesiątą edycję tego niezwykłego święta polskiej literatury. Lekturą
tegorocznej edycji była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli
Zapolskiej. Gminna akcja Narodowego Czytania w Sieniawie
odbyła się w wersji online. Obszerne fragmenty dzieła Zapolskiej w interpretacji członków Dyskusyjnego Klubu Książki
oraz spektakl w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej, skupiającej w swoich szeregach nauczycieli Szkoły Podstawo-

wej w Sieniawie, obejrzeć można było 4 września 2021 r.
na stronie i Facebooku samorządu Miasta i Gminy Sieniawa
oraz Facebooku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa. Raz jeszcze składamy podziękowania wszystkim osobom, które wsparły akcję Narodowego Czytania i uczestniczyły w jej realizacji. Byli to członkowie Dyskusyjnego
Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Sieniawa: Maria Drapała, Anna Dubiel, Joanna Stawarz, Karolina Ożga, Wiktoria Szewc i Wojciech Paluch,
a także aktorzy grupy teatralnej: Katarzyna Bartuś, Agnie-

szka Pieróg, Lucyna Łańcucka, Genowefa Wikiera, Jadwiga
Majcher, Jolanta Gielarowiec, Robert Siry i Piotr Majcher.
Słowa podziękowania kierujemy do p. Jadwigi Majcher za
udostępnienie nagrania spektaklu. Zapraszamy na XI edycję,
której lekturą będą „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.
Spotkanie autorskie
W ramach projektu „Dyskusyjne Kluby Książki” 17 września 2021 r. odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Cielesz.
Pani Ewa jest prozaiczką, poetką, twórczynią scenariuszy
teatralnych. W dorobku artystycznym pisarki znajduje się
kilka tomików poetyckich, zbiór opowiadań „Co za gwiazdami”, powieść „Niskie drzewa”, „Wiedźmy, „Tango”, seria

książek „Słońce umiera i tańczy” oraz seria „Pochyłe niebo”,
„Córka cieni”. Pasją Pani Ewy jest również teatr. Pisarka
jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we
Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi teatralne
grupy dla najmłodszych, młodzieży oraz dorosłych. Dla tych
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wszystkich grup pisze programy i scenariusze. Jej spektakle cieszą się dużym powodzeniem. Grupa teatralna zdobyła
za nie kilkukrotnie nagrodę Grand Prix Festiwalu Małych
Form Teatralnych.
W trakcie spotkania mogliśmy posłuchać o początkach kariery pisarskiej, inspiracjach literackich czy problemach poruszanych w książkach. Autorka w swoich książkach podejmuje różną tematykę, dlatego jej literatura cieszy się tak dużym
zainteresowaniem. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.
Ewa Cielesz dała się poznać jako osoba otwarta, ciepła, chętnie
dzieląca się swoimi doświadczeniami. Wyczerpująco odpowiadała na wszystkie zadawane pytania.
Wśród uczestników spotkania znaleźli się członkowie DKK
oraz uczniowie z sieniawskiego Liceum Ogólnokształcącego
wraz z nauczycielami.

„Moje wakacje z książką”
Uzupełnieniem zmagań czytelniczych, tj. konkursu na najaktywniejszego czytelnika lata 2021, był konkurs fotograficzny pod hasłem „Przyłapani na czytaniu - moje wakacje
z książką”. Uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego miało miejsce 10 września w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Sieniawa.
Uczestnicy mieli za zadanie zrobić zdjęcie przedstawiające
ciekawe, oryginalne lub zabawne sytuacje z książką lub czytaniem. Fotografia miała być inspiracją do spędzenia wolnego
czasu z książką. Podobnie jak pierwszy z konkursów również

Czytelnik lata
W okresie wakacyjnym w bibliotece trwał konkurs mający wyłonić najaktywniejszego czytelnika podczas tegorocznych wakacji. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich
czytelników zarejestrowanych w bibliotece – obejmował dwie

ten skierowany był do mieszkańców gminy Sieniawa. Autorzy
zdjęć udowodnili, że czytać można wszędzie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Moniki Jurkiewicz oceniła fotografie następująco: I miejsce – Wiktoria Szewc; II miejsce –
Zosia Wermińska; III miejsce – Szymon Czekierda. Wyróżnienia otrzymali: Małgosia Kowal, Amelia Pyrczak i Filip Kowal.
Laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych
edycjach.
Głośno czytamy
kategorie wiekowe: czytelnik dziecięcy oraz czytelnik dorosły. Celem konkursu było popularyzowanie czytelnictwa
w środowisku, zainteresowanie użytkowników biblioteki
dobrą lekturą, aktywizowanie oraz wyrabianie nawyku systematycznego czytania, promocja książki i czytelnictwa, zachęcenie do częstego odwiedzania placówki. Najaktywniejsi czytelnicy, którzy od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. wypożyczyli największą ilość książek, zostali uhonorowani tytułem „Najlepszego Czytelnika lata 2021 roku” oraz nagrodzeni. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpiło na podstawie
danych statystycznych biblioteki. Ogłoszenie wyników nastąpiło 4 września, natomiast wręczenie nagród odbyło się indywidualnie ze względu na ograniczenia epidemiologiczne.
Najlepszym dziecięcym czytelnikiem lata został Kacper Stanek, natomiast wśród czytelników dorosłych Krystyna Sęk.
Laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych
edycjach konkursu.
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa miała przyjemność wzięcia udziału w Ogólnopolskim Dniu Głośnego

Czytania 29 września. Z tej okazji pani bibliotekarka została
zaproszona do Przedszkola Kraina Marzeń Dziecięcych i Sie-

niawskie Skrzaty, aby przeczytać dzieciom wybrane przez
siebie książki. Czytanie odbyło się w czterech grupach. Dla
każdej z grup przygotowana została inna bajka w zależności
od wieku dzieci. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do
udziału w tej bardzo ważnej, propagującej czytanie akcji.

Podczas zajęć dzieci poznały historię pluszowego misia oraz
bohaterów najbardziej znanych i poczytnych książek „misiowych”. Obejrzały wystawę książek, których bohaterem jest

„Nie lękajcie się” - konkurs wiedzy o Janie Pawle II
Od wielu lat spotykamy się z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie, aby świętować ważne
momenty z życia Wielkiego Polaka. W tym roku jest to rocz-

przesympatyczny misiek. Nie obyło się bez działań twórczych,
czego efektem były własnoręcznie wykonane „misiowe” plakaty.
Odbierz w bibliotece książkę w prezencie dla dziecka!

nica wyboru na Stolicę Piotrową – XXI Dzień Papieski. Z tej
okazji po raz kolejny odbył się konkurs wiedzy o Karolu Wojtyle. Do rywalizacji przystąpiło pięć osób, które odpowiadały
na wylosowane przez siebie pytania. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą, zdobywając komplet punktów. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a paniom opiekunkom dziękujemy za przygotowanie swoich podopiecznych
do konkursu.

Już kolejny raz nasza biblioteka bierze udział w akcji „Mała
książka – Wielki Człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat), które przyjdzie do biblioteki i zostanie czytelnikiem, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy

„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”
Dzień Pluszowego Misia co roku obchodzony jest 25 listopada. Nie jest to przypadkowa data, bo właśnie tego dnia
przypada rocznica powstania tej maskotki. Z tej właśnie oka-

start, przygotowaną przez Instytut Książki.
W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze
czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy
w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych.
W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich
poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje
klasyczne, jak i współczesne.
Z wizytą w bibliotece
zji nieco wcześniej, odbyły się spotkania z uczniami klas „0”
Szkoły Podstawowej w Sieniawie.

Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się
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od wczesnych lat. W październiku odbyło się kilka spotkań
z dziećmi oddziałów przedszkolnych. Gośćmi byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie oraz Szkoły Podstawowej w Wylewie. Celem spotkań było zapoznanie przedszkolaków z biblioteką. Nasi goście zwiedzili placówkę, dowiedzieli
się, co należy zrobić, aby
stać się czytelnikiem biblioteki. Poznali zasady wypożyczania książek, dowiedzieli się także, jak należy
dbać o książki. Wizyta była
świetną okazją, aby zachęcić dzieci do udziału w kampanii promocyjnej „Mała
książka – wielki człowiek”,
skierowanej do dzieci w wieku 3 – 6 lat. Podczas spotkania nie zabrakło również głośnego czytania. Dla każdej grupy
inna bajka wzbogacona ilustracjami wykonanymi przez panią
Wiolę z biblioteki. Podczas kolejnych zajęć wykorzystany
został teatrzyk kamishibai, zabierając uczestników w podróż
do magicznej krainy teatru i literatury równocześnie. Dziękujemy za przesympatyczną wizytę w naszej bibliotece. Mamy
nadzieję, że sprawiliśmy dzieciom wiele radości, jednocześnie przekazując im wartościową wiedzę na temat książek oraz
biblioteki. Wierzymy, że dzięki temu spotkaniu dzieci z chęcią
dołączą do grona naszych młodych czytelników.

www.szukamksiążki.pl. Korzystamy z systemu bibliotecznego
MAK+. MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut
Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu
bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki
bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. MAK+ oferuje czytelnikowi: dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetu; sprawdzanie informacji
o swoich wypożyczeniach we wszystkich bibliotekach; korzystających z systemu MAK+ z poziomu jednej strony internetowej; przeszukiwanie zawartości katalogów wszystkich bibliotek
jednocześnie; zamawianie/rezerwowanie książki w konkretnej bibliotece; elektroniczną obsługę wypożyczeń czy przeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Po raz kolejny biblioteka przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Środki w wysokości 3 100 zł
otrzymane w ramach „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021 – 2025” zrealizowano w listopadzie. Kwota
dofinansowania pozwoliła na zakup 125 woluminów nowości
wydawniczych, co stanowi ok. 15% ogólnej liczby zakupionych książek do biblioteki w roku 2021. W ramach pro-

Nowa usługa – wypożyczanie elektroniczne!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa wdrożyła kolejny etap komputeryzacji procesów bibliotecznych.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. uruchomiono elektroniczne wypożyczanie. Tradycyjne wypożyczanie i udostępniania swoich zbiorów za pomocą papierowych kart czytelnika i książek

przestaje funkcjonować. Uruchomienie wypożyczania poprzedzone było wieloletnimi pracami nad tworzeniem bazy danych
księgozbioru. Biblioteka posiada w pełni skatalogowany księgozbiór w wersji elektronicznej, dostępny na stronie internetowej
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gramu oraz ze środków własnych zakupiono 787 woluminów. Wśród nowości dominowała literatura dla dorosłych,
zarówno beletrystyka, jak i popularnonaukowa, ponieważ
czytelnik dorosły stanowi ponad 70% ogółu czytelników.
Przy doborze wzięto pod uwagę sugestie samych czytelników, analizę rynku wydawniczego oraz przeanalizowano preferencje czytelnicze dotyczące najpopularniejszych gatunków
literackich. Czytelnicy preferują literaturę aktualną. Liczba zakupionych książek wpłynęła na zwiększenie dostępności poszczególnych tytułów. Na zakup książek wydano 18 113,53 zł.
Elżbieta Jagusztyn

„Plon niesiemy, plon…”
W niedzielę, 29 sierpnia 2021 r. w Czercach świętowaliśmy Gminne Dożynki,
dziękując Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich ciężką, całoroczną
pracę na roli.

D

ożynki w sposób symboliczny kończą żniwa, wieńcząc tym samym roczny
cykl prac polowych. Święto to wyraża podziękowanie za szczęśliwe zbiory i prośbę o urodzaj w przyszłych latach. Na uroczystość przygotowano piękne, kolorowe i pomysłowe
wieńce z tegorocznych zbóż, ziół, i kwiatów. Dzień był tym bardziej szczególny,
bowiem w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Czercach odbywał się
tego dnia odpust.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły
się mszą św. w kościele w Czercach pod
przewodnictwem rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu ks.
Konrada Dyrdy. W koncelebrze uczestniczyli także: proboszcz parafii w Czercach ks. Piotr Przeszłowski, proboszcz
sieniawskiej parafii ks. Jan Grzywacz oraz
wikariusz z parafii w Krasnem ks. Łukasz
Mazur.
Wokół ołtarza znalazł się chleb oraz
wspaniałe wieńce dożynkowe, przygotowane przez poszczególne sołectwa. Msza
św. dziękczynna zgromadziła liczne grono wiernych – zaproszonych gości i mie-

szkańców. Po nabożeństwie korowód
dożynkowy przeszedł na plac przy remizie OSP, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości. Na scenie wystąpili Karczmarze dając energetyczny koncert muzyki pogranicza, a zaraz po nim odbyła
się część obrzędowa.
Starostami tegorocznych dożynek
byli Dorota Pyrczak i Jerzy Dziki, którzy zgodnie z tradycją przekazali chleb
burmistrzowi, by ten podzielił go wśród
uczestników uroczystości. W kulturze
marzec 2022

Sieniawa 73

ludowej chleb to nie tylko symbol pożywienia, ale także dostatku i pomyślności.
Szacunek dla chleba jest do dziś stałym
elementem naszego dziedzictwa kulturowego.
– Praca rolnika jest ciężka, ale jednocześnie piękna, bo pozwala się cieszyć realnymi
efektami w postaci zbiorów, które trafiają
na stoły milionów ludzi. Chleb to codzienna
praca i radość z jej owoców, to symbol
wspólnoty jaką tworzymy – mówił burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam
Woś. – Dziękuję rolnikom za ich zaradność
oraz to, że z tak wielkim szacunkiem odnoszą się do rodzinnej ziemi i z oddaniem kultywują tradycje przodków. To wielka wartość i siła polskiej wsi.
Rolnikom dziękowali także poseł na
Sejm RP Mieczysław Kasprzak oraz
w imieniu zaprzyjaźnionych gmin partnerskich ze Słowacji starosta Pečovskiej
Novej Vsi Jaroslav Dujava. W Czercach
wraz z nim gościł zastępca Radoslav
Lipjanec, a także starosta obce Červená
Voda Pavol Džačovský.
Zgodnie z tradycją, poszczególne sołectwa zaprezentowały misternie uwite,
barwne wieńce dożynkowe o różnych
konstrukcjach przestrzennych, wykonane przez wieńczarzy ze zboża, kwiatów
i owoców. Święto plonów było również
okazją do prezentacji dorobku kół gospodyń. Część artystyczna została przyjęta
z dużym zainteresowaniem i aplauzem.
Za współorganizację dożynek, przygotowanie wieńców dożynkowych i programu artystycznego przedstawicielki
kół otrzymały podziękowania z rąk burmistrza Adama Wosia, przewodniczącej
Rady Miejskiej w Sieniawie Danuty Król
i sekretarza MiG Barbary Matyi. Gospodarze przygotowali dla wszystkich ciepły posiłek i szereg atrakcji. Ostatnim
akcentem dożynek była zabawa taneczna z zespołem Activ.
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”
w Sieniawie oraz sołectwo Czerce.
Wioletta Żak
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PODZIĘKOWANIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek. Szczególne słowa
uznania kierujemy w stronę pracowników Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

„Sokół” w Sieniawie na czele z dyrektorem Piotrem Majchrem, księży,
wieńczarzy, rolników, przedsiębiorców, sołtysa i rady sołeckiej wsi Czerce, pań z Koła Gospodyń Wiejskich
w Czercach, strażaków z OSP Czerce,
wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej
w Sieniawie Marcina Pyrczaka oraz
starostów dożynek Doroty Pyrczak
i Jerzego Dzikiego. Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich
sponsorów, dzięki którym tegoroczne
dożynki były jeszcze bardziej atrakcyjne. Byli nimi: Sponsor strategiczny
TEXOM Sp. z o.o., Kraków; GranTech, Wylewa; Nadleśnictwo Sieniawa; Drewnoland, Łukasz i Mateusz
Socha; Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Józef Kurko, Rudka; Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie; Bank Spółdzielczy
w Rzeszowie; Stare Miasto Park, Wierzawice; Zytex, Teofila i Janusz Zytek, Sieniawa; Usługi ubezpieczeniowe, Diana i Krzysztof Świt, Sieniawa; Ewmar, Ewa i Mariusz Świąder,
Sieniawa oraz Dyonizy Bat. Dzięki
Państwa wsparciu oraz zaangażowaniu udało się zorganizować wyjątkowe święto, które cieszy się tak dużym
zainteresowaniem.

Wiwat Niepodległa!
11 listopada 1918 r. Polacy niesieni miłością do Ojczyzny wywalczyli
niepodległość i suwerenność Polski.

Z

łożeniem kwiatów pod Tablicą Legionistów, zapaleniem zniczy i zaśpiewaniem
hymnu burmistrz Miasta
i Gminy Sieniawa Adam Woś, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta Król, zastępca burmistrza Janusz
Świt, sekretarz MiG Barbara Matyja
w obecności pocztów sztandarowych,
formacji strażaków i harcerzy oraz mieszkańców miasta i gminy uczcili przypadającą w tym roku 103. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wyraziliśmy szacunek i wdzięczność wobec
marzec 2022
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Polaków, którzy w walce o wolną ojczyznę poświęcili to, co najcenniejsze dla
każdego człowieka – oddali swoje życie
z miłości dla kraju i wiary w zwycięstwo.
Wioletta Żak

Światełko dla Łyczakowa

O

390 zniczy udało się zebrać w gminie Sieniawa na finał akcji
„Światełko pamięci dla Łyczakowa” w 2021 r.

d kilku lat pracownicy CKSiR „Sokół” w Sieniawie wspólnie z druhami z OSP „Orzeł” w Sieniawie prowadzą zbiórkę białych i czerwonych zniczy, które przekazywane są na finał
organizowanej przez TVP Rzeszów akcji. W 2021 roku udało
się nam zebrać 136 zniczy oraz 590 zł, za które dokupiliśmy

kolejne. W sumie na finał akcji do Rzeszowa zwieźliśmy 390
zniczy, które 1 listopada zapłonęły na polskich nekropoliach
za wschodnią granicą.
Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji, tj.: druhom z jednostki OSP „Orzeł” w Sieniawie, społeczności Szkoły
Podstawowej im. I. Krasickiego w Rudce, uczniom klas II b,
III a, III b i III c Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sieniawie i ich wychowawcom, przedszkolakom i nauczycielom
z Przedszkola Miejskiego w Sieniawie, członkom Koła Gospodyń Wiejskich w Rudce, osobom indywidualnym oraz pracownikom CKSiR „Sokół” w Sieniawie.

Ideą akcji jest pomoc dla Polaków z Kresów, upamiętnianie polskich pochówków za wschodnią granicą, ale też edukacja – przypomnienie, a w przypadku najmłodszych, poznanie
polskiej części historii Lwowa i dawnych ziem Rzeczpospolitej.
Marta Kozłowicz
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Leśne konkursy
W dniu 2 października 2021 r. w Cieplicach odbył się konkurs 3 gmin:
„Dary Lasu. Konkurs kulinarny” i „Leśny Turniej Drużyn Pożarniczych”
z udziałem mieszkańców naszej gminy.

W

konkursie kulinarnym
Miasto i Gminę Sieniawa reprezentowały
Koła Gospodyń Wiejskich z Rudki i Dobrej. KGW z Rudki
otrzymało wyróżnienie za zupę z borowików, natomiast KGW z Dobrej za
nalewkę. W Leśnym Turnieju Drużyn
OSP gminę reprezentowały jednostki
z Sieniawy, Leżachowa i Rudki. Ostatecznie trzecią pozycję na podium zajęła
jednostka OSP z Leżachowa.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy
naszym reprezentantom za poświęcony

czas, zaangażowanie i wysiłek. W szczególności dziękujemy paniom gospodyniom, które wiele godzin poświęciły
w kuchni przygotowując najpyszniejsze
dania z darów lasu, by potem przepięknie je zaprezentować na stołach.
Samorząd Miasta i Gminy Sieniawa
podczas wydarzenia reprezentowali: sekretarz MiG Barbara Matyja, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta Król i radny Adam Strug.
Wioletta Żak
marzec 2022
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Konwersja cyfrowa w CKSiR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie znalazło się
w gronie 200 domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski, które
w ubiegłym roku otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu grantowego
„Konwersja cyfrowa domów kultury”. W ramach tego programu
realizujemy projekt „Bądź z nami online”.

C

elem programu jest wyposażenie instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia
i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny
do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.
Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią
COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje
kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie
działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury
i edukacją kulturalną.
Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury”
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie otrzymało na realizację projektu środki
w wysokości 96 500 zł. To mniej o 22 610 zł niż
wnioskowaliśmy, dlatego musieliśmy zweryfikować wniosek i plan zakupów. Dzięki zapewnieniom
ze strony samorządu udało zakupić się ze środków
własnych sprzęt i akcesoria, z których musieliśmy
zrezygnować w projekcie, a które były niezbędne
do osiągnięcia założonego w projekcie celu.
W grudniu 2021 r. podpisana została umowa na
zakup założonego w projekcie wyposażenia, tj.:
sprzętu do nagrywania obrazu i dźwięku oraz prowadzenia transmisji online, który umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych i wydarzeń artystycznych
online, a także system do transmisji danych audio
przez Wi-Fi, który ułatwi osobom z niedosłyszącym odbiór kultury. Jesteśmy w trakcie realizacji zamówień i szkoleń, część wyposażenia udało
się już zakupić. Ponadto pracownicy centrum kul-
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tury na bieżąco uczestniczą w webinariach organizowanych przez
Narodowe Centrum Kultury, realizatora projektu. W dniach 15 i 16
stycznia 2022 r. wspólnie z pracownikami biblioteki wzięliśmy udział
w szkoleniu stacjonarnym, poświęconym projektowaniu oferty kulturalnej, które poprowadziła Anna Małczuk-Wakulińska, pracownik Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, trenerka w projekcie „Konwersja cyfrowa domów kultury”.
Warto dodać, że to pierwszy projekt realizowany samodzielnie
przez sieniawskie centrum kultury. Otrzymanie tego dofinansowania
to dla nas duży sukces, tym bardziej, że mamy świadomość, jak dużym
zainteresowaniem cieszył się ten program – na 1221 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało 200 ośrodków, którym przyznano
łączne wsparcie w kwocie 26 430 500 zł.
Piotr Majcher

Tutaj realizowany
jest projekt grantowy

Konwersja cyfrowa
domów kultury
dofinansowany z Funduszy
Europejskich, którego
operatorem jest Narodowe
Centrum Kultury

Najpiękniejsze szopki

J

W dniu 27 grudnia 2021 r. w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”
w Sieniawie odbyło się oficjalne wręczenie nagród w konkursie
na „Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową”.

ury w składzie: Małgorzata Kędziora, Monika Jurkiewicz i Bogusław Bartuś miało naprawdę
niełatwe zadanie. Do konkursu
zgłoszono dziesięć szopek, z których
każda była realizacją rodzinnego pomysłu na bożonarodzeniową stajenkę.
Śmiało można powiedzieć, że każda
z prac to małe dzieło sztuki, a ich
autorzy wykazali się pomysłowością,
pracowitością i talentem. Celem konkursu było nie tylko kultywowanie tradycji świątecznych i rozwijanie zdolności artystycznych, ale przede wszystkim
integracja oraz twórcze zaangażowanie
członków rodziny w realizację projektu.
Najwyżej ocenione zostały szopki,
które spełniały wymogi regulaminu
– wykonane w całości z samodzielnie
zrobionych elementów i w swojej formie bliskie biblijnemu obrazowi szopki. Laureatkami konkursu zostały Maja i Agnieszka Łakota. Jury doceniło
przemyślaną kompozycję pracy, dbałość o detale, dopracowanie w szczegółach oraz prostotę. Członkowie komisji
wyróżnili również szopki przygotowa-

ne przez: Edytę, Karolinę, Gabriela,
Annę i Dawida Wasiuta oraz Jonasza,
Wiktorię, Wiolettę i Dariusza Szewców.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody
rzeczowe z rąk dyrektora CKSiR „Sokół” Piotra Majchra. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim rodzinom, które wzięły udział w konkursie.
Marta Kozłowicz
marzec 2022

Sieniawa 79

Kokoszka walczyła o nagrodę
Koło Gospodyń Wiejskich w Rudce wzięło udział w konkursie „Kubek,
dzbanek czy makatka... Rękodzieło, to jest gratka!” zorganizowanym
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z

adanie konkursowe polegało na wykonaniu
przedmiotu, który mógłby zostać wykorzystany
w działaniach informacyjnych i promocyjnych
Agencji – stać się nowym gadżetem ARiMR.
Regulamin zakładał, że praca może być wykonana w dowolnej technice, jednakże w jak największym stopniu z surowców
naturalnych (wiklina, ceramika, szkło, drewno, włókno, tkaniny naturalne, itp.).
Gospodynie z Rudki postawiły na kurkę. „Rezolutna Kokoszka” to broszka wykonana z filcu, haftowana cekinami
i koralikami o wymiarach 11 cm x 11 cm. W zgłoszeniu panie
opisały, że kurka może być np. odznaką dla zaradnej gospodyni. Konkurencja była bardzo duża i poziom wysoki. Naszym paniom nie udało się zdobyć nagrody, jednakże doceniamy pomysł, ogromne chęci i składamy ogromne podziękowania za wkład pracy. Wielkie brawa dla pań!
Wioletta Żak

Aktywnie na feriach
Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Nie inaczej było z feriami zimowymi,
które minęły w mgnieniu oka. Co się działo w tym czasie w sieniawskim
centrum kultury?

N

asze spotkania rozpoczęliśmy od warsztatów plastycznych, podczas których wykorzystując znaną
już dzieciom technikę scrapbooking’u
tworzyliśmy ramki na zdjęcia. Jak zawsze
dzieci wykazały się ogromną kreatywnością, pomysłowością i talentem. Tajniki techniki odkrywała przed nami pani
Beata Pytel.
Kolejne zajęcia upłynęły nam pod znakiem gier planszowych i ponadpokoleniowych zabaw stolikowych, które bawią
i uczą logicznego myślenia, ale też mocno
absorbują. Wystarczyła kartka i długopis
by szybko się okazało, że niezapomniane kółko i krzyżyk, statki, łapki czy smok

80 Sieniawa marzec 2022

zyskały nowych sympatyków.
Następne spotkanie rozpoczęliśmy od
kolorowanek. Nuda? Nic bardziej mylnego, zwłaszcza że do pracy wykorzystaliśmy kolorowanki z rozszerzoną rzeczywistością, czyli takie, które łączą tradycyjne malowanki z technologią. Pomalowane kredkami obrazy, dzięki odpowiedniej aplikacji „ożywają” i przybierają trójwymiarowe kształty, a niektóre
z nich dają możliwość zagrania w minigry. W drugiej części zajęć skorzystaliśmy z monitora interaktywnego, sprzętu,
który został zakupiony w ramach realizowanego przez CKSiR projektu „Bądź
z nami online” dofinansowanego z programu „Konwersja cyfrowa domów kul-

tury”. Za pomoc w realizacji zajęć dziękujemy Elżbiecie i Piotrowi Majchrom.
W tym roku podczas ferii wypadł tłusty
czwartek. Choć królem tego święta jest
pączek, to w tym dniu zajadamy się również innymi przysmakami: racuchami,
faworkami, oponkami itp. I to właśnie
oponki i faworki były bohaterami warsztatów kulinarnych, zorganizowanych dla
uczestników naszych zajęć. Dzieci mocno zaangażowały się w przygotowanie
przysmaków i równie mocno w ich kosztowanie. Było pysznie! A za zorganizowanie warsztatów dziękujemy pracownikom stołówki: Danielowi Czyżowi,
Anecie Terech, Alicji Beńko i Dawidowi
Ulmanowi.

Ostatnie spotkanie to warsztaty robienia mydełek. Dzieci pod czujnym okiem
instruktora „Akademii Jaskółki” Żanety
Kaciuby-Pacek przygotowały naturalne
mydełka: z dodatkiem płatków nagietka
i bławatka, o zapachu fiołka, coli lub konwalii i w wybranym kolorze. Do tego
baza glicerynowa, chwila cierpliwości
– bo mydełko musiało stężeć, i gotowe.
Na koniec nasze kolorowe i pachnące
mydełka zapakowaliśmy. Oprócz dobrej
zabawy zajęcia przyniosły też sporą
dawkę wiedzy na temat produkcji mydła oraz naturalnych zapachów i barwników. Było naprawdę ciekawie.
Na zakończenie ferii udało się nam spotkać z żołnierzami 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzieci miały
okazję zobaczyć jak wygląda ubranie żołnierza, broń i auto wojskowe. W czasie
ferii nie zabrakło też gier i zabaw sportowych, podczas których dzieci wykazały
się zaangażowaniem, kondycją fizyczną
i rywalizacją w duchu fair play. Różnorodność zabaw przygotowanych przez
prowadzącego Rafała Wolanina angażo-

wała wszystkich uczestników zajęć. Na
zakończenie sportowych spotkań wszyscy otrzymali pamiątkowe medale.
Dodatkową atrakcją dla najmłodszych

scenicznych wydarzeń. A na zakończenie
chętni mogli sobie zrobić pamiątkowe
zdjęcie z aktorami.
Zakończył się beztroski czas ferii. Powrót

i ich rodziców podczas ferii był spektakl
teatralny w wykonaniu Grupy O!Teatr
z Jaworzna. Przedstawienie „Król Maciuś” dostarczyło najmłodszym widzom
wiele radości. Świetną grą i poczuciem
humoru aktorzy wciągnęli widzów w wir

do szkoły i codziennych obowiązków,
to czas kolejnych wyzwań, jakie stawia
nam rzeczywistość. Trzymamy za Was
kciuki!
Marta Kozłowicz

Strażacy OSP z dodatkiem
do emerytury
Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych jest pierwszym
aktem prawnym, który ma kompleksowo uregulować status i funkcjonowanie
takich jednostek. Wprowadza też nowe uregulowania, o które zabiegały
przez lata środowiska strażaków ochotników.

U

chwalone przepisy wprowadzają dodatek do emerytur dla strażaków ochotników. Świadczenie będzie skonstruowane jako comiesięczny
dodatek w wysokości 200 zł i ma podlegać corocznej waloryzacji.
Prawo do świadczenia ratowniczego
przysługuje strażakowi ratownikowi OSP,
który czynnie uczestniczył w działaniach
ratowniczych lub akcjach ratowniczych
przez co najmniej:
– 25 lat i osiągnął 65. rok życia - w przy-

padku mężczyzn;
– 20 lat i osiągnął 60. rok życia - w przypadku kobiet.
Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa, nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Dodatek ma przysługiwać tylko tym, którzy
przynajmniej raz w roku będą uczestniczyć w akcjach ratowniczych. Świadczenie ratownicze przyznaje w formie decyzji i ustala jego wysokość komendant
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
na wniosek tego strażaka ratownika OSP

lub jego przedstawiciela ustawowego,
pełnomocnika albo opiekuna prawnego,
a wypłaca je Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Prawo do świadczenia
ratowniczego ustaje wraz ze śmiercią
osoby uprawnionej.
– Dla strażaków ochotników to bardzo
dobra informacja – przyznaje Eryk Ceglak, komendant miejsko-gminny ZOSP
RP w Sieniawie. – Jesteśmy pomijani
w wielu sprawach, bo działamy ochotniczo,
poświęcając czas i swoje życie. W końcu
zaczyna się nas dostrzegać. Co istotne,
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prawo do dodatku działa wstecz, więc
mogą się o niego starać druhowie, którzy
zakończyli już służbę.
Wniosek do komendanta
powiatowego PSP
Aby otrzymać świadczenie strażak
musi złożyć wniosek, który będzie zawierał m.in. dane osobowe wnioskodawcy,
adres miejsca zamieszkania, wskazanie
sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego
wypłaty, podpis wnioskodawcy lub jego
przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego. W dokumentach musi się także znaleźć potwierdzenie o czynnym uczestnictwie w działaniach ratowniczo-gaśniczych przez 25
lub 20 lat. Osobie, która złoży wniosek
o przyznanie świadczenia ratowniczego
w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia

w życie ustawy, przyznaje się prawo do
świadczenia od miesiąca wejścia w życie
ustawy, czyli od stycznia 2022 r., o ile
w miesiącu wejścia w życie ustawy spełnia wszystkie niezbędne warunki do
nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.
Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze musi wykazać stosowny
okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Potwierdzeniem
bezpośredniego udziału w działaniach
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ratowniczych jest:
1) od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja
prowadzona przez PSP;
2) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia
2021 r. – dokumentacja prowadzona
przez PSP lub pisemne oświadczenie 3
świadków;
3) do 31 grudnia 2011 r. – pisemne
oświadczenie 3 świadków.
Zasady odnoszące się do
osób powoływanych na
świadków
Co najmniej jednym ze świadków
musi być osoba, która pełniła funkcje
publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma
potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.
Ponadto świadkiem nie może być:

1) małżonek, rodzeństwo, wstępny,
zstępny lub powinowaty do drugiego
stopnia wnioskodawcy,
2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
4) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Pisemne oświadczenie świadków podlega weryfikacji przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pod
względem jego wiarygodności, a następnie jest przekazywane do właściwego
komendanta powiatowego PSP w celu
jego zatwierdzenia.
Oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
W celu weryfikacji oświadczenia organ
może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów. Organ
może odmówić potwierdzenia w przypadku gdy uzna, że oświadczenia świadków lub przekazane dodatkowe dokumenty nie są obiektywne lub w niena-

leżyty sposób potwierdzają fakt bezpośredniego udziału wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.
Osoby zainteresowane tematem prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty
z Urzędem Miasta i Gminy w Sieniawie,
tel. 16 622 73 01 wew. 25, celem zasięgnięcia szczegółowych informacji w tej
sprawie.
Barbara Matyja

Podsumowali
5 lat działalności
W dniu 4 września 2021 r. w remizo-świetlicy w Dybkowie odbył się
XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP. Podczas obrad podsumowano działalność poprzedniego zarządu
miejsko-gminnego i wybrano nowy.

W

zjeździe uczestniczyli:
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP dh Wiesław
Kubicki, wiceprezes Zarządu Oddzia-

cyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Przeworsku bryg. Bogdan Jarosz, burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam
Woś, przewodnicząca Rady Miejskiej

Sieniawa Anna Nykiel, a także delegaci
ze wszystkich jednostek z terenu gminy.
W trakcie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP
RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
a w podjętych uchwałach udzielono
absolutorium ustępującemu zarządowi,
zatwierdzono skład nowego Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP,
skład Komisji Rewizyjnej, wybrano
Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP.
NOWO WYBRANE WŁADZE
(KADENCJA 2021 – 2026)

łu Powiatowego ZOSP RP dh Paweł
Wajhajmer, naczelnik Wydziału Opera-

w Sieniawie Danuta Król, sekretarz MiG
Sieniawa Barbara Matyja, skarbnik MiG

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP: Adam Woś
– prezes, Władysław Ciurko – wiceprezes, Barbara Matyja – wiceprezes, Eryk
Ceglak – komendant miejsko-gminny
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związku, Jakub Ceglak – sekretarz, Jerzy
Dziki – zastępca komendanta, Jerzy
Dziaduch – skarbnik.
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego:
Adam Woś, Grzegorz Pyrczak, Jerzy
Dziki, Patryk Ciurko, Radosław Lisik,
Marian Ciurko, Władysław Ciurko,
Dariusz Frączek, Jacek Paluch, Marcin
Bajor, Stanisław Szary, Kamil Czercowy,

Paweł Iskra, Krystian Niemczyk, Kazimierz Organiszczak, Tomasz Hejnosz,
Krzysztof Dąbek, Tomasz Czajkowski,
Eryk Ceglak, Jakub Ceglak, Tadeusz Rzędzicki, Krzysztof Pigan, Barbara Matyja,
Jerzy Dziaduch, Jan Zawada.
Komisja Rewizyjna: Krzysztof Chamik,
Grzegorz Podolak, Przemysław Czopik.
Celem zjazdu było nie tylko pod-

sumowanie minionej kadencji i wybór
nowego zarządu, ale również nakreślenie ścieżki działania na najbliższe 5 lat.
Życzymy druhom samych sukcesów
w ich społecznej i bardzo ważnej działalności.
Wioletta Żak

Dh Eryk Ceglak z Brązowym
Krzyżem Zasługi
Druh Eryk Ceglak został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, ponadto
został wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Przeworsku. Obrady VI Zjazdu
delegatów Oddziału Powiatowego ZOSP RP odbyły się 19 września 2021 r. w Gaci.

Z

jazd poprzedziła uroczysta
msza św. koncelebrowana
pod przewodnictwem ks.
prał. Mieczysława Rusina –
kapelana strażaków Archidiecezji Przemyskiej oraz ks. Jakuba Sieniawskiego
– kapelana strażaków Powiatu Przeworskiego. Podczas nabożeństwa poświęcony został sztandar ufundowany przez
społeczeństwo powiatu przeworskiego.
Przedstawiciele fundatorów przekazali
go dh Franciszkowi Augustynowi –
Członkowi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, który następnie wręczył go Prezesowi Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP dh Wiesławowi
Kubickiemu. W zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli prezesi wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu przeworskiego oraz zaproszeni goście. Przewodniczącym zjazdu wybrano dh Dariusza
Homę. Podczas zjazdu nadano ustępującemu prezesowi Wiesławowi Kubickiemu tytuł Prezesa Honorowego oraz
wybrano nowe władze. Nowym prezesem został dh Paweł Wajhajmer, a wiceprezesami dh Eryk Ceglak i Andrzej Żygadło. Wybrano także skarbnika, sekretarza, członków prezydium i członków
zarządu. W skład ostatniej grupy weszli
m.in. Adam Woś i Barbara Matyja. Dh
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Eryk Ceglak został ponadto wybrany
jednym z trzech delegatów na Zjazd
Oddziału Wojewódzkiego.
Odznaczeni za zasługi
Za wieloletnią, ofiarną działalność
na rzecz ochrony przeciwpożarowej, dla
dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej
Polskiej zostały przyznane odznaczenia
państwowe, resortowe i korporacyjne
dla druhów OSP z terenu powiatu przeworskiego.
Dh Eryk Ceglak został uhonorowany
Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta RP aktu
dekoracji dokonała wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka.
Z kolei śp. dh Marian Ceglak został pośmiertnie uhonorowany Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. W imieniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji aktu dekoracji dokonał nadbrygadier Andrzej
Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP. Odznakę odebrał dh Eryk
Ceglak.
Wioletta Żak

Doposażenie dla OSP
Nowe mundury w ramach programu
„Mały Strażak”
OSP „Orzeł” w Sieniawie otrzymała
dotację w wysokości 10 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu „Mały Strażak”
na zakup czterech kompletów specjalnych ubrań służących do działań ratowniczo-gaśniczych.
Jednostka mogła ubiegać się o dotację
w wysokości do 90% kosztów zakupu
sprzętu i wyposażenia. Całkowity koszt
zadania to 13 276 zł.
W dniu 9 sierpnia 2021 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Przeworsku
odbyło się spotkanie, podczas którego
podpisane zostały umowy o dofinansowanie w ramach programu „Mały Strażak”. W 2021 roku dotacje otrzymało
jedenaście jednostek OSP z terenu powiatu. Prezes WFOŚ Adam Skiba wręczył umowy przedstawicielom jednostek
wraz z zaproszonymi gośćmi. Umowę
z ramienia sieniawskiej OSP odebrał prezes jednostki dh Eryk Ceglak.

ny Sieniawa do dwóch jednostek OSP
z terenu gminy trafił kolejny sprzęt
przeciwpożarowy i umundurowanie bojowe. Jednostka OSP w Dobrej pozyskała w ramach dotacji z Komendy
Głównej PSP sprzęt przeciwpożarowy,
m.in. latarki, pasy strażackie z zatrzaskiem, wodery, kombinezony na szerszenie, przedłużacz elektryczny, zbiornik
na wodę 2500 l, klucze do hydrantu,
tłumice, bosaki, szpadle, widły, szufle,
siekiery i młot. Sprzęt strażacki zakupiono za kwotę 9 144 zł (100% dofinansowania).
Również w ramach dotacji do jednostki KSRG OSP Sieniawa trafiło umun-

durowanie bojowe w ilości 3 kompletów. Kwota dofinansowania Komendy
Głównej PSP wyniosła 5 054 zł oraz
Miasta i Gminy Sieniawa 4 903 zł. Łączna kwota zakupu umundurowania bojowego to 9 957 zł.
Ze środków samorządu Miasta i Gminy Sieniawa zakupiono również sprzęt
dla jednostki OSP Dybków i Wylewa.
Jednostka OSP Dybków została doposażona w motopompę szlamową marki
HONDA WT 30X za kwotę 7 800 zł, natomiast OSP Wylewa w piłę motorową
marki Stihl MS 291 za kwotę 2 300 zł.
Eryk Ceglak

Nowy sprzęt oraz umundurowanie
bojowe
Dzięki dotacjom z Komendy Głównej PSP oraz samorządu Miasta i Gmi-
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Zostań jednym z nas
Interesujesz się pożarnictwem? Chciałbyś poznać zawód strażaka? Jesteś
gotowy na nowe doświadczenia i zdobywanie wiedzy ratowniczej?

P

rzy OSP „Orzeł” w Sieniawie działa Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza, zrzeszająca 20 osób – w tym
dziewcząt i chłopców. W każdy ostatni
piątek miesiąca odbywają się spotkania MDP, w których młodzi ludzie po-

znają zawód strażaka. Druhowie z OSP
KSRG w Sieniawie zachęcają do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przyjdź, zobacz i przekonaj się, że warto być jednym z nas.
Eryk Ceglak

Liderzy w wyjazdach
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie działająca
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w 2021 r. podejmowała działania
na terenie powiatu przeworskiego aż 97 razy.

W

działaniach pożarniczych sieniawscy strażacy uczestniczyli 17
razy, zaś w miejscowych zagrożeniach 79 razy. Odnotowano 1 wyjazd, gdzie alarm okazał się fałszywy, jednak w dobrej wierze. Porównując statystki województwa, udział jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych działających na Podkarpaciu, jednostka OSP KSRG Sieniawa
znalazła się na 12. miejscu jednostek najczęściej wyjeżdzających do zdarzeń na
ponad 1000 jednostek OSP oraz 1 m-ce
w powiecie przeworskim na 66 jednostek na tym obszarze. Również pozostałe
jednostki działające na terenie gminy
podejmowały działania ratowniczo-ga-

śnicze: OSP Dobra 8, OSP Wylewa 7,
OSP Czerce 3, OSP Rudka 3, OSP Dyb-

ków 2 i OSP Czerwona Wola 1 wyjazd.
Eryk Ceglak

Nowi ratownicy
W dniu 28 listopada 2021 r. zakończył się Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy,
zorganizowany przez Centrum Usług Szkoleniowych w Lubaczowie.

S

zkolenie odbyło się w remizie OSP „Orzeł” w Sieniawie. Siedmiu druhów i dwie druhny z jednostki
KSRG OSP Sieniawa oraz druh z OSP Rudka uzyskali tytuł ratownika.
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Uczestnictwo w kursie daje pewność postępowania w czasie
akcji ratowniczych, a także poczucie przynależności do grupy
przeszkolonych ratowników. To także dodatkowe punkty
przy naborze do służb mundurowych (m.in. Policji, PSP,

SG, wojska). Kurs kończy się egzaminem państwowym
z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem oraz

wanej Pierwszej Pomocy z Re-certyfikacją zorganizowany
został w Sieniawie w pierwszej połowie marca 2022 r. (4 zjaz-

wydaniem zaświadczenia o nadaniu tytułu ratownika – ważne
3 lata. Gratulujemy wszystkim pomyślnego ukończenia kursu
i zdobytych umiejętności.
Z uwagi na duże zainteresowanie, kolejny Kurs Kwalifiko-

dy, sobota i niedziela). Więcej informacji o kursach pod nr tel.
881 546 900.
.
Wioletta Żak

Dzień rekordów!
W dniu 14 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Kibic z Sercem napisało pierwszy
post na Facebooku o tym, że po rocznej przerwie spowodowanej Covid-19 wraca
z organizacją XIV turnieju osiedlowego. Jako nową datę startu turnieju
wybrano dzień 8 stycznia 2022 r.

T

akich reakcji ludzi, jakie
miały miejsce od połowy
grudnia nie spodziewaliśmy się, ani nie planowaliśmy. Zastanawiamy się, jak nazwać to, co
się wydarzyło. Telefony od sponsorów
rozdzwoniły się jak na infolinii bankowej. Chętnych do pomocy przy organizacji turnieju i przygotowaniu hali sportowej także nie brakowało. Roczna przerwa
pozwoliła nam, mieszkańcom, nabrać sił
i przekonania, że naprawdę warto. Warto
podzielić się swoim czasem i energią, aby
pomóc potrzebującym.
Aż ciarki przechodzą, gdy pisząc to podsumowanie zdaliśmy sobie sprawę, że
na pierwszym turnieju, który odbył się
w 2007 r. mieliśmy po około 20 lat. Cieszy fakt, że na boisku nadal możemy zobaczyć zawodników, którzy brali udział
w pierwszych zawodach. Czekamy z zaciekawieniem na sytuację, gdy ojciec
i syn zagrają w tym samym turnieju – to
będzie coś! Po prostu w Sieniawie grun-

tuje się piękna tradycja, która przetrwa
lata.
W tegorocznej edycji turnieju posta-

imprezy, a przede wszystkim osoba
związana z naszym najbliższym środowiskiem. Człowiek, tak jak my, bardzo

nowiliśmy wesprzeć Mateusza Paszko.
Mateusz to były zawodnik naszego zespołu siatkarskiego UKS Sokół Sieniawa,
sponsor w poprzednich edycjach naszej

aktywny, pełen pasji do sportu i górskich
wędrówek. Jego nieszczęście zaczęło się
niepozornie – od, wydawałoby się, niegroźnego uderzenia piłką w głowę podmarzec 2022
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czas gry w siatkówkę. Pojawiły się bóle
głowy, a w konsekwencji badania i diagnoza – rozwarstwienie tętnicy szyjnej.
Mateusz poddał się operacji udrożnienia tętnicy szyjnej (tzw. stent), niestety kilka godzin po zabiegu doszło do
wylewu. Od tego czasu Mateusz przebywa w śpiączce. Rokowania niosą nadzieję, że Mateusz się wybudzi i odzyska
sprawność. Do tego jest potrzebna ciągła rehabilitacja w specjalistycznych
ośrodkach. Dlatego właśnie jemu poświęciliśmy tegoroczną edycję turnieju.
XIV Turniej Osiedlowy, który mieliśmy
przyjemność organizować po raz trzeci
w nowej hali sportowej, rozpoczął się
o godzinie 10.00. Do rywalizacji sportowej zgłosiło się 8 drużyn, które zostały
podzielone na 2 grupy. W grupie A znaleźli się: Młody JKS, Machlojkowo, Plac
Wolności i Rynkovia Śródmieście. Grupę B tworzyli: JKS Armii Krajowej, 13
Dzielnica, Osiedle Kazimierza Wielkiego
i Ciemna Strona Miasta. W 15-minutowych pojedynkach nie zabrakło emocji
i walki. Nowa hala, nowy parkiet sprzyjały efektywnej i szybkiej grze, a co najważniejsze, cały turniej odbył się bez
większych kontuzji. Grupę A wygrało

w półfinale zapewniła sobie Rynkovia.
Kolejność w Grupie A: I m-ce Machlojkowo, II m-ce Rynkovia Śródmieście, III
m-ce Plac Wolności, IV m-ce Młody JKS.

wykorzystywana.
Pierwszy raz w historii odbył się turniej w przeciąganiu liny. Czteroosobowe
zespoły mierzyły się w bardzo emo-

W grupie B ostatni, 12 mecz, wyłonił
zwycięzcę. Osiedle Kazimierza Wielkiego pewnie wygrało wszystkie 3 mecze,
w tym w decydującym spotkaniu pokonało 13 Dzielnicę 2:0. Wyniki: I m-ce
Osiedle Kazimierza Wielkiego, II m-ce
13 Dzielnica, III m-ce Ciemna Strona
Miasta, IV m-ce JKS Armii Krajowej. Po

Machlojkowo. Najważniejszy mecz tej
grupy odbył się w 11 kolejce spotkań.
Po zwycięstwie 2:1 z Rynkovią Śródmieście poznaliśmy zwycięzcę grupy A.
Drugie miejsce w grupie, a zarazem grę

fazie grupowej nastąpiła przerwa w rozgrywkach, ale nie atrakcjach naszego turnieju. OSP KSRG Sieniawa pokazała, jak
prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.
Wiedza bezcenna, ale oby jak najmniej

cjonujących pojedynkach. Było dużo
uśmiechu, ale i próby charakteru. Liczymy, że za rok ta część rywalizacji zyska
więcej chętnych do startu.
Nie zabrakło oczywiście zabaw dla dzieci. Dziękujemy rodzicom za to, że coraz
więcej dzieci możemy gościć podczas
turnieju. Na razie jeszcze jako obserwatorów, ale może już wkrótce jako uczestników turnieju. Turniej trwa już drugą
dekadę, więc zmiana pokoleniowa już
się zaczęła.
Mecze półfinałowe zakończyły się
wynikami: Machlojkowo - 13 Dzielnica
4:2, Osiedle Kazimierza Wielkiego Rynek Śródmieście 4:0. Po meczach półfinałowych odbyła się kolejna edycja sieniawskiego Turbo Kozaka. W wyjątkowej zabawie udział wzięło 18 śmiałków.
Kręcili się starsi, jak również Ci młodsi.
Trzynaście obrotów nad piłką i oddanie strzału do pustej bramki to zadanie,
które raduje trybuny, a uczestników rozkłada często na łopatki. Video z tych konkursów staje się rodzinnymi pamiątkami.
Dzięki swojej sprawności i szybkości Maciek Strenczak wygrał gadżety sportowe. Czas 19,28 sekundy okazał się nie
do pobicia przez resztę uczestników. To
pierwsza, ale nie jedyna wygrana Macie-
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ja w tak wyjątkowym dla niego dniu,
o czym piszemy w dalszej części.
W bratobójczym, niezwykle zaciętym
pojedynku o miejsce VII Młody JKS
pokonał JKS Armii Krajowej. Do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne.
Regulaminowy czas zakończył się remisem 2:2.
Miejsce V zajął Plac Wolności, który
pokonał Ciemną Stronę Miasta 3:1.
Już od godziny 17.00 na hali sportowej zaczynało brakować miejsca na trybunach, a główne atrakcje były wciąż
przed nami. Dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli ciasta i wypieki. W pewnym momencie zabrakło nam stołów,
aby móc rozłożyć pyszności. Kącik słodkości zamienił się w cukiernię najwyższych lotów. Głównym źródłem zasilania zbiórki charytatywnej była loteria
fantowa. Zakup cegiełki o wartości 10 zł
dawał szansę na udział w losowaniu cennych nagród. Dzięki sponsorom udało
się przygotować ponad 100 nagród - Bóg
zapłać! Losowanie nagród podzieliliśmy
na 2 tury. Pierwsi szczęśliwcy już około
godziny 17.30 mogli się cieszyć z wylosowanych prezentów.
Emocje po zakończeniu meczu o miejsce V jeszcze nie opadły, a my byliśmy
świadkami wyjątkowego pokazu. Duet
tworzony przez 13-letnią mieszkankę
Sieniawy Emilię Mączkę i jej trenerkę
Kamilę Kisielewicz zaprezentował taniec
artystyczny z elementami gimnastyki.

Choreografię przygotowała p. Kamila –
licencjonowany trener gimnastyki sportowej i artystycznej z Leżajska.
W meczu o III miejsce wygrała drużyna
13 Dzielnicy. W małym finale pokonała Rynkovię Śródmieście wynikiem
2:1. To kolejny rok, gdy drużyna 13
Dzielnicy zajmuje miejsce na podium.

W poprzednim roku musieli w finale
uznać wyższość Machlojkowa. Zaraz po
meczu o miejsce III padł niesamowity
rekord. Jedna z trzech pamiątkowych statuetek została wylicytowana za kwotę
2600 zł. Wielkie brawa dla hojnego darczyńcy Mateusza. Rekord został pobity
aż o 600 zł. W licytacjach można było

nabyć m.in. rękawice Jana Błachowicza
- byłego mistrza UFC, wyjątkową, unikatową bluzę „Kibic z Sercem”, koszulkę
z podpisami m.in. Michała Żewłakowa,
Tomasza Smokowskiego, Krzysztofa Stanowskiego z „Kanału Sportowego” oraz
Joannny Jędrzejczyk, polskiej zawodniczki UFC, koszulkę meczową z sezonu
2020/21 wicemistrzyń Polski KS Developres Rzeszów czy piłkę z podpisami
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siatkarzy ekstraklasowego Trefla Gdańsk, m.in. Mariusza Wlazłego.
Po licytacjach, w meczu finałowym
zmierzyły się drużyny Machlojkowa oraz
Osiedla Kazimierza Wielkiego. Machlojkowo tworzy sportową legendę naszego turnieju. Piąty rok z rzędu zagrali
w finale. Tym razem nie udało im się jednak wygrać. Niesiona dopingiem trybun drużyna z Osiedla Kazimierza Wielkiego po zaciętym i wyrównanym meczu
pokonała wynikiem 2:1 Machlojkowo.
Tym samym zabrała nowy przechodni
puchar do siebie. Jeżeli w najbliższych

dwóch turniejach obronią tytuł zachowają puchar na stałe.
Po meczu finałowym całą imprezę kończyła II tura losowania nagród, którą
wiele osób ze względu na brak miejsc
oglądała na stojąco. Ten niesamowity
widok był możliwy tylko dzięki sponsorom, którym jeszcze raz dziękujemy za
piękny gest serca. Cenne nagrody, w tym
telefon, rower, odkurzacz, zegarki, robot
kuchenny pozwoliły na sprzedaż rekordowej ilości 2000 cegiełek. Po godzinie 19.00 odbyło się podsumowanie turnieju od strony sportowej. Nagrody indy-

widualne otrzymali: najlepszy bramkarz
turnieju – Maciej Strenczak (w dniu turnieju obchodził urodziny, więc sprawił sobie dodatkowy prezent) oraz król
strzelców turnieju, zaledwie 15-letni
Kamil Nicpoń – zdobywca 10 bramek.
Ponownie blisko korony króla strzelców
był Mateusz Kalin, ale tym razem musiał zadowolić się drugim miejscem.
Na dzień 27 stycznia 2022 r. zebrano
kwotę 52 040,00 zł na pomoc dla Mateusza. Sieniawo, jesteś wielka! Rekord
z grudnia 2015 r., gdy zbieraliśmy środki
dla Oli, został pobity (51 211,39 zł).
Niesamowita sprawa i ogromna duma!
Przez 11 lat akcji Kibic z Sercem zebraliśmy łącznie 285 150,20 zł. Wynik jeszcze zostanie poprawiony, gdyż w Internecie zostanie wylicytowana koszulka
najlepszego piłkarza świata według FIFA,
czyli Roberta Lewandowskiego z podpisem dedykowanym dla naszej akcji!
A na sam koniec przypominamy i rozsyłamy w świat: „Dobro to jedyna rzecz,
która się mnoży, gdy się ją dzieli”
Zarząd Stowarzyszenia
„Kibic z Sercem”
Sebastian, Artur, Daniel

Lista sponsorów XIV Turnieju Osiedlowego, bez których skala naszych działań nie byłaby tak duża:
TEXOM Sp. z o.o.; DREWNOLAND s.c.; Diesel Service
Rafał Goch; Floor Speed; Avanti Sieniawa; MC FOTO Małgorzata Capłap; Euro Okna Plus; DMK - Usługi Spawalnicze; TSM Garage; Mega Fason; DK Inwest - Dariusz Kudłak;
Ośrodek wypoczynkowy Zielona Przystań; Stowarzyszenie PROSWIM; Piotr Długoń Autonaprawa; UKS Sokół
Sieniawa; Michał Szymański; Księgarnia Świt; Nadleśnictwo Sieniawa; Ubezpieczenia Diana i Krzysztof Świt; ŚRUBEX Bogdan Antosz; Tomasz Wilusz; PadGym - studio treningowe; Catering Sieniawa Daniel Czyż; Marletto; Joanna

Tutka Makeup; Probart Okna Podłogi Drzwi; Stella Gabinet
Kosmetologii Profesjonalnej; Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”; Magia Dotyku – Józefa Padiasek; Firma Skład
Pigany; Biuro Rachunkowe Acord; Ryszard Bursztyka i Katarzyna Groch; Katarzyna Złamaniec; Studio stylizacji paznokci
Katarzyna Tasior; AMELIA salon fryzjerski; Complex Partner;
Kamil Padiasek; JakarGym Sieniawa; Jerzy Radawiec; Tomasz
Mielech i Tomasz Filip; Football&Fitness Gym. Szczególne podziękowania kierujemy dla Miasta i Gminy Sieniawa oraz
burmistrza Adama Wosia.

Zagrali rodzinnie

W

dniu 27 lutego 2022
r. w hali w kompleksie sportowym w Sieniawie po raz dwunasty rozegrany został Rodzinny Turniej
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Tenisa Stołowego. W tym roku, w trakcie turnieju towarzyszyły nam myśli o
naszych sąsiadach z Ukrainy, z którymi
jesteśmy całym sercem i do których kierujemy wyrazy wsparcia. Udział w tur-

nieju wzięło pięć par, które po krótkiej
rozgrzewce przystąpiły do turniejowych
rozgrywek. Zespoły rywalizowały systemem „każdy z każdym”, a mecze przyniosły wiele emocji.

Tegoroczny turniej wygrali Paweł
i Dariusz Kolczak, którzy uczestniczyli
w zawodach już po raz siódmy. Drugie
miejsce zdobyli Patryk i Krzysztof Bartuś. A trzecie ex aequo zajęli: Zuzanna
i Danuta Kalin oraz Sebastian i Beata
Bartuś. Po raz pierwszy w turnieju wzięli
też udział Lena i Paweł Iskra. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Puchary i medale wręczyli organizatorzy turnieju: dyrektor CKSiR „Sokół”
w Sieniawie Piotr Majcher oraz pani
Maria Drapała.
Marta Kozłowicz

Piłkarze w szkołach
W przedświątecznym okresie piłkarze Sokoła wybrali się z wizytą do szkół
oraz przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Z

awodnicy rozmawiali z dziećmi na temat klubu,
pokazywali piłkarskie gadżety, opowiadali o meczach i treningach, a te z zaciekawieniem słuchały i zadawały ciekawe pytania. Maluchy miały

możliwość założyć koszulkę Sokoła, w jakiej na co dzień zawodnicy występują na boiskach III ligi, ale i z bliska zobaczyć, jak działa elektroniczna tablica zmiany zawodników. Za prawidłowe odpowiedzi podczas quizów o Sokole
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i aktywność podczas zajęć ruchowych dzieci otrzymywały klubowe, jak i gminne gadżety, m.in. plany lekcji, naklejki, kredki
czy odblaski. Nasi zawodnicy zaprezentowali różne sztuczki
piłkarskie, a także pokaz „żonglerki” przy głośnym odliczaniu dzieci. Wszystkie maluchy miały możliwość sprawdzenia
swoich sił w ćwiczeniach z piłką oraz innymi przyborami
treningowymi. Zabawy i uśmiechu nie było końca, a dzieci niejednokrotnie nie chciały kończyć spotkania ze sportowcami. Nie
zabrakło również autografów. Wizyty piłkarzy Sokoła w przed-

szkolach i szkołach miały na celu promowanie naszego klubu w środowisku lokalnym, a także naszego sponsora głównego, którym jest Miasto i Gmina Sieniawa. Piłkarze w rozmowach z dziećmi zwracali również uwagę, jak ważna w naszym
życiu jest aktywność fizyczna, zdrowy tryb życia oraz odpowiednie odżywianie. Serdecznie dziękujemy wszystkim dyrektorom, opiekunom, a także dzieciom za miłe i ciepłe przyjęcie.
Sebastian Padiasek

UKS z sukcesami
Pływamy dla Niepodległej

w zawodach otrzymał pamiątkowy me-

dal. Wszystkim gratulujemy i życzymy

W dniu 13 listopada 2021 r. na basenie w Sieniawie odbyły się Pływackie
Zawody Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” Sieniawa. Zawody pod
nazwą „Pływamy dla Niepodległej” zorganizowane zostały w ramach obchodów
103. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. W zależności od wieku
i umiejętności zawodników mieli oni do
pokonania dwie lub trzy długości basenu. Każdy uczestnik zawodów za udział
kolejnych sukcesów w rywalizacji sportowej.
Młodzi sportowcy
dla Niepodległej
Młodzi piłkarze UKS „Sokół” Sieniawa na sportowo upamiętnili 103. rocznicę odzyskania niepodległości, biorąc
udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 11 listopada 2021 r.
w Przeworsku pod nazwą „Gramy dla
Niepodległej”.
W zawodach oprócz naszej drużyny
rywalizowały również po dwa zespoły
z Przeworska i Jarosławia oraz drużyna
z Przecławia. Dziękujemy chłopcom za
udział i cieszymy się, że mogliśmy wspólnie świętować tak ważną dla naszego
kraju uroczystość. W zespole z Sieniawy
wystąpili: Adam Szyszka, Błażej Jurkiewicz, Rafał Białek, Kacper Dubeński (najlepszy zawodnik), Dawid Dubeński, Jakub Kisiel, Antek Michalski i Patryk Ru-
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dziński. Opiekunem zespołu był Jacek
Michalski.
Finał wojewódzki Igrzysk Dzieci
i Młodzieży w lekkiej atletyce
Bardzo dobry występ odnotowali

młodzi lekkoatleci ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie. Podczas finału wojewódzkiego rozgrywanego w dniach
28 – 29 września 2021 r. na stadionie
sportowym Resovii Rzeszów wywalczyli III miejsce w rzucie piłeczką palantową. Brązowym medalistą został Szy-

mon Michalski z klasy VII c. Ponadto
w rzucie oszczepem dziewcząt na V
miejscu uplasowała się uczennica z klasy
VIII c Zuzanna Kalin. Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych startów.
Jacek Michalski

O puchar burmistrza
Ogrom sportowych emocji i znakomita zabawa. W niedzielę, 7 listopada 2021 r.
w sieniawskiej hali sportowej odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa dla dzieci z rocznika 2015.

W

turnieju wystąpiły drużyny: Akademia Piłkarska Sokół Sieniawa,
UKS SMS Przemyśl,
Gwiazda Wielkie Oczy, SPEC Stal Łańcut, Jarosławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Football Academy
Lubaczów. Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”.
Zmagania młodziutkich uczestników
turnieju były bardzo udane. Nie brakowało bramek i pięknych akcji. Na twarzach dzieci można było zobaczyć wiele
radości z gry. Uśmiechy gościły również na twarzach licznie zgromadzonych
rodziców, opiekunów, trenerów i kibiców,
którzy przez kilka godzin wspierali dzielnych zawodników, a to jest najważniejsze
w rywalizacji dzieci.
Pamiątkowe puchary powędrowały z rąk
burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa

Adama Wosia do każdej z drużyn, bo
każda na taki zasługiwała. Wielkie brawa
i gratulacje!
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, Aka-

demia Piłkarska Sokół Sieniawa oraz
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
„Sokół” w Sieniawie.
Wioletta Żak
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Turniej juniorów
W dniu 19 grudnia 2021 r. odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.

W

nowej hali sportowej
w Sieniawie nie brakowało wielkich emocji,
zaangażowania i pasji
młodych piłkarzy, którzy pokazali bardzo
dobrą piłkę. Osiem drużyn przez kilka
godzin rywalizowało o okazały puchar,
ale zwycięzca mógł być tylko jeden.
I miejsce i tytuł zwycięzcy zdobyła
drużyna Santos Piwoda, II m-ce zajął KS
Szówsko, III m-ce Łęk Ostrów, IV m-ce
Start Pruchnik, V m-ce KS Wiązownica
2007, VI m-ce Texom Sokół Sieniawa,
VII m-ce MKS Kańczuga, a VIII m-ce KS
Wiązownica. Najlepszym strzelcem tur-

nieju został zawodnik Sokoła Sieniawa
Piotr Szwarczak (5 bramek), natomiast
najlepszym bramkarzem Dominik Flaga
z KS Szówsko.
Puchary, wyróżnienia i dyplomy
wręczył burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, sekretarz MiG Barbara Matyja oraz z ramienia organizatora
pracownik Urzędu Miasta i Gminy Sebastian Padiasek. Sędzią turnieju był pan
Łukasz Folta. Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za miło spędzony
czas.
Wioletta Żak

Runda jesienna
nie po myśli Sokoła

Nasza drużyna do sezonu 2021/2022 przystępowała mocno
przebudowana, gdyż w letniej przerwie między sezonami drużynę
opuściła połowa zawodników.

N

owy sztab szkoleniowy
miał niełatwe zadanie
skompletować nową kadrę do gry. W miejsce gra-
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czy, którzy nie zdecydowali się kontynuować gry w Sokole sprowadzono:
Szymona Fereta (Resovia Rzeszów),
Sebastiana Kaczyńskiego (KKS Kalisz),

Mateusza Gdowika, Krystiana Majkę
(Błękitni Ropczyce), Kacpra Rączkę
( JKS Jarosław), Maksimiliana Cetnarskiego (SMS Łódź), Bartłomieja Tłucz-

ka (Stal Stalowa Wola), Wojciecha Kosa (Termalica II Bruk Bet Nieciecza),
Dominika Pasterczyka (Piast Gliwice),
Wiktora Rękasa (Stal Gorzyce), Michała Wawryszczuka (Chełmianka Chełm)
oraz Matthew Korziewicza (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski).
Duet trenerski Łukasz Chmura i Michał
Bochenek mieli niewiele czasu, żeby
zgrać drużynę i ta sztuka nie do końca
wyszła, gdyż Sokół nie prezentował się
najlepiej na boisku. Już mecze sparingowe pokazywały, że liga nie będzie
łatwa i tak też się stało.
Mecz inauguracyjny z Orlętami, na
który z niecierpliwością czekali kibice,
wypadł fatalnie. Zespół z Lubelszczyzny bez większych problemów wygrał
0:4. Kolejny mecz to wysoka porażka
z jednym z faworytów rozgrywek, Siarką
Tarnobrzeg na ich boisku 5:1. Następne
spotkanie Sokół po heroicznej walce
zremisował 2:2 z Wisłoką Dębica, gdzie
do 57 minuty przegrywał 0:2. Wydawało się, że drużyna powoli zaczyna wskakiwać w odpowiedni rytm, jednak kolejna wysoka porażka 0:4 z Tomasovią pokazała, że jednak nie. Następne
było dramatyczne spotkanie w Połańcu,
a Sokół prowadząc 0:2 po dwóch trafieniach Sebastiana Kaczyńskiego dał sobie
strzelić trzy bramki w końcówce meczu

siał reagować na złą sytuację drużyny.
Mimo wygranej w derbowym meczu
z Wólczanką 0:1, posadę w klubie stracił trener Łukasz Chmura, a drużynę powierzono Dariuszowi Majchrowi. Efekt
„nowej miotły” zadziałał, gdyż Sokół
wygrał kolejne dwa mecze z silną Unią
Tarnów 1:0 oraz w pięknym i emocjo-

Stalowa Wola i bezbramkowe remisy
z Wisłą Sandomierz i Podlasiem Biała
Podlaska. Sokół mocno zaskoczył w meczu z faworyzowanym Podhalem Nowy
Targ i wygrał 1:0 po bramce z rzutu karnego Jarosława Lisa. W końcówce rundy
przyszły ciężkie mecze z Chełmianką,
Cracovią II i ŁKS-em Łagów, druży-

nującym meczu z Avią Świdnik 3:2.
Następne było feralne, przełożone spotkanie z Koroną Rzeszów, gdzie sędzia
główny zawodów mocno „przypilnował”
naszych zawodników. Mimo porażki 1:0
i gry niemal przez połowę meczu w osłabieniu, biało-niebiescy byli stroną dominującą i tylko brak szczęścia zaważył

nami, które również myślą o awansie.
Niestety, w tych meczach Sokół poniósł
trzy porażki. Ostatnie spotkanie w 2021
roku z Orlętami Radzyń Podlaski zostało rozegrane awansem z rundy wiosennej i zakończyło się remisem 1:1.
Podsumowując, pierwszą część sezonu
2021/2022 na pewno nie można uznać
za udaną. Wysokie porażki, które w poprzednich latach się nie przytrafiały,
wprawiały w konsternację i zdziwienie
kibiców. Dopiero po zmianie trenera
odwrócił się obraz gry i wyników, choć
i tutaj przytrafiały się rezultaty o których wolelibyśmy szybko zapomnieć.
Może gdyby nie kontuzje, które trapiły
całą rundę naszych czołowych zawodników, obraz tabeli byłby dla Sokoła teraz
lepszy.
Przygotowania do wiosny

i znów przegrał. Porażka w meczu
z KSZO na własnym boisku 3:0 przelała czarę goryczy, a Zarząd klubu mu-

o braku jakichkolwiek punktów w tym
spotkaniu. Trzy kolejne spotkania to
zdobyte dwa punkty, porażka ze Stalą

Po zakończonej rundzie jesiennej,
podjęto pierwsze decyzje kadrowe i sieniawski klub opuścili: Kacper Rączka,
Maximilian Cetnarski, Wiktor Rękas
oraz Sebastian Kaczyński. Władze klubu
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już zakontraktowały pierwszego zawodnika, Mateusza Geńca, który poprzednio występował na boiskach drugiej

i pierwszej ligi w barwach Resovii Rzeszów. Kolejni gracze są sprawdzani pod
kątem przydatności do drużyny przez

trenera Dariusza Majchra. Sokół rozpoczął treningi 5 stycznia, natomiast przez
cały grudzień zawodnicy indywidualnie
realizowali plany treningowe. W styczniu
i lutym treningi odbywały się trzy razy
w tygodniu na sztucznym boisku w Nowej Wsi, a dwa razy w Sieniawie na własnych obiektach – stadionie, orliku, siłowni i hali sportowej. W planie gier
odbyło się sześć kontrolnych spotkań.
Niewątpliwie czeka nas bardzo ważny
okres pełen emocji sportowych w każdym meczu. Sokół musi stanąć na wysokości zadania, abyśmy w kolejnych latach
mogli naszą drużynę oglądać na poziomie trzecioligowym.
Sebastian Padiasek

Sieniawa na trasie
Tour de Pologne!
Miasto i Gmina Sieniawa na trasie
79. edycji największego i najbardziej
prestiżowego wyścigu kolarskiego
w Polsce – Tour de Pologne! Peleton
przejedzie przez naszą gminę 1 sierpnia
2022 r. (III etap). To ogromna promocja
dla naszej gminy.

27

listopada 2022 r. na antenie TVP Sport
odbyła się oficjalna prezentacja trasy nadchodzącej edycji Tour de Pologne UCI
WorldTour. Czesław Lang szczegółowo
przedstawił siedem etapów wyścigu, który odbędzie się
w dniach 30 lipca – 5 sierpnia 2022 roku.
Tour de Pologne daje nam możliwość dopingowania światowej klasy zawodników należących do ścisłej elity w swojej
dyscyplinie. Wszystkich miłośników jednośladowych zmagań już dziś zapraszamy do kibicowania uczestnikom jednej
największej kolarskiej imprezy w tej części Europy. Czekają
nas niezapomniane emocje!
Trasa Tour de Pologne 2022: Kielce – Lublin; Chełm – Zamość;
Kraśnik, Powiat Kraśnicki – Przemyśl; Lesko, Powiat Leski –
Sanok; Łańcut – Rzeszów; Szaflary - Bukovina Resort; Valsir,
Skawina – Kraków. Więcej na www.tourdepologne.pl.
Wioletta Żak
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XIV memoriał
im. Władysława Szewca
Nie brakowało emocji podczas halowego turnieju piłki nożnej trampkarzy - XIV
Memoriału im. Władysława Szewca, byłego zawodnika Sokoła. Turniej został
rozegrany 15 lutego 2022 r. w nowej hali sportowej.

W

corocznym memoriale udział wzięło 6
drużyn, dwie z Jarosławia – JKS oraz SMS,
Huragan Gniewczyna, San Gorzyce, GKS
Majdan Sieniawski oraz gospodarzy – Sokół

Najlepszym bramkarzem memoriału został wybrany Patryk Pawlik z Sokoła Sieniawa, natomiast najlepszym strzel-

Sieniawa.
Drużyny rywalizowały ze sobą systemem „każdy z każdym”.
Pierwsze dwa miejsca w rozgrywkach przypadły drużynom
z Jarosławia. Najlepszy w całym turnieju okazał się SMS Jarosław, który wygrał cztery spotkania i jedno zremisował, zdobywając łącznie 13 pkt. Na drugiej pozycji z 10 pkt. na koncie uplasował się JKS Jarosław, natomiast najniższy stopień

podium przypadł Sokołowi ze zdobytymi 7 pkt. Kolejne miejsca zajęli: 4. GKS Majdan Sieniawski, 5. Huragan Gniewczyna i 6. San Gorzyce.

cem ze zdobytymi 7 bramkami Albert Drapała z SMS-u Jarosław. Wręczenia pamiątkowych dyplomów, pucharów oraz
statuetek dokonali: pani Krystyna Szewc, żona śp. Władysława Szewca, Janusz Świt – zastępca burmistrza Miasta
i Gminy Sieniawa oraz Wincenty Suszyło – prezes Sokoła. Pani
Krystynie Szewc wręczono bukiet kwiatów i złożono podziękowania. Podczas turnieju wszystkie drużyny skorzystały
z ciepłego posiłku przygotowanego przez kuchnię CKSiR
„Sokół”. Wszystkim drużynom dziękujemy za udział w XIV
memoriale im. Władysława Szewca.
Sebastian Padiasek
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X memoriał im. Pawła Suszyły
W dniu 26 lutego 2022 r. w nowej hali sportowej odbył się X memoriał im. Pawła
Suszyły, byłego zawodnika klubu MKS „Sokół” Sieniawa oraz trenera
drużyny juniorów oraz seniorów.

W

turnieju wzięło udział pięć drużyn: San
Gorzyce, MKS Kańczuga, LKS Sokół Sietesz, LKS Brzyska Wola i gospodarze Sokół
Sieniawa. Drużyny grały systemem „każdy
z każdym”. Najlepsza w klasyfikacji końcowej okazała się drużyna z Brzyskiej Woli. Drugie miejsce zajął MKS Kańczuga,
a na najniższym stopniu podium znalazła się nasza drużyna –
Sokół Sieniawa. Miejsce czwarte przypadło Sanowi Gorzyce,
a najmniej skuteczny okazał się Sokół Sietesz, który zajął miej-

stępca burmistrza Janusz Świt, zastępca prezesa klubu Leszek
Czyrny oraz trener I drużyny Dariusz Majcher.

Przedstawiciele sieniawskiego samorządu oraz klubu na ręce
mamy śp. Pawła złożyli kwiaty. Pani Elżbieta Suszyło w imie-

sce piąte. Rywalizacja była bardzo zacięta, a świadczy o tym
fakt, że kolejność drużyn na podium wyłoniło dopiero ostatnie
spotkanie w rozgrywkach.
Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Jakub Pawłowski z Brzyskiej Woli, a najlepszym bramkarzem Miłosz Litwa
z naszej drużyny!
Pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz puchary wręczyli:
syn śp. Pawła – Fabian oraz rodzice – mama Elżbieta i tato
Wincenty, będący jednocześnie prezesem klubu Sokoła, ponadto burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, za-
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niu rodziny podziękowała za pamięć i organizację memoriału.
Sebastian Padiasek

Halowy Turniej Piłki Nożnej
Juniorów - 19.12.2021 r.
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Ferie 2022 z CKSiR
„Sokół” w Sieniawie

